รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที่ 6”
(1 พฤศจิกายน 2555 – 31 ตุลาคม 2556)

โดย

รองศาสตราจารย จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ
ผูประสานงานชุดโครงการ
ตุลาคม 2556
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ระยะที่ 6
Research series on Co-operatives Transformation and Fairtrade
ทีมผูทรงคุณวุฒิ :
1. ดร.สีลาภรณ
2. ศ.ดร.โสภิณ
3. รศ.สมพร
4. คุณเอ็นนู
5. คุณลดาวัลย
6. คุณกฤษฎา
7. อาจารยเชิญ
8. ดร.ปรีชา
9. นายแพทย สมเกียรติ
ทีมประสานงานกลาง :
1. รศ.จุฑาทิพย
2. นางสาวสายสุดา
3. นางสาวธราภรณ
4. นางสาวพรติมา

บัวสาย
ทองปาน
อิศวิลานนท
ซื่อสุวรรณ
คําภา
อุทยานิน
บํารุงวงศ
สิทธิกรณไกร
ธาตรีธร

ภัทราวาท
ศรีอุไร
ศรีงาม
คงศรี

นักวิจัยภายใตชุดโครงการ :
1. รศ.ศานิต
เกาเอี้ยน
2. ผศ.ดร.ปติ
กันตังกุล
3. นางนุชรินทร
อยูอําไพ
4. ผศ.ดร.อภิรดี
อุทัยรัตนกิจ
ระเบียบ
5. นางดวงทิพย
คูหากาญจน
6. คุณกาญจนา
7. คุณบรรหาร
แสงฟาสุวรรณ
8. คุณสุขุม
ไวทยธํารงค
9. คุณสมพงษ
ชุมเพ็งพันธ

หนวยงานตนสังกัด
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.
หนวยงานตนสังกัด
คณะเศรษฐศาสตร มก.
คณะเศรษฐศาสตร มก.
สหกรณการเกษตรยานตาขาว
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.
ประธานกรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop
รองประธานกรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop
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10. คุณสะอาด
11. ดร.อัจริยา
13. นางศศิธร

จึงสมานญาติ กรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop
มณีนอย
กรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop
วิเศษ
สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี
กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
14. คุณสุรางค
พุมโพธิ์ทอง ผูจัดการสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด
15. คุณวิชัย
ประกอบทรัพย สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด จ.จันทบุรี
16. คุณวุฒิชัย
ประกอบทรัพย สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด จ.จันทบุรี
17. คุณปรีชา
พวงพิกุล
สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด จ.จันทบุรี
18. คุณวิภาภรณ ผลมา
ผูจัดการสหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด
19. นายอรุษ
นวราช
กรรมการผูจัดการโรงแรมสวนสามพราน
20. นายสุทิศ
จิราวุฒิพงศ ผูอํานวยการฝายสวน โรงแรมสวนสามพราน
21. นางดิษยา
ยศพล
ผูจัดการฝายการตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน
22. นายวิชัย
มีสวัสดิ์
เจาหนาที่สงเสริม : ตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน
23. คุณชมพูนุท
บุราชแขวง
โรงแรมสวนสามพราน
23. นางบุญเกิด
ภานนท
ผูจัดการสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
24. นางธนณฐวรรธ แสงหวัง
ผูจัดการสหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด
25. น.ส.บุญลวน อุดมพันธ
ผูจัดการโรงสีสกก.เกษตรวิสัย จํากัด
26. นางสาวอภิญญา พลอาสา
สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
27. นางขนิษฐาบวช สันเทียะ
ผูจัดการสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด
28. นางรุงอรุณ
เชาวกรกุล
ผูจัดการชุมนุมสหกรณการเกษตรบุรีรัมย จํากัด
29. นายวิทูล
ธรรมเดชากุล ผูจัดการสหกรณการเกษตรกระสัง จํากัด
30. นายประยุทธ หงษทอง
ผูจัดการสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด
31. นางพรสุดา
ภาคภูมิรัตน ผูชวยผูจัดการสหกรณการเกษตรบรบือ จํากัด
32. น.ส.จีรนันท
เลาวัชรากูล เจาหนาที่สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด
33. คุณจํารัส
จันทรศรี
ผูจัดการสหกรณการเกษตรบรบือ จํากัด
34. ดร. ธนภัท
แสงอรุณ
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
กระทรวงพาณิชย
35. นางฝายคํา
ถิรพร
ภาควิชาการจัดการการทองเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
36. นางผาณิต
บูรณโภคา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
37. นางสิรัลยา
จิตอุดมวัฒนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ
38. นางสาวปทมาวดี โพประสิทธิ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
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39. นายวินิจ
ลอใจ
40. นายจรูญ
พรมหมื่นไวย
41. นางสาวสริญญา จันทรเขียว
42. ดร.ธวิช
สุดสาคร
43. นายนพเวช
บุญมี
44. ดร. โชคชัย
สุทธาเวศ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยมหิดล
และเลขาธิการมูลนิธินิคมจันทรวิทุร
45 .นางสาวณัฐกานต สหวัชรินทร สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.
46. นายสุพจน
สุขสมงาม
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.
47. นายสนธยา
สีแดง
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.
48. นางสาววสินธรา ขวยเขิน
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.
49. นางสาวจินตหรา นกเงิน
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.
50. นายพรพงษ
แสงนาค
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.
51. นางสาวปรียาพร บุงทอง
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจั ย ชุ ด โครงการ “การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒนาการสหกรณ และการคา ที่เ ป น
ธรรม” ระยะที่ 6 เป นรายงานวิจัยในชว งเวลา 12 เดือ น ซึ่งทีมประสานงานมีภารกิจที่สําคัญ 3
ประการ คือ การสนับสนุนการวิจัยโครงการยอยภายใตชุดโครงการ 10 โครงการ การประสานงาน
ภาคีเครือขายเพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย การนําไปใชประโยชน และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การวิจัยเพื่อการเรียนรู ในรูปของเว็บไซต วารสาร และสื่อสิ่งพิมพตางๆ
ผลการดํ าเนินการวิจัย เป น ไปตามแผนการวิจัย มี ผลผลิต การวิจัย ในรูป ธรรม ศูน ย
เรียนรูมีชีวิตเกี่ยวกับ “ธุรกิจฐานสังคม” เปนแหลงเรียนรูแกผูสนใจ โครงการวิจัย “กลุมธุรกิจเชิง
คุณคาสามพราน” ไดรับรางวัลผลงานวิจัยเดนในรอบป 2556 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย และมีขอเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับ “ธุรกิจฐานสังคม” สูการนําไปใชประโยชนในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะชวยลดปญหาความเหลื่อมล้ํา
และสรางสมรรถนะการแขงขัน ตลอดจนการยกระดับการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสุขภาวะ
ที่ดีของประชาชน
ใครขอขอบคุณ ดร.สีลาภรณ บัวสาย รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย เจาหนาที่สกว. ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผูชว ยผูประสานงานวิจัย ที่ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลว ง
ดวยดี หากมีขอแนะนําประการใด ผูประสานงานยินดีนอมรับดวยความขอบคุณ

(รองศาสตราจารย จุฑาทิพย ภัทราวาท)
ผูประสานงานชุดโครงการ
ตุลาคม 2556

บทสรุปผูบริหาร
การวิจัยในครั้งนี้เปนลักษณะของการตอยอดการวิจัยในระยะที่ 5 เพื่อการยกระดับ
การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ (ซึ่งเปนผลผลิตการวิจัยในระยะที่ผานมา) สูการเปน “ธุรกิจฐานสังคม”
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 5 ประการ โดยกระบวนการวิจัยจะเปนไปภายใตกรอบการพัฒนา
ระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม (Value Network and Fair Trade Platform : VN&F Platform)
และทิศทางเชิงยุทธศาสตรที่กําหนดไวในรูปของแผนที่ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม
(SEE Strategy Map) สูการบรรลุวิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความเสมอภาค เปน
ธรรม มี ภู มิ คุ ม กั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง” การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค สํ า คั ญ 4 ประการ
ประกอบดวย การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมในการสงเสริมการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม
(SEE) ใหเขมแข็ง การพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อการสงเสริมธุรกิจฐานสังคม การขยายผลธุรกิจฐาน
สังคม (SEE) สูชุมชน และการหาแนวทางการขยายผลสูหุนสวน/พันธมิตรทั้งในและตางประเทศ
ผลการวิจัยในการยกระดับการพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคมมุงไปที่ตัวแบบธุรกิจ 6
ตัวแบบ ไดแก เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม (Moral Rice Value Network) เครือขายคุณคาขาวหอม
มะลิสหกรณไทย (Co-operative Hommali Rice Value Network) เครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ
(Fruit Value Network) เครือขายคุณคายางพารา (Rubber Value Network) กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน (Value Network of Sampran Group) และตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop (Business Model of
Farmer Shop) ไดสะทอนใหเห็นการกอเกิดและพัฒนาการของตัวแบบธุรกิจฐานสังคม ภายใต
กระบวนการเรียนรูและพัฒนา (Research and Development) และนํามาซึ่งการสรางคุณคา (Value
Creation) แกภาคีเครือขายของธุรกิจฐานสังคมตางๆ ดังนี้
1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitive Growth) โดยการสนับสนุน
การเรียนรูและเพิ่มพูนทักษะดานความสามารถในการแขงขันแกภาคีพันธมิตรที่เขามามีสวนรวม
จํานวน 596 องคกร/หนวยงาน เกษตรกร 1,818 ราย ผูประกอบการรายยอย 236 ราย
2) การยกระดับการผลิตสูการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) และเขาสู
กระบวนการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสูการผลิตตามมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) แกเกษตรกรราย
ยอยจํานวน 3,008 ราย ครอบคลุมเนื้อที่เพาะปลูก 120,320 ไร
3) การสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ในการเขาถึงแหลงปจจัย
การผลิต และตลาดทางเลือ กแกเ กษตรกรจํานวน 234 ราย สถาบัน เกษตรกร/สหกรณ 40 แหง
ผูประกอบการรายยอย 303 ราย โดยทําใหภาคีที่เขามามีสวนรวมมีรายไดเพิ่มจากเดิมระหวาง 1050% ลดตนทุนคาใชจายการตลาดได 10-25%
ผลการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมในการสงเสริมการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม
ไดแก ชุดความรูการสรางแบรนดเชิงคุณคา หลักสูตรเปนระบบสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนยเรียนรูมี
ชีวิตขาวคุณธรรม (Moral Rice Living Learning Center) ศูนยเรียนรูมีชีวิตตลาดสุขใจ (Suk-Jai Market

Living Learning Center) ศูนยเรียนรูมีชีวิตกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ (Orchardist Group Living Learning
Center) ศูนยเรียนรูมีชีวิต Farmer Shop (Farmer Shop Living Learning Center) กรอบการพัฒนาระบบ
คุณคาและการคาที่เปนธรรม (Value Network and Fair Trade Platform) กรอบทิศทางการพัฒนาธุรกิจ
ฐานสังคม (SEE Strategy Map) ชุดความรูการบริหารตลาดชุมชน ชุดความรูการผลิตผลไม GAP ดวย
จิตสํานึก ชุ ดความรูการพั ฒนาผูนํ าเชิงคุ ณคา ชุ ดความรูการจั ดการเชิงกลยุ ทธสูความเขมแข็ ง ชุ ด
ความรูการจัดการโซอุปทานในธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ คูมือการจัดการรานคาปลีกชุมชน
คูมือการตรวจประเมินมาตรฐานสินคา รูปแบบการออมและการจัดสรรทุนเพื่อสวัสดิการ
ขอคนพบจากการวิจัยชี้ใหเห็นบริบทของธุรกิจฐานสังคมในรูปของ New Business Model
ตามคุณลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ ซึ่งใชเปนเครื่องมือของภาคประชาชนในการสรางสมรรถนะการ
แขงขัน (Growth and Competitiveness) การสรางโอกาสบนความเสมอภาคและเทาเทียมกัน (Inclusive
Growth) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development) อยางไรก็ตามพบวา ขอจํากัดและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ธุรกิจฐานสังคม ไดแก แนวคิดและหลักการของ SEE ยังจํากัดอยูในวงแคบ ขาดชุดความรูในการพัฒนา
ธุรกิจฐานสังคมและกลไกการจัดการความรูที่เขาถึงประชาชน ทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ในการสงเสริม
สนับสนุนและการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาและขยายผลสูชุมชน และที่สําคัญพบวานโยบายรัฐ
ที่เปนอยูในปจจุบันมีการสงเสริมกลุม/องคกรและสถาบันเกษตรกรในรูปแบบของการพัฒนาที่กําหนด
จากภายนอก (Outside in Development Policy) ซึ่งสวนทางกับกระบวนการพัฒนาของ SEE
ขอเสนอเชิงนโยบาย ไดแก การเผยแพรแนวคิดธุรกิจฐานสังคมแกผูนําชุมชน เจาหนาที่
รั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง นั ก พั ฒ นา และผู มีส ว นเกี่ ย วข อ ง เพื่ อ การนํ า ไปใช ใ นการส ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง และ
ยกระดับการพัฒนากลุม/องคกร/สหกรณ การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู “การจัดการธุรกิจฐานสังคม”
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการแขงขันแกเกษตรกรรายยอย ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน
การสงเสริมการยกระดับหวงโซอุปทาน (Moving Up Supply Chain) ของกลุม/องคกร/สหกรณ เพื่อ
การรักษาสวนแบงการตลาดเดิมของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทย และการเชื่อมโยงสูสากล
เพื่อการเป นหุ นสว นทางเศรษฐกิจและกาวหนารว มกัน กับ ภาคีพัน ธมิต รในหว งโซอุ ป ทานระดั บ
ภูมิภาคและโลก (Regional and Global Supply Chain)
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในระยะตอไปที่สําคัญ ไดแก การตอยอดธุรกิจฐานสังคม
สูการเชื่อมโยงภาคีและหุนสวนในโซอุปทานสูสากล (Moving Up Supply Chain) เพื่อสรางโอกาสเชิง
รุก ในตลาดใหม และการรั ก ษาสว นแบงการตลาดสิน คาเกษตรของไทย และการขยายผลนําชุด
ความรูจากการวิจัยสูชุมชน เพื่อใชเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ (Country Strategy) ตลอดจนการขยายผลสรางตัวแบบสําหรับระบบการเรียนรูเปน
เครือขายทั้งในระดับชุมชน (Community Learning Network) และเครือขายระดับภูมิภาค (Regional
Learning Network) เพื่อสรางสมรรถนะการแขงขันแกประชาชน

(ii)

บทสรุปผูบริหาร
การวิจัยในครั้งนี้เปนลักษณะของการตอยอดการวิจัยในระยะที่ 5 เพื่อการยกระดับ
การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ (ซึ่งเปนผลผลิตการวิจัยในระยะที่ผานมา) สูการเปน “ธุรกิจฐานสังคม”
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 5 ประการ โดยกระบวนการวิจัยจะเปนไปภายใตกรอบการพัฒนา
ระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม (Value Network and Fair Trade Platform : VN&F Platform)
และทิศทางเชิงยุทธศาสตรที่กําหนดไวในรูปของแผนที่ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม
(SEE Strategy Map) สูการบรรลุวิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความเสมอภาค เปน
ธรรม มี ภู มิ คุ ม กั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง” การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค สํ า คั ญ 4 ประการ
ประกอบดวย การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมในการสงเสริมการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม
(SEE) ใหเขมแข็ง การพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อการสงเสริมธุรกิจฐานสังคม การขยายผลธุรกิจฐาน
สังคม (SEE) สูชุมชน และการหาแนวทางการขยายผลสูหุนสวน/พันธมิตรทั้งในและตางประเทศ
ผลการวิจัยในการยกระดับการพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคมมุงไปที่ตัวแบบธุรกิจ 6
ตัวแบบ ไดแก เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม (Moral Rice Value Network) เครือขายคุณคาขาวหอม
มะลิสหกรณไทย (Co-operative Hommali Rice Value Network) เครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ
(Fruit Value Network) เครือขายคุณคายางพารา (Rubber Value Network) กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน (Value Network of Sampran Group) และตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop (Business Model of
Farmer Shop) ไดสะทอนใหเห็นการกอเกิดและพัฒนาการของตัวแบบธุรกิจฐานสังคม ภายใต
กระบวนการเรียนรูและพัฒนา (Research and Development) และนํามาซึ่งการสรางคุณคา (Value
Creation) แกภาคีเครือขายของธุรกิจฐานสังคมตางๆ ดังนี้
1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitive Growth) โดยการสนับสนุน
การเรียนรูและเพิ่มพูนทักษะดานความสามารถในการแขงขันแกภาคีพันธมิตรที่เขามามีสวนรวม
จํานวน 596 องคกร/หนวยงาน เกษตรกร 1,818 ราย ผูประกอบการรายยอย 236 ราย
2) การยกระดับการผลิตสูการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) และเขาสู
กระบวนการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสูการผลิตตามมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) แกเกษตรกรราย
ยอยจํานวน 3,008 ราย ครอบคลุมเนื้อที่เพาะปลูก 120,320 ไร
3) การสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ในการเขาถึงแหลงปจจัย
การผลิต และตลาดทางเลือ กแกเ กษตรกรจํานวน 234 ราย สถาบัน เกษตรกร/สหกรณ 40 แหง
ผูประกอบการรายยอย 303 ราย โดยทําใหภาคีที่เขามามีสวนรวมมีรายไดเพิ่มจากเดิมระหวาง 1050% ลดตนทุนคาใชจายการตลาดได 10-25%
ผลการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมในการสงเสริมการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม
ไดแก ชุดความรูการสรางแบรนดเชิงคุณคา หลักสูตรเปนระบบสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนยเรียนรูมี
ชีวิตขาวคุณธรรม (Moral Rice Living Learning Center) ศูนยเรียนรูมีชีวิตตลาดสุขใจ (Suk-Jai Market
Living Learning Center) ศูนยเรียนรูมีชีวิตกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ (Orchardist Group Living Learning

Center) ศูนยเรียนรูมีชีวิต Farmer Shop (Farmer Shop Living Learning Center) กรอบการพัฒนาระบบ
คุณคาและการคาที่เปนธรรม (Value Network and Fair Trade Platform) กรอบทิศทางการพัฒนาธุรกิจ
ฐานสังคม (SEE Strategy Map) ชุดความรูการบริหารตลาดชุมชน ชุดความรูการผลิตผลไม GAP ดวย
จิตสํานึก ชุ ดความรูการพั ฒนาผูนํ าเชิงคุ ณคา ชุ ดความรูการจั ดการเชิงกลยุ ทธสูความเขมแข็ ง ชุ ด
ความรูการจัดการโซอุปทานในธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ คูมือการจัดการรานคาปลีกชุมชน
คูมือการตรวจประเมินมาตรฐานสินคา รูปแบบการออมและการจัดสรรทุนเพื่อสวัสดิการ
ขอคนพบจากการวิจัยชี้ใหเห็นบริบทของธุรกิจฐานสังคมในรูปของ New Business Model
ตามคุณลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ ซึ่งใชเปนเครื่องมือของภาคประชาชนในการสรางสมรรถนะการ
แขงขัน (Growth and Competitiveness) การสรางโอกาสบนความเสมอภาคและเทาเทียมกัน (Inclusive
Growth) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development) อยางไรก็ตามพบวา ขอจํากัดและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ธุรกิจฐานสังคม ไดแก แนวคิดและหลักการของ SEE ยังจํากัดอยูในวงแคบ ขาดชุดความรูในการพัฒนา
ธุรกิจฐานสังคมและกลไกการจัดการความรูที่เขาถึงประชาชน ทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ในการสงเสริม
สนับสนุนและการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาและขยายผลสูชุมชน และที่สําคัญพบวานโยบายรัฐ
ที่เปนอยูในปจจุบันมีการสงเสริมกลุม/องคกรและสถาบันเกษตรกรในรูปแบบของการพัฒนาที่กําหนด
จากภายนอก (Outside in Development Policy) ซึ่งสวนทางกับกระบวนการพัฒนาของ SEE
ขอเสนอเชิงนโยบาย ไดแก การเผยแพรแนวคิดธุรกิจฐานสังคมแกผูนําชุมชน เจาหนาที่
รั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง นั ก พั ฒ นา และผู มีส ว นเกี่ ย วข อ ง เพื่ อ การนํ า ไปใช ใ นการส ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง และ
ยกระดับการพัฒนากลุม/องคกร/สหกรณ การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู “การจัดการธุรกิจฐานสังคม”
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการแขงขันแกเกษตรกรรายยอย ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน
การสงเสริมการยกระดับหวงโซอุปทาน (Moving Up Supply Chain) ของกลุม/องคกร/สหกรณ เพื่อ
การรักษาสวนแบงการตลาดเดิมของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทย และการเชื่อมโยงสูสากล
เพื่อการเป นหุ นสว นทางเศรษฐกิจและกาวหนารว มกัน กับ ภาคีพัน ธมิต รในหว งโซอุ ป ทานระดั บ
ภูมิภาคและโลก (Regional and Global Supply Chain)
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในระยะตอไปที่สําคัญ ไดแก การตอยอดธุรกิจฐานสังคม
สูการเชื่อมโยงภาคีและหุนสวนในโซอุปทานสูสากล (Moving Up Supply Chain) เพื่อสรางโอกาสเชิง
รุก ในตลาดใหม และการรั ก ษาสว นแบงการตลาดสิน คาเกษตรของไทย และการขยายผลนําชุด
ความรูจากการวิจัยสูชุมชน เพื่อใชเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ (Country Strategy) ตลอดจนการขยายผลสรางตัวแบบสําหรับระบบการเรียนรูเปน
เครือขายทั้งในระดับชุมชน (Community Learning Network) และเครือขายระดับภูมิภาค (Regional
Learning Network) เพื่อสรางสมรรถนะการแขงขันแกประชาชน

(ii)
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บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาของชุดโครงการ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของชุดโครงการ
การดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม” ที่ดําเนินการอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ไดมุงเนนไปที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาชุดความรูและสรางสรรคนวัตกรรมในการยกระดับความเขมแข็งของกลุม/
องคกร/สหกรณตามอัตลักษณของการเปน People centered enterprise
ผลงานวิจัยที่ผานมาไดชุดความรู อาทิ การเชื่อ มโยงเครือ ขายคุ ณคา ที่กอเกิด เป น
นวัตกรรมสําหรับตัวแบบธุรกิจทั้งในรูปของเครือขายเชิงพื้นที่ (Area based networks) เชน กลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน เครือขายการทองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา และเครือขายเชิงผลิตภัณฑ
(Commodity networks) เชน เครือขายคุณคาผลไม เครือขายคุณคายางพารา นอกจากนั้น ยังมีตัว
แบบธุรกิจที่ไดนําเอาแนวคิดการจัดการโซอุปทานในธุรกิจและแนวคิดการคาที่เปนธรรมมาใช อาทิ
เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย และตัวแบบธุรกิจ Farmer
Shop ซึ่งชุดความรูดังกลาวไดนําไปใชประโยชนในรูปของประเด็นยุทธศาสตร และการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายการพัฒนาการสหกรณของประเทศในชวงเวลาป 2546-2554
ชุดความรู 4 มิติของผูนําเชิงคุณคา ไดนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรเรียนรูสําหรับผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในแนวทางของผูนําเชิงคุณคาและกอเกิดเปนสังคมฐานความรู (knowledge based
society) ที่มีภาคีประกอบดวย เครือขายนักวิจัย เครือขายผูทรงคุณวุฒิ เครือขายผูจัดการสหกรณ
การเกษตร เครือขายผูนําสหกรณเชิงคุณคา ฯลฯ และเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนในทิศทางสูระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม ทั้งในรูปแบบของการเขามามีสวนรวมการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุดโครงการฯ และการเรียนรูในเวทีประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อการ
เผยแพรองคความรูเปนประจําทุกปตอเนื่อง
ในชวงเวลาการดําเนินการวิจัยชุดโครงการฯ ระยะที่ 4 เปนตนมา ไดขับเคลื่อนการวิจัย
โดยใชกรอบการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม (Value Network and Fair Trade
Platform: VN & F Platform) (รูปที่ 1.1) ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่ไดจากการ
วิจั ย เพื่อ นํ า ไปใช ใ นการยกระดั บ ความสามารถในการแข งขั น ของกลุ ม/องคก ร/สหกรณ ซึ่ง เป น
ประเด็นยุทธศาสตรสําคัญของประเทศในปจจุบัน

รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัยของชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม”
การวิจัยของชุดโครงการฯในระยะที่ 5 ไดมีการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางบริบท
การดํ า เนิ น งานของตั ว แบบธุ ร กิ จ ที่ เ ป น ผลลั พ ธ จ ากการวิ จั ย โดยใช ก รอบการวิ เ คราะห Three
Economic system and social economics ของ Alberta Social Economy Research Alliance ไดชี้ใหเห็น
วา ตั ว แบบธุ ร กิ จ ที่ เ ป น ผลลั พ ธ จากการวิ จัย นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส อดคล อ งกั บ Social Economy
Enterprise ซึ่งแตกตางไปจากสหกรณโดยทั่วไปที่รัฐใชสหกรณเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยการเขามาแทรกแซงการดําเนินงานของสหกรณ และเพื่อใหคนในสังคมไดเขาใจอยาง
ชัดเจนในบริบทของสหกรณเชิงอัตลักษณ ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
ชวงเวลาที่ตองการการมีสวนรวมของภาคประชาชน การลดความเหลื่อมล้ํา และการสรางสมรรถนะ
ในการแขงขัน ดังนั้น จึงไดกําหนดคุณสมบัตขิ องธุรกิจฐานสังคมไว 5 ประการ ไดแก การดําเนินงาน
บนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันเพื่อการบรรลุเปาหมายรวม มีกรอบการดําเนินงานอยางมีแบบแผน
เพื่อบรรลุเปาหมายรวม มีการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจ ดําเนินธุรกิจภายใตกลไกตลาด ไม
รับ เงิน ทุ น หรือ การแทรกแซงกลไกตลาดที่เปน อุปสรรคตอ การคาที่เ ปน ธรรม โดยมีขอ เสนอเชิง
นโยบาย ซึ่งจัดทําในรูปของกรอบยุทธศาสตรการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม เพื่อเปนกลไกในการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ สั ง คม และสิ่ ง แวดลอ ม ตามแนวคิด การเจริ ญ เติ บ โตรู ป แบบใหม สูก ารบรรลุ
วิสัยทัศนภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความเสมอภาค เปน
ธรรม และมี ภูมิ คุ ม กั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง” โดยกรอบยุ ท ธศาสตรดั ง กล า วประกอบด ว ยกลุ ม
ยุทธศาสตร 4 กลุม ไดแก กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน กลุมยุทธศาสตรพัฒนา
2

ระบบการคาที่เปนธรรมสรางสรรคสินคาไทยสูสากล กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสนับสนุน
และกลุมยุทธศาสตรการรณรงคใหคนในสังคมใสใจในสุขภาวะสิ่งแวดลอม และสังคมคุณภาพ มี
คุณธรรม ดังแสดงรายละเอียดในแผนที่ยุทธศาสตร รูปที่ 1.2)

การเกษตรยั่งยืน
ความมั่นคงทางอาหาร

ระบบการคาที่เปนธรรม
สรางสรรคสินคาไทย
สูสากล

โครงสรางพื้นฐานระบบ
สนับสนุนการพัฒนา

คนในสังคมใสใจในสุขภาวะ
สิ่งแวดลอม และสังคม
คุณภาพ มีคุณธรรม

ผูประกอบการรายยอย
มีโอกาสเขาถึงผูบริโภค
/ตลาด

สมาคมสงเสริมเปนกลไก
ประสานเพื่อใหมีนโยบาย
สงเสริมการคาที่เปนธรรม

คนในสังคมมีโอกาส/
ทางเลือกในการบริโภคสินคา
คุณภาพ ราคาเปนธรรม

เกษตรกรมืออาชีพ

ผูประกอบการรายยอย
เปนมืออาชีพบริหาร
ความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ

ระบบสนับสนุน/กลไก
เอื้อตอการคาที่เปนธรรม
และการคุมครองผูบริโภค

คนในสังคมตระหนักในวิถี
การบริโภคที่สรางสรรค
สังคมคุณภาพและมีคุณธรรม

การทําการเกษตรที่มี
ผลิตภาพสูง อนุรักษ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม

การผลิตสินคาเกษตร
แปรรูป มีคุณภาพ
มาตรฐาน

นวัตกรรมสนับสนุน SEE

รานคาชุมชน/
รานคาทางเลือก

การทําการเกษตร
อยางมีแบบแผน

การบริหารจัดการ
โซอุปทานในธุรกิจบน
หลักการการคาที่เปนธรรม

ขีดความสามารถ
ของสถาบันเกษตรกร

การผนึกกําลังของภาคี
เครือขายผูประกอบการ

ผูมีสวนเกี่ยวของ

เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

มิติดานกระบวนการภายใน

การพัฒนาที่มีความสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา

มิติดานการเรียนรูและพัฒนา

คุณคา / วิสัยทัศน

สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความเสมอภาค เปนธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

ตัวแบบ SEE
ที่เปนศูนยเรียนรู

เกษตรกรมีภูมิคุมกัน
ทุนทางสังคม
(เครือขาย/ตัวแบบ SEE)

ขีดความสามารถในธุรกิจ
ของผูประกอบการรายยอย

กลไกการกระจายสินคา
ที่มีประสิทธิภาพ
กลไกการรับรอง
คุณภาพเพื่อสรางความ
เชื่อมั่นไววางใจ

Outlet

หนวยสงเสริม SEE

สรางเครือขายผูบริโภค

พัฒนาระบบสนับสนุน
(นวัตกรรม/ทีมงาน/
ระบบสารสนเทศ)

นักวิจัย/ภาคีวิจัย

หลักสูตรเรียนรู

สถาบันการศึกษา

การมีสวนรวม
ของสมาชิกผูบริโภค

ระบบการวิจัยชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
(ตัวแบบธุรกิจ)
ทุนทรัพยากรมนุษยที่เขามามีสวนรวม
ทุนความรูจากการวิจัยของชุดโครงการฯ
ในระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม

รูปที่ 1.2 แผนที่ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE) สูการบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนา
ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
อนึ่งกรอบยุทธศาสตรการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมดังกลาวมีความสอดรับกับประเด็น
ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 ซึ่งเนนใหเกิดการเจริญเติบโตอยาง
สมดุล การมีสวนรวมของประชาชนอยางเทาเทียม ยั่งยืน มีนวัตกรรม มั่นคง รวมทั้งการสนับสนุน
การสรางสังคมในลักษณะเอื้ออาทรและเปนหุนสวน (สภาพัฒน, 2556) นอกจากนั้นยังสอดรับกับ
ทิศทางการพัฒนาสหกรณภายใตบริบทขององคการสหประชาชาติและภาคีทั่วโลกที่ประกาศใหป
2555 เปนปสากลแหงการสหกรณ โดยใชสโลแกน “สหกรณเปนองคการธุรกิจที่เปนทางเลือกสูชีวิต
ที่ดีกวาสําหรับทุกคน” โดยองคกรธุรกิจตามอัตลักษณของสหกรณแท (องคกรของประชาชนที่เปน
อิส ระดํ าเนิน งานบนหลั ก การพึ่ง พาตนเอง) จะมีบ ทบาทในการแก ป ญ หาเศรษฐกิจ สั งคม และ
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สิ่งแวดลอมไดดีกวา มีคาใชจายต่ํากวา มีความเสี่ยงนอยกวา (องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวาง
ประเทศ, 2555)
การดําเนินการวิจัยในระยะที่ 6 จึงจะดําเนินการภายใตกรอบแนวคิดในการสรางสรรค
ตัวแบบธุรกิจฐานสังคมเพื่อใหเ ปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคูไปกับการพัฒนาระบบ
สนับสนุนธุรกิจฐานสังคมและการพัฒนาโครงการวิจัยรวมกับพันธมิตรในประเทศและตางประเทศ
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อสงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนา รวมกับภาคีที่เกี่ยวของใหไดมาซึ่งความรูและ
นวัตกรรมสําหรับแนวทางในการสงเสริมตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (SEE) ในการเปนกลไกการพัฒนา
ชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 และเตรียมความพรอมในการกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.2.2 เพื่อเปนแกนนําในการขับเคลื่อนการพัฒนาและขยายผลตัวแบบธุรกิจฐานสังคม
(SEE) ที่มุงเนนการปรับเปลี่ยนคานิยม วิธีคิด วิธีการทํางานรวมกันของคนในสังคม สถาบันเกษตรกร
ผูประกอบการรายยอย นักธุรกิจ เจาหนาที่สงเสริมของรัฐ และภาคีที่สนใจ ตลอดจนผูบริโภคในแนว
ทางการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
1.2.3 เพื่อศึกษาหาแนวทางและการขับเคลื่อนการสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม ในสวน
ของระบบสารสนเทศ หลักสูตรเรียนรู ศูนยเรียนรูมีชีวิต และหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษา
1.2.4 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจฐานสังคม และหาแนวทาง ขยายผลสู
หุนสวนและพันธมิตรทั้งในประเทศ และตางประเทศ
1.3 กรอบคิดการดําเนินการชุดโครงการฯ
การดําเนินการชุดโครงการฯ ในระยะที่ 6 จะเปนไปภายใตกรอบคิดในรูปที่ 1.3
1.3.1 กลุมงานวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม จะมุงเนนไปที่การพัฒนา
ระบบสนับสนุน เพื่อใชเปนปจจัยนําเขาในกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม ประกอบดวย
(1) การพัฒนาศูนยเรียนรูธุรกิจฐานสังคมในลักษณะศูนยเรียนรูมีชีวิต โดยทีม
ประสานงานกลางจะทําหนาที่ใ นการสงเสริมและสนับสนุนการนําตัว แบบธุรกิจฐานสังคมที่เ ปน
ผลผลิตงานวิจัยที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ดี มาใชประโยชนเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตสําหรับผูสนใจ ไดแก
ศูนยขาวคุณธรรม กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน (ตลาดสุขใจ) กลุมผูปลูกผลไมคุณภาพ จ.จันทบุรี
ราน Farmer Shop ตัวแบบสหกรณที่มีคุณคา ฯลฯ ตลอดจนการติดตามโครงการวิจัยที่ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 9 โครงการ
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(2) การพั ฒนาหลัก สูตรเรียนรู “ผูประกอบการธุรกิจฐานสังคม” รว ม กับภาคี
หนวยงานรัฐหรือองคกร/ชุมชน เพื่อสรางคนเขาสูกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม
(3) การพั ฒ นาสื่ อ เพื่ อ เผยแพร แ นวคิ ด และรู ป ธรรมของธุ ร กิ จ ฐานสั ง คมแก
สาธารณะ และผูสนใจ ประกอบดวย แผนพับ วีดีทัศนเพื่อการเผยแพร
(4) การสรางทีมงานสงเสริมธุรกิจฐานสังคมรวมกับภาคีเพื่อทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
แกกลุมเปาหมาย หนวยงานรัฐ ชุมชน กรรมการสหกรณ
(5) การติดตามโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 9 โครงการ
เพื่อสกัดบทเรียนมาสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม
1.3.2 กลุมงานวิจัยศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม (SEE) จะมุงเนนไปที่
การสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม ที่มีการบริหารจัดการโซอุปทานใน
ธุรกิจรวมกับภาคีทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยในระยะที่ 6 จะครอบคลุมการสนับสนุน
โครงการวิจัยใหม 1 โครงการ และการศึกษาลูทางการพัฒนาโครงการวิจัยสําหรับการเชื่อมโยง
พันธมิตรในกลุมประเทศ ASEAN +3
ชุดความรูกรอบการพัฒนาระบบคุณคา
และการคาที่เปนธรรม (VN & F Platform)

ชุดความรู
กรอบการปฏิบัติสูการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม (SEE)

ปจจัยนําเขา

การขับเคลื่อนกรอบการพัฒนา SEE ภายใตการสงเสริมของนักวิจัย

ศูนยเรียนรู SEE

ขอมูลปอนกลับ

หลักสูตรเรียนรู SEE
การปฏิบัติตามเงื่อนไข/
ขอตกลงภายใตแผนงาน

หลักสูตรการศึกษา SEE

แผนที่ยุทธศาสตร
การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม

SEE
การระดมความคิด
เพื่อมองอนาคต

ศูนยสารสนเทศ SEE/คลังความรู/
สื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมรวม/
การติดตอสื่อสาร

ทีมงานสงเสริม SEE

กลุมงานวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุน SEE

ผลลัพธ/ผลกระทบ
การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
ตอการพึ่งพาและรวมมือกันของคน
ในสังคม การธํารงรักษาสิ่งแวดลอม

การติดตาม/ประเมินผล

ผล
ประโยชน
รวมของเครือขาย
(Mutual Benefits)

การเชื่อมโยงภาคีภายใตโซอุปทาน
ทั้งใน-ตางประเทศเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

การรวมมือกันของ
ภาคีเครือขาย

(Cooperation Among Partnership)

างเครือขาย
การมีสวนรวมในการ การออกแบบโครงสร
และวางระบบการทํางานรวมกัน
ขับเคลื่อนเครือขาย (Participatory)
วิสัยทัศนรวม
(Common Vision)
การมีมุมมองรวมกัน
การจัดการความรู/การถอดบทเรียน/
การศึกษาจากตัวแบบ/แนวปฏิบัติที่ดี
(Common Perception)
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางกัน
(Complementary Relationship)
การสรางภาคีในรูปแบบหุนสวน/พันธมิตร
คานิยม/ปณิธานรวม
(Partnership Interaction)

การประสานงานผูเกี่ยวของ/ภาคีที่สนใจ/
การติดตามโครงการวิจัย

SEE

การยกระดับการดําเนินงาน
สถาบันเกษตรกร/ผูประกอบการ
ในแนวทางธุรกิจฐานสังคม
สังคมฐานความรูสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม
ผูประกอบการ/สถาบันเกษตรกร/
สหกรณมีสมรรถนะการแขงขัน
เกษตรกรมีภูมิคุมกัน เขาถึงตลาด
เขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต

กลุมงานวิจัยศึกษาแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจฐานสังคมสูชุมชน-สากล

รูปที่ 1.3 กรอบคิดการดําเนินการชุดโครงการ
1.4 กระบวนการวิจัย
กระบวนการทํางานของชุดโครงการฯ จะประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ (รูปที่ 1.4)
1.4.1 การจัดเวทีเผยแพรทําความเขาใจแกสาธารณชน และภาคีที่สนใจ (ทั้งหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคขบวนการสหกรณ และภาคประชาชน) เกี่ยวกั บ บริบ ทและทิศทางการ
ขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม ในการเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
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โดยจะมุงเนนไปที่การเชิญชวนภาคีองคกรระหวางประเทศที่มีภารกิจเกี่ยวของใน
การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม ไดแก FAO, องคการสหประชาชาติ, IDACA ประเทศญี่ปุน มาชวย
กระตุนใหผูเกี่ยวของเห็นความสําคัญและมองเห็นความเชื่อมโยงบริบทของธุรกิจฐานสังคม ที่มีตอ
การแกปญหาความยากจน การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และสังคมสูการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะขยายผลกลุมเปาหมายไปที่ผูประกอบการรายยอยและรายกลาง องคกร
บริหารสวนทองถิ่น และองคกรชุมชนใหมากขึ้น
1.4.2 การพัฒนาศูนยเรียนรูตนแบบ 4 แหง จากทุนเดิม การทํางานที่มีบทเรียนความ
สําเร็จ โดยการสนับ สนุนแตล ะแหงใหพัฒนาเปนแหลงเรียนรูสําหรับ ผูมาศึกษาดูงาน การจัดทํา
เอกสาร และวีดีทัศนเผยแพร การจัดการแปลงทดลอง เปนตน
1.4.3 การติดตามโครงการวิจัยเดิมที่มีอยู 9 โครงการ และการประสานงานผูเกี่ยวของ
และภาคี ที่ สนใจ เพื่อพั ฒนาโจทยวิ จั ยและโครงการวิ จั ยใหม ควบคู กั บการส งเสริ มการขั บเคลื่ อน
ขบวนการธุรกิจฐานสังคม รวมกับภาคีภายใตกรอบทิศทางในแผนที่ยุทธศาสตร
กรอบทิศทางในแผนที่ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน SEE เพื่อเปนกลไกการพัฒนาสูวิสัยทัศนแผนฯ 11

เริ่มตน

• การพัฒนาระบบสนับสนุน • การสงเสริมขับเคลื่อน SEE
รวมกับภาคีภายใตกรอบ
(ศูนยสารสนเทศ• การจัดเวทีเผยแพรความรู คลังความรู-หลักสูตรเรียนรู- ทิศทางในแผนที่ยุทธศาสตร
การประสานงานผูสนใจ
• การพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อหา
ทีมงานสงเสริม SEE)
แนวทางการพัฒนา SEE
• การติดตามโครงการวิจัยเดิม • การพัฒนาศูนยเรียนรูมีชีวิต
สู
ช

ุมชน-สากล และการ
จากตัวแบบธุรกิจที่เปน
สนับสนุนโครงการวิจัยใหม
แนวปฏิบัติที่ดี
• มีภาคีที่สนใจและเขามามีสวนรวม
ขับเคลื่อน SEE มากขึ้น
• โครงการวิจัยภายใตชุดโครงการ
ดําเนินการตามแผนการวิจัย

• มีศูนยเรียนรูที่มีชีวิตเพื่อการเผยแพร
• มีทีมงานสงเสริมตัวแบบธุรกิจฐานสังคม
ที่มีศักยภาพ
• มีหลักสูตรเรียนรูธุรกิจฐานสังคม
• มีคลังความรูธุรกิจฐานสังคม

สิ้นสุด

• มีตัวแบบธุรกิจฐานสังคมที่เปนผลลัพธ
การขับเคลื่อนรวมกับภาคี
• โจทยวิจัย 1 โครงการ
• มีชุดความรูแนวทางการสงเสริมพัฒนา
ธุรกิจฐานสังคม
• มีขอเสนอเชิงนโยบายฯ

รูปที่ 1.4 กระบวนการขับเคลื่อนการวิจัย
1.5 นิยามเชิงปฏิบัติการที่ใชในการวิจัย
1.5.1 ธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise: SEE) (จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ,
2555) หมายถึง ตัวแบบธุรกิจที่มีคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก การดําเนินการบนหลักการพึ่งพาและ
รวมมือกันของภาคีทั้งปจเจกบุคคลและองคกร เพื่อการบรรลุเปาหมายใน 3 มิติ มีกรอบการดําเนินงาน
อยางมีแบบแผนเพื่อการบรรลุเปาหมายรวม มีการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจ มีการดําเนิน
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ธุรกิจภายใตกลไกการตลาด และไมรับเงินทุนหรือการแทรกแซงกลไกตลาดที่เปนอุปสรรคตอการคา
ที่เปนธรรม
1.5.2 การคาที่เปนธรรม (Fair Trade) (FINE, 1998) คือ รูปแบบการคาระหวาง
พันธมิตรธุรกิจที่จะนําไปสูการคาระหวางประเทศที่เปนธรรม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยการเสนอเงื่อนไขทางการคาที่ดีกวา
1.5.3 กรอบการพัฒนาสูระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม (VN&F Platform)
(จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ, 2555)
เป น แนวทางการดําเนินการในการสงเสริมการพึ่งพาและรว มมือกัน ของคนใน
ชุมชน โดยใชกลไกของสถาบันเกษตรกรในการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตร ภายใตโซอุปทาน เพื่อการ
ดําเนินธุรกิจที่มีศักยภาพในการคาที่เปนสากล และสรางความเปนธรรมแกเกษตรกรผูผลิต โดย
กระบวนการพัฒนาจะประกอบไปดวย การดําเนินการที่สําคัญ 3 สวน ไดแก การพัฒนาสมรรถนะ
แกเกษตรกร (Empowering people to change agent) การสรางความเขมแข็งแกสถาบันเกษตรกร
(Capability Building of producer organization) และการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา (Value
Networking) ภายใตโซอุปทาน ในทิศทางของ Direct Marketing ในแนวทางดังกลาวจะกอใหเกิด
ระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
1.5.4 การพัฒนาที่ยั่งยืน (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2555) หมายถึง การพัฒนาที่
ตอบสนองความต อ งการของคนรุ น ป จ จุ บั น โดยไม ส ง ผลให ต อ งลดทอนความสามารถในการ
ตอบสนองตอความตองการของคนรุนตอๆ ไป และตองมีความสมดุลของกระบวนการพัฒนาใน 3
เสาหลัก ไดแก ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งตองพัฒนาไปพรอม ๆ กัน

7

บทที่ 2
ผลงานวิจัยของโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ
การดาเนินการโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการในระยะที่ 6 ซึ่งประกอบด้วยโครงการ
ย่อยภายใต้ชุดโครงการ จานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ โดยเสร็จสิ้น 8 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัย
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ระยะที่ 3 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
ระยะที่ 3 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา
ระยะที่ 3 โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์
การเกษตรไทย: กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร โครงการวิจัยการจัดการภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วผ่ า นแนวคิ ด เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า สหกรณ์ :
กรณีศึก ษาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน จ.พัง งา โครงการวิจั ยการยกระดับมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ และโครงการวิจัยการพัฒนาและดาเนินการตัวแบบ
Farmer Shop ระยะที่ 2 สาหรับโครงการขอขยายเวลา มีจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัย
การสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสาหรับสถาบันเกษตรกรไทย: ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และโครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไ ทยในช่วงเวลาแผนพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ โดยในบทนีจ้ ะได้นาเสนอผลการวิจัยของแต่ละโครงการโดยสังเขป (รูปที่ 2.1)

.

3

3

.

Farmer Shop
2
3

.
3

รูปที่ 2.1 โครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ

2.1 โครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ระยะที่ 3
การขับเคลื่อนโครงการวิจั ย เครือข่ายธุร กิจ เชิง คุณ ค่าสามพรานในปีที่ 3 มุ่ง เน้น ให้
ความสาคัญกับการดาเนินการโครงการนาร่องในแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ทีมพี่เลี้ยงและ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนาไปสู่การขยายผลของเกษตรกรที่เป็นภาคีพันธมิตรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ใน
ขณะเดียวกัน จะใช้ก ลไกตลาดสุขใจเป็น กลไกการขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริโภค
อาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรียส์ ู่ผู้บริโภค โดยจะได้ทาการประเมินผลกระทบในการดาเนิน
ธุรกิจ ของกลุ่มธุรกิจ เชิง คุณค่าสามพราน ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม ของภาคี
พันธมิตรและชุมชน
การพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จะใช้กลไกของ
การเรียนรู้ในการยกระดับความรู้ และทักษะในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรผู้ผลิต
ที่เป็นสมาชิกของภาคีเครือข่าย ตลอดจนการทาแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างนาร่อง เพื่อเป็นศูนย์
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยใช้
พื้นที่เกษตรของสวนสามพราน เพื่อใช้เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์สาธิต และให้ก ลุ่มภาคีเครือข่ายที่
สนใจเข้ามาเป็นผู้ผลิตในการจัดการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การกากั บดูแลของทีมพี่เลี้ยง
และผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันแปลงเกษตรอินทรีย์สวนสามพราน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ระดับสากล

/
/
Group

Group

รูปที่ 2.2 กรอบคิดการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
การพัฒนาแปลงเกษตรอินทรีย์กลุ่มภาคีเครือข่าย กลุ่มพัฒนายั่งยืนคลองจินดา โดย
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสมาชิกส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดสุขใจก็ผลิตผัก และผลไม้
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สมาชิกในกลุ่มมีความเห็นว่า ควรมีการทาแปลงเกษตรอิน ทรีย์ตัวอย่างไว้บริเวณตลาดสุขใจด้วย
หากลูกค้ามีความสนใจ หรือสมาชิก มีความสนใจต้องการเรียนรู้ และใช้เป็น แนวทางในการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ ทางสวนสามพรานยินดีท่ใี ห้ภาคีเครือข่ายได้พนื้ ที่ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ เป็น
แปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง มีก ารจัดการระบบเกษตรอินทรีย์ และมีพ่ีเลี้ยงคอยให้คาแนะนาอยู่
ตลอดเวลา ทั้งเรื่องการวางแผนการผลิต การจัดการดูแลรักษาผลผลิต โดยการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุม
แมลงศัตรูพชื เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมยกระดับการผลิตกลุม่ ภาคีเครือข่ายที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้
มีมาตรฐานรองรับอย่างเป็นรูปธรรม และสวนสามพราน ยังจะเป็นแกนกลางในการประสานงานกับ
หน่วยงานตรวจรับ รองมาตรฐาน เพื่ อให้เกษตรกรเครื อข่ายที่ มีความสนใจต้องการขอรับรอง
มาตรฐานได้ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ของตนเอง
ผลการดาเนินงานกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม
เกิดการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสิน ค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป ตลอดจนการยกระดับ
สมรรถนะด้านการผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่สินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เกิดเป็นรูปแบบ
ธุรกิจ ที่มีก ารพึ่งพาและร่วมมือกัน ใช้ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้การ
บริหารจัดการอย่างมีระบบ พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป ให้มีความ
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เกิดเป็นสังคมการเรียนรู้ของเกษตรกรภาคีพันธมิตร ชุมชน
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักพัฒนา ที่เข้ามาร่วมมือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ภายใต้ปณิธานร่วม
ด้านการผลผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปอินทรีย์ แลกเปลี่ยนทัศนคติ จากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรตาบลอาเภอสามพราน เพื่อขยายผลการดาเนินเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
เชิงคุณค่าสามพราน ด้านการผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตาบลต่างๆ ใน
อาเภอสามพรานต่อไป ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ตลาดสุขใจเป็นที่รู้จัก ไปอย่างกว้างขวาง เป็น
ตลาดต้นแบบที่มีการบริห ารงานอย่างเป็นระบบสามารถให้ผู้อื่นน าไปพัฒนาการดาเนินการเกิด
ตลาดอินทรีย์แห่งใหม่ต่อไปได้ในอนาคต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน อรุษ นวราช และคณะ, 2556)
2.2 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3
ด้วยตระหนัก ดีว่ าข้ าวเป็ น พื ชเศรษฐกิจ ส าคั ญของประเทศ โดยประเทศไทยครอง
ตาแหน่งการเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกมาช้านาน กอรปกับความเชื่อมั่นว่า ระบบ
ธุรกิจของสหกรณ์ที่ยดึ มั่นในหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน โดยการขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิจแบบ
อเนกประสงค์ (multi purpose) นั้น จะเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาการประกอบอาชีพของสมาชิก
ชาวนา ด้วยการส่ง เสริมการผลิต การให้บริก ารการตลาด อีก ทั้ง แนวทางการด าเนิน ธุร กิจ บน
หลักการรวมซื้อ รวมขาย จะช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) และการสร้าง
อานาจการต่อรอง (bargaining power) ของระบบธุรกิจสหกรณ์ เพื่อการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่
ของสมาชิกชาวนาและการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจการค้าข้าวของประเทศภายใต้ยุคแข่งขัน
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เสรี ข้อมูลในปี 2550 ระบุวา่ มูลค่าธุรกิจแปรรูปข้าวของสหกรณ์มีปริมาณหนึ่งแสนตันข้าวเปลือก
ได้ปริมาณข้าวสารรวม 65,880 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,226 ล้านบาท โดยสัดส่วนการจาหน่ายข้าวสาร
ของสหกรณ์ ให้ กับพ่อค้าคิด เป็นร้อยละ 42 ผู้บริโภคโดยตรง ร้อยละ 31 สหกรณ์ ร้อยละ 15
ห้างสรรพสินค้าร้อยละ 6 และผู้ส่งออก ร้อยละ 6 (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2553)
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย มีพัฒนาการมาจากเครือข่ายความร่วมมือที่
รู้จักกันในนาม “แคนดู โมเดล” ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้ชุดโครงการวิจัย
“การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด” โดยมีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด เป็น
แกนนาเครือข่าย โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจโดยการแบ่งภารกิจตามความถนัด
ได้แ ก่ สหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด เน้น ในเรื่องธุร กิจ การรวบรวมผลผลิต ข้าวเปลือก
สหกรณ์ ก ารเกษตรสุ วรรณภู มิ จ ากัด มุ่ง เน้ น ธุร กิจ การผลิ ต และจ าหน่า ยเมล็ ด พัน ธุ์ สหกรณ์
การเกษตรโพนทอง จากัด มุ่งเน้นเรื่องการจาหน่ายปุ๋ยแก่ภาคี
ด้วยทุน เดิม จากการก่อ ตัวเป็น เครื อข่า ยภายใต้ฐ านคิ ด “เครื อข่า ยคุณ ค่า ” ซึ่ ง ให้
ความสาคัญกับปณิธานการพึ่งพาและร่วมมือกัน และการดาเนินธุรกิจเครือข่ายภายใต้เปูาหมายร่วม
นั้น ได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาเป็น เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยที่มีภาคีเป็นสหกรณ์
การเกษตร จ านวน 15 แห่ง กระจายตัวในพื้น ที่ 5 จัง หวัด ได้แ ก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม มีสมาชิก 55,501 ครัวเรือน มีพนื้ ที่ปลูกข้าว 1.2 ล้านไร่ (บุญเกิด ภานนท์
, 2552) โดยการขับเคลื่อนการดาเนิน การเครือข่ายคุณ ค่าข้าวหอมมะลิส หกรณ์ไทย ภายใต้การ
สนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ใน 2 ระยะที่ผ่านมานั้น ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนแผนธุรกิจข้าวหอมมะลิภายใต้โซ่อุปทาน เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาคุณค่าข้าว
หอมมะลิสหกรณ์ไทย สู่สากล” โดยมีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอานวยการในการมุ่งจัดทาแผน
ธุร กิ จ และแผนปฏิบัติ ก ารเครือข่ ายที่เชื่ อมโยงกับฐานข้ อมู ล ของภาคีเ ครือ ข่ายในการปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิตแก่สมาชิก ภายใต้โครงการนาร่องของโครงการ และ
การพัฒนาช่องทางการตลาดภายใต้แบรนด์ข้าวเกิดบุญ
ตัวแบบธุรกิจเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ สหกรณ์ไทยที่พัฒนาภายใต้การดาเนินการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชีใ้ ห้เห็นการปรับเปลี่ยน (Transformation) ของระบบธุรกิจสหกรณ์
การเกษตรที่มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ โดยมีเจตนารมณ์ในการผนึกกาลังความ
ร่วมมือสู่การบรรลุเปูาหมาย “มุ่งพัฒนาคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย สู่สากล” โดยในระดับต้น
น้า จะมีการเชื่อมโยงความร่วมมือในรูปภาคีในการส่งเสริมการปลูกข้าว GAP ด้วยการถ่ายโอน
ความรู้จากภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ จังหวัดจันทบุรี มีภาคีจัดหาปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย/เมล็ดพันธุ์)
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ภาคีด้านการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในการปรับกระบวน
ทัศน์และฝึกทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ในระดับกลางน้า มีการเชื่อมโยงภาคีการรวบรวม
ข้าวเปลือก และภาคีพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ภายใต้แผนการใช้เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ร่วมกันในการ
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ลดต้น ทุน ค่าใช้จ่ าย ภาคีก องทุน พัฒนาผลิต ภั ณ ฑ์ในการพัฒนาบรรจุ ภัณ ฑ์ร่วมกัน ภาคีพัฒนา
ฐานข้อมูลการตลาดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในแผนธุรกิจ ในระดับปลายน้า มีการเชื่อมโยง
ภาคีความร่วมมือในการกระจายสินค้าในช่องทางการตลาดใหม่ ภาคีการสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า
“แบรนด์ข้าวเกิดบุญ” ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภค (รูปที่ 2.3)

Farmer Shop

/

รูปที่ 2.3 ตัวแบบธุรกิจเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยที่มีการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรใน
การขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้โซ่อุปทาน
ผลการดาเนินงานเครือข่ายฯ ก่อให้เกิดคุณค่าหลายประการที่สาคัญ ได้แก่ การส่งเสริม
การผลิตข้าวคุณภาพ GAP (Good Agricultural Product) แม้จะอยูใ่ นระยะเริ่มต้น แต่ทาให้เกษตรกรที่
ผ่านการเรี ยนรู้ ใ นระบบการผลิ ต ที่ ดี ได้ปรั บเปลี่ย นแนวคิ ด ในการปฏิ บัติที่ จ ะช่ วยให้เ กิด ความ
ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และจะนาไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
การเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสร้างความเข้าใจใน
เรื่องตราสัญลักษณ์และข้อความที่ปรากฏอยูใ่ นบรรจุภัณฑ์ เท่ากับเป็นการยกระดับความเข้าใจเรื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ฝุายจัดการสหกรณ์
การจัดทาฐานข้อมูลด้านราคาเพื่อระบบธุรกิจคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยนาร่อง
โดย 5 สหกรณ์ เป็น ข้อมูลสารสนเทศที่เครือข่ายสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และเป็นข้อมูล
อ้างอิงในด้านราคาข้าวเปลือกและข้าวสารหอมมะลิให้แก่หน่วยงานอื่นๆ แสดงให้ปรากฏชัดเจนเป็น
รูปธรรมถึงคุณประโยชน์ของระบบเครือข่ายสหกรณ์ ที่มีศักยภาพในการดาเนินการช่วยเหลือชาวนา
บริเวณ 5 จังหวัด ให้ได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวเปลือกหอมมะลิใหม่ ในช่วงปลายฤดูถึงต้น
ฤดูกาลใหม่ ได้ผลตอบแทนต่อเกษตรกรในด้านราคาที่เป็นธรรม ใกล้เคียงกับราคากลางมากกว่า
โรงสีเอกชนสูงถึง 2,000-3,000 บาท/ตัน การถอดบทเรียนจากการส่งเสริมผลิตข้าวคุณภาพ GAP
ซึ่งมีสมาชิกเข้าโครงการ จานวน 4,046 คน ผ่านและได้ใบรับรองแล้ว2,510 คน และยังไม่ได้รับการ
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รับรอง 1,536 คน เนื่องจากผลกระทบจากโครงการรับจานาข้าวที่มีราคาเท่ากันกับราคาข้าว GAP
ทาให้ข้าวคุณภาพดีปนกับข้าวโครงการรับจานา เพราะไม่มีการแยกเกรดข้าว อีกนัยหนึ่งเป็นผลจาก
การตรวจแปลง และแจกใบรับรอง GAP ที่มีความล่าช้า การขับเคลื่อนแบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” ได้รับ
การตอบรับที่ดี มีผู้บริโภคสนใจและรู้จั กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการประชาสัมพันธ์ข้าวในงาน
แสดงสิ น ค้ า กับ หน่ว ยงานราชการ ศู น ย์ แ สดงสิน ค้ า และการเปิ ด ท้า ยขายข้า วที่ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งทาเป็นประทุกวันที่ 15 และสิ้นเดือนของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 –
เมษายน 2556 ทาให้ยอดขายในระยะนีอ้ ยูใ่ นเกณฑ์ท่ดี ี
ชุดความรู้ : การรวมกันของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน และ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เป็นภาคีเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 14
สหกรณ์ ใน 5 จังหวัด ระบบคุณค่าที่เกิดจากการสร้างความเชื่อมโยงและผนึกก าลังกันเพื่อด าเนิน
ธุรกิจการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิทั้งของสหกรณ์ภาคีเครือข่ ายฯ ควบคู่กับระบบเครือข่ายฯ
รวมถึงงานศึกษาวิจัยเชิงวิชาการในโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ที่ดาเนิน
ต่ อเนื่ องมาจนถึ ง ระยะที่ 3 โดยมี ผู้ จั ด การสหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรวิ สั ย จ ากั ด เป็ น หั ว หน้ า
โครงการวิจัยฯ บริหารจัดการร่วมกันเป็นทีมวิจัย ดาเนินงานตามระบบกลุ่ม ทีมกลยุทธ์ นับเป็นกลุ่ม
แนวหน้าที่มีความทุ่มเท และพยายามในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้า
เพื่อให้บรรลุประโยชน์ต่อองค์กรของตนเองและเครือข่ายฯ

รูปที่ 2.4 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
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จากกระบวนการศึกษาวิจัยฯ พบประเด็นปัญหาสาคัญ ดังนี้
1. ปัญหาของระบบบริหารจัดการเครือข่ายฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายสหกรณ์ที่มาจากการปรับเปลี่ยนกรรมการดาเนินการ เครือข่ายสหกรณ์ขาดการร่วมมือและ
ประสานงานกัน
2. แต่ละสหกรณ์มีแบรนด์สินค้าข้าวหลายแบรนด์ท่เี กิดจากการส่งเสริมของหน่วยงาน
รัฐ ทาให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแบรนด์สูง และผู้บริโภคเกิดความสับสนในแบรนด์
3. ขาดแผนธุรกิจและบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบอย่างจริงจัง
4. ขาดการควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบลูกค้า จึงทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการน า
สินค้าส่งคืนและกระทบต่อความไว้วางใจของผู้บริโภค
5. ภารกิจด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว GAP ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จาก
แปลงนาจนถึงการแปรรูปอย่างจริงจัง อีกทั้งได้รับผลกระทบจากโครงการรับจานาข้าวของรัฐ และ
การออกใบรับรองที่ล่าช้าของภาครัฐ การเก็บผลผลิตข้าว GAP ไม่มีการแยกเก็บที่ชัดเจน ทาให้ผล
ผลิต ข้าว GAP ปะปนไปกับข้าวเกรดอื่นๆ อีก ปัญหาสาคัญ คือ ยังไม่ได้เชื่อมโยงเพื่อการรับรอง
มาตรฐานผลผลิตข้าว GAP ไปสู่ระบบการค้าข้าวสหกรณ์
ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมินความคิดเห็นจากผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรและกรรมการดาเนินการ
ของสหกรณ์ที่เป็นภาคีเครือข่าย ชี้ให้เห็นว่า การก่อเกิดเป็นเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทยเป็น สิ่ ง ส าคัญส าหรับ การด าเนิ น ธุร กิจ ในอนาคตของสหกรณ์ ก ารเกษตร แต่ในทางปฏิบั ติ
สหกรณ์ที่เป็นภาคีส่วนใหญ่ยังคงมุง่ เน้นไปที่การขับเคลื่อนภารกิจตามแผนงานของตน และการขาน
รับนโยบายจากรัฐที่เข้ามาใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม แต่พบว่ามีสหกรณ์
การเกษตรที่เป็นภาคีเครือข่ายบางแห่ง ริเริ่มที่จะวางแผนธุรกิจของตนที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจภายใต้
โซ่อุปทาน อาทิเช่น การส่ง เสริมให้ เกษตรกรทานา GAP แต่ยัง ขาดการเชื่อมโยงสู่ก ารรับรอง
มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าและผลผลิตข้าวมากขึ้นจากเดิม และที่สาคัญ ข้อมูลจากเวทีถอด
บทเรียนระหว่างการวิจั ยได้ชี้ใ ห้ เห็ นข้อแตกต่างและประโยชน์ที่พึง มีต่อสมาชิก สหกรณ์ระหว่าง
แผนการดาเนินงานเครือข่ายกับแผนงานจากการส่งเสริมของภาครัฐ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอสาคัญแก่
ภาคีเครือข่ายในประเด็นของการทาชุดความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีก ารดาเนิน
ธุร กิจของภาคีส หกรณ์ ก ารเกษตรและเครือข่ายคุณ ค่าต่อไป เพื่อการยกระดับการเป็น สหกรณ์
ตามอัตลัก ษณ์ ของธุรกิจ ฐานสัง คมเพื่อการน าประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สู่ก ารยกระดับชี้วัด ความ
เป็ น อยู่ ของเกษตรกรสมาชิก อย่า งแท้ จ ริ ง ด้ วยการพัฒ นาให้ ส หกรณ์ เข้ มแข็ ง และสร้า งสรรค์
นวัตกรรมนาการพัฒนา
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2.3 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3
การทางานวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3 ทีมวิจัยต้องการจะนาเสนอความท้า
ทายของเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารที่พร้อมจะยืน หยัด ท่ ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด
ภายใต้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผ่านขบวนการขับเคลื่อนของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพและสหกรณ์ที่เป็นแกนกลาง ภายใต้การค้าที่เป็นธรรม การให้ความสาคัญการสร้าง
เวที ก ารมีส่วนร่ วมของทุก ฝุายที่ เกี่ยวข้อง โดยการน าข้อมูล รอบด้านมาใช้ในการตัด สิน ใจ วาง
แผนการผลิตควบคู่การวางแผนการตลาด ทั้งข้อมูลในแปลงผลิตของทายาทเกษตรกรและข้อมูลผล
การดาเนินงานสหกรณ์ ควบคูก่ ับช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น บนพื้นของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ในส่วนระยะเวลาที่ผ่านมา ชุดความรู้โครงการวิจั ยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 1 พบว่า
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่า เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน มีหนี้สิน พบว่าในความเป็นจริง ปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้เกิดจากผลผลิต แต่เกิดจากความไม่เข้มแข็ง ความไม่เข้าใจ และการไม่ร่วมมือกันของ
ตัวเกษตรกรเอง ประเด็นสาคัญหัวใจหลัก ในอดีต “เราไม่ใช้ตลาดนาการผลิต” ทาให้ผลผลิตออกมาล้น
ตลาด รัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณมาช่วยเหลือทุกปี เกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่
ถ้าอยู่โดดเดี่ยวไม่รวมตัวกันก็จะขาดโอกาสในด้านต่างๆ สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดการพึ่งพา
ตนเอง มีการแบ่งปันมากขึ้น จนเกิดเป็นความผูกผัน สร้างเกาะปูองกันตัวเอง ด้วยระบบสหกรณ์ ผลจาก
งานวิจัยได้เห็นรูปแบบการทาสวนผลไม้คุณภาพ ภายใต้กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 4 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มนา
ร่อง บนแนวทางการเชื่อมโยงสู่เครือข่ายธุรกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ
จากัด เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ
ในระยะที่ 2 เกิดการต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางด้าน
การพัฒนาการผลิต และการพัฒนาช่องทางการตลาดผลไม้ ไปยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จากัด
ซึ่งมีพ้ืนที่ดาเนินการเชื่อมต่อกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด ที่เป็นโมเดลต้นแบบ โดยการ
นาเอาชุดความรู้ตัวแบบการทาสวนผลไม้คุณภาพตามแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ
สร้างเป็นเครือข่ายเวทีแห่งการเรีย นรู้ในการพัฒนาการผลิตเชื่อมโยงเป็นเครื่องมือในการจัดการ
ค้นหาองค์ความรู้ ทั้งที่มีอยู่เดิมและความรู้ใหม่ ได้ มีการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้ใน 8 ตาบล 2
อาเภอ มุ่งไปสู่การพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต รง
สามารถนามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับแปลงผลิตของตนเอง นาไปสู่การวางแผนการผลิต
และการตลาดร่วมกัน ก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์การเกษตรทั้ง 2 แห่ง
ในการขับเคลื่อนงานวิจัยในระยะที่ 3 มุ่งพัฒนาศั ก ยภาพของต้ น น้า โดยใช้แ นวคิด
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Co-Creation Marketing) ที่มีมุมมองการรังสรรค์ร่วมกันระหว่าง Producer
และ Consumer โดยมุ่ งเน้นการผลิตผลไม้คุณภาพตามความต้องการผู้บริโภค (Market Driven)
การตลาดซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้าง Cluster หรือการรวมกลุ่ม Co-Creation เป็นลักษณะการ
เชื่อมโยงกันของคลัสเตอร์ท่ไี ม่ใช่การเชื่อมของผู้ประกอบการกับซัพพลายเออร์หรือพาร์ตเนอร์เพียง
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ด้านเดียวแต่ยังเชื่อมไปถึงผู้บริโภคด้วย การพัฒนาระบบการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของคูค่ า้ /ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการ Co-Creation หรือจะเรียกว่าเป็นการร่วมคิด ร่วมสร้าง
ร่วมปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาและต้องเผชิญกับ
สถานการณ์การแข่งขันทางการตลาด ตลอดจนผลตอบแทนต่อการลงทุนของเกษตรที่เกษตรกรควรจะ
ได้รับภายใต้สภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางวัตถุ ที่เกษตรกรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

รูปที่ 2.5 เครือข่ายคุณค่าผลไม้ จ.จันทบุรี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาเกษตรกร สหกรณ์ต้องให้ความสาคัญและสนับสนุน ส่งเสริม
การประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ ทาให้เกษตรมีรายได้และมี
อาชีพที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อฐานะของสหกรณ์ในที่สุด จากการวิจัยการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณค่า
ผลไม้ ทาให้ เกิ ด ตั วแบบธุร กิ จ เครื อข่ายคุ ณค่ าผลไม้ ที่มี มุ มมองการด าเนิ น ธุ รกิ จ เชิ ง สวัส ดิ ก าร
ขับเคลือ่ นบนพื้นฐานของความศรัทธา เอือ้ อาทร แบ่งปันบนพื้นฐานอาชีพของฅนต้นน้า-ฅนกลางน้าฅนปลายน้า ที่จะสามารถเชื่อมร้อยการทางานบนแนวทางการมีส่วนร่วม เกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรม
กับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง นามาซึ่งรายได้และอาชีพที่มั่นคง ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
การก้ า วไปสู่ น โยบายการเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน (ASEAN Economic
Community: AEC) การปรับตัวของกลุ่มผู้ผลิต/สหกรณ์ จึงต้องให้ความสาคัญในการปรับตัวเพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบ การจัดการชุดความรู้จึงให้ความสาคัญในการสร้างจิตสานึกในการผลิตและการ
ดาเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพ ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัยพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
GAP, GMP บนพื้นฐานแนวคิด ผู้ผลิตปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย เกษตรกร
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ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติจนเป็นความเคยชิน เกิดการยอมรับด้ วยตัวเกษตรกรเอง ซึ่งเกิดจาก
การปฎิบัติจริง จะทาให้เกษตรกรเข้าใจระบบอย่างแท้จริง โดยผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างพัน ธมิต รทางธุรกิจที่มีก ารประสานงานความร่วมมือกัน ตลอดการทางาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดของทุกฝุาย ที่สาคัญจะต้องเข้าใจกระบวนการทางานไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่ง
ในสภาวะการที่แนวโน้มในการบริหารธุรกิจรวบรวมผลไม้จะต้องคานึงถึงลูกค้าเป็นสาคัญ เพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งทั้งทางด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาขยายช่องทางการตลาด
ของผลไม้คุณภาพ ซึ่งจะทาให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ระบบสหกรณ์การเกษตร
การพั ฒ นาระบบโซ่ อุ ป ทาน Supply Chain Management ซึ่ ง เป็ น การบริ ห าร
กระบวนการทั้ ง หมดทุ ก ขั้ น ตอนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า และส่ ง สิ น ค้ า ไปสู่ ผู้ บ ริ โ ภค
กระบวนการดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็น “หัวใจสาคัญ” ของการบริหารธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์
ในปัจจุบันเกษตรกรและสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่ให้ความสาคัญเท่าที่ควร
การบริหารจัดการธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) จะต้องมุ่งเน้นเรื่องการบริหาร
โซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ และนั่นก็เป็นสาเหตุสาคัญ ที่ทาให้การแข่งขันในธุรกิจรวบรวมผลไม้ของ
สหกรณ์ที่นับวันจะรุนแรง หากแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้สังกัดสหกรณ์ ด้วยการสร้างระบบการการ
บริ ห ารจั ด การที่ มี ประสิ ทธิ สู ง สุ ด ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อการช่ วยลดขั้ น ตอน การท างาน ลดค่ าใช้ จ่ าย
ลดเวลาในการทางาน เกิดประสิทธิภาพ ต้องยึดแนวทางการร่วมมือ พัฒนา ทั้งระบบการบริหารจัดการ
อย่ างใกล้ ชิ ดของทุ กฝุ ายที่เกี่ ยวข้ อง (Collaboration) โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในภาวการณ์แนวโน้ มการ
บริหารธุรกิจสมัยใหม่จะ ต้องคานึงถึงลูกค้าเป็นสาคัญ เพื่อตอบสนองคูค่ า้ /ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมวิจัยคาดหวังว่าการเชื่อมต่องานวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ภายใต้การค้าที่เป็นธรรมที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยโดยมีสถาบันวิชา
ด้านสหกรณ์ ประสานงานการขับเคลื่อนงานวิจัยให้สาเร็จ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต
และการตลาดจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพัฒนาการผลิต คงไว้ใน
อาชีพการเป็นเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับความมั่นคงของสหกรณ์ (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมใน ศศิธร วิเศษ และคณะ, 2556)
2.4 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีที่ 3
การศึกษาตามโครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน “เครือข่ายคุณค่ายางพารา” ทั้ง 3 ระยะ
โดยใช้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ.ตรัง ที่มีการดาเนินธุรกิจยางพาราในรูปแบบเครือข่าย โดยมีสกก.
ย่านตาขาวเป็นแกนนา ได้ผลการวิจัยภายใต้การความร่วมมือของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่
เป็นพี่เลีย้ งเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและเป็นผู้อานวยความช่วยเหลือในการประสานงานสร้างพันธมิตรทาง
การค้า ทางข้อมูลและความรู้ นาไปสู่การสร้างรูปแบบ (Model) การเพิ่มขีดความสามารถของสกก.ในการใช้
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สกก.เป็นกลไกในการนาแผนธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง ศูนย์เรียนรู้ และแผนการส่งเสริมการทาสวนยาง
ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาความผันผวนของราคายางพาราที่มีแนวโน้มตกต่า ซึ่งสามารถใช้รูปแบบของ
สกก.ย่านตาขาวเป็นกลไกในการบุกเบิกขับเคลือ่ นการแก้ปญ
ั หาในแนวทางที่สร้างความเข็มแข็ง ความมั่นคง
ให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งต้นน้า (เกษตรกรชาวสวนยางที่เป็น
สมาชิก สกก.) กลางน้า และปลายน้า (การบริหารงานสกก.โดยคณะกรรมการฯและฝุายจัดการ)
จากผลการศึ กษาวิจัยที่ผ่านมาทั้ง 3 ระยะ นักวิจัยร่วมกับกรรมการดาเนินงาน ฝุาย
จัดการ สกก. ย่านตาขาว และตัวแทนเครือข่าย สามารถถอดบทเรียนการดาเนินการเครือข่ายธุรกิจ
ยางพาราตามห่ วงโซ่คุณค่าอุปทานที่มีสหกรณ์ก ารเกษตรย่านตาขาวเป็นแกนน า และได้พัฒนา
แบบจาลองการจัดการโซ่อุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณ์ที่มีการจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับ ต้น
น้า กลางน้า และปลายน้า (รูปที่ 2.6) ดังต่อไปนี้
ต้นน้ า: ในระดับต้นน้า มีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง และ
ชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายเป็นฐานการผลิตน้ายางสดและยางแผ่นดิบ โดยเกษตรกร
ชาวสวนยางเหล่านี้จะต้องมีการปรับตัวในการทาสวนยางไปในทิศทางที่มีความมั่นคงในรายได้และ
อาชีพการทาสวนยางที่ยั่งยืนตามแนวทางสวนยางต้นแบบและการถ่ายทอดผ่านศูนย์เรียนรู้ โดยการรับ
เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ มีการทาบัญชีครัวเรือน มีการบริหารจัดการด้านการเงินใน
ครอบครัว น าเอาการทาเกษตรผสมผสาน เช่น ปลูกพืชแซมในสวนยาง เลี้ยงสัตว์ในสวนยาง ทา
การเกษตรที่ปลูกพืชอย่างอื่นนอกจากยางพารา เช่น ปาล์มน้ามัน และไม้ผล เป็นการบริหารความเสี่ยง
ในระดับครัวเรือนเกษตรกรที่อยู่ในระดับต้นน้าของธุรกิจยางพารา ส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยง
จากผลกระทบด้านรายได้จากการทาสวนยางลดลงเนื่องจากราคายางพารามีความผันผวนและมี
แนวโน้มตกต่าลง ทั้งนีก้ ็เพื่อให้สมาชิกชาวสวนยางมีอาชีพที่มั่นคง สามารถเป็นฐานการผลิตยางพารา
และมีปริมาณผลผลิตยางพาราที่จะส่งต่อเข้าสู่โซ่อุปทานผ่านสหกรณ์การเกษตรที่เป็ นแกนน าใน
จานวนที่แน่นอน รวมทั้งควรดาเนินการให้มีศูนย์เรียนรู้แบบเสมือนจริง (Virtual learning center) เพื่อ
ให้บริการสมาชิกและผู้สนใจ ให้มีการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้และแผนส่งเสริมการทาสวนยางแก่สมาชิก
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รูปที่ 2.6 แบบจาลอง (Model) โซ่อุปทานคุณค่าธุรกิจเครือข่ายยางพาราที่มี สกก.ย่านตาขาวเป็นแกนนา
กลางน้า: ในระดับกลางน้า มีสหกรณ์การเกษตรที่เป็นแกนนา สหกรณ์การเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรและเครือข่ายที่รวบรวมผลผลิตยางพารามาแปรรูปเป็นยางแผ่น
รมควันที่มีคุณภาพ และรวบรวมยางแผ่ นดิบของสมาชิกฯ โดยมีปริมาณผลผลิตยางพาราแปรรูป
ขัน้ ต้นในปริมาณที่มากในแต่ละวัน รวมถึงการพิจารณาลงทุนในการแปรรูปยางพาราขั้นกลาง เช่น
ยางแท่ง หรือ ยางคอมปาวด์ การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรที่เป็นแกนนาต้องมีแผนธุรกิจ
ในช่วง 2-3 ปีล่วงหน้า มีร ายละเอียด ต้น ทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงจ าแนกตามช่องทาง
การตลาด รวมถึงมีการประเมินตนเองที่คานึงถึงแนวทางการปูองกันความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ
ยางพารา โดยคานึง ถึง ความเสี่ยงในการด าเนินงาน (Operation risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial risk) และความเสี่ยงด้านนโยบาย (Policy risk) แล้วดาเนินการวางแผนการบริหารความ
เสี่ยงของธุรกิจยางพารา
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มีการแสวงหาและสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มาเป็นพันธมิตรทางการค้า
และหน่วยสนับสนุนทางด้านเงินทุน ด้านวิชาการและความรู้ เช่น สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยาง ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ สถาบันวิจัยยาง องค์การสวนยางแห่งประเทศไทย บริษัท
แปรรูปและค้ายางพาราสหกรณ์ก องทุนสวนยางเขาซก สหกรณ์ก ารเกษตรจั นดี กลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางธารน้าทิพย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสีระมัน เป็นต้น
ปลายน้า: ในระดับปลายน้า มีสหกรณ์การเกษตรที่เป็นแกนนาทาหน้าที่จาหน่ายและ
ส่งผลผลิตยางพาราแปรรูปขั้นกลางผ่านโซ่อุปทานไปยังอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นสุดท้ายที่อยูป่ ลายน้า
ของธุรกิจยางพารา การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรที่เป็นแกนนาในระดับปลายน้าต้องมี
แผนธุ ร กิ จ ในช่ ว ง 2-3 ปี ล่ ว งหน้ า มี ร ายละเอี ย ดความเสี่ ย งจ าแนกตามช่ อ งทางการตลาด
เช่นเดียวกัน รวมถึงมีการประเมินตนเองที่คานึงถึงแนวทางการปูองกันความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ
ยางพาราโดยดาเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจยางพาราด้วย
ในระดับปลายน้านี้มีการดาเนินธุร กิจ ขายยางแผ่นรมควันโดยการประมูลผ่านตลาด
กลางยางพาราหาดใหญ่ (หรือตลาดกลางยางพาราในจั ง หวัดอื่น ๆ) มีก ารแสวงหาแนวทางการ
ส่งออกยางแผ่นรมควันอัด ก้อนผ่า นพันธมิตรทางการค้าไปยังประเทศ จีน อินเดีย และมาเลเซีย
นอกจากนีส้ หกรณ์การเกษตรที่เป็นแกนนาต้องกลับมาให้ความสาคัญกับช่องทางการจาหน่ายยาง
แผ่นรมควัน (และยางแท่ง/ยางคอมปาวด์ที่จะแปรรูปในอนาคต) ให้กับพันธมิตรทางการค้าที่เป็น
บริษัทแปรรูปยางพาราขัน้ สุดท้ายในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และจักรยานยนต์ ภายในประเทศไทย
เช่น บริษัท ยางโอตานิ จากัด บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จากัด และบริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ ซึ่งเป็น
บริษัทของคนไทย ซึ่ง จากผลการศึ กษามีความเป็น ไปได้สูง ที่บริษัทของไทยเหล่านี้จะเข้ามาเป็น
พันธมิตรทางการค้ากับสหกรณ์การเกษตรที่เป็นแกนนา
ทั้งนีเ้ พื่อเพิ่มขีดความสามารถของ สกก. และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ายางโดย
การลดต้ น ทุ น การท าสวนยาง และเพิ่ มรายได้จ ากกิ จ กรรมเกษตรผสมผสาน รวมถึง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางการตลาด โดยการจัดทาและดาเนินการตามแผนธุรกิจระยะ 3 ปี มีการนาเอาแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดาเนินธุรกิจเครือข่ายยางพารา ดังต่อไปนี้
(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการแปรรูปยางแผ่นรมควันของโรงรมจ านวน 3 โรงของ
สหกรณ์ ที่ได้จากการประชุมระดมความคิดในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดต้นทุนในการ
แปรรูป โดยทางสหกรณ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องไปศึกษาดูงานของโรงรมอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพใน
การแปรรูปสูง สามารถแปรรูปยางแผ่นรมควันในอัตราสูงกว่าร้อยละ 95 นอกจากการปรับปรุงใน
เรื่องของบุคลากรแล้ว ทางสหกรณ์ ยังได้จั ดสรรงบประมาณจ านวน 3 แสนบาทเพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงเตาอบแบบประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงและเพิ่มสัดส่วนการแปรรูปที่ปัจจุบันได้
เพียงร้อยละ 60 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
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(2) ปรับปรุงการบริหารจัดการธุรกิจยางพาราของเครือข่ายที่มีสหกรณ์การเกษตรย่าน
ตาขาวเป็นแกนนา จัดทาแผนธุรกิจและให้มีผู้รับผิดชอบที่จัดเจนและมีการติดตามงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการรับซือ้ และขายยางแผ่นรมควัน ณ สาขาของเครือข่ายตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่
ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
(3) การดาเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวเกี่ยวกับการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านการเข้ามาศึก ษาดูงานของตัวแทนจากสหกรณ์แ ละ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับยางพารา และ web-site ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
ในด้านการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว มีการดาเนินการได้แก่
(1) จัดมุมศูนย์การเรียนรู้ทส่ี านักงานใหญ่ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จากัด เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และสื่ออื่นๆ เช่น เอกสาร หนังสือ บทความ
และวีดีทัศน์
(2) ดาเนินการสร้างห้องศูนย์การเรียนรู้ท่สี าขา ณ โกดังอัดก้อนยาง เพื่อให้สมาชิกและ
เครือข่ายที่ไปรอส่งยางได้ศึกษาข้อมูลเรื่องยางและข่าวสารความเคลื่อนไหวของตลาดยางตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก
(3) การพัฒนา web-site เพื่อให้มี web-page ของสหกรณ์ก ารเกษตรย่านตาขาวที่
สมาชิกและบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลและความเคลื่อนไหวของสหกรณ์การเกษตรย่าน
ตาขาว ธุ ร กิ จ ยางพาราภายใต้ เ ครื อ ข่ า ยที่ มี ส หกรณ์ ก ารเกษตรย่ า นตาขาวเป็ น แกนน า ซึ่ ง
ประกอบด้วยธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพารา และธุรกิจแปรรูปผลิตผลยางพารา และธุรกิจด้านอื่นๆ
จานวนอีก 9 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อและรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย ธุรกิจบริการ
จัดเลีย้ งสัมมนา ธุรกิจบริการขนส่ง ธุรกิจส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมาชิก ธุรกิจตลาดกลาง ธุรกิจน้า
ดื่มอนามัย ธุรกิจสถานีบริการน้ามัน และธุรกิจโรงบรรจุก๊าซ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกิจกรรมคืนกาไรสู่สังคม
(4) พัฒนาสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวให้เป็นต้นแบบและศูนย์เรียนรู้การดาเนินธุรกิจ
ยางพาราภายใต้โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพาราที่กาลังดาเนินการอยู่และโครงการวิจัยการ
พัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่
จะเริ่มดาเนินการภายในก่อนสิน้ ปี 2556
ทั้ง นี้จ ากการถอดบทเรียนเกษตรกรต้น แบบ การทาสวนยางพาราให้มีความมั่น คง
ยั่งยืน เกษตรกรชาวสวนยางต้องพึ่งพาตนเองได้ด้วยการกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของราคายางพารา ดังต่อไปนี้
(1) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ปุ๋ยยางพารา และการ
ปรับปรุงสภาพดินที่ถูกต้องเหมาะสม ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการทาสวนยาง
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(2) เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ ห็ น ความส าคั ญ และยั ง ขาดความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ในการท า
การเกษตรแบบผสมผสานด้วยการปลูกพืชแซมยาง ในสวนยางที่มีอายุ 1- 3 ปี และสวนยางที่มีอายุ
4 ปีถึงโค่นปลูกใหม่ เพื่อเป็นรายได้เสริมจากรายได้ท่ไี ด้รับจากการปลูกยาง
(3) แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรือ่ งสาคัญที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากความไม่
แน่นอนของรายได้จากการทาสวนยางอันเนื่องมาจากราคายางพาราตกต่าและมีความผันผวนสูง
มาก ถ้าเกษตรกรชาวสวนยางโดยทั่วไปได้นาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ก็จะลดสภาวะการ
พึ่งพาปัจจัยภายนอกได้มาก ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารภายในครัวเรือน สามารถประกอบอาชีพการทา
สวนยางได้อย่างมั่นคงเพราะมีรายได้เสริมจากแหล่งอื่นๆ ด้วย
สาหรับแผนส่งเสริมการทาสวนยางแก่สมาชิกเพื่อสร้างรากฐาน (platform) การส่งเสริม
การทาสวนยางที่มั่นคงนั้น ได้ให้ความสาคัญกับการนาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาของเกษตรกรสมาชิกต้นแบบที่มีการจัดการฟาร์มภายใต้ความเสี่ยงด้านราคา
ของยางพาราและความไม่แ น่นอนของรายได้จากการประกอบอาชีพทาสวนยางพารา โดยมีการ
กระจายความเสี่ยงเรื่ องรายได้ที่ใ ช้ แ นวทางเศรษฐกิจ พอเพียงในการจั ด การสวนยางพาราต้ น
แบบอย่างยั่งยืน นั่นคือการประกอบอาชีพการทาสวนยางพาราที่ยึดถือทางสายกลางภายใต้กระแส
การเปลี่ยนแปลงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง คือความพอประมาณ มีเหตุผล และที่
สาคัญคือมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการประกอบอาชีพ นาไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อ มที่ดีข้ึน
ทาให้การทาสวนยางพารามีความก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน มีการจัดทาวีดีทัศน์สภาพ
สวนยางพาราและที่อยูอ่ าศัยและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นแหล่งรายได้ท่หี ลากหลาย เป็นต้นแบบในการ
ขับเคลื่อนมีการเผยแพร่ผ่าน web-site ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
ทั้งนีส้ หกรณ์การเกษตรย่านตาขาวได้กาหนดแผนการส่งเสริมการทาสวนยางที่มั่นคง
เพิ่มเติมจากการมีสวนต้นแบบ ดังต่อไปนี้
(1) ร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดฝึกอบรม
การทาบัญชีครัวเรือน ปีละครั้ง กาหนดสมาชิกเปูาหมายที่เข้าร่วม 120 คน
(2) ร่วมกับสานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านการประชุมกลุ่มย่อย 2 ครั้งต่อปี และจัดอบรมใหญ่ 1 ครั้ง ต่อปี กาหนดสมาชิก
เปูาหมายที่เข้าร่วมรวม 150 คน
(3) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตยางพาราของสมาชิก โดยสนับสนุนค่าปุ๋ยปลอดดอกเบี้ย 6
เดือน 120 คน
(4) ร่วมมือกับสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (สกย.) อาเภอย่านตาขาว
ให้คาแนะนาการดูแลรักษาต้นยางพารา และแก้ปัญหาโรคของต้นยางพารา
(5) ร่วมมือกับ สกย. อาเภอย่านตาขาว คัดเลือกสวนยางพาราตัวอย่างของสมาชิก
โดยมีการกาหนดเกณฑ์ร่วมกันระหว่าง สกย. กับสหกรณ์ก ารเกษตรย่านตาขาว เพื่อหาสวนยาง
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ตัวอย่าง และมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จานวน 3 รางวัล และ
จัดทาวีดีทัศน์สภาพสวนยางพาราและกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนยางพาราเผยแพร่ผ่าน web-site
ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
(6) ส่งเสริมการลดต้นทุนการทาสวนยางพาราเกี่ยวกับการใช้ปยุ๋ โดย
- คัดเลือกสมาชิกให้เป็นแปลงสาธิตใช้ปยุ๋ น้าสกัดจากมูลสุกร จานวน 8 ราย ใน 8
เขตตาบลของ อ.ย่านตาขาว
- คัดเลือกสมาชิกให้เป็นแปลงสาธิตใช้ปยุ๋ สัง่ ตัด โดยร่วมมือกับ สกย. อ.ย่านตาขาว
จานวน 8 ราย ใน 8 เขตตาบลของ อ.ย่านตาขาว
ทั้งนีใ้ ห้มีการดาเนินการประกาศยกย่องในความร่วมมือของเจ้าของสวนทั้ง 16 ราย ในที่
ประชุมใหญ่ และจัดทาวีดีทัศน์สภาพสวนเผยแพร่ผ่าน web-site ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
พร้อมทั้งจะมีขยายผลจาก 16 รายนี้ไปยังสมาชิกชาวสวนยางรายอื่น ๆ ต่อไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ใน ศานิต เก้าเอีย้ น และคณะ, 2556)
2.5 โครงการวิจัยการพัฒนาและด้าเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2
โครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop เป็นไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม ที่ได้นาเอาชุดความรู้เครือข่ายคุณค่าและแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ (Integrated
Supply Chain Management) และการค้าที่เป็นธรรม มาออกแบบระบบธุรกิจร้านค้าปลีกทางเลือก ภายใต้
แบรนด์ “Farmer Shop” โดยคาดหวังจะให้ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เป็นกลไกในการผนึกกาลังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งด้านผู้ผลิตและผู้บริโภคในรูปแบบของ
พันธมิตรธุรกิจ (Strategic partner) เพื่อเปิดโอกาสสาหรับทางเลือกใหม่แก่คนในสังคมที่ตระหนักใน
การบริโภคอาหารปลอดภัยและแนวทางการค้าที่เป็นธรรม
แผนการวิจัยของโครงการพัฒนาและด าเนิน การตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะเตรียมการ ใช้เวลา 1 ปี (15 สิง หาคม 2553–14 สิงหาคม
2554) ระยะที่ 2 : การบ่มเพาะธุรกิจร้านต้นแบบ ใช้เวลาวิจัย 2 ปี (15 สิงหาคม 2554–14 สิงหาคม
2556) ระยะที่ 3 : การขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชน
ผลการดาเนินการวิจั ยในระยะเตรียมการได้น าไปสู่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
“Farmer Shop” กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ สโลแกน:
ไม่ได้หวังที่กาไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจา วิสัยทัศน์: ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน และ พันธกิจ: ส่งเสริมให้ สมาชิก (ฝุายผู้ประกอบการ และผู้บริโภค) ร่วมมือกันในการ
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน ผ่านกระบวนการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ใน
แนวทางการค้าที่เป็นธรรม และการสร้างแบรนด์ Farmer Shop ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภค
กลุ่มเปูาหมาย
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การดาเนินการวิจัยในระยะที่ 2 ใช้เวลาวิจัย 2 ปี มีวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะธุรกิจ
ร้านต้นแบบที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาไปสู่การนาไปใช้ประโยชน์
ในระยะขยายผล โดยผลการดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายธุรกิจ โดยร้านต้นแบบมียอดขายรวม
2,245,316.50 บาท ต้นทุนสินค้าขาย 1,788,657.16 บาท มีกาไรขัน้ ต้น 581,902.35 บาท
ผลการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน มีสมาชิกด้านผู้ประกอบการ จานวน 236 ราย
สมาชิกด้านผู้บริโภค 1,453 ราย มีสินค้าผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 647 รายการ สินค้าผ่าน
การพัฒนาทั้งสิ้น 10 รายการ มีการจั ดเวทีเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ
จานวน 119 ราย
การวิเคราะห์บริบทการดาเนินงานของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ชี้ให้เห็นว่า ตัวแบบ
ธุรกิจดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการจัดการความสัมพันธ์ใหม่ในโซ่อุปทานซึ่งนาไปสู่ทางเลือกใหม่สาหรับ
ผู้ประกอบการรายเล็กให้เข้าถึงตลาดและผู้บริโภคทั้งในระดับชุมชนและร้านค้าปลีกทางเลือกอื่นๆ
ในขณะเดียวกัน Farmer Shop ก็ได้สร้างโอกาสแก่ผู้บริโภค ในการเข้าถึงสินค้าคุณภาพราคาเป็น
ธรรม อีกทั้งยังได้ช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยด้วยการอุดหนุนสินค้าจาก Farmer Shop
1) เป็นร้านค้าทางเลือกของชุมชน ที่เป็นกลไกในการเปิดช่องทางการตลาดใหม่ที่
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ และคุณค่าใหม่ ดังนี้
1.1) ช่องทางการตลาดใหม่ข องผู้ประกอบการ
รายย่อยที่เข้าถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยตรง
1.2) ช่ อ งทางการตลาดใหม่ ข องผู้ บ ริ โ ภค ที่
รณรงค์ให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม
และการเชื่อมโยงธุรกิจกับสถาบันเกษตรกร/เกษตรกร
1.3) ร้านค้า “Farmer Shop” จะทาหน้าที่เป็น
กลไกในการปลูกจิตสานึก “การบริโภคอาหารปลอดภัย”
“การค้าที่เป็นธรรม” และ “การพึ่งพาร่วมมือกัน” ของคนในชุมชน
2) เ ป็ น ท า ง เ ลื อ ก ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย
ผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง จะเป็ น กลไกพั ฒ นาไปสู่ สั ง ค ม
ฐานความรู้ เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาสมรรถนะแก่
ผู้ประกอบการรายย่อ ยไปสู่ก ารเป็ น ผู้ ประกอบการมื อ
อาชีพ (Smart entrepreneur) และการก้าวข้ามกับดักการ
เป็นประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)
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3) เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ เ ค รื อ ข่ า ย
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมใน
ฐานะภาคีพันธมิตรธุรกิจกับผู้ประกอบการราย
ย่ อ ย เพื่ อผลิ ตสิ นค้าคุ ณภาพส่ งมอบ แ ก่
ผู้ประกอบการ ภายใต้ข้อตกลงร่วม ซึ่ง จะลด
ความเสีย่ งเรื่องราคาผลผลิตตกต่า และปัญหา
ด้านการตลาดแก่เกษตรกร
4) เป็น กลไกการยกระดับการผลิต สิน ค้าให้ได้มาตรฐาน โดย
กลไกการประเมินคุณภาพของโครงการ Farmer Shop เพื่อกระตุ้นจิตสานึก
และทักษะการผลิตสินค้ามาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ

5) เปิดโอกาสแก่ผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้ า งสรรค์ สั ง คมคุ ณ ภาพ มี คุ ณ ธรรม โดยปั จ เจกบุ ค คลที่
ตระหนักในปัญหาความเหลื่อมล้า ที่เป็นข้อจากัดของประเทศได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ระบบธุรกิจที่เป็นทางเลือกให้
ตนเองมีโอกาสเข้าถึงสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม
ผลผลิต จากการวิจั ยได้น ามาซึ่ง ชุด ความรู้แ ละคู่มือการจั ด การเรียนรู้ ที่จ ะน าไปใช้
ประกอบคาแนะนาในระยะการขยายผลสู่ชุมชน ประกอบด้วย คู่มือการจัดการ้านค้าชุมชน คู่มือการ
ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทาเนียบผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกโครงการ Farmer
Shop ทาเนียบรายการสินค้าภายใต้โ ครงการ Farmer Shop และมีก ารขยายผลการจัด ตั้ง และ
ดาเนินงานร้านค้าชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ ร้านค้าชุมชนสหกรณ์บริการสื่อสารธารณะ ส.ส.ท. จากัด และ
ร้าน Farmer Shop สหกรณ์ ก ารเกษตรปราสาท จ ากัด และ Outlet ที่ร้านไร่สุวรรณ จั ง หวัด
นครราชสีมา

25

รูปที่ 2.7 ระบบธุรกิจสร้างสรรค์ “ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน”
ข้อค้นพบจากการวิจัยชีใ้ ห้เห็นว่าตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop จะนาไปสู่การพัฒนาเป็น
กระบวนการทางสังคมด้านการค้าที่เป็นธรรม ที่ช่วยสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ
รายย่อย และผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้กลไกของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในการเป็นร้านค้าทางเลือกใน
ชุมชน ในแนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างสรรค์ธุรกิจชุมชนและการสานต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางของ New Growth Model คณะนักวิจัยจึงมีขอ้ เสนอเชิงนโยบาย 5 ประการ ได้แก่ การ
สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการ Farmer Shop เพื่อการค้าที่เป็นธรรม การจัดให้มีสถาบัน
ฝึกอบรม Smart Entrepreneurs แก่ผู้ประกอบการรายย่อย การขยายตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่
ชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การจัดตั้งและดาเนินงาน Outlet Farmer Shop ในรูปแบบ
ของ Marketing Learning Center และการดาเนินงานศูนย์สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสู่
ภาคีเครือข่าย Farmer Shop และผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนขบวนการค้าที่เป็นธรรม
ข้อเสนอสาหรับการวิจัยในระยะต่อไป คือ การขยายผลการจัดตั้งและดาเนินการตัว
แบบธุรกิจ Farmer Shop ในชุมชน โดยมีโจทย์วิจัยที่น่าสนใจ ดังนี้
• การจัดตั้งและดาเนินงานร้าน Farmer Shop ในชุมชน จะมีบทบาทในการสร้างรายได้
เพิ่มแก่เกษตรกรและการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างไร
• ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนขบวนการการค้าที่เป็นธรรมที่ริ เริ่ม
จากชุมชนโดยใช้กลไกร้านค้า Farmer Shop มีอะไรบ้าง
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• กลไกของร้านค้า Farmer Shop มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการสร้างความ
ตระหนักแก่คนในชุมชน ในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
การค้าที่เป็นธรรม
• การขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ผ่านกลไกของเครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop
สามารถสร้างความตระหนักในเรื่องการค้าที่เป็นธรรม และสร้างสมรรถนะในการแข่งขันบนการ
พึ่งพาตนเองแก่ผู้ประกอบการหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
• การจัดตั้งและดาเนินงาน Outlet Farmer Shop ในฐานะที่เป็น Marketing Learning
Center ระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภค เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล และสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจของผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการรายย่อยควรเป็นอย่างไร (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2556)
2.6 โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศส้าหรับสถาบันเกษตรกรไทย: ศึกษา
เฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รายงานความก้าวหน้า)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ไทยมีความได้เปรียบในเชิง
ความหลากหลายทางชี วภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความสามารถในงานบริก าร ใน
ปัจจุบัน สินค้าสมุนไพรของไทยมีมูลค่ารวมประมาณ 50,000 ล้านบาทและมีอัตราการเติบโตร้อย
ละ 15 ต่อปี ตัวอย่างพืชเศรษฐกิจสมุนไพร ได้แก่ ว่านหางจระเข้ มะขามแขก มะขามปูอม หญ้า
หนวดแมว เพชรสังฆาต กระเทียม ขี้เหล็ก บอระเพ็ด มะระขี้นก เหงือกปลาหมอ ลูกยอ กระชายดา
ส้มแขก ไพร มะแว้งเครือ ชะพลู และเถาวัลย์เปรียง เป็นต้น ซึ่งสามารถนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ทั้งในรูปยา อาหารเสริม เครื่องเทศ สารสกัดเพื่อปศุสัตว์ สารกาจัดแมลงและปุ๋ย สปา และเวช
สาอางซึ่งครอบคลุมถึงเครื่องสาอางเพื่อการบารุงรักษาและเครื่องสาอางที่เพื่อความงาม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นสินค้าที่สามารถสร้างงานเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรได้ในวง
กว้างช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในโซ่อุปทานได้หลายระดับ ตั้งแต่ผู้เพาะปลูก ผู้ผลิต
ผู้ค้าและผู้ให้บริการ องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคการศึกษาจึงพยายามพัฒนาศักยภาพของสินค้า
สมุนไพร ให้ได้มาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้สินค้าสมุนไพรเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น อาทิ มาตรฐาน
เกี่ ย วกั บ ปริ ม าณสารปนเปื้ อ น สรรพคุ ณ ความปลอดภั ย และการให้ บ ริ ก ารที่เ กี่ ย วเนื่ อ ง ใน
ขณะเดียวกัน ภาครัฐได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การตลาดและเหนี่ยวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มรายการสมุนไพร
เข้าไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติจาก 75 รายการเป็น 100 รายการ การพัฒนาสถานบริการที่เป็น
ศูนย์บริการด้านการแพทย์แผนไทยจาก 200 แห่งเป็น 800 แห่ง และส่งเสริมให้ร้อยละ 50 ของ
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โรงพยาบาลส่ง เสริม สุขภาพต าบลมีบริการแพทย์แ ผนไทยและบริการนวดไทยครบทุก แห่ง คือ
9,750 แห่งภายในปี 2558 เป็นต้น
แม้ว่าสมุนไพรจะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเปิดเสรี
ทางการค้าอาเซียนในปี 2558 อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงกับ
สินค้าสมุนไพรที่ผลิตในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงจีนและอินเดียที่เข้าไปลงทุนผลิตและ
ทาการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสิน ค้าจากประเทศเหล่านี้มีคุณภาพทัดเทียมกับไทยแต่มี
ต้นทุนที่ต่ากว่า อาจส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ประกอบไทยลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและสินค้าในกลุ่มยาและอาหารเสริม ซึ่งเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงกับ
สินค้ากลุ่มยาแผนปัจจุบันอยูแ่ ล้ว
ในการเตรียมการรับมือกับความท้าทายที่จ ะมาถึง นี้ หลายหน่วยงานได้พยายามให้
ความช่วยเหลือโดยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยมุ่ง เน้นที่สิน ค้าสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 10 ชนิด ที่มีผู้บริโภคใช้กันอย่างแพร่หลายก่อน อาทิ ขมิ้นชัน ขิง ชุมเห็ดเทศ ฟูาทลายโจร
บัวบก พญายอ พริก ไพล มะแว้ง และกะเพราแดง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก สามารถลด
ต้นทุนและเพิ่มมาตรฐานในกระบวนการผลิต มีหลักฐานยืนยันสรรพคุณด้วยผลทางการแพทย์ มี
การรวมกลุ่มวิสาหกิจ (Cluster) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดริเริ่มและความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่าง
กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบจนถึงการแปรรูปและนามาต่ อ
ยอดในภาคการบริก าร อย่างไรก็ต าม ยัง เป็น ที่น่าเป็น ห่วงว่า ผู้ประกอบการขนาดย่อม (Micro
enterprises) อาทิ กลุ่มเกษตรกร และ วิสาหกิจชุมชนจะอยู่รอดภายใต้บริบทการแข่งขันนี้ได้มาก
น้อยเพียงใด และจะใช้กลยุทธ์ใดในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
จากรายงานผลการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าสมุนไพรภายใน
บริบทของ AEC ศึกษาโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และสถาบัน
เครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมและสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย (ฉบับปรับปรุง
เดือนกัน ยาน 2554) แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT ซึ่ง ระบุว่า ผลิต ภัณ ฑ์ส มุน ไพรประเภท
เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สปาเป็นสินค้าที่มีโอกาสทางการตลาดสูงสุด เนื่องจากกระแสการรักษา
และฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติบาบัดจะได้รับการยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น ประกอบการ
ส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพและการบริก ารด้านความงามของไทยที่ได้รับความนิยมในหมู่
ผู้บริโภคในระดับกลางและระดับบนซึ่ง มัก ได้รั บข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสมุน ไพรและมีก าลัง ซื้ อ
ค่อนข้างสูง ดังนั้น ในช่วงปี 2553 ถึงปัจจุบัน สินค้าสมุนไพรทั้งในกลุ่มข้างต้นจึงได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐและเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศเป็นอันดับแรก โดยให้ความสาคัญเป็น
พิเศษกับการยกระดับคุณภาพในได้มาตรฐานสากลและสอดรับกับกฎระเบียบขั้นตอนการตรวจ
รับรองของตลาดต่างประเทศ
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การทบทวนข้อมูลข่าวสารทั้ง จากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกับ
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจ จุ บัน ของธุร กิจ สมุน ไพรพบว่า สิ น ค้าสมุน ไพรของ
สถาบั น เกษตรกรต้อ งการการปรับ ตัวอี ก หลายประการ โดยความท้า ทายต่างๆ ได้ ส ะท้ อนถึ ง
ความส าคัญของการรั บมือ กับการแข่ง ขัน ด้ วยยุ ทธศาสตร์เชิ ง รุ ก กิ จ การรายย่อ ยและสถาบั น
เกษตรกรที่มีความพร้อมควรปรับการผลิต การตลาดและการบริห ารงานต่างๆ เพื่อเข้าสู่ธุร กิจ
ระหว่างประเทศ โดยอาศัยการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคูค่ า้ ที่อยูต่ ้นน้าและปลายน้า
ประการแรก ขนาดของตลาดสินค้าสมุนไพรภายในประเทศมีจากัดและมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตไม่มากนัก การผลิตสินค้าให้มีทงั้ ปริมาณและคุณภาพโดยมีความประหยัดต่อขนาด (Economy
of Scale) ด้วยนั้น จึงเป็นสิ่งที่ทา้ ทายความสามารถของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมอย่าง
มาก ในขณะเดียวกัน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยจะออกมาตรฐานใหม่มา
บังคับใช้พร้อมๆ กับการเข้าสู่ AEC คือมาตรฐาน GMP-PIC/S ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับสหภาพยุโรป
และใช้กันในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วแทนที่ GMP-WHO ซึ่งเป็นมาตรฐานเก่าที่ใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1992 (พ.ศ.2535) การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้จะทาให้สินค้าสมุนไพรต้องมีกระบวนการผลิตที่
ละเอียดซับซ้อนมากขึ้นและอาจทาให้ SMEs จานวนมากอยู่ไม่ได้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ
จานวนมาก ซึ่งอาจไม่คุ้มเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดในปัจจุบัน ที่เน้นเพียงลูกค้าในท้องถิ่นระดับ
จังหวัดและภูมิภาค
การขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นอีกแนวทางในการอยู่รอดของ
กิจการขนาดย่อมรวมถึงกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้าสมุนไพรในพื้นที่
ตามแนวชายแดนกว่า 31 จังหวัดจึงไม่ควรมองข้ามโอกาสในการส่งสินค้าชุมชนไปขายในประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมถึง การพัฒนาธุร กิจ บริก ารส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ
(Medical tourism) สปาเพื่อสุขภาพ (Wellness spa) และสปาเพื่อความงาม (Beauty spa) เป็นต้น
แม้ว่าการผลิตสินค้าสมุนไพรโดยสถาบันเกษตรกรอาจไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในเชิง
ธุรกิจ หากแต่เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพให้กับสมาชิกใน
ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคที่เพียงพอภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการ
นาเข้าด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทยาและเวชสาอาง ที่ไทยนาเข้าจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน
ฝรั่งเศส จีนและ สหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม สถาบันเกษตรกรใดที่เติมเต็มวัตถุประสงค์หลักใน
การตอบสนองความต้องการภายในประเทศและทดแทนการนาเข้าได้แล้วและมีความพร้อมในการ
ทาธุรกิจระหว่างประเทศก็ไม่ควรมองข้ามตลาดต่างประเทศและธุรกิจบริการ การขยายกิจการไปสู่
ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยไม่ได้พึ่งพิงตลาดส่งออกหรือการมาเยือนของนักท่องเที่ยวมากเกินไป จะ
เป็นการใช้โอกาสทางการค้าและศักยภาพของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประการที่ส อง ในการขยายตลาดยาสมุนไพรไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ผู้ผลิตจาเป็นต้องมีการขึ้นทะเบียนสินค้าในประเทศนั้นๆ โดยต้องเปิดเผยส่วนผสม
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และขัน้ ตอนการผลิตซึ่งอาจเป็นความลับทางการค้า ในขณะที่ผู้ผลิตอาจไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนด้วย
ภายใต้กฎกติกานี้ ผู้ประกอบการไทยจะเสียเปรียบผู้ผลิตในประเทศนั้นๆ แนวทางแก้ไขประการหนึ่ง
คือ การหาตัวแทนเพื่อทาหน้าที่เป็นตัวแทนจาหน่าย (Agent) หรือร่วมทุน (Joint venture) ผลิตใน
ประเทศนั้น โดยตรง ทั้งนี้ องค์ก รภาครัฐและเอกชนต้องให้การสนับสนุนในกระบวนการหาคู่ค้า ที่
เหมาะสมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ประการที่สาม ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรควรใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและ
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้า จะเป็น
โอกาสของผู้ประกอบการในภูมิภาคที่จะเข้าไปลงทุนผลิตสินค้ าเกษตรและสินค้าแปรรูปขั้นต้นด้วย
ค่าแรงราคาถูก เพื่อนามาต่อยอดการผลิตแปรรูปเป็นสินค้าที่มีได้มาตรฐานเพื่อส่งกลับไปขายใน
ประเทศเพื่อนบ้านหรือ ส่ง ต่อไปยัง ตลาดโลก โดยอาศั ยภาษีที่ต่าลง รวมทั้ง การคมนาคมและ
ระเบียบขั้นตอนการนาเข้าที่สะดวกขึ้น สถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมจึงควรได้รับการสนับสนุนให้
ได้ออกไปแสวงหาวัตถุดิบในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมา
สร้างความแปลกใหม่ให้กับสินค้า
อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการจากมาเลเซีย สิงคโปร์และผู้ประกอบการชาว
จีนที่จดทะเบียนธุรกิจในนามของประเทศเพื่อนบ้านจะเข้ามาลงทุน /ซื้อกิจการผลิตสินค้าสมุนไพร
เพื่อแย่งชิงตลาดภายในอินโดจีนเช่นเดียวกัน ผู้ผลิตสินค้าสมุนไพรในจังหวัดตามแนวชายแดนจึงควร
เร่ง สร้างความคุ้น เคยและความไว้วางใจจากตลาดในพื้น ที่ เพื่อใช้ประโยชน์จ ากความเข้าใจใน
พฤติกรรมผู้บริโภคในพืน้ ที่และความได้เปรียบด้านต้นทุนการขนส่งกระจายสินค้า ทั้งนี้ ผู้ผลิตและ
ผู้ค้าจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้สามารถวางตลาดโดยเร็วที่สุดและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
สินค้าก่อนการเข้ามาของตราสินค้าอื่น ๆ ของประเทศคู่แข่ง
ความท้าทายประการที่สี่ บริษัทผู้ผลิตสิ น ค้าสมุนไพรขนาดใหญ่มักมีศักยภาพในการ
คิดค้นและขึ้นทะเบียนสินค้าสมุนไพรมากกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก หากผู้ผลิตรายเล็กและ
รายย่อยไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดได้ จะทาให้เสียเปรียบ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่มี ีความพร้อมในทรัพยากรด้านต่างๆ มากกว่า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องอาศัยองค์ความรู้ใหม่และร่วมมือระหว่างคู่ค้าในแต่ละ
ขัน้ ของการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product’s life cycle) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หากสถาบันเกษตรกรทางาน
ร่วมกับคูค่ า้ ในลักษณะต่างคนต่างทา (Arm-length collaboration) การยกระดับคุณค่าและมูลค่าสินค้า
และบริการจะเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้ความสามารถทางการแข่งขันลดลง จนอาจเสียส่วนแบ่งการตลาด
และล้มเลิกกิจการไปในที่สุด สถาบันเกษตรกรจึงจาเป็นต้องปรับมุมมองและขอบเขตการบริหารให้
ครอบคลุมไปถึงคูค่ า้ จากต้นน้าถึงปลายน้าด้วย เพื่อเปิดรับข่าวสาร ความนิยมและแนวโน้มพฤติกรรม
ของลูกค้ากลุ่มต่างๆ รวมถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจุดเด่นในสินค้าและบริการ
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ประการที่ห้า ช่องทางการขยายตลาดของสถาบันเกษตรกรมีข้อจ ากัด เมื่อเทียบกับ
คูแ่ ข่งที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ช่องทางการจาหน่าย (Distribution
channels) ของสินค้าสมุนไพรส่วนใหญ่อาศัยการนาเสนอโดยการตั้งเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ซึ่ง
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้น ที่ ค่าใช้จ่ายในการจั ด ทาหีบห่อให้มีภาพลัก ษณ์ทัน สมัย รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพนักงานขายที่มีบุคลิกดี มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ ตลอดจนการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าสมุนไพรด้วย ต้นทุนทางการตลาดเหล่านี้ทาให้สินค้าที่จาหน่าย
ผ่านช่องทางดังกล่าวมีราคาสูงเกินไปสาหรับสถาบันเกษตรกรทั่วไป
ช่องทางการจาหน่ายหลักอีกช่องทางหนึ่งของสถาบันเกษตรกรคือการวางตลาดตาม
ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้นตลาดระดับล่างเป็นหลัก ผู้บริโภคสามารถเลือกเองโดยการ
อ่านคุณสมบัติและวิธีการใช้จากบรรจุภัณฑ์ ช่องทางนีแ้ ม้จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนทางการตลาดสูงนัก
แต่มีข้อจ ากัด ด้านการสื่อสารและโน้มน้าวจิต ใจผู้บริโภคให้ปรับเปลี่ยนพฤติก รรมโดยหั น มาใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติ
การส่งเสริมตลาดให้กับสินค้าสมุนไพรจากสถาบันเกษตรกรจึงต้องอาศัยการเชื่อมโยง
กับช่องทางการจาหน่ายในลักษณะขายตรงแก่ผู้บริโภค เช่น ร้านนวด ร้านสปา สถานบริการสุขภาพ
และความงาม ธุร กิ จน าเที่ยว ที่พัก และร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เป็น ต้น ห่วงโซ่อุปทานที่
เชื่อมต่อกันโดยตรงนีย้ ังช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความต้องการของตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานและกฎระเบียบกับผู้ค้าปลีกและผู้ให้บริการ เพื่อนามาเป็นแนวทางพัฒนาสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการใหม่ๆ ด้วย (Supply chain innovation)
จากการทบทวนเอกสารผลการวิจัยและข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพบว่า
สินค้าที่ควรได้รับการศึกษาเพื่อรองรับโอกาสและความท้าทายภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบท
การค้าในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ กลุ่มสินค้าประเภทยาสมุนไพร เครื่องสาอางสมุนไพร สมุนไพรสปา
โดยการคัดเลือกลุ่มสินค้านีต้ ั้งอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลต่างๆ ดังนี้
สิน ค้าสมุน ไพรในตลาดโลกมีมูล ค่ารวมประมาณ 3 ล้านล้านบาท โดยมีอัต ราการ
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ต่อปี แม้จะอยูใ่ นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็ตาม ซึ่งตลาดต่างประเทศ
สาคัญของไทย ได้แ ก่ เอเชีย สหรัฐ อเมริก า สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย ส านัก งานส่ง เสริม
วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ค าดการณ์ว่า กลุ่มธุร กิ จ SMEs ที่มีแ นวโน้ ม
เจริญเติบโตและมีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงในตลาดต่างประเทศ มีทงั้ หมด 8 ประเภทงาน
ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธุรกิจสมุนไพรและธุรกิจท่องเที่ยวโดยระบุวา่ เครื่องสาอางสมุนไพรและสมุนไพรสปา
เป็นกลุ่มสินค้าที่ไทยมีจุดขายด้านคุณภาพความปลอดภัยและการให้บริการที่โดดเด่น
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการพบว่า สินค้าในกลุ่ม
สมุนไพรอาหารเสริม สมุนไพรเพื่อการเพาะปลูกและสมุนไพรเพื่ออาหารสัตว์ มีศักยภาพทางการ
ส่งออกที่จากัดกว่า ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการของตลาดโลกที่มีต่อสินค้าสมุนไพรข้างต้นยังมีไม่
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มากและการผลิตยังมุ่งเน้นที่จะปูอนตลาดภายในประเทศ ประกอบกับสินค้าจากไทยยังไม่มีสิ่งที่จะ
พัฒนาเป็นจุดขายและจุดแข็งมากเท่ากับสินค้าสมุนไพรในกลุ่มเครื่องสาอางและสปา ซึ่งไทยมีความ
ได้เปรียบทั้งในตลาดโลกและตลาดในอาเซียน ดังจะเห็นได้จากการที่ภาครัฐและภาคเอกชน (เช่น
Thailand Herbal Product Association - Thai HPA) ให้ความสาคัญให้ลาดับสูงกับธุรกิจบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับสินค้าเครื่องสาอางและสปา โดยมีการตั้งสานักงานคณะกรรมการบริหารศูนย์กลาง
สุขภาพระหว่างประเทศ เพื่อองค์กรกลางในการบูรณาการมาตรการจากทุกภาคส่วนในการสร้าง
ตราให้แก่สินค้าและบริการของไทยให้ เป็น ผู้นาด้านการบริ การสุขภาพและความงาม รวมถึงการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Medical tourism) ด้วย
กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าในปี 2558 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม
จะมีมูลค่ารวมประมาณ 70,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าของสินค้าในโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพประมาณ 50,000 ล้านบาทและมูลค่าที่ได้จากค่าบริการการแพทย์ทางเลือก (อาทิ นวดแผน
ไทย สปาเพื่อการบารุงและฟื้นฟู) จากสถานบริการนอกโรงพยาบาลอีกประมาณ 20,000 ล้านบาท
โดยผู้บริ โภคสิน ค้ าสิน ค้าเครื่องส าอางและสปาที่ส าคัญของไทยได้แ ก่ จีน ศรี ลัง กา ออสเตรี ย
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ มาเลเซีย นอกจากนี้ สินค้าสมุนไพรในกลุ่มเครื่องสาอางและสปา
ยังมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับธุรกิจบริการในต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยได้ออกไป
ร่วมทุนกับต่างชาติเพื่อเปิดร้านเสริมสวย สปาและศูน ย์บริก ารการแพทย์ทางเลือกมากขึ้น ทั้ง นี้
เพื่อให้ผู้ร่วมทุนต่างชาติทาหน้าที่อานวยความสะดวกด้านกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น Thai Privilege Spa ที่ไปร่วมทุนเปิดสปาที่เซี่ยงไฮ้และนิวยอร์ค , Thann
Sanctuary Spa ไปร่วมทุนเปิดธุรกิจสปาที่สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และปารีส รวมถึง Spa Ovations
และ Aromavera Spa ในอินเดียและบังคลาเทศ ตามลาดับ
ถึงกระนั้น ในปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก็กาลังยกระดับธุรกิจสปาให้กา้ วหน้า
ขึ้นมาแข่งขันกับไทย ยกตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ท่ไี ด้ผ่อนปรนกฎหมายต่างๆ ให้เอือ้ อานวยต่อการขยาย
กิจการและสร้างแบรนด์ระหว่างประเทศ โดยอนุญาตให้สปาสามารถเปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง ใน
อินโดนีเซีย ธุรกิจสปามีความพร้อมที่จะออกสู่ตลาดต่างประเทศและอาจดึงดูดแรงงานจากประเทศ
ในอาเซียนเพื่อพัฒนาให้เป็นสปาแห่งโลกตะวันออก
กลุ่มสินค้าที่ควรทาการศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มยาสมุนไพร ซึ่งมีแนวโน้มที่จะถูกแย่ง
ส่วนแบ่งทางการตลาดจากยาสมุนไพรจากประเทศคู่แข่ง อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง
จีนและอินเดีย รวมถึงการแข่งขันกับยาแผนปัจจุบันที่รุนแรงอยูแ่ ล้วในปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยที่
ไม่อาจปรับตัวอาจต้องขายต่อกิจ การให้แ ก่นัก ลงทุน ชาวจีน สิง คโปร์แ ละมาเลเซีย นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ยายังมักถูกกีด กันการขึ้นทะเบียนยาโดยองค์การอาหารและยา (อย.) ของประเทศใน
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอินโดนีเซียและเวียดนาม
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ในการรับมือกับความเสี่ยงที่มีต่อสินค้าสมุนไพรในกลุ่มนี้ แนวคิดหนึ่งคือ ไทยสามารถ
เชื่อมโยงการค้ าและการผลิต ระยะยาวกับประเทศที่ขาดแคลนวัต ถุดิบทางยาที่มีข้อจ ากัด ด้า น
ภูมิอากาศในการเพาะปลูกสมุนไพร อาทิ ประเทศในตะวันออกกลาง ตุรกีและรัสเซีย เพื่อร่วมลงทุน
พัฒนาโรงานเพื่อปรับกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นประตูกระจายสินค้าให้ไทยไปสู่
ในภูมิภาคใกล้เคียงของประเทศนั้นๆ ได้แก่ ภูมิภาคอาหรับ ยุโรปตะวันออก และญี่ปนุ
จากข้อมูลที่สืบค้นข้างต้น คณะวิจัยจึงเลือกกลุ่มสินค้าสมุนไพรโดยใช้ข้อพิจารณา ดังนี้
1. เป็นสินค้าสมุนไพรที่มีแนวโน้มจะแข่งขันได้ดี โดยนามาศึกษาหาแนวทางการพัฒนาโซ่
อุปทานในเชิงรุก เพื่อขยายตลาดและครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องไป
ยังสถาบันเกษตรกรผู้เพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพร รวมถึงการนาเอาสินค้าไปต่อยอดในธุรกิจบริการ
ได้ด้วยจากเกณฑ์นี้ คณะผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาเจาะลึกในกลุ่มสินค้าเครื่องสาอางและสปา
2. เป็นกลุ่มสินค้าที่เสี่ยงจะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในสัดส่วนที่สูงภายหลังการเข้า AEC
แต่เป็นกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพพอที่จ ะพัฒนาความสามารถทางการแข่ง ขันให้กลับมาสูงได้ ทั้งใน
ตลาดอาเซียนและตลาดโลก จากเกณฑ์นี้ คณะผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษายุทธศาสตร์ในเชิงรับสาหรับ
สินค้าในกลุ่มยาสมุนไพร
การหาต้ น แบบของการเชื่ อ มโยงการผลิ ต และการค้ า ระหว่ า งประเทศของสิ น ค้ า
สมุนไพรไทย
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาหาต้นแบบ (Prototype) ของการเชื่อมโยงการค้าและ
การผลิต ระหว่า งคู่ค้ าตั้ ง แต่ ต้น น้า กลางน้ า ถึง ปลายน้ า เพื่อ พัฒ นาธุ ร กิ จ สมุ น ไพรไปสู่ ตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการส่งออก การนาเข้า การบริการ และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดย
ก่อนที่จ ะมีการระดมความเห็น จากภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานสิน ค้าสมุนไพรเพื่อหาแนว
ทางการสร้ า ง/เชื่ อ มโยงโซ่ อุ ป ทานระหว่ า งประเทศร่ ว มกั น คณะผู้ วิ จั ย ได้ สื บ ค้ น และทบทวน
กรณีศึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ (Patterns) ของการสร้างโซ่อุปทานดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ รายงานผลการดาเนินโครงการโดยเครือข่ายภาครัฐและเอกชนใน
การสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสาหรับสินค้าชุมชน (Chain Development) ระหว่างคูค่ ้าในยุโรป
และกลุ่ม/วิสากิจชุมชนในแอฟริกา การสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสาหรับสินค้าออร์แกนนิกเพื่อ
สหกรณ์การเกษตรในยุโ รป และการพัฒนาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในยุโรปและ
ลาตินอเมริกา ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์และอภิปรายในการประชุมกลุ่มจาเพาะ
(Focus group) ต่อไป
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้สารวจหาภาคีสาคัญ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงการ
ผลิตและการค้าระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นองค์ประกอบหลักในโซ่อุปทาน (Key players) ต้นน้า-กลาง
น้า-ปลายน้า และภาคีแวดล้อม (Stakeholders) โดยคณะผู้วิจัยกาลังติดต่อไปยังสถาบันเกษตรกรเพื่อ
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ทาการคัด เลือกต่ อไป เช่น กลุ่มสมุน ไพรบ้ านดงบั ง - ผู้ ผลิ ตผู้ให้บริก ารสมุน ไพรอภัยภู เบศร์ จ.
ปราจีนบุรี กลุ่มผู้ผลิตสินค้าสมุนไพรบ้านคีรีวง จ. นครศรีธรรมราช ในการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่
เป็ น กลุ่ ม เปู าหมาย คณะผู้ วิ จั ยจะค านึ ง ถึ ง หลั ก เกณฑ์ ที่ แ สดงความพร้ อ มด้ านทรั พยากรและ
ประสบการณ์การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (เช่น ส่งออก หรือ นาเข้าวัตถุดิบ/แปรรูปมาต่อยอดการ
ผลิต) รวมทั้งมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือกับภาคีต่างๆ อาทิ สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ
ผลการศึกษาต้นแบบการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง –อภัยภูเบศร์
คณะวิจัยได้เดินทางไปยังชุมชนสมุนไพร บ้านดงบัง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อขอข้อมูล
และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรรายย่อยไปสู่ตลาดต่างประเทศ และ
ได้รับข้อมูล ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ ดังนี้
ในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเกษตกรดงขี้เหล็กขึ้น โดยเน้นการผลิตไม้ดอกไม้
ประดับเพื่อปูอนความต้องการของตลาดทั่วประเทศ และต่อมา ด้วยสมาชิกในชุมชนได้สร้างสมองค์
ความรู้ด้านสมุนไพรมาจากปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเจ้า พระยาอภัย
ภูเบศร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลนาร่องการแพทย์ทางเลือกโดยนาสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ในช่วง
เวลานั้น ชุมชนบ้านดงบังจึงได้มีการก่อตั้งกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขึ้นในปี 2543 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนเข้ามาสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการกระบวนผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานขึ้น
เป็นลาดับ โดยเน้นด้านพืชสมุนไพร มีการฝึกการจัดทาบัญชีและการบริหารจัดการ
ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ได้จัด โครงการร้านค้าชุมชนอภัย
ภูเบศร์ข้ึนเพื่อส่ง เสริมตลาดรองรับการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ไม่พ่ึงพาสารเคมีด้วย เพื่อให้
เกษตรกรสามารถอยูร่ อด พึ่งตนเองได้ทงั้ ทางด้านอาหารและยาจากพืชผักพื้นบ้าน การเข้าถึงปัจจัย
การผลิต อาทิ ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพ รวมถึงการมีเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
และกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมอาหารประเภทพืชผักที่ปลอดภัยและได้คุณภาพ
เมื่อการค้าสินค้าสมุนไพรอินทรีย์ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี กลุ่มฯ จึงได้เปิด
โอกาส ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและการผลิตพืชสมุนไพร จนทาให้ได้รับการ
คัดเลือกจากหน่วยงานของจังหวัดให้เป็น หมูบ่ ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบ เพื่อยกระดับชุมชนบ้านดง
บังให้เป็นหมู่บา้ นท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรอย่างครบวงจร อาทิ การนวด อบ/ประคบสมุนไพร และสปา
ปัจจัยความสาเร็จในการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเกษตรกรและโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร์ ซึ่งนาพาสินค้าออกสู่ตลาดโลก ได้แก่ 1) พื้นฐานทัศนคติของกลุ่มเกษตรกรที่นิยมในการ
เพาะปลูกแบบดั้งเดิมโดยอาศัยธรรมชาติ รวมถึงความใกล้ชิดและพึ่งพาอาศัยในครอบครัวและเครือ
ญาติ ทาให้การตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ง่ายและมีความเหนียวแน่นในการดาเนิน
โครงการเกษตรอินทรีย์ไปด้วยกัน 2) การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรกับโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร์ รวมถึงภาครัฐและสถานศึกษาที่เข้ามาให้การสนับสนุน การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
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นาร่องและเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยทาให้กลุม่ เกษตรกรได้ทดลองกระบวนการและแนวทางการ
บริ ห ารจั ด การใหม่ ๆ อั น น าไปสู่ ก ารยกระดั บ ทั ก ษะการเพาะปลู ก และแปรรู ป สมุ น ไพรให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล รวมถึ ง การเป็นสถานที่ดูงานให้กับชาวต่างชาติด้วย 3) การสร้างตราสินค้าโดย
โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภั ยภูเบศร์ซึ่ง มี จุ ด เด่น ในแง่ป ระวัติศ าสตร์ ด้วย ประกอบกับแรงดึง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้มาเยือนแหล่งโอโซนของจังหวัด จึงทาให้ตราสินค้ามีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
ผลการศึกษาต้นแบบการเชื่อมโยงโซ่อุปทานกลุ่มเกษตรกรใน อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
– ผู้ประกอบการยาสมุนไพรเพื่อการส่งออก (หจก. เซนเทลลา)
เซนเทลลา เดิมเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมจาหน่ายสินค้าท้องถิ่น (OTOP) ประเภท
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา ซึ่งประสบความสาเร็จในการพัฒนาสินค้าจนได้รับการคัดสรรให้เป็น
OTOP 5 ดาวและได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน ต่อมาเมื่อมีประสบการณ์และบทเรียนจากการทา
การส่งออกมากขึ้น จึงได้ขยายกิจการจากการผลิตยาสมุนไพรจากใบบัวบก ไปสู่การเป็นผู้ผลิตยา
สมุนไพรที่หลากหลาย โดยทาการหาผู้รวบรวมรับซื้อวัตถุดิบ (หยง) จากกลุ่มเกษตรกรใน อ. ปาก
พนังและพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา รวมทั้งได้มีการนาหุ้นส่วนต่างชาติเข้ามาถือ
หุ้นและเข้าไปลงทุนเพาะปลูกและผลิตยาสมุนไพรในประเทศลาวด้วย
กลุ่มเกษตรกรใน อ.ปากพนัง จึงได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเพาะปลูกแบบเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงการแปรรูปที่ได้สอดรับกับมาตรฐาน GAP และ GMP ด้วย ทั้งนี้ หจก. เซนเทลลาใช้
การบริหารโซ่อุปทานแบบ fair trade supply chain กล่าวคือ รับฟังความต้องการของเกษตรกรใน
พื้นที่ด้วยหากเกษตรกรไม่พอใจในราคาที่อาจสูงกว่าต้นทุนมากเกินไป ก็สามารถต่อรองกันได้โดยไม่
มียอมรับการตัดราคากันเองของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลจาก หจก. เซนเลลา ระบุถึงความสาคัญของพ่อค้าคนกลางในการผลักดันให้เข้า
สู่ตลาดส่งออกได้ โดยอธิบายถึงของกลุ่มเกษตรกรสมุนไพรและผู้ประกอบการแปรรูปสมุนไพรที่
จะต้องเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคมากมายกว่าที่จะส่งออกได้ อาทิ ปัญหาเรื่องเงินทุนในการเดินทาง
ไปแสดงสินค้าแต่ไม่ได้คคู่ า้ ระยะยาว การขาดเครื่องจักร/อุปกรณ์สาหรับกาลังการผลิตตามคาสั่งซื้อ
ค่าขนส่งสินค้า ความเสียหายในการขนส่ง การยับยั้ง LC โดยผู้ซื้อ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน จึง
ทาให้กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องเลิกล้มแผนการส่งออกไปกลางครัน จึงเสนอว่า
การนาพาสินค้าเกษตรสมุนไพรแปรรูปไปสู่ตลาดต่างประเทศต้องอาศัยคนกลางที่มีประสบการณ์
คือ หจก. เซนเทลลา ซึ่งได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ มาก่อนและเข้าใจข้อจ ากัดต่ างๆ ของกลุ่ม
เกษตรดีเนื่องจากเคยเป็นผู้ประกอบการ OTOP มาก่อน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ยัง
ขาดประสบการณ์ ต้องรับผิดชอบมากเกิน ไป ทั้ง นี้ รัฐและสถานศึก ษาสามารถเข้ามาตรวจสอบ
คุณภาพ การตั้งราคาและเงื่อนไขการรับซือ้ ให้เกิดความเป็นธรรมได้
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ปัจ จั ยส าคัญในการเชื่อมโซ่อุปทานจากกลุ่มเกษตรกรไปยัง ตลาดต่างประเทศผ่าน
สื่อกลางคือ หจก. เซนเทลลา มีความคล้ายคลึงกับกรณีของกลุม่ สมุนไพรดงบังประการหนึ่งคือ การ
มีส ถานศึก ษาเป็น หุ้น ส่วนการพัฒนาสินค้า ทั้ง ในด้านการผลิต ยาและการบรรจุ ภัณ ฑ์ ซึ่ง ทาให้
สามารถเข้าถึง ตลาดได้ ทาให้ เกิ ด คาสั่งซื้อในลัก ษณะการจ้างให้ผลิต (OEM) อัน น าไปสู่ความ
ต้องการวัตถุดิบสมุนไพรแปรรูปจากกลุ่มเกษตรกร ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งคือ การเร่งสร้าง
ตราสินค้าไทยในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเพื่อนบ้านของไทยยังมีความต้องการยาอีกมาก การวางตลาด
ได้ก่อนจะสร้างความคุน้ เคยและชื่อถือในแก่ผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้านได้
ผลการศึกษาต้นแบบการเชื่อมโยงโซ่อปุ ทาน กลุม่ เกษตรกรบ้านคีรีวง อ. ลานสกา
จ. นครศรีธรรมราช – ผูป้ ระกอบการสมุนไพรสปาและของใช้ในชีวิตประจ้าวัน (Mr. มังคุด
– นายสนธยา ช้านะ)
จากการที่ชาวคีรีวงได้ร่วมกันพิจารณาถึงวงรอบของการเกิดภัยพิบัติที่มักจะเกิดทุกๆ
13 ปี (2505 2518 และ 2531) และการแบ่งมรดกที่จะทาให้พ้ืนที่เกษตรกรรมของแต่ละครัวเรือน
น้อยลงจนขาดอานาจต่อรองและต้องละทิ้งเกษตรกรรมไปทางานโรงงาน จึงได้หาแนวทางลดการ
พึ่งพิงเกษตรกรรม นาไปสู่การยึดอาชีพเกษตรแปรรูปและการกระจายความเสี่ยงโดยมีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพให้หลากหลายคล้ายหมูบ่ ้านช่าง 10 หมู่ โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มแม่บ้านที่มีความ
ชานาญในการแปรรูป ทุเรียน ต่อมาได้ขยายไปสู่ กลุ่มมัด ย้อมผ้า สีธรรมชาติ กลุ่มจั ก สานและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ะลามะพร้ า ว กลุ่ ม แปรรู ป น้ าผลไม้แ ละไวน์ และกลุ่ ม สมุน ไพรซึ่ ง แต่ ล ะกลุ่ ม จะมี
ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้รับความนิยมจากผู้บริโภค ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเขาหลวงมักจะซื้อ
เป็นของฝากกลับไปเป็นจานวนมากเสมอ ทั้งนี้ การบริหารงานของกลุ่มไม่ได้อยู่ในรูปของนิติบุคคล
ในรูปแบบสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนใดๆ เป็นเพียงความร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการ
ปัจจัยที่เอือ้ ให้กลุ่มสมุนไพรบ้านคีรีวงสามารถส่งออกได้คือ 1) การสารวจและเลือกทา
กิจการ ตามความสนใจ/ความถนัด การแบ่งกลุ่มสินค้าเป็นไปอย่างเสรีและตั้งอยู่บนความสนิทสนม
ระหว่างสมาชิก ในกลุ่ม จึ ง เกิ ดแรงบัน ดาลใจที่ชัด เจนและมีก ารวางแผนต่อเนื่อง 3-5 ปี แม้มี
อุปสรรคใดก็ไ ม่สามารถข้ามผ่านไปได้ด้วยการปรึกษาหารือ (ตามแนวคิด ร่วมกัน คิด แยกกันทา
แก้ปัญหาด้วยกัน) 2) การเข้าสู่ตลาดโดยอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐและสถานศึกษา ทั้งในแง่
ของการพัฒนารูปลักษณ์และโอกาสในการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า จนได้รับรางวัลรับรองจาก
หลายกระทรวงและสถาบัน โดยระบุวา่ การหาตัวแทนจาหน่ายในต่างประเทศเป็นสิง่ สาคัญ เพราะทา
ให้ลดต้นทุนธุรกรรมลงได้มากและเข้าใจความต้องการของตลาดมากกว่า 3) การใช้จุดเด่นของพื้นที่
เป็น จุด ดึงดูด ให้คนสนใจ เดินทางมาท่องเที่ ยวและทดลองใช้สิน ค้า รวมทั้งมองว่าทรัพย์สิน ทาง
ปัญญาเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญที่สุดเพราะสามารถบริหารให้ทวีคูณได้
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ผลการศึกษาต้นแบบการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน กลุ่มเกษตรกร อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช –
ผู้ประกอบการสมุนไพรเวชส้าอางเพื่อการส่งออก (หจก. พณรัญชน์)
หจก. พณรัญชน์ เป็นผู้ประกอบการที่นาวัตถุดิบสมุนไพรมาจากกลุ่มเกษตรกร ด้วย
ความชานาญในเรื่องสมุนไพร หจก. พณรัญชน์ได้เปิดกว้างให้เยาวชนและผู้ท่สี นใจเข้ามาเรียนรู้และ
ร่วมธุรกิจผลิตเครื่องสาอางสมุนไพรได้ โดยปัจจัยที่ช่วยให้ หจก. พณรัญชน์ สามารถนาสินค้าจาก
เกษตรกรไปต่อยอดออกสูต่ ลาดโลกได้คอื 1) การเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาผู้ส่งออก
2) การนางานวิจัยมาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่กั้นขวาง
ไม่ให้ หจก. พณรัญชน์ ขยายก าลังการผลิตได้มากคือ การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการ
พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามาร่วมธุรกิจกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพการส่งออก โดยให้
ข้อมูลกับเกษตรกรว่าจะเป็นการเสียเปรียบพ่อค้าคนกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ธนภัท แสงอรุณ
และคณะ, 2556)
2.7 โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์
การเกษตรไทย: กรณีศกึ ษาข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร
จากสถานการณ์ ใ นยุคการค้าเสรี ส่ง ผลให้ ต ลาดมีส ภาวะการแข่ ง ขัน ที่สูง ผัน ผวน
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้น การรวมตัวกันในรูปของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เพื่อเพิ่มอานาจ
ต่อรองให้แก่เกษตรกรรายย่อยจึงจาเป็นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งนอกเหนือจากการเพิ่ม
อานาจการต่อรองแก่สมาชิกเกษตรกรแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองของชุมชน ยกระดับ
รายได้ ลดภาวะความยากจน ก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน สร้างความกิ นดีอยู่ดีให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ภาค
สหกรณ์ยังเป็นภาคส่วนที่สาคัญในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรของไทยอีกด้วย อย่างไรก็ตามจาก
สถานการณ์ที่ภาคการเกษตรไทยประสบปัญหาขาดศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งปัจจัยหนึ่งเกิดจากการ
ขาดความร่วมมือในโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม มีความร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจเชิงพันธมิตรที่เบาบาง
ด้วยเหตุนจี้ งึ เป็นที่มาของความสนใจในการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโซ่อุปทาน
ของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการและความร่วมมือในโซ่อุปทานของสหกรณ์การเกษตรที่ดาเนินธุรกิจข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ทั้ง
ในโซ่อุปทานเดีย่ วทีส่ หกรณ์เป็นแม่ข่ายแกนนาเพียงแห่งเดียว และในโซ่อุปทานของเครือข่ายสหกรณ์
2) ศึกษาประโยชน์และอุปสรรคของความร่วมมือในโซ่อุปทานแต่ละช่อ งทาง 3) เปรียบเทียบความ
แตกต่างด้านศักยภาพในการแข่งขันของโซ่อุปทานใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านการเงิน ความพึงพอใจของ
ลูกค้า กระบวนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ 4) นาเสนอแนวทางเพื่อยกระดับความร่วมมือ เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่ง ขันของโซ่อุปทานสหกรณ์การเกษตรไทย ซึ่งประโยชน์ที่จ ะได้รับจากงานวิจั ย
นอกจากจะทราบแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือและการบริหารจัดการโซ่อุปทานของสหกรณ์
แล้ว การศึกษาทาความเข้าใจลักษณะและความแตกต่างของโซ่อุปทานเดี่ยวและเครือข่ายยังเป็น
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แนวทางในการนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม เป็น การสะท้อนปัญหาเพื่อหาแนวทางการ
สนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการเน้นย้าให้เห็นคุณค่าของสถาบันเกษตรกรอีกด้วย
ผลการศึกษาโซ่อุปทานรวมของข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของสหกรณ์/ชุมนุมฯที่เป็นตัวอย่าง
ในการศึกษา (รูปที่ 2.8) รูปภาพแบบจาลองโซ่อุปทานรวมของการผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของ
สหกรณ์/ชุมนุมที่เป็นแม่ข่ายแกนนากลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 แห่ง ซึ่งผู้กระจายสินค้าหลักในแบรนด์ต่างๆ
ในโซ่อุปทานของสหกรณ์ /ชุมนุม มี 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ คู่ค้าประเภทร้านค้าปลีก ขนาดใหญ่ /
ห้างสรรพสินค้า คูค่ า้ ประเภทธุรกิจขายตรง และสหกรณ์คคู่ า้ ทั้งนีช้ ่องทางสหกรณ์คคู่ า้ เป็นช่องทาง
ที่สาคัญที่สุด (ประมาณ 70-80% ของปริมาณการจาหน่าย)
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รูปที่ 2.8 แบบจาลองโซ่อุปทานการผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของสหกรณ์การเกษตร
ในความร่วมมือด้านอุปทาน จะเห็ น ได้ว่าเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึง สมาชิก ของ
สหกรณ์คอื การจัดอบรมทั้งการอบรมใหญ่ประจาปีและลักษณะการประชุมกลุ่มย่อยกับสมาชิกใน
หมู่บ้านต่างๆ เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน มีการจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ เสนอ
บริการที่หลากหลายแก่สมาชิก การอบรมอาชีพเสริม สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานหลักในการ
สร้างเสริมให้เกิดความร่วมมือ ความไว้เนือ้ เชื่อใจ สร้างศรัทธาให้เกิดแก่ระบบสหกรณ์ นอกจากนีย้ ัง
มีการให้ผลตอบแทนด้านการเงินทั้งในส่วนของลักษณะเงินเฉลี่ยคืนประจาปี การรับซื้อผลผลิตใน
ราคาที่สูงขึ้นกว่าปกติ เพื่อจูงใจให้สมาชิกร่วมมือกับสหกรณ์มากขึ้น
ประโยชน์ท่ไี ด้รับจากกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือที่ผ่านมาช่วยสร้างเสริมศรัทธาและ
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ความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์มากขึ้น สะท้อนให้เห็นในผลการประเมินที่สมาชิกมีความเชื่อมั่นศรัทธา
ต่อสหกรณ์ในระดับที่สูง สมาชิกได้ รับประโยชน์ในด้านข้อมูลในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น จาก
กิจกรรมต่างๆที่ทาร่วมกับสหกรณ์
อย่างไรก็ตามยังไม่เห็นความชัดเจนในกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือที่จะช่วยยกระดับ
ในกระบวนการผลิตแก่เกษตรกรสมาชิก เช่น การร่วมวางแผนการดาเนินการ การดาเนินกิจกรรมลด
ต้นทุนในกระบวนการผลิตร่วมกันระหว่างเกษตรกรสมาชิกและสหกรณ์ อันเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัย
หนึ่ง ในการเสริมศั ก ยภาพการแข่ง ขัน แก่โซ่อุปทานสหกรณ์ยัง ไม่เห็ น ผลเป็น รูปธรรมชัด เจนนั ก
นอกจากนีค้ วามคลาดเคลื่อนในข้อมูลที่สมาชิกได้รับจากสื่อภายนอกและสหกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกัน
อันเกิดจากความไม่เชื่อมโยงของนโยบายภาครัฐกับสหกรณ์ อาจเป็นตัวบ่อนทาลายความเชื่อมั่นใน
ระบบสหกรณ์ ในขณะที่กิจกรรมการส่งเสริมจากภาครัฐที่เล็งเห็นถึงปัญหาและประสานความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิด มีความเข้าใจในระบบสหกรณ์ และดาเนินการประสานส่งผ่านนโยบายจากภาครัฐ ผ่าน
กระบวนการสหกรณ์สู่การปฏิบัติแก่สมาชิกจะยิ่งเป็นการช่วยส่งเสริมให้ระบบสหกรณ์แข็งแกร่งขึ้น
ซึ่งผลสะท้อนจากมุมมองสมาชิกชีใ้ ห้เห็นว่าเกษตรกรมีความเชื่อถือในข้อมูลที่ได้รับจากสหกรณ์เป็น
อย่างมาก และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ของตนเป็นอย่างดี
ในด้านปัจจัยความเสี่ยงในโซ่อุปทานของสหกรณ์พบว่าโครงการตามนโยบายภาครัฐ
เช่น โครงการรับจานาข้าวเปลือก ที่มุ่งสร้างประโยชน์เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และช่วยเพิ่มรายได้ใน
การรับจ้างรวบรวมและแปรรูปแก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ แต่รายได้ที่ได้รับนี้เป็นเพียงรายได้ที่
เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่เอื้อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ทั้งสองภาคส่วนในระยะ
ยาว ในทางกลับกันยังมีโอกาสส่งผลกระทบระยะยาวแก่สหกรณ์ด้วย ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วใน
ปัจจุบัน ได้แก่
- ปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ระบบสหกรณ์มีปริมาณลดลงอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกร
คานึงถึงผลตอบแทนด้านราคาจานาที่จูงใจกว่าเป็นหลัก ส่งผลให้สหกรณ์ต้องแย่งซื้อข้าวจากแหล่ง
อื่นเพื่อให้เพียงพอเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้
ผลกระทบต่อสหกรณ์ : สหกรณ์มีต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบมากขึ้น เพราะเป็นการ
ซือ้ ในช่วงเวลาที่ไม่ปกติ ราคาข้าวเปลือกในท้องตลาดผันผวนเนื่องจาก ผู้ที่อยู่ในโซ่อุปทานการแปร
รูปข้าวสารรายอื่นๆมาแย่งซือ้ เช่นกัน
- ข้าวเปลือกที่เข้าสู่ระบบสหกรณ์ส่วนหนึ่งเป็นข้าวที่เหลือจากการที่เกษตรกรจาหน่าย
ข้าวเข้าโครงการรับจานาแล้ว ดังนั้นคุณภาพข้าวที่เข้าสูร่ ะบบสหกรณ์จึงอาจด้อยกว่าในช่วงเวลาปกติ
ผลกระทบต่อสหกรณ์ : สหกรณ์มีต้นทุนในกระบวนการผลิตมากขึ้น เช่น ต้นทุนใน
การปรับปรุงสิน ค้า ต้น ทุนในการซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูง เกิน ควร ต้นทุนในการจัด เก็บ/จ าหน่าย/
ทาลายสินค้าไม่ได้คุณภาพ การขาดสภาพคล่องเพราะทุนจมในการซื้อวัตถุดิบที่ด้อยคุณภาพและ
จาหน่ายไม่ได้เพราะสหกรณ์ซอื้ ข้าวเปลือกจากเกษตรกรในระบบจ่ายสดทันที
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ปัจ จั ยเสี่ยงอีก ประการที่ส่งผลกระทบทั้ง ต่อปริมาณและคุณ ภาพข้าวเปลือกที่เข้าสู่
ระบบสหกรณ์คือสภาพดินฟูาอากาศที่แ ปรปรวนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งสภาวะฝนแล้ง น้า
ท่วม อย่างไรก็ตามปัจจัยความเสี่ยงนีเ้ ป็นปัจจัยที่เกิดขึน้ ไม่แน่นอนและเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่ง
เกษตรกรสมาชิกก็คาดหวังจะได้รับการช่วยเหลือในกรณีไม่ปกติเช่นนีจ้ ากสหกรณ์
ด้านอุปสงค์:
จากการศึ กษาในด้านอุปสงค์พบว่าลูกค้ารายใหญ่ของสหกรณ์คือเครือข่ายสหกรณ์
พันธมิตรในจังหวัดต่างๆ เป็นหลักซึ่งเป็นช่องทางการค้าที่อาศัยความไว้เนื่อเชื่อใจกันผ่านระบบการ
ทางานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ เป็นช่องทางการค้าที่ทั้งคู่ค้าและสหกรณ์ผู้จาหน่ายต่างพอใจซึ่งกัน
และกัน มีปริมาณการสั่งซือ้ ที่ค่อนข้างแน่นอน ช่องทางการค้าที่รองลงมาคือลักษณะการจาหน่าย
กับคูค่ า้ ที่เป็นธุรกิจขายตรงที่ดาเนินการเจรจาต่อรองร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร 4 แห่ง ทา
ให้ช่วยเพิ่มอานาจในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้าต่างๆได้ดีย่ิงขึ้น ประกอบกับด้วยคุณภาพข้าว
ของสหกรณ์ที่ดี สหกรณ์มีความน่าเชื่อถือ และราคาค้าขายที่ยุติธรรมจึงทาให้ช่องทางนีเ้ ป็นช่องทาง
การค้าที่สาคัญรองลงมาของสหกรณ์ นอกจากนีย้ ังมีช่องทางการค้ากับคู่ค้ารายอื่นๆที่หลากหลาย
แตกต่างกันไป เช่น คูค่ า้ ในลักษณะร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้า ซึ่ งอานาจต่อรองกับ
คูค่ า้ เหล่านีข้ ้นึ อยูก่ ับแต่ละสหกรณ์ ส่วนช่องทางอื่นๆมีปริมาณการสั่งซือ้ ไม่มากนักเป็นลักษณะการ
สนับสนุนโดยหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เป็นหลัก
สาหรับความร่วมมือกับคูค่ า้ ฝุายอุปสงค์นจี้ ะพบว่ามีทงั้ ความร่วมมือที่เป็นทางการด้วย
การทาสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นทางการโดยอาศัยความเชื่อมั่นไว้วางใจระหว่าง
กันในระยะยาว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าลักษณะใดปริมาณการสั่งซื้อไม่ผันผวนมากนัก สะดวกต่อการ
บริหารจัดการคาสั่งซือ้ และวางแผนการผลิต มีการปรับราคาขึ้นลงตามสภาวะการณ์ของตลาดแต่ไม่
ผันผวนมากนัก อย่างไรก็ตามยังไม่พบการใช้เครื่องมือที่สหกรณ์นามาช่วยเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการเข้าเยี่ยมลูกค้าเป็นครั้งคราวไปแต่ไม่
มีการกาหนดแผนที่ชัดเจน ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน และไม่พบการนาเครื่องมือทางการเงินใดๆมาใช้
สร้างเสริมความร่วมมือกับคูค่ า้ ช่องทางต่างๆ
ความเสี่ยงในโซ่อุปทานฝุายอุปสงค์ที่พบ ได้แก่ ถึงแม้การซือ้ -ขายระหว่างสหกรณ์กับคู่
ค้าแต่ละราย สหกรณ์จะสามารถเป็นผู้กาหนดราคาจาหน่ายได้เองแต่อย่างไรก็ตามในการกาหนด
ราคาก็ยังต้องอิงตามราคาตลาดเป็นหลัก ซึ่งเป็นเสมือนเพดานที่ทาให้สหกรณ์ไม่สามารถปรับราคา
ได้บอ่ ยครั้ง หรือเป็นราคาที่ไม่ได้พึงพอใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นในช่วง
ที่มีผลกระทบจากโครงการรับจานาที่ต้นทุนในการรวบรวมวัตถุดิบของสหกรณ์มีความผันผวนใน
ขณะที่ ส วนทางกั บ การก าหนดราคาจ าหน่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปตามราคาตลาด
ผลกระทบต่อสหกรณ์: จากข้อจากัดดังกล่าวส่งผลให้การควบคุมต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบต้นน้า
และกระบวนการผลิต รวมทั้งการรักษาระดับปริมาณสินค้าวัตถุดิบคงคลังให้เพียงพอกับปริมาณ
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การสั่งซือ้ จึงค่อนข้างมีความสาคัญมาก มิเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบหากมีสินค้ามีไม่เพียงพอจะทาให้
เสียลูกค้าที่สั่งสมความเชื่อมั่นไว้วางใจร่วมกันมานาน และหากต้นทุนในการผลิตสูงเกินไปอาจส่งผล
ให้ ส หกรณ์ ข าดศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น และกระทบกั บ ความอยู่ ร อดของสหกรณ์ ใ นท้ า ยที่ สุ ด
นอกจากนีย้ ังทาให้สหกรณ์เสียโอกาสในการขยายสู่ช่องทางการตลาดใหม่ด้วย
ผลการศึกษาโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทย แสดงให้เห็นในรูปที่ 2.9 จะเห็นว่าความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายจะมีความร่วมมือในการ
กาหนดแนวนโยบาย กรอบความร่วมมือระหว่างกันเป็นหลัก แต่ความร่วมมือสู่ระดับปฏิบัติงานและ
กระบวนการยังไม่ชัดเจนนัก ยังเป็นลักษณะต่างคนต่างทาในทุกกระบวนการ ยังเป็นภาพของการ
มุ่งเน้นที่ผลการดาเนินงานของแต่ละสหกรณ์เป็นหลักโดยไม่ได้คานึง ถึงความสาคัญของการมุ่ง สู่
เปูาหมาย/ผลประโยชน์ร่วมมากนัก รวมทั้งบทบาทในการร่วมผลักดันขับเคลื่อ นกระบวนการของ
เครือข่ายของแต่ละสหกรณ์ยังมีความเหลื่อมล้ากัน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะในกระบวนการขับเคลื่อนให้
เครือข่ายเข้มแข็งอาจต้องใช้เวลา ผ่านผู้ขับเคลื่อนที่มีแ นวความคิด -ทัศ นคติเดียวกัน โดยมีก าร
กาหนดเปูาหมายในความร่วมมือที่จูงใจและชัดเจน

.

.

.

.

.

.

.

Farmer Shop

.

.

รูปที่ 2.9 ภาพจาลองโซ่อุปทานของเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
ลักษณะการทางานร่วมกันของเครือข่ายสหกรณ์ผ่านแบรนด์เกิด บุญด้วย ประโยชน์
หลักที่พบจากการร่วมกันทางานเป็นเครือข่ายสหกรณ์คอื เกิดโครงสร้างของช่องทางการสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านเวทีการประชุมของเครือข่าย การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ข่าวสารการค้าที่ เป็น ประโยชน์ร่ วมกั น ซึ่ง เป็น ปั จ จั ยที่ เอื้อ ต่อการพัฒนายกระดับ สหกรณ์ให้ มี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันความร่วมมือเชิงเครือข่ายมีส่วนช่วยให้สหกรณ์แต่ละแห่งมีความ
ยืดหยุ่นในการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น เช่น ในกรณีที่มีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการจาหน่าย ก็สามารถ
เจรจาขอความช่ วยเหลื อ จากสหกรณ์ส มาชิ ก เครื อข่ า ยรายอื่ น ๆได้ มีก ารแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย น
ทรัพยากรในการผลิตร่วมกันบางส่วน นอกจากนีก้ ารรวมตัวยังเป็นการเสริมพลังเพิ่มอานาจต่อรอง
มีพันธมิตรที่ร่วมกันตัดสินใจกาหนดทิศทางการดาเนินงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามเปูาประสงค์ร่วม
เช่น การประสานร่วมกันทาประชาสัมพันธ์ในแบรนด์ของเครือข่ายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นต้น
โดยที่ผ่านมาจะเห็น ได้ว่ามีความร่วมมือในเครือข่าย ซึ่ง ไม่เป็น ไปตามเปู าหมายร่วม
สาเหตุสาคัญประการหนึ่งมาจากนโยบายรัฐเรื่องการรณรงค์สร้างแบรนด์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ซึ่ง
มุ่ง ให้การส่งเสริมแก่สหกรณ์ก ารเกษตรมากกว่า 1 แบรนด์ นอกจากนั้น ยังประสบปัญหาเรื่อง
นโยบายรับจานาข้าวเปลือกซึ่งกระทบต่อปริมาณธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตร
เป็นอย่างมาก
จากข้อค้ นพบดั งกล่ าวข้ างต้ นน ามาสู่ข้ อเสนอแนะเพื่อยกระดั บความร่ วมมื อและเพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขันของโซ่อุปทานสหกรณ์การเกษตรไทย ดังนี้
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย:
1. สหกรณ์การเกษตรเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรต้นน้า ทั้งใน
ด้านของการเป็นผู้ส่งเสริมปัจ จัยในการผลิตแก่เกษตรกร และเป็น ทั้งผู้รับซื้อ -ผู้รวบรวมผลิตผล
ทางการเกษตรจากเกษตรกรสมาชิกอีกด้วย ดังนั้นในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งในระดับส่ วนกลางและระดับภูมิภาคจึงควรเน้นย้าให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
สหกรณ์ในพื้นที่เหล่านีซ้ ึ่งไม่ใช่เพียงแต่มีส่วนร่วมในบทบาทของผู้รับสนองนโยบาย แต่ควรมีบทบาท
ในทิศทางของการร่วมกาหนดนโยบายด้วย ทั้งนี้ความเข้มแข็งและความมีเอกภาพของการรวมตัว
เป็นเครือข่ายสหกรณ์จึงน่าจะมีส่วนช่วยให้ภาคสหกรณ์มีบทบาทที่สาคัญมากขึ้น
2. ตัวชีว้ ัดในความสาเร็จของสหกรณ์ที่กาหนดโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอาจ
ควรพิจารณากาหนดดัชนีชวี้ ัดความสาเร็จในลักษณะความร่วมมือเชิงเครือข่ายด้วย เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการร่วมมือเชิงเครือข่ายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
3. จากมุมมองประโยชน์ที่สมาชิกได้รับทั้งด้านการเงิน สังคม การเพิ่มศักยภาพใน
ด้านการเรียนรู้ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยูใ่ นการประกอบอาชีพ การปรับกระบวนทัศน์สู่การเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์ ดังนั้นภาครัฐควรสนับสนุนให้เกษตรกร
รายย่อยที่อยู่นอกระบบสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสหกรณ์มากยิ่ง ขึ้น ซึ่งหากภาค
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง โปร่งใสในการดาเนินงานก็จะเป็นเสมือนการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนด้วย แทนที่จะใช้วิธีการกาหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนร่วมบางส่วนในโซ่อุปทาน
เพียงกลุ่มเดียวในการแก้ปัญหา ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึน้ อาจเป็นการทาลายระบบโซ่อุปทานที่มีอยูเ่ ดิม
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ทาลายความเชื่อมั่นไว้วางใจในระบบสหกรณ์ที่เป็นทุนทางสังคมที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็
ตามภาครัฐ ก็ยัง เป็นผู้มีส่วนสาคัญยิ่ งในกลไกการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนากระบวนการ
สหกรณ์ ดั ง นั้ น โครงการช่ ว ยเหลื อ ต่ า งๆจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ผ่ า นกลไกของสหกรณ์ ก็ ยั ง มี
ความสาคัญอย่างมาก ตัวอย่างโครงการที่ควรสนับสนุน ได้แก่ โครงการต่อยอดสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากสหกรณ์สู่ผู้กระจายสินค้าและผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการสร้างระบบโซ่อุปทานที่มั่นคงและ
ยั่งยืนกว่า
ข้อเสนอแนะระดับสหกรณ์ :
1. สหกรณ์ควรได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทของการเป็นผู้นาในการบริหารจัดการ
โซ่อุปทานสินค้าเกษตรมากขึ้นโดยไม่ใช่เพียงแต่การมุ่งส่งเสริมสร้างศรัทธาแต่ในฝั่งสมาชิกสหกรณ์
ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรขยายมุมมองยกระดับความร่วมมือเชื่อมเข้า
ใกล้สู่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น (Forward Integration) เพื่อลดความผันผวนไม่แน่นอนของกลไกตลาดที่
มุ่งเน้นพิจารณาแต่เพียงเปูาหมายด้านราคาซือ้ -ขายเพียงด้านเดียว อย่างไรก็ตามด้วยทรัพยากรของ
แต่ละสหกรณ์ที่มีอยูจ่ ากัดทาให้อาจต้องมีการพิจารณาเลือกสรรช่องทางการจาหน่ายที่เหมาะสม
เพียงบางช่องทางที่สามารถพัฒนาความร่วมมือเชิงพันธมิตรต่อไป และยังทาให้เข้าใจความต้องการ
ของผู้บริโภคเพื่อพัฒนาสินค้า และบริการให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะระดับเครือข่ายสหกรณ์ :
ความร่วมมือเชิงเครือข่ายสหกรณ์ที่ผ่านมาในกรณีศึ ก ษาของเครือข่ายคุณค่าข้าว
หอมมะลิสหกรณ์ไทย ทาให้เกิดภาพโครงสร้างช่องทางการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
การค้ า ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ร่ ว มกั น มี ก ารประสานการท างานร่ ว มกั น บางส่ ว น เช่ น ร่ ว มกั น ท า
ประชาสัมพันธ์ในแบรนด์ของเครือข่ายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้กาหนดร่วมกัน
ในเวทีการประชุมร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย นอกจากนี้การรวมตัวเป็นลักษณะเครือข่ายยังเป็น
การสร้างรากฐานความสัมพันธ์เชิงพันธมิตรที่สาคัญบนพื้นฐานของกลไกการขับเคลื่อนการค้าที่เป็น
ธรรม ไม่เอาเปรียบกันในหมูส่ มาชิก เอือ้ ให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน และเป็น
การสร้างโอกาสในการพัฒนาศั ก ยภาพในการแข่ง ขัน ร่วมกัน ทั้ง นี้ความร่วมมือในเชิง เครือข่าย
พันธมิตรเช่นนีเ้ ป็นการขยายวงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่กว้างขึ้น ซึ่งหากเครือข่ายมีความเข้มแข็งก็จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องเหล่านีใ้ นท้ายที่สุด
ในโซ่อุ ปทานของการผลิ ต ข้า วสารซึ่ ง เป็น สิน ค้ าอุ ปโภคบริโ ภค มีป ริมาณความ
ต้องการของผู้บริโภคปลายน้าที่ค่อนข้างชัดเจน แน่นอน ดังนั้นความร่วมมือระยะยาวน่าจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนิน งานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานมากขึ้น ทั้ง นี้ความร่วมมือที่มี
พื้นฐานจากมิติการพัฒนาชุมชุนและสัง คม บนพื้นฐานของกลไกระบบการค้าที่เป็นธรรม จะเป็น
รากฐานสาคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจแก่ชุมชนนั้นๆ อย่างยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ตามความร่วมมือที่เข้มแข็งในเครือข่ายระยะยาว ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยง่าย
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ในระยะเวลาอันสั้น ถึงแม้การดาเนินงานร่วมกันจะดาเนินมาในระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังนับได้ว่าเป็น
ระยะเริ่ มแรกของการปรับ หาแนวทางการทางานที่เ หมาะสมร่ วมกัน ทั้ ง นี้ จ ากการศึ ก ษาการ
ดาเนิน งานในระยะที่ผ่านมาในโซ่อุปทานของเครือข่าย นามาสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับความร่วมมือเชิงเครือข่ายให้เข้มแข็งมากขึ้น ดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์
การรวมตัวเป็นเครือข่ายในโซ่อุปทานโดยพืน้ ฐานจะเป็นการมุ่งสู่ประโยชน์ใน 2
ส่วน ได้แก่ เปูาหมายในการลดต้นทุนที่เกิดขึน้ ในโซ่อุปทานอย่างมีสาระสาคัญ หรือ การร่วมมือกัน
ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งนี้ในส่ วนของเครือข่ายอาจเลือกปรับกลยุทธ์ได้ใน 2
แนวทาง ได้แก่ การมุ่งยกระดับความร่วมมือในแนวราบที่มีอยูใ่ นปัจจุบัน สู่การเสริมพลังบูรณาการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ การมุ่งสู่การเป็นโซ่อุปทานที่มีความคล่องตัว
ที่สุด เพื่อสนองความต้องการของลู กค้าได้อย่างคล่องตัวมากที่สุด ด้วยการเลือกร่วมมือกับภาคี
พันธมิตรที่มีความตั้งใจจริงและมีศักยภาพ สู่การขยายความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรในแนวดิ่งที่เป็น
ช่องทางการค้าที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของความไว้เนือ้ เชื่อใจ ที่จะช่วยเสริมศักยภาพของเครือข่ายให้
สามารถเข้าใกล้ผู้บริโภคปลายน้าได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับการกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมด้วย
2. ด้านการบูรณาการกระบวนการและทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน
ควรมีการเชื่อมโยงประสานการทางานร่วมกันในระดับปฏิบัตงิ าน-กระบวนการอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการกาหนดรูปแบบ แบบแผนในการสื่อสารที่ชัดเจนมากขึ้น ควรมีการกาหนดเปูาหมาย
ระยะสั้นที่ชัดเจนร่วมกับการปรับกลยุทธ์ระยะยาวที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และการตรวจทานวัดผล
การดาเนินงานของเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับแผนการดาเนินงานร่วมกันให้ทันต่อเหตุการณ์
3. การสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือ/กลไกที่อาจนามาช่วยเสริมยกระดับความร่วมมือให้เกิดขึ้น ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ตี อ่ เนื่อง ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้รว่ มกันที่ขยายวง
กว้างสู่ระดับเครือข่ายสหกรณ์ อย่างต่อเนื่องนอกจากระเป็น การช่วยยกระดับคุณ ภาพชีวิต ของ
เกษตรกรให้ ดีข้ึนแล้ว ยัง เป็นการช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในกระบวนการสหกรณ์มาก
ยิ่งขึ้นด้วย สาหรับในระดับเครือข่ายและการเชื่อมโยงสู่ระดับคูค่ า้ ผู้กระจายสินค้าในโซ่อุปทาน ควรมี
การจัดกิจกรรม กาหนดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการจัดสายเยี่ยมเยียนคู่ค้าที่เป็นแบบแผน
มากขึ้น และเป็นประจา รวมทั้งมีการปูอนข้อมูลย้อนกลับสู่เวทีการประชุมในระดับผู้บริหารเครือข่าย
เป็นประจา ซึ่งจะทาให้เครือข่ายมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้อาจมีก ารใช้เครื่องมือด้านการเงินที่เข้มข้น มากขึ้นในทุก ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้ง ในระดั บต้น น้ าและผู้ก ระจายสิน ค้ า และระหว่างเครือ ข่าย ซึ่ง ขั บเคลื่ อนผ่า นการ
ดาเนินงานของเครือข่ายสหกรณ์ อย่างไรก็ตามการจะสามารถกาหนดเครื่องมือทางการเงินมาใช้ได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอยูบ่ นพื้นฐานของการรับรูข้ อ้ มูลต้นทุนที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนใน
กระบวนการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทั้งเครือข่ายและโซ่อุปทาน ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจและความ
มุ่งมั่นในความร่วมมือบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบ และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก
4. การสื่อสารคุณค่าของเครือข่ายผ่านแบรนด์สนิ ค้า “เกิดบุญ” สู่ผู้บริโภค
การสื่อสารถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ผู้บริโภค
ปลายน้าเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งเมื่อ
ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณค่าที่ได้รับก็จะเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจ และสร้างความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์
สินค้า (Brand Loyalty) ของเครือข่ายในหมูผ่ ู้บริโภคในท้ายที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความ
ต้องการซือ้ สินค้าในระยะยาว
5. การเตรียมความพร้อมสู่การบรรลุเป้าหมายในการท้าตลาดส่งออก
จากเปูาหมายของของเครือข่ายที่ต้องการมุ่งสู่การขยายตลาดใหม่สู่การทาตลาด
ส่งออกซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันที่สูง และมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น
เครือข่ายควรต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าของ
เครือข่ายภายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพด้านบุคคลากรระหว่าง
เจ้าหน้า ที่ของสหกรณ์ ส มาชิก เครือข่ายร่วมกัน และยัง เป็น ช่อ งทางที่ จ ะสามารถสื่อสารข้อมู ล
เกี่ยวกับ การร่วมมือและเปูาหมายร่วมของเครือข่ายสู่ผู้ ปฏิบัติง าน ซึ่ง เป็น พื้น ฐานที่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานร่วมกันของเครือข่ายในอนาคตอย่างราบรื่น
โดยหลักการแล้วประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากความร่วมมือเชิงเครือข่ายคือการขยาย
ธุรกิจในวงกว้างมากขึ้นในโซ่อุปทานระดับเดียวกันช่วยเพิ่มอานาจต่อรองในตลาด มีการบูรณาการ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูง สุดและลดต้นทุนในกระบวนการต่างๆ เกิด
ความคุม้ ทุนจากการขยายการผลิตที่มากขึ้น ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและการบริหารจัดการอย่างมี
เอกภาพ ทั้งนีใ้ นการยกระดับความร่วมมือของเครือข่ายในขัน้ ต่อไปอาจใช้แนวทางลักษณะโซ่อุปทาน
ที่ได้ศึกษาเบื้องต้นในงานวิจัยนีต้ ่อยอดศึกษาหาความคุ้มทุน ช่องทางการจาหน่ายที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างของโซ่อุปทานให้ มีความซ้าซ้อนน้อยลง ประหยัด ต้น ทุน มากขึ้น หรือสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนีก้ ารจัดทาโครงการนาร่องระหว่างเครือข่าย
สหกรณ์โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ในแต่ละกระบวนการของเครือข่ายที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เช่น ในกระบวนการสั่งซือ้ กระบวนการรวบรวม กระบวนการผลิต ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่ง ขัน นาทรัพยากรของเครือข่ายที่มี อยู่มาแบ่งปันกัน ลดต้น ทุนในการผลิต ทั้งนี้อาจมีการ
คัดเลือกสมาชิกที่พร้อมจะร่วมมือในระดับที่เข้มข้นขึ้นนี้เพียงบางสหกรณ์เพื่อความมีเสถียรภาพใน
การบริหารจัดการในระยะต่อไป
โดยสรุป ถึงแม้ว่าในปัจจุบันความร่วมมือเชิงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์สมาชิกจะยัง
เบาบาง ทาให้ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือเชิงเครือข่ายไม่เต็มที่ ซึ่งสะท้อนในการประเมินผล
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ด้วยเกณฑ์ BSC ที่เป็นการประเมินศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ แต่ในอีกมุมหนึ่ง การรวมตัวเป็น
เครือข่ายทาให้เห็นมิติของความร่วมมือที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมที่ไม่ใช่แต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งใน
โซ่อุปทานเท่านั้น แต่เป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึน้ ตลอดทั้งโซ่อุปทาน ผ่านการสื่อสาร แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นด้ า นการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ที่ ก ว้ า งมากขึ้ น มี ผู้ เ ข้ า สู่
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในจานวนที่มากขึ้น และยังเป็นการสร้างรากฐานสาหรับการส่งเสริม
และพัฒนาด้านต่างๆ การสร้างนวัตกรรมใหม่ การตรวจสอบย้อนกลับ การเสริมความพร้อมในการ
รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญต่อการพัฒนาสู่โซ่อุปทานที่ยั่งยืน
และพึ่งพาตนเองได้ของสถาบันเกษตรกรไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ และ
คณะ, 2556)
2.8 โครงการวิจัยการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวผ่าน
แนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์: กรณีศกึ ษาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน จ.พังงา
โครงการวิ จั ย การจั ด การความรู้ ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
ท่องเที่ยวผ่านแนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ : กรณีศึกษาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัด
พังงา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนต่างๆ และศึกษาแนวทางใน
การดาเนินกระบวนการจัดการความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในเครือข่ายท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดพังงา และนาไปสู่การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดเครือข่ายคุณ ค่าสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยก าหนด
ขอบเขตของการวิจัย ด้านพื้นที่ ที่มุ่งศึกษาเฉพาะเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา 7 ชุมชน
ได้แ ก่ ชุมชนบ้านโคกไคร ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ชุมชนบ้านบางพัฒน์ ชุมชนบ้านท่าดิน แดง
ชุมชนบ้านทุ่ง นางดา ชุมชนบ้านท่าเขา และชุมชนบ้านอ่าวกะพ้อ และมีก ารเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณ์ การ
จัดสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ที่ใช้
วิธีการศึกษาจากเอกสารราชการ เอกสารงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและในพื้นที่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบการสัมภาษณ์ และแบบบันทึกข้อมูลภูมิปัญญา ที่ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษา ใช้การเปรียบเทียบรูปแบบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลว่ามีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีท่มี ีอยูแ่ ล้วหรือไม่ และการสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับกรณีที่ศกึ ษา ด้วยการเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ
และยืนยันคาอธิบายด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งทั้งหมดจะนาไปสู่การสร้างต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่
มั่นคงและยั่งยืน อันเป็นหัวใจของการพัฒนาเป็นกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ท่องเที่ยวเชิงคุณค่าต่อไป
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รูปที่ 2.10 กรอบคิดการวิจัยการจัดการภูมิปัญญาท้องถิน่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวผ่าน
แนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า คนทะเลแห่งอ่าวพังงา และชาว
เกาะแห่งทะเลอันดามันทั้ง 7 ชุมชนที่รวมกันเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ดารงวิถี
ชีวิตด้วยการเรียนรู้ธรรมชาติ และสร้างความรู้ในการดารงชีวิต จากความรู้สึกรัก หวงแหน และ
ผูกพันกับระบบนิเวศ ถ่ายทอดออกมาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้อย่างน่าสนใจ การรู้จักสังเกต จดจา
ลองผิดลองถูกและการหาความรู้เพิ่มเติม ถูกหล่อหลอมเป็น ความรู้ และความเชื่อ ความศรัทธา
ผ่านการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาในการดูฟาู ดูน้า ดูคลื่น ดูลม ดูเมฆ ของชาวทะเลแห่งอ่าว
พังงา นอกจากนั้น ชาวชุมชนแห่งอ่าวพังงา เหล่านี้ยังเรียนรู้ที่จะดารงชีวิตจาการศึกษาระบบนิเวศ
การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์น้า และสิ่งมีชีวิต เป็นฐานการคิดในการสร้างภูมิปัญญาในการผลิต
เครื่องมือประมง เช่น การทาลอบดักปู การทาอวนดักกุ้งเคย เป็นต้น การศึกษาระบบนิเวศนี่เองที่
นามาสู่ภูมิปัญญาในการผลิต และการปรุง การแปรรูป และการถนอมอาหาร ของชาวชุมชนด้วย
ความสมบูรณ์ของทรัพยากร ชาวบ้านจึงเรียนรู้ท่ผี ลิตอาหารโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ สัตว์
น้าจากทะเล และปุาชายเลน พืชผักสมุนไพร จากปุาพรุ และปุาเขา หรือแม้แต่การทานาข้าวบนเกาะ
ของชาวเกาะยาว ล้วนแล้วแต่เกิดขึน้ จากภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนทั้งสิ้น แต่ชาวชุมชนก็เรียนรู้ ที่จะ
ดารงชีวิตอยู่ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้เกิดความความยั่งยืน การเรียนรู้ที่จะเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่ง แทนการล่าสัตว์น้า การปลูกปุาทดแทนเมื่อใช้สอยไม้จากปุา หรือแม้แต่การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศที่เน้นการศึกษาธรรมชาติและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เรื่องเหล่ านี้กลับเป็นความรู้ใหม่ ที่เกิด
จากการพัฒนา และการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เป็นภูมิปัญญาที่มีความเป็นสากลมากขึ้น
ด้านการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ในการกระบวนการจัดการความรู้ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถึนของเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ทั้ง 7 ชุมชน นั้นในขั้นตอนของการ
สร้างความรู้โดยภาพรวมนั้นมีลักษณะคล้ายคลึง กัน กล่าวคือ การสร้างความรู้จะเกิดจากการที่
ได้รับถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาจากรุ่นต่อรุ่นภายในครอบครัวหรือการเรียนรู้
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จากผู้สูงอายุ ผู้นาชุมชนที่เป็นผู้เชียวชาญเฉพาะด้านต่างๆ โดยเฉพาะภูมิปัญญาในเรื่องระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติ วิถีเกษตรกรรมและประมงชายฝั่ง อาหารพื้นบ้าน สุขภาพและสมุนไพรที่
เกียวข้องกับการดาเนินชีวิต การสร้างบ้านเรือน ที่พักอาศั ย การทามาหากิน ที่ชาวบ้านในชุมชน
จาเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อการดารงอยู่ ส่วนภูมิปัญญาเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ที่ประชากรส่วนใหญ่
ของทุ ก ชุ ม ชนจะนั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามนั้ น มี ก ารเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาจากการประกอบพิ ธี ก รรม
การละเล่นตามประเพณี ความเชื่อของศาสนาอิสลามเป็นหลัก นอกจากนั้นในกระบวนการของการ
สร้างความรู้ด้านภูมิปัญญาของชุมชนยังมีการแสวงหาความรู้จากภายนอกชุมชนที่เป็นความรู้ใหม่
หรือความรู้เดิมที่สูญหายไปจากชุมชน มาใช้ในการพัฒนาชุมชนทั้งวัต ถุประสงค์ในเรื่องของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่
ชุมชนผลิ ต เพื่ อจ าหน่ าย และให้ บ ริก ารแก่นัก ท่องเที่ย ว ส่วนการจั ด การความรู้ใ นขั้น ตอนของ
กระบวนการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นซึงเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่จะทาให้
ภูมิปัญญานั้นคงอยูส่ ืบต่อไป
แต่จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เกือบทุกชุมชนขาดการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นระบบ
มีเพียงบางชุมชนและบางภูมิปัญญาเท่านั้น ที่มีการบันทึกไว้ อาทิ การบันทึกภูมิปัญญาด้านอาหาร
ของชุมชนบ้านโคกไคร และการจัดการความรู้ในขั้นตอนของกระบวนการการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่
ชุมชนในเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงาที่ได้มีการปฎิบัติกันมานั้นโดยส่วนใหญ่จะมีการ
ถ่ายทอดจากบุคคลที่เป็นผู้สร้างหรือมีองค์ความรู้ในแต่ละเรื่องไปสู่กลุ่มภายในชุมชนและภายนอก
ชุมชน ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันโดยผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ต่างๆ ในส่วนของกระบวนการสุดท้ายก็คือ การนาความรู้ด้านภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ของชุมชน
ต่างๆนั้น มีการนาความรู้ด้านภูมิ ปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์จริงแต่เป็นการใช้ประโยชน์ที่อยู่ใน
วงจากัด เพียงภูมิปัญญาด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ที่เกิด ขึ้น ในแต่ล ะชุมชน ซึ่ง จากการส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนนั้น พบว่ามีภูมิปัญญาในเรื่องต่างๆ อยูจ่ านวนมาก
ที่มีศักยภาพที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนได้ เช่น ภูมิ
ปัญญาเรื่องสมุนไพรของชุมชนบ้านโคกไครที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ภูมิปัญญาเรื่อง
ระบบนิเวศของบ้านอ่าวกะพ้อ เกาะยาวใหญ่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ในทะเล หรือภูมิ
ปัญญาระบบนิเวศน์ปาุ ชายเลนและปุาโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชนบ้านทุ่งนางดา เป็นต้น
ด้านความร่วมมือของเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์กับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
พบว่า ได้จาแนกความร่วมมือออกเป็น 2 ด้านด้วยกัน คือความร่วมในด้านการจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว
ของชุมชนต่างๆ โดยชุมชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดก็จะถ่ายทอดไปยังชุมชนอื่นๆ เช่น
ชุมชนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อยมีความสารถในการด าเนิน ธุร กิจ โฮมสเตย์ และมีประสบการณ์
ตลอดจนมีผลประกอบการที่ดีในธุรกิจดังกล่าว มากกว่าชุมชน อื่นๆ ก็จะเป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้และ
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ภูมิปัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจโฮมสเตย์ ให้กับชุมชนอื่นๆในเครือข่าย นอกจากนั้น
ชุมชนบ้านโคกไครที่ มีสมาชิกของชุมชนเป็นผู้ท่มี ีความสามารถในการทาผ้าบาติด ก็มีการถ่ายทอด
ความรู้จากภูมิปัญญานั้นไปยังชุมชนอื่นๆด้วยอีกเช่นกัน แต่ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ อีกมากที่สั่ง
สมอยูใ่ นชุมชนต่างๆ ที่ยังไม่ได้ถูกนาเอาออกมาใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างมีระบบ
ในส่วนความร่วมในด้านการด าเนิน ธุรกิจ ของเครือข่ายซึ่งเป็น ความร่วมในเบื้องต้น ของการเป็น
เครือข่าย และที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือที่เป็นรูปแบบของการส่งต่อนักท่องเที่ยวของชุมชนต่อชุมชน
ในการที่จะพยายามให้บริการของการดาเนินธุรกิจท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใน
เบื้องต้นของนักท่องเที่ยวให้ ไ ด้ โดยชุมชนที่มีแหล่ง ท่องเที่ยวของชุ มชนแต่มีที่พัก อาศั ยที่ร องรับ
นักท่องเที่ยวไม่เพียงพอก็จะส่งต่อนักท่องเที่ยวไปยังชุมชนที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
ในด้านที่พัก อาศัยที่มากกว่า นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือในด้านการให้ยืมอุปกกรณ์ในการจั ด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆที่เป็นบริการเสริมเพื่อความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว โดยชุมชนที่ขาด
แคลนก็สามารถยืมได้จากชุมชนที่มีสารองไว้และมาส่งคืนได้ในภายหลัง ซึ่งถือว่าเป็นการบริหาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ความร่วมมืออื่นๆที่ชุมชนมีความต้องการตรงกันอย่างมากก็คือ
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริก ารในการดาเนินธุร กิจ ท่องเที่ยว เพื่อที่จ ะยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการบริการในการที่จะสร้างความพอใจแก่นักท่องเที่ยวนั่นเอง
สาหรับแนวทางการบูรณาการปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ภายใต้แ นวคิด เครือข่ายคุณ ค่าสหกรณ์ พบว่า ชุมชนที่เป็นสมาชิกของเครื อข่ายฯ จัด ตั้ง
คณะทางานของเครือข่ายฯขึ้นมา ร่วมวางแผนและหารูปแบบความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน
ภายใต้ความเข้าใจและเปูาหมายเดียวกัน ซึ่งการจัดการความรู้ที่ผ่านมาของแต่ละชุมชนยังไม่เป็น
รูปแบบที่ดีมากนัก โดยกระบวนการแรกของการจัดการความรู้ แต่ละชุมชนควรจะเริ่ มจากการค้นหา
และระบุภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจที่ชุมชนมีความสามารถจัดการ
สาหรับบริการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อที่จะนาไปสู่การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านภูมิปัญญานั้นๆ ทั้ง
จากภายในและภายนอกชุมชนหลังจากที่ได้มีการสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาไปแล้ว ชุมชนต่างๆ ใน
เครือข่ายควรมีการรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลภูมิปัญญาร่วมกันเพื่อเป็นการบัน ทึกและจัดเก็บ
ความรู้โดยที่แต่ละชุมชนสามารถเข้าถึงและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอีกด้วย
ในส่วนกระบวนการของการถ่ายทอดความรู้นั้น เครือข่ายฯควรจะต้องสร้างช่องทาง
ต่างๆที่ทาให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องหรือผู้ใช้ภูมิปัญญาต่างๆนั้นสามารถเข้าถึงและเข้าใจรายละเอียดข้อมูลภูมิ
ปัญญาได้ง่าย กล่าวคือให้สะดวกต่อการเรียนรู้และใช้งานนั่นเอง ตัวอย่างเช่น การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล สภาพ ดิน ฟูา อากาศ ความรู้ด้านภูมิปัญญาที่น่าสนใจของชุมชนต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยว
เกิดการเรียนรู้ ในการวางแผน การตัดสินใจเลือก การเตรียมตัวสาหรับที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ชุมชนนั้นๆ และข้อมูล ดังกล่าวยัง เป็น การกระตุ้น นัก ท่องเที่ยวที่จ ะทาให้เกิด ความปราถนาที่จ ะ
เดินทางมาเรียนรู้ในสถานที่จริงอีกด้วยภายใต้การจัดทาฐานข้อมูลที่มีการออกแบบและจัดระบบที่ดี
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นอกจากนั้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาและความรู้ต่างๆภายในชุมชนหรือเครือข่ายฯที่เป็นระบบเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัด การท่องเที่ยวของชุมชนก็มีความสาคัญ
อย่างมากและเป็นความต้องการที่ชุมชนสมาชิกในเครือข่ายฯอยากให้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ
เครือ ข่ ายคุ ณ ค่ าสหกรณ์ เพื่อ เป็น การยกระดั บ คุณ ภาพและมาตรฐานการให้บ ริก ารในธุร กิ จ
ท่องเที่ยวและการต้อนรับนักท่องเที่ยวของคนในชุมชนที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวทัง้ ภายในและต่างประเทศ และสุดท้ายของการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็
คือการนาภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัด การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน เครือข่ายฯ ควรมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางและทิศทางของความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางหรือมีโอกาสเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนของตน เพื่อไปนาไปสู่การนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต้นไปออกแบบสร้างเป็นบริการหรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่จะให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเทีย่ วกลุม่ ต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือในการเรียนรู้ และ
การวางแผนร่วมกันของชุมชนที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ
สาหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้น เนื่องจากภูมิปัญญาเป็นความรู้ของชุมชนท้องถิ่น
เป็น อัต ลัก ษณ์ และความภาคภูมิใ จในภูมิรู้ของชุมชน ควรมีก ารส่ง เสริมและสนับสนุน ให้ร ะบบ
การศึกษาทุกระดับทาการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการสร้างตาราท้องถิ่น ควรเปิดโอกาสให้ครูที่
อยู่ในท้องถิ่นสร้างตาราจากความรู้ท้องถิ่นและใช้ท้องถิ่นของตน เป็นการเปิดศั กยภาพของครูใน
ท้ อ งถิ่ น ท าให้ ก ารศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น รวมทั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพืน้ ที่ และเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน อาจมีการแบ่งผลประโยชน์จาก
กิจการท่องเที่ยว เพื่อจัดตั้งมูลนิธหิ รือสถาบันในรูปเอกชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าให้มีการนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น ความรู้แ ห่ง แผ่นดินเกิด เป็น พิพิธภัณฑ์หรือศู นย์เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชาวทะเลแห่ งอ่าวพังงา สุด ท้ายคือ สถาบัน การศึกษา ทั้งประถมศึก ษา มัธยมศึ กษา รวมถึง
อาชีวศึก ษาที่อยู่ใ นพื้น ที่ชุมชน ควรทาหน้าที่ เป็น ศู น ย์ข้อมูล ข่าวสารเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชุมชน
หาแนวทางการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน คัดเลือกกิจกรรมหรือเนื้อหา
สาระของภูมิปัญญาชาวบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรีย น ในจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร ควรเชิญปราชญ์ชาวบ้านหรือเจ้าของภูมิปัญญาในด้าน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมชุมนุม โดยนาคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ควรศึกษาและวิเคราะห์
หลักสูตร และกาหนดแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ตลอดจนติดต่อประสานงาน เพื่อขอสนับสนุนจาก
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ ปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถนาภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาใช้
พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ติดตามสนับสนุนการดาเนินงานและประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
ควบคูก่ ับการจัดทาเอกสารเผยแพร่และยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้านอีกด้วย
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สาหรับข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจั ยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจั ย เพื่อการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้วิธีก ารวิจั ยเชิง ปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วม (Participatory action
research) โดยอาจเลือกชุมชนที่มีความโดดเด่นที่สุดสัก 3-4 ชุมชนจากใน 7 ชุมชน ที่มีความพร้อม
เพื่อเป็นชุมชนนาร่องในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดพังงาต่อไป ที่เน้นให้ชุมชน
และสถานศึ ก ษาเข้ามามีส่วนร่วมในการศึก ษา วิจั ย เพื่อจั ด ทา และพัฒนาหลัก สูต รภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเป็นการต่อยอดการวิจัยในครั้งนี้ ให้สามารถเป็นคลังภูมิปัญญาของชาวทะเลแห่งอ่าว
พังงาสืบไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ธวิช สุดสาคร และคณะ, 2556)
2.9 โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ
การวิจัยเรื่องยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจวิธกี ารที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2) ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 3) สร้างมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ และ 4) เสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ในฐานะกลไกการควบคุมภายในที่ดี
การวิจัยครั้งนีใ้ ช้วิธกี ารวิจัยทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรได้แก่สหกรณ์
ทุกประเภทที่ดาเนินงานในปี 2554 จานวน 6,444 สหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการฝุายบริหารและ
ฝุายจัดการของสหกรณ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ครอบคลุม 360 องศา จานวน
105 คน เช่น ผู้ให้ข้อมูลฝุายสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ฝุายชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ฝุาย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฝุาย
ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝุายบริหารและฝุ ายจัดการสหกรณ์ เป็นต้น และใช้ Delphi Technique จากกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีความเชี่ยวชาญหรือมี ความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จานวน
20 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ กรวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณทาการสารวจข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 381 สหกรณ์ ด้วยแบบสอบถาม จากผู้ตรวจสอบกิจการ ฝุายบริหารและฝุายจัดการของ
สหกรณ์ จานวน 1,143 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และการถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ ตอน
จากการวิจั ยเรื่องยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ต รวจสอบ
กิจการ ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้
1) แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ผลการวิจัย พบว่าสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ
โดยเฉลี่ย ด้านความรู้ใ นการปฏิบัติง านของผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านขีด
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ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก ด้านสภาพแวดล้อมและความร่วมมือ
ในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการอยู่ ในระดับค่อนข้างมาก ทั้งนี้ จาก
การสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีองค์ประกอบ 3 ด้านหลัก 7 ด้าน
ย่อย 35 ข้อย่อย และ 60 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ ด้านหลักที่ 1 ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบกิจการ มี 4 ด้านย่อย คือ 1) ด้านองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ 2) ด้านการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 3) ด้านการเข้าถึงเนื้องานของผู้ตรวจสอบกิจการ และ 4) ด้าน
การรายงานของผู้ ตรวจสอบกิจการซึ่งประกอบด้วย 19 ข้อย่อย 35 ตัวบ่ งชี้ ด้านหลักที่ 2 ด้านขีด
ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการมี 1 ด้านย่อย คือด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประกอบด้วย 5 ข้อย่อย 5 ตัวบ่งชี้ และ ด้านหลักที่ 3 ด้านสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบ
กิจการ มี 2 ด้านย่อย คือ 1) ด้านสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอือ้ ต่อการตรวจสอบกิจการ และ 2)
ด้านความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ ซึ่งประกอบด้วย 11 ข้อย่อย 20 ตัวบ่งชี้
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีความเห็น
พ้องกัน ทั้ ง ในความคิ ด เห็ น ของผู้ ต รวจสอบกิ จ การ และฝุา ยบริ ห าร/ฝุา ยจั ด การของสหกรณ์
นอกจากนีใ้ นความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการยังพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ ที่
เอือ้ ต่อการตรวจสอบกิจการส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ และในความคิดเห็น
ของฝุายบริหารและฝุายจัดการยังพบว่าปัจจัยด้านความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ
ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ

รูปที่ 2.11 การยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ
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3) มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ
ผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการที่
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกัน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับเหมาะสมมากขึ้น
ไปนั้น ประกอบด้วย 7 เสาหลัก ในมาตรฐาน 3 ด้าน คือ 1) มาตรฐานด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 4 เสาหลัก คือ หลักองค์ความรู้ของผู้ ตรวจสอบกิจการ
หลักการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ หลักการเข้าถึงเนื้องานของผู้ตรวจสอบกิจการ และ
หลักการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 2) มาตรฐานด้านขีดความสามารถของผู้ ตรวจสอบกิจการ
ประกอบด้วย 1 เสาหลัก คือ หลักขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ และ 3) มาตรฐานด้าน
สหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 2 เสาหลัก คือ หลักสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่
เอือ้ ต่อการตรวจสอบกิจการ และ หลักความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ
4) แนวทางยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตรวจสอบกิจการจานวนถึงร้อยละ 52.14 มีขีดความสามารถ
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ลงมาถึงระดับน้อย – น้อยที่สุด ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องมีแนวทาง
ยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ ที่กาหนดเป็นนโยบายยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบกิจการ
โดยการปรับและพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการให้ เสริมเชื่อมกัน
โดยมีเปูาหมายในการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการให้ได้มาตรฐานด้วย 6 แนวทาง
ดังนี้ 1) เพิ่มเติมองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ ในด้านการบัญชีสหกรณ์ ด้านการเงินสหกรณ์
ด้านการบริห ารงานสหกรณ์ ด้านกฎระเบียบของสหกรณ์ และด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบัติงานสหกรณ์ 2) เติมเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ใน
ด้านการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการวางแนวกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ
กิจการ ด้านกลยุทธ์ ด้านการสรุปรายงานผลและติดตามแก้ไข 3) เสริมทักษะการเข้าถึงเนือ้ งานของ
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้สามารถให้คาแนะนาการทางานแก่ ผู้เกี่ ยวข้องได้อย่างถู กต้อง ให้
ความช่วยเหลือสอนแนะวิธีลงบัญชี วิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางการเงิน เช่น CAMELS, CFSAWS,
SEVA, DEACE, BSC, TQM และ PEARLS ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4) สร้างความสามารถในการ
รายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ กระชับ สมเหตุ สมผลตามหลักวิชาการ
ครบถ้วนตามขอบเขตของการตรวจสอบกิจการ ชัดเจนไม่อ้อมค้อมไม่ทาให้เข้าใจผิด สร้างสรรค์และ
เป็นประโยชน์อันจะนาไปสู่การพัฒนางานสหกรณ์ 5) เตรียมปัจจัยแวดล้อมของสหกรณ์ ให้มีความ
พร้อมและความเหมาะสมในด้านบุคลากร คูม่ ือ/ผังการ/เอกสารกากับงาน เทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆ
การบริหารงาน ข้อมูล และการเงิน งบประมาณ ทั้งนี้เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
กิจการ 6) เตรียมความร่วมมือของสหกรณ์ ด้านกรอบการตรวจสอบกิจการ ด้านข้อมูลที่ครบถ้วน
เป็นจริง ด้านการอานวยความสะดวกในการตรวจสอบ ด้านการรับฟังให้ความสาคัญในการปรับแก้
ตามข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ และด้านทักษะการทางานเป็นทีมที่มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
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เพื่อให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการตรวจสอบกิจการ (ดูร ายละเอียดเพิ่มเติมใน ผาณิต
บูรณ์โภคา และคณะ, 2556)
2.10 โครงการวิจัยการสร้า งสรรค์ นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไ ทยในช่วงเวลาของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (รายงานความก้าวหน้า)
ในยุคสมัยที่เรียกกันว่า “ยุคโลกาภิวัต น์ ” ในปัจ จุบัน นั้น สหกรณ์ในฐานะกลไกทาง
เศรษฐกิจและสังคมแนวประชาธิปไตยของสมาชิกที่สาคัญมีความจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่
รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกของการแข่งขันและการร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ระบบ
ทุน นิย มเสรี แ ละในบรรดาการปั จ จั ยที่ ทาให้ องค์ก ารประสบความส าเร็จ ตามวั ต ถุ ประสงค์ นั้ น
“นวัตกรรมขององค์การ” ถือเป็น ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญมากต่อการปรับเพื่อความอยู่รอดและเติบโต
อย่างยั่งยืนดังกล่าวขององค์การธุรกิจแบบสหกรณ์ ไม่ต่างจากองค์การธุรกิจประเภทอื่นๆ มากนัก
ในรอบเกือบหนึ่งร้อยปีของขบวนการสหกรณ์ไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2459 ที่ผ่านมา ประเทศ
ไทยของเราไม่ได้ให้ความสาคัญโดยตรงมากนักต่อการเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ์ในมิติของ
นวัตกรรมขององค์การสหกรณ์ แต่กระนั้น นับตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติตามกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ คือ พ.ร.บ. สหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขบวนการสหกรณ์
ไทยด าเนิน การภายใต้แ ผนพัฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ง ชาติในก ากั บของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติมาแล้วสองฉบับ คือ แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติฉบับที่หนึ่ง พ.ศ. 2546 –
2549 และ แผนพัฒนาการสหกรณ์ แ ห่งชาติฉ บับที่ส อง พ.ศ. 2550 – 2554 ในการจั ด ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติและมีแผนดังกล่าวที่ถือได้ว่าเป็นสื่อในการขับเคลื่อนและ
สร้างสรรค์งานของขบวนการสหกรณ์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพ การผลิตสินค้าและบริการ
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนของประเทศโดยรวมนั้น นับเป็น
ก้าวใหม่ของขบวนการสหกรณ์ไทย ที่เคยอยูภ่ ายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 ที่ไม่มีทั้งสองเรื่องนี้
คือ คณะกรรมการฯและแผนฯดังกล่าว มาก่อนถึง 31 ปี
ขบวนการสหกรณ์ไทยภายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 จึงดาเนินไปภายใต้สถาบัน
แห่งชาติแบบใหม่ คือ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ อันเป็นคณะกรรมการที่มี ผู้แทน
ของประชาชน คือ รัฐมนตรี ผู้แทนหน่วยงานราชการ คือ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ผู้แทนสหกรณ์ต่างๆ คือ ประธานชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ รวมทั้ง
สัน นิบาตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ความส าเร็จ ผลของกฎหมายฉบับดัง กล่าวในระดับหนึ่ง คื อ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และ แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติที่ออกโดยกากับ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ อันเป็นกลไกที่แสดงถึงนวัตกรรมทางการจัดการ
ระดับชาติของขบวนการสหกรณ์ไทยนั้น จึงย่อมสามารถพิจารณาต่อเนื่องหรือการเกี่ยวโยงอย่าง
สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงนวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในมิติต่างๆ ต่อไปด้วย
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ฉะนั้นหากเราจะได้ทาการศึกษาถึงเรื่องนวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ อันหมายถึง
รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ (เทคนิคทางการบริหาร การมีส่วนร่วมของสมาชิก งานบุคลากร
การเงิน-งบประมาณ สารสนเทศ ฯลฯ) สิ่งประดิษฐ์ (เทคโนโลยี) บริการที่ให้แก่สมาชิก และ อื่นๆ
ตามมุมมองของผู้สร้างสรรค์นั้น ว่ามีอะไรบ้างและเกิดขึน้ ได้อย่างไรในรอบหนึ่งทศวรรษแล้ว ข้อมูล
บทเรียน หรือ การเรียนรู้ท่ไี ด้จากประสบการณ์ในอดีต ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ทั้งตัว
บุคคลและองค์การ การปรับปรุงแนวคิดและการดาเนินงานแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติฉบับที่
สาม พ.ศ. 2555 – 2559 และการปฏิรูปขบวนการสหกรณ์โดยทั่วไปในอนาคต
สรุปผลวิจัยในระยะเวลาที่ผ่านมา
นวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ทั้งในเชิงประเภท และคุณลักษณะของนวัตกรรมที่
เกิดขึ้น ในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ.2546-2554) หลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.
2542 สามารถพิจารณาได้ดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน โชคชัย สุทธาเวศ และคณะ, 2556)
1. นวัตกรรมเพื่อขบวนการสหกรณ์ในระดับชาติหรือในเชิงภาพรวม มีประเภท
และลักษณะนวัตกรรม ดังนี้
1.1 นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ
1.1.1 การพัฒนาตัวแบบเครือข่ายคุณค่า ภายใต้กรอบการวิจัยของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ที่สาคัญ ได้แก่ เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณ ค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย เครือข่ายคุณค่ายางพารา เครือข่ายคุณค่าผลไม้ ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
1.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการ
 SHOs System ที่จัดทาโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด ร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
 การทาฐานข้อมูลสมาชิก SQL 2000
 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System (CPS)
 โครงการธรรมาภิบาลสหกรณ์
 โครงการปราชญ์สหกรณ์
1.3 การเงินและงบประมาณ
 เครื่องมือเฝูาระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร (CFSAWS:ss)
 ระบบประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้วยแบบจาลอง DEA (Data Envelopment Analysis for Cooperative Efficiency, Thrift DEACE 2009)
 ระบบข้อมูลและอัตราส่วนสาคัญของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
(Peer Group)
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 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ของสหกรณ์ภาคการเกษตร (SEVA 2009)
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ของสหกรณ์ร้านค้า (SHOP SEVA 2009)
 เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร
ด้วยแบบจาลอง DEA (Data Envelopment Analysis for Cooperative Efficiency, Thrift DEACE 2010)
 ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (CO-OP REPO Market)
2. ปัจจัยที่เอืออ้านวยหรือส่งเสริมต่อการพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม
จากการจัดสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และ การศึกษาเอกสาร โดยเฉพาะปัญหา
ด้านการนาแผนพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติไปปฏิบัติ ที่ย่อมเกี่ยวโยงกับนวัตกรรมในขบวนการ
สหกรณ์ด้วย สามารถประมวลถึงปัจ จัยที่เอื้ออานวยหรือส่ง เสริมต่อการพัฒนาหรือสร้างสรรค์
นวัตกรรมขบวนการสหกรณ์เบือ้ งต้น ได้ดังนี้
2.1 ปัจจัยน้าเข้า
1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่พร้อมเพียงพอในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ ที่กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
2) แผนพัฒนาการสหกรณ์แ ห่ง ชาติลอยอยู่เหนือแผนของส่วนงานราชการ
ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์ต่างๆ ทาให้แผนไม่ได้รับการปฏิบัติจริงจัง และโครงการจานวนมากขาด
งบประมาณ และกาลังคนดาเนินงานตามแผน
3) ภาครัฐมีบุคลากรเพื่อการทางานประจาของหน่วยงานระดับกรมจานวน
มาก แต่ขาดบุคลากรที่เพียงพอในการติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
และ ในการกระตุ้นกิจกรรมทางนวัตกรรม
4) การเปลี่ ย นแปลงกฎหมายอาจเป็น การหยุด ชะงั ก ความก้ า วหน้ า ของ
นวัตกรรม เช่น กรณีกรมส่งเสริมสหกรณ์ยกเลิกการมีสมาชิกสมทบของสหกรณ์ต่างๆ
5) คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติทางานที่เสียเวลามากกับการ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ แต่ให้เวลาน้อยกับการทางานด้านการพัฒนาและนวัตกรรม
6) ผู้นาสหกรณ์ยงั ไม่ให้ความสาคัญกับมิติทางนวัตกรรมที่มากพอ
7) ขาดงบประมาณด้านการวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรม
8) ผู้บริหารหน่วยงานราชการยังไม่ให้ความสาคัญกับงานนวัตกรรม
2.2 ปัจจัยกระบวนการ
1) ขาดการควบคุมภายในทีด่ ี
2) ความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและสหกรณ์ยงั ไม่เป็นไปตามแผนที่
วางไว้
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3) การบริหารโครงการ และการประสานงานในระบบราชการยังล่าช้า
4) การบริหารโครงการยังไม่กระจายอานาจสู่ทอ้ งถิน่ ให้มากขึ้น
5) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไม่เต็มที่
2.3 ปัจจัยผลผลิต
1) ความไม่ชัดเจนในเปูาหมายผลผลิต
2) เปูาหมายผลผลิตในขบวนการสหกรณ์ตามระดับต่างๆ ไม่สอดคล้องกัน
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บทที่ 3
ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม
การดํ าเนิ นการวิ จั ยของชุ ดโครงการในระยะที่ 6 (ระหว าง 1 พฤศจิ กายน 2555 – 31
ตุลาคม 2556) ไดดําเนินการเพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม รวมทั้งสิ้น
125 ครั้ง (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) ประกอบดวย การจัดกิจกรรมเผยแพรแนวคิดธุรกิจฐาน
สังคม 19 ครั้ง กิจกรรมรวมกับภาคีเครือขายภายในประเทศ 38 ครั้ง กิจกรรมรวมกับภาคีเครือขาย
ตางประเทศ 8 ครั้ง การติดตามสงเสริมศูนยเรียนรูมีชีวิต 8 ครั้ง และกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ 52
ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 4,295 คน 596 หนวยงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 การจัดกิจกรรมในการพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม
3.1.1 การเผยแพรแนวคิดธุรกิจฐานสังคม ไดดําเนินงานในหลายรูปแบบ อาทิเชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดประชุมสนทนากลุมเปาหมาย การจัดบูทวิชาการเพื่อประชาสัมพันธตัวแบบธุรกิจ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนักวิจัยและผูนําชุมชน การนําเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1) การเผยแพร แนวคิ ด ธุ รกิ จฐานสั งคม ในการ
บรรยายเรื่อง “การจั ดการโซอุ ปทานในธุรกิจสหกรณ”
แกกรรมการและฝายจัดการของเครือขายคุณคาขาวหอม
มะลิสหกรณไทย เมื่ อวั นที่ 13 มี .ค. 2556 ณ สหกรณ
การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จ.รอยเอ็ด มีผูสนใจเขารวม
ฟงการบรรยาย 60 คน
2) การเผยแพรแนวคิดธุรกิจฐานสังคม ในการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ “การสรางความเขาใจ GAP
แกสมาชิก” หอประชุมใหญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ
จั งหวั ดร อยเอ็ ด เมื่ อวั นที่ 6 พ.ย. 2555 โดยมี สมาชิ ก
สหกรณของภาคีเครือขาย เขารวมจํานวน 131 คน

3) การเผยแพร แ นวคิ ด ธุ ร กิ จ ฐานสั ง คม ในการ
ประชาสัมพันธ และจําหนายสินคาแบรนด Farmer Shop
ภายใตโครงการของขวัญปใหม ประจําป 2555 ระหวาง
วันที่ 17-28 ธ.ค. 2555

4) การเผยแพรแนวคิดธุรกิจฐานสังคม ในการให
สัมภาษณแกสถานีโทรทั ศนไทย พีบีเอส โดย รศ.จุฑา
ทิ พย ภั ทราวาท เมื่ อวั นที่ 11 ม.ค. 2556 เกี่ ยวกั บชุ ด
ความรูเครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรม เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิสหกรณไทย และหลักสูตรชาวนามืออาชีพ
5) การเผยแพรแ นวคิ ด ธุ รกิ จ ฐานสั งคม ในการ
ประชาสั ม พั น ธ แ ละจํ า หน า ยผลผลิ ต งานวิ จั ย ข า ว
แบรนดเ กิด บุญ และแบรนดคุ ณธรรม ในงานเกษตร
แหงชาติ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. – 9 ก.พ. 2556 มีผูสนใจ
เขาชมบูทประมาณ 500 คน
6) การเผยแพรแนวคิดธุรกิจฐานสังคม ในการจัด
กิจกรรมเสวนาและบรรยายพิเศษ หัวขอการดูแลสุขภาพ
ดวยพื ชสมุ นไพร เพื่ อใหความรูแกสมาชิ กร าน Farmer
Shop โดยทีมแพทยทางเลือก ผูเชี่ยวชาญดานสมุนไพร
จากวั ด ไร ขิ ง อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่ อ วั น ที่ 20
กุมภาพันธ 2556 มีผูสนใจเขารวมงานจํานวน 140 คน
7) การเผยแพรแนวคิดธุรกิจฐานสังคม ใหแกคณะ
ผู บริ หารและบุ คลากรจากวิ ทยาลั ยชุ มชนภู เก็ ต ที่ มา
ศึกษาดูงาน เมื่อวั นที่ 22 ก.พ. 2556 รวม 10 ทาน ซึ่ง
ผอ.สถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ ให ก ารต อนรั บ ณ
โรงแรมสามพราน ริเวอรไซต อ.สามพราน จ.นครปฐม
พรอมนําเสนอบริบทการดําเนินงานของสถาบันฯ และพา
ศึกษาดูงาน ณ ศูนยเรียนรูมีชีวิตตลาดสุขใจ
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8) การเผยแพร แ นวคิ ด ธุ ร กิ จ ฐานสั ง คม แก
เจาหนาที่สํานัก งานการปฏิรูป ที่กิน เพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) จํานวน 90 คน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ
2556 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9) การเผยแพรแนวคิด ธุรกิจฐานสังคม ใหกับ
เกษตรกรของ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด รวม
3 ครั้ง ในการจั ดปฐมนิ เทศ หลั กสู ตรชาวนามื ออาชี พ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 จํานวนผูเขารวม 35 คน
และการจัดอบรมหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2556 และ
วันที่ 4 กันยายน 2556 ใหแกเกษตรกรจํานวน 40 ราย
10) การเผยแพรแนวคิดธุรกิจฐานสังคม ในการ
จั ด บู ท แ ส ด ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข า ว ใ น ง า น วั น รํ า ลึ ก
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระ
อัฐมรามาธิบดี ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลางบางเขน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 มีผูเขาชมบูท 150 ราย
11) การเผยแพรแนวคิดธุรกิจฐานสังคม ในเวที
“รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น สมาชิ ก โครงการซื้ อ ข า วจาก
ชาวนา” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุมศูนย
สารสนเทศสหกรณ อาคารวิจัยและพัฒนา มีผูสนใจเขา
รวมจํานวน 12 ราย
12) การเผยแพรแนวคิดธุรกิจฐานสังคม ในงาน
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคา
แหงป 2556 และเวทีเ สวนาวิชาการในหัวขอ “นํ า
สหกรณสูการเปนธุรกิจฐานสังคม” เมื่อวันที่ 16 ก.ย.
2556 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป มีผูสนใจเขารวมงาน
รวม 612 ราย
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3.1.2 การจัดกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขายภายในประเทศ เปนไปเพื่อตอยอดและขยายผล
ในวงกวาง สวนใหญจะดําเนินการในรูปของการประชุมหารือกับภาคีหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
และการเจรจาธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) การประชุมหารือแนวทางความรวมมือทางวิชาการ
และงานวิจัยระหวาง รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการ
สถาบันฯ กับผูบริหารบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2555

2)
การประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน
โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย ป
ที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2555

3) การประชุ มหาแนวทางความร วมมื อในการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซอุปทาน
ขาวหอมมะลิ ในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555

4) การประชุ มหารื อร วมกั บผู บริ หารโรงพยาบาล
นครธน เรื่องการจัดบูท Farmer Shop เมื่อวันที่ 15 พ.ย.
2555 ณ ห อ งประชุ ม แผนกโภชนาการ โรงพยาบาล
นครธน
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5) การประชุ มหารื อร วมกั บท านเลขาธิ การ ส.ป.ก.
เพื่อหารือแนวทางการสรางเครือขายความรวมมือ ขยายผล
การดําเนินงานสูเกษตรกรในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 26
พ.ย. 2555 ณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
6) การเชื่อมโยงเครือขายกับคณะนักศึกษาโครงการ
หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น เมื่ อ วั น ที่ 6 ธ.ค. 2555 โดย
ผูอํ านวยการสถาบันวิ ชาการดานสหกรณใหการตอนรั บ
และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการและประสบการณ
การทํางาน
7) การเชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยรวมกั บ บริษัท บี
เอสซีเอ็ม ฟูด จํากัด ในเครือบริษัทบางซื่อ โรงสีไฟเจียเมง
จํากัด เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2555 ณ บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูด
จํากัด

8) การหารือรวมกั บ คุ ณชปาพั นธุ เงินมูล ผูบริหาร
บริษัท พันธุสุข 2008 จํากัด ในการจัดตั้งราน Farmer Shop
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2555 โดยผูบริหารฯ มีความสนใจในการ
นําแนวคิดราน Farmer Shop ไปดําเนินการจัดตั้งในพื้นที่
โครงการของบริษัท เพื่อจําหนายสินคาและอาหารปลอดภัย
9) การประชุ มหารื อลู ทางการพั ฒนาธุ รกิ จร วมกั บ
คุ ณชุ มเจตน กาญจนเกสร เอกอั คราชทู ตที่ ปรึ กษาฝ าย
การเกษตร ประเทศอินโดนีเซีย และ ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญ
ประสิทธิ์ หัวหนาภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร เมื่อ
วันที่ 4 ม.ค. 2556 ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ อาคารวิจัย
และพัฒนา
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10) การประชุมหารือแนวทางความรวมมืองานวิจัย
รวมกั บวิทยาลั ยชุมชนภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2556 ณ
หองศูนยสารสนเทศสหกรณ อาคารวิจัยและพัฒนา ซึ่ง
เป น การหาแนวทางความร ว มมื อ งานวิ จั ย ด า นการ
ทองเที่ยว โดยมุงเนนที่การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
11) การประชุมเพื่อหาแนวทางความรวมมือ รวมกับ
ผูบริหาร ส.ป.ก./ สวก./ สว.สก. ในการสรางเครือขายความ
รวมมือ นําความรูของสถาบันฯ ไปขยายผลในพื้นที่ ส.ป.ก.
และ สกว. เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2556

12) การประชุมหารือแนวทางความรวมมือเกี่ยวกับ
โครงการราน Farmer Shop กับบริษั ท ปตท. จํ ากั ด
(มหาชน) วันที่ 22 ม.ค. 2556 โดย ปตท. ใหความสนใจใน
เรื่องของการจัดโครงการใหความรูแกเกษตรกร

13) พิ ธี ลงนามข อตกลงความร วมมื อ ทางวิ ชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสถาบั นวิชาการ
ดานสหกรณ และบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด เมื่อ
วั น ที่ 25 ม.ค. 2556 ณ ห อ งประชุ ม 9 ชั้ น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
14) การประชุมเจรจาธุรกิจรวมกับ คุณสุณี สุวรรณ
นภาศรี กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอสเอ็ น
เทคโนโลยี จํ ากั ด ซึ่ งมี ความสนใจในโมเดลธุ รกิ จร าน
Farmer Shop และเครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย เมื่อ
วันที่ 14 ต.ค. 2556 ซึ่งจะนําไปขยายผลในอนาคตตอไป
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15) การประชุ ม หารื อ กั บ คณะกรรมการสหกรณ
บริการสื่อสาธารณะ จํากัด เพื่อเปดชองทางการตลาดแก
ภาคีเครือขาย Farmer Shop เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2556

16) การติดตามความกาวหนารานคาชาวนา (Farmer
Shop) ณ สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด จังหวั ด
สุรินทร เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2556

3.1.3 การจัดกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขายตางประเทศ
1) การศึกษาดูงานและประชุมหารือสําหรับแนว
ทางการพัฒนาความรวมมือดานงานวิจัยกับเครือขาย
สหกรณในประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 2-5 เม.ย.
2556

2) การศึกษาดูงานและประชุมหารือสําหรับแนว
ทางการพัฒนาความรวมมือดานงานวิจัยกับเครือขาย
กระทรวงกสิ ก รรมและป า ไม ล าว และกระทรวง
อุ ต สาหกรรมและการค า ลาว ระหว า งวั น ที่ 9-10
พฤษภาคม 2556
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3) โครงการศึกษาลูทางความรวมมือกับพันธมิตร
ธุรกิจ UNGTAD ATC ประเทศสวิสเซอรแลนด ระหวาง
วันที่ 7-12 มิถุนายน 2556

4) การเขารวมประชุม “Towards Excellence in Cooperative training & Education in Asian” ณ ประเทศ
มาเลเซีย ระหวางวันที่ 10-12 ก.ย. 2556 เพื่ออภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลูทางความรวมมือเกี่ยวกับ
การศึ ก ษาและการให ก ารฝ ก อบรมเรื่ องสหกรณ ใ น
ภูมิภาคอาเซียน กับประเทศเพื่อนบาน 10 ประเทศ
5) การเขารวมการประชุมสัมมนานานาชาติ 7th Fair
Trade Town Conference ณ ประเทศนอรเวย ภายใตหัวขอ
“International Fair Trade Town Conference” ระหวางวันที่
26 ก.ย. -1 ต.ค. 2556 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือใน
องคกร/หนวยงาน ที่สนใจขับเคลื่อนขบวนการ Fair Trade
มีประเทศภาคีพันธมิตรเขารวมประชุม 24 ประเทศ
6) การเขารวมประชุม 4th CIRIEC International
Research Conference on Social Economy: Social
Economy on the move… at the crossroads of structural
change and regulation ณ ประเทศเบลเยี่ยม ระหวางวันที่
22-27 ต.ค. 2556 เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับ
แนวทางการขับเคลื่อนธุ รกิจฐานสั งคมในการลดปญหา
การวางงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
7) การนํ าเสนอบทความวิ ชาการ Fair Trade
Conference in Surin Thailand หัวขอ The Strategic
Framework for Enhancing Growth Communities and the
Nation เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร
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8) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทาง
วิ ช าการและงานการพั ฒ นาสหกรณ ใ นประเทศและ
ต า งประเทศ กั บ คณะนั ก ศึ ก ษาโครงการหลั ก สู ต ร
นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2556
โดย ผศ.ดร.ณรงค กู เ จริ ญ ประสิ ท ธิ์ คณะกรรมการ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ใหการตอนรับ
3.1.4 การติดตามสงเสริมศูนยเรียนรูมีชีวิต
1) การประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานศู น ย
เรี ย นรู ข า วคุ ณ ธรรม ตั้ ง อยู ที่ มู ล นิ ธิ ธ รรมะร ว มใจ จ.
ยโสธร เมื่ อ วั น ที่ 11 ม.ค. 2556 ณ ศู น ย ส ารสนเทศ
สหกรณ อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

2) การประชุ ม ร ว มกั บ ที ม วิ จั ย เครื อ ข า ยคุ ณ ค า
ผลไม เพื่อ หารื อ แนวทางการขั บ เคลื่ อ นศู น ย เ รีย นรู มี
ชีวิต ในจังหวัดจันทบุรี วันที่ 5 ก.พ. 2556

3) การติ ดตามการดํ าเนิ นงานศู นย เรี ยนรู ข าว
คุณธรรม ณ ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม จ.ยโสธร เมื่อวันที่
26 มิ.ย. 2556 โดย ดร.สีลาภรณ บัวสาย/ รศ.จุฑาทิพย
ภัทราวาท ผูประสานงานโครงการ พรอมคณะวิจัย
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4) การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรู
มีชีวิตของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน และศึกษาดูงาน
ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย ณ โรงแรมสามพราน
ริ
เวอรไซด จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. 2556

5) การประชุมติดตามการดําเนินงานศูนยเรียนรูมี
ชีวิต เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2556 โดยผูประสานงาน และ
ตัวแทนศูนยเรียนรูมีชีวิตเขารวมการประชุม เพื่อรายงาน
การดําเนินการและแผนการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูฯ ณ
ห อ งศู น ย ส ารสนเทศสหกรณ สถาบั น วิ ช าการด า น
สหกรณ
6) การประชุมขับเคลื่อนศูนยเรียนรูมีชีวิตตลาดสุขใจ
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2556 ณ หองศูนยสารสนเทศสหกรณ
อาคารวิ จัยและพั ฒนา มก. โดยผู อํ านวยการสถาบั นฯ
และคุ ณอรุ ษ นวราช ได ร ว มหารื อ แนวทางการจั ด ตั้ ง
มูลนิธิ
7) การติดตามเพื่อสงเสริมเครือขายคุณคายางพารา
ให เ ป น ศู น ย เ รี ย นรู มี ชี วิ ต และจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร
ยางพารา เมื่อวันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556
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3.1.5 กิจกรรมสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ
1) การเขารวมประชุม International Seminar 2012:
Cooperative Business Intercooperation Forward to
ASEAN Economic Community (AEC) เพื่อฟงการบรรยาย
พิเศษเรื่อง A new Co-operative business and economic
model respond to the challenges of the 21th century โดย
Dr.Peter Davis เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2555
2) การประชุมเพื่อคั ดเลือกสินคาเขารวมโครงการ
ราน Farmer Shop ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 31 พ.ย. 2555 ซึ่งมี
ผูประกอบการเขารวมคัดสินคา 11 ราย จํานวนสินคา 41
รายการ

3) การประชุมเพื่อหารือและติดตามการดําเนินงาน
โครงการวิ จั ย การยกระดั บ มาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณโดยใชกลไกผูตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.
2556

4) การประชุ ม หารื อ และติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน
โครงการวิจัยเครือขายคุ ณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
ณ หองประชุ มศู นยสารสนเทศสหกรณ อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2556

5) การประชุ มเพื่อนํ าเสนอรายงานความกาวหน า
โครงการวิจัยยอยภายใตชุดโครงการ จํานวน 6 โครงการ
ณ ห องประชุ ม 601 ชั้ น 6 อาคารวิ จั ยและพั ฒนา มก.
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2556
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6) การประชุมถอดบทเรียนและวางกลยุทธการวิจัย
ในอนาคต ภายใต ชุ ด โครงการการขั บ เคลื่ อ นการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ณ หองประชุม
601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2556

7) การนํ าเสนอโครงการซื้อขาวจากชาวนา ในเวที
เสวนา “แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปน
ชาวนามืออาชีพ” บริเวณหนาหองประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ป เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556

8) การประชุมคณะกรรมการสรรหาสหกรณและนัก
สหกรณที่มีคุณคา ประจําป 2556 เพื่อรวมพิจารณาการ
เสนอชื่อสหกรณและนักสหกรณที่ควรไดรับรางวัล ณ หอง
ประชุมศูนยสารสนเทศสหกรณ อาคารวิจัยและพัฒนา เมื่อ
วันที่ 19 ส.ค. 2556
9) ประชุมนําเสนอ (ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ชุดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม รวม 5 โครงการ ณ หองประชุม 601
ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2556 กับ
ผูทรงคุณวุฒิและหนวยงานที่สนใจ
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3.2 ภาคีเครือขายของชุดโครงการฯ
การจั ดกิ จกรรมเพื่ อเผยแพร ความรู และสร างความสั มพั นธ กั บภาคี เครื อข ายในช วง
ระยะเวลาของชุดโครงการฯในระยะที่ 6 ไดกอเกิดภาคีเครือขายทั้งที่เปนองคกรและกลุมจํานวนทั้งสิ้น
596 องคกร/กลุม ที่เขามามีสวนรวมทางวิชาการ/วิจัย/ธุรกิจ และเวทีเรียนรูดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 รายชื่อกลุม/องคกรที่เปนภาคีเครือขายของชุดโครงการฯ
ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ

ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

ภาคีของชุดโครงการ
1. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)





2. สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย





3. กรมสงเสริมสหกรณ





4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ





5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร





6. สถาบันรามจิตติ





7. สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.)



8. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.)





9. สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.)





10. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)





11. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี





12. องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย





13. กรมอาชีวศึกษา





14. โรงพยาบาลนครธน



15. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณกรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ



16. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตราด



17. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2



18. สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา



19. องคการบริหารสวนตําบลผางาม จ.เชียงราย



20. สมาคมสื่อมวลชนเกษตร



21. สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี
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ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ

ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

22. คณะเศรษฐศาสตร มก.





23. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.)





24. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มก. วิทยาเขตกําแพงแสน





25. โครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ มข.





26. ศูนยบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร มก.





27. สถาบันพิทยาลงกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย



28. ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มก.





29. มหาวิทยาลัยมหิดล





30. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม





31. มหาวิทยาลัยศรีปทุม





32. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร



33. วิทยาลัยการอาชีพปว จ.นาน





34. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงราย





35. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสิงหบุรี





36. วิทยาลัยชุมชน จังหวัดภูเก็ต
37. บริษัท บางซื่อโรงสีไฟ เจียเมง จํากัด/






38. บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จก.



39. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



40. บริษัท พันธุสุข 2008 จํากัด







41. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
42. ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (ชสค.)



43. ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด



44. ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด



45. สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด



46. รานสหกรณจังหวัดตราด จํากัด



47. สหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก จํากัด



48. สหกรณการเกษตรนาหมอม จํากัด



49. สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหนึ่ง จํากัด
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ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ

ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

50. สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด





51. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศูนยกลางเทวา





52. สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด





53. สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด





54. สหกรณออมทรัพยขาวหงษทอง(กลุมเจียเมง) จํากัด



55. สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด





56. สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด





57. เครือขายกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน จ.นครปฐม







58. เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม จ.ยโสธร







59. เครือขายคุณคาผลไม จ.จันทบุรี







60. เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย







61. เครือขายคุณคายางพารา





62. ชุมชนบานโคกไคร จ.พังงา





63. ชุมชนบานทาเขา จ.พังงา





64. ชุมชนบานทาดินแดง จ.พังงา





65. ชุมชนบานทุงนางดํา จ.พังงา





66. ชุมชนบานบางพัฒน จ.พังงา





67. ชุมชนบานสามชองเหนือ จ.พังงา





68. ชุมชนบานอาวกะพอ จ.พังงา





69. กลุมองคกรเกษตรกรบานคลองใหญ





70. IDACA, JAPAN



71. BINA, BRUNEI



72. CCM, MALAYSIA



73. CICTAB, INDIA



74. COOP COLLEGE OF MYANMAR



75. CO-OPERATIVE COLLEGE OF MALAYSIA



76. DEKOPIN, INDONESIA



77. ICOPED, PHILIPPINES
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ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ

ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

78. IKOPIN, INDONESIA



79. NETC-VCA, VIETNAM



80. SNCF, SINGAPORE



81. Co-operative College



82 The FairTrader Co-operative



เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย

83. สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด







84. ชุมนุมสหกรณการเกษตรบุรีรัมย จํากัด







85. สหกรณการเกษตรกระสัง จํากัด







86. สหกรณการเกษตรชุมพลบุรี จํากัด







87. สหกรณการเกษตรนางรอง จํากัด







88. สหกรณการเกษตรบรบือ จํากัด







89. สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหนึ่ง จํากัด







90. สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง จํากัด







91. สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จํากัด







92. สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสี่ จํากัด







93. สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหา จํากัด







94. สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด







95. สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด







96. สหกรณการเกษตรโพนทราย จํากัด







97. สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด







98. รานไรสุวรรณ



99. หางสรรพสินคาบิ๊กซี



100. หางสรรพสินคาเดอะมอลล



101. หางสรรพสินคาโลตัส



102. สหกรณการเกษตรบางน้ําเปรี้ยว จํากัด



103. การคาภายในจังหวัดสุรินทร



104. การคาภายในจังหวัดรอยเอ็ด
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ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ

ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

105. การคาภายในจังหวัดมหาสารคาม



106. การคาภายในจังหวัดบุรีรัมย



107. กรมการคาภายในจังหวัดนครราชสีมา



108. โรงสีคูเปงเส็งปราสาท จังหวัดสุรินทร





109. โรงสีเกษตรไรซ จังหวัดรอยเอ็ด





110. โรงสีขาวทอง จังหวัดมหาสารคาม





111. โรงสีเจริญกิจพูนผล จังหวัดบุรรี ัมย





112. โรงสีเจียเมง จังหวัดนครราชสีมา





113 Farmer Shop





เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม

114. มูลนิธิธรรมะรวมใจ



115. สํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร



116. ศูนยขาวคุณธรรม 16 ศูนย



117. กลุมธุรกิจเดอะมอลลกรุบ



118. สยามพารากอน



119. บริษัท ทีวีบูรพา



120. ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด



121. Farmer Shop





122. บริษัท การบินไทย จํากัด



123. บริษัทแคลรอินเตอรเนชั่นแนล โปรดักส



124. ญาติธรรมดินหนองแดนเหนือ จังหวัดอุดรธานี





125. เครือขายกสิกรรมธรรมชาติ





เครือขายคุณคายางพารา

126. สกก.ปะเหลียน จก.



127. สกก.หาดสําราญ จก.



128. สกก.กันตัง จก.



129. สกย.บานคลองปะเหลียน จก.







130. สกย.บานปะเหลียนใน จก.
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ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ

ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

131. สกย.บานไทรทอง จก.







132. สกย.บานสายควน จก.







133. สกย.บานทอนพลา จก.







134. สกย.หนองสามหอง จก.







135. สกย.โคกทรายเหนือ จก.







136. สกย.หนองยายแม็ม จก.







137. สกย.หนองบอพัฒนา จก.







138. สกย.บานในเขา จก.







139. กลุมชาวสวนยาง สกย.บานวัดโพรงจระเข







140. กลุมปากอ







141. กลุมชาวสวนยาง สกย.บานควนแคงพัฒนา







142. กลุมเกษตรกรทําสวนยาง บานในเขา







143. กลุมวิสาหกิจชุมชน ทุงปาหนันยางทอง







144. กลุมชาวสวนยาง สกย.บานไสปุด







145. กลุมนางวันดี ไกรสุทธิ์







146. กลุมนายเอกรินทร ลีละวัฒนวัฒนา







147. กลุมนายสุเชษฐ ฉิมเรือง







148. กลุมนายอุดม อุนนวล







149. กลุมนายจรูญ จิตรเพ็ชร







150. กลุมนายรณกฤต ศุขเสงี่ยม







151. กลุมนายกิตติศักดิ์ นวลนาค







152. กลุมนายสะอาด ดํากระบี่







153. กลุมนายธนพัทร พุฒิจิรากร







154. กลุมนางนารีรัตน ดวงราม







155. กลุมนายทิพยภาภรณ นะวะกะ







156. กลุมนายเกษม ทองยอย







157. กลุมนางอรอนงค คงแกว







158. กลุมนางอันธิกา ภิรนิธิกร
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ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ

ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

159. กลุมนายชาญชัย เชยชื่นจิตร







160. กลุมนายวินัย เชาวชาญกิจ







161. กลุมนายสมพงษ เสนี







162. กลุมนางจุรีรัตน สุขลิ้ม







163. กลุมนายรัตนการ ขาวดี







164. กลุมนางศุภลักษณ ตูลเพ็ง







165. กลุมนางสมทิพย ชูชวย







166. กลุมนายวัฒนกิจ มุกนพรัตน







167. กลุมนายศราวุธ ชั้นสกุล







168. กลุมทาพญา







169. กลุมนายประกิต ใจตรง







170. กลุมนางจิราณี เจตนาธรรมจิต







171. กลุมนางจารุณี บุญชู







172. กลุมนายธีรเดช ชุณหพิมล







173. ชุมนุมสหกรณตรัง จํากัด







174. ชุมนุมสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด







175. ตลาดกลางยางพาราสงขลา



176. บริษัท ยูนิแมครับเบอร จํากัด



177. บริษัท ไทยเทครับเบอร จํากัด



178. บริษัท ศรีตรังรับเบอร จํากัด



179. บริษัท เซาทแลนดรับเบอร จํากัด



180. บริษัท เซาวแลนดรีซอรซ จํากัด



181. บริษัท ยางโอตานิ จํากัด



182. บริษัท สวิซซ-วัน จํากัด



183. บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร จํากัด



184. บริษัท ไทยเทครับเบอร จํากัด



185. บริษัท มารวยรับเบอร จํากัด



186. สหกรณการเกษตรเขาซก จํากัด
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ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ

ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

187. กลุมเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย จํากัด







188. สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด







189. สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด







190. สหกรณการเกษตรนายายอามจํากัด







191. สหกรณการเกษตรแหลมสิงห จํากัด







192. สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด







193. สหกรณเกษตรบานนาสาร จํากัด





194. สหกรณการเกษตรวิสัย จํากัด





195. สหกรณการเกษตรเขาชะเมา จํากัด



196. สหกรณการเกษตรพัฒนาธุรกิจทุงควายกิน จํากัด



197. กลุมเกษตรกรทําสวนน้ําเปน



198. สหกรณชาวสวนจังหวัดตราด



199. สหกรณสงเสริมธุรกิจภาคเกษตรตรา จํากัด



200. สหกรณการเกษตรเขาสมิง จํากัด



201. สหกรณการเกษตรเพื่อการแปรรูปและสงออกตราด จํากัด



202. สหกรณการเกษตรประตูปา จํากัด



203. สหกรณผูผลิตผลิตผลการเกษตรเหมืองจี้ จํากัด



204. สหกรณการเกษตรเมืองเชียงราย จํากัด



205. สหกรณการเกษตรแมจัน จํากัด



206. สหกรณผูผลิตลําไยแมสรวย จํากัด



207. สหกรณการเกษตรแมพริก จํากัด



208. สหกรณผูปลูกสับปะรดลําปาง จํากัด



209. สหกรณการเกษตรโครงการหลวงแมแฮ จํากัด



210. สหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด



211. สหกรณการเกษตรบึงสมัคคี จํากัด



212. สหกรณการเกษตรลําไย จํากัด



213. สหกรณการเกษตรบานนาสาร จํากัด



เครือขายคุณคาผลไม

77

ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ

ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

214. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชโลดมพัฒนา จํากัด



215. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนมิตรชาวสวน จํากัด



216. สหกรณการเกษตรสานสกา จํากัด



217. สหกรณการเกษตรพระพรหม จํากัด



218. กลุมเกษตรทําสวนยางคอม



219. สหกรณการเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปตตานี จํากัด



220. สหกรณการเกษตรมายอ จํากัด



221. สหกรณการเกษตรตันหยงมัส จํากัด



222. สหกรณการเกษตรศรีสาคร จํากัด



223. สหกรณการเกษตรบาเจาะ จํากัด



224. สหกรณกาเกษตรยะลา จํากัด



225. สหกรณการเกษตรบันนังสตา จํากัด



226. สกต.ธ.ก.ส.ยะลา จํากัด



227. เทศบาลตําบลชากไทย จังหวัดจันทบุรี



228. เทศบาลตําบลแมออน จังหวัดลําพูน



229. เทศบาลตําบลลําน้ําพอง



230. โรงพยาบาลน้ําพอง จังหวัดขอนแกน



231. มหาวิทยาเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม



232. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรคณะเกษตร มก. วิทยาเขตบางเขน



233. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย



234. กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ



235. หางสรรพสินคาเดอรมอลลบางกะป/บางแค ,หางเจเจมอลล



236. ศูนยสงออกภาคตะวันออกและสํานักงานจังหวัดจันทบุรี



237. บริษัท ริชฟวส เฟรช ฟูด จํากัด



238. บริษัทสยามอินเตอรฟรุต จํากัด



239. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)



240. บริษัท เอกชัย จํากัด (เทสโกโลตัส)



241. บริษัท สันติภาพ จํากัด
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ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ

ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

เครือขายกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน

242. กลุมอินทรียสามพราน







243. กลุมแมบานตําบลสามพราน







244. กลุมพัฒนายั่งยืน







245. กลุมปลูกขาวเกษตรยั่งยืน







246. กลุมโอท็อปไรขิง







247. กลุมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดนครปฐม







248. กลุมเกษตรกรพี่นอง 2 ตําบล







249. กลุมเกษตรกรตําบลทาใหม







250. กลุมเกษตรกรตําบลยายชา







251. กลุมพัฒนายั่งยืนคลองจินดา







252. ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม จ.กาญจนบุรี







253. กลุมชาวสวนสมโอนครชัยศรี







254. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)



255. สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.)



256. องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม



เครือขายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)

257. สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครปฐม



258. สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย



259. สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรปราการ



260. สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรสงคราม



261. สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสระบุรี



262. สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดหนองบัวลําภู



263. สํานักงาน ธ.ก.ส. จ.ขอนแกน



264. สํานักงาน ธ.ก.ส. จ.ชัยนาท



265. สํานักงาน ธ.ก.ส. จ.ตรัง



266. สํานักงาน ธ.ก.ส. จ.ปทุมธานี



267. สํานักงาน ธ.ก.ส. จ.มหาสารคาม
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ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ

ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

268. สํานักงาน ธ.ก.ส. จ.หนองคาย



269. สํานักงาน ธ.ก.ส. จ.อางทอง



270. สํานักงาน ธ.ก.ส. จ.อุบลราชธานี



เครือขายสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

271. กลุมพัฒนาเกษตรกรรุนใหม





272. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย





273. ส.ป.ก.กระบี่





274. ส.ป.ก.กาญจนบุรี





275. ส.ป.ก.กาฬสินธุ





276. ส.ป.ก.กําแพงเพชร





277. ส.ป.ก.จันทบุรี





278. ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา





279. ส.ป.ก.ชัยนาท





280. ส.ป.ก.ชัยภูมิ





281. ส.ป.ก.ชุมพร





282. ส.ป.ก.เชียงใหม





283. ส.ป.ก.ตาก





284. ส.ป.ก.นครนายก





285. ส.ป.ก.นครปฐม





286. ส.ป.ก.นครราชสีมา





287. ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช





288. ส.ป.ก.นครสวรรค





289. ส.ป.ก.นาน





290. ส.ป.ก.ปทุมธานี





291. ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา





292. ส.ป.ก.พะเยา





293. ส.ป.ก.พังงา





294. ส.ป.ก.พิษณุโลก
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ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ

ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

295. ส.ป.ก.ภูเก็ต





296. ส.ป.ก.มหาสารคาม





297. ส.ป.ก.มุกดาหาร





298. ส.ป.ก.รอยเอ็ด





299. ส.ป.ก.ระนอง





300. ส.ป.ก.ราชบุรี





301. ส.ป.ก.ศรีสะเกษ





302. ส.ป.ก.สกลนคร





303. ส.ป.ก.สุโขทัย





304. ส.ป.ก.สุพรรณ





305. ส.ป.ก.สุราษฎรธานี





306. ส.ป.ก.สุรินทร





307. ส.ป.ก.หนองคาย





308. กลุมชาวนามืออาชีพ จ.ชัยนาท





309. กลุมชาวนามืออาชีพ จ.ชุมพร





310. กลุมชาวนามืออาชีพ จ.เชียงราย





311. กลุมชาวนามืออาชีพ จ.มหาสารคาม





312. กลุมเกษตรกร จ.กระบี่





313. กลุมเกษตรกร จ.กาญจนบุรี





314. กลุมเกษตรกร จ.กาฬสินธุ





315. กลุมเกษตรกร จ.กําแพงเพชร





316. กลุมเกษตรกร จ.จันทบุรี





317. กลุมเกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา





318. กลุมเกษตรกร จ.ชัยภูมิ





319. กลุมเกษตรกร จ.ชุมพร





320. กลุมเกษตรกร จ.นครนายก





321. กลุมเกษตรกร จ.นครปฐม





เครือขายกลุมเกษตรกร
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322. กลุมเกษตรกร จ.นครราชสีมา





323. กลุมเกษตรกร จ.นครศรีธรรมราช





324. กลุมเกษตรกร จ.นครสวรรค





325. กลุมเกษตรกร จ.นาน





326. กลุมเกษตรกร จ.ปทุมธานี





327. กลุมเกษตรกร จ.พระนครศรีอยุธยา





328. กลุมเกษตรกร จ.พะเยา





329. กลุมเกษตรกร จ.พังงา





330. กลุมเกษตรกร จ.มุกดาหาร





331. กลุมเกษตรกร จ.ระนอง





332. กลุมเกษตรกร จ.ราชบุรี





333. กลุมเกษตรกร จ.สุโขทัย





334. กลุมเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี





335. กลุมเกษตรกร จ.สุราษฎรธานี





336. กลุมเกษตรกร จ.สุรินทร





337. กลุมเกษตรกร จ.หนองคาย





338. สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด





339. สหกรณการเกษตรนางรอง จํากัด





340. สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด





341. สหกรณการเกษตรผักไห จํากัด





342. สหกรณการเกษตรโพธาราม จํากัด





343. สหกรณการเกษตรมโนรมย จํากัด





344. สหกรณการเกษตรสบปราบ จํากัด





345. สหกรณจังหวัดสิงหบุรี





346. สหกรณออมทรัพย มศว. จํากัด





347. สหกรณออมทรัพย ส.ป.ก. จํากัด





348. สหกรณออมทรัพยกรงสงเสริมการเกษตร จํากัด





เครือขายสหกรณ
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การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ
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349. สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จํากัด





350. สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด





351. สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด





352. สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด





353. สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด





354. สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด





355. สหกรณออมทรัพยครูลพบุรี จํากัด





356. สหกรณออมทรัพยตํารวจน้ํา จํากัด





357. สหกรณออมทรัพยพนักงานการบินไทย จํากัด





358. สหกรณออมทรัพยพนักงาน บ.ไลทออนอิเลคทรอนิคส จํากัด





359. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด





340. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด





341. สหกรณออมทรัพย รฟท. จํากัด





342. สํานักงานสหกรณ จ.นครปฐม





343. สํานักงานสหกรณ จ.นครศรีธรรมราช





344. สํานักงานสหกรณ จ.นนทบุรี





345. สํานักงานสหกรณ จ.ปทุมธานี





346. สํานักงานสหกรณ จ.ภูเก็ต





346. สํานักงานสหกรณ จ.สงขลา





347. สํานักงานสหกรณ จ.สระแกว





348. สํานักงานสหกรณ จ.อางทอง





เครือขายผูบริโภค/ สมาชิกราน Farmer Shop

349. สมาชิกราน Farmer Shop (ปจเจกบุคคล จํานวน 1,152 ราย)







350. สมาชิกโครงการซื้อขาว (ปจเจกบุคคล จํานวน 301 ราย)







351. กรมประมง





352. กรมปาไม





353. กรมฝนหลวง





354. กรมวิชาการเกษตร
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355. กรมอุทยานฯ





356. กองคลัง มก.





357. คณะเกษตร มก.





358. คณะบริหาร มก.





359. คณะประมง มก.





360. คณะมนุษยศาสตร มก.





361. คณะวนศาสตร มก.





362. คณะวิทยาศาสตร มก.





363. คณะวิศวกรรมศาสตร มก.





364. คณะศึกษาศาสตร มก.





365. คณะเศรษฐศาสตร มก.





366. คณะสถาปตยกรรมศาสตร มก.





367. คณะสัตวแพทยศาสตร มก.





368. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มก.





369. ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มก.





370. รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร





371. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร





372. ศูนยบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร มก.





373. ศูนยประเมินผล





374. ศูนยมาตรฐานสินคาเกษตร





375. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มก.





376. สถาบันผลผลิตการเกษตรฯ





377. สถาบันวิจัยยาง





378. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร





379. สถาบันสุขภาพสัตว





380. สภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร





381. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร





382. สํานักงานบริการคอมพิวเตอร มก.
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383. สํานักงานบริการวิชาการ มก.





384. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)





385. สํานักหอสมุด มก.





เครือขายผูประกอบการ Farmer Shop

386. PS. สมุนไพร





387. กลุมเกษตรกรผลิตน้ําบูดูบานน้ําบอ





388. กลุมเกษตรกรผลิตน้ําบูดูปะเสยะวอ





389. กลุมเกษตรชีวภาพสอยดาว





390. กลุมขาวกลองโพนสมบูรณ





391. กลุมขาวหอมมะลิตักสิลา





392. กลุมจักสานหวายโคกพราว





393. กลุมถนอมอาหารจากปลาบานตราชู





394. กลุมทอไหมแปรรูปบานกุดรัง





395. กลุมนาเหนือบาติก





396. กลุมน้ํามันเหลือง ตราพฤกษาเวช





397. กลุมนิสาสมุนไพร





398. กลุมบานสมุนไพรคีรีวงศ





399. กลุมแปรรูปตัดเย็บบานลาด





400. กลุมแปรรูปตาลโตนด ต.หนองกะปุ





401. กลุมแปรรูปบานปลายคลอง





402. กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บานบอเหมืองนอย





403. กลุมแปรรูปผลผลิตบานคลองบง





404. กลุมแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร





405. กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากนมแพะ





406. กลุมแปรรูปลูกหยีสะดาวา





407. กลุมแปรรูปอาหารตําบลกะไหล





408. กลุมผลิตภัณฑจกั สานกระจูดบานมาบเหลาชะโอน





409. กลุมผูประกอบการคาตลาดบานเพ
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410. กลุมผูปลูกสมโอตําบลทรงคะนอง สวนสมโอไทยทวี





411. กลุมพัฒนาสตรีคีรีขันธ/ณัฐจิราสมุนไพร





412. กลุมฟารมผึ้งเทพภักดี





413. กลุมแมบานเกษตรกรแกงเสือเตนพัฒนา





414. กลุมแมบานเกษตรกรคลองสี่





415. กลุมแมบานเกษตรกรบานเขาตําหนอน





416. กลุมแมบานเกษตรกรบานทรายขาว





417. กลุมแมบานเกษตรกรบานไรใหญ





418. กลุมแมบานเกษตรกรเรืองศิริ





419. กลุมแมบานเกษตรกรและสก.ต.ปลายบาง





420. กลุมแมบานเกษตรบานเสี้ยว





421. กลุมแมบานโปรงสําโหรง





422. กลุมแมบานศิลปะประดิษฐหมูบานซื่อตรง





423. กลุมแมบานสตรีหลักสอง สมุทรสาคร วางโครงการหลวง





424. กลุมแมบานสหกรณเขาบายศรี





425. กลุมแมบานหนองผักตบพลังใหม





426. กลุมรักษสมุนไพรเพื่อสุขภาพ





427. กลุมโรลออนสารสม-สมุนไพรเพื่อสุขภาพ





428. กลุมสตรีทอเสื่อกกบานเสม็ดงาม





429. กลุมสตรีพัฒนากลวยน้ําวาไทย





430. กลุมสตรีเพื่อการสงเสริมอาชีพบานโคกไทร





431. กลุมสตรีรวมใจพัฒนาตําบลลาดน้ําเค็ม





432. กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณประมง บางจะเกร็ง บางแกว จํากัด





433. กลุมสตรีสหกรณเครื่องหอมเมืองสระแกว





434. กลุมสตรีสหกรณจักสานปลาตะเพียนใบลาน





435. กลุมสตรีสหกรณไทลื้อบานดอนมูล





436. กลุมสตรีสหกรณนิคมแมระมาด ม.6





437. กลุมสตรีสหกรณบานชบา
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438. กลุมสตรีสหกรณบานสระบัว





439. กลุมสตรีสหกรณบานหนองบัว





440. กลุมสตรีสหกรณแปรรูปเนื้อสัตวบานทาค้ํา





441. กลุมสตรีสหกรณพัฒนากาวไกล





442. กลุมสตรีสหกรณโพทะเล





443. กลุมสตรีสหกรณแมกึ๊ดหลวง ม.1





444. กลุมสตรีสหกรณศรีมาลัย





445. กลุมสตรีสหกรณสําโรงเหนือ





446. กลุมสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุงสมอ





447. กลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส





448. กลุมสหกรณการเกษตรลําพระเพลิง





449. กลุมสหกรณโคขุนสระแกว จํากัด





450. กลุมสหกรณแปรรูปเสื่อกกจันทบูร





451. กลุมเสื่อกกบานแพง





452. กลุมหัตถกรรมจากกะลามะพราว





453. กลุมอาชีพกระทุมราย สังกัดสหกรณการเกษตรหนองจอก





454. กลุมอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง





455. กลุมอาชีพชุมชนสายบัว





456. กลุมอาชีพตัดเย็บบุษกรเครื่องนอน





457. กลุมอาชีพน้ําลูกยอ





458. กลุมอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวลําไทร





459. กลุมอาชีพผูผลิตกระเปาหนังแท





460. กลุมอาชีพศิลปะประดิษฐ ม.17





461. กลุมอาชีพศิลปะประดิษฐสนามชัย





462. กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐหมูบานไวทเฮาส





463. กลุมอาชีพสตรีผลิตกลวยอบแผน





464. กลุมอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุงสมอ





465. กลุมอาชีพสมุนไพรจันทรกะพอ
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466. กลุมอาชีพสหกรณกลวยอบแผนบางรักนอย





467. กลุมอาชีพสหกรณบานดาโจะ





468. กลุมอาชีพสหกรณบานน้ําโจน





469. กลุมอาชีพหมู 5 กระทุมราย





470. กลุมอาชีพอารียารังนก





471. กามนิตผาเพนส





472. เกษตรกรเมืองสามหมอก





473. เกษตรกรรมบานหนองบัว





474. เกสรไหมหอม





475. โกลดครอสกากบาททอง จํากัด





476. ขาวเกรียบปลาสมุนไพร "ทรัพยเจริญ"





477. คริสป เวจ แอนด ฟรุต





478. คอฟฟฟารม เขาทะลุ





479. เครือขายกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน (ตลาดสุขใจ)







480. เครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรม/ มูลนิธิธรรมะรวมใจ







481. เครือขายคุณคาผลไม จ.จันทบุรี







482. ไชโปวสามรส ครูประไพ





483. ไชโปวหวาน ตราชฎา





484. ไชโปวหวาน แมกิมฮวย





485. ซองเดอรไทยออรกานิคฟูด





486. ดวงตะวันเบเกอรี่





487. ทอผาและแปรรูปผาพื้นเมืองตําบลโคกหินแฮ





488. ไทยโกทส โปรดักส ผลิตภัณฑแปรรูปจากน้ํานมแพะ





489. ธัญพืชเพื่อสุขภาพ





490. น้ําจิ้มสุกี้ หมูยา งเกาหลี คุนธี





491. น้ําพริก ชะลอมไขเปด





492. บริษัท Lai Heng Phamecy





493. บริษัท Seeds of Health จํากัด
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ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

494. บริษัท คลอลิตี้มีท จํากัด





495. บริษัท เคียงมูลพลังงานยั่งยืน





496. บริษัท จุฑามาศ มารเก็ตติ้ง จํากัด





497. บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จํากัด





498. บริษัท เชาวธํารงวรรธน เฮลทตี้ฟูดส จํากัด









500. บริษัท เทลลาพลัส (ประเทศไทย) จํากัด





501. บริษัท ไทยรสทิพย จํากัด





502. บริษัท โนวัส อินเตอรเทรด จํากัด





503. บริษัท บั๊บบลี้รินส จํากัด





504. บริษัท บางกอกพัฒนาไวนเนอรี่ จํากัด





505. บริษัท ปกธนพัฒน จํากัด





506. บริษัท โปรแพลน อุตสาหกรรม จํากัด





507. บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จํากัด









509. บริษัท เวอรจิ้น โคโค จํากัด





510. บริษัท ศกลพรรณ จํากัด





511. บริษัท สยามทามะขาม เฮลธี ฟารม จํากัด





512. บริษัท อดัมส เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด





513. บริษัท อาหารอายุรวัตร จํากัด





514. บริษัท อินทัชธนกร จํากัด





515. บริษัท เอ็นแน็กซ (ประเทศไทย) จํากัด





516. บริษัท เอฟแอนดบี เฮาส จํากัด









518. บานชะแม ขนมพื้นบาน ตราลูกตาลโตนด





519. บานไรพอสุข 2





520. บานไรภูฟา





521. บานสมุนไพรคีรีวง





499. บริษัท ซี.เค.อินดัสทรี่ (2000) จํากัด

508. บริษัท แมเกตุ อุตสาหกรรมอาหารไทย จํากัด

517. บริษัท เอส.ที.ไอ. มารเก็ตติ้ง (1995) จํากัด (กลวยอบเล็บมือนาง)
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ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ

ชื่อองคกร/ หนวยงาน

ความรวมมือ ความรวมมือ เขารวม
การวิจัย/

อื่นๆ

ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

522. ปลายจวัก





523. ผลิตภัณฑกลุมแมบานเกษตรกรเขาบายศรี ตราปาแกลบ





524. ผูผลิตผักผลไมปลอดสารพิษ ต.หนองไมแกน





525. พฤกษาเวชโอสถ





526. พึ่งตนคนเกษตร





527. ฟารมตนเห็ดปริญญา สัตหีบ





528. ฟารมผึ้งธนฤนทร





529. ฟารมเลี้ยงผึ้งพัฒนานิคม ลพบุรี









531. รานขนมขาวตังไขขวัญ





532. รานขนมบานไต ไท ไท





533. รานคาไรสุวรรณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา





534. รานปงพอนด





535. รานปานฟาเพ็ญ





536. รานรัญจวน





537. โรงเรียนครัวชมรมอาหารมังสวิรัติและผลิตภัณฑ





538. ไรรักษมน





539. วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรผลิตไมกฤษณา





540. วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหารและน้ําผลไมทามะขาม





541. วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑนา้ํ มันมะพราว บานประดูลาย





542. วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผ ลิตพืชสมุนไพร บานเกาะลอยตราพุทธรักษา





543. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานอาวกระบือ





544. วิสาหกิจชุมชนกลุมรักษสุขภาพ





545. วิสาหกิจชุมชนกลุมสหกรณมิตรไมตรี





546. วิสาหกิจชุมชนกลุมสุกญ
ั ญา





547. วิสาหกิจชุมชนเกษตรที่สูง





548. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียนาดีนอย





549. วิสาหกิจชุมชนคลองจินดาพัฒนายั่งยืน





530. ฟารมสัตววิจัย หลวงสุวรรณวาจกกสิกจิ
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ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ
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ทางธุรกิจ เวทีเรียนรู ระบุ

วิชาการ

550. วิสาหกิจชุมชนชมพูพันธทิพย





551. วิสาหกิจชุมชนดอกไมประดิษฐกระสา ใบยาง ทุงสาธิต78





552. วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม





553. วิสาหกิจชุมชนทอผาดั้งเดิม





554. วิสาหกิจชุมชนทัพหลวง





555. วิสาหกิจชุมชนทําสวนปาคลอก





556. วิสาหกิจชุมชนเทพไทยโปรดักส





557. วิสาหกิจชุมชนบาน 2 ศิลป





558. วิสาหกิจชุมชนบานเกาะหัวชาง





559. วิสาหกิจชุมชนบานแควแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร





560. วิสาหกิจชุมชนบานชะแม





561. วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน





562. วิสาหกิจชุมชนปลาอบสมุนไพร





563. วิสาหกิจชุมชนแปรรูป บานตนผึ้ง





563. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว





564. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบานกระซาขาว





565. วิสาหกิจชุมชนผานวมบานดอนคา





566. วิสาหกิจชุมชนรักษบาติค





567. วิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรี





568. วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร





569. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบานนาเดิม





570. วิสาหกิจเตาน้ําตาลมะพราวน้ําหอม กาญจนบุรี





571. วิสาหกิจและกลุมอาชีพเครื่องประดับแล









573. สตรีและเยาวชนสหกรณบานราษฎรเกษมศรี





574. สตรีสหกรณเกษตรภูเขียว





575. สตรีสหกรณทอผาพื้นเมือง บานบะหวา





576. สตรีสหกรณบานหนองดินดํา





572. ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ ไรสุวรรณ





91

ความเกี่ยวของกับชุดโครงการ
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577. สตรีสหกรณบานหลายทุง









579. สยามบานานา





580. สันติสมุนไพร





581. สาหรายมดยิ้ม









583. สิริกร เฮอรเบอร ฮับ





584. หางตาวัน





585. หางหุนสวนจํากัด จรัสแสง





586. หางหุนสวนจํากัด เจโปรดักส





587. หางหุนสวนจํากัด ฟลาวเวอรฟูด





588. หางหุนสวนจํากัด วานิไทย





589. หางหุนสวนจํากัด แสงทองการคา





590. อรรถ ผลิตภัณฑบํารุงผิวและเสนผม





591. ออรคิด ฮัท (Orchit Hut)





592. อาหารดีมีคุณฯ





593. อาหารทะเลแปรรูป ตราด





594. เอกชัยสาลี่สุพรรณ จํากัด





595. ไอศกรีม gelato





596. เฮือนไต ทอผาพื้นเมืองแมฮองสอน





578. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

582. สํารับโบราณ





92

3.3 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการสหกรณ
ปที่ 5 นี้ ไดมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของกระบวนการทํางานและเนื้อหาสาระ ทั้งที่เปนสวนของ
การพั ฒ นาเว็ บ ไซต (www.cai.ku.ac.th) โดยมุ ง ที่ จ ะให เ กิ ด ความเหมาะสมและตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมาย ที่เปนผูนําและฝายจัดการสหกรณใหมากขึ้น
ในสวนของการพัฒนาเว็บไซตนั้น ไดปรับปรุงโครงสรางเว็บไซตและรูปแบบการนําเสนอ
ใหมใหนาสนใจมากขึ้น ประกอบดวย การปรับเมนูรายการนําเสนอ เว็บไซตโครงการ Farmer Shop,
คลังความรูเกี่ยวกับผลงานวิจัย, บทความวิชาการ, Slide Share สําหรับนวัตกรรมการยกระดับขีด
ความสามารถของสหกรณ, E-magazine, Facebook เครือขายนักวิจัย , Facebook ผูต รวจสอบ
กิจการสหกรณออมทรัพย , Facebook โครงการราน Farmer Shop, Facebook วารสารฅนสหกรณ,
ศูนยเรียนรูมีชีวิต, วารสารฅนสหกรณในรูปแบบ E-magazine ระบบฐานขอมูลการตลาดขาวหอม
มะลิ ตางๆ เหลานี้ไดกอใหเกิดเปนเครือขายออนไลนเพิ่มขึ้นอยูในระดับที่นาพอใจ โดยปจจุบันมีการ
เชื่อมตอเครือขายออนไลน 300 เครือขายเพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงกลุมเปาหมายและผูสนใจมากขึ้น
ในสวนของการเผยแพรเนื้อหาในเว็บไซตมีจํานวนเมนูหลักทั้งหมด 23 เมนูและเมนูยอย
จํานวน 87 เมนู มีจํานวนบทความที่เผยแพรในเว็บไซต จํานวน 130 บทความ ชุดความรูนวัตกรรม
จํานวน 9 ชุด วีดีทัศน จํานวน 14 ชุด รายงานวิจัย จํานวน 132 เลม E-magazine จํานวน 15 เลม
ข า วและกิ จ กรรมต า ง ๆ ของสถาบั น จํ า นวน 96 ข า ว พ อ คเก็ ต บู ค ออนไลน จํ า นวน 18 เล ม
Facebook เครือขายนักวิจัย มีจํานวนสมาชิก 199 คน Facebook ราน Farmer Shop มีจํานวนสมาชิก
3,657 คน Facebook ผูตรวจสอบกิจการ มีจํานวนสมาชิก 1,463 คน
3.4 ศูนยเรียนรูมีชีวิต
การขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยเรียนรู
มีชีวิต จํานวน 4 ศูนย ไดแก ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม
ศูน ย เ รีย นรู ก ลุ ม ชาวสวนผลไม คุ ณ ภาพ ศู น ยเ รี ย นรู
ตลาดสุขใจ และศูนยเรียนรู Farmer Shop มีจุดมุง
หมายสําคั ญเพื่อ ใหเ กิด การถายโอนความรูจากการ
วิจัยไปใชในการพัฒนาใหกวางขวางขึ้น โดยมุงใหเกิด
เปนขบวนการทางสังคมที่มีการถายโอนความรูกันตาม
ธรรมชาติของคนในสังคมที่มีจิตใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง
3.4.1 ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม
1) ความเปนมา: ในป 2549 กลุมชาวนาภายใตมูลนิธิธรรมะรวมใจ จ.ยโสธร
ประสบป ญ หาเรื่อง ราคาขาวตกต่ําเหลือ เพียงเกวีย นละ 8,000 บาท โดยผลผลิต ขาวหอมมะลิ
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อินทรียไดผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (IFOAM) และเคยขายไดมากกวาเกวียนละ 1 หมื่น
บาท ตอเนื่อ งกั น มาหลายป ทั้ง นี้เ นื่ อ งมาจากปริ มาณการผลิต ขาวหอมมะลิ อิน ทรีย มีมากกว า
ปริมาณความตอ งการซื้อ ดังนั้นเมื่อไดปรึกษาขอคําแนะนําจากนักวิจัยของสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงมีแนวคิดที่จะใชกลยุทธดานการตลาด เรื่อง “การสราง
แบรนดสินคา” เพื่อใหผลผลิตของพวกเขามีความแตกตางในสายตาของผูบริโภค จึงเปนที่มาของ
“ขาวคุณธรรม”
2) วัตถุประสงค : ขอสรุปจากเวทีระดมความคิดของกลุมชาวนา จํานวน 108
คน ที่ตอ งการรว มมือ กั นแกป ญ หาราคาผลผลิต ตกต่ํ า บนหลั ก การพึ่ งพาและรว มมือ กั น นั้น ได
ขอสรุปที่จะสราง “แบรนดขาวคุณธรรม” ใหเปนที่เชื่อมั่นไววางใจจากผูบริโภควาเปนขาวหอมมะลิ
อินทรียอยางแทจริง โดยการกําหนดเงื่อนไขการผลิตของกลุมชาวนา ภายใตกระบวนการรับรอง
คุณภาพ “ขาวคุณธรรม” ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ การรับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย (IFOAM) และ การ
รับรองคุณภาพขาวคุณธรรม ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดใหชาวนาผูผลิต ตองถือศีลและลดอบายมุข 3
ประการ ไดแก “ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ ไมเลนการพนัน”
การสร า งแบรนด ข า ว
คุณธรรมจึงมุงไปที่การผนึกกําลังของกลุม
ช า ว น า ผู ผ ลิ ต ข า ว ห อ ม ม ะ ลิ อิ น ท รี ย
เพื่ อ ที่ จ ะออกแบบระบบการผลิ ต และ
การตลาดของ “ข า วคุ ณ ธรรม” เพื่ อ
ทางเลือกใหมของชาวนา ในการแกปญหา
ราคาสินคาตกต่ํา บนหลักการพึ่งพาและ
รว มมื อกั น โดยกํ า หนดเป าหมายร ว มใน
การเพิ่มราคาจําหนายใหสูงขึ้น เพิ่มโอกาส
ทางเลือกในการจําหนายผลผลิต และการ
สรางแบรนดสินคาใหผูบริโภคเชื่อมั่นไววางใจและหันมาอุดหนุน
3) การดํ าเนิ นการโครงการวิ จัย เปน ไปภายใตก รอบกลยุท ธของ “เครื อ ขา ย
คุณคาขาวคุณธรรม" ที่ไดถูกออกแบบไว โดยมีการดําเนินการในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมใน 5 กลุมกิจกรรมไดแก
• การผลิ ต ตามเงื่ อ นไข “ข า วคุ ณ ธรรม” ของกลุ ม ชาวนา ภายใต เ ครื อ ข า ย
มูลนิธิธรรมะรวมใจ ที่สมัครใจเขารวมโครงการ
• การสรางแบรนดขาวคุณธรรม ตามกรอบแนวทางการดําเนินงานของระบบ
เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม
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การสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ที่
ไดออกแบบไวตามกรอบการดําเนินการ
• การจัดจําหนาย “ขาวคุณธรรม” และการสราง Trust แกผูบริโภค โดยภาคี
ผูประกอบการ
• การสรางความเชื่อมั่นไววางใจในกลุมภาคีและผูบริโภค
•

4) ผลลัพธที่เกิดจากการวิจัย
 ดานเศรษฐกิจ : ชาวนาสามารถจําหนายขาวคุณธรรม (ขาวเปลือก) ไดใน
ราคาสู งกว าตลาด ป จจุ บัน ป พ.ศ. 2555 ขายได ราคา
เกวี ย นละ 25,000 บาท เนื่ องจากได พั ฒ นาระบบโรงสี
ดาวกระจายเพื่อแปรรูปเปนขาวสารจําหนายภายใตแบรนด
ขาวคุณธรรม รวมกับภาคีพันธมิตรตางๆ นอกจากนั้น ยัง
ไดรวมมือกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เพื่อจัดหาปจจัยการ
ผลิตรวมกั น จึงสามารถลดตนทุนการผลิตได ปจจุบัน ป
พ.ศ. 2555 ตนทุ นการผลิ ตเฉลี่ยเกวีย นละ 6,000 บาท
นอกจากนั้นยั งไดจัดตั้ งและดํ าเนินงาน ธนาคารเมล็ดพั นธุ (ธนาริยาคาร) เพื่อรวบรวมพั นธุขาว
พื้นเมือง และเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวปลูกดวย
 ดานสั งคม : กอเกิด
เปน “สังคมเรียนรู” ในกลุมชาวนาคุณธรรม ซึ่ง
ปจจุ บัน มี 128 คน ซึ่งชาวนาเหลานี้ไดรว มมือ
กั น จั ด ตั้ ง และดํ าเนิ นการศูน ย เ รี ย นรู เพื่อ การ
เผยแพร ชุ ด ความรู วิ ถี ช าวนาคุ ณ ธรรม แก
ผูสนใจ มีจํานวน 16 ศูนย และลาสุดในป พ.ศ.
2556 ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ในการจัดตัง้ ศูนยเรียนรูมีชีวิต “ขาวคุณธรรม” เพื่อเผยแพรนวัตกรรม
5) การขยายผลนําไปใชประโยชน
ป จ จุ บั น ก ลุ ม ชาวน าภาย ใ ต
เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ไดตอยอดการวิจัย ไป
พัฒนาพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพขาวคุณธรรม
ด ว ยตนเอง โดยใช ก ลไกสภาผู บ ริ โ ภคมาสนั บ สนุ น
นอกจากนั้นยังไดพัฒนาระบบการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
ขาว โดยใชกลไกการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสานตอ
นโยบายดานความมั่นคงทางอาหาร
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การพัฒนาพันธุขาวปลูกพันธุส ีลาภรณ

การสรางระบบความมั่นคงทางอาหาร

ธนาคารเมล็ดพันธุขาวปลูกธนาริยาคาร

พันธขาวปลูกในธนาริยาคาร

การเรียนรูการทํานาวิถีพอเพียง

การเรียนรูการทํานาอินทรีย

ชาวนารวมประชุมวางแผนการทํานาอินทรียในรอบฤดูการผลิต

ชาวนาคุณธรรมรวมหารือแนวทางที่เหมาะสมในการทํานา
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การจัดทําปุยเม็ดอินทรียใชเอง

แบงปนความรูใหกับเครือขายเกษตรกร

การทําไรนาสวนผสม

การปลูกแปลงผักพอเพียง

ศูนยเรียนรูโนนคอทุง

โรงสีโนนคอทุง

เทอราปบานนา สปาบานทุง

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
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3.4.2 ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
1) ความเปนมา: ในป พ.ศ. 2551 ชุมชนอําเภอสามพรานที่ตองการแกปญหาการ
ประกอบอาชีพการเกษตรและชีวิตความเปนอยูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาภาวะและสิ่งแวดลอม
อั น เนื่ อ งมาจากการใช ส ารเคมี ใ นการทํ า
การเกษตรและการปลอยน้ําเสียของโรงงาน
อุ ต สาหกรรมลงแม น้ํ า ลํ า คลอง จนเกิ ด ผล
กระทบต อ การประกอบอาชี พ และการ
ดํ ารงชีวิต แกนนํ าโดยผูบ ริหารโรงแรมสวน
สามพราน ซึ่งตระหนักเห็นความสําคั ญของ
การหาแนวทางแกไขรวมกันของคนในชุมชน
ภายหลั ง จากการใช เ วที ร ะดมความคิ ด กั น
หลายครั้ง ในที่สุดก็ไดขอสรุปรวมกันที่จะรวมตัวกันในรูปของ “กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” โดย
มีภาคี ไดแก กลุมเกษตรอินทรีย ต.สามพราน กลุมแมบาน ต.สามพราน กลุมเกษตรยั่งยืน กลุม
ปลูกขาว-เกษตรยั่งยืน กลุมโอทอปวัดไรขิง และ
โรงเรีย นหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดนครปฐม โดยมี
โรงแรมสวนสามพรานเปนแกนนํา และไดกําหนด
ปณิธานรวมของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
“ภาคีทุกคนตองเขาใจและเขาถึงเกษตรอินทรีย
โดยมี ส วนสามพรานเป น เสาหลั ก ในการให
ความรูและปญญา ไปสูความกินดีอยูดีมีสุขถวน
หนา”
2) วัตถุประสงค: ขอสรุปจาก
เวที ระดมความคิ ด ได เห็ นตรงกั นที่ จะร วมมื อกั น
แกปญหา โดยมุงไปที่การผนึกกําลังของภาคีในการสรางสรรคตัวแบบธุรกิจชุมชนรูปแบบใหมที่ดําเนินการ
บนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันที่จะเปนกลไกในการสรางสังคมฐานความรูและเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรียขับเคลื่อนการสรางมูลคาเพิ่มดานเศรษฐกิจแกภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวม
3) การดํ า เนิ นการโครงการวิ จัย : ประกอบดว ยการดํ าเนิน การที่สํ าคั ญ 4
ประการ เพื่อการบรรลุปณิธานรวม
• การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ภายใตการมี
สวนรวมของภาคีโดยมีโรงแรมสวนสามพรานเปนแกนนํา เพื่อพัฒนาไปสูสังคมเกษตรอินทรีย โดยใช
ศูนยเรียนรู เกษตรกรนํารอง และการจัดทําแปลงสาธิต โดยมีหนวยงาน/ผูเชี่ยวชาญ เปนที่ปรึกษา
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การพั ฒ นาระบบการรั บ รองมาตรฐานเกษตรปลอดภั ย และมาตรฐาน
เกษตรอิน ทรีย รว มกั บ ภาคี เพื่อ ยกระดับ เกษตรกรในการผลิต สิน คา ที่ไ ดก ารรับ รองจากเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
• การใช ก ลไกตลาดสุ ข ใจ เป น ศู น ย เ รี ย นรู เ พื่ อ ยกระดั บ ความรู ด า นเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรียแกเกษตรกรและผูบริโภค และการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจแกภาคี
ที่เขามามีสวนรวม
• การติ ด ตามประเมิน ผล และสรุป บทเรี ย น เพื่อเปนข อมูล ปอนกลับ สํ าหรั บ
การยกระดับการพัฒนาระบบธุรกิจของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
4) ผลลัพธจากการวิจัย
ดานเศรษฐกิจ: มูลคาการจําหนายผลผลิตของเกษตรกร ณ ตลาดสุขใจ มีรายได
เฉลี่ย เทากับ 4,000 บาทตอวันตอราย มีผูบริโภคเขามาอุดหนุนกวา 6 หมื่นราย เฉลี่ยวันละ 800 ราย
ดานสังคม:
• การสร างสั งคมฐานความรู ด านเกษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ นทรี ย โดยใช
“ตลาดสุ ข ใจ” (ซึ่ ง เป ด บริ ก ารในรู ป แบบของ
ตลาดนัดวันเสาร-อาทิตย) เปนกลไกในการสราง
ความรู ความเขาใจ และรณรงคใหคนในสั งคม
สนใจและหันมาบริโภคผลผลิตเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย ปจจุบันมีภาคีกลุมธุรกิจเชิง
คุณคาสามพรานเขามารวมจําหนายผลิตภัณฑ
เกษตรปลอดภัย จํานวน 50 ราย โดยมีเงื่อนไขใน
การเขารวมเรียนรูเรื่องเกษตรปลอดภัย – เกษตร
อินทรีย อยางตอเนื่อง
• การให บ ริ ก ารอบรมด า นการผลิ ตทางการเกษตรที่ ดี (Good
Agricultural
Practice :GAP) แกเกษตรกรรวมกับหนวยงานภาคี จํานวน 500 ราย
• โรงแรมสวนสามพราน (ตลาดสุ ข ใจ) ได รั บ รางวั ล Asia
Responsible
Entrepreneurship Awards (AREA Awards) ดาน SME CSR ประจําป ค.ศ. 2012จาก Enterprise Asia
องคกรกลางของธุรกิจชั้นนําสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม และทําหนาที่เปนแกนนําในการขับเคลื่อน
กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานเพื่อการบรรลุเปาหมายรวมของภาคี
• ป จ จุ บั น ชุ ด ความรู ด า นการจั ด การตลาดชุ ม ชนได รั บ การเผยแพร แ ก
สาธารณะและมีหนวยงาน/องคกรตาง ๆ เขาศึกษาดูงานอยางเปนประจํา
•
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5) การขยายผลเพื่อการนําไปใชประโยชน:
• ปจจุบันไดจัดตั้งและดําเนินงานศูนยเรียนรูมีชีวิต (Living Learning Center)
เพื่อถายโอนความรู “วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย” แกสาธารณะ
• มี แ ผนการดํ า เนิ น งานร ว มกั บ หน ว ยงานภาคี การขยายผล จั ด ตั้ ง และ
ดําเนินงาน “ตลาดชุมชนที่จําหนายสินคาอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย” ในชุมชนตางๆ
• การขยายผลสั ง คมเรี ย นรู เ กษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย ในจั ง หวั ด
นครปฐม รวมกับหนวยงานรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงเรียนที่สนใจ

ศูนยเรียนรูมีชีวิตสุขใจ

เสนทางสูตลาดสุขใจ

แปลงเกษตรอินทรีย

ศูนยคัดบรรจุภัณฑ

การอบรมใหความรูแกผูคา ผูบริโภค และผูสนใจ

ตลาดสุขใจ
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3.4.3 ศูนยเรียนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ
1) ความเปนมา : ป 2550 กลุมชาวสวนผลไมที่เปนสมาชิกของสหกรณการเกษตร
เขาคิชฌกู ฏ จํ ากั ด จั งหวั ด จั นทบุ รี เผชิญ ปญ หาที่มีผลกระทบจากตน ทุน การผลิต ที่สูงขึ้น ขณะ
เ ดี ย ว กั บ ร า ค า
จํ า หน า ยผลไม มี
ร า ค า ต ก ต่ํ า
(โดยเฉพาะในชวง
ฤ ดู ก า ล ที่ ผ ล ไ ม
อ อ ก สู ต ล า ด )
กอปรกับนโยบาย
รั ฐ ที่ ส ง เสริ ม การ
ป ลู ก ย า ง พ า ร า
และปาลมน้ํามัน จึงทําใหชาวสวนผลไมจํานวนมากเปลี่ยนอาชีพไปปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน
แทน
2) วัตถุประสงค: กลุมชาวสวนผลไม ภายใตแกนนําของพอวิชัย ประกอบทรัพย
ประมาณ 20 คน มีความคิดที่จะหาทางแกปญหา
ความผั น ผวนของราคาผลไม และทางเลื อ ก
สําหรับชาวสวนผลไมที่จะยังคงดํารงอยูในอาชีพ
ชาวสวนผลไมอ ยางยั่ งยืน (โดยที่ก ลุมชาวสวน
ผลไม ภายใต แ กนนํ า ของพ อ วิ ชั ย ได ริ เ ริ่ ม
พัฒนาการผลิตผลไมคุณภาพ โดยมีนักสงเสริม
สหกรณและนักวิชาการเปนพี่เลี้ยงในพื้นที่)
3) การดํ า เนิ น การโครงการ
วิจัย : เป น ไปในรู ป แบบของการวิจัย เชิงปฏิบัติก ารแบบมีสว นรว ม ภายใต ก ลไกของโครงการ
“เครือขายคุณคาผลไม” โดยมีระยะเวลาดําเนินการโครงการวิจัยฯอยางตอเนื่อง 3 ระยะ ระหวางป
2552 – 2556 โดยการดําเนินการที่สําคัญ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
• การจัด การความรูและวางกรอบแนวทางเชิงกลยุทธสําหรับ การขับ เคลื่อน
ระบบธุรกิจของเครือขายคุณคาผลไมที่มีสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ไดประยุกตนําเอา
การจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณมาใช โดยมีนักสงเสริมสหกรณเปนพี่เลี้ยง
• การวางแผนธุรกิจผลไมคุณภาพ โดยสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด
รวมกับภาคีพันธมิตรธุรกิจ ดวยการนําเอาการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณมาใช
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การกระจายสิน คาตามชอ งทางการตลาดต างๆ ภายใตแ บรนดคิช ฌกู ฏ
โมเดล (KM) โดยภาคีพันธมิตร
• การติดตามขอมูลปอนกลับเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
• การพัฒนาการผลิตผลไมคุณภาพ ภายใตกลไกกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ
ที่นําเอาวิธีการเกษตรที่ดี : GAP มาใชยกระดับคุณภาพผลไมจากฟารม (Best from Farm) และการ
สรางทายาทเกษตรกร
4) ผลลัพธจากการวิจัย
 ดานเศรษฐกิจ :
 กลุ ม ชาวสวนผลไม คุ ณ ภาพ จํ า หน า ยผลไม คุ ณ ภาพได ป ล ะ 9,961 ตั น
โดยใชกลไกของภาคีพันธมิตร
 เพิ่มชองทางการจําหนายในประเทศ (เทสโกโลตัส แม็คโคร เครือขายสถาบัน
เกษตรกร) และตางประเทศ ผานภาคีบริษัทสงออกไปยังประเทศจีน เวียดนาม บรูไน ตะวันออกกลาง
 ผลกระทบดานสังคม :
 ชุดความรู GAP ดวยจิตสํานึก ชุดความรูการจัดการและสงมอบผลไมคุณภาพ
 กอเกิดเปนสั งคมฐานความรูในกลุมชาวสวนผลไม คุณภาพ และทายาท
เกษตรกร
 ไดชุดความรู การผลิตการเกษตรที่ดีดวยจิตสํานึก หรือที่รูจักกันดีวา ชุด
ความรู GAP ดวยจิตสํานึก ที่พอวิชัย ประกอบทรัพย และกลุมชาวสวนผลไมไดสรางแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อการเผยแพรความรูสูสาธารณะ
 ตัวแบบธุรกิจของสหกรณการเกษตรที่นําเอาการจัดการโซอุปทานมาใช
ในธุรกิจสหกรณ ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการสรางความสามารถในการแขงขันแกสหกรณการเกษตร

การปรั บ เปลี่ย นพฤติก รรมผูบ ริโ ภคในสังคม ใหหัน มาบริโ ภคผลไม
คุณภาพภายใตแบรนดคิชฌกูฏโมเดล ซึ่งมีราคาสูงกวาแตบริโภคไดทุกผลอยางปลอดภัย
5) การขยายผลเพื่อการนําไปใชประโยชน:
• ปจจุบันขยายผลจัด ตั้งและดําเนินงาน ศูนยเ รีย นรูมีชีวิต (Living Learning
Center) เพื่ อ การถ า ยโอนความรู “วิ ถี ชี วิ ต
ชาวสวนผลไมคุณภาพ” เพื่อการเผยแพร
• ก า ร ถ าย โ อ นค ว า ม รู
พั ฒ นาเป น “นาสารโมเดล” แก ก ลุ ม ชาวสวน
ผลไม จังหวัดสุราษฎรธานี
• ก ารพัฒ นาหลัก สูต ร
เรีย นรูสูก ารเกษตรยั่ง ยืน และคุณ ภาพชีวิต ที่ดี
•
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ของชาวสวนผลไม โดยใชห อ งเรีย นธรรมชาติเ พื ่อ การแบง ปน ความรู ร ะหวา งภูม ิป ญ ญาและ
นวัตกรรมใหม ไปสูการยกระดับเกษตรกรมืออาชีพ และโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร โดย
สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด

แผนที่ศูนยเรียนรูกลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ

ชาวสวนผลไมรวมประชุมหารือแนวทางการทําสวนผลไมคุณภาพ

การเตรียมแปลงปลูก

การสรางทายาทเกษตรกรชาวสวนผลไมคุณภาพ

การจัดการคัดแยกผลไมตามเกรด

การสรางแบรนดผลไมคุณภาพ
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3.4.4 ศูนยเรียนรู Farmer Shop
1) ความเปนมา: บอยครั้งที่เกษตรกร ซึ่งเปนหนวยผลิตในระดับตนน้ําของโซ
อุ ป ทานสิ น ค า เกษตร มั ก จะ
ถูกมองเปนปญหาของสังคม
ที่คอยรับความชวยเหลือจาก
ภาครั ฐ และหลายครั้ ง ที่ ป 
ญหาของเกษตรกรถู ก หยิ บ
ยกขึ้นมาเปนปญหาระดับชาติไมวาจะเปนเรื่องหนี้สิน ปญหาที่ดินทํากินและปญหาความยากจน
ผลการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยฯ ชี้ใหเห็นปญหาและขอจํากัดของสินคาชุมชน สิ
นคาสหกรณ และสินคาเกษตรแปรรูปที่เผชิญกับปญหาขาดชองทางการตลาดที่ เขาถึงผูบริโภค
กอปรกับคาการตลาดในการวางจําหนายสินคาในไฮเปอรมารท สูงมากจนทําใหผูประกอบการสินคา
ชุ ม ชนแบกรั บ ภาระไม ไ หว ซึ่ ง เป น ป
ญหาสําคัญที่ตองเรงหาแนวทางแกไข
เพื่ อ ให ผู ป ระกอบการกลุ ม ดั ง กล า ว
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน
2) วั ต ถุ ป ระสงค :
มุงเนนไปที่การแกปญหาเชิงโครงสราง
ที่ผูป ระกอบการแตล ะคนไมส ามารถ
แก ไ ด ต ามลํ า พั ง โดยนํ า เอาวิ ธี ก าร
บริหารจั ด การโซอุ ป ทานอยางบู รณา
การมาใชเพื่อการบรรลุเปาหมายการ
ทําธุรกิจอยางยั่งยืน ในแนวทางการคาที่เปนธรรมเพื่อสรางความแตกตางในสายตาผูบริโภคอันจะ
นําไปสูการยกระดับความสามารถในการแขงขัน
3) กรอบแนวคิดสําหรับตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop: กรอบคิดสําหรับตัวแบบ
ธุรกิจ Farmer Shop เปนไปภายใตวิสัยทัศน “รานคาปลีกที่ผูผลิตและผูบริโภคเปนเจาของรวม
กัน” โดยดําเนินการในกิจกรรมสําคัญ 5 กิจกรรม ไดแก
 การสรางเครือขายอุปทานในกลุมผูประกอบการ SMEs โอทอป สถาบัน
เกษตรกรที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ
 การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนาบรรจุภัณฑภายใต
ภาคีพันธมิตร ไดแก สถาบันอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
 การพั ฒ นาระบบบริหารจัด การโซอุ ปทาน (ระบบผลิต-จัด หา-สงมอบตรวจสอบยอนกลับ)
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 การพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาปลีก เพื่อจําหนายสินคาในราคาเปนธรรม
 การสรางแบรนดFarmer Shop ภายใตสโลแกน “ไมไดหวังที่กําไร แค
อยากใหเปนลูกคาประจํา”
4) การดําเนินการโครงการวิจัย: การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก
ระยะเตรียมการ ไดแก การออกแบบระบบธุรกิจ การคัดสรรผูประกอบการเขาเปนภาคี และการ
รณรงคสมาชิกผูบริโภค ระยะที่ 2 เปนระยะทดลองพัฒนารานตนแบบ และพัฒนาระบบ/กลไกการ
จัดการธุรกิจภายใตโซอุปทาน และระยะที่ 3 ระยะขยายผลสูชุมชน
5) ผลลัพธการวิจัย: การดําเนินการวิจัยที่ผานมาจนถึงปจจุบันซึ่งอยูในระยะ
พัฒนารานตนแบบที่คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลลัพธการวิจัยดังนี้
 ดานเศรษฐกิจ: รานคาตนแบบที่คณะเศรษฐศาสตร มียอดจําหนายเฉลี่ย
เดือนละ 60,000 บาท ผลการดําเนินการโครงการซื้อขาวจากชาวนา ปจจุบันมีสมาชิกประจําจํานวน
300 ราย จําหนายขาวแบรนดคุณธรรมและเกิดบุญเฉลี่ยเดือนละ 2 ตัน ผลการติดตามแบรนดจาก
เครือขายสมาชิกพบวา มีความพึงพอใจการบริการอยูในระดับดีมาก มีความรูสึกวาสินคามีความ
แตกตางจากรานคาปลีกอื่น และใหความสนใจในแนวคิดของราน Farmer Shop ที่ใหการสนับสนุน
เกษตรกรและผูประกอบการรายยอยในแนวทางการคาที่เปนธรรม
ดานสังคม
 ภาคีเครือขายผูประกอบการที่เปนสมาชิกของโครงการฯมีจํานวน 236 ราย
และเขามาสวนรวมในเวทีเรียนรูของโครงการอยางตอเนื่อง มีสินคาผานการคัดเลือก 647 รายการ
 สมาชิกผูบริโภคมีจํานวนทั้งสิ้น 1,309 ราย มีสมาชิกที่อุดหนุนสินคาประจํา
400 ราย ไดรับขอมูลขาวสารผานเครือขายสังคมขอมูลขาวสารจากโครงการ
 ประชาคมมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได รั บ บริ ก ารสง เสริม ความรู ที่ เ ป น
ประโยชนกับการดําเนินชีวิต อาทิ การบริโภคอาหารปลอดภัย พืชสมุนไพร ฯลฯ
6) การขยายผลเพื่อการนําไปใชประโยชน :
• ปจจุบันมีแผนขยายผลการจัดตั้งราน Farmer Shop ที่สหกรณการเกษตร
ปราสาท จํากัด และรานคาชุมชนที่สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด Shelf Farmer Shop ที่ราน
หงสท องเฮลท ส เตชั่ น เมกะบางนา และมี แผนการจัด ตั้ งร านค าชุ มชนภายใตก ารดํ าเนิ นงานของ
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในระหวางป 2556-2559
• การจัดตั้งชมรม/สมาคมผูประกอบการที่เปนภาคีราน Farmer Shop เพื่อใช
เปนกลไกการขับเคลื่อนไปสูสังคมฐานความรูดวยการยกระดับการสรางสมรรถนะแกผูประกอบการ
รายยอยใหมีความสามารถในการแขงขัน
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การยกระดั บรานตนแบบที่คณะเศรษฐศาสตรในการขับเคลื่อนโครงการ
ขาว-ผักเพื่อสุขภาพ โดยมีจุดมุงหมายรณรงคใหผูบริโภค-ประชาคม มก. หันมาสนใจในการบริโภค
อาหารสุขภาพ และการติดตามแบรนด Farmer Shop
•

การประชุมสนทนากลุมเปาหมาย

การจัดกิจกรรมและเผยแพรแนวคิด Farmer Shop แกประชาชน

การประชุมเตรียมการจัดตั้งชมรมผูประกอบการ Farmer shop
สูการคาที่เปนธรรม

การเตรียมการโครงการขาว-ผักปลอดภัยใสใจสุขภาพ

การขยายผลศูนยเรียนรู Farmer shop สูชุมชน

การขยายผล Farmer shop สูชุมชน
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3.5 คลังความรูเพื่อการเผยแพร
3.5.1 คลังความรูเผยแพรในเว็บไซต www.cai.ku.ac.th
คลังความรูเพื่อการเผยแพร ประกอบดวยรายงานวิจัย 132 รายการ บทความ
ภาษาไทย 130 รายการ บทความภาษาอั งกฤษ 10 รายการ สไลดแชรชุดความรูจากการวิจัย
สารสนเทศความเคลื่อนไหวราคาขาวหอมมะลิ และคูมือเพื่อการเผยแพร 13 รายการ ดังนี้
(1) รายงานวิจัย
ลําดับ
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ชื่อรายงานวิจยั

ทีมนักวิจัย

รายงานความกาวหนาชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม ระยะที่ 6
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒ นาการสหกรณ
และการคาที่เปนธรรม ระยะที่ 5
รายงานความกาวหนาชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม ระยะที่ 5
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒ นาการสหกรณ
และการคาที่เปนธรรม ระยะที่ 4
รายงานความกาวหนาชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม ระยะที่ 4
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒ นาการสหกรณ
และการคาที่เปนธรรม ระยะที่ 3
รายงานความกาวหนาชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม ระยะที่ 3
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่
36 จังหวัด ระยะขยายผล
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่
36 จังหวัด ระยะขยายเวลา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่
36 จังหวัด
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการแนวทางการพัฒนากลุม/องคกรประชาชน
ในพื้นที่ 9 จังหวัด
รายงานวิจั ย ฉบับ สมบูร ณโครงการวิจัย การพัฒ นาและดํ า เนิน การตั วแบบ
Farmer Shop ระยะที่ 2
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer
Shop ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer
Shop ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ

15. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท

ปที่
เผยแพร

2556
2555
2554
2554
2553
2553
2552
2551
2550
2549
2549
2556
2556
2555
2555
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ที่

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

ชื่อรายงานวิจยั

ทีมนักวิจัย

ปที่
เผยแพร

Shop ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ทําการเกษตร เชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน”
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ทําการเกษตร เชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ครั้งที่ 3
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ทําการเกษตร เชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจาก แปลงนาสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ครั้งที่ 2
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ทําการเกษตร เชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ครั้งที่ 1
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ
ออมทรัพยที่เอื้อตอการพึ่งพาตนเองและรวมมือกัน
รายงานความกาวหนาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ
ออมทรัพยที่เอื้อตอการพึ่งพาตนเองและรวมมือกัน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา ระยะที่ 3

และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ

2556

23. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา ระยะที่ 3
24. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา ระยะที่ 2
25. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา ระยะที่ 2
26. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา ระยะที่ 1
27. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา ระยะที่ 1
28. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปที่ 3
29. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปที่ 3
30. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปที่ 2
31. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปที่ 2

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ

2556

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ

2555

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ

2555

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ. ศานิต เกาเอี้ยน
และคณะ
รศ. ศานิต เกาเอี้ยน
และคณะ
รศ. ศานิต เกาเอี้ยน
และคณะ
รศ. ศานิต เกาเอี้ยน
และคณะ
รศ. ศานิต เกาเอี้ยน
และคณะ
รศ. ศานิต เกาเอี้ยน
และคณะ
คุณอรุษ นวราช
และคณะ
คุณอรุษ นวราช
และคณะ
คุณอรุษ นวราช
และคณะ
คุณอรุษ นวราช
และคณะ

2556
2556
2556
2555
2554
2553
2553
2552
2556
2555
2554
2554
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ที่

ชื่อรายงานวิจยั

32. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปที่ 1
33. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปที่ 1
34. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณ
ไทย ระยะที่ 3
35. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
ระยะที่ 3
36. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณ
ไทย ระยะที่ 2
37. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
ระยะที่ 2
38. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณ
ไทย ระยะที่ 1
39. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
ระยะที่ 1
40. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม ระยะที่ 3
41. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม ระยะที่ 3
42. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม ระยะที่ 2
43. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม ระยะที่ 2
44. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม ระยะที่ 1
45. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม ระยะที่ 1
46. รายงานความกาวหนาโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 5
47. รายงานฉบับสมบูรณโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 4
48. รายงานความกาวหนาโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 4
49. รายงานฉบับสมบูรณโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 3
50. รายงานความกาวหนาโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 3

ทีมนักวิจัย

คุณณฐนนท เมธีพิสิฐกุล
และคณะ
คุณณฐนนท เมธีพิสิฐกุล
และคณะ
คุณบุญเกิด ภานนท
และคณะ
คุณบุญเกิด ภานนท
และคณะ
คุณธนณฐวรรธ แสงหวัง
และคณะ
คุณธนณฐวรรธ แสงหวัง
และคณะ
คุณบุญเกิด ภานนท
และคณะ
คุณบุญเกิด ภานนท
และคณะ
คุณศศิธร วิเศษ
และคณะ
คุณศศิธร วิเศษ
และคณะ
คุณศศิธร วิเศษ
และคณะ
คุณศศิธร วิเศษ
และคณะ
คุณศศิธร วิเศษ
และคณะ
คุณศศิธร วิเศษ
และคณะ
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท

ปที่
เผยแพร

2553
2552
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2556
2555
2554
2553
2552
2552
2556
2555
2555
2554
2554
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51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

ชื่อรายงานวิจยั

ทีมนักวิจัย

และคณะ
รายงานฉบับสมบูรณโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 2 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รายงานความกาวหนาโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ปที่ 2 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการ
คุณนิคม เพชรผา
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมกรณี กลุมชาวนาผูปลูกขาว
และคณะ
คุณธรรมภายใตเครือขายมูลนิธิธรรมะรวมใจ จ.ยโสธร
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรอง
คุณนิคม เพชรผา
มาตรฐานเกษตรอินทรียเชิงคุณธรรมกรณี กลุมชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรม
และคณะ
ภายใตเครือขายมูลนิธิธรรมะรวมใจ จ.ยโสธร
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม
คุณนิคม เพชรผา
และคณะ
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม
คุณนิคม เพชรผา
และคณะ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยแนวทางการสงเสริมสหกรณเพื่อสราง รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
คุณคาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูที่ดีแกประชาคม ส.ส.ท.
และคณะ
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยแนวทางการสงเสริมสหกรณเพื่อสราง
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
คุณคาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูที่ดีแกประชาคม ส.ส.ท.
และคณะ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงินที่
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง
และคณะ
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงินที่
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง
และคณะ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการนํารองการพัฒนาระบบสารสนเทศดาน
สายสุดา ศรีอุไร
การตลาดขาวหอมมะลิ
และคณะ
รายงานความกาวหนาโครงการนํารองการพัฒนาระบบสารสนเทศดาน
สายสุดา ศรีอุไร
การตลาดขาวหอมมะลิ
และคณะ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการวิจัยเชิง
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
และคณะ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร
คุณเชาวัศน หอมชุม
และคณะ
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร
คุณเชาวัศน หอมชุม
และคณะ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา: คุณสัมพันธ บูรณยาพร
กรณีสหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด
และคณะ
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา:
คุณสัมพันธ บูรณยาพร
กรณีสหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด
และคณะ

ปที่
เผยแพร

2553
2553
2555

2554

2552
2551
2555
2554
2554
2554
2554
2553
2553
2553
2552
2553
2552
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ลําดับ
ที่

ชื่อรายงานวิจยั

68. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา
69. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา
70. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก
71. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก
72. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
73. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช
74. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา
75. รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา
76. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา
77. รายงานความกาวหนาโครงการเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา
78. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลัง
79. รายงานความกาวหนาโครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลัง
80. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อการพัฒนา
สหกรณออมทรัพยผูใชบริการเงินกูเพื่อใชแรงงาน
81. รายงานความกาวหนาโครงการศึกษาวิเคราะหแนวทางเพื่อการพัฒนาสหกรณ
ออมทรัพยผูใชบริการเงินกูเพื่อใชแรงงาน
82. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
83. รายงานความกาวหนาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ครั้งที่ 2
84. รายงานความกาวหนาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ครั้งที่ 1
85. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการศึกษาวิจัยเงินกองทุนพัฒนาสหกรณกับการ
สงเสริมสหกรณ
86. รายงานความกาวหนาโครงการศึกษาวิจัยเงินกองทุนพัฒนาสหกรณกับการ

ทีมนักวิจัย

คุณดวงทิพย ระเบียบ
และคณะ
คุณดวงทิพย ระเบียบ
และคณะ
คุณวิรัช วาณิชธนากุล
และคณะ
คุณวิรัช วาณิชธนากุล
และคณะ
ผศ.ดร.ยินดี เจาแกว
และคณะ
ศ.ดร.ยินดี เจาแกว
และคณะ
คุณประพฤทธิ์ โภคา
และคณะ
คุณประพฤทธิ์ โภคา
และคณะ
คุณนารถพงศ สุนทรนนท
และคณะ
คุณนารถพงศ สุนทรนนท
และคณะ
ดร.ธวิช สุดสาคร
และคณะ
ดร.ธวิช สุดสาคร
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท

ปที่
เผยแพร

2552
2551
2552
2551
2552
2551
2552
2551
2552
2551
2552
2551
2551
2551
2550
2550
2549
2549
2548
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104

ชื่อรายงานวิจยั

ทีมนักวิจัย

สงเสริมสหกรณ
รายงานฉบับสมบูรณโครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกร
ลูกคา ธ.ก.ส.
รายงานความกาวหนาโครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกร
ลูกคา ธ.ก.ส.
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดกระบี่
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดชลบุรี
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดตราด
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดนครนายก
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดหนองคาย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดปตตานี
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ
คุณสหพล สังขเมฆ
และคณะ
คุณสุรียรัช อวนสกุล
และคณะ
คุณปาริชาติ หาญไชยนะ
และคณะ
ดร.สมเกียรติ ฉายโชน
และคณะ
ผศ.ดร.รังสรรค ปติปญญา
และคณะ
อ.อรรธิกา พังงา
และคณะ
คุณจารุวรรณ นันทพงษ
และคณะ
อ.พนัส ประดลชอบ
และคณะ
คุณสมหมาย สาตทรัพย
และคณะ
ดร.สานนท ฉายเรืองโชติ
และคณะ
ผศ.ดร.ยินดี เจาแกว
และคณะ
ผศ.ดร.สุทิน สุขคง
และคณะ
ผศ.ดร.อานนท ผกากรอง
และคณะ
อ.รัชนี โพธิแทน
และคณะ
คุณนอรดีน เจะแล
และคณะ
รศ.ดร.วิจิตตศรี สงวนวงศ
และคณะ

ปที่
เผยแพร

2549
2548
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
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ที่

ชื่อรายงานวิจยั

105. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดพังงา
106. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดพัทลุง
107. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดสตูล
108. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
109. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
110. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
111. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
112. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดยโสธร
113. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดราชบุรี
114. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด
115. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดลําปาง
116. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร
117. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
118. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
119. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
120. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดอางทอง
121. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
122. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ
123. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณสหกรณใน

ทีมนักวิจัย

คุณนารถพงษ สุนทรนนท
และคณะ
ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
และคณะ
ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส
และคณะ
คุณวิรัช วาณิชธนากุล
และคณะ
คุณพรหมโชติ ไตรเวช
และคณะ
ดร.อัมพน หอนาค
และคณะ
คุณปราณี มคนันท
และคณะ
อ.วีระ ภาคอุทัย
และคณะ
ดร.ทิพยวัลย สีจันทร
และคณะ
รศ.ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ
และคณะ
คุณวันเพ็ญ พรินทรากูล
และคณะ
อ.ปทมา สุริยกุล ณ อยุธยา
และคณะ
ผศ.วีรอร วัดขนาด
และคณะ

ปที่
เผยแพร

2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549

ผศ.ดร.ณรงค กูเ จริญประสิทธิ์ 2549

และคณะ
คุณวีระพล แกวมณี
และคณะ
รศ.สุวรรณา ธุวโชติ
และคณะ
ผศ.ดร.วัชรินทร สายสาระ
และคณะ
รศ.ดร.เสาวคนธ สุดสวาสดิ์
และคณะ
คุณบรรพต ศรีจันทรนิตย

2549
2549
2549
2549
2549
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ที่

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

ชื่อรายงานวิจยั

พื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยแนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกร
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแกน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยแนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกร
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยแนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกร
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยแนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกร
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยแนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกร
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยแนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกร
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลําพูน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยแนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกร
ประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดสระบุรี
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยแนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกร
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัยแนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกร
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัย

ปที่
เผยแพร

และคณะ
รศ.ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ 2548
และคณะ
ดร.สมคิด แกวทิพย
2548
และคณะ
ดร.สมเกียรติ ฉายโชน 2548
และคณะ
รศ.ดร.ทัศนีย ลักขณาภิชนชัช 2548
และคณะ

ผศ.ดร.อานนท ผกากรอง
และคณะ
คุณจารุวรรณ นันทพงษ
และคณะ
รศ.ดร.โอภาวดี เข็มทอง
และคณะ
ผศ.บรรเจิด พฤติกิตติ
และคณะ
รศ.วินัย อาจคงหาญ
และคณะ

2548
2548
2548
2548
2548

(2) บทความภาษาไทย
ลําดับ
ชื่อบทความ
ที่
1. การเปลี่ยนแปลงโลกตามแนวคิดธุรกิจฐานสังคม
2. มาทําความเขาใจใน CSR ธุรกิจเพื่อสังคมและธุรกิจฐานสังคม
3. แนวคิดการสงเสริมและพัฒนากระบวนการแบบมีสวนรวมเพื่อสราง
เกษตรกรรุนใหม
4. Smart Farmer ชาวนาผูสามารถ
5. CSR ธุรกิจเพื่อสังคมและธุรกิจฐานสังคมกับบทบาทที่เหมือนและแตกตางกัน
6. สหกรณกับธุรกิจฐานสังคม: นิยามและความแตกตาง
7. ชุดความรูการจัดการตลาดชุมชน: เรื่องเลาตลาดสุขใจ
8. กรอบการขับเคลื่อนสูระบบการเงินบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน
9. ขาวเหนียวไทยกับตลาดการคาเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
10. เรื่องเลาจากอินโดนีเซีย
11. การวิจัยเชิงทดลองขยายผลวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรตนแบบชะอํา
โมเดล

ปที่
เผยแพร
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 2556
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 2556
วินัย เมฆดํา
2556
ชื่อผูเขียน

เกินศักดิ์ ศรีสวย
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
วิชัย มีสวัสดิ์
สว.สก.
รศ.สมพร อิศวิลานนท
หญาแฝก
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท

2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
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ลําดับ
ที่
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ชื่อบทความ
ดื่มชาเขียวใหถูกวิธี ถึงจะดีจริง
การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
วาดวยเรื่อง PAR
มาดูแลสุขภาพดวยพืชสมุนไพร กันดีกวา
ตลาดสงออกขาวไทยในป 2556 จะกาวไปในทิศทางใด?
สหกรณ: ตัวแบบธุรกิจที่สรางโลกไดดีกวา
โครงการรับจํานํากับการสูญเสียคุณคาความจําเพาะของขาวหอมมะลิไทย
การแกปญหาหนี้สินสมาชิก แนวทางจาก 3 สหกรณตัวอยาง
ระบบการเงินสหกรณที่เกื้อหนุนการพึ่งพาและรวมมือกัน
กลไกในการนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ธุรกิจฐานสังคม: กลไกในการนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวแบบธุรกิจขับเคลื่อนสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การสรางโซอุปทานการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณการเกษตร

ชื่อผูเขียน
มะปราง
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
กลิ่นเกษร
ซาโกะ จัง
รศ.สมพร อิศวิลานนท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.สมพร อิศวิลานนท
ซาโกะ จัง
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ดร.ธนภัท แสงอรุณ และ
อ.ฝายคํา ถิรพร
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท

ปที่
เผยแพร
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2555
2555
2555

25. การพัฒนาการตลาดสินคาเกษตรโดยระบบสหกรณ
26. การพัฒนาระบบการเงินสหกรณออมทรัพยที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและ
รวมมือกัน
27. การแกปญหาความไมเปนธรรมในการกูยืมเงินของชาวนา เมื่อศตวรรษที่ผานมา รศ.สมพร อิศวิลานนท
28. สิ่งทาทายของสหกรณในการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
29. แนวทางการใหการเรียนรู: มิติใหมจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซาโกะ จัง
30. ถักทอความสัมพันธจากแตละคนเพื่อทุกคนสูการสรางคุณภาพและคุณธรรม รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ของ Thai PBS
31. เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง
วรเทพ ไวทยาวิโรจน
ยะ กิตติภาดากุล,
32. มันสําปะหลังกับ “กระแส 30 ตัน

2555
2555

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

หลานทานเปา
สมพร อิศวิลานนท
สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ซาโกะ จัง
กมลศักดิ์ สุระดม
คนแดนไกล

2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
สมพร อิศวิลานนท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท

2555
2555
2555
2555

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ

40.

41.
42.
43.

จากเวทีเตรียมการจัดตั้งสมาคมเปาบุนจิ้น
ชาวนาไทยในยุคที่การคาขาวมีความรุงเรือง
การขานรับปสากลแหงการสหกรณ
การจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ
กลวยเล็บมือนาง...อนาคตจะเปนอยางไร
ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
เลาเรื่องจากประสบการณการศึกษาดูงานสหกรณกับผูบริหาร สกว. ที่
ประเทศอังกฤษ
วาดวยเรื่อง “เครือขาย” กับการพัฒนาการสหกรณ
บริบทการดําเนินงานสหกรณ
การผลิต การบริโภค และการคาขาวของอาเซียน
การตลาดยุคใหม

2555
2555
2555
2555
2555
2555
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ลําดับ
ที่
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

ชื่อบทความ

ชื่อผูเขียน

เรื่องเลาคราวน้ําทวม โดยเจาบุญซื่อกระบือไทย
การบริหารจัดการงานวิจัย: งานทาทายสูการเปลี่ยนแปลง
เรียนรูธุรกิจจาก Smiths Farm Shop
ทุนเสรีกับการคาปลีกที่เราไดเรียนรู
ขอคิดสําหรับผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยในมาตรฐานสากล
เขาวาอยางนั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง
การตลาดยุคใหม : ใสใจในความคิด จิตใจและจิตวิญญาณของผูบริโภค
วาดวยเรื่อง “เครือขาย”กับการพัฒนาการสหกรณ
ขบวนการนําคุณคา สูทางเลือกเพื่อการกินดี อยูดี ของคนในชาติ
ทิศทางยุทธศาสตรในแผนฯ 11
การวิวัฒนาการของนโยบายรับจํานําขาวเปลือก
มองเยาวชนคนในอนาคตของการสหกรณ
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณออมทรัพยที่เอื้อตอการพึ่งพา
ตนเองและรวมมือ
ขอเสนอ “แนวทางปฏิรูปประเทศไทย” ของคปร.: การปฏิรูปการเกษตรเพื่อ
สังคมที่เปนธรรม
ทุนทางสังคมการเงินชุมชนไทย
ตามไปดู The Fairtraders Co-operatives
ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (ฉบับชุมชน) แผนฯ ๑๑ ... สูสังคมแหง
ความสุขอยางมีภูมิคุมกัน
ขาวไทยกับการเปดตลาดขาวเสรีของอาเซียน
สหกรณ. นวัตกรรมความคิดที่งดงามขามศตวรรษ
แนวทางการปฏิรูปสหกรณออมทรัพยไทย
ตลาดสุขใจ.....ไมไดมีแตอาหารปลอดภัย
เรื่องเลาจากแดนไกล ตอน วิถีสวิส...วิถีแหงการพัฒนา
น้ําสกัดมูลสุกรกับการลดตนทุนการปลูกพืช

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
อเล็ก ซัง
กมล
วรเทพ ไวทยาวิโรจน
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
สว.สก.
รศ.สมพร อิศวิลานนท
สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท

ปที่
เผยแพร
2555
2555
2555
2555
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท

2554.

สฤนี อาชวานันกุล
สว.สก.
สภาพัฒน

2554
2554
2554

สมพร อิศวิลานนท
สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
สุพจน สุขสมงาม
อเล็กซัง
สุกัญญา จัตตุพรพงศ
และคณะ
พีรวงศ จาตุรงคกุล
นิคม เพชรผา

2554
2554
2554
2554
2554
2554

อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
และคณะ
สมพร อิศวิลานนท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
สว.สก.
สว.สก.

2554

67. เรื่องนารูเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ
68. ประสบการณจริงของชาวนาคุณธรรมในการลดตนทุนผลิตขาวโดยใชปุย
อินทรียปนเม็ด
69. มาตรฐานเกษตรอินทรียที่ควรรู
70.
71.
72.
73.
74.

โรงสีขาวฤาธุรกิจกําลังเขาสูวิกฤตของปญหา
โครงการ Farmer Shop
บริบทของตลาดกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ
ควันหลงจากการประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส

2554
2554

2554
2554
2554
2554
2554
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ลําดับ
ที่
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

ชื่อบทความ
ทําไมตอง Farmer Shop
ตามไปดู Farmer Market ที่สวนสามพราน
บริบทของตลาดกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
สถาบันวิชาการดานสหกรณขานรับปสากลแหงการสหกรณ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เกื้อหนุน การ
พึ่งพาตนเองและการรวมมือระหวางสหกรณ
ขอเปนสวนหนึ่งบนเสนทางสูระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
การเปดตลาดสินคาขาวอาเซียน...อยาประมาทเวียดนามที่จะกาวขึ้นเปน
ศูนยกลางการคาขาวโลก
มรดกที่มีคุณคา และ CSR ที่หายไปจากธนาคารสหกรณ
บนเสนทางสูระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
การสรางแบรนดในสินคาเกษตร
กรอบคิดการพัฒนางานสหกรณในภาพรวม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อการพัฒนาการสหกรณ
แนวคิด คานิยม หลักและวิธีการสหกรณ
มาทําความเขาใจนโยบายประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว
แนวทางการจัดการดานการเงินสหกรณ
การบูรณาการเรื่องบทบาทหญิงชายในการพัฒนา
โลจิสติกสยางพารา: ความบูรณาการและความแยกสวนของงานวิจัย
เวทีเรียนรูคุณคาและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสหกรณ
กรอบคิดและแนวทางการจัดการดานการเงินสหกรณ
สหกรณการเงินในสถานการณวิกฤตการเงินและการลดปญหาความยากจน
ชวนกันคิดเรื่องการกําหนดใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ
มุมมองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
แผนธุรกิจกับการสรางโอกาสและความเสี่ยงสําหรับธุรกิจสหกรณ
สหกรณกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกโอกาสของสหกรณ
วิกฤตเศรษฐกิจกับผลกระทบที่มีตอสหกรณออมทรัพย
กรอบคิดการจัดการโซอุปทาน
กองทุนรวม: โอกาสและความเสี่ยงที่มีตอสหกรณ
ภพภูมิใหม: ระบบสหกรณที่มีคุณคา...ทําอยางไรจึงจะไปถึงฝน
ผลกระทบจากวิกฤติการเงินอเมริกาที่มีตอเศรษฐกิจและขบวนการสหกรณไทย
มิติการพัฒนาแหงสหัสวรรษกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การกําหนดใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ
กฎหมายงายๆ แตทําไมเขาใจยาก
การนําคุณคาสูการพัฒนาสหกรณไทย
บทบาทของสหกรณและการขับเคลื่อนการคาที่เปนธรรม

ปที่
เผยแพร
ดอกเตอรการตูน
2554
อรุษ นวราช
2554
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 2554
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 2554
สว.สก.
2554
ชื่อผูเขียน

ซาโกะ จัง
รศ.สมพร อิศวิลานนท

2554
2553

สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.สมพร อิศวิลานนท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย
ศฤงคารินทร

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ปรเมศวร อินทรชุมนุม
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
สว.สก.
เพยาว กิมปฐม
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ณัฐพล ชวลิตชีวิน
สว.สก.
ณัฐพล ชวลิตชีวิน
สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
เชิญ บํารุงวงศ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท

2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2552
2552
2552
2552
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ลําดับ
ที่
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

ชื่อบทความ

ชื่อผูเขียน

สถานการณขาวของไทยและการกาวเขาสูยุคขาวแพง
ขอบังคับที่ดีของสหกรณควรมีลักษณะอยางไร
การขานรับงานพัฒนาจากภาควิชาการ งานสหกรณเปนงานที่ไมงายเลย
สหกรณในความหมายของกฎหมาย
การนํายุทธศาสตรการสรางคุณคา เพื่อการพัฒนาการสหกรณไทย
การปลูกฝงจิตวิญญาณสหกรณ
สหกรณออมทรัพยที่มีคุณคากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
เครือขายคุณคา
เครือขายคุณคากับการพัฒนาขบวนการสหกรณ
บทบาทของสหกรณกับการขับเคลื่อนการคาที่เปนธรรม
พัฒนาการของขบวนการสหกรณไทย: อดีต ปจจุบัน และแนวทางการพัฒนา
กฎหมายที่พึงประสงค: ขอจํากัดของกฎหมายสหกรณปจจุบันและแนวทาง
แกไข
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับขบวนการทางสหกรณ
สถาบันการศึกษากับการพัฒนาขบวนการสหกรณ
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ: โอกาส อุปสรรคที่มีตอ
ขบวนการสหกรณ
การสหกรณในบริบทไทย: เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
สถานการณการวิจัยดานสหกรณที่ผานมา และแนวทางการวิจัยในอนาคต
แผนพัฒนาการสหกรณ
บทบาทหนาที่ของสมาชิกที่พึงมีตอสหกรณ
แผนแมบทพัฒนาสตรีสหกรณ ป 2546-2549
แนวคิด คานิยม หลักและวิธีการสหกรณ
คําแนะนําที่ 193 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ เรื่องการสงเสริม
สหกรณ พ.ศ. 2545
ไมโครไฟแนนซ

รศ.สมพร อิศวิลานนท
สุรจิตต แกวชิงดวง
ดร.สีลาภรณ บัวสาย
ปรเมศวร อินทรชุมนุม
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
เชิญ บํารุงวงศ
เชิญ บํารุงวงศ

ปที่
เผยแพร
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552

วินัย อาจคงหาญ
สมคิด แกวทิพย
วรรณะ เสนทอง
และคณะ
สยุมพร โยธาสมุทร
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท

2552
2552
2552

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท

2552

ชื่อผูเขียน

ปที่
เผยแพร

2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552

(3) บทความภาษาอังกฤษ
ลําดับ
ที่

1.

2.

ชื่อบทความ

Executive Summary “The research project “Strengthening Rice Farmers’ Juthatip Patrawart, et al
Capability in Agribusiness through Farmers School: A New Learning
Aspect for Sustainable Development”
Executive Summary “The Strategic Framework for Enhancing Growth and Juthatip Patrawart, et al
Development of Communities and Nation: An Integrated Approach of the
Co-operative Academic Institute”

2013

2013
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ลําดับ
ที่

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อบทความ

Executive Summary “The Farmer Shop Project”
Executive Summary “The 5th phase of the co-operative development
and fair-trade research series”
The Farmer Shop as a business model for sustainability
Value Networks: A Strong Strategic Intent for the Development of Cooperatives in Thailand
The Movement of Co-operatives and Fairtrade Development
Value Chain Management in Agricultural Co-operatives, Thailand
Innovation for Competitiveness and Fair-trade Approaches
Branding as the marketing strategy for organic products: A case study
on Moral Rice
Valued Building Strategy for Co-operatives Development in Thailand
The Development of Co-operative Movement in the 36 Provinces.

ชื่อผูเขียน

ปที่
เผยแพร

Juthatip Patrawart, et al
Juthatip Patrawart, et al

2013
2012

Juthatip Patrawart
Juthatip Patrawart, et al

2012
2012.

Juthatip Patrawart, et al
Juthatip Patrawart, et al

2011
2010

Juthatip Patrawart

2009

Juthatip Patrawart
Juthatip Patrawart

2008
2007

(4) สไลดแชรชุดความรู/นวัตกรรมจากการวิจัย
การจัดทําสไลดแชรเพื่อเพิ่มชองทางในการคนควาและเผยแพรชุดความรู
และนวัตกรรมจากการวิจัยแกผูสนใจในโลกออนไลน ประกอบดวยชุดความรู 5 ชุดความรู และ
นวัตกรรม 4 นวัตกรรม ดังนี้

1) ชุดความรูธุรกิจฐานสังคม

2) ชุดความรูการพัฒนาระบบคุณคาและการคา
ที่เปนธรรม (VN&F Platform)
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3) ชุดความรูการบริหารจัดการโซอุปทาน
อยางบูรณาการ

4) ชุดความรู การยกระดับการดําเนินงาน
สหกรณไปในทิศทางเชิงคุณคา

5) ชุดความรูการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา)

6) นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจราน Farmer shop

7) นวัตกรรมเครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ
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8) นวัตกรรม เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 9) นวัตกรรมกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
(5) สารสนเทศความเคลื่อนไหวราคาขาวหอมมะลิ
สารสนเทศความเคลื่อนไหวราคาขาวหอมมะลิจัดทําขึ้นภายใตโครงการการ
พัฒนาระบบสารสนเทศดานการตลาดขาวหอมมะลิในพื้นที่ 5 จังหวัดในเขตทุงกุลารองไห เพื่อ
พัฒนาเครือขายความรวมมือสําหรับการจัดเก็บฐานขอมูลการตลาดขาวหอมมะลิในพื้นที่นํารองที่
เปนแหลงผลิตสําคัญเพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางผูเกี่ยวของเพื่อบูรณาการความรูและ
วางระบบเครือขายสารสนเทศดานการตลาดขาวหอมมะลิ เพื่อเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาไปสู
ระบบสารสนเทศ “ขาว” ทั้งเปนโครงสรางพื้นฐานที่เปนประโยชนตอการสรางจิตสํานึกการเรียนรู
และใชประโยชนในเรื่องขอมูลขาวสารของเกษตรกรในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน และพัฒนา
ระบบข อ มู ล ข า วสารด า นตลาดข า วหอมมะลิ ข องศู น ย ค วามเป น เลิ ศ แห ง นวั ต กรรมข า ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาดขาว
หอมมะลิเพื่อการใชประโยชน
การดําเนินการจะเปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางผูเกี่ยวของ
กับการตลาดขาวหอมมะลิไทย ซึ่งในที่นี้จะเรียกวาภาคีเครือขายสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวยหนวย
จัดเก็บขอมูลที่สําคัญ 3 กลุม ไดแก สหกรณการเกษตร สํานักงานพาณิชยจังหวัด และผูประกอบการ
โรงสีเอกชน ในพื้นที่นํารอง 5 จังหวัด ไดแก จ.รอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร จังหวัด
บุรีรัมย และจังหวัดนครราชสีมา โดยหนวยจัดเก็บขอมูลภายใตภาคีเครือขายจะทําหนาที่รวบรวม
จัด สงขอมู ลตามเครื่องมือและกระบวนการที่ไ ดเ ห็น ชอบและเรียนรูรว มกัน โดยใชก ลไกของเวที
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งนักวิจัยของโครงการจะทําหนาที่เหมือนหนวยรวบรวม กลั่นกรอง วิเคราะห
และนําเสนอในรูปแบบของฐานขอมูล และการนําเสนอในรูปของสารสนเทศเพื่อการเผยแพรที่ภาคี
เครือขายฯ และผูสนใจจะสามารถเขาถึงเพื่อการนําไปใชประโยชน
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การจัดทําฐานขอมูลดานราคารับซื้อขาวเปลือก และขาวสาร ณ หนาโรงสี
สหกรณ โรงสีเอกชน และการคาภายในพาณิชยจังหวัด โดยกําหนดใหเจาหนาที่ตัวแทนสหกรณ5
สหกรณ คื อ สหกรณ ก ารเกษตรปราสาท จํ า กั ด สหกรณ ก ารเกษตรเกษตรวิ สั ย จํ า กั ด สหกรณ
การเกษตรพิมาย จํากัด ชุมนุมสหกรณการเกษตรบุรีรัมย จํากัด และสหกรณบรบือ จํากัด ทําการบันทึก
ขอมูลราคาสูงสุด-ต่ําสุดของขาวเปลือกหอมมะลิ 105 ความชื้นไมเกิน 14% และราคาจําหนายขาวสาร
100% ชั้น 2 ในทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยมีสถาบันวิชาการดานสหกรณใหความอนุเคราะหดาน
การรวบรวม และประมวลผลขอมูล ในรอบเดือนและรอบป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศดานราคา
เฉลี่ยขาวเปลือกหอมมะลิ และราคาเฉลี่ยขาวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ที่เครือขายฯ สามารถใช
ประโยชนรวมกันได

รูปที่ 3.1 กราฟแสดงราคาเฉลี่ยขาวหอมมะลิภายใตเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
3.5.2 รายชื่อบทความที่เผยแพรในวารสารฅนสหกรณ
บทความที่พิมพเผยแพรในวารสารฅนสหกรณ มีวัต ถุประสงคเพื่อสรางสังคม
ขอมู ล ข าวสารแกป ระชาคมวิ จัย นั ก สหกรณ และผู ส นใจใหส ามารถเขา ถึง ขอ มู ล ข าวสารอยา ง
ตอเนื่อง ประกอบดวยบทความ 7 กลุม ประกอบดวย ในแวดวงคนสหกรณ มุมมองจากคนแดนไกล
เติมความรู เลาสูกันฟงจากงานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ และนานาสาระ โดยมี
คณะทํางานวารสารในการดําเนินการเพื่อรวบรวม จัดพิมพและเผยแพรทุกไตรมาสของทุกเดือน
มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ปละ 4 ฉบับ โดยมีผูทรงคุณวุฒิและคอลัมนนิสตประจํา
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ชวยสนับสนุนการเขียนบทความ ปจจุบันพิมพเผยแพรวารสาร 21 ฉบับ มีบทความทั้งสิ้น 313
บทความ ดังรายละเอียดในตาราง
คอลัมน/ชื่อบทความ
1. ในแวดวงคนสหกรณ
•
การขานรับงานพัฒนาจากภาควิชาการ
•
เปาหมายที่ปลายทาง ...งานเชิงนโยบาย
•
ทําไมตองเปนผีเสื้อ....กับชุดโครงการวิจัยดานสหกรณ
•
เครือขายพระสงฆกับการพัฒนาสหกรณ
•
ความเปนผูนํากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและงาน
•
หลักของความยุติธรรม
•
นโยบายขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2
•
เมื่อคืนนี้ฉันฝนเห็นพระแมโพสพรองไห
•
เรื่องราวของนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 2552
•
การนําคุณคาในสหกรณเครดิตยูเนี่ยนศูนยกลางเทวา
•
การนําคุณคาในสหกรณการเกษตรบางกล่ํา
•
ความภาคภูมิใจของผูจ ัดการสหกรณการเกษตรเขาคิฌชกูฏ
•
เรื่องเลาสหกรณในรูปแบบอิสลาม
•
รวมพลคน PAR กับกรมสงเสริมสหกรณ
•
ประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 2553
•
บนเสนทางสูระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
•
เปดตัว Facebook เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย
•
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เกื้อหนุน
การพึ่งพาตนเองและการรวมมือกันระหวางสหกรณของ ชสอ.
•
รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ
•
สหกรณ.....นวัตกรรมความคิดที่งดงามขามศตวรรษ
•
เรื่องราวของนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 2554
•
เครือขายสหกรณจังหวัดสงขลา
•
จากเวทีเตรียมการจัดตั้งสมาคมเปาบุนจิ้น
•
สกูปพิเศษ ประกาศเกียรติคุณ
•
เคล็ดลับการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยอยางมีคุณคา
•
คุยเรื่อง Outlet Farmer Shop กับสหกรณการเกษตร ปราสาท จํากัด
•
รอยคนรอยคุณคา
•
การแกปญหาหนี้สินสมาชิก แนวทางจาก 3 สหกรณตัวอยาง
•
รอยคนรอยคุณคา
•
รอยคนรอยคุณคา

ผูเขียน
ดร.สีลาภรณ

บัวสาย

คุณสุพัตรา

ธนเสนีวัฒน

คุณไพโรจน

สุจินดา

คุณนพเวช

บุญมี

อ.ระพี

สาคริก

สว.สก.
ฯพณฯ ชาติชาย พุคยาภรณ
อ.ระพี

สาคริก

อ.เชิญ

บํารุงวงศ

คุณเทพาย

ปทุมจันทรัตน

คุณจิต

เพ็ชรกาล

คุณสุรางค

พุมโพธิ์ทอง

คุณนอรดีน

เจะแล

สว.สก.
สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

สว.สก.
สว.สก.
สว.สก.
ฅนสหกรณ
สว.สก.
คุณมนุชาธิป

วรกาญจนานนท

หลานทานเปา
สว.สก.
คุณสุทัศน

ปทมสิริวัฒน

คุณธนญฐวรรธ แสงหวัง
สว.สก.
ซาโกะ

จัง

สว.สก.
สว.สก.
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คอลัมน/ชื่อบทความ
•
การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 2556
2. มุมมองจากคนแดนไกล
•
มุมมองเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ
•
ไคเซ็นกับการพัฒนาสหกรณ
•
ตนตอแหงวิกฤตการเงินโลกและแนวทางการแกปญหา
•
การนําคุณคาสูการพัฒนาสหกรณไทย
•
การบริหารจัดการการเมืองเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีของเมืองนูซาเตล
•
มอนเดรกอน คอรเปอเรชั่น:สหกรณยุคใหมในกระบวนการโลกาภิวัตน
•
การนําคุณคา: ตัวแบบของหมูบานอิโรโดริ ประเทศญี่ปุน
•
ผลกระทบวกฤตการเงินโลก มุมมองจากคนแดนไกล: ญี่ปุน
•
ทางรอดของมนุษยชาติ: ความรวมมือของชุมชนบนผืนปา
•
สหกรณกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก โอกาสของสหกรณ
•
มุมมองจากคนแดนไกล

ผูเขียน
สว.สก.
Mr. Peter

Bjork

Mr. Peter

Bjork

คนอยูแดนไกล
รศ.จุฑาทิพย
กมล
รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

อเล็ก

ซัง

คุณชลันธร

วิชาศิลป

คุณกมลศักดิ์

สุระดม

คุณเอียน

แมคโดนัลด

อเล็ก

ซัง

•

สหกรณการเงินในสถานการณวิกฤตการเงินและการลดปญหาความยากจน

สว.สก.

•

แนะนําใหรูจักสหกรณฮารวารด-เอ็มไอที
เรื่องราวของ china coop ประเทศจีน
เลาเรื่องเมืองปกกิ่ง
มองอเมริกา: สถานการณหลังผานวิกฤต และเศรษฐกิจเชิงนโยบาย
เกษตรอินทรียอยางไรจึงจะปลอดภัยและยั่งยืน
Robobank กับผลงานระดับ AAA
สหภาพสหกรณกลางเยอรมนีและบทบาทที่นาสนใจ
เรื่องเลาจากแดนไกล ตอน วิถีสวิส...วิถีแหงการพัฒนา
ควันหลงจากการประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส
การทบทวนธรรมาภิบาลของเศรษฐกิจโลก 9 ผานการปฏิรูปการคา
และการเงิน: ควันหลงจากเวทีประชุมเศรษฐกิจโลกที่ดาวอส
ตามไปดู The Fairtraders Co-operatives

คนแดนไกล

มองเยาวชนคนในอนาคตของการสหกรณ
เรียนรูธุรกิจจาก Smiths Farm Shop
เลาเรื่องจากประสบการณการศึกษาดูงานสหกรณกับผูบริหาร สกว.
ที่ประเทศอังกฤษ
การเกษตรในชุมชนเมือง : กระแสโลกอนาคต
รําลึกถึง CAI
การขานรับปสากลแหงการสหกรณ

สว.สก.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

ภัทราวาท

รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

คุณสายสุดา

ศรีอุไร

นิรนาม
สว.สก.
สว.สก.
สว.สก.
อเล็ก ซัง
สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

ดร.ไกรยส

ภัทราวาท

คุณธราภรณ

ศรีงาม

นักศึกษานานาชาติ มข.
สว.สก.
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คอลัมน/ชื่อบทความ
•
สิ่งทาทายของสหกรณในการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน
•
สหกรณอโกรโปร
•
มีอะไรนาสนใจในการประชุมเพื่อขานรับปสากลแหงการสหกรณที่
เมืองแมนเชสเตอร
•
สหกรณออมทรัพยแหงเมืองบัลดานา
•
เรื่องเลาในอาเซียน ตอน เมื่อเด็กอาเซียนเริ่มมาเรียนในชั้นประถมของไทย
•
เรื่องเลาจากอินโดนีเซีย
•
เรื่องเลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
•
สหกรณกับธุรกิจฐานสังคม: นิยามและความแตกตาง
•
ตามไปดู...อินโดนีเซีย และสิงคโปร
3. เติมความรู
•
การขับเคลื่อนสหกรณเชิงคุณคา ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ
•
สถานการณขาวของไทยและการกาวสูยุคขาวแพง

ผูเขียน
รศ.จุฑาทิพย
สว.สก.

ภัทราวาท

สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย
อเล็ก ซัง

ภัทราวาท

หญาแฝก
กลิ่นเกษร
รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

กิตติ

ประเสริฐสุข

อ.เชิญ

บํารุงวงศ

รศ.สมพร

อิศวิลานนท
ภัทราวาท

•

บทบาทของสหกรณกับการขับเคลื่อนการคาที่เปนธรรม

รศ.จุฑาทิพย

•

แนวทางการปฏิรูประบบสหกรณ
ความเปนพลวัตการเกษตรไทยและการกาวเขาสูยุคของการสรางคุณคา
ผลกระทบจากวิกฤตการเงินอเมริกาที่มีตอเศรษฐกิจและขบวนการ
สหกรณไทย
มิติการพัฒนาแหงสหัสวรรษกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สหกรณในความหมายของกฎหมาย
นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ

คุณเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

รศ.สมพร

อิศวิลานนท

คุณณัฐพล

ชวลิตชีวิน

สว.สก.
คุณปรเมศวร

อินทรชุมนุม

คุณปราโมทย

ธรรมรัตน

กฎหมายงายๆ แตทําไมเขาใจยาก

อ.เชิญ

บํารุงวงศ

โครงการวิจัยการเชื่อมโยงอุปทาน เครือขาย
ความเปนพลวัตการเกษตรไทยและการกาวเขาสูยุคของการสรางคุณคา
ขาว....ยุคปฏิวัติเขียวกําลังจะผานไป และความไมมั่นคงทางอาหาร
กําลังจะตามมา
บทสรุปลอนดอนซัมมิท
กองทุนรวม: โอกาสและความเสี่ยงที่มีตอสหกรณ
สมาชิกสมทบกับการดําเนินงานสหกรณ

รศ.ศานิต

เกาเอี้ยน

รศ.สมพร

อิศวิลานนท

รศ.สมพร

อิศวิลานนท

การเรียนรูดวยความสนใจของตนเองสัมภาษณคุณพารณ อิสรเสนา
ณ อยุธยา
ประเทศไทยและการกาวไปเปนครัวของโลก

กมล
รศ.สมพร

อิศวิลานนท

มุมมองของนักบริหารมืออาชีพตอการบริหารจัดการสหกรณ

คุณธีรพงษ

ตั้งธีระสุนันท

สว.สก.
คุณณัฐพล

ชวลิตชีวิน

กรมสงเสริมสหกรณ
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•

คอลัมน/ชื่อบทความ
มุมมองของผูนําสหกรณในการขับเคลื่อนการคาที่เปนธรรม

ผูเขียน
อเล็ก

ซัง

•

แผนธุรกิจกับการสรางโอกาสและลดความเสี่ยงสําหรับธุรกิจสหกรณ รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

•

ความไมมั่นคงทางอาหาร...ทําอยางไรจึงจะใหเกษตรกรขนาดเล็กหลุดพน รศ.สมพร

อิศวิลานนท

•

ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับการขับเคลื่อนงาน ธกส.

คุณลักษณ

วจนานวัช

•

มุมมองการพัฒนาสินคาสหกรณ และ OTOP

คุณสมชาย

ธรรมเวช

•

มาทําความเขาใจนโยบายประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว

รศ.สมพร

อิศวิลานนท

•

การวิเคราะหความผันผวนของราคายางพารา

รศ.ปติ

กันตังกุล

•

บทสังเคราะหภาพรวมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

คุณดาบชัย

ใจสูศึก

•

การผลิต การบริโภค และสต็อกขาวของโลก

รศ.สมพร

อิศวิลานนท

•

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อการพัฒนาการสหกรณ

สว.สก.

•

ยอนอดีตถึงปจจัยที่ขับเคลื่อนขาวไทยใหกลายเปนพืชเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ
การสรางแบรนดในสินคาเกษตร

รศ.สมพร

•

การบริหารจัดการทรัพยากร กรณีน้ํามันที่เม็กซิโก และที่ระยอง

อเล็ก

ซัง

•

การเปดตลาดสินคาขาวอาเซียน อยาประมาทเวียดนามที่จะกาวขึ้น
เปนศูนยกลางการคาขาวโลก
เรื่องเลาการทําธุรกิจยางพาราแบบเครือขายของสหกรณการเกษตร
ยานตาขาว จํากัด
กลไกของประเทศในการรับมือเศรษฐกิจการเงินที่ผันผวน

รศ.สมพร

อิศวิลานนท

รศ.ศานิต

เกาเอี้ยน

คุณกฤษฎา

อุทยานิน

•

โรงสีขาวฤาธุรกิจกําลังกาวเขาสูวิกฤตของปญหา

รศ.สมพร

อิศวิลานนท

•

มาตรฐานเกษตรอินทรียที่ควรรู
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
เพชรผา
ประสบการณจริงของชาวนาคุณธรรมในการลดตนทุนผลิตขาวโดยใช นิคม
ปุยอินทรียปนเม็ด
ขาวไทยกับการเปดตลาดขาวเสรีของอาเซียน
รศ.สมพร
อิศวิลานนท
บทบาทของอาเซียนกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
อเล็ก ซัง

•

•

•

•

•
•

สว.สก.

•

เมื่อไทยคือดุมลอของอาเซียนเปนพลังแหงเอเชียแลว ไทยทําอะไรอยู

กมล

•

มาปลูกผักคอนโดลดโลกรอนกันเถอะ

•

กาแฟโรบัสตาไทย : โอกาส และอุปสรรคที่เผชิญ

•

ขอเสนอ “แนวทางปฏิรูปประเทศไทย” ของ คปร. : การปฏิรูป
การเกษตรเพื่อสังคมที่เปนธรรม
นวัตกรรมขาว
การวิวัฒนาการของนโยบายรับจํานําขาวเปลือก

วิชัย
จักรกฤษณ
ศานิต
รศ.จุฑาทิพย

•
•

อิศวิลานนท

สวนสามพราน
พจนศิลป
เกาเอี้ยน
ภัทราวาท

ศ.ดร.อรอนงค นัยวิกุล
รศ.สมพร

อิศวิลานนท
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ทิศทางยุทธศาสตรในแผนฯ 11

สว.สก.

•

ทุนเสรีกับการคาปลีกที่เราไดเรียนรู

อเล็ก ซัง

•

ประสบการณรานคาปลีกจากมืออาชีพ

ซาโกะ

จัง

•

การผลิต การบริโภค และการคาขาวของอาเซียน

•

การตลาดยุคใหม: ใสใจในความคิด จิตใจและวิญญาณของผูบริโภค

รศ.สมพร
รศ.จุฑาทิพย

อิศวิลานนท
ภัทราวาท

•

กลวยเล็บมือนาง.....อนาคตจะเปนอยางไร

ซาโกะ

จัง

•

ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน
ชาวนาไทยในยุคที่การคาขาวมีความรุงเรือง

คุณกมลศักดิ์

สุระดม
อิศวิลานนท
กิตติภาดากุล

•

•

ผูเขียน

•

มันสําปะหลังกับ “กระแส 30 ตัน”

รศ.สมพร
ดร.ปยะ

•

การจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ

รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

•

แนวทางการใหการเรียนรู: มิติใหมจากแปลงนาสูก ารพัฒนาที่ยั่งยืน

ซาโกะ

จัง

•

การแกปญหาความไมเปนธรรมในการกูยืมเงินของชาวนาเมื่อ
ศตวรรษที่ผานมา
ทักษะอาชีพที่ชาวนาตองรูเพื่อชีวิตที่ดีมีความสุข

รศ.สมพร

อิศวิลานนท

•

สว.สก.

การสรางโซอุปทานการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณการเกษตร ดร.ธนภัท
อ.ฝายคํา

แสงอรุณ
ถิรพร

•

แนวคิดการบริหารเงิน .....สหกรณ

รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

•

โครงการรับจํานําขาวเปลือกกับอนาคตขาวไทย

•

ทําความเขาใจในความหมายประชาธิปไตยของสหกรณและ
ความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณกับรัฐ
เทคนิคการควบคุมคุณภาพขาว มาตรฐานเจียเมง

รศ.สมพร
ดร.มงคลเลิศ

อิศวิลานนท
ดานธานินทร

คุณณัฐกานต

สหวัชรินทร

•

•
•

โครงการรับจํานํากับการสูญเสียคุณคาความจําเพาะของขาวหอม
มะลิไทย

รศ.สมพร

อิศวิลานนท

•

การเรียนรู และการเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อรูเทาทัน

คุณอรศรี

งามวิทยาพงษ

•

การบริหารความเสี่ยงในอาชีพและชีวิตสําหรับเกษตรกร
แนวทางแกปญหาของชาวนาไทยจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณสมศักดิ์
รศ.จุฑาทิพย

เพรียบพรอม
ภัทราวาท

•

ตลาดสงออกขาวไทยในป 2556 จะกาวไปในทิศทางใด

รศ.สมพร

อิศวิลานนท

•

สหกรณ: นวัตกรรมอันงดงามขามศตวรรษ

ฅนสหกรณ

•

ศูนยเรียนรูมีชีวิต

สว.สก.

•

มาดูแลสุขภาพ ดวยพืชสมุนไพร กันดีกวา

ซาโกะ

จัง

•

ขาวเหนียวไทยกับตลาดการคาเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

รศ.สมพร

อิศวิลานนท

•
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ชุดความรูการจัดการตลาดชุมชน:เรื่องเลาตลาดสุขใจ

•

ชีวิตที่เลือกไดบนเสนทางโซอุปทาน

•

มาทําความเขาใจใน CSR ธุรกิจเพื่อสังคมและธุรกิจฐานสังคมกับ
บทบาทที่เหมือนและแตกตางกัน
การเปลี่ยนแปลงโลกตามแนวคิดธุรกิจฐานสังคม

•

ผูเขียน
วิชัย

มีสวัสดิ์

รศ.สมพร
รศ.จุฑาทิพย

อิศวิลานนท
ภัทราวาท

รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

4. เลาสูกนั ฟงจากงานวิจัย
•

ตามไปดูงานวิจัยดานสหกรณ

สว.สก.

•

เขาทําอะไรกันในเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย

สว.สก.

•

จากดอกหญาสูปาใหญ: บทเรียนสหกรณชุมชนสูขอเสนอเชิงนโยบาย
การขานรับงานสรางเครือขายคุณคาของคนพังงา
เวทีรายงานความกาวหนางานวิจัย
ปลูกขาวใหงามในแปลงนา ปลูกชีวิตใหมีคาในแปลงคุณธรรม

สว.สก.
คุณนารถพงษ สุนทรนนท
คุณนิคม

เพชรผา

ควันหลงงานแสดงสินคาสหกรณ (ICA Expo) ที่โปรตุเกส
เสวนา วิถีชุมชนทามกลางวิกฤตโลก
การสรางแบรนดเกิดบุญทําเพื่อใคร
บูทขาวคุณธรรม
ควันหลงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน
ทางเลือกการรับจํานําขาวเปลือก

รศ.จุฑาทิพย
สว.สก.

ภัทราวาท

อเล็ก

ซัง

เครือขายคุณคามันสําปะหลัง
เครือขายคุณคากระจายสินคากับไปรษณียไทย
เลาเรื่องราวของขาวเกิดบุญในงานเกษตรแหงชาติ
ภพภูมิใหม: ระบบสหกรณที่มีคุณคา ...ทําอยางไรจึงจะไปถึงฝน
เครือขายคุณคานครศรีธรรมราช

ดร.ธวิช

สุดสาคร

คุณดวงทิพย

ระเบียบ

•

เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ จังหวัดพังงา

คุณนารถพงษ สุนทรนนท

•

เครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา

ซาโกะ

จัง

•

เครือขายคุณคาผลไม

ซาโกะ

จัง

•

เครือขายคุณคามันสําปะหลัง

ซาโกะ

จัง

•

รวมพลคนพาร นําคุณคาสูการพัฒนาสหกรณไทย

กมล

•

เครือขายคุณคากาแฟชุมพร

คุณเชาวนวัศ

•

วิพากษเสนทางงานวิจัย

สว.สก.

•

ตามไปดูการผลิตยางคอมปาวน

คุณกัมปนาท

วงศชูวรรณ

•

ชาวนาไทยรุนใหม รุมรวยศักดิ์ศรีและมั่งมีเงินทอง

คุณเกินศักดิ์

ศรีสวย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สว.สก.

สว.สก.
สว.สก.
สว.สก.

สว.สก.
สว.สก.
ผศ.ยินดี

เจาแกว

หอมชุม
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ผลพลอยไดจากการวิจัย: เครือขายคุณคามันสําปะหลัง

ดร.ธวิช

สุดสาคร

•

ทําไมตองสรางแบรนด: ปูนซีเมนตไทยกับการสรางแบรนดตราชาง

ซาโกะ

จัง

•

การบูรณาการเรื่องบทบาทหญิงชายในการพัฒนา

ภัทราวาท

•

เมื่อเครือขายเกษตรกรบานคลองใหญ จะลุกขึ้นสูก ับปญหาหนี้สนิ
ดวยลําแขงของตนเอง
หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ:
การนําไปใชประโยชน
ปลุกธุรกิจมังคุดคุณภาพดวยระบบเครือขายสหกรณ

รศ.จุฑาทิพย
หนุม สว.สก.

•

•

ผูเขียน

พันเอกยุทธเดช พุฒตาล
คุณศศิธร

วิเศษ

โครงการพืชผักปลอดภัยสายใยของตลาดกลางสี่มุมเมืองและ
เครือขายเกษตรกร
ทําไมตอง Farmer Shop

คุณจรูญ

ชํานาญไพร

•

ตามไปดู Farmer Market ที่สวนสามพราน

คุณอรุษ

นวรา

•

น้ําสกัดมูลสุกรกับการลดตนทุนการปลูกพืช

คุณสุกัญญา

จัตตุพรพงษ

•

เรื่องนารูเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ

คุณพีรวงศ

จาตุรงคกุล

•

Farmer Shop ทางเลือกของคนในสังคม

ซาโกะ

จัง

•

บริบทของตลาดกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

•

กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณออมทรัพยที่เอื้อตอ
การพึ่งพาตนเองและรวมมือกัน

รศ.จุฑาทิพย
รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท
ภัทราวาท

•

ทุนทางสังคม การเงินชุมชนไทย

คุณสฤนี

อาชวานันทกุล

•

ขบวนการนําคุณคา สูทางเลือกเพื่อการกินดี อยูดี ของคนในชาติ

รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

•

ตลาดสุขใจใหอะไรกับเกษตรกรและผูบริโภค

หนุม สว.สก.

•

Outlet Farmer Shop ที่ไรสุวรรณ

สว.สก.

•
•

วาดวยเรื่อง “เครือขาย” กับการพัฒนาการสหกรณ
รศ.จุฑาทิพย
เก็บตก..เวทีเสวนาวิชาการ “ขบวนการนําคุณคาสหกรณ สูทางเลือก สว.สก.
เพื่อการกินดีอยูดีของคนในชาติ”

•

เปดใจใสธรรมะ รวมแบงปนสรางสรรคสังคม

เด็กเศรษฐศาสตร

•

เลาเรื่องน้ําทวมโดยเจาบุญซื่อกระบือไทย

รศ.จุฑาทิพย

•

ทําบุญรวมกันวันเปดตลาดสุขใจ หลังเหตุการณน้ําทวมใหญ

สว.สก.

•

พาไปดู outlet ที่ไรสุวรรณกับ ThaiPBS

สว.สก.

•

Farmer Shop ทางเลือกของคนในสังคม

ซาโกะ

•

พูดจากใจคนในโครงการซื้อขาวจากชาวนา

หนูวัน

•

ความกาวหนา Farmer Shop รอบปที่ 2

สว.สก.

•
•

•

ดร. การตูน

ภัทราวาท

ภัทราวาท

จัง
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การทักทอความสัมพันธ จากแตละคนเพื่อทุกคนสูการสรางสังคม
และคุณภาพของ Thai PBS Farmer Shop : Interview

สว.สก.

•

ควันหลงงานมหกรรม สกว.

สว.สก.

•

ตามไปดูสภาผูบริโภคของขาวคุณธรรม

ขวัญแกว

•
•

ทําไมตองมีโครงการซื้อขาวจากชาวนา
สวนสามพรานกับรางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแหงเอเชียและมาตรฐาน
เกษตรอินทรียระดับสากล

สว.สก.
คุณอรุษ

นวราช

•

Farmer Shop ทางเลือกของประชาชน

•

มารวมทําสหกรณใหเปนทางเลือก (ที่ตอง) เลือกของประชาชน

สว.สก.
ซาโกะ

จัง

•

เรื่องเลา เมื่อคราวไปทริปตราด

•

ธุรกิจฐานสังคม : กลไกในการนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

มะปราง
รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

•

วาดวยเรื่อง PAR

กลิ่นเกษร

•

ควันหลงจากพิธีลงนามความรวมมือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สว.สก.

•

ผูเขียน

•

ว.วรรณ
ไปเยี่ยมโรงสีไฟเจียเมงที่ศรีสะเกษ
พาเที่ยวชมงานเกษตรแหงชาติ : แวะทักทายคนขายขาวที่บูทขาวเกิด เพื่อนบุญซื่อ
บุญ ขาวคุณธรรมในงานเกษตรแหงชาติ 56

•

พาเที่ยวชมอาณาจักรขาวคุณธรรม

หนุม สว.สก.

•

นองวุฒิ

•

เรื่องเลาจากทายาทสวนผลไม
แนวคิดการสงเสริมและพัฒนากระบวนการแบบมีสวนรวมเพื่อสราง
เกษตรกรรุนใหม

วินัย

เมฆดํา

•

Smart Farmer ชาวนาผูสามารถ

เกินศักดิ์

ศรีสวย

•

พาเที่ยวชมงานเกษตรแหงชาติ ป 56 : แวะทักทายคนขายขาว

สว.สก.

•

การวางกลยุทธการวิจัยในอนาคตของชุดโครงการ

สว.สก.

•

แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสูการเปนมืออาชีพ

สว.สก.

•

ปลูกเมล็ดพันธุแหงความหวัง...สูแปลงนาไทย

ทิพรัตน

•

5. ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ
•
ชวนคุยเรื่องแผนพัฒนาการสหกรณ

พงศธนาพาณิชย

สว.สก.

•

จับกระแสความเคลื่อนไหวแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2

คุณลดาวัลย

คําภา

•

โหมโรงการประกาศเกียรติคุณสหกรณที่มีคุณคาแหงป

อ.เชิญ

บํารุงวงศ

•

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรภายใตแผนฯ 2 ชสอ.

กมล

•

สู...เสนทางสหกรณที่มีคุณคา ตอนที่ 1

ซาโกะ

จัง

•

ชวนกันคิดเรื่องการกําหนดใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ

รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท
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คอลัมน/ชื่อบทความ
สูเสนทางสหกรณที่มีคุณคา (ตอนจบ)

ซาโกะ

จัง

•

แนวทางการจัดการดานการเงินสหกรณ

รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

•

กรอบคิดการพัฒนางานสหกรณในภาพรวม

รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

•

ตามไปดู โครงการพัฒนาผูนาํ การเปลี่ยนแปลงของชสค.
ที่สุราษฎรธานี

สว.สก.

•

ขอเปนสวนหนึ่งบนเสนทางสูระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง
และรวมมือกันระหวางสหกรณ
เวทีรับฟงความคิดเห็นผูนําสหกรณออมทรัพย (ตอนจบ)

ซาโกะ

ซาโกะ

จัง

การกินดีอยูดีของชาติ เปนเชนไร
สหกรณออมทรัพยกลุมเจียเมง....จิ๋วแตแจว
ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ในแผนพัฒนาสหกรณ ฉบับที่ 2
ตนกลาพันธุใหมหัวใจสหกรณ
กระบวนทัศนปฐมบทของการพัฒนาสหกรณสูการพึ่งตนเอง
ถอดรหัสแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3 ผานเวทีเสวนาวิชาการ
การพัฒนาการตลาดสินคาเกษตรโดยระบบสหกรณ
เรื่องราวการเสวนา ที่ Farmer Shop
แนะนําสหกรณ: สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ผูนําธุรกิจผลิตภัณฑ
นมในระบบสหกรณ
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 3
ชาวนามืออาชีพ รุนบุกเบิก

ซาโกะ

จัง

ซาโกะ

จัง

•

กรอบการขับเคลื่อนสูระบบการเงินบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน

สว.สก.

•

การศึกษาดูงานกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน

ณัฐฐภักค

ผูปรารถนาสิทธิ์

ผาณิต

บูรณโภคา

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

7IA : นวัตกรรมมาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย
6. นานาสาระ
•
โลกรอนวิกฤตสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่จําเปนกอนหายนะ
•
การเรียนรูรวมกันแบบมีเข็มทิศ
•
Unseen สหกรณไทย
•
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวาอยางไร
ตอน สถาบันคุมครองเงินฝาก เปนขวากหนามสหกรณหรือ ?
•
มุมมองของสองนักปนไทยเมื่อคราวเดินทางไกลทั่วโลก
•
กระบวนการเรียนรูรวมกันแบบมีเข็มทิศ (ตอ)
•
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวาอยางไร
ตอน หุนสหกรณควรซื้อ ขาย ถาย โอน กันได ?
•

ผูเขียน

จัง

สว.สก.

สว.สก.
ดร.ธวิช

สุดสาคร

ดร.อานนท

ผกากรอง

หนุม สว.สก.
รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

สว.สก.
หนุม สว.สก.
หนุม สว.สก.
หญาแฝก

ผศ.ดร. มณฑล จําเริญพฤกษ
สว.สก.
คุณพนัส

ประดลชอบ

อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

อเล็ก
คุณสุนัย

ซัง
เศรษฐบุญสราง

อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน
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•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

คอลัมน/ชื่อบทความ
มุมมองของสองนักปนไทยเมื่อคราวเดินทางไกลทั่วโลก
ตอนที่ 2 ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด
ปญหาโลกรอนจากสภาวะเรือนกระจก
มุมมองของสองนักปนไทยเมื่อคราวเดินทางไกลทั่วโลก ตอนจบ
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวาอยางไร ตอน สหกรณตองกลาหัน
ไปขยายการลงทุนในตลาดทุน แต ผมวาอยาดีกวา
ชองวางระหวางการบริหารเชิง CSR และเชิงคุณธรรม
ขอบังคับที่ดีควรมีลักษณะอยางไร
การตอยอดงานวิจัย (ปตตานี) เรื่องเลาจากไหบูดู
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวาอยางไร
ตอน เขาวา สหกรณตองเปนอิสระ ปราศจากการควบคุมจาก
ทางการ ผมวา สหกรณควรเปนตัวของตัวเอง คุณวา อยางไร ?
ความแตกตางระหวางการบริหารในมิติ CSR และมิติคุณธรรม
กรณีศึกษา พีทีที ฟนอล ในหมูบานดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี
วิกฤตเศรษฐกิจกับผลกระทบทีม่ ีตอสหกรณออมทรัพย
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวาอยางไร
คุยกับหมอบอบเรื่องสุขภาพ: เคล็ดลับการปองกันหวัด 2009
ทองไปในโลกกวางกับการอนุรกั ษ ตอน ธนาคารปู จ.ชุมพร
เลาสูกันฟงเรื่องธรรมาภิบาลในสหกรณ
คุยกับหมอบอบเรื่องสุขภาพ: ไวรัสไขหวัดอินฟลูเอ็นซา
ผลกระทบจากการเปดเสรีอาเชียนที่มีตอสหกรณ
รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร ป 2552
สมาชิกสหกรณกับการปฏิบัติตนตามหลักความพอเพียง
Social Enterprise กระบวนทัศนทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ชวนกันกินใหนอยลง เพื่ออายุที่ยั่งยืนและสุขภาพแข็งแรง
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวาอยางไร
ตอน สวัสดิการ สค.ของ ชสค. ?
คุยกับหมอบอบเรื่องสุขภาพ: รูจักความเครียด
กระบวนทัศนของผูนําที่เปลี่ยนแปลง
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง: ตอนสวัสดิการ ส.ค.ของ ชสค.
คุยกับหมอบอบเรื่องสุขภาพ: รูจักความเครียด
กระบวนทัศนของผูนําที่เปลี่ยนแปลง
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง: ดอกเบี้ยกําลังไตกระไดจะ
ใหสหกรณทําไงดี
ควันหลงบอลโลก: จริยธรรมกับเงื่อนไขซื้อใจใครได

ผูเขียน
อเล็ก

ซัง

อ.ประวีร

วิชชุลตา

อเล็ก

ซัง

อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

อเล็ก

ซัง

คุณสุรจิตต

แกวชิงดวง

แบนอร

สหกรณ

อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

อเล็ก

ซัง

คุณเพยาว

กิมปฐม

อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

หมอบอบ
คุณปรเมศวร

อินทรชุมนุม

คุณไตรดา

แจงแจมญาณ

หมอบอบ
สว.สก.
สว.สก.
อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

อเล็ก

ซัง

หมอบอบ
อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

หมอบอบ
อเล็ก

ซัง

อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

หมอบอบ
อเล็ก

ซัง

อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คอลัมน/ชื่อบทความ
คุยกับหมอบอบเรื่องสุขภาพ: การนอนหลับกับสมองของเรา
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง
คุยกับหมอบอบเรื่องสุขภาพ: ไวรัสอารเอสวี
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง: ของขวัญ 9 ชิ้น สหกรณได
อะไร
คุยกับหมอบอบเรื่องสุขภาพ
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง
สุขภาพเพื่ออนาคต กับเลือดจระเขน้ําจืดพันธุไทย
คุยกับหมอบอบเรื่องสุขภาพ: กาแฟ เครื่องดื่มมหัศจรรย
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง
ขอคิดสําหรับผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยในมาตรฐานสากล
วีรบุรุษอาสา...ฟูกุชิมา 50
คุยกับหมอบอบเรื่องสุขภาพ: กาแฟ เครื่องดื่มมหัศจรรย
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวาอยางไร : จากปฏิบัติการยึดวอลล
สตรีท สู ปรากฏการณพลิกโลก
มารูจัก Slow Food กันเถอะ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัยอยางไร....ในชวงสถานการณน้ําทวม
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง
เราจะเตรียมรับมือกับน้ําทวมในอนาคตอยางไร
คุยกับหมอบอบ: อาหารเพื่อสุขภาพ
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง
คุยกับหมอบอบ: สาเหตุของโรคอุจจาระรวงของลูกนอยที่พอแมตอง
พึงระวัง
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง
ชวนกันรับประทานอาหารแทนยา
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวายังไง
ดื่มชาเขียวใหถูกวิธี ถึงจะดีจริง
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวาอยางไร
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวาอยางไร
H7N9 รูไวใชวา
เจรจาสันติภาพ ความหวังใหมสกู ารแกปญหาชายแดนใต
เขาวาอยางงั้น ผมวาอยางงี้ คุณวาอยางไร
เทอราปบานนา สปาบานทุง

ผูเขียน
หมอบอบ
อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

หมอบอบ
อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

หมอบอบ
อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

รศ.ดร.วิน

เชยชมศรี

หมอบอบ
อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

กมล
ศิษยเกาเยาวชน
หมอบอบ
อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

ศกลวรรณ
หมอบอบ
อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

สว.สก.
หมอบอบ
อ.วรเทพ
หมอบอบ

ไวทยาวิโรจน

อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

ใจฟา
อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

มะปราง
อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

ซาโกะ

จัง

สว.สก.
อ.วรเทพ

ไวทยาวิโรจน

ซาโกะ

จัง

133

3.5.3 คูมือการเรียนรู
การจัดทําคูมือการเรียนรู โดยนําองคความรูจากการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
และการเผยแพรแกผูสนใจ มีจํานวน 13 เลม ดังนี้
(1) คูมอื การจัดการรานคาปลีก
เป น คูมื อ ที่จั ด ทํ าขึ้น โดยการประยุ ก ต เ อา
หลักการบริหารจัดการรานตนแบบกับประสบการณ
การเรียนรูในชวงเวลาการบมเพาะธุรกิจรานตนแบบ
เปนเวลา 2 ป เพื่อนําไปเผยแพรแกผูประกอบการ
สถาบั น เกษตรกร หน ว ยงานหรื อ ผู ส นใจที่ จ ะ
ดําเนิน การรานคาชุมชน โดยมีเ นื้อ หาเกี่ย วกับ การ
เลื อ กทํ า เลที่ ตั้ ง การสร า งบรรยากาศภายในร า น
เทคนิคการสั่งซื้อ สิน คา การขายและใหบ ริก าร ณ
จุ ด แคชเชี ย ร การจั ด การสต็ อ กสิ น ค า การจั ด ทํ า
เอกสารและรายงานการเงิน และภารกิจประจําวัน
ของราน

(2) คูมือการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ Farmer Shop
คูมื อ การตรวจประเมิ น คุ ณภาพมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณฑ อ าหารของภาคี เ ครื อ ข ายผู ป ระกอบการ
Farmer Shop เพื่อใชเปนกลไกในการสุมตรวจประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน ตามที่กําหนดไวในฉลากสินคา มี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ตรวจประเมิ น คุ ณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอาหารในเครือขายของราน Farmer Shop ใน
การประเมิ น คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต น ของสถานที่ ผ ลิ ต
อาหาร และคุณภาพผลิตภัณฑ เชน ความปลอดภัย
ของผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารในเครื อ ขา ยของร า น Farmer
Shop
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(3) คูมือ หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ
เปนคูมือที่จัดทําขึ้นสําหรับผูตรวจสอบกิจการและผูสนใจที่จะ
พัฒนาความรูไปสูการเปนผูชํานาญการตรวจสอบกิจการสหกรณออทรัพย
เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปดวยชุดความรูทั้งดานการพัฒนาความคิดเชิง
บูร ณาการ การพั ฒนาทั กษะ และประสบการณ ที่จ ะไดรับจากวิท ยากร
ไดแก บริบทการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยในการสรางคุณคาแก
สมาชิกอยางยั่งยืน บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและ จริยธรรมของผู
ตรวจสอบกิจการ ความรูพื้นฐานการบัญชี กฎหมาย ที่ผูตรวจสอบกิจการ
ตองรู กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบ
กิจการ เทคนิคการตรวจสอบการเงินการบัญชี เทคนิคการตรวจสอบ
ดานการบริหารจัดการ เทคนิคการตรวจสอบดานการบริหารการเงิน
และการจัดการความรู (KM) สําหรับผูตรวจสอบกิจการ

(4) คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณการเกษตร
คูมื อ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงในสหกรณ ก ารเกษตร จั ด ทํ า
ขึ้นมาเพื่อใชในโครงการพัฒนาขีดความสามารถในสหกรณของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และเพื่อใชประโยชนในเชิงวิชาการ
รวมทั้งเผยแพรแกผูสนใจเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม มีเนื้อหาสาระที่
มุงเนนไปในการสรางกระบวนการเชื่อมตอใหเกิดการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติงานของสหกรณ โดยไดประยุกตเอาวิธีการของการจัดทําแผนที่
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ 100 วัน ภายใตคําแนะนําของทีมที่ปรึกษา

(5) คูมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
คู มื อ การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม จั ด ทํ า ขึ้ น จาก
ประสบการณของผูเขียนในฐานะผูประสานงานชุดโครงการวิจัยดานสหกรณ
ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อใชในการวิจัย
ภายใต ชุดโครงการการขับ เคลื่อ นการพั ฒนาการสหกรณและการค าที่เป น
ธรรม เพื่อใหไดชุดความรูและนวัตกรรมที่จะนําไปใชในการพัฒนาใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกลุม/องคกร โดยไดรวบรวมตัวอยางขอเสนอโครงการวิจัย
และผลลัพธงานวิจัยที่เปนความคิดสรางสรรค/นวัตกรรมไวในเลมเพื่อให
นักวิจัยสามารถนําไปใชประโยชน
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(6) คูมือการจัดการสหกรณออมทรัพย
เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาการ
จั ดการสหกรณ ออมทรั พย และเพื่ อเผยแพร แก นั กสหกรณ ในขบวนการ
สหกรณที่สนใจนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เนื้อหาสาระประกอบดวย
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพย การจัดการสหกรณออมทรัพย
โครงสรางองคการของสหกรณออมทรัพย การจัดการงานบุคคลสหกรณ
ออมทรัพย การบริหารการเงินในสหกรณออมทรัพย รายงานทางการเงินและ
การวิเคราะหงบการเงินสหกรณออมทรัพย ระบบบัญชีและวิธีการบันทึก
บัญชีของสหกรณออมทรัพย ระบบงาน เทคโนโลยีที่นํามาใชในระบบงาน
สหกรณออมทรัพย การควบคุมภายในสหกรณออมทรัพย และการจัดการ
เชิง กลยุทธในสหกรณออมทรัพย นอกจากนั้นยังไดสอดแทรกความรูที่ได
จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนกรณีตัวอยางประกอบการอธิบายเนื้อหา
ทางทฤษฎีในบทตาง ๆ เพื่อใหผูอานมีความเขาใจมากขึ้น

(7) คูมือการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อสรางความเขมแข็งของสหกรณ
คูมือ การจัดทําแผนกลยุทธเพื่อสรางความเขมแข็งของสหกรณจัดทํา
ขึ้นโดยมีจุดมุงหมายที่จะใชเปนคูมือสําหรับการจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณ
ภายใตกระบวนการมีสวนรวม และคํานึงถึงปจจัยสภาพ แวดลอมที่เกี่ยวของ เพื่อ
ชวยใหการวางแผนกลยุทธสําหรับสหกรณ ซึ่งจะนําไปใชในการบริหารจัดการ
สหกรณมีความสอดคลองเหมาะสมกับศักยภาพและความพรอมของบุคลากรที่มี
อยู ทุกสวนฝายที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการสรางความเขาใจใหตรงกัน สําหรับ
การกําหนดกรอบทิศทางดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งจะทําใหทุกสวนฝายสามารถ
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสหกรณไดอยางถูกตองเหมาะสม และที่
สําคัญในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธไดเนนย้ําในสวนของอัตตลักษณของความ
เปนสหกรณ เพื่อการบรรลุเปาหมายการเปนที่พึ่งของสมาชิกไดตามความคาดหวัง

(8) คูมือ การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ
คูมือ การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ จัดทําขึ้นเพื่อใหสหกรณ
นําไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดทําแผนกลยุทธสําหรับเปนกรอบทิศทาง
ในการดํ า เนิ น งานที่ ไ ด มี ก ารวางแผนโดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบจากป จ จั ย
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ มีเนื้อหาสาระที่ผูเขียนไดประยุกตจากทฤษฎีและ
ประสบการณในการจัดทําแผนกลยุทธทั้งในสหกรณ ภาครัฐ และเอกชน
มาเขี ย นให อยู ใ นลั ก ษณะที่ ผู อ า นจะสามารถทํ า ความเข า ใจได ง า ย และ
สามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติกับสหกรณโดยตรง
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(9) คูมือการจัดทําแผนธุรกิจ
คูมือการจัดทําแผนธุรกิจ จัดทําขึ้นเพื่อนําไปใชประโยชนในการ
เชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจชุมชนภายใตแผนงานของ ธ.ก.ส. ในป 25522554 เพื่อพัฒ นาการใหบริก ารของ ธ.ก.ส.ผานกลไกของ สกต. ที่จ ะ
สงเสริมใหกลุมเปาหมาย ทั้งที่เปนเกษตรกร ผูประกอบการ กลุมบุคคล
องคกรชุมชนและสหกรณทุกประเภทที่เปนองคประกอบในระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ ไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น

(10) คูมือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธของสหกรณการเกษตรสูก ารปฏิบัติ
คูมือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติสูการปฏิบัติ จัดทําขึ้นตาม
นโยบายที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร : ธ.ก.ส. ไดมอบหมายให
สถาบันวิชาการดานสหกรณ จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนคูมือสําหรับทีมที่ปรึกษาการ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ
จุดเนนของคูมือ คือ การจัดทําแผนปฏิบัติการภายใตแผนรวมของ
กิจการสหกรณที่ครอบคลุมการบริหารจัดการในมิติดานการเงิน การตลาด
กระบวนการภายใน และการเรี ยนรู อั นจะนํ าไปสูก ารบริ หารจัด การอยา ง
บูรณาการ และการบรรลุเปาหมายแหงความสําเร็จของสหกรณและการสนอง
ความตองการของสมาชิกภายใตภาวะการแขงขัน

(11) คูมือผูนําสหกรณที่มีคุณคา
คูมือ ผูนําสหกรณที่มีคุณคา จัดทําขึ้นเพื่อใชในหลักสูตร “ผูนํา
สหกรณที่มีคุณคา” ที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดดําเนินการนี้ ซึ่งได
ผานกระบวนการยกรางภายใตผูทรงคุณวุฒิที่เปรียบเสมือน “คลังสมอง”
ของการสหกรณของประเทศ โดยผูทรงคุณวุฒิทั้งหลายไดมีปณิธานรวมกัน
วา “การมุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพื่อการพัฒนาสหกรณ” ตองเริ่มจาก
การปรับกระบวนทัศน แกผู นํ าสหกรณ เพื่ อสร างผู นํ าการเปลี่ ยนแปลง ที่
พร อ มจะไปขั บ เคลื่ อ นให เกิ ด “ระบบสหกรณ ที่ มี คุ ณ ค า ” ในการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาสหกรณ ซึ่งเปนเปาหมายเดียวกันกับเปาหมายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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(12) คูมือการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ
คู มื อ การจั ด การโซ อุ ป ทานในธุ ร กิ จ สหกรณ จั ดทํ าขึ้ นเพื่ อใช
ประกอบการสอนสํ า หรั บหลัก สู ตรปริ ญญาตรี สาขาวิช าเศรษฐศาสตร
สหกรณ ซึ่งเปนรายวิชาใหม ในหลักสูตรปรับปรุงใหมของภาควิชาสหกรณ
ที่เปดสอนในภาคการศึกษาแรก ป 2554 ซึ่งไดนําชุดความรูที่ไดจากการ
วิจัยในเรื่องการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ กลยุทธการจัดการโซ
อุปทานในธุรกิจสหกรณ รวมทั้งไดนําเสนอตัวแบบการพัฒนาการจัดการ
โซอุปทานในธุรกิจสหกรณตามกรอบระบบคุณคา และการคาที่เปนธรรม
เพื่อใหผูอานเขาใจไดมากยิ่งขึ้น

(13) คูมือการจัดการเรียนรูหลักสูตร“ชาวนามืออาชีพ..จากแปลงนาสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน..”
หลั ก สู ต รเรี ย นรู “มิ ติ ใ หม แ ห ง การเรี ย นรู จ ากแปลงนาสู ก าร
พัฒนาที่ยั่งยืน” จัดทําขึ้นภายใตโครงการวิจัย “โครงการลูกชาวนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ” ที่สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการ
เรี ยนรู และพั ฒนาคุ ณภาพเยาวชน (สสค.) มอบหมายให ที มวิ จั ยสถาบั น
วิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร และ
มูลนิธิรามจิตติดําเนินการ
จุ ด มุ ง หมายสํ า คั ญ เพื่ อ สร า งแนวคิ ด การเรี ย นรู ใ นการเพิ่ ม
สมรรถนะทั้ ง ในด า นทั ศ นคติ ที่ มี ต อ อาชี พ การทํ า นา การปรั บ วิ ธี คิ ด ใน
ทิ ศ ทางของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ธํ า รงรั ก ษาผื น นาและการสื บ ทอด
ทายาทอย า งเหมาะสมและเกิ ด ผลดี ต อ สุ ข ภาวะและสภาพแวดล อ ม
นอกจากนั้ น ยั งให ความสํ าคั ญกั บ การเพิ่ มพู น ความรู และทัก ษะในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตบนพื้นฐานหลักการที่ถูกตอง เพื่อการเปน
ชาวนาอย างมืออาชี พ สามารถยืนหยัดบนการตัดสิ นใจในการผลิตและ
การตลาดไดอยางเหมาะสม เปนอิสระบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน
อยางมีความสุข
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3.5.4 สื่อเรียนรูและสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ
ในรอบป 2556 มีการจัดพิมพโบชัวรผลลัพธจากการวิจัยเผยแพร จํานวน 14
รายการ ดังรายละเอียด
(1) โบชัวร

1. โบชัวร ประชาสัมพันธหลักสูตรชาวนามืออาชีพ

2. โบชัวรโรงเรียนลูกชาวนา

3. โบชัวรประกาศเกียรติคุณ
นักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคา แหงป 2556

4. โบชัวรประชาสัมพันธสมัครสมาชิกวารสารฅนสหกรณ
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5. โบชัวรราน Farmer shop

6. โบชัวรขาวเกิดบุญ

7. โบชัวรสถาบันวิชาการดานสหกรณ ฉบับภาษาอังกฤษ

8. โบชัวรหลักสูตร The One

9. โบชัวรสถาบันวิชาการดานสหกรณ ปที่ 9

10. โบชัวร Farmer Shop
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11. โบชัวร โครงการซื้อขาวจากชาวนา

12. โบชัวรศูนยเรียนรูมีชีวิต

13. โบชัวร SHOs System Platform

14. โบชัวรกรอบทิศทางการดําเนินงานชุดโครงการวิจัย

(2) Pocket Book
ในรอบป 2556 มีการจัดพิมพพ็อคเก็ตบุคเผยแพร จํานวน 8 รายการ ดัง
รายละเอียด

1. หนังสือ “ทําไม ระบบสหกรณจํานวนมาก จึงสําเร็จหรือ
ลมเหลว? บทวิเคราะหการสหกรณเชิงระบบ

2. หนังสือ “ทําสหกรณใหเปนทางเลือกของประชาชน
ดวยวิธีคิด และคุณคา”
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3. พ็อคเก็ตบุค ตําราพิชัยยุทธ ฉบับคนทํานา

4. พ็อคเก็ตบุค หัวไรปลายนา จากวิชาชีวิต
สูหลักวิชาชีพที่ยั่งยืน

5. หนังสือการตูน โรงเรียนชาวนามืออาชีพ

6.พ็อคเก็ตบุคคูมือการเรียนรูสูการเปนชาวนามืออาชีพ

7. พ็อกเก็ตบุคการถายโอนความรูจากงานวิจัย

8. พ็อกเก็ตบุคการสรางสรรคนวัตกรรมนําการเปลี่ยนแปลง
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(3) วีดีทัศน
ในรอบป 2556
มี ก ารจั ด ทํ า วี ดี ทั ศ น เ ผยแพร ใ นรู ป ของซี ดี Youtube,
www.ku.ac.th, www.cai.ku.ac.th และจอ LED มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 6 เรื่อง ดัง
รายละเอียด

1. วีดีทัศน โรงเรียนลูกชาวนา ฉบับ รามจิตติ

2. วีดีทัศน โรงเรียนลูกชาวนา ฉบับ สว.สก.

3. วีดีทัศนประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 2556

4. LED ประชาสัมพันธโครงการของขวัญปใหม 2555

5. LED ประชาสัมพันธโครงการโครงการซื้อขาวจากชาวนา

6. LED ประชาสัมพันธโครงการซื้อขาวจากชาวนา
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(4) สื่อหนังสือพิมพ
ในรอบป 2556 มีการเผยแพรองคความรูจากการวิจัยของชุดโครงการฯ
เผยแพรในหนังสือพิมพ 24 เรื่อง ดังรายละเอียด

1. โลกธรรม...ของคนทําขาวอินทรีย
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2556

2. สสค. จับมือ ม.เกษตรฯ สรางลูกชาวนามืออาชีพ
(เว็บไซต) หนังสือพิมพไทยโพสต
ฉบับวันที่ 28 กันยายน 2556

3. หยุดมอบใชแคหวานเงิน (เว็บไซต)
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2556

4. ลูกชาวนามืออาชีพ!ไมจน-ไมเหนื่อย-เทห
หนังสือพิมพ คมชัดลึก ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2556
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5. สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย .. มั่นใจระบบสหกรณเขมแข็ง
หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม 2556

6. ตนทุนทํานาไรละ 21,355บ. จํานําแกปญ
 หาไมได
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2556

7. ม.เกษตร-สสค.ผุดหลักสูตรชาวนามืออาชีพ
หนังสือพิมพสยามรัฐฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

8. มือสมัครเลน
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556

9. หลักสูตรชาวนามืออาชีพ ตอบโจทยทํานาไมจน(เว็บไซต)
หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

10. นักวิชาการ แนะชาวนาอยาใหรบ.อุม สรางตัวเองเปนมือ
อาชีพ (เว็บไซต) http://www.isranews.org
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
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11. ชาวนามหาเศรษฐี ไอเดียสราง ลูกชาวนามืออาชีพ
(เว็บไซต) http://www.isranews.org วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

12. นักวิชาการกะเทาะปญหาโครงสรางชาวนาไทย
ทํานาแลวไมไดนา
(เว็บไซต) http://www.qlf.or.th วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

13. เปดเวทีพฒ
ั นาคุณภาพสหกรณ CQA
หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน 2556

14. สัมผัสชีวิตไทย ในสวนสามพราน
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 เมษายน 2556
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15. ดันงานวิจัยยกระดับเกษตรกรภาคีเครือขายวิชาการรวมแจม
หนังสือพิมพสยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2556

16. ม.เกษตรลงนามสูการพัฒนาแบบองครวมเพื่อ
การกินดีอยูดีของเกษตรกร
หนังสือพิมพแนวหนา ฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2556

17. ม.เกษตรลงนามสูการพัฒนาแบบองครวมเพื่อ
การกินดีอยูดีของเกษตรกร หนังสือพิมพเดลินิวส
ฉบับวันที่ 4 มีนาคม 2556

18. สกว.จับมือ ส.ป.ก. ทํา MOU ความรูยกระดับเกษตร
หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556

19. สอ.เปดเวทีสนทนาผลิตหลักสูตรอบรมบทบาทของสมาชิก
หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2556

20. รูปแบบธุรกิจสหกรณการเกษตรแนวใหม
หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 16 มกราคม 2556
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21. ประกาศเกียรติคุณ 3 สหกรณที่มีคุณคายึดมั่นหลักสหกรณ
หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2555

22. สหกรณ : ตัวแบบธุรกิจที่สรางโลกไดดีกวา
หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

23. เพื่อเกษตร
หนังสือพิมพขาวสดฉบับวันที่ 4 มีนาคม 2556

24. อนาคตยางไทย บทสรุปการพัฒนาบนธุรกิจคอรับชั่น
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 4 กันยายน 2556
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3.6 หลักสูตรเรียนรู : การพัฒนา Smart Officers ในการสงเสริมการรวมกลุมและสรางความ
เขมแข็งขององคกร
3.6.1 ความเปนมาของหลักสูตร
ผลการวิจัยของชุดโครงการการขับเคลื่อนการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ในระยะที่
6 ซึ่งไดมีขอ เสนอเชิงนโยบายใหข ยายผลการจั ดตั้งและดํ าเนิน งาน “ธุรกิจฐานสังคม” เพื่อ เปน
เครื่องมือของภาคเกษตรกรและภาคประชาชนในการใชแกปญ หาเศรษฐกิจ-สังคม บนหลักการ
พึ่งพาและรวมมือกัน ตามนิยามความหมายของ “ธุรกิจฐานสังคม” 5 ประการ (จุฑาทิพย ภัทราวาท
และคณะ, 2556) ที่จะชวยลดขอจํากัดและเปดโอกาสการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนสูสากลและสามารถ
ปรับตัวเขากับปจจัยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกลาว จําเปนที่ผูเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่รัฐ หรือ
ผูนําเกษตรกร ตองมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการสงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็ง
ขององคกร อีกทั้งมีวิสัยทัศนในการพัฒนาภาคการเกษตร ดวยการปรับเปลี่ยนบทบาทการสงเสริม
รูปแบบใหม ตลอดจนการปรับปรุงแกไขเชิงนโยบายและโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนอยางเทาเทีย ม มากกวาการสั่ งการจากนโยบายเบื้องบน ดังนั้นหลักสู ตรการ
พัฒนา Smart Officers ในที่นี้จึงไดจัดทําขึ้นเพื่อประโยชนตอเจาหนาที่รัฐหรือผูนําองคกร นําไปใชใน
การสงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งขององคกร
3.6.2 ปรัชญาแนวคิดของหลักสูตร
ปจจัยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน จําเปนอยางยิ่งที่เกษตรกรรายยอยตองมี
การปรับเปลี่ยนวิถีอาชีพและวิถีชีวิตที่สอดคลองเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง วิกฤติสิ่งแวดลอม
โลกรอน วิกฤติภัยธรรมชาติ วิกฤติเศรษฐกิจและรากเหงาของปญหา อีกทั้งความจําเปนของการ
พึ่งพาและรวมมือกันในการแกปญหาอยางเปนระบบและมองความเปนองครวม การสรางสรรค
นวัตกรรมที่สามารถนําพาไปสูการสรางความเขมแข็งเปนปกแผนขององคกรที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ของปจเจกบุคคลสูระบบเศรษฐกิจชุมชนและสังคมโลกในแนวทางที่เกิดความเปนธรรมและเทาเทียม
แนวนโยบายในการสงเสริมใหเ กิด การรวมกลุม ของเกษตรกรเพื่ อ เปน กลไกในการ
แกปญหาการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข นับเปนประเด็นยุทธศาสตรสําคัญ
ของรัฐบาลทุกประเทศ โดยเจาหนาที่รัฐยอมมีบทบาทสําคัญตอการสานตอนโยบาย สูการปฏิบัติ
เพื่อบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรดังกลาว
ขอคนพบจากการวิจัยของชุดโครงการฯ (จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ, 2556) ได
ชี้ใหเห็นวา “ธุรกิจฐานสังคม : Social Economy Enterprise (SEE)” เปนนวัตกรรมองคกรของสถาบัน
เกษตรกรที่จะชวยใหเกษตรกร/ ประชาชนรายยอย ใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาการประกอบ
อาชีพและการยกระดับการดําเนินชีวิตไดอยางสมดุล ภายใตกรอบการดําเนินงานที่ยึดมั่นในคุณคา
สหกรณ และนําเอาแนวคิดการจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการมาใชในการดําเนินธุรกิจ จะชวย
149

สรางความเปนปกแผนและเขมแข็งแกองคกรและการนําประโยชนสูปจเจกบุคคลที่เปนสมาชิกและ
ชุมชน
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในที่นี้จึงเปนไปเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนที่เปนทางเลือก
ใหมที่แตกตางจากเดิม ซึ่งการสงเสริมการรวมกลุมเปนแนวนโยบายจากขางบน (Top down Policy)
โดยมีโครงการของหนวยงานรัฐเขามาสงเสริมใหสถาบันเกษตรกรมีความเขมแข็ง และเชื่อมโยงกับ
ภาคีพันธมิตรภาคเอกชน สมาคมการคาทั้งในและตางประเทศเพื่อการยกระดับการเกษตรของไทย
ไปสูสากล
3.6.3 วัตถุประสงค
การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกเจาหนาที่รัฐและผูเกี่ยวของ
สําหรับบทบาทใหมในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ทําหนาที่ใหการสนับสนุนสงเสริมการรวมกลุม
ของเกษตรกรและการสรางสรรคธุรกิจภายใตโซอุปทานของกลุม เพื่อนําไปสูการยกระดับอาชีพและ
การดําเนินชีวิตของเกษตรกรที่เปนกลุมเปาหมาย
3.6.4 กรอบแนวคิดหลักสูตร
กรอบแนวคิด หลั ก สู ต รการสงเสริมการรวมกลุ มของเกษตรกรและการสรางความ
เขมแข็งจะเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม ซึ่งจะครอบคลุมชุดความรู 5
สวน สวนแรก จะเปนการปรับวิสัยทัศนผูเรียนเกี่ยวกับนวัตกรรมนําการพัฒนา สูการแกปญหา
การเกษตรอยางยั่ งยืน สวนที่ส อง เป นแนวทางการสงเสริมการเกษตรเพื่อ ยกระดับ สมรรถนะ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ ที่ส มดุล กั บ การดํา รงชี วิต สวนที่ส าม เปน การวางแผนกลยุท ธ
สําหรัรบการจัดตั้งและดําเนินงานกลุมพึ่งพาตนเอง ภายใตการมีสวรวม สวนที่สี่ การจัดตั้งกลุม/
องคกร และการสรางความเขมแข็งเปนธรรมาภิบาล สวนที่หา การจัดการโซอุปทาน
3.6.5 ชื่อหลักสูตร :
หลักสูตรเปนระบบสําหรับนักสงเสริมมืออาชีพเพื่อการสงเสริมการรวมกลุมและสราง
ความเขมแข็ง (Training – the Trainer Package on Enhancing Smart Officers’ Capacity in Farmer
Group Formation and Strengthening)
3.6.6 กลุมเปาหมาย :
เจาหนาที่สงเสริมของรัฐ และผูนําเกษตรกร
3.6.7 เนื้อหาหลักสูตร :
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติใ นการสงเสริมการทําการเกษตร การสงเสริมการ
รวมกลุม การสรางความเขมแข็งของกลุมและสรางเครือขายธุรกิจเชื่อมโยงสู Local/ Regional/
Global Value Chains การติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาเพื่อการนําประโยชนสูการพัฒนา
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3.6.8 จํานวนชั่วโมง :
จํานวนชั่วโมงในการเรียน 145 ชั่วโมง ศึกษาดูงาน 3 วัน (18 ชั่วโมง) รวม 156 ชั่วโมง
3.6.9 องคประกอบหลักสูตร : ประกอบดวย 5 หนวยเรียน
หนวยเรียนที่ 1 : สถานการณในบริบทโลกยุคปจจุบัน : นวัตกรรมนําการพัฒนาสูการ
แกปญหาของเกษตรกรอยางยั่งยืน
หนวยเรียนที่ 2 : การสงเสริมเกษตรกรสูความสําเร็จในการประกอบอาชีพและการมี
ชีวิตความเปนอยูที่ดี
หนวยเรียนที่ 3 : การวางแผนกลยุทธสําหรับการจัดตั้งและดําเนินการกลุมพึ่งพาตนเอง
ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน
หนวยเรียนที่ 4 : การจัดการกลุม/องคกร สูความเขมแข็งเปนธรรมาภิบาล
หนวยเรียนที่ 5 : การจัดการโซอุปทานในธุรกิจ
3.6.10 รายละเอียดหนวยเรียน :
หนวยเรียนที่ 1 (18 ชั่วโมง)
1. ชื่อหนวยเรียน :
สถานการณในบริบทโลกยุคปจจุบัน : นวัตกรรมนําการพัฒนาสูการแกปญหาของเกษตรกรอยางยั่งยืน
2. ผลลัพธที่คาดหวัง :
2.1 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในบริบทโลกปจจุบัน และเชื่อมโยงไปสูปจจัยเชิงสาเหตุของวิกฤติ
สิ่งแวดลอม โลกรอน ภั ยธรรมชาติ วิ กฤติเศรษฐกิ จ ป ญหาความยากจน และการขาดแคลนอาหารและ
พลังงาน
2.2 ผูเรียนตระหนักเห็นความสําคัญของการใชนวัตกรรมนําการพัฒนาสูการแกปญหาความยากจน
การขาดแคลนอาหารและพลังงาน ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.3 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และเห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวคิด New
Growth Model เพื่อแกปญหา
2.4 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และเห็นแนวปฏิบัติที่ดีของการเกษตรยั่งยืน
2.5 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และเห็นแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดตั้งและดําเนินงานกลุมพึ่งพาตนเอง
ในการแกปญหาการประกอบอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตแกเกษตรกร
2.6 ผูเรี ยนตระหนักเห็นความสําคั ญของการปรั บเปลี่ ยนทิ ศทางการสง เสริ มของหน วยงานรั ฐ ใน
ทิศทางที่เอื้อตอการรวมกลุมพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ทั้งดานเครื่องมือ กลไก และระบบสนับสนุนจากรัฐ
3. ตัวชี้วัดการประเมินผล :
3.1 ผูเรียนสามารถอธิบายความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวคิดการพัฒนาในรูปของ New
Growth Model ที่นําไปสูการแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และลดความเหลื่อมล้ํา
3.2 ผูเรียนสามารถอธิบายใหเห็นโอกาสและประโยชนที่เกษตรกรไดรับในการจัดตั้งและดําเนินงาน
กลุมพึ่งพาตนเอง ในการเปนกลไกสําหรับแกปญหาการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของเกษตรกร
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4. สาระการเรียนรู :
4.1 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 แนวคิดและแนวทางการพัฒนา ภายใตกรอบคิด New Growth Model เพื่อแกปญหาความยากจน
และวิกฤติตางๆ
4.3 นวัตกรรมองคกรรูปแบบตางๆ เพื่อการพัฒนา ภายใตการพึ่งพาและรวมมือกันของเกษตรกร
4.4 ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของกลุมพึ่งพาตนเอง
5. เครื่องมือและอุปกรณ :
5.1 เอกสารประกอบคําบรรยาย และ power point
5.2 วีดีทัศน ตัวแบบกลุมพึ่งพาตนเองที่ประสบความสําเร็จ และมีแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
5.3 ศูนยเรียนรูมีชีวิต
6. วิธีการ :
• การบรรยาย – การอภิปรายแสดงความคิดเห็น งานมอบหมาย
7. การประเมินผล :
• ผลการประเมินจากงานมอบหมายอยูในเกณฑ “ดี”
หนวยเรียนที่ 2 (30 ชัว่ โมง)
1. ชื่อหนวยเรียน :
แนวทางการสงเสริมเกษตรกรเพื่อยกระดับสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่สรางสมดุลในอาชีพและชีวิต
2. ผลลัพธที่คาดหวัง :
2.1 ผูเรียนมีความรูความเขาใจในกรอบแนวคิดการทําการเกษตรที่สรางสมดุลในอาชีพและชีวิต
2.2 ผูเรียนมีความรูและมีทักษะในการเปนนักสงเสริมการเกษตรในแนวทางการสรางสมดุลในอาชีพและ
ชีวิต
3. ตัวชี้วัดการประเมินผล :
3.1 ผลการประมินทัศนคติอยูในเกณฑ “ดี”
3.2 ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบ ขอดี-ขอดอย ของการทําการเกษตรโดยทั่วไปและการทําการเกษตรตาม
กรอบคิด “การสรางสมดุลในอาชีพและชีวิต”
3.3 งานมอบหมาย “คูมือการสงเสริมการทําการเกษตรที่สรางสมดุลในอาชีพและชีวิต” อยูในเกณฑ “ดี”
4. สาระการเรียนรู :
4.1 กรอบคิด หลักการ และแนวปฏิบัติในการทําการเกษตรที่สรางสมดุลในอาชีพและชีวิต ประยุกตจาก
กรอบคิด “หลักสูตรชาวนามืออาชีพ” ของสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู
4.2 กรอบคิดและแนวทางการทําการเกษตรยั่งยืน
4.3 การวางแผนการผลิตเพื่อลดตนทุน เพิ่มผลกําไร และมีการบริหารความเสี่ยง
4.4 การออม การสะสมทุน และการเขาถึงแหลงทุนอยางเหมาะสม
4.5 การเลือกใชเทคโนโลยีและปจจัยการผลิตอยางเหมาะสม
4.6 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ
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4.7 ทางเลือกในการจําหนายและการสรางอํานาจการตอรอง
5. เครื่องมือและอุปกรณ :
5.1 เอกสารประกอบการบรรยาย และ power point
5.2 วีดีทัศน กรณีศึกษาการจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิดชาวนามืออาชีพ
5.3 ศูนยเรียนรูมีชีวิต
5.4 ฝกปฏิบัติ การจัดทําคูมือการสงเสริมฯ ภายใตคําแนะนําของที่ปรึกษา
6. วิธีการ :
• การบรรยาย – การอภิปราย งานมอบหมาย
7. การประเมินผล :
• ทัศนคติที่มีตอตัวแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรูการทําการเกษตรที่สรางสมดุลในอาชีพและชีวิต อยู
ในเกณฑ “ดี”
• งานมอบหมาย “คูมือการสงเสริม” อยูในเกณฑ “ดี”
หนวยเรียนที่ 3 (30 ชั่วโมง)
1. ชื่อหนวยเรียน :
การวางแผนกลยุท ธ สํา หรับ การจัด ตั้ งและดํ า เนิ น งานกลุ ม พึ่ง พาตนเองภายใต การมีส ว นร ว มของ
ประชาคม
2. ผลลัพธที่คาดหวัง :
2.1 ผูเรียนมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการจัดทําแผนกลยุทธในการจัดตั้งและดําเนินงานกลุม
พึ่งพาตนเอง ภายใตการมีสวนรวมของประชาคม
2.2 ผูเรียนมีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือและเทคนิกในแตละขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธสูการ
ปฏิบัติ
2.3 ผูเรียนมีความสามารถในการทดลองจัดทําแผนกลยุทธควบคูกับการดําเนินงานจัดตั้งกลุมพึ่งพา
ตนเองในพื้นที่เปาหมาย ภายใตคําแนะนําของที่ปรึกษา
3. ตัวชี้วัดการประเมินผล :
• ผลงานที่มอบหมาย “แผนกลยุทธ” อยูในเกณฑ “ดี”
4. สาระการเรียนรู :
4.1 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ ภายใตการมีสวนรวมของประชาคม
4.2 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม และการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ
4.3 การจัดทําแผนกลยุทธ
4.4 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
5. เครื่องมือและอุปกรณ :
5.1 เอกสารประกอบการบรรยาย และ power point
5.2 คูมือการจัดทําแผนกลยุทธ
5.3 วีดีทัศน
5.4 กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ
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5.5 การฝกทักษะในการจัดทําแผนกลยุทธอยางมีสวนรวมของประชาคมในพื้นที่เปาหมาย
6. วิธีการ :
• การบรรยาย – การอภิปราย – การฝกปฏิบัติจากงานมอบหมาย
7. การประเมินผล :
• งานมอบหมาย “แผนกลยุทธ” อยูในเกณฑ “ดี”
หนวยเรียนที่ 4 (30 ชั่วโมง)
1. ชื่อหนวยเรียน :
การจัดตั้งกลุม/องคกร และการสรางความเขมแข็งเปนธรรมาภิบาล
2. ผลลัพธที่คาดหวัง :
2.1 ผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการ และวิธีการจัดการของกลุมพึ่งพาตนเอง
2.2 ผู เ รี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจในโครงสร า งการบริ ห ารงานและหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
องคประกอบในโครงสราง
2.3 ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการจัดการดานการเงิน
2.4 ผูเรียนมีความรูความเขาใจในระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.5 ผูเรียนมีความรูความเขาใจในกระบวนการบริหารจัดการการมีสวนรวม : จากนโยบายสูการปฏิบัติ
3. ตัวชี้วัดการประเมินผล :
• ผลการทดสอบอยูในเกณฑ “ดี”
4. สาระการเรียนรู :
4.1 คานิยม หลักการสหกรณสากล
4.2 นวัตกรรม ตัวแบบธุรกิจที่เปนกลุมพึ่งพาตนเอง รูปแบบตางๆ
4.3 โครงสรางการบริหารงาน และหนาที่ความรับผิดชอบขององคประกอบในโครงสราง
4.4 หลักการบริหารการเงิน หนาที่ในการจัดการดานการเงิน โครงสรางการเงิน การจัดทํารายงาน
การเงินและเครื่องมือในการวิเคราะหดานการเงิน
4.5 ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่ควรรู
4.6 แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธสูการปฏิบัติ
5. เครื่องมือและอุปกรณ :
5.1 เอกสารประกอบการบรรยาย และ power point
5.2 คูมือการบริหารเชิงกลยุทธสูการปฏิบัติ
5.3 วีดีทัศน
5.4 กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
6. วิธีการ :
• การบรรยาย – การอภิปราย – การศึกษาดูงาน
7. การประเมินผล :
• ผลการทดสอบอยูในเกณฑ “ดี”
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หนวยเรียนที่ 5 (30 ชั่วโมง)
1. ชื่อหนวยเรียน :
การจัดการโซอุปทานในธุรกิจ
2. ผลลัพธที่คาดหวัง :
2.1 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการจัดการโซอุปทาน และมีทักษะในการนําเอาแนวคิดการจัดการโซ
อุปทานมาใสในการสงเสริมธุรกิจของกลุมพึ่งพาตนเอง เพื่อสรางทางเลือกในการเขาถึงตลาดและผูบริโภค
2.2 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจ (Strategic Partners) เพื่อ
นําไปสูการจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการเพื่อการยกระดับสมรรถนะในการแขงขันของกลุม
2.3 ผู เ รี ย นมี ป ระสบการณ จ ากการศึ ก ษาดู ง านในตั ว แบบและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องกลุ ม ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จในการจัดการโซอุปทานในธุรกิจ
2.4 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในแนวทางการจัดการการเกษตรที่ดี (GAP) และมีทักษะในการสงเสริม
GAP แกเกษตรกร
2.5 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานคุณภาพ GAP/ GMP/ Food Safety/ IFOAM และแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการสงเสริมเกษตรกร
2.6 ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการสรางแบรนด และมีทักษะในการสรางแบรนดจากกรณีศึกษา
กลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ
3. ตัวชี้วัดการประเมินผล :
3.1 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในหลักการและแนวปฏิบัติการจัดการโซอุปทานในธุรกิจ มีทักษะใน
การเชื่อมโยงพันธมิตรในโซอุปทานเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันในเชิงธุรกิจของกลุม สู Global Value
Chain
3.2 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการสงเสริมการทําการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินคาเกษตรในระดับมาตรฐานสากลตามความเหมาะสม
3.3 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการสรางแบรนด เพื่อพัฒนาเอกลักษณของกลุม หรือ
สินคาของกลุมใหเกิดการยอมรับในสังคม
3.4 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถตัดสินใจในการสรางเครือขาย ภายใตโซอุปทานอยาง
เหมาะสมที่กอใหเกิดประโยชนสูสมาชิกกลุมและชุมชน เพื่อการสรางสมดุลในอาชีพและชีวิตของเกษตรกรที่
เปนสมาชิกและชุมชน
4. สาระการเรียนรู :
4.1 หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดการโซอุทานในธุรกิจ
4.2 หลักการและแนวปฏิบัติในการสงเสริมการทําการเกษตรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (GAP) แกเกษตรกร
4.3 หลักการและแนวปฏิบัติในการสรางแบรนดเพื่อการสรางความเชื่อมั่นไววางใจ
5. เครื่องมือและอุปกรณ :
5.1 เอกสารประกอบการบรรยาย และ power point
5.2 วีดีทัศน กรณีศึกษาที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
5.3 การจัดเวทีถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา
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5.4 การศึกษาดูงานจากศูนยเรียนรูมีชีวิต สําหรับกรณึศึกษาที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
6. วิธีการ :
• การบรรยาย – การอภิปราย – ศึกษาดูงาน – งานมอบหมาย การสรางสรรคนวัตกรรมของกลุม
พึ่งพาตนเอง
7. การประเมินผล :
• ผลการทดสอบ อยูในเกณฑ “ดี”
• ผลงานมอบหมาย ไดรับการประเมินอยูในเกณฑ “ดี”
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บทที่ 4
บทวิเคราะห์และข้อค้นพบจากการวิจยั
4.1 บทวิเคราะห์
การวิจัยของชุดโครงการฯ ในระยะที่ 6 มีวัตถุประสงค์สําคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย การ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม (SEE) ให้เข้มแข็ง การ
พัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม การขยายผลธุรกิจฐานสังคมสู่ชุมชน และการหาแนวทางการ
ขยายผลสู่หุ้นส่วนพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยการดําเนินงานเป็นไปภายใต้กรอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนการวิจัย (รูปที่ 4.1)

การสร้างสมรรถนะคน

ระบบการค้า
เป็นธรรม
สร้างสรรค์
สินค้าไทย
สู่สากล

้อม
ดล ม
ังคม ิ่งแว ธรร
ในส ส ีคุณ
คน ภาวะ าพ ม
สุข ภ
จใน มีคุณ
ใส่ใ ังคม
ส

เ
สืบ กษตร
ทอ กร เก
ดส มีอ ษต
ร้าง าชีพ รย
คว ม ั่งยืน
าม ีคุณ
มั่น ภา
คงท พช
างอ ีวิตท
าห ี่ดี
าร

วิสัยทัศน์ : สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเสมอภาค เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้าง
พื้นฐาน
ระบบ
สนับสนุน
เอื้อต่อ SEE

การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

กรอบทิศทางเชิงกลยุทธ์ การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร การเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน
ตามกรอบ SEE และ VN&F Platform

ระบบ
สนับสนุน
เวทีเรียนรู้/
คลังข้อมูล/
สารสนเทศ/
ทีมพี่เลี้ยง

ศูนย์
เรียนรู้

เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม

ศูนย์
เรียนรู้

เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย

การยกระดับ
สู่ SEE

เครือข่ายคุณค่า
ผลไม้คุณภาพ

เกษตรกร - ปัจเจกบุคคล - ชุมชน - ผู้ประกอบการรายย่อย

การพัฒนา

ทุนความรู้เดิม
ของชุดโครงการ

เครือข่ายคุณค่า
ยางพารา

การต่อยอดการวิจัย
ของชุดโครงการ
ระยะที่ 5
ทุนเดิม
ตัวแบบธุรกิจเครือข่ายคุณค่า

ศูนย์
เรียนรู้

ศูนย์
เรียนรู้

กลุ่มธุรกิจ
เชิงคุณค่า
สามพราน

ตัวแบบธุรกิจ
Farmer Shop

หน่วยงานรัฐ

เอกชน

ทีมวิจัยสนับสนุน
ภายใต้ชุดโครงการ
สกว.

หุ้นส่วน
พันธมิตร
ธุรกิจ
ในประเทศ
+
ต่างประเทศ

การเชื่อมโยง
เครือข่าย

รูปที่ 4.1 กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการวิจัยชุดโครงการฯ ระยะที่ 6
การขับเคลื่อนชุดโครงการฯ ระยะที่ 6 เป็นการต่อยอดการวิจัยในระยะที่ 5 เพื่อยกระดับตัวแบบ
ธุรกิจสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม ตามกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE) และ
กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งตามกรอบ VN&F Platform เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีความเสมอภาคเป็นธรรม มีภูมิค้มุ กันต่อการเปลี่ยนแปลง”

ขอบข่ายการวิจัยได้จําแนกออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรก การวิจัยเพื่อการยกระดับตัว
แบบธุรกิจที่เป็นผลผลิตจากการวิจัย สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคมโดยใช้คุณลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ
ของธุรกิจฐานสังคม (ข้อ 1.5 หน้า 6) เพื่อใช้เป็นเข็มมุ่งการบรรลุสู่เป้าหมาย โดยใช้ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
เป็นสะพานเชื่อมในการจัดการความรู้ส่กู ารยกระดับตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจฐานสังคม
ส่วนที่สอง เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน ประกอบด้วย การจัดเวทีเรียนรู้ การพัฒนา
คลังความรู้ และระบบสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม และทีมพี่เลี้ยงให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจของโครงการวิจัยในการยกระดับการพัฒนาตัวแบบธุรกิจสู่การเป็นธุรกิจฐาน
สังคม ได้แก่ เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย เครือข่ายคุณค่า
ผลไม้คุณภาพ เครือข่ายคุณค่ายางพารา กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และตัวแบบธุรกิจ Farmer
Shop
ส่วนที่สาม การศึกษาหาแนวทางเชื่อมโยงพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่มีปณิธานและ
เป้าหมายในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับสมรรถนะของธุรกิจฐานสังคมสู่ Regional และ
Global Value Chain โดยคาดหวังที่จะให้เกิดคุณค่า 4 ประการ ได้แก่ การยกระดับขีดความสามารถให้
เกษตรกรเป็นมืออาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดี นําพาสู่เกษตรยั่งยืนและการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
สร้างสรรค์สินค้าไทยสู่สากลในระบบการค้าที่เป็นธรรม การพัฒนาระบบสนับสนุนและโครงสร้าง
พื้นฐานที่เอื้อต่อการดําเนินงานธุรกิจฐานสังคม และประการสุดท้ายคือ คนในสังคมใส่ใจในสุขภาวะ
สิ่งแวดล้อม และสังคมคุณภาพ มีคุณธรรม
4.2 ภาคีพันธมิตรที่เข้ามามีส่วนร่วมกับชุดโครงการฯ และการสร้างสรรค์คุณค่า
ภายใต้กรอบเวลาของการวิจัยของชุดโครงการฯ ระยะที่ 6 มีภาคีพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วมและ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์คุณค่า ดังต่อไปนี้
1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Growth) แก่ภาคีพันธมิตรที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน จํานวน 596 องค์กร/หน่วยงาน เกษตรกร 1,818 ราย
ผู้ประกอบการรายย่อย 236 ราย
2) การยกระดับการผลิตของเกษตรกรสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
และเข้ า สู่ ก ระบวนการปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต ไปสู่ ก ารผลิ ต ตามมาตรฐานการเกษตรที่ ดี (GAP) แก่
เกษตรกรรายย่อย จํานวน 3,008 ราย ครอบคลุมเนื้อที่เพาะปลูก 120,320 ไร่
3) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตและตลาดทางเลือก เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ํ า และสร้ า งอํ า นาจการต่ อ รองในการจํ า หน่ า ยผลผลิ ต และการลดต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการตลาดแก่
เกษตรกร จํานวน 234 ราย สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ 40 แห่ง ผู้ประกอบการรายย่อย 303 ราย มี
รายได้เพิ่มจากเดิมระหว่าง 10-50% ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการตลาดได้ 10-25%
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4.3 บนเส้นทางสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม : 6 กรณีศึกษาภายใต้ชุดโครงการฯ
ในที่นี้จะกล่าวถึง ผลลัพธ์การวิจัยในส่วนของการยกระดับตัวแบบธุรกิจสู่การเป็นธุรกิจฐาน
สัง คม ภายใต้ ก รอบการขั บ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาธุ ร กิ จ ฐานสั ง คมใน 6 ตั ว แบบธุ ร กิ จ ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
4.3.1 เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
1) ทุนเดิม : เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม มีการดําเนินงานครอบคลุมในพื้นที่ อ.นาโส่ จ.ยโสธร
และ จ.อํานาจเจริญ ได้ริเริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2549 โดยชาวนาภายใต้เครือข่ายมูลนิธิธรรมะร่วม
ใจ จํานวน 108 คน ที่เผชิญปัญหาราคาข้าวตกต่ํา ได้ใช้กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า “ข้าวคุณธรรม” ภายใต้เงื่อนไขที่
ชาวนาเจ้าของแปลงนาถือศีลห้า ลดอบายมุข 3 ประการ “ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า และไม่เล่นการ
พนัน” อีกทั้งได้วางกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาวนาและภาคีที่
เข้าร่วมโครงการ และใช้ปฏิญญาชาวนาคุณธรรมเป็นปณิธานร่วมในการยกระดับการผลิตข้าวสู่
มาตรฐานอินทรีย์เชิงคุณธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยง
พันธมิตรภายใต้โซ่อุปทาน สู่เป้าหมายร่วมและนําประโยชน์สู่สมาชิกและภาคีได้อย่างเป็นรูปธรรม
ปัจจุบันแบรนด์ “ข้าวคุณธรรม” ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม

2) พัฒนาการของเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
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3) บนเส้นทางสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม (รูปที่ 4.2)
การขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคมนั้นอาจ
กล่าวได้ว่าจุดเริ่มต้นมาจากความท้าทายในการแก้ปัญหาของแกนนําชาวนา จากนั้นจึงค้นหา
แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยการสร้างแบรนด์สินค้าเชิงคุณค่า “ข้าวคุณธรรม”
การกําหนดเงื่อนไขของมาตรฐานคุณภาพของข้าวคุณธรรม ทั้งมาตรฐาน IFOAM
และ
มาตรฐาน “ข้าวคุณธรรม” และการออกแบบระบบธุรกิจโดยมีการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ ได้
นํามาซึ่งการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ คนในชุมชน
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
บทสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะ 5 ประการของการเป็นธุรกิจฐานสังคมของเครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม ประกอบด้วย
• มีโครงสร้างการบริหารงานและระบบบริการจัดการที่แสดงให้เห็นวิธีการทํางานที่ยึดมั่นบน
หลักการพึ่งพาและร่วมมือกันของภาคี ภายใต้คณะกรรมการเครือข่าย
• มีกรอบการดําเนินงานอย่างมีแบบแผนสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม
- ในระดับต้นน้ํา มีแผนการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์คุณธรรม ภายใต้กลไกการผลิต
ตามเงื่อนไข “ข้าวคุณธรรม” มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) และการรับรองมาตรฐาน “ข้าว
คุณธรรม” ภายใต้กลไกสภาผู้บริโภค มีการดําเนินการศูนย์วิจัยไทบ้าน เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวปลูก
เพื่อการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และธํารงรักษาความมั่นคงทางอาหาร มีการ
จัดตั้งและดําเนินการ “ธนาริยาคาร” ให้เป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ข้าวปลูกแก่ชุมชน มีกองบุญหนุนเกื้อเพื่อการสะสมทุนสําหรับสวัสดิการชาวนา และการสร้าง
ความเข้มแข็งของธุรกิจเครือข่าย มีศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนาคุณธรรมแก่ผู้สนใจ และศูนย์บริการ
สมุนไพรพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น “เทอราปีบ้านนา สปาบ้านทุ่ง” แก่ชุมชนเพื่อสุขอนามัย
ที่ดี
- ในระดั บ กลางน้ํ า มี แ ผนการรวบรวม แปรรู ป บรรจุ หี บ ห่ อ ผ่ า นกลไกของโรงสี
ดาวกระจายและศูนย์ข้าวคุณธรรม
- ในระดับปลายน้ํา มีแผนธุรกิจร่วมกับภาคีพันธมิตร ในการดําเนินงานศูนย์กระจายสินค้า
กับบริษัททีวีบูรพา โครงการซื้อข้าวจากชาวนาร่วมกับร้าน Farmer Shop มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ การจํ า หน่ า ยข้ า วคุ ณ ธรรมร่ ว มกับ ร้ า นขายยากรุง เทพ การจํ า หน่ า ยข้ า วแก่
สมาชิกเครือข่าย พอช. และอื่นๆ โดยผลการติดตามแบรนด์ข้าวคุณธรรมจากกลุ่มผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ข้าวคุณธรรมได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่าง
กว้างขวาง
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รูปที่ 4.2 บนเส้นทางสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคมของเครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม
4.3.2 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
1) ทุนเดิม : การก่อตั้งของเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยนั้น เริ่มต้นในปี 2549 ในรูปของ
แคนดูโมเดล ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์เการเกษตร
เกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จํากัด และสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด
จ.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังในการทําธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด ต่อมาในปี 2552 สกก.เกษตรวิสัย จํากัด ได้เชื่อมโยงภาคีสหกรณ์การเกษตร 16 แห่ง ในเขต
พื้นที่ท่งุ กุลาร้องไห้ จัดตั้งเป็น “เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพื่อการทํางานร่วมกัน สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทยสู่สากล” และได้สร้างสรรค์แบรนด์ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ในนาม “ข้าวเกิดบุญ” เป็นแบ
รนด์ร่วมของข้าวหอมมะลิเครือข่าย ปรากฏการณ์ดังกล่าวถือเป็นการริเริ่มการนําเอาการจัดการโซ่
อุ ป ทานมาใช้ ใ นธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ ก ารเกษตรไทย และเป็ น ไปตามแนวทางเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 2 เป้าหมายสําคัญของเครือข่ายคุณค่าข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทยคือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมแบรนด์เชิงคุณค่า “ข้าวเกิดบุญ” ให้เป็นที่ประจักษ์ใน
สายตาผู้บริโภคถึงคุณค่าของข้าวหอมมะลิที่ผลิตและจําหน่ายโดยเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร และ
การเตรี ย มการพั ฒ นาระบบธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ ก ารเกษตรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล โดยเครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ข้ า วหอมมะลิ ส หกรณ์ ไ ทยมี ส มาชิ ก รวมกั น จํ า นวน 55,501
ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และนครราชสีมา
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2) พัฒนาการของเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

3) บนเส้นทางสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม (รูปที่ 4.3)
ด้วยตระหนักดีถึงสิ่งท้าทายในการดําเนินธุรกิจข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร ภายใต้
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และการยกระดับขีดความสามารถในเชิงธุรกิจเพื่อการนํา
ประโยชน์สู่สมาชิกที่เป็นชาวนารายย่อย ตลอดจนการเรียนรู้ถึงประโยชน์ในการเสริมพลังการทํา
ธุรกิจสหกรณ์ในรูปแบบของเครือข่ายธุรกิจ จากกรณี “แคนดูโมเดล” ในปี พ.ศ. 2552 สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ในฐานะแกนนําจึงได้ชักชวนสหกรณ์การเกษตรที่สนใจเข้าร่วมเวที
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายหลังจากการวิเคราะห์สถานการณ์โดยการมองอนาคตสําหรับทิศทางการ
พัฒนาธุรกิจข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นข้าว
หอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จึงมีมติร่วมกันระหว่างสหกรณ์การเกษตร 15 สหกรณ์ให้จัดตั้ง
และดําเนินงาน “เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย” สู่การบรรลุวิสัยทัศน์เครือข่าย คือ “มุ่ง
พัฒนาข้าวหอมมะลิไทยสู่สากล” โดยใช้แบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” เป็นแบรนด์สินค้าของเครือข่ายฯ
จากนั้นจึงได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้ทีมพี่เลี้ยงเพื่อการออกแบบระบบการจัดการโซ่
อุปทานในธุรกิจของเครือข่ายที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนากิจกรรมในระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
ของภาคีและเครือข่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากลและการเพิ่มขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์การเกษตรในการก้าวสู่ตลาดระหว่างประเทศในอนาคต
การพัฒนากิจกรรมภายใต้แผนงานเครือข่ายที่นําไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมในระดับต้นน้ํา อาทิ
การส่งเสริมให้สมาชิกทํานา GAP กิจกรรมในระดับกลางน้ํา อาทิ การวางแผนธุรกิจเครือข่ายและ
ธุรกิจของภาคีเครือข่ายบนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Pool Resource) กิจกรรมในระดับปลายน้ํา
ได้แก่ การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่สําหรับการจําหน่ายสินค้าแบรนด์ร่วม “ข้าวเกิดบุญ” การ
ติดตามแบรนด์เกิดบุญ การใช้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เป็นกลไกในการกระจายสินค้า “ข้าวเกิด
บุญ” ในขบวนการสหกรณ์
การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทยนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นความพยายามของภาคีเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร (ในปัจจุบันมี 14
สหกรณ์) ที่ได้กําหนดเป้าหมายร่วมในการเสริมพลังการดําเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้วางกรอบดําเนิ นงานในแนวทางของการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน (Pool Resource) การมอบหมายภารกิจตามความสามารถหลักของภาคีเพื่อลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน มีการประยุกต์นําเอาการจัดการโซ่อุปทานมาใช้ในธุรกิจเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาข้าว การส่งเสริมการผลิตข้าว
GAP การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ร่วมของเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ในระยะหลัง ภาคี
เครือข่ายได้รับผลกระทบจากนโยบายรับจํานําข้าวเปลือก ทําให้ได้รับผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ข้าวของสหกรณ์ อย่างไรก็ตามพบว่าภาคีสหกรณ์บางแห่งที่มีการส่งเสริมการผลิตข้าว GAP และมี
เครือข่ายสมาชิกที่เชื่อมั่นไว้วางใจสหกรณ์สูง ก็ได้รับผลกระทบไม่มากเท่ากับบางสหกรณ์ จึงอาจ
กล่าวได้ว่า เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยได้มีประสบการณ์การเรียนรู้บนเส้นทางสู่การ
เป็นธุรกิจฐานสังคมแล้ว แต่อาจยังไม่บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจที่ได้กําหนดไว้
ร่วมกัน และยังต้องขานรับนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงกลไกตลาด และเป็นนโยบายการ
เชื่อมโยงเครือข่ายที่ยังไม่ก่อให้เกิดคุณค่าในระดับสมาชิก และวิถีการทํางานของสหกรณ์ในการเป็น
ธุรกิจฐานสังคมตามที่คาดหวัง

รูปที่ 4.3 บนเส้นทางของเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม
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4.3.3 เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ
1) ความเป็นมา :
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ําทําให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ประสบปัญหาขาดทุน มีภาระหนี้สิน
กอปรกับนโยบายรัฐที่ม่งุ ส่งเสริมการปลูกยางพาราและปาล์มน้ํามัน ทําให้ชาวสวนผลไม้จํานวนมาก
ปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ํามันทดแทนการทําสวนผลไม้ การดําเนินการวิจัยในปี พ.ศ.
2550 ได้ชี้ให้เห็นว่าแนวทางแก้ไขที่จําเป็นคือการพัฒนาระบบการทําสวนผลไม้คุณภาพ และการ
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพภายใต้กลไกของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ
จํากัด จะนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ในระยะต่อมากลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ เดิมที่มีอยู่ 4
กลุ่มในอําเภอเขาคิชฌกูฏได้ขยายไปในกลุ่มชาวสวนผลไม้ 8 ตําบล 2 อําเภอ ในจังหวัดจันทบุรี
และมีการถ่ายโอนความรู้จากสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ไปสู่สหกรณ์การเกษตรมะขาม
จํากัด ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ด้านการทําสวนผลไม้ GAP ภายใต้เครือข่าย
ของพ่อวิชัย ประกอบทรัพย์ และกลุ่มทายาทเกษตรกรชาวสวนผลไม้ โดยมีแบรนด์ผลไม้คุณภาพ
( )เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดย “คิชฌกูฏโมเดล” กลายเป็นตัวแบบการสร้างเครือข่าย
ผลไม้คุณภาพที่ได้นําเอาการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในระบบธุรกิจผลไม้คุณภาพ
ของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทั้งในระดับต้นน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ํา ทําให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมีโอกาสรับประทานผลไม้จากสวนผลไม้
คุณภาพ (GAP)
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2) พัฒนาการของเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ
การก่อตัวของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้คุณภาพ ภายใต้การส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด จันทบุรี ในปี 2552 โดยใช้กลไกการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ชุดโครงการฯ มีจุดมุ่งหมายสําคัญเพื่อกําหนดทิศทางเพื่อความอยู่
รอดและการธํารงรักษาอาชีพชาวสวนผลไม้ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ได้นํามาซึ่งวิสัยทัศน์ การ
พั ฒ นาระบบธุ ร กิ จ ผลไม้ คุ ณ ภาพภายใต้ ก ลไกของกลุ่ ม ชาวสวนผลไม้ คุ ณ ภาพและสหกรณ์
การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด อาจกล่าวได้ว่า ผลการวิจัยในระยะแรกได้นํามาซึ่งการปรับกระบวน
ทัศน์เรื่องการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์การเกษตรที่ก้าวข้ามจากชุดความรู้ในการจัดการ
ธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรแบบดั้งเดิม และการถ่ายโอนความรู้จากนักธุรกิจสุ่
เกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและกระจายผลผลิตสู่ตลาดเป้าหมาย (ศศิธร
วิ เ ศษ และคณะ, 2552) ซึ่ ง เป็น ที่มาของ “คิ ชฌกูฏ โมเดล” ซึ่ง เป็ น ตํา นานของการเชื่อ มโยงโซ่
อุปทานในธุรกิจผลไม้คุณภาพในระยะต่อมา
การถักทอเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทานโดยใช้กลไกของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด
แก่กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ ต.เขาชาก ภายใต้แกนนําของพ่อวิชัย ประกอบทรัพย์ ที่มีชุดความรู้
“การจัดการสวนผลไม้ GAP ด้วยจิตสํานึก” นั้นนอกจากจะนําไปสู่ประโยชน์ทางธุรกิจที่สามารถ
ส่งออกผลไม้ และจําหน่ายผลไม้คุณภาพในเครือข่ายห้างสรรพสิ นค้าชั้นนําได้ใ นราคาดี แต่ยั ง
นําไปใช้เผยแพร่แก่ชุมชนชาวสวนผลไม้ในอําเภอต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรีและกลุ่มชาวสวนผลไม้ใน
หลายจังหวัด ตลอดจนการเผยแพร่ในชุมชนนักส่งเสริมสหกรณ์และนักส่งเสริมการเกษตรของ
หน่วยราชการทั้งในกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์
ในช่วงปี 2554-2555 การวิจัยมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการสวนผลไม้จาก
การปลูกพืชเดี่ยวเป็นการปลูกผลไม้ที่หลากหลายเพื่อลดข้อจํากัดในเรื่องราคาผลไม้ตกต่ําในช่วง
ฤดูกาล ควบคู่กับการยกระดับสู่การทําสวนผลไม้ GAP และการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการวาง
แผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งกลุ่มทายาทเกษตรกรชาวสวนผลไม้คุณภาพ
เพื่อรณรงค์ให้มีการสืบทอดทายาทชาวสวนผลไม้ และการเผยแพร่ชุดความรู้ “คิชฌกูฏโมเดล”
ไปสู่ชุ ม ชนชาวสวนผลไม้ ใ นหลายจัง หวั ด โดยใช้ ก ลไกการ่ ถ่ า ยโอนความรู้ เ พื่ อการปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนทัศน์แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้
ในปี 2555-2556 มุ่งส่งเสริมให้กลุ่มทายาทชาวสวนผลไม้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการ
สวนผลไม้จากสวนต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ราชการในจังหวัดและกระทรวงฯ เพื่อแก้ปัญหาม๊อบชาวสวนผลไม้ การจัดโปรแกรมท่องเที่ยว
เกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ และการจัดตั้งและดําเนินงานศูนย์เรียนรู้มีชีวิตใหเป็นแหล่ง
เรียนรู้และเผยแพร่ชุดความรู้ การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิผลไม้ของชาวสวนผลไม้คุณภาพแก่
ผู้สนใจ
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3) บนเส้นทางสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม (รูปที่ 4.4)
การขับ เคลื่อ นการพัฒนาเครือข่ ายคุณ ค่ า ผลไม้ คุณ ภาพสู่ก ารเป็นธุร กิ จ ฐานสัง คมนั้ น มี
จุดเริ่มต้นจากทุนความรู้ของชาวสวนผลไม้คุณภาพ อ.เขาชาก อ.คิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เพื่อการสร้าง
จิ ต สํ า นึ ก และรณรงค์ ใ ห้ ช าวสวนผลไม้ ใ น อ.เขาคิ ช ฌกู ฏ ได้ ต ระหนั ก เห็ น ความสํ า คั ญ ของการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้อย่างยั่งยืน และการก้าวข้ามปัญหา
ผลไม้ราคาตกต่ําในช่วงฤดูกาล จากนั้นจึงเข้าสู่ข้ันตอนของการยกระดับการจัดการสวนผลไม้เพื่อ
ความหลากหลายและการปรับเปลี่ยนสู่การทําสวนผลไม้ GAP โดยใช้กลไกของกลุ่มชาวสวนผลไม้
เป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกัน
การวางกรอบทิศทางการดําเนินงานสหกรณ์ ภายใต้ “คิชฌกูฏโมเดล” ด้วยการประยุกต์ใช้
แนวคิดการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจได้นํามาซึ่งกระบวนการในการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคีเพื่อ
การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและการจําหน่ายผลไม้ท้ังตลาดเครือข่ายสหกรณ์ ตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างแบรนด์ผลไม้คุณภาพเขาคิชฌกูฏ :
ซึ่งนําไปสู่การ
สร้างภาพลักษณ์ของผลไม้คุณภาพของเครือข่ายผลไม้ อ.เขาคิชฌกูฏ แก่ผู้บริโภคและคนในสังคม
ตลอดจนการขับเคลื่อนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และแนวปฏิบัติในการยกระดับการทํา
สวนผลไม้ของหน่วยราชการในกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ “คิชฌกูฏโมเดล” เป็น
ต้นแบบ
บทสะท้อนจากกรอบคิด กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาตัวแบบเครือข่ายคุณค่าผลไม้
คุณภาพที่ร้จู ักกันในนามของ “คิชฌกูฏโมเดล” นั้นชี้ให้เห็นคุณลักษณะของการเป็นธุรกิจฐานสังคม
ดังนี้
• มี ก รอบการดํา เนิ น งานอย่ า งมี แ บบแผนเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ าหมายร่ ว มที่ใ ช้ ก ลไกของกลุ่ ม
ชาวสวนผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ ในการบริหารจัดการภายใต้ทีมพี่เลี้ยงจาก
ส่วนราชการและภาควิชาการ
• การดําเนินเงินของเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ ยึดมั่นบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน
ของภาคีท้ังในระดับปัจเจกบุคคลและองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้คุณภาพในเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร ภาคี
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ในประเทศ และภาคี ผู้ ส่ ง ออกในต่ า งประเทศ ได้ ร าคาจํ า หน่ า ยสู ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม
มากกว่า 200%
• กลไกของกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ กลุ่มทายาทเกษตรกร และศูนย์เรียนรู้มีชีวิตได้
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์เป็นสังคมฐานความรู้ในหมู่ชาวสวนผลไม้ ทั้งในอําเภอเขาคิชฌกูฏ และ
จังหวัดต่างๆ อีกทั้งทําหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจ ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นําสถาบันเกษตรกร
นักเรียน และนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง
• กลไกของกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพและทายาทเกษตรกรช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
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การผลิตผลไม้ GAP ที่มีชุดความรู้ “GAP ด้วยจิตสํานึก” ซึ่งช่วยยกระดับการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
• มี ก ารจั ด การโซ่ อุ ป ทานในธุ ร กิ จ เพื่ อ การเชื่ อ มโยงภาคี ท้ั ง กลุ่ ม เกษตรกรชาวสวนผลไม้
สหกรณ์ หน่วยราชการ ภาควิชาการ และภาคีพันธมิตรธุรกิจในระดับต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ที่
นําไปสู่การปรับเปลี่ยนการทําสวนผลไม้คุณภาพตามแนวทางของ GAP การพัฒนาช่องทาง
การตลาดสําหรับผลไม้คุณภาพ ทั้งในเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา และผู้
ส่งออกในต่างประเทศ นอกจากนั้นยังสร้างกลไกศูนย์เรียนรู้เพื่อการเผยแพร่ชุดความรู้การจัดการ
สวนผลไม้คุณภาพ การจัดการธุรกิจเชิงคุณค่า “คิชฌกูฏโมเดล” แก่ผ้สู นใจ
• เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุรภาพมุ่งเน้นการจัดการธุรกิจผลไม้ภายใต้กลไกการตลาด โดยไม่ใช้
วิธีการแทรกแซงตลาดที่บิดเบือนโครงสร้างการตลาด และที่สําคัญยังช่วยภาควิชาการในการ
แก้ปัญหาม๊อบชาวสวนผลไม้ให้หันมาใส่ใจในแนวทางการยกระดับการทําสวนผลไม้คุณภาพในการ
แก้ปัญหาชาวสวนผลไม้อย่างยั่งยืนด้วย
• นอกจากการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การยกระดับราคาผลไม้แก่
ชาวสวนและการเพิ่มมูลค่าธุรกิจแก่สหกรณ์การเกษตรแล้ว ยังสร้างกลไกการเพิ่มพูนความรู้และ
การยกระดับการเรียนรู้แก่ชุมชนชาวสวนผลไม้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ชาวสวนผลไม้
สามารถยืนหยัดในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน จึงอาจกล่าวได้ว่า “เครือข่าย
คุณ ค่ า ผลไม้ คุณภาพ” เป็น ตัวแบบธุร กิ จ ฐานสังคมได้ อย่างเต็ มภาคภู มิ ซึ่ ง ในปี 2552 สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบรางวัลเกียรติคุณแก่
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ในฐานะการเป็นสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี ที่ได้สร้างสรรค์
ระบบธุรกิจเชิงคุณค่าที่เป็นตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีแก่ขบวนการสหกรณ์และสังคม

รูปที่ 4.4 บนเส้นทางของเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม
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4.3.4 เครือข่ายคุณค่ายางพารา
1) ความเป็นมา :
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย ชาวสวนยางพารามีจํานวนมากกว่า 1.7 ล้าน
ครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูก 19.27 ล้านไร่ มีปริมาณการส่งออกก 3.25 ล้านตัน มูลค่ากว่า 33.,304
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ราคายางพารามีความผันผวนสูง ในรอบปี 2551-ปัจจุบัน ราคายางพารา
อยู่ระหว่าง 70-170 บาท
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด จ.ตรัง เป็นสหกรณ์ที่ดําเนินธุรกิจยางพารามากว่า 25
ปี มี ส มาชิ ก ชาวสวนยางกว่ า 4,00 ครั ว เรื อ น ภาคี พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ 11 องค์ ก ร โดยสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว จํากัด จะทําธุรกิจด้านการรวบรวมน้ํายางดิบ และยางแผ่นรมควัน ส่ง
จําหน่ายแก่คนกลางในพื้นที่
ในปี พ.ศ. 2552 การริเริ่มการวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) โดยมีจุดมุ่งหมายในการหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาธุรกิจยางพาราของสหกรณ์
การเกษตรเพื่อแก้ ปัญหาแก่ ชาวสวนยางพารา ซึ่งกระบวนการวิจัยในระยะแรกได้มุ่งไปที่ก าร
วิเคราะห์สถานการณ์และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบธุรกิจยางพาราที่ได้
นําเอาการจั ดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้ มี การพัฒนาศูนย์เรี ยนรู้ยางพารา และการ
ดําเนินการสวนยางต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สมาชิกสหกรณ์
การวิจัยในระยะที่ 2 มุ่งเน้นไปที่การยกระดับฐานข้อมูลการผลิตของสมาชิกสหกรณ์เพื่อ
นํ า ไปใช้ ใ นการวางแผนส่ ง เสริ ม การผลิ ต และแผนธุ ร กิ จ สหกรณ์ ได้ ข้ อ ค้ น พบจากการวิ จั ย ว่ า
สหกรณ์ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมตามผลการวิเคราะห์ดิน เพื่อประหยัด
ต้นทุนในการใช้ปุ๋ย ในส่วนของการวางแผนธุรกิจสหกรณ์ได้นํามาซึ่งการพัฒนาเครือข่ายยางพารา
ในระดับกลางน้ําและปลายน้ํา โดยสหกรณ์ได้พัฒนาระบบการรวบรวมผลผลิตน้ํายางสด ยางแผ่น
ดิบ ยางแผ่นรมควัน และยางคัดติ้ง จากศูนย์รวบรวมของสหกรณ์ที่มีอยู่ 3 แห่ง และจากภาคี
เครือข่าย 43 องค์กร และคาดประมาณแผนธุรกิจในปี 2555 ว่าจะใช้เงินลงทุน 718 ล้านบาท โดย
เสนอให้เพิ่มจุดรับซื้อเคลื่อนที่ การปรับเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่เกษตรกรเพื่อ
สร้างแรงจูงใจ การให้ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนแก่เกษตรกร การจัดชั้นเครือข่ายธุรกิจ
ยางพารา การยกระดับศูนย์เรียนรู้ให้สหกรณ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงในธุรกิจสหกรณ์
การวิจัยในระยะที่ 3 มุ่งเน้นไปที่การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการทําสวนยางพาราที่จะ
ก่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร และการพัฒนาแบบจําลองธุรกิจที่มีการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรร้อยละ 50 มีรายได้จากการทําสวนยางเพียงอย่างเดียว
และทําสวยนางมาแล้วเฉลี่ย 23 ปี โดยมีข้อเสนอว่าควรส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทําสวนยาง โดยสหกรณ์ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร
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ปรับตัวตามแนวทางสวนยางต้นแบบที่มีการทําการเกษตรแบบผสมผสานด้วยการปลูกพืชแซมใน
สวนยางหรือเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ การส่งเสริมให้เกษตรกรทําบัญชีครัวเรือนเพื่อ
การออมและการสะสมทุน
ผลการพัฒนาแบบจําลองธุรกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงทั้ง 6 ขั้นตอนตามองค์ประกอบของ
ธุรกิจ พบว่า ธุรกิจขายยางและแปรรูปยางรมควันของโรงรมสหกณ์มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงมาก
ที่สุด จึงมีข้อเสนอในรูปของแผนงาน/โครงการ ได้แก่ การฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านการตลาดแก่
พนักงาน การอบรมทักษะการกรีดยาง การจัดซื้อลูกตุ้มทดสอบเครื่องชั่ง การทบทวนโครงสร้าง
การบริหารงานของสหกรณ์ การจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการตลาด การทบทวนแนวทางการระดมทุน
การรณรงค์การซื้อน้ํายางจากสมาชิก แผนการซ่อมบํารุงและการทดแทนเครื่องจักร การกําหนด
ขั้นตอนการรับวื้อและแปรรูป แผนการจัดซื้อเชื้อเพลิง การตรวจสอบภายใน การจัดสวัสดิการและ
แรงงานสัมพันธ์ การจัดซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ํายาง เป็นต้น
2) พัฒนาการของเครือข่ายคุณค่ายางพารา

2552
2553

การวิเคราะห์สถานการณ์และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบธุรกิจยางพาราของสหกรณ์
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ยางพาราของสหกรณ์
การดําเนินารสวนยางต้นแบบ ตามแนวทางการเกษตรแบบผสมผสาน
การจัดทําฐานข้อมูลการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการทําสวนยางของสมาชิก
การเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทานกับภาคีพันธมิตรธุกิจ 43 องค์กร
การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับระบบธุรกิจ
การจัดสรรเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจยางพารา

2554

การจัดทําแผนลงทุนในธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ ปี 2555
การให้ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการทําสวนยางพารา
การจัดชั้นเครือข่าย-ธุรกิจ
การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจสหกรณ์

2555

การจัดทําแบบจําลองธุรกิจยางพาราที่มีการบริหารความเสี่ยง
การยกระดับศูนย์เรียนรู้ให้สหกรณ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2556

การส่งเสริมการทําสวนยางพาราที่ก่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ
การรณรงค์การซื้อน้ํายางจากสมาชิก
การอบรมทักษะการกรีดยาง
การเพิ่มพูนความรู้ด้านการตลาดแก่พนักงาน
การทบทวนโครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์เพื่อรองรับระบบธุรกิจใหม่

การจัดสวัสดิการแก่พนักงาน
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3) บนเส้นทางของเครือข่ายคุณค่ายางพาราสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม (รูปที่ 4.5)
การขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายคุณค่ายางพาราสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคมนั้น ริเริ่มจากการ
ทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับกระบวนทัศน์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สมาชิกเชื่อมโยงสู่การวางแผนธุรกิจสหกรณ์ ควบคู่กับการนําความรู้สู่การพัฒนาสวนยางพารา
ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ จากนั้นจึงยกระดับไปสู่การนําชุดความรู้การจัดการโซ่อุปทานมาใช้ใน
ธุรกิจสหกรณ์ เพื่อเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรในระบบธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ และการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ได้ตระหนักเห็นความจําเป็นในเรื่องการ
บริ ห ารจั ด การอย่ า งมี แ บบแผน และการมี ม าตรการบริ ห ารความเสี่ ย งในธุ ร กิ จ สหกรณ์ ซึ่ง ได้
นําออกไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์และการพัฒนาระบบธุรกิจยางพาราของ
สหกรณ์ ทั้งกิจกรรมในระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อยกระดับการดําเนินงานของสหกรณ์
ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตยางพาราของสมาชิก เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของสหกรณ์
การเรียนรู้ในเรื่องระบบธุรกิจยางพารา และความเสี่ยงในธุรกิจได้นํามาซึ่งการปรับกระบวน
ทัศน์และการวางแผนธุรกิจของสหกรณ์ท่ีคํานึงถึงสมาชิก และนําไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน การจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อการส่งเสริมความรู้แก่สมาชิก การเพิ่มพูนทักษะแก่พนักงาน
สหกรณ์เพื่อนําประโยชน์ไปสู่สมาชิกให้มีการทําสวนยางพาราอย่างยั่งยืน และการดําเนินมาตรการ
บริหารความเสี่ยงในธุรกิจสหกรณ์ สถานการณ์ดังกล่าวย่อมชี้ให้เห็นถึงความเป็นธุรกิจฐานสังคม
ของเครือข่ายคุณค่ายางพาราที่มีสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวเป็นแกนนําได้อย่างชัดเจน

รูปที่ 4.5 บนเส้นทางสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคมของเครือข่ายคุณค่ายางพารา
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4.3.5 กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
1) ทุนเดิม : ในปี พ.ศ. 2551 ชุมชนอําเภอสามพรานที่ต้องการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตร
และชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้
สารเคมีในการทําการเกาตรและปล่อยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงแม่น้ําลําคลอง จนเกิดผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต จึงได้มีการจัดเวทีระดมความคิดเพื่อหาแนทางการ
แก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีผู้บริหารโรงแรมสวนสามพรานเป็นแกนนํา ซึ่งในที่สุดก็ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะ
รวมตัวกันในรูปของ “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน” โดยมอบให้โรงแรมสวนสามพรานเป็นแกนนํา
และมีภาคี ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มแม่บ้าน ต.สามพราน กลุ่มเกษตรยั่งยืน กลุ่มโอทอปวัดไร่ขิง
และโรงรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.นครปฐม และได้กําหนดปณิธานร่วมของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
“ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลัก ในการให้ความรู้และ
ปัญญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า”
การขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานได้ใช้กลไกของ “ตลาดสุขใจ” ในการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างภาคีเกษตรกรและผู้บริโภค เพื่อการยกระดับไปสู่สังคมเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ ตลอดจนการทําแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้เพื่อการรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ทีมพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันได้
ก่ อ เกิ ดเป็ น รู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารพึ่ ง พาและร่ ว มมื อ กั น มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น ธรรมภายใต้
ปณิธานร่วม

2) พัฒนาการของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
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3) บนเส้นทางของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม (รูปที่ 4.6)
การริเริ่มของแกนนําและภาคี ให้ชุมชนอําเภอสามพราน ตระหนักในปัญหาที่ได้รับผลกระทบ
จากสิ่ ง แวดล้ อ มจากการใช้ ส ารเคมี ข องภาคการเกษตรและการปล่ อ ยน้ํ า เสี ย ของโรงงาน
อุตสาหกรรมในปี 2551 ได้นํามาซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้การสนับสนุนให้คําแนะนําของ
ภาคีภาควิชาการและเป็นที่มาของการจัดตั้ง “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน” โดยเป็นไปภายใต้
ปณิธานร่วมเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของการก้าวสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน
โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ ในฐานะแกนนําได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้กลไก
การวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว. อย่างต่อเนื่องเพื่อการขับเคลื่อน “ตลาดสุขใจ” เพื่อเป็น
กลไกในการจัดการความรู้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในการผลิตและบริโภคสินค้าปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ การสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจแก่ชุมชนและคนในสังคม โดยใช้แบรนด์ “ตลาดสุขใจ” ได้
นํามาซึ่งการสร้างสรรค์ระบบุรกิจเชิงคุณค่าของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน การเชื่อมโยงภาคี
พันธมิตรภายใต้โซ่อุปทานที่มุ่งส่งเสริมกิจกรรมของภาคีท้ังในระดับต้นน้ํา ได้แก่ การสร้างศูนย์
เรียนรู้ แปลงทดลองเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ของเกษตรกรในการยกระดับการผลิตสู่การ
รั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ การวางระบบการจั ด การตลาดสุ ข ใจภายใต้ ก ลไกของคณะ
กรรมการบริหารตลาดได้นํามาซึ่งการพึ่งพาและร่วมมือกันสร้างสรรค์คุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มของเกษตรกรในการ
ขายผลผลิตในตลาดสุขใจเฉลี่ยรายละ 4,000 บาทต่อวัน และที่สําคัญเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นภาคี
ของตลาดได้เชื่อมโยงให้เกษตรกรได้เรียนรู้ที่จะยกระดับการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน การสร้างแบรนด์ “ตลาดสุขใจ” จนเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่คนในสังคมทําให้แกนนํา
โรงแรมสวนสามพรานได้โอกาสในการต่อยอดและขยายผลสร้างภาคีเกษตรกรในอําเภอสามพราน
สู่การเรียนรู้เพื่อยกระดับการทําเกษตรอินทรีย์ให้ได้การรับรองมาตรฐานจํานวน 500 คน อีกทั้งได้
วางกรอบทิศทางการดําเนินงานสู่การเชื่อมโยงไปสู่สากล ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้มีชีวิตและมูลนิธิ “สังคมสุขใจ” เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสู่การบรรลุ
ปณิธารร่วม จึงอาจกล่าวได้ว่า “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน” ที่รู้จักกันในนาม “ตลาดสุขใจ”
เป็นธุรกิจฐานสังคมอย่างแท้จริง
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รูปที่ 4.6 บนเส้นทางของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม

4.3.6 ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
1) ทุนเดิม : ผลการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ชี้ให้เห็นปัญหาและข้อจํากัดของสินค้าวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ซึ่ง
ขอใช้แทนด้วยคําว่า “ผู้ประกอบการรายย่อย” ที่เผชิญหน้ากับปัญหาขาดช่องทางการตลาดในการ
เข้าถึงผู้บริโภคและเข้าถึงตลาด อีกทั้งค่าการตลาดในการวางจําหน่ายสินค้าในไฮเปอร์มาร์ทสูงมาก
จนทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้แบกรับภาระไม่ไหว ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาขาดทุนและมี
จํานวนมากที่ต้องล้มเลิกกิจการ ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเป็นปัญหาที่โครงสร้าง
การตลาดที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ดังนั้นในปี 2553 โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบ
ธุรกิจ Farmer Shop จึงได้ริเริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ม่งุ เน้นไปในการหาแนวทางการแก้ปัญหาเชิง
โครงสร้างของตัวแบบธุรกิจทางเลือกที่นําเอาวิธีการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้เพื่อ
นําไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย การพัฒนาระบบ
ธุรกิจภายใต้แบรนด์ Farmer Shop จึงได้ดําเนินการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคเป็น เจ้า ของร่ว มกัน ” โดยดําเนินการครอบคลุม กิ จ กรรม 5 กิ จ กรรม ได้แก่ การสร้ าง
เครือข่ายอุปทานในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย การสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ร้านค้าปลีก และการสร้างแบรนด์ Farmer Shop ภายใต้สโลแกน “ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้เป็น
ลูกค้าประจํา” โดยคาดหวังว่าในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงเวลาการวิจัยในการบ่มเพาะตัวแบบธุรกิจ
Farmer Shop การติดตามแบรนด์ และพัฒนาระบบกลไกที่จะใช้เป็นคู่มือในการนําตัวแบบธุรกิจ
Farmer Shop ไปขยายผลในชุมชนในระยะที่ 3
การขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop โดยการใช้กลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมจะชี้ให้เห็นแนวทางการใช้ตัวแบบ Farmer Shop ในการเป็นกลไกในการพัฒนาระบบธุรกิจ
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ทางเลือกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ใส่ใจในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ทางเลือก
ใหม่แก่คนในสังคมและสามารถนําไปปรับใช้ในระบบธุรกิจร้านค้าชุมชน
2) พัฒนาการของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop

3) บนเส้นทางของ Farmer Shop สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม (รูปที่ 4.7)
การขับเคลื่อนการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในระยะแรกภายใต้แบรนด์ของร้านค้า
ปลีกทางเลือกของคนในชุมชนที่ตระหนักเห็นความสําคัญของระบบการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้น
ไปที่การดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ 5 ประการ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อยที่
เห็นชอบในวิสัยทัศน์ของ Farmer Shop “ร้านค้าปลีกที่ผ้ผู ลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” การ
คัดเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานเข้าร่วมโครงการ การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและบรรจุภัณฑ์
ของสินค้า การพัฒนาระบบจัดการร้านค้าปลีกชุมชน และการสร้างแบรนด์ Farmer Shop ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่คนในชุมชนและสังคม ได้ก่อเกิดเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการและสมาชิกโครงการ
Farmer Shop ที่เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกการค้าเป็น
ธรรมและการบริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการร้าน
Farmer Shop จากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายผู้บริโภค อยู่ในเกณฑ์ “ดี”
และ “ดีมาก” ซึ่งชี้ให้เห็นโอกาสของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในสถานะของการเป็นทางเลือก
ใหม่ของคนในชุมชน ซึ่งจะนําไปสู่การรวมพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจแนวใหม่ที่คนในชุมชนใส่ใจ
สังคมผ่านการบริโภค และการปรับกระบวนทัศน์แก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้เห็นช่องทางการทํา
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ธุรกิจแนวใหม่ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน ซึ่งเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการจัดทําแผนธุรกิจร้าน
ต้นแบบในรูปแบบของร้านค้าชุมชน
ในระยะที่ ส องที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ระหว่ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ผู้ประกอบการและสมาชิกโครงการร้านต้นแบบ ซึ่งเป็นไปภายใต้แผนธุรกิจและการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop โดยเน้นไปที่การจัดเวทีเรียนรู้และกิจกรรมโรด
โชว์ (Road Show) จําหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ร้าน Farmer Shop อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับวิสัยทัศน์
และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการโซ่อุปทานธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
โดยคาดหวังไปที่การยกระดับสมรรถนะในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับโอกาสการ
เชิญชวนผู้ประกอบการเห็นชอบในวิสัยทัศน์ Farmer Shop ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและเตรียมความ
พร้อมในการเป็นหุ้นส่วน/ภาคี ของโครงการร้าน Farmer Shop ในระยะยาว โดยข้อค้นพบจากการ
วิจัยได้นํามาพัฒนาเป็น คู่มือการจัดการ้านค้า คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน
Food safety เพื่อขยายผลสู่การจัดตั้งร้าน Farmer Shop สู่ชุมชน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิจัย ชี้ให้เห็นว่า กลไกของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ใน
รูปแบบของร้านค้าชุมชนที่เป็นทางเลือกของคนในชุมชนที่สนใจในสินค้าอาหารปลอดภัยที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้ม าตรฐานนั้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคได้
มากกว่า 15% จากเดิมที่มีค่าใช้จ่ายการตลาดสูงกว่า 35% ของมูลค่าสินค้าที่จําหน่ายในร้าน/
ห้างสรรพสินค้า ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็มีโอกาสเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ทั้งนี้
ปัจจัยสําคัญ คือ การบริหารจัดการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีระบบการบริหารจัดการ
และแนวปฏิบัติที่รัดกุม ทั้งการสั่งซื้อสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การกําหนดราคาสินค้าตาม
นโยบาย (ราคาที่เป็นธรรม) การจัดทําเอกสารหลักฐาน ข้อมูลทางการเงิน บัญชี และการจัดสรร
เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง และที่สําคัญคือ ปริมาณธุรกิจที่คุ้มทุน ซึ่งเป็น
ประเด็นสําคัญในการตัดสินใจสําหรับการจัดตั้งและดําเนินงานร้าน Farmer Shop ในชุมชน โดย
ต้ องมี ส มาชิ ก ที่ เ ป็น ผู้ บ ริ โ ภคอยู่ ใ นระดับ ที่เ หมาะสมสําหรั บ ธุร กิ จ ที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ง หากเป็ น ไปตามที่
คาดหวัง ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop จะเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาของระบบธุรกิจสินค้า
เกษตรแปรรูปของผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนในทิศทางของการยกระดับสู่ระบบ
การค้าที่เป็นธรรม และการนําคุณค่าสู่สังคมตามที่คาดหวัง
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รูปที่ 4.7 บนเส้นทางสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคมของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
4.4 ข้อค้นพบจากการวิจัย
การขั บ เคลื่ อ นการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ด โครงการฯ ในระยะที่ 6 ซึ่ ง
ประกอบด้วยโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ 12 โครงการ ได้ผลงานวิจัยในรูปของชุดความรู้และแนว
ปฏิบัติที่ดี ซึ่งในที่นี้จะนําเสนอชุดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจําแนกตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 3
กลุ่ม ได้แก่ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม และการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.4.1 ชุดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่
การยกระดับห่วงโซ่มูลค่า (Moving up Value Chain) การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า ธุ ร กิ จ การเพิ่ม รายได้ การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ไว้ ว างใจ และกลไก
สนับสนุนที่เอื้อต่อการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ในทิศทางการค้าที่เป็นธรรม มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ชุดความรู้/แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันสู่การพัฒนาระบบการค้าที่
เป็นธรรม
ลําดับที่

1

ชื่อชุดความรู้
การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า

ตัวแบบ/แนวปฏิบัติท่ดี ี
• ข้าวคุณธรรม
• ข้าวเกิดบุญ
• ตลาดสุขใจ
• ผลไม้คุณภาพ เขาคิชฌกูฏ

การใช้ประโยชน์
• การสร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุ ม ชน การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ก ลุ่ ม /
อ ง ค์ ก ร วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น โ ด ย ใ ช้
กระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบ
เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารสร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ไว้วางใจแก่ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• กระตุ้นจิตสํานึกสร้างทัศนคติแ ละ
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ลําดับที่

ชื่อชุดความรู้

2

การจั ด การโซ่ อุ ป ทานใน
ธุ ร กิ จ สหกรณ์ ต ามกรอบ
VN&F

3

การบริ ห ารความเสี่ ย งใน
ธุรกิจสหกรณ์

4

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
ร า ค า ข้ า ว ห อ ม ม ะ ลิ
เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ข้ า วหอม
มะลิสหกรณ์ไทย

5

ก า ร จั ด ก า ร ร้ า น ค้ า ป ลี ก
ชุ ม ชนที่ เ ชื่ อ มโยงภาคี ด้ า น
อุปสงค์-อุปทาน
การจัดการตลาดชุมชนแบบ
มีส่วนร่วมที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านสุขอนามัย
การตรวจประเมินมาตรฐาน • กรอบการตรวจประเมินคุณภาพ
สินค้า
ม า ต ร ฐ า น ข้ า ว อิ น ท รี ย์ เ ชิ ง
คุ ณ ธ ร ร ม ภ า ย ใ ต้ ก ล ไ ก ส ภ า
ผู้บริโภค
• คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพ
มาตรฐานด้ า นอาหารปลอดภั ย
ของโครงการร้าน Farmer Shop
เ ท ค นิ ค ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ • คู่มือการจัดทําแผนกลยุทธ์แบบ
สถานการณ์ แ ละการจัด ทํ า มีส่วนร่วม

6

7

8

ตัวแบบ/แนวปฏิบัติท่ดี ี

การใช้ประโยชน์
ปรั บ วิ ธี คิ ด วิ ถี ก ารปฏิ บั ติ ข องคนใน
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
การนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การ
• เครือข่ายคุณค่าข้าว
• คุณธรรม
กลุ่ ม /องค์ ก ร/วิ ส าหกิ จ /ธุ ร กิ จ เพื่ อ
• เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ข้ า วหอมมะลิ เชื่ อ มโยงพั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ สู่ ค วาม
สหกรณ์ไทย
เข้มแข็งและยั่งยืน
• เครือข่ายคุณค่ายางพารา
• กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
• ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
• แผนการบริหารความเสี่ยงของ • การประยุกต์ใช้ในการจัดการกลุ่ม/
เครือข่ายคุณค่ายางพารา
องค์ กร/สหกรณ์/ เครื อ ข่ า ย เพื่อ เพิ่ ม
• แผนธุรกิจ Farmer Shop
ประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าลใน
•
มาตรฐานการตรวจสอบ องค์กร
สหกรณ์ โดยกลไกผู้ ต รวจสอบ • การจั ด การความรู้ สู่ ผู้ นํ า ชุ ม ชน/
กิจการ
กลุ่ม/องค์กร
• ก ร อ บ ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล • การส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกร
ประมวลผล และเผยแพร่
ด้านการเคลื่อนไหวของราคา
• แหล่งเรียนรู้ด้านราคาข้าวสหกรณ์
• การสร้างเครือข่ายเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม
• คู่ มื อ การจั ด การร้ า น Farmer • การจัดตั้งและดําเนินงานร้านค้า
Shop
ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในชุมชน
• กรอบการปฏิ บั ติ ภ ายใต้ ค ณะ • การยกระดั บ ตลาดชุ ม ชนให้ มี
กรรมการบริหารตลาดสุขใจ
มาตรฐาน
• การเรียนรู้และทําความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในเรื่องมาตรฐานสิน ค้า เพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
• เป็ น เครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล
• เพื่ อ ใช้ ใ นการกํ า หนดทิ ศ ทางการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ก ลุ่ ม / อ ง ค์ ก ร ที่
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ลําดับที่

9

10

11

ชื่อชุดความรู้
ตัวแบบ/แนวปฏิบัติท่ดี ี
แผนกลยุ ท ธ์ ก ลุ่ ม /องค์ ก ร/
สหกรณ์
การสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก พึ่ ง พา • วิสัยทัศน์ Farmer Shop
และรว่มมือกัน
• ปณิธานร่วม กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน
• ปฏิญญาชาวนาคุณธรรม
• วิสัยทัศน์เครือข่ายคุณค่าข้าว
หอมมะลิสหกรณ์ไทย
การสร้างผู้นําเชิงคุณค่า
หลักสูตรเรียนรู้ผู้นําเชิงคุณค่า

การใช้ประโยชน์
สอดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ ม
และวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกัน
ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ การยกระดั บ การ
ทํ า ง า น ร่ ว ม กั น ใ น ก ลุ่ ม / อ ง ค์ ก ร /
สหกรณ์

การสร้างสมรรถนะผู้นําที่มีจิตสํานึก
วิ ธี คิ ด และวิ ถี ป ฏิ บั ติ ที่ นํ า คุ ณ ค่ า สู่
กลุ่ม/องค์กร ตามวัตถุประสงค์ได้
หลั ก สู ต รเป็ น ระบบสํ า หรั บ • Smart Officers ภายใต้เครือข่าย • สร้ า งนั ก พั ฒ นามื อ อาชี พ ส่ ง เสริ ม
ชุมชนให้เข้มแข็ง
นั ก ส่ ง เสริ ม มื อ อาชี พ เพื่ อ ส.ป.ก.
ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม และ
สร้างความเข้มแข็ง

4.4.2 ชุ ดความรู้แ ละแนวปฏิ บัติ ที่ดีเ พื่อนํา ไปสู่ก ารสร้ า งสรรค์ สิน ค้ า ไทยสู่สากลและระบบ
การค้าที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของคนในสังคม มีรายละเอียดดังใน
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ชุดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการสร้างสรรค์สินค้าไทยสู่สากลและระบบการค้าที่
เป็นธรรมเพื่อการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันของคนในสังคม
ลําดับที่

1

2

ชื่อชุดความรู้
ตัวแบบ/แนวปฏิบัติท่ดี ี
การใช้ประโยชน์
การออมเงินเพื่อสวัสดิการ • กองบุญหนุนเกื้อ ชาวนาคุณธรรม การออม การสะสมทุ น เพื่ อ จั ด
สวั ส ดิ ก าร ภายใต้ ก ารพึ่ ง พาตนเอง
และมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
เป็นตัวแบบสําหรับการยกระดับการ
กรอบการพั ฒ นาตั ว แบบ • โครงการซื้อข้าวจากชาวนา
ดํ า เนิ น งานของกลุ่ ม พึ่ ง พาตนเอง
ธุ ร กิ จ ฐ า น สั ง ค ม ( SEE • เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
สหกรณ์ และองค์ ก รชุ ม ชนที่ ช่ ว ย
• เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ
Strategy Map)
สร้างสรรค์ประโยชน์สู่ชุมชนได้อย่าง
• กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
ยั่ ง ยื น ในแนวทางการพั ฒ นา New
• ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
Growth Model
• เครือข่ายคุณค่ายางพารา
• เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ข้ า วหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
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ลําดับที่

3

4

ชื่อชุดความรู้
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต

ตัวแบบ/แนวปฏิบัติท่ดี ี
• ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม
• ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ
• ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ลุ่ ม ชาวสวนผลไม้
คุณภาพ
• ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop
การจั ด สรรเงิ น ทุ น เพื่ อ • กองทุ น พั ฒ นาธุ ร กิ จ ยางพารา
สวัสดิการอย่างเป็นธรรม สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
และเท่าเทียม
• กองทุ น พั ฒ นาธุ ร กิ จ เครื อ ข่ า ย
คุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

การใช้ประโยชน์
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี ชี วิ ต เพื่ อ การ
เผยแพร่องค์ความรู้แก่สาธารณชน

การจั ด สวั ส ดิก าร การบริ ห ารความ
เสี่ยงและธุรกิจของภาคีกลุ่ม/องค์กร/
สหกรณ์

4.4.3 ชุดความรู้ในแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพสู่
การเกษตรยั่งยืนและการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในแนวทางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ชุดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลําดับที่

1

2

3

ชื่อชุดความรู้
ตัวแบบ/แนวปฏิบัติท่ดี ี
การนําไปใช้ประโยชน์
การผลิตข้าวคุณธรรมตาม คู่มือการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณธรรม • การส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้
ในการผลิ ต ข้ า วอิ น ทรี ย์ ต ามวิ ถี
ม า ต ร ฐ า น อิ น ท รี ย์ เ ชิ ง
ชาวนาคุณธรรม “ศีลเด่น เป็นงาน
คุณธรรม
ชาญวิชา”
การผลิ ต ผลไม้ คุ ณ ภาพ กรอบการปฏิบัติของกลุ่มชาวสวนผลไม้ • ส่ ง เสริ ม เกษตรกรให้ มี ค วามรู้
ตามมาตรฐาน GAP
คุณภาพ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ความเข้ า ใจในวิ ถี ก ารผลิ ต ที่ เ ป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ก า ร ป ลู ก ผั ก อิ น ท รี ย์ แนวปฏิบัติของโครงการส่งเสริมเกษตร • ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกร
มาตรฐาน IFOAM
อินทรีย์ กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โดยปฏิบัติภายใต้นักส่งเสริม
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4.5 ผลลัพธ์การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและภาคี
การสร้างเครือข่ายและภาคีพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจฐานสังคมในช่วง
ระยะเวลาการวิจัยในระยะที่ 6 ได้ผลลัพธ์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ผลลัพธ์เครือข่ายพันธมิตรและภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจฐาน
สังคม

5

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร
เครือข่ายนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการ และ
ภาคี จํานวน 518 คน
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ 35 คน
เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร
เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
300 คน
เครือข่ายผู้บริโภค Farmer Shop

6

เครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop

7

สภาผู้บริโภคข้าวคุณธรรม

8

สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด

9

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

10

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

11

บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด

ลําดับที่

1
2
3
4

วัตถุประสงค์/ความสนใจร่วมกับชุดโครงการวิจัย
 การมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นตั ว แบบธุร กิ จ ฐานสั ง คม
และการเรียนรู้ร่วมกัน
 การสนับสนุนในเวทีเรียนรู้ และเวทีวิชาการ
 เวทีเรียนรู้และพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม
 เป็นกลไกการตรวจสอบกิจการที่มีธรรมาภิบาล
การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนตั วแบบธุรกิจทางเลื อกภายใต้
กรอบการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม ที่ ช่ ว ยเกื้ อ กู ล เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อย
 การมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น สั ง คมฐานความรู้ แ ละภาคี ที่ เ ตรี ย ม
ความพร้อมและเรียนรู้ในการก้าวสู่ Global value chain ที่
มีสินค้าได้มาตรฐาน
 การสนั บ สนุ น ของผู้ ป ระกอบการ/ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า
ของกลุ่ ม ชาวนาคุ ณ ธรรมและการยกระดั บ การพั ฒ นา
ระบบธุรกิจที่เป็นทางเลือกของคนในสังคม
 การจัด ตั้ ง และดําเนิน งานร้ านค้าชุ ม ชนตามแนวทางของ
Farmer Shop
 การศึกษาดูงานตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop กลุ่มธุรกิจ
เชิงคุณค่าสามพรานเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ธุรกิจ
 ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ด้านการสร้างเครือข่ายชุมชน
 การมีส่วนร่วมในฐานะนักวิจัย
 ทํ า ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น ฯเพื่ อ นํ า ชุ ด ความรู้
จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์/ กลุ่ม
และพัฒนา Smart officers
 เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าผักอินทรีย์
 การนํ า ชุ ด ความรู้ จ ากการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการฝึ ก อบรม
เกษตรกร
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ลําดับที่

12
13
14

15
16

17
18

19

20

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร

วัตถุประสงค์/ความสนใจร่วมกับชุดโครงการวิจัย
 เป็นภาคีพันธมิตรธุรกิจเพื่อจําหน่ายสินค้า Farmer Shop
ที่ร้านหงษ์ทองเฮลท์สเตชั่น เมกะ บางนา
 การส่งเสริมชาวนาให้มีความรู้เพื่อยกระดับไปสู่ชาวนามือ
อาชีพ ด้วยการปรับทัศนคติ วิธีคิด และเลือกวิถีอาชีพที่
สมดุลกับวิถีชีวิต
โครงการหลักสูตรนานาชาติ
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย/วิชาการและสหกรณ์เพื่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นําไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
บริษัท พันธ์สุข 2008 จํากัด
 นําแนวคิดร้าน Farmer Shop ไปปรับใช้ในธุรกิจของ
โครงการที่ จ.เพชรบุรี
บริษัท ดิบบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จํากัด  สนใจนําตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ไปขยายผลจัดตั้ง
และดํา เนิ น งานเพื่ อ สร้า งทางเลื อ กใหม่ ใ นธุร กิ จ ร้า นค้ า
เกษตรแปรรูปไทย
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
 นําแนวคิดร้าน Farmer Shop และตัวแบบธุรกิจไปจัดตั้ง
เป็นร้านค้าชาวนาที่ จ.สุรินทร์
กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ลาว ประเทศ  โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โครงการหลักสูตรฝึกอบรมผู้นําสหกรร์
 โครงการ Farmer Shop สปป.ลาว
สหกรณ์ผู้บริโภค Co-op Cops ประเทศ  แนวทางการพัฒนาระบบธุรกิจ Co-ops to Co-ops ไทยนอร์เวย์
นอร์เวย์ ในกลุ่มสินค้าเกษตร
Cooperative College ประเทศมาเลเซีย
 แนวทางการความร่ ว มมื อ ทางวิ จัย และวิ ช าการระหว่ า ง
ภาคีองค์กรฝึกอบรมด้านสหกรณ์ใน 10 ประเทศ ได้แก่
มาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไทย เวี ย ดนาม พม่ า
อินเดีย สิงคโปร์ ลาว และกัมพูชา
สถาบันลุ่มน้ําโขง
 การขยายผลชุดความรู้ ตามกรอบแนวคิด VN&F และ
SEE Strategy Map ไปใช้ในการส่งเสริม Smart Officers
ใน สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ  การขยายผลชุดความรู้ การสร้างสมรรถนะการแข่งขันแก่
ไทย จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และการขยายบทบาทของเครดิตยู
เนี่ยนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

4.6 ข้อจํากัดและอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจฐานสังคมและข้อเสนอแนะ
การพิ จ ารณาข้ อจํ า กั ด และอุ ป สรรคที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น ธุร กิ จ ฐานสั ง คม ในที่ นี้ จ ะ
พิจารณาใน 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยโดยจะนํา IPO model มาประยุกต์ใช้ใน
การพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ปัจจัยนําเข้า (Input) ได้แก่ หลักการและ
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แนวคิ ด ของธุ ร กิ จ ฐานสั ง คม ชุ ด ความรู้ แ ละคลั ง ความรู้ ตลอดจนตั ว แบบและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ใ ช้
สนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม กระบวนการ (Process) การขับเคลื่อนการวิจัยตาม
กรอบ VN&F และยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจฐานสังคม (SEE Strategic Map) ผลผลิต (Output) ได้แก่
ตัวแบบธุรกิจที่เป็นผลผลิตจากการวิจัยโดยพิจารณาตามคุณสมบัติของธุรกิจฐานสังคม 5 ประการ
ผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ คุณค่าหรือประโยชน์ที่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมได้รับจากการวิจัยและพัฒนา ส่วน
ที่สอง เกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดําเนินงานของธุรกิจฐานสังคม
ประกอบด้วย นโยบายรัฐและมาตรการ ระบบเศรษฐกิจ-สังคม นวัตกรรม/เทคโนโลยี กฎหมายและ
ข้อตกลงการค้าและความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ (รูปที่ 4.8)
นโยบายรัฐ-มาตรการ

ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ระบบเศรษฐกิจ-สังคม

IPO model
ปัจจัยนําเข้า
Input
หลักการ-แนวคิด
ชุดความรู้
แหล่งเรียนรู้กลไกการเรียนรู้
ตัวแบบ/
แนวปฏิบัติที่ดี

นวัตกรรม-เทคโนโลยี

กระบวนการ
Process
กรอบ VN&F
กรอบยุทธศาสตร์
SEE

ผลผลิต
Output
ตัวแบบธุรกิจที่
เป็นผลผลิตจาก
การวิจัย 4 ตัวแบบ

ผลลัพธ์
Outcome
คุณค่า-ประโยชน์
ที่มีต่อภาคี

กฎหมาย/ข้อตกลง

รูปที่ 4.8 การพิจารณาข้อจํากัดและอุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม
4.6.1 ข้อจํากัดต่อการพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม
การประยุกต์ IPO model มาพิจารณาข้อจํากัดและอุปสรรคที่เชื่อมโยงกับปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่างๆ อาจสรุปรายละเอียดดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ข้อจํากัดและอุปสรรคในการพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม
ข้อจํากัด-อุปสรรค
แนวทางลดข้อจํากัด-อุปสรรค
1. ด้านปัจจัยนําเข้า
1.1 หลักการและแนวคิดด้านธุรกิจฐานสังคม ซึ่งเป็น  การสร้างสรรค์สื่อ ประชาสั ม พัน ธ์แ ละเผยแพร่
นวั ต กรรมตั ว แบบธุ ร กิ จ ที่ มี พั ฒ นาการจากตั ว แบบธุ ร กิ จ ผ่านขบวนการสหกรณ์-ชุมชน-สถาบันการศึกษา
“สหกรณ์ ” ไปในทิ ศ ทางการเป็ น “องค์ ก ารพึ่ ง พาตนเอง” และสาธารณชน
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ข้อจํากัด-อุปสรรค
แนวทางลดข้อจํากัด-อุปสรรค
และมีการเชื่อมโยงโซ่อุปทานสู่ส ากลเพื่อการพัฒนาอย่าง  การขยายผลการสร้างสรรค์ SEE สู่ชุมชนให้
ยั่งยืนยังจํากัดอยู่ในวงแคบ
กว้างขวาง
 การกําหนดเป็นนโยบายของขบวนการสหกรณ์
หน่วยงาน/องค์การพัฒนาส่วนท้องถิ่น
1.2 ขาดชุดความรู้/คลังความรู้ เกี่ยวกับ “ธุรกิจฐาน  ปัจจุบันมี 2 แนวทาง คือ
สังคม” ที่เข้าถึงผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งแม้ว่าไม่ใช่ส่ิงใหม่ และมีการ
แนวทางแรก มุ่งส่งเสริมให้มีการขยายผลชุด
ขับเคลื่อนขบวนการ Social Economy/ Social Political ความรู้และคลังความรู้สู่ชุมชน/ขบวนการสหกรณ์/
Economy ในขบวนการสหกรณ์ในหลายประเทศ แต่ใน กลุ่มองค์กรพึ่งพาตนเอง และสถาบันการศึกษา ให้
ประเทศไทย ชุดความรู้ยังคงจํากัดอยู่ในองค์กรพัฒนาเอกชน กว้ า งขวางเพื่ อ การเข้ า ถึ ง ผู้ นํ า กลุ่ ม /องค์ ก ร และ
และกลุ่มองค์กรพึ่งพาตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ชุดความรู้ สร้างความเข้าใจ
การพัฒนาคน พัฒนาองค์กรเข้มแข็ง แต่ด้านการเชื่อมโยง
แนวทางที่สอง นําสู่การกําหนดเป็นนโยบายการ
เครือข่ายภายใต้โซ่อุปทานสู่สากลยังอยู่ในวงจํากัด
พัฒนาของหน่วยงานรัฐ โดยใช้โอกาสการขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาตามแนวทาง Sustainable
Growth เป็นเป้าหมายร่วม
1.3 แหล่งเรียนรู้และกลไกเรียนรู้ สําหรับตัวแบบธุรกิจ  การจั ด ตั้ ง สถาบั น การเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง พั ฒ นาและ
ฐานสังคมและแนวปฏิบัติท่ีดีสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม ยังคง สร้างสรรค์การเรียนรู้ คลังความรู้ กลไกการเรียนรู้
จํากัดในวงแคบ และสวนทางกับแหล่งเรียนรู้และกลไกการ ทีมงาน และการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
เรียนรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่ยังเน้นไปในแนวทางการ อย่างทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการยกระดับกลุ่ม/องค์กร
พั ฒ นา กลุ่ ม /องค์ ก ร ในลั ก ษณะการเป็ น เครื่ อ งมื อ ของรั ฐ สู่เป้าหมายการพัฒนาตาม Sustainable Growth
และรัฐใช้เป็นกลไกในการแทรกแซงตลาด
 การสร้ า งเครื อ ข่ า ยวิ ช าการที่ เ ป็ น กลไกในการ
พั ฒ นาสร้ า งสรรค์ แ ละเผยแพร่ ชุ ด ความรู้ สู่
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
2. กระบวนการพัฒนา
2.1 กระบวนการพัฒนาตามกรอบ VN&F ซึ่งประกอบด้วย  การใช้กลไกสถาบันการศึกษาสร้างบุคลากรที่มี
3 มิติ มุ่งไปที่การพัฒนาสมรรถนะของคน ความเข้มแข็งของ ความเชี่ยวชาญในสาขาการจัดการธุรกิจฐานสังคม
องค์ กร และการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่า ย ภายใต้ โ ซ่อุ ป ทานเพื่ อ ในระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่า
ความยั่งยืน โดยเป็นไปภายใต้ทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ในการ  การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ ผ่าน
สนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม ยังมีข้อจํากัด กลไกขบวนการสหกรณ์/ วิส าหกิจชุ มชน องค์การ
ที่จํานวนทีมพี่เลี้ยงที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ อีกทั้ง ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบันกระบวนการพัฒนากลุ่ม/องค์กร ที่เป็นอยู่ยังไปใน  การจัดการองค์กร “สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้
ทิศทางของการสนับสนุนส่งเสริมที่ริเริ่มจากภายนอก เพื่อ ธุรกิจฐานสังคม” เป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนา
การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานส่งเสริมมากกว่าเป้าหมาย ร่วมกับภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ของกลุ่ม/องค์กร และประโยชน์ที่มีต่อภาคีกลุ่ม/องค์กร
 การสนับสนุน “ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต” ที่เป็นตัวแบบ
ธุรกิจฐานสังคมจากการวิจัยของชุดโครงการ เพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
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ข้อจํากัด-อุปสรรค
2.2 กระบวนการพัฒนาตามกรอบ SEE Strategy Map ที่
ใช้ เ ป็ น กรอบการขั บ เคลื่ อ นการวิ จั ย นั้ น จํ า เป็ น ต้ อ งมี ที ม พี่
เลี้ยงจากส่วนกลางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกรอบการ
พั ฒ นาสู่ ธุ ร กิ จ ฐานสั ง คมอย่ า งมี แ บบแผนเพื่ อ การบรรลุ
เป้าหมายร่วมกับภาคี
ซึ่งพบว่ากระบวนการวิจัยของโครงการต่างๆ เผชิญกับ
อุ ป สรรคที่ มี ผ ลกระทบจากนโยบายและมาตรการของรั ฐ
ตลอดจนอุ ป สรรคจากวิ สั ย ทั ศ น์ ข องหน่ ว ยงาน/องค์ ก ร ที่
เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายร่วม

3. ผลผลิตในรูปของตัวแบบธุรกิจฐานสังคม
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว แบบธุ ร กิ จ ฐานสั ง คมซึ่ ง มี
ลักษณะขององค์กรมีชีวิต (Organic Organization) จึงย่อมมี
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งจาก
มาตรการของรัฐ โครงการความร่วมมือที่ภาคียื่นมือเข้ามา
เกี่ ย วข้ อ ง ข้ อ กํ า หนด ข้ อ กฎหมาย ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และที่สําคัญ ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิ จ -สั ง คม ดั ง นั้ น จึ ง พบว่ า ในบางช่ ว งเวลาตั ว แบบ
ธุรกิจฐานสังคมที่เป็นตัวแบบที่ดีนั้น ได้ก้าวข้ามคุณลักษณะ
บางประการไปจากเดิม บางกรณีก้าวข้ามไปอย่างถาวะ บาง
กรณีใช้เวลาในการปรับตัวกลับมาเหมือนเดิม
4. ผลลัพธ์
ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลคุ ณ ค่ า และ
ประโยชน์ของธุรกิจฐานสังคมที่มีต่อภาคีและชุมชน ตลอดจน
การทําหน้าที่เป็นกลไกการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางลดข้อจํากัด-อุปสรรค
 การขยายผลนํากรอบยุทธศาสตร์ SEE เข้าสู่
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ขบวนการสหกรณ์ องค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ ขับเคลื่อ นการพัฒ นาสู่
การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาตามแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
 การส่งเสริมการสร้าง Smart Officers/ Smartn
Teachers/ Smart Leaders/ Smart Entreprenous
โดยใช้ชุดความรู้ และกลไกโครงการวิจัยสู่การขยาย
ผลร่วมกับภาคี (โดยใช้หลักสูตรเป็นระบบเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน VN&F Platform และ SEE Strategic
Map เป็นกลไกการส่งเสริมและพัฒนา)
 การวางกรอบโครงข่ายความเชื่อมโยงระหว่าง
Hub กลางที่ทําหน้าที่ประสานและหนุนเสริมเพิ่ม
พลังการธํารงรักษาคุณสมบัติและคุณค่าของการ
เป็นธุรกิจฐานสังคมกับตัวแบบธุรกิจฐานสังคม
 การพัฒนาระบบเครือข่ายธุรกิจฐานสังคมสู่การ
เป็ น ขบวนการทางสั ง คมที่ มี ก ลไกการเรี ย นรู้ แ ละ
พั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ การนํ า ประโยชน์ สู่
สาธารณชน และการเชื่ อ มโยงสู่ ส ากลอย่ า งเป็ น
รูปธรรม

 การดําเนินโครงการติดตามประเมินผลเพื่อสร้าง
ตัวแบบการประเมินธุรกิจฐานสังคมที่เชื่อมโยงกับ
คุณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ อย่ างเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ
การเผยแพร่ แ ละใช้เ ป็ น กลไกในการขยายผลการ
พัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 การขยายผลตัวแบบ Farmer Shop ศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิต ตั วแบบหลั กสู ต รเป็นระบบเพื่ อการพั ฒ นาที่
ยั่งยืน VN&F Platform และ SEE Strategic Map
ไปสู่ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รทั้ ง ในประเทศและ
ต่ า งประเทศเพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสู่สากล
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บทที่ 5
สรุป ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการวิจัยในระยะต่อไป
5.1 สรุป
การขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการในระยะที่ 6 มีวัตถุประสงค์สําคัญ 4 ประการ
ประกอบด้วย การส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจฐานสังคม
(SEE) ให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคมเพื่อขยายผลสู่ชุมชน และการหาแนว
ทางการขยายผลสู่ห้นุ ส่วนพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
การดําเนินการวิจัย จําแนกออกเป็น 3 ส่วน โดยใช้กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่
เป็นธรรม เป็นกระบวนการพัฒนาที่ทีมประสานงานกลางใช้ในการสนับสนุนแก่ทีมวิจัยของโครงการ
ย่ อ ย ภายใต้ ชุ ด โครงการฯ และเป็ น ไปภายใต้ ก รอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาธุ ร กิ จ ฐานสั ง คม (SEE
Strategy Map) ส่วนแรก เป็นการวิจัยเพื่อต่อยอดในการยกระดับตัวแบบธุรกิจ 6 ตัวแบบ สู่การเป็น
ธุรกิจฐานสังคมที่ได้กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ 5 ประการ โดยคาดหวังให้ได้ตัวแบบธุรกิจฐาน
สัง คม เป็ นนวั ต กรรมที่ป ระชาชนจะใช้ เ ป็นเครื่องมื อการพัฒนาเศรษฐกิ จสัง คม บนการพึ่งพาและ
ร่วมมือกันสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ส่วนที่สอง เป็นการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน ได้แก่ ทีมพี่เลี้ยง (Coaching) การจัดเวทีเรียนรู้หลักสูตรเรียนรู้เป็นระบบ
การพัฒนาคลังความรู้และระบบสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม ส่วนที่สาม การเชื่อมโยงพันธมิตร
และหุ้นส่วนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีปณิธานร่วมในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับการ
พัฒนาธุรกิจฐานสังคมสู่สากลเพื่อสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน ซึ่งมีข้อสรุปการวิจัยดังนี้
5.1.1 ผลการวิจัยการต่อยอดตัวแบบธุรกิจสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม 6 กรณีศึกษา ได้แก่
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ
เครือข่ายคุณค่ายางพารา กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop พบว่าการ
ขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจแต่ละตัวแบบต่างก็มีปณิธาน เป้าหมายร่วม และพัฒนาการในการดําเนินงานใน
ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลผลิตตัวแบบธุรกิจและผลลัพธ์ในแต่ละกรณีศึกษา มีความสําเร็จมาก
น้อยแตกต่างกันตามปัจจัยสภาพแวดล้อม และความเข้มแข็งของทีมวิจัยในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับการเรียนรู้และการพัฒนาและภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลลัพธ์ในการสร้างสรรค์คุณค่าและการนํา
ประโยชน์ส่ภู าคี ดังนี้
1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Growth) แก่ภาคีพันธมิตรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน จํานวน 596 องค์กร/หน่วยงาน เกษตรกร 1,818
ราย ผู้ประกอบการรายย่อย 236 ราย

2) การยกระดับการผลิตสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และเข้าสู่
กระบวนการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่การผลิตตามมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) แก่เกษตรกรราย
ย่อย จํานวน 3,008 ราย ครอบคลุมเนื้อที่เพาะปลูก 120,320 ไร่
3) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตและตลาดทางเลือก เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําและสร้างอํานาจการต่อรองในการจําหน่ายผลผลิตและการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการตลาดแก่
เกษตรกร จํานวน 234 ราย สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ 40 แห่ง ผู้ประกอบการรายย่อย 303 ราย มี
รายได้เพิ่มจากเดิมระหว่าง 10-50% ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการตลาดได้ 10-25%
5.1.2 กรอบการพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม
ข้อค้นพบจากการวิจัยชี้ให้เห็นกรอบการพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคมนั้นควรเริ่มต้น
จากการกําหนดปณิธานร่วมและวัตถุประสงค์ของคนในชุมชน/องค์กร จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ
วิเคราะห์สถานการณ์และการกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานขององค์กร/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม
การดําเนินการภายใต้กระบวนการพัฒนา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจฐานสังคม เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายร่วมในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้เป้าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินการที่กําหนด
ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่สากล ซึ่งในแนวทางนี้ธุรกิจฐานสังคมจะเป็นกลไกในการ
พัฒนาประเทศบนพื้นฐานความร่วมมือของประชาชน
5.1.3 ระบบสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม
เมื่อพิจารณาธุรกิจฐานสังคมในมิติของการเป็นองค์กรที่มีชีวิต (Organic Organization)
ซึ่งย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งนโยบายและมาตรการของรัฐ
ภาวะเศรษฐกิจ -สัง คม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในโซ่อุปทาน กฎหมายและข้อตกลงระหว่ างประเทศ
ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม เพื่อลดข้อจํากัด
อุปสรรคปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
1) ชุดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การสร้าง
แบรนด์เชิงคุณค่า การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจตามกรอบ VN&F การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ การ
จัดการร้านค้าปลีกชุมชนที่เชื่อมโยงภาคีด้านอุปสงค์และอุปทาน การจัดการตลาดชุมชนและมีส่วนร่วม
ที่ได้การรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย (คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานสินค้า) เทคนิคการวิเคราะห์
สถานการณ์และการจัดทําแผนกลยุทธ์องค์กร การสร้างจิตสํานึกพึ่งพาและร่วมมือกัน การสร้างผู้นํา
เชิงคุณค่า หลักสูตรเป็นระบบการพัฒนาในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) ชุดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างสรรค์สินค้าไทยสู่สากล ได้แก่ ระบบการค้าที่
เป็นธรรมเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วย การออมเพื่อสวัสดิการ กรอบการ
พัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (See Strategy Map) ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 4 แห่ง การจัดสรรเงินทุนเพื่อ
สวัสดิการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
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3) ชุดความรู้และแนวปฏิ บัติ ที่ ดีเ พื่อ ใช้เ ป็นแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรมืออาชี พสู่
การเกษตรยั่งยืนและการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การเติบโตบนคุณภาพชีวิตและการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชุดความรู้การผลิตข้าวคุณธรรมตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิง
คุณธรรม การผลิตผลไม้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP การปลูกผักอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM การพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศราคาข้าวหอมมะลิ
4) คลังความรู้และระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจฐานสังคม ภายใต้กลไก
ของเว็บไซต์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (http://www.cai.ku.ac.th/)
มีคลังข้อมูลรายงานวิจัย
บทความวิชาการ และสาระการเรียนรู้จํานวน 207 รายการ และวารสารฅนสหกรณ์ในรูปแบบของ
วารสารรายไตรมาส เพื่อการเผยแพร่
5) การจัดเวทีประกาศเกียรติคุณตัวแบบธุรกิจฐานสังคม โดยมีระบบและกลไกการสรร
หาและประกาศเกี ย รติ คุ ณ ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการประจํ า ปี ข องสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกปี
6) ที ม พี่ เ ลี้ ย งให้ ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานเครื อ ข่ า ย โดยที ม งานชุ ด
โครงการฯ และทีมงานสถาบันวิชาการและเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
5.1.4 เครือข่ายพันธมิตรและภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจฐานสังคม
เครือข่ายและภาคีพันธมิตรในประเทศ ประกอบด้วย
- เครือข่ายนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการ และภาคี จํานวน 518 คน
- เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 35 คน
- เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จํานวน 300 คน
- เครือข่ายผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร จํานวน 75 คน
- เครือข่ายผู้บริโภค Farmer Shop จํานวน 1,153 คน
- เครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop จํานวน 236 คน
- สภาผู้บริโภคข้าวคุณธรรม จํานวน 33 คน
- สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด
- วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด
- โครงการหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บริษัท พันธ์สุข 2008 จํากัด
- บริษัท ดิบบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จํากัด
- สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
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เครือข่ายและภาคีพันธมิตรต่างประเทศ
- กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- สหกรณ์ผ้บู ริโภค Co-op Cops ประเทศนอร์เวย์
- Cooperative College ประเทศมาเลเซีย
- สถาบันลุ่มน้ําโขง
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการวิจัย
เพื่อเป็นการนําชุดความรู้และผลผลิตของการวิจัยตามกรอบการพัฒนาธุรกิจฐานสังคมทั้งใน
รูปของหลักการ แนวคิด ชุดความรู้ และนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจที่มีการจัดการโซ่อุปทานเชื่อมโยงสู่
สากลไปใช้ ป ระโยชน์ ท้ัง ในเชิ ง นโยบายและการขยายผลเพื่ อ การขั บ เคลื่อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
เศรษฐกิจ-สังคม ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) จึงมีข้อเสนอ
เชิงนโยบาย ดังนี้
มาตรการที่ต้องดําเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ภาคีกลุ่มเป้าหมาย
1. การสร้ า งสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ชุด โครงการฯ/ สว.สก./  ขบวนการสหกรณ์
แนวคิ ด และแนวทางการพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น สกว.
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ธุรกิจฐานสังคมสู่สาธารณะ
 หน่วยงานรัฐ
 ชุมชน/หมู่บ้าน
2. การขยายผลการสร้างสรรค์ธุรกิจฐานสังคม ชุดโครงการฯ/
 สหกรณ์ที่สนใจ
สู่ชุมชน
ภาคีนักวิจัย
 ผู้ ป ระกอบการ/ธุ กิ จ เอกชนที่
สนใจ
 สถาบันการศึกษาที่สนใจ
 ห น่ ว ย ง า น รั ฐ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต่างประเทศ
 ภาคี สหกรณ์ในต่างประเทศ
3. การสนับสนุนให้กําหนดเป็น Agenda ของ ชุดโครงการฯ
ชุมชน/หน่วยงานรัฐที่สนใจ
ชุมชน/หน่วยงาน
4. การยกระดับศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 4 ศูนย์ ให้เป็น ชุ ด โ ค ร ง ก า ร ฯ / ศู น ย์ สาธารณชนและผู้นํากลุ่ม/องค์กร/
Hub ของแหล่งเรียนรู้สู่สาธารณะ
เรี ย นรู้ มี ชี วิ ต 4 ศู น ย์ / สหกรณ์
ศูนย์เรียนรู้
ชุมชน สถาบันเกษตรกร สหกรณ์
5. การขยายผลจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชนและ ชุดโครงการฯ
ผู้ ป ระกอบการที่ มี ศั ก ยภาพและ
สถาบันเกษตรกรเพื่อเป็น Hub การเผยแพร่
สนใจ
แนวคิดธุรกิจฐานสังคม
6. การขยายผลการใช้ประโยชน์ชุดความรู้การ ชุด โครงการฯ/ สว.สก./ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย
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มาตรการที่ต้องดําเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
พัฒนาธุรกิจฐานสังคมสู่การพัฒนาหลักสูตร ภาคีภาควิชาการ
ในทุกระดับ ร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อ
สร้างบุคลากรรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ
7. การจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาการ สว.สก. และภาคี
สร้ า งสรรค์ ร ะบบการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ธุรกิจฐานสังคมอย่างเป็นธรรม เพื่อเชื่อมโยง
การยกระดับการพัฒนาสู่ชุมชนและสากล

8. การขยายผลสร้ า งเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ Farmer สว.สก./ ภาคี
Shop ในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น
Farmer Shop Thailand
Farmer Shop PDR Lao,
Farmer Shop ASEAN
9. การจัดหลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านกลไก สว.สก./ ภาคี
ภาคี ท่ี ส นใจทั้ ง ภาคขบวนการสหกรณ์
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใน-ต่างประเทศ

10. การขยายผลการสร้างขบวนการทางสังคม สว.สก./ ภาคีเครือข่าย
ผ่านกลไกการวิจัยและบริการวิชาการ สว.
สก. และภาคีเครือข่าย ใน-ต่างประเทศ
11. การขั บ เคลื่ อ นการวิ จั ย ชุ ด โครงการ ใน
ทิศทางโจทย์วิจัย
1) กลไกการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาธุรกิจ ชุดโครงการ
ฐานสั ง คม เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืนเป็นอย่างไร
2) แนวทางการขยายผลเครือข่ายธุรกิจฐาน สว.สก
สั ง คมในการเป็ น กลไกเผยแพร่ ชุ ด ความรู้
และเป็น แหล่ง เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
ฐานสังคมควรดําเนินการอย่างไร

ภาคีกลุ่มเป้าหมาย
อาชีวศึกษา ทั้งใน-ต่างประเทศ
เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมด้าน
ภาคีเครือข่ายสหกรณ์ใน ASEAN
10 ประเทศ
 ภาคีเครือข่ายใน-ต่างประเทศ
 กระทรวงกสิกรรมป่าไม้
 สถาบันลุ่มน้ําโขง
 ส.ป.ก.
 INDACA
 ICA
 เ ค รื อ ข่ า ย ส ถ า บั น ฝึ ก อ บ ร ม
สหกรณ์ใน ASEAN
 เอกชนที่สนใจ
 ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย ก ร ะ ท ร ว ง
กสิกรรมและป่าไม้ ลาว
 ภาคีเครือข่ายสถาบันฝึกอบรม
ใน ASEAN
 ห ลั ก สู ต ร เ ป็ น ร ะ บ บ พั ฒ น
ผู้ประกอบการสู่ธุรกิจฐานสังคม
 หลักสูตรสร้างความสามารถใน
การแข่ ง ขั น สู่ ค วามยั่ ง ยื น (VN&F
Platform)
 ประชาชน ชุมชน เครือข่าย
 ผู้ประกอบการรายย่อย
 สถาบันเกษตรกร
 สถาบันการศึกษา

 ส.ป.ก.
 สถาบันการศึกษา
 สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์
 ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนที่มี
ศักยภาพ
 ภาคีเครือข่ายในต่างประเทศ
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มาตรการที่ต้องดําเนินการ
3) โครงการติดตามประเมินผลและยกระดับ
ธุรกิจฐานสังคมสู่การขยายผล เพื่อพัฒ นา
ชุมชนในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
12. การจั ด การโซ่ อุ ป ทานสู่ ส ากลสํ า หรั บ พื ช
ยุ ท ธศาสตร์ ข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย์ ผั ก และ
ผลไม้ อิ น ทรี ย์ สิ น ค้ า ชุ ม ชน ยางพารา ฯลฯ
ควรมีรูปแบบอย่างไร
13. รูปแบบและกลไกการสร้างสรรค์ Smart
Officers/ Smart Teachers/ Smart Entreprenours
ควรเป็นอย่างไร จึงจะเข้าถึงและครอบคลุม
กลุ่มอย่างเหมาะสม

หน่วยงานรับผิดชอบ
สว.สก./ ภาคีนักวิจัย

ภาคีกลุ่มเป้าหมาย

ชุดโครงการ

ชุดความรู้/นวัตกรรมเพื่อเผยแพร่

ชุดโครงการ

การสร้ า งบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การ
พั ฒ นาในแนวทางการพั ฒ นาที่
ยั่งยืน
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ภาคผนวกที่ 1
ตารางกิจกรรมชุดโครงการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6
(1 พฤศจิกายน 2555-31 ตุลาคม 2556)

ตารางกิจกรรมตามแผนการวิจยั
กิจกรรมการวิจัยของชุดโครงการฯ ในระยะที่ 6 มีการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งสิ้น 125
กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดแยกตามกลุ่มกิจกรรม ดังนี้
ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

กลุ่ม
เป้าหมาย

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

1

2/10/55

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้ประสานงาน/
นักวิจัย

2

5/10/56

ทีมวิจัย Farmer
Shop

3

12/10/55

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop
โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
การดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer
Shop

การประชุมเพื่อนําเสนอ
(ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย
ภายใต้ชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม จํานวน 4 โครงการ
คือ
- โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3
- โครงการวิจัยเครือข่าย
ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
ปีท่ี 3
- โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ปีที่ 3
- โครงการวิจัยการ
พัฒนาและดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer Shop
การประชุมหารือ Outlet
ไร่สุวรรณ

การประชุมหารือร่วมกับ
ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ
ของร้านสหกรณ์จังหวัด
ตราด จํากัด

นักวิจัย/
ทีมงาน
ร้านสหกรณ์
จังหวัดตราด
จํากัด

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม
30

สถานที่

ผลลัพธ์

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานรายงานวิจัย
และรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
การนําไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานวิจัย
ในอนาคต

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การประชุมหารือ
แนวทางการขับเคลื่อน
Outlet Farmer Shop
ณ ไร่สุวรรณ

12

ห้องประชุมร้าน
สหกรณ์จังหวัด
ตราด จํากัด

- การประชุมร่วมกับทีมผู้
บริการร้านสหกรณ์
จังหวัดตราด จํากัด
เกี่ยวกับการนํา Outlet
Farmer Shop ไปเข้า
ร่วมกับร้านสหกรณ์
เนื่องจากได้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของการจัดตั้ง
ต่อสมาชิกสหกรณ์

1-2

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม
60

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

4

15/10/55

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
การดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer
Shop

การจัดบู๊ทโครงการซื้อ
ข้าวจากชาวนา เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และ
จําหน่ายข้าวผลผลิตจาก
งานวิจัยแก่ประชาคม
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

นักวิจัย/
ประชาคม
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์/
ผู้ที่ให้ความสนใจ

5

15/10/55

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมเพื่อหารือ
แนวทางความร่วมมือทาง
วิชาการและงานวิจัย
ระหว่างสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ กับ บริษัท
บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
จํากัด

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ผู้บริหาร บริษัท
บางซื่อโรงสีไฟ
เจียเม้ง จํากัด

4

ห้องประชุม ชั้น 2
บริษัท บางซื่อโรงสี
ไฟเจียเม้ง จํากัด
เทศบาลนคร
นนทบุรี

6

23/10/55

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ปีท่ี 3

การประชุมเพื่อติดตาม
การดําเนินงาน
โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ปีที่ 3

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย/
คณะกรรมการ
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย

16

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

สถานที่

ผลลัพธ์

โรงอาหารกลาง 2
มก.

- การประชาสัมพันธ์
โครงการซื้อข้าวจาก
ชาวนาให้กับประชาคม
มก.
- มีผู้ให้ความสนใจเข้า
เยี่ยมชมบู๊ท จํานวน 60
ราย
- มีผู้ให้ความสนใจและ
ให้การสนับสนุนโดยการ
สมัครเป็นสมาชิก
โครงการ จํานวน 18
ราย
- แนวทางความร่วมมือ
ทางวิชาการและ
งานวิจัยระหว่างสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ และบริษัท บาง
ซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
จํากัด เพื่อวางแนวทาง
จัดการโซ่อุปทานข้าว
อย่างเป็นระบบภายใต้
โครงการนําร่อง
- คุณมนัส จะนําข้อมูลที่
ได้หารือเขียนโครงการ
ที่ บริษัท บางซื่อโรงสี
ไฟเจียเม้ง จํากัด
- การติดตามประเมินผล
การจําหน่ายข้าวสาร
แบรนด์เกิดบุญในการ
เปิดท้ายขายข้าวเกิด
บุญ ณ มก. , การส่ง
สินค้า ณ ร้าน Farmer
Shop ต้นแบบ และ
การส่งสินค้า ณ Outlet
Farmer Shop
ไร่สุวรรณ
- การติดตามแผนการ
ตลาดใหม่ในการจัดทํา
ข้าวเกิดบุญพรีเมี่ยม
ของสหกรณ์นําร่อง 4

1-3

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

7

25/10/55

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
การดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer
Shop

การจัดบู๊ทโครงการซื้อ
ข้าวจากชาวนา เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และ
จําหน่ายข้าวผลผลิตจาก
งานวิจัย

นักวิจัย/
ประชาคม มก./
ผู้ที่ให้ความสนใจ

125

8

26/10/55

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
การดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer
Shop

การประชุมหารือร่วมกับ
คุณสมพงษ์ โหตระไวศยะ
สมาชิกโครงการซื้อข้าว
จากชาวนา

นักวิจัย/
คุณสมพงษ์
โหตระไวศยะ
สมาชิกโครงการ
ซื้อข้าวจาก
ชาวนา

3

สถานที่

ตลาดนัดกรมป่าไม้

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย
จํากัด, สหกรณ์
การเกษตรปราสาท
จํากัด, สหกรณ์
การเกษตรบรบือ จํากัด
และชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรบุรีรัมย์
จํากัด
- การประชาสัมพันธ์
โครงการซื้อข้าวจาก
ชาวนา โดยทีม Yong
Ambassador ให้
ประชาคม มก. ได้
บริโภคข้าวจาก
เกษตรกร
- การประชุมร่วมกับ
คุณสมพงษ์ โหตระไว
ศยะ สมาชิกโครงการ
ซื้อข้าวจากชาวนา
โดยสนใจเป็นตัวแทน
นําข้าวหอมมะลิเกิดบุญ
ไปจําหน่ายยังหมู่บ้าน
หมู่บ้านการ์เดนท์โฮม
ย่านดอนเมือง
ซึ่งเป็นชุมชนขนาด 600
หลังคาเรือน
- โครงการซื้อข้าวจาก
ชาวนาให้สิทธิ์ในการเป็น
ตัวแทนจําหน่ายข้าวของ
โครงการในเขตหมู่บ้าน
การ์เดนโฮม เขตดอน
เมืองแก่คุณคุณสมพงษ์
โหตระไวศยะ แต่เพียงผู้
เดียว กําหนดการชําระ
เงินในลักษณะซื้อขาด
โดยจะชําระค่าสินค้า
ครบทัง้ จํานวนในการ
สั่งซื้อสินค้าสําหรับรอบ
ถัดไป

1-4

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

9

26/10/55

10

26/10/55

11

1/11/55

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม
5

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมสรุปโครงการ
ซื้อข้าวจากชาวนา
ณ ตลาดนัด กรมป่าไม้

นักวิจัย/ Farmer
shop young
ambassadors

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมสรุปโครงการ
ซื้อข้าวจากชาวนา
ของตลาดนัด ธงเขียว

นักวิจัย/ Farmer
shop young
ambassadors

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมหารือเพื่อ
หารือแนวทางความ
ร่วมมือการดําเนินการ
โครงการพัฒนาระบบ
ธุรกิจเชื่อมโยงโซ่อุปทาน
ข้าวหอมมะลิในจังหวัด
ศรีสะเกษ

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย/
คณะกรรมการ
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย

2

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

โครงการ

สถานที่
ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
- การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และ
จําหน่ายสินค้าในงาน
ตลาดนัดกรมป่าไม้
- มีผู้ให้ความสนใจใน
กิจกรรม 100 ราย
- มีผู้ให้ความสนใจและให้
การสนับสนุนโดยการ
สมัครเป็นสมาชิก
โครงการ จํานวน 18
ราย
- การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และ
จําหน่ายสินค้าในงาน
ตลาดนัดกรมป่าไม้
- มีผู้ให้ความสนใจใน
กิจกรรม 60 ราย
- มีผู้ให้ความสนใจและให้
การสนับสนุนโดยการ
สมัครเป็นสมาชิก
โครงการ จํานวน 41
ราย
- แนวทางความร่วมมือ
การดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบธุรกิจ
เชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าว
หอมมะลิจังหวัด
ศรีสะเกษ
- บริษัท บางซื่อโรงสีไฟ
เจียเม้ง จํากัด จะเข้ามา
ถ่ายทอดอบรมเรื่องการ
ส่งเสริมการผลิตเพื่อ
ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
และการรวบรวม
ผลผลิตแก่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ
โดยวางแผนจะดําเนิน
โครงการราวเดือน
มกราคม 2556

1-5

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม
3

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

12

2/11/55

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมหารือการ
จัดทําข้อเสนอ
โครงการวิจัยการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

13

6/11/55

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ปีท่ี 3

การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หัวข้อ “การสร้าง
ความเข้าใจ GAP แก่
สมาชิก”

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
นักวิจัย/ทีมวิจัย/
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย

131

หอประชุมใหญ่
โรงเรียนจันทรุ
เบกษาอนุสรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด

14

9/11/55

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารร้าน Farmer shop

นักวิจัย/
คณะกรรม
การบริหารร้าน
Farmer shop

7

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

15

15/11/55

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
การดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer
Shop

การประชุมหารือร่วมกับ
ผู้บริหารโรงพยาบาล
นครธน เรื่องการจัดบู๊ท
Farmer Shop

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
นักวิจัย/ผู้บริหาร
โรงพยาบาล

7

ห้องประชุมแผนก
โภชนาการ
โรงพยาบาลนครธน

สถานที่
ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
- การขับเคลื่อนงานวิจัย
จะให้ความสําคัญกับ
การจัดการโซ่อุปทาน
การท่องเที่ยว และการ
จัดทําฐานข้อมูลความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการเผยแพร่และ
นําไปใช้ประโยชน์
- สํารวจข้อมูลในพื้นที่
งานวิจัยว่ามีกระแส
การท่องเที่ยวอย่างไร
และเก็บข้อมูลของ
ชุมชนในพื้นที่มีลักษณะ
พิเศษสามารถทํางาน
วิจัยเชิงปฏิบัติการได้
โดยใช้ชุดความรู้
VN&F Plat For
- การประชุมเวทีถอด
บทเรียนการทํานา
มาตรฐาน GAP ขึ้น
โดยมีสมาชิกสหกรณ์
ของภาคีเครือข่ายเข้า
ร่วมจํานวน 131 คน
- การประเมินความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้นของ
เกษตรกรที่มีต่อการ
ทํานาตามมาตรฐาน
GAP
- ติดตามความก้าวหน้า
Outlet ไร่สุวรรณ
- ผลการดําเนินงาน
โครงการร้าน Farmer
Shop ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มก.
- โครงการของขวัญปีใหม่
ประจําปี 2556
- หารือเรื่องการเปิด
Outlet Farmer Shop
ภายในโรงพยาบาล
นครธน
- โรงพยายาบาลนครธน

1-6

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

นครธน

16

15/11/55

โครงการวิจัย
กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสาม
พราน ปีท่ี 3

การประชุมร่วมกับทีมวิจัย
เพื่อติดตามการ
ดําเนินงานของ
โครงการวิจัย

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

17

16/11/55

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมหารือจัดทํา
คู่มือร้าน Farmer shop

เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
ร่วมกับร้าน Farmer
shop นําสินค้าเข้าร่วม
จําหน่ายที่ร้านค้าของ
โรงพยาบาลก่อน
เนื่องจากยังไม่มีร้าน
Outlet แบบเป็นรูปแบบ
- มอบหมายให้คุณ
เสน่ห์ลตา เป็นผู้จัดหา
ทําเลในการจัดบู๊ท
Farmer shop
- การอบรมการจัด
การเกษตรอินทรีย์
( ICM : Integrate
Cropping
Management)
แก่เครือข่าย ประชาชน
ผู้สนใจทีม โดย
ผศ.ดร.ศวพร ศุภผล
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
จากคณะเกษตร มก.
- แผนที่จะขยายผลการ
รับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ (IFOAM)
ไปยังเครือข่ายผู้ผลิต/
ผู้ค้าตลาดสุขใจ
โดยขณะนี้มีเครือข่าย
สนใจเข้าร่วมแล้ว
จํานวน 4 ราย
- การประชุมสรุปกําหนด
โครงร่างของคู่มือ ดังนี้
- หน้าปก
- คํานํา
- สารบัญ
- เกี่ยวกับร้าน Farmer
Shop
- ทําเลที่ดีและ
บรรยากาศในร้าน...
ของเรา
- ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
และทําอย่างไรถึงจะรู้
?

1-7

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

18

22/11/55

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
IDACA จากประเทศญี่ปุ่น

ทีมวิจัย/
ผู้บริหารจาก
IDAKA
จากประเทศ
ญี่ปุ่น

11

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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23/11/55

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุม International
Seminar 2012:
Cooperative Business
Intercooperation forward
to ASEAN Economic
Community (AEC)

ทีมวิจัย

150

โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น

ผลลัพธ์
- วิธีจัดหาสินค้ามา
จําหน่ายในร้าน
- การกําหนดราคา
สินค้า
- เทคนิคการจัดหาร
และสั่งซื้อ
- เทคนิคการจัด
ชั้นสินค้า
- แคชเชียร์และการขาย
- การบริหารสินค้า
คงคลัง
- การทํารายงาน
การเงิน
- ข้อควรระวังและความ
เสี่ยงต่างๆ
- กิจกรรมที่ต้องทํา
(ประจําวัน/
ประจําเดือน)
- ภาคผนวก
- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เล่าประสบการณ์ของ
ขบวนการสหกรณ์
ในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่น
- คําแนะนําถึง
แนวทางการพัฒนา
ระบบสหกรณ์ใน
ประเทศไทยในเรื่องของ
สภาพสังคม วัฒนธรรม
ของประเทศไทย
- การบรรยายพิเศษใน
หัวข้อ A new
Co-operative business
and economic model
responding to the
challenges of the
21st century โดย
Dr.Peter Davis :
Director of the Unit for
Membership Based
Organization at the

1-8

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

20

26/11/55

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมหารือร่วมกับ
ท่านเลขาธิการสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เพื่อหารือ
แนวทางการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ขยายผลการดําเนินงานสู่
เกษตรกรในเขตพื้นที่
ส.ป.ก

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ท่านเลขาธิการ
สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม/
ทีมวิจัย

8

สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
ถนนราชดําเนินนอก
กรุงเทพมหานคร

21

27/11/55

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

ผู้ประสานงาน/
นักวิจัย

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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30/11/55

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ

การประชุมร่วมกับนักวิจัย
เพื่อหารือแนวทางการ
นําเสนอรายงาน
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
ขบวนการสหกรณ์ไทยใน
ช่วงเวลาของแผนพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ
การประชุมเพื่อคัดเลือก
สินค้า ครั้งที่ 8

นักวิจัย/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/

25

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ

ผลลัพธ์
school of
Management,
University of Leicester
- การเสวนาแลกเปลี่ยน
ร่วมกันระหว่าง
professor Dr.Yamao
Masahiro Vice Dean of
Graduate School of
Biosphere Science,
Hiroshima University
และ รศ.ดร.สาโรช
อังสุมาลิน
ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชา
สหกรณ์
- แนวทางสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือขยายผล
การดําเนินงานสู่
เกษตรกร โดยใช้ชุด
ความรู้และงานวิจัย
ของสถาบันฯ
โดยเฉพาะหลักสูตรลูก
ชาวนามืออาชีพ
โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ทีมงาน
ส.ป.ก. ไปคัดเลือกพื้นที่
ในเขต ส.ป.ก.
ที่เหมาะสมเพื่อเป็น
พืน้ ที่ต้นแบบสําหรับ
นําชุดความรู้ไปใช้
พัฒนาชุมชนและสังคม
- แนวทางการขับเคลื่อน
งานวิจัยภายใต้
วัตถุประสงค์และ
แนวคิดทฤษฎี
ในการขับเคลื่อน
ซึ่งจะมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับกลุ่มเป้าหมาย
- การประชุมคัดเลือก
สินค้าโดยมี

1-9

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

การดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer
Shop

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

ผู้ประกอบการ

สถานที่
พัฒนา มก.

23

30/11/55

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
การดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer
Shop

การประชุมคัดเลือกสินค้า
Farmer shop ครั้งที่ 8
ภาคบ่าย การบรรยาย
พิเศษ หัวข้อ “การเตรียม
ตัวตัง้ รับของ
ผู้ประกอบการ SMEs และ
OTOP ในการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”โดย ดร.ธนภัท
แสงอรุณ สํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์

นักวิจัย/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้ประกอบการ

35

ห้อง 701 ชั้น 7
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

24

31/11/55

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
การดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer
Shop

การเชื่อมโยงภาคี
เครือข่ายงานวิจัย
ระหว่างเครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
และโครงการร้าน Farmer
Shop เพื่อนําข้าวแบรนด์
เกิดบุญจําหน่ายแก่
ประชาคม มก.

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย/
ประชาคม มก./
ผู้ที่ให้ความสนใจ

33

โรงอาหารกลาง
มก.

25

6/12/55

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
คณะนักศึกษาโครงการ
หลักสูตรการจัดการการ
พัฒนาชนบท หลักสูตร
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
คณะนักศึกษา
โครงการ
หลักสูตรการ
จัดการการ
พัฒนาชนบท
หลักสูตร
นานาชาติ

12

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
ผู้ประกอบการเข้าร่วม
คัดสินค้า จํานวน
11 ราย มีสินค้า จํานวน
41 รายการ
- แนวทางการตัง้ รับ
สําหรับ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อ
รองรับการแข่งขันใน
AEC นั้นทุกฝ่ายทั้ง
ผู้ผลิต
- โอกาสของ SMEs
และวิสาหกิจชุมชน จาก
การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่ SMEs
และวิสาหกิจชุมชนต้อง
เตรียมรับมือ
- สินค้าผูกพันตาม
ข้อตกลงการค้าเสรี
อาเซียน จํานวน 23
รายการ
- การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และ
จําหน่ายสินค้า
- มีผู้ให้ความสนใจใน
กิจกรรม 20 ราย
- มีผู้ให้ความสนใจและให้
การสนับสนุนโดยการ
สมัครเป็นสมาชิก
โครงการ จํานวน 13
ราย
- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ทํางาน
วิจัยด้านการพัฒนา
สหกรณ์ในประเทศไทย
โดยได้นําเสนอบริบท
ของการขับเคลื่อนงาน
ชุดโครงการวิจัยการ
พัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม

1-10

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
26

7/12/55

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมหารือวางแผน
เตรียมจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
ประจําปีแก่สมาชิกร้าน
Farmer shop/รูปแบบ
กระเช้าโครงการของขวัญ
ปีใหม่/การจัดทําคู่มือร้าน
Farmer shop

เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

3

27

12/12/55

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การเชื่อมโยงเครือข่าย
งานวิจัยร่วมกับ บริษัท
บีเอสซีเอ็ม ฟู้ด จํากัด
ในเครือ บริษัท บางซื่อ
โรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ผู้บริหาร บริษัท
บีเอสซีเอ็ม ฟู้ด
จํากัด

230

28

14/12/55

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
การดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer
Shop

การประชุมหารือร่วมกับ
ผู้บริหาร บริษัท พันธุ์สุข
2008 จํากัด ในการจัดตั้ง
ร้าน Farmer Shop

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ผู้บริหาร บริษัท
พันธุ์สุข 2008
จํากัด

5

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

บริษัท บีเอสซีเอ็ม
ฟู้ด จํากัด

บริษัท พันธุ์สุข
2008 จํากัด

ผลลัพธ์
และข้อค้นพบจาก
งานวิจัยในรอบหลายปี
ที่ผ่านมา
- การเตรียมจ่ายเงินเฉลี่ย
คืนสมาชิกโครงการร้าน
Farmer Shop เพื่อคืน
กําไรแก่สมาชิกโครงการ
ร้าน Farmer Shop
ตามส่วนซื้อ
- สรุปยอดซื้อสะสมของ
สมาชิก แต่ละรายใน
โปรแกรม excel ก่อน
แล้วจึงดําเนินการ
คํานวณเงินเฉลี่ยคืน 3%
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1
สัปดาห์
- พิธีเปิดโรงงานผลิต
ข้าวหุงสุกพร้อม
รับประทานและ
ผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวของบริษทั บีเอสซี
เอ็ม ฟู้ด ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือบริษัท
บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
จํากัด โดยมี
ฯพณฯ นายอําพล
เสนาณรงค์ องคมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิด
งาน โดยมีหน่วยงาน
ราชการ ผู้ประกอบการ
- ประชุมร่วมกับ
คุณชปาพันธ์ เงินมูล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทพันสุข 2008
จํากัด ซึ่งสนใจในการ
นําแนวคิดร้าน
Farmer shop
ไปดําเนินการจัดตั้ง
ในพื้นที่โครงการของ
บริษัทพันสุข 2008
จํากัด เป็นสถานที่

1-11

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

29

17-28
/12/55

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
การดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer
Shop

การประชาสัมพันธ์และ
จําหน่ายสินค้าแบรนด์
Farmer Shop ภายใต้
โครงการของขวัญปีใหม่
ประจําปี 2555

ทีมวิจัย/
ประชาคม มก./
ผู้ที่ให้ความสนใจ

250

ซุ้มหน้าร้าน
Farmer Shop
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

30

18/12/55

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ปีท่ี 3

การประชุมหารือระหว่าง
ประธานเครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
และผู้ประสานงาน
เพื่อขอคําแนะนําจาก
เรื่องการเจรจาเพื่อการ
ส่งออกข้าวเกิดบุญไป
ประเทศจีน

ทีมวิจัย/
ประธาน
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย

12

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
จําหน่ายสินค้า อาหาร
ปลอดภัย
- โครงการของขวัญปีใหม่
ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-28
ธันวาคม พ.ศ.2555
เสริมสร้างบรรยากาศใน
เทศกาลปีใหม่ด้วยการ
สรรหาของขวัญคุณภาพ
ราคาเป็นธรรมของ
เครือข่ายร้าน Farmer
Shop
- ชุดของขวัญ โดยมี
สินค้าจําหน่าย 80
รายการ จาก
ผู้ประกอบการ 25 ราย
จําหน่ายเป็นชุด 5 ชุดให้
เลือก คือ
1. ชุดของขวัญ
Farmer Shop
2. ชุดกล่องข้าว
คุณธรรม และถุงสา
ใส่ข้าวคุณธรรม
3. ชุดชาใบหม่อน
4. ชุดน้ําพริกแม่เกตุ
5. ชุดกระเช้าของขวัญปี
ใหม่ 2556
เบื้องต้นยอดจําหน่าย
สามารถจําหน่าย
กระเช้าได้ จํานวน
37 กระเช้า มีผู้สนใจ
เลือกซื้อกว่า 400 คน
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและมาตรการ
และราคาที่เหมาะสม
เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยไม่เกิด
ความเสี่ยงในธุรกิจ
อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อ
สหกรณ์การเกษตรที่มี
ความพร้อมในการ

1-12

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

31

19/12/55

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมแนวทางการ
จัดตั้ง Outlet Farmer
Shop
ณ สหกรณ์การเกษตร
ปราสาท จํากัด

ทีมวิจัย Farmer
Shop/
เครือข่ายวิจัย

4

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

32

25/12/55

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมหารือร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ
ภารกิจงานวิจัย

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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2/1/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

ผู้ประสานงาน/
คุณมนัส ชูผกา

2

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

34

3/1/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมหารือแนวทาง
ความร่วมมือ
การดําเนินการโครงการ
พัฒนาระบบธุรกิจ
เชื่อมโยงโซ่อุปทาน
ข้าวหอมมะลิ
จังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมสรุปงาน
การจัดโครงการของขวัญ
ปีใหม่

ทีมวิจัย Farmer
Shop

10

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
ส่งออกข้าวหอมมะลิ
- การประชุมหารือร่วมกับ
เครือข่ายวิจัย เพื่อการ
นําโมเดลร้าน Farmer
Shop ซึ่งเป็น New
Business Model เพื่อ
จําหน่ายสินค้าที่มี
คุณภาพราคาเป็นธรรม
แก่สมาชิกสหกรณ์
- แนวทางแผนการ
ดําเนินงานวิจัยภายใต้
ชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 6
- กระบวนการขับเคลื่อน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนา
สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยมีประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11
- แนวทางความร่วมมือใน
การ MOU ระหว่าง
สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ และบริษัท
บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
จํากัด
- มีผู้เข้าเยี่ยมชมบู๊ท
โครงการของขวัญปีใหม่
จํานวน 400 ราย
- การเก็บแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการ จํานวน 82
ชุด มีความพึงพอใจใน
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

35

4/1/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมหารือลู่ทาง
การพัฒนาธุรกิจร่วมกับ
คุณชุมเจตน์ กาญจนเกสร
เอกอัครราชทูตที่ปรึกษา
ฝ่ายการเกษตร
ประเทศอินโดนีเซีย และ
ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญ
ประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชา
สหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
เอกอัครราชทูตที่
ปรึกษาฝ่าย
การเกษตร
ประเทศ
อินโดนีเซีย/
หัวหน้าภาควิชา
สหกรณ์
คณะ
เศรษฐศาสตร์

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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5/1/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมหารือแนวทาง
ความร่วมมืองานวิจัย
ร่วมกับวิทยาลัย
ชุมชนภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
คณะนักศึกษา
วิทยาลัย
ชุมชนภูเก็ต
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

37

7/1/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมวางแผน
โครงการซื้อข้าวจาก
ชาวนา จําหน่ายข้าวหอม
มะลิเกิดบุญ และข้าว
คุณธรรมในงานเกษตร
แห่งชาติ ประจําปี 2556

ทีมวิจัย Farmer
Shop

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

38

10/1/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ

ประชุมหารือวางแผนการ
จัด lay out ศูนย์เรียนรู้
ข้าว และการจัดทํา POP
UP สินค้า

ทีมวิจัย Farmer
Shop

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
ระดับมาก
- ดูงานในพื้นที่
ความรับผิดชอบของ
กระทรวงสหกรณ์
และSMEs ,
Bank Rakyat ของ
ประเทศอินโดนีเซีย
- การหาลู่ทางกับประเทศ
ในอาเชียนและเอเชีย
เช่น ลาว เวียดนาม และ
ญี่ปุ่น
- การเชิญคุณชุมเจตน์
กาญจนเกสร
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
- แนวทางความร่วมมือ
งานวิจัยด้านการ
ท่องเที่ยวระหว่าง
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ และ วิทยาลัย
ชุมชนภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ โดยมุ่งเน้นที่
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชุนท้องถิ่น
- การประชุมหารือ
เกี่ยวกับบู๊ทจําหน่ายข้าว
และเตรียมประสาน
กับเครือข่ายในการ
มาจําหน่ายข้าว
โดยมอบให้
คุณสายสุดา ศรีอุไร
เป็นผู้ประสานงาน
- เตรียมจัดทํา
แบบสอบถามเพื่อติด
แบรนด์ข้าว
- แบ่งพื้นที่เป็นของ
โครงการข้าวและ
Farmer Shop โปสเตอร์
ที่ใช้แสดงในศูนย์เรียนรู้
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

Farmer Shop

39

11/1/56

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม

การประชุมเพื่อติดตาม
การจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้ข้าว
คุณธรรม ร่วมกับหัวหน้า
โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าข้าวคุณธรรม

40

11/1/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การให้สัมภาษณ์โดย
ผู้ประสานงานกับ
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
เกี่ยวกับภารกิจงานวิจัย

41

11/1/56

โครงการวิจัย
การยกระดับ
มาตรฐานการ
ตรวจสอบ
สหกรณ์โดยใช้
กลไกผู้
ตรวจสอบ
กิจการ

การประชุมเพื่อหารือและ
ติดตามการดําเนินงาน
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
และทีมวิจัยโครงการวิจัย
การยกระดับมาตรฐาน
การตรวจสอบสหกรณ์
โดยใช้กลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการ

42

15/1/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ

การประชุมเพื่อหา
แนวทางความร่วมมือ

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
หัวหน้า
โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม
ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
นักข่าว Thai PBS

2

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

2

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผู้ประสานงาน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
นักวิจัย

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ

7

ห้องประชุม
สวนอาหาร

ผลลัพธ์
ใช้โปสเตอร์เดียวกันกับ
โปสเตอร์ท่ีใช้ในงาน
MOU ส.ป.ก.
- ให้จัดทํา POP UP
สินค้าใหม่/ สินค้าขายดี
/ สินค้าแนะนํา เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ให้สมาชิกซื้อ
สินค้าเพิ่ม
- ผลการดําเนินงานการ
จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้
ณ มูลนิธิธรรมะร่วมใจ
จังหวัดยโสธร

- ผู้อํานวยการสถาบันฯ
ได้ให้ข้อมูลชุดความรู้
เกี่ยวกับเครือข่าย
คุณค่าชาวนาคุณธรรม
เครือข่ายคุณค่าข้าว
หอมมะลิสหกรณ์ไทย
และหลักสูตรชาวนา
มืออาชีพที่ให้การ
สนับสนุนโดยสํานักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน
- รายงานความก้าวหน้า
ผลการดําเนิน
โครงการวิจัย
- แนวทางดําเนินโครงการ
เพื่อศึกษาแนวทางการ
การยกระดับ
ความสามารถผู้
ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์สู่การ
ตรวจสอบกิจการที่
ได้มาตรฐานควรเป็น
อย่างไร
- การนําชุดความรู้
ของสถาบันวิชาด้าน
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

กลุ่ม
เป้าหมาย

โครงการ

กิจกรรม

พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

ร่วมกับผู้บริหาร ส.ป.ก. /
สวก. / สกว. / สว.สก. ใน
การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือร่วมกัน

ด้านสหกรณ์/
เลขาธิการ
ส.ป.ก./
ผู้อํานวยการ
สวก./
ผู้ประสานงาน
สกว.

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่
โพลา โพล่า
สาขาเกษตร

43

15/1/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมวางแผน
เตรียมโครงการกิจกรรม
การบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อการดูแลสุขภาพ
ด้วยพืชสมุนไพร

ทีมวิจัย Farmer
Shop

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

44

16/1/56

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การประชุมหารือแนวทาง
ความร่วมมือเกี่ยวกับ
โครงการร้าน Farmer
Shop กับ บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ผู้บริหาร
บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)

8

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

45

16/1/56

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การประชุมติดตาม
การดําเนินงานร่วมกับ
คณะกรรมการบริหาร
โครงการร้าน Farmer
Shop

นักวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

11

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
สหกรณ์ไปขยายผล
ในพื้นที่ ของ สปก.
และ สกว. อาทิ
หลักสูตรชาวนามือ
อาชีพ ที่สถาบันได้รับ
การสนับสนุนจาก
สํานักงานส่งเสริม
การเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน
- การประสานงานกับ
วิทยากร
- การจัดเตรียม
กําหนดการ
- แผนการประชาสัมพันธ์
โครงการ
- บริษัท ปตท.จํากัด
(มหาชน) ได้ให้ความ
สนใจในเรื่องของการจัด
โครงการให้ความรู้ต่างๆ
แก่ เกษตรกร สมาชิก
สหกรณ์ของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์
และโครงการหลักสูตร
ชาวนามืออาชีพ ที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้
ชาวนาได้รับความรู้และ
สามารถนําไปใช้ได้จริง
ในสังคมปัจจุบัน โดยจะ
ประสานด้านสายงาน
ธุรกิจของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) เพื่อ
เสริมพลังสนับสนุน
โครงการ
- รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการร้าน
Farmer Shop
ประจําเดือนพฤศจิกายน
และธันวาคม 2555
- ผลการดําเนินงาน
โครงการของขวัญปีใหม่
ประจําปี 2556
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
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โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่
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16/1/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมเจ้าหน้าที่
โครงการร้าน Farmer
shop เพื่อหารือระบบงาน
ร้าน

ทีมวิจัย Farmer
Shop

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

47

17/1/56

การประชุมเจ้าหน้าที่
โครงการร้าน Farmer
shop เพื่อหารือจัดทํา Lay
out ศูนย์เรียนรู้ข้าว

ทีมวิจัย Farmer
Shop

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

48

18/1/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop
โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมหารือจัดทํา
คู่มือร้าน Farmer shop

ทีมวิจัย Farmer
Shop

4

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
- ติดตามความก้าวหน้า
Outlet Farmer Shop,
Outlet ไร่สุวรรณ,
Outlet ร้านสหกรณ์
กฟผ. จํากัด และ
Outlet ปึกเตียน
คาบาน่า รึสอร์ท &
เรสซิเด้นท์ อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
- การพิจารณาการจัดบู๊ท
Farmer Shop ในงาน
เกษตรแห่งชาติ ที่จะจัด
ขึ้นระหว่างวันที่
31 มกราคม9 กุมภาพันธ์ 2556
- การกําหนดนโยบาย
ของการปรับปรุงรายการ
สินค้าใหม่ดังนี้
1. ห้ามปรับปรุง
รายการสินค้า
ย้อนหลังวันที่
2. ก่อนการปรับปรุง
รายการสินค้าต้อง
ขออนุมัติจาก
ผู้จัดการร้านก่อน
ทุกครั้ง
3. ให้เจ้าหน้าที่ back
office ปฏิบัติตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด
- การวางรูปแบบศูนย์
เรียนรู้ข้าว เพื่อให้
ความรู้แก่ประชาคม
มก.
- แนวทางในการเขียน
คู่มือ โดยต้องการให้มี
องค์ประกอบในแต่ละ
หน่วยดังนี้ คือ
1. เกริ่นนํา/ ทฤษฎี ของ
หัวข้อนั้น
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่
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22/1/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมหารือวางแผน
เตรียมจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
ประจําปีแก่สมาชิกร้าน
Farmer shop

ทีมวิจัย Farmer
Shop

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

50

23/1/56

การประชุมหารือ Outlet
ไร่สุวรรณ

ทีมวิจัย Farmer
Shop

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

51

23/1/56

การประชุมคณะทํางาน
ศูนย์สารสนเทศ ครั้งที่ 1

คณะทํางาน

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

52

25/1/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop
โครงการศูนย์
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์
โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

พิธีลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดย
สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ และบริษัท
บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
จํากัด

อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์/
ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ทีมงาน บริษัท
บางซื่อโรงสีไฟ
เจียเม้ง จํากัด

18

ผลลัพธ์
2. ระเบียบ/ นโยบาย/
แนวปฏิบัติ
3. Do & Don’t ซึ่ง
เนื้อหาอยากให้นํา
ข้อมูลจาก
ประสบการณ์จริงที่ได้
ปฏิบัติงาน และศึกษา
หาข้อมูลเพิ่มเติมใน
หัวข้อที่แต่ละคนทํา
- ระเบียบการจ่ายเงิน
เฉลี่ยคืนแก่สมาชิก
- สมาชิกที่ได้รับเงินเฉลี่ย
คืน จํานวนทัง้ สิน้ 291
ราย รวมมูลค่าเงินเฉลี่ย
คืน 10,583.00 บาท
- ดําเนินการจ่ายเงินเฉลี่ย
คืน ในวันอังคารและ
พฤหัสบดีของเดือน
กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 12.30 – 16.30 น.
- การประชุมหารือ
แนวทางการขับเคลื่อน
Outlet Farmer Shop
ณ ไร่สุวรรณ

- การจัดทําวารสาร
ฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 19
- ติดตามการจัดทํา
เว็บไซต์
ห้องประชุม 9 ชั้น 2 - ความร่วมมือในการ
อาคารสารนิเทศ
ดําเนินโครงการพัฒนา
50 ปี มก.
ระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซ่
อุปทานข้าวหอมมะลิ
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี
เป้าหมายเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 50 ราย
- คาดหวังว่าการดําเนิน
โครงการนี้จะช่วยให้
เกษตรกรสามารถเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ไม่น้อย
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

53

27/1/56

54

29/1/56
9/2/56

55

30/1/56

56

57

โครงการ

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop
โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

คัดเลือกสินค้าในงาน ไทย
แลนด์ เบสช๊อปปิ้งแฟร์
2013

นักวิจัย

220

อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จ.นนทบุรี

การประชาสัมพันธ์และ
จําหน่ายผลผลิตงานวิจัย
ข้าวแบรนด์เกิดบุญ และ
ข้าวแบรนด์คุณธรรม
ในงานเกษตรแห่งชาติ

ทีมวิจัย/
ประชาคม
งานวิจัย

500

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมผู้ประสานงาน
ฝ่ายชุมชนและสังคม

ผู้บริหารฝ่าย
ชุมชนและสังคม/
ผู้ประสานงาน/
ผู้ช่วย
ประสานงาน

30

โรงแรมบัดดี้
โอเรียลทอล
ริเวอร์ไซด์
ปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

2/2/56

โครงการวิจัย
เครือข่ายกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่า
สามพราน
ปีท่ี 3

การเชื่อมโยงเครือข่าย
และลงพื้นที่โดย
คณะกรรมการรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทย ประจําปี 2556

คณะกรรมการ
รางวัล
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย/
ทีมวิจัย

12

5/2/56

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การประชุมหารือร่วมกับ
ผู้บริหารร้านใบจาก
เกี่ยวกับแนวทางการ
เชื่อมโยงธุรกิจโครงการ
ร้าน Farmer Shop

นักวิจัย/
ผู้บริหารร้าน
ใบจาก

3

ผลลัพธ์
กว่า 60% ต้นทุนการ
ผลิตลดลงไม่น้อยกว่า
40% และทําให้ชาวนามี
การปรับวิธีคิดและ
วิธีการผลิตภายใต้
โซ่อุปทานที่ยั่งยืo
- นักวิจัยคัดสินค้าที่
นํามาเข้าร่วมจัดใน
งาน ไทยแลนด์
เบสช๊อปปิ้งแฟร์ 2013
- เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม จําหน่าย
ได้จํานวน 700 กิโลกรัม
- เครือข่ายคุณค่าข้าว
หอมมะลิสหกรณ์ไทย
สามารถจําหน่าย
ข้าวเกิดบุญ
ขนาด 1 กิโลกรัม
และ 5 กิโลกรัม รวมกัน
ได้จํานวน 533 กิโลกรัม

- สรุปงานวิจัยของแต่ละ
ชุดโครงการ
การวางกรอบแนว
ทางการทําวิจัยในปี
2557
- การชี้แจงระเบียบ
การเงินรูปแบบใหม่ท่ใี ช้
ระเบียบของ กพช.
โรงแรมสามพราน
- คณะกรรมการ
ริเวอร์ไซด์ นครปฐม
การประกวดรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทย ประจําปี 2556
เยี่ยมชมตลาดสุขใจ

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- หารือร่วมกันสําหรับ
แนวทางการเชื่อมโยง
ธุรกิจระหว่าง โครงการ
ร้าน Farmer shop
และร้านใบจาก
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

58

5/2/56

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ผลไม้ ระยะที่ 3

การประชุมร่วมกับทีมวิจัย
เครือข่ายคุณค่าผลไม้
เพื่อหารือแนวทางการ
ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
มีชีวิต ในจังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

59

6/2/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมร่วมกับ
เครือข่ายหลักสูตร
“ชาวนามืออาชีพ”
เพื่อเตรียมการพิธีลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการ
กับ 4 หน่วยงาน ในการ
นําชุดความรู้ของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
เครือข่ายชาวนา
มืออาชีพ/
ผู้บริหาร
หน่วยงานความ
ร่วมมือ 4
หน่วยงาน

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
โดยมีข้อสรุปเบื้องต้น
ทางโครงการร้าน
Farmer shop
จะส่งรายการสินค้าที่
น่าสนใจจําหน่ายในร้าน
ใบจากจํานวน 50
รายการ
- แนวคิดในการขับเคลื่อน
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
- หารือแนวทางการ
ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
มีชีวิต (Living Learning
Center) ซึ่งเครือข่าย
ผลไม้(ศูนย์เรียนรู้
กลุ่มชาวสวนผลไม้
คุณภาพ) เป็น 1 ใน 4
ของศูนย์เรียนรู้
- การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่าง
ชาวนาคุณธรรมใน
จังหวัดยโสธร
และทีมวิจัยทั้ง 4 พื้นที่
- การเตรียมงานพิธีลง
นามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดย
สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ สํานักงานปฎิ
รูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (สปก.),
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และสํานักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.)
ภายใต้โครงการถ่าย
โอนความรู้ในการ
ยกระดับความสามารถ
ของเกษตรและ
เจ้าหน้าที่ สปก. :
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

60

61

62

ว.ด.ป.

12/2/56

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

โครงการวิจัย
เครือข่ายกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่า
สามพราน
ปีท่ี 3

การประชุมหารือและ
ติดตามการดําเนินงาน
ร่วมกับทีมวิจัย
โครงการวิจัยเครือข่าย
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
พราน ปีท่ี 3

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

6

14-15/2/56 โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การศึกษาดูงานของภาคี
เครือข่ายงานวิจัย
โครงการหลักสูตร
“ชาวนามืออาชีพ” และ
เครือข่ายคุณค่าข้าว
คุณธรรม เพื่อศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการทํานา
อย่างยั่งยืน

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
เครือข่ายชาวนา
มืออาชีพ/
นักวิจัย/
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม/
บริษัท บางซื่อ
โรงสีไฟเจียเม้ง
จํากัด
ทีมวิจัย Farmer
Shop

83

18/2/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมย่อย เรื่อง
ระบบร้าน Farmer Shop

4

สถานที่

ผลลัพธ์

Smart Farmers; Smart
officer สู่การพัฒนา
อย่างเป็นองค์รวมเพื่อ
การกินดีอยู่ดี
ห้อง 214 ชั้น 2
- การรายงานผลการ
อาคารวิจัยและ
ขับเคลื่อนโครงการวิจัย
พัฒนา มก.
ในช่วงที่ผ่านมาโดยทีม
นักวิจัยได้ขับเคลื่อนจัด
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่าย
ต้นน้ําเกษตรกร
กิจกรรมยกระดับ
มาตรฐานตลาดสุขใจ
- การหารือแผนการ
ดําเนินโครงการในระยะ
ต่อไปหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการในระยะต่อไป
- การหารือแนวทาง
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้
มีชีวิต
มูลนิธิธรรมะร่วมใจ/ - การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
บริษัท บางซื่อโรงสี
จึงได้มีแผนงาน
ไฟเจียเม้ง จํากัด
การศึกษาดูงานนอก
พืน้ ที่ซึ่งเป็นกิจกรรม
ส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนรู้
- กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สรุปผล
การศึกษาดูงาน

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- มอบหมายให้นางสาว
วสินธราถ่ายโอนความรู้
เกี่ยวกับระบบ back office
ให้นางสาวอรสิริ ตาม
แผนที่ได้เสนอไว้ เพื่อให้
ปฏิบัติจริงที่ร้าน Farmer
Shop เพื่อทดสอบความ
เข้าใจและฝึกฝนให้เกิด
ความชํานาญ

1-21

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม
140

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

63

20/2/56

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การจัดกิจกรรมเสวนา
และบรรยายพิเศษ หัวข้อ
การดูแลสุขภาพด้วยพืช
สมุนไพร เพื่อให้ความรู้แก่
สมาชิกร้าน Farmer Shop

ทีมวิจัย/
สมาชิกร้าน
Farmer Shop/
ทีมวิทยากรจาก
วัดไร่ขิง/
ผู้ที่ให้ความสนใจ

64

22/2/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การศึกษาดูงานเพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับ
คณะผู้บริหารและ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชน
ภูเก็ต

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
คณะผู้บริหาร
และบุคลากร
วิทยาลัยชุมชน
ภูเก็ต

10

65

26/2/56

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ปีท่ี 3

การประชุมหารือร่วมกับ
ทีมวิจัยเพื่อติดตาม
การดําเนินงาน
โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิ

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารเครือข่าย

12

สถานที่

ผลลัพธ์

ห้อง 5205 ชั้น 2
- การบรรยายพิเศษใน
อาคารปฏิบัติการ
หัวข้อการดูแลสุขภาพ
คณะเศรษฐศาสตร์
ด้วยพืชสมุนไพรโดยคุณ
มหาวิทยาลัยเกษตร
หมอโกศล สิงห์ทอง
ศาสตร์
และทีมแพทย์ทางเลือก
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร
จากวัดไร่ขิง อ.สาม
พราน จ.นครปฐม
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ฟังมีคณาจารย์
บุคลากร นิสิตเข้าร่วม
ฟังบรรยายกว่า 120 คน
- การคืนเงินเฉลี่ยคืนแก่
สมาชิกร้าน Farmer
shop
ห้อง 214 ชั้น 2
- การนําเสนอบริบทการ
อาคารวิจัยและ
ดําเนินงานของสถาบันฯ
พัฒนา มก.
ทั้ง 4 ภารกิจของ
สถาบันฯ คือ การวิจัย
การบริการวิชาการ
การเชื่อมโยงเครือข่าย
และการพัฒนาองค์กร
- มอบหมายให้
คุณสุพจน์ สุขสมงาม
เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันฯ
นําคณะผู้บริหาร
และบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนภูเก็ต (วชก.)
ไปศึกษาดูงานศูนย์
เรียนรู้มีชีวิต
( Living Learning
Center ) ยังตลาดสุขใจ
โรงแรมสามพราน
ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน
จ.นครปฐม
ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การหารือแผนงานวิจั ย
ในระยะ 2 เดื อ นก่ อ น
นํ า เสนอร่ า งรายงาน
ฉบั บ สมบู ร ณ์ ในวั น ที่
23 เมษายน 2556

1-22

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

66

28/2/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

67

1/3/56

โครงการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

68

4/3/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

กิจกรรม
สหกรณ์ไทย ปีที่ 3
พิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการว่าด้วย
“โครงการถ่ายโอนความรู้
ในการยกระดับ
ความสามารถของ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ส.ป.ก. (Smart Farmers ;
Smart Officers) สู่การ
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
เพื่อการกินดีอยู่ดี”
ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (มก.)
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.)

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
(มก.) /รอง
เลขาธิการ
สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) /
รองผู้อํานวยการ
สํานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)/
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร
(สวก.)/เจ้าหน้าที่
ส.ป.ก./เครือข่าย
งานวิจัย

90

ห้องประชุมกําพล
อดุลวิทย์
อาคารสารนิเทศ
50 ปี มก.

การประชุมหารือกับ
คณะทํางานวารสาร
ฅนสหกรณ์ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ์ ครั้งที่
2

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
คณะทํางาน
วารสาร
ฅนสหกรณ์

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมหารือวาง
แผนการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ร้าน Farmer shop

ทีมวิจัย Farmer
Shop

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์

- พิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการว่าด้วย
“โครงการถ่ายโอน
ความรู้ในการยกระดับ
ความสามารถของ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ส.ป.ก. (Smart
Farmers ; Smart
Officers) สู่การพัฒนา
อย่างเป็นองค์รวมเพื่อ
การกินดีอยู่ดี”
- การเสวนา “การถ่าย
โอนความรู้ในการ
ยกระดับความสามารถ
ของเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
(Smart Farmers; Smart
Officers) สู่การพัฒนา
อย่างเป็นองค์รวมเพื่อ
การกินดีอยู่ดี” โดย
เลขาธิการ ส.ป.ก.
รศ.ดร.พีรเดช ทอง
อําไพ ผู้อํานวยการ
สวก. และ
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
โดยมีคุณประวีณมัย
บ่ายคล้อย เป็นผู้ดําเนิน
รายการ
- ความก้าวหน้าจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ์
- รูปแบบปกและบทความ
ในวารสารฅนสหกรณ์
- รูปแบบการจัดทํา
เว็บไซต์สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์
- การวางแผนงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ท่รี ับผิดชอบ
ให้มีการเขียนโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
Farmer Shop จํานวน

1-23

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

69

13/3/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การเชื่อมโยงเครือข่าย
และการบรรยายความรู้
หัวข้อ การจัดการโซ่
อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
แก่กรรมการและฝ่าย
จัดการของเครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
กรรมการและ
ฝ่ายจัดการของ
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย

60

สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จํากัด
จังหวัดร้อยเอ็ด

70

7/3/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมหารือจัดทํา
คู่มือร้าน Farmer shop

ทีมวิจัย Farmer
Shop

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

71

15/3/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร บริษัท บีเอสซี
เอ็ม ฟู้ด จํากัด เกี่ยวกับ
แนวทางการทําการตลาด
ผลิตภัณฑ์ข้าวถ้วย

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ผู้บริหาร บริษัท
บีเอสซีเอ็ม ฟู้ด
จํากัด

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

72

25/3/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น

การประชุมเพื่อนําเสนอ
รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยย่อยภายใต้
ชุดโครงการ จํานวน 6
โครงการ ดังนี้

ผู้ประสานงาน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
นักวิจัย

28

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
5 โครงการ
- การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
และแนวคิดในการ
จัดการธุรกิจของ
สหกรณ์แต่ละแห่ง
จากนั้นเป็นการถอด
บทเรียนเพื่อการเรียนรู้
เชิงเปรียบเทียบคือ
ความแตกต่างในการ
ดําเนินธุรกิจแบบดั่งเดิม
และการจัดการโซ่
อุปทานในธุรกิจ
สหกรณ์
- เปิดเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อนําความคิดเรื่อง
การจัดการโซ่อุปทาน
ให้เห็นความเชื่อมโยง
สัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา
กลยุทธ์ความร่วมมือ
ระหว่างภาคีพันธมิตร
- ติดตามความก้าวหน้าการ
จัดทําคู่มือการดําเนินการ
ร้าน Farmer Shop
- การดําเนินการจัดทํา
รายงานความก้าวหน้า
โครงการฯ
- แนวทางความร่วมมือ
การดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบธุรกิจ
เชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าว
หอมมะลิ ร่วมกับ
บริษัท บางซื่อโรงสีไฟ
เจียเม้ง จํากัด
- การนําเสนอผลการ
ดําเนินโครงการวิจัย
และรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
การนําไปปรับปรุงการ

1-24

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

73

ว.ด.ป.

28/3/56

โครงการ

กิจกรรม

ธรรม ระยะที่ 6

1. โครงการวิจัยการสร้าง
โซ่อุปทานระหว่างประเทศ
สําหรับสินค้าสถาบัน
เกษตรกรของไทย
2. โครงการวิจัยแนวทาง
การเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันภายใต้โซ่อุปทาน
ของธุรกิจสหกรณ์
การเกษตรไทย
3. โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่ายางพารา ปีท่ี 3
4. โครงการวิจัยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
ขบวนการสหกรณ์ไทยใน
ช่วงเวลาของแผนพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ
5. โครงการวิจัยการ
ยกระดับมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดย
กลไกผู้ตรวจสอบกิจการ
6. โครงการวิจัยการ
จัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวผ่าน
แนวคิดเครือข่ายคุณค่า
สหกรณ์ : กรณีศึกษา
เครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชน จังหวัดพังงา
7. โครงการวิจัยการ
พัฒนาและดําเนินการตัว
แบบ Farmer Shop
การประชุมเตรียมความ
พร้อมการเดินทางศึกษา
ดูงานและประชุมหารือ
สําหรับแนวทางการ
พัฒนาความร่วมมือด้าน
งานวิจัยกับเครือข่าย
สหกรณ์ในประเทศ
อินโดนีเซีย

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
ดําเนินงานในอนาคต

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
คณะศึกษาดูงาน
ประเทศ
อินโดนีเซีย

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การเตรียมความพร้อม
การเดินทางไปศึกษา
ดูงานและประชุมหารือ
สําหรับแนวทางพัฒนา
ความร่วมมือด้าน
งานวิจัยในอนาคตกับ
หน่วยงานเครือข่าย
สหกรณ์ ในประเทศ
อินโดนีเซีย

1-25

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

74

2-5/4/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การศึกษาดูงานและ
ประชุมหารือสําหรับ
แนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือด้านงานวิจัย
กับเครือข่ายสหกรณ์ใน
ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
คณะศึกษาดูงาน
ประเทศ
อินโดนีเซีย/
หัวหน้าภาควิชา
สหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์/
เอกอัครราชทูตที่
ปรึกษาฝ่าย
เกษตร ประเทศ
อินโดนีเซีย

6

กรุงจากาต้า
ประเทศอินโดนีเซีย

75

10/4/56

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ปีท่ี 3

การประชุมหารือร่วมกับ
ทีมวิจัยเพื่อติดตาม
การดําเนินงาน
โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ปีที่ 3

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย/
เครือข่าย
คณะกรรมการ
บริหารทีม

9

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

76

17/4/56

โครงการวิจัย
กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสาม
พราน

การประชุมเพื่อหารือและ
ติดตามการดําเนินงาน
โครงการวิจัย

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

77

22/4/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมหารือแนว
ทางการดําเนินการ
โครงการวิจัย

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
คุณมนตรี คง
ตระกูลเทียน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
- มีกําหนดเดินทางไปใน
วันที่ 2-5 เมษายน
2556
- การศึกษาลู่ทางความ
ร่วมมือทางวิชาการ
และธุรกิจที่
ประเทศอินโดนีเซีย
- การฟังบรรยายสรุป
จากทีมงานสถานฑูต
เกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ร่วมกับกองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
- มีโครงการจะจัดบู๊ท
แสดงสินค้าเกษตร
แปรรูปของเครือข่าย
ผู้ประกอบการร่วมกับ
สถานทูตไทย
ในระหว่าง
วันที่ 6-9 มิถุนายน นี้
- เตรียมการนําเสนอ
รายงานวิจัยเครือข่าย
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทย ปีท่ี 3 ในช่วงโค้ง
สุดท้าย
- Mr.Ming นักธุรกิจชาว
จีนได้มาเจรจาซื้อข้าว
ของเครือข่ายนําไป
จําหน่ายในประเทศจีน
- รูปแบบการนําเสนอ
ข้อมูลจากการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์
โครงการ
- การนําเสนอผลการ
ขับเคลื่อนภารกิจและ
แผนงานของสถาบันฯ
อาทิ การขับเคลื่อนศูนย์
เรียนรู้มีชีวิตทั้ง 4 แห่ง
และการขับเคลื่อน SEE

1-26

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

78

24/4/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

79

26/4/56

โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

80

26/4/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

การประชุมเพื่อนําเสนอ
(ร่าง) รายงานฉบับ
สมบูรณ์โครงการวิจัยย่อย
ภายใต้ชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม มีโครงการวิจัย
ดังนี้
1) โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
2) โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าผลไม้
3) โครงการวิจัยเครือข่าย
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
สามพราน
การประชุมคณะทํางาน
ศูนย์สารสนเทศ ครั้งที่ 3

ผู้ประสานงาน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
นักวิจัย

37

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

คณะทํางาน
ศูนย์สารสนเทศ

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โครงการร้าน Farmer
Shop

หัวหน้า
โครงการวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารโครงการ

8

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
(Social Economy
Enterprise)
- คุณมนตรี คงตระกูล
เทียน และคณะ มีความ
สนใจที่ลงพื้นที่ไปศึกษา
ดูงานศูนย์เรียนรู้ ทั้ง
4 ศูนย์
- การนําเสนอ (ร่าง)
รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ของทีมวิจัย
1) โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่าข้าว
หอมมะลิสหกรณ์ไทย
2) โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่าผลไม้
3) โครงการวิจัย
เครือข่ายกลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน
- การรับฟังข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
นําไปปรับใช้ในงานวิจัย
ต่อไป
- การจัดทําวารสาร
ฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 20
- การจัดหาผู้สนับสนุน
วารสารฅนสหกรณ์
- ติดตามความก้าวหน้าการ
จัดทําเว็บไซต์
- รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการร้าน
Farmer Shop
- แนวทางการดําเนินงาน
โครงการร้าน Farmer
Shop ระยะที่ 2
- การขยายผลการนํา
Farmer Shop ไปใช้
การสนับสนุนเครือข่าย
ผู้ประกอบการ
การขยายผลร้านค้า
ปลีกชุมชน

1-27

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

81

29/4/56

82

83

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมหารือเกี่ยวกับ
การจัดทําบัญชี
ร้าน Farmer Shop

ทีมวิจัย

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

9-10
/5/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การศึกษาดูงานและ
ประชุมหารือสําหรับ
แนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือด้านงานวิจัย
กับเครือข่ายสหกรณ์ใน
ประเทศลาว

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
คณะศึกษาดูงาน
ประเทศลาว/
หัวหน้าภาควิชา
สหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์/
เอกอัครราชทูตที่
ปรึกษาฝ่าย
เกษตร ประเทศ
อินโดนีเซีย

6

ประเทศลาว

25/5/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมหารือ
แนวทางการดําเนินงาน
ของสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์กับ
คุณทรงพล เจตนาวณิชย์
ผู้อํานวยการสถาบัน

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
- การหาพื้นที่จัดร้านรวม
(Show room) ลักษณะ
คล้ายการจัดบู๊ทใน
เมืองทองธานีและต้องมี
การประชาสัมพันธ์
- ให้มีการปรับแก้ปรุงงบ
โดยให้เพิ่มต้นทุนค่า
กระเป๋า Farmer Shop
ที่จําหน่ายให้แก่
สภาข้าราชการ
ของประจําเดือนมีนาคม
2556
- การศึกษาดูงานและ
ประชุมหารือร่วมกับ
คุณคําอ้วน คําพูเกียว
หัวหน้าแผนกสหกรณ์
กระทรวงกสิกรรมและ
ป่าไม้ ของประเทศลาว
- แผนจัดทําโครงการ
ความร่วมมือในงานวิจัย
ร่วมกันหลังจากนั้นได้
เดินทางไปศึกษาดูงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้าลาว
- การศึกษาดูงานบริษัท
Lao Ggo Industry LTD.
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต
ผลไม้แปรรูปบรรจุ
กระป๋องจําหน่าย
- การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
ร่วมกันเพื่อสอดรับกับ
การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเชียน
ในระดับคณะ
- แนวทางความร่วมมือ
เชิงวิชาการในการ
ขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้แก่เกษตรกร
- ดําเนินการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการวิจัย

1-28

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

เสริมสร้างการเรียนรู้
เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

84

29/5/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การจัดปฐมนิเทศ
หลักสูตรชาวนามืออาชีพ
ให้กับเกษตรกร บริษัท
บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
จํากัด

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ทีมบริษัท บาง
ซื่อโรงสีไฟ
เจียเม้ง จํากัด/
เกษตรกร

35
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5/6/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การจัดบูท๊ แสดง
ผลิตภัณฑ์ข้าวงานวัน
รําลึกพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอนันท
มหิดล พระอัฐมรามาธิบดี
ทรงหว่านข้าว ณ เกษตร
กลางบางเขน

ทีมวิจัย/ผู้ที่สนใจ

150

86

7-12/
6/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

โครงการศึกษาลู่ทาง
ความร่วมมือกับพันธมิตร
ธุรกิจประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ดร.สีลาภรณ์
บัวสาย

6

สถานที่

ผลลัพธ์

ซึ่งมีพื้นที่ดําเนินใน
อ.ท่างาม อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี, ตําบลป่างิ้ว
จ.อ่างทอง และ
ต.หนองสาหร่าย
อ.ดอนเจดีย์
จ.สุพรรณบุรี
- คุณทรงพล เจตนา
วณิชย์ ได้ตอบรับเป็น
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
หลักสูตรชาวนา
มืออาชีพ
บริษัท บางซื่อโรงไฟ - การเชื่อมโยงเครือข่าย
เจียเม้ง จํากัด
ภาคีพันธมิตรกับบริษัท
บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
จํากัด
- การจัดการปฐมนิเทศ
ชี้แจงรายละเอียด
หลักสูตรชาวนามือ
อาชีพ
บริเวณหน้า
- จัดบู๊ทประชาสัมพันธ์
ห้องประชุม
ผลิตภัณฑ์โครงการซื้อ
สุธรรม อารีกุล
ข้าวจากชาวนา ร่วมกับ
อาคารสารนิเทศ
ผลิตภัณฑ์บริษัท บางซื่อ
50 ปี มก.
โรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด
- จําหน่ายข้าวเกิดบุญ 77
กิโลกรัม เป็นจํานวนเงิน
2,869 บาท ข้าวคุณธรรม
46 กิโลกรัม จํานวนเงิน
2,720 บาท
ประเทศ
- กรอบแนวทางการพัฒนา
สวิสเซอร์แลนด์
ภาคการเกษตรสู่ Global
Value Chain ด้วยการ
สร้างกลไกการฝึกอบรม
แก่ผู้เกี่ยวข้อง และการ
สร้าง Value Chain
ของพืชผลเกษตรใน
ระดับประเทศสู่
The Whole Food Value
Chain ได้ข้อมูลข่าวสารที่
สามารถนํามาประยุกต์

1-29

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
ใช้สําหรับการวิจัย
ตลอดจนทิศทาง
การพัฒนางานวิจัยด้าน
สหกรณ์ในอนาคตร่วมกัน
- การสังเคราะห์
สถานการณ์ของ
SMEs/OTOP ภายใต้
โครงการ Farmer Shop
- รายงานผลการดําเนินงาน
ร้าน Farmer Shop
ประจําเดือนพฤษภาคม
- ติดตามการดําเนินงาน
Outlet Farmer Shop
- ถอดบทเรียน
ประสบการณ์การ
ทํางานวิจัย
- ข้อเสนอแนะแนวทาง
การวิจัยของสถาบันฯ
ในอนาคต
- ติดตามผลการ
ดําเนินงานศูนย์เรียนรู้
ข้าวคุณธรรม
- ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้
ข้าวคุณธรรม
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19/6/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โครงการร้าน Farmer
shop ครั้งที่ 29/2556

ทีมวิจัย/
คณะกรรม การ
บริหารโครงการ
ร้าน Farmer
shop

9

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

88

21/6/56

30

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

26/6/56

การประชุมถอดบทเรียน
และวางกลยุทธ์การวิจัย
ในอนาคต ภายใต้ชุด
โครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม
การประชุมเพื่อติดตาม
การดําเนินงานพื้นที่
งานวิจัยศูนย์เรียนรู้ข้าว
คุณธรรม

ผู้ประสานงาน/
นักวิจัย

89

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6
โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

ผู้ประสานงาน/
ดร.สีลาภรณ์
บัวสาย/นักวิจัย

25

ศูนย์เรียนรู้ข้าว
คุณธรรม
จังหวัดยโสธร

90

3/7/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การจัดอบรมหลักสูตร
ชาวนามืออาชีพ ให้กับ
เกษตรกร บริษัท บางซื่อ
โรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ทีมบริษัท บาง
ซื่อโรงสีไฟ
เจียเม้ง จํากัด/
เกษตรกร

40

บริษัท บางซื่อโรงไฟ - การเชื่อมโยงเครือข่าย
เจียเม้ง จํากัด
ภาคีพันธมิตรกับบริษัท
บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
จํากัด
- การทบทวนบทเรียน
หน่วยที่ 1 และ 2
- การจัดการเรียนรู้หน่วย
เรียนที่ 3-4-5-6
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10/7/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุม
คณะกรรมการสรรหา
สหกรณ์และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า ประจําปี 2556

คณะกรรมการ
สรรหาสหกรณ์
และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- กําหนดเกณฑ์การเสนอ
ชื่อสหกรณ์และ
นักสหกรณ์
- การประชาสัมพันธ์การ
เสนอชื่อไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ

1-30

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม
4

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

92

11/7/56

โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

การประชุมคณะทํางาน
ศูนย์สารสนเทศ ครั้งที่ 4

คณะทํางาน
ศูนย์สารสนเทศ

93

16/7/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมหารือกับ
คณะกรรมการสหกรณ์
บริการสื่อสาธารณะ
จํากัด

ทีมวิจัย/
คณะกรรมการ
สหกรณ์บริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด

10

ณ ห้องประชุม 301
ชั้น 3 อาคาร A
Thai PBS
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18/7/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การนําเสนอโครงการซื้อ
ข้าวจากชาวนา เวทีเสวนา
“แนวทางการยกระดับ
สมรรถนะชาวนาสู่การ
เป็นชาวนามืออาชีพ”

ทีมวิจัย/ผู้ที่สนใจ

505

บริเวณหน้า
ห้องประชุม
สุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ
50 ปี มก.
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21/7/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โครงการร้าน Farmer
Shop ครั้งที่ 30/2556

ทีมวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารโครงการ
ร้าน Farmer
Shop

8

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

สถานที่
ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
- การจัดทําวารสาร
ฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 21
- การรวบรมบทความ
สําหรับตีพิมพ์ในวารสาร
ฉบับที่ 21
- ติดตามความก้าวหน้าการ
จัดทําเว็บไซต์
- โครงการอาหารเพื่อ
สุขภาพ โดยเครือข่ายร้าน
Farmer Shop จัดให้บริการ
ณ บริเวณสหกรณ์บริการฯ
- โครงการตลาดนัดสีเขียว
และโครงการของขวัญปี
ใหม่ โดยสถาบันฯ จะ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายร้าน
Farmer Shop สร้างตลาด
นัดสีเขียว ซึ่งจะเริ่มครั้งแรก
ในเดือนพฤศจิกายน
ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย.
56 และสหกรณ์บริการฯ
จะประสานงานอํานวย
ความสะดวกเรื่องสถานที่
- ผู้เข้าชมบู๊ทเห็นด้วยกับ
แนวทางการดําเนินงาน
- โครงการมีประโยชน์กับ
ผู้บริโภคและชาวนา
- ชื่นชมกับการริเริ่มแนวคิด
ใหม่กับ มก.
- การดําเนินลักษณะนี้ มี
ความเป็นไปได้
- มีความสนใจอยากเข้า
ร่วมเป็นผู้บริโภค
- มีผู้สนใจอยากเป็นสมาชิก
ฝ่ายผู้ผลิต อยากได้ข้อมูล
การดําเนินโครงการไป
ขยายผลในชุมชนต่อไป
- การสังเคราะห์
สถานการณ์ของ
SMEs/OTOP ภายใต้
โครงการ Farmer Shop
- รายงานผลการดําเนินงาน

1-31

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่
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31/7/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โครงการร้าน Farmer
Shop ครั้งที่ 31/2556

ทีมวิจัย/
คณะกรรม การ
บริหารโครงการ
ร้าน Farmer
Shop

8

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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2/8/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

เวที “รับฟังความคิดเห็น
สมาชิกโครงการซื้อข้าว
จากชาวนา”

ทีมวิจัย/สมาชิก
โครงการซื้อข้าว
จากชาวนา

12

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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6/8/56

การประชุม
คณะกรรมการสรรหา
สหกรณ์และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า ประจําปี 2556

คณะกรรมการ
สรรหาสหกรณ์
และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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9/8/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6
โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

การประชุมคณะทํางาน
ศูนย์สารสนเทศ ครั้งที่ 5

คณะทํางาน
ศูนย์สารสนเทศ

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
ร้าน Farmer Shop
ประจําเดือนพฤษภาคม
2556
- ติดตามการดําเนินงาน
Outlet Farmer Shop
- การดําเนินงานร้านอาหาร
สุขภาพ ที่ Thai PBS
- งานประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า
- รายงานผลการดําเนินงาน
ร้าน Farmer Shop
- ความคืบหน้าการจัดตั้ง
สมาคม
- สมาชิกมีความสะดวก
ในการซื้อข้าวที่ร้าน
Farmer Shop ในกรณี
ที่ไม่มีการจัดส่ง
- สาเหตุที่เข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากข้าวอร่อย ไม่
แพง และสนับสนุน
สหกรณ์
- หารือการปิดโครงการใน
ระยะที่ 2
- การพิจารณาการเสนอ
สหกรณ์และนักสหกรณ์
ที่มีคุณค่า แห่งปี 2556
โดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ
- การประชุมประกาศ
เกียรติคุณสหกรณ์และ
นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า
วันที่ 16 กันยายน 2556
- การจัดทําวารสาร
ฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 21
- การรวบรมบทความ
สําหรับตีพิมพ์ในวารสาร
ฉบับที่ 21
- ติดตามความก้าวหน้าการ
จัดทําเว็บไซต์
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

100

16/8/56

101

โครงการ

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop
17-18/8/56 โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม
10

สถานที่

เวทีถอดบทเรียนโครงการ
ร้าน Farmer Shop

ทีมวิจัย/
เจ้าหน้าที่สถาบัน
วิชาการด้าน
สหกรณ์

การศึกษาดูงานศูนย์
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ณ
โรงแรมสามพรานริเวอร์
ไซด์ และหารือแนว
ทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
มีชีวิตตลาดสุขใจ

ทีมวิจัย

8

โรงแรมสามพรานริ
เวอร์ไซด์ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
- ประสบการณ์การทํางาน
ที่เกี่ยวข้องกับร้านต้นแบบ
Farmer Shop
- ข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงาน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดําเนินงานศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ ในแปลง
- การดําเนินงานศูนย์
เรียนรู้มีชีวตตลาดสุขใจ

102

19/8/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมคณะ
กรรมการสรรหาสหกรณ์
และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า
ประจําปี 2556

คณะกรรมการ
สรรหาสหกรณ์
และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การพิจารณาการเสนอ
ชื่อสหกรณ์และนัก
สหกรณ์ท่ไี ด้รับรางวัล

103

20/8/56

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop

เวทีประชุมตรวจสอบ
บัญชีร้านต้นแบบ
Farmer Shop

ทีมวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญกรม
ตรวจบัญชี
สหกรณ์

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

104

23/8/56

การประชุม
คณะกรรมการสรรหา
สหกรณ์และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า ประจําปี 2556

คณะกรรมการ
สรรหาสหกรณ์
และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

105

27/8/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6
โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

- การตรวจสอบบัญชีร้าน
ต้นแบบ Farmer Shop
- ตรวจทานเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2555 –
มิถุนายน 2556 เพื่อ
รับรองงบการเงินของร้าน
Farmer Shop
- การประชุมเพื่อ
จัดทํากลอนเพื่อ
ประกาศเกียรติคุณ
สหกรณ์และนักสหกรณ์
ประจําปี 2556

การประชุมติดตามการ
ดําเนินงานศูนย์เรียนรู้
มีชีวิต

ผู้ประสานงาน/
นักวิจัย

10

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- แจ้งผลการคัดเลือก
สหกรณ์และนักสหกรณ์
ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556
- ผลการขับเคลื่อนศูนย์
เรียนรู้มีชีวิต
- แผนการขับเคลื่อนศูนย์
เรียนรู้
- การจัดบู๊ทนิทรรศการ
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ในวันที่ 16 กันยายน
2556
บริษัท บางซื่อโรงไฟ - การเชื่อมโยงเครือข่าย
เจียเม้ง จํากัด
ภาคีพันธมิตรกับบริษัท
บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
จํากัด
- การทบทวนบทเรียน
หน่วยที่ 1 - 6
- การจัดการเรียนรู้หน่วย
เรียนที่ 7-14
- ตัดสินผลการประกวด
ภาพวาดโดยเยาวชน
อายุไม่เกิน 25 ปี
จังหวัดสุรินทร์
-การเผยแพร่ผลงาน
งานวิจัยของสถาบันฯ
-สร้างภาคีพันธมิตร

106

4/9/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การจัดอบรมหลักสูตร
ชาวนามืออาชีพ ให้กับ
เกษตรกร บริษัท บางซื่อ
โรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ทีมบริษัท บาง
ซื่อโรงสีไฟ
เจียเม้ง จํากัด/
เกษตรกร

40

107

5/9/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
รองผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

15

108

5/9/56

การนําเสนอบทความ Fair
trade Conference in
Surin Thailand ในหัวข้อ
The Strategic Framework
for Enhancing Growth
and Development of
Communities and the
Nation
การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินงานร้านค้า
ชาวนา (Farmer Shop)

หัวหน้าโครงการ/
ทีมวิจัย และ
เจ้าหน้าที่ สกก.
ปราสาท จํากัด

8

ร้านค้าชาวนา ณ
สกก.ปราสาท
จํากัด

ร่วมประชุม “Towards
Excellence in Cooperative training &
Education in Asian

ผู้อํานวยการ
สถาบันฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบัน

25

ประเทศมาเลเซีย

งานเสวนาวิชาการและ
ประกาศเกียรติคุณ

นักวิจัย/ คนใน
ขบวนการ

612

ห้องประชุมสุธรรม
อารีกุล อาคาร

109

110

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการ
ตัวแบบ
Farmer Shop
10-12/9/56 โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

16/9/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ

ผลลัพธ์

- ติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินงานร้านค้า
ชาวนา และพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การดําเนินงานร้านค้า
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษาและการให้
การฝึกอบรมเรื่อง
สหกรณ์ในภูมิภาค โดย
เน้นไปที่ Spirit of Cooperative และการสร้าง
ภาคีพันธมิตรทางด้าน
การฝึกอบรมในอาเซียน
ซึ่งมีข้อสรุปว่า CCM จะ
ดําเนินการจัดตั้ง HUB
สําหรับ Coops Training
โดยมี CCM
- ภาคเช้าเป็นการเสวนา
ในหัวข้อ “นําสหกรณ์สู่
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

กลุ่ม
เป้าหมาย

โครงการ

กิจกรรม

พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่
มีคุณค่าแห่งปี 2556

สหกรณ์

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์

สารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

การเป็นธุรกิจฐานสังคม”
- ภาคบ่ายเป็นพิธีการ
มอบเกียรติบัตรแก่ชาวนา
ใน 4 พืน้ ที่ ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรชาวนามือ
อาชีพ โดย ผศ.ดร.นุชนาถ
มั่งคั่ง คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์
- เวทีเสวนาวิชาการ
“นวัตกรรมนําสู่การ
พัฒนา”
-การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในองค์กร
หน่วยงาน ทุกประเทศทั่ว
โลก
-สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์และภาควิชา
สหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จะได้
ร่วมมือกันนําแนวคิดที่
ได้รับจาการเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้มา
ขับเคลื่อนการเรียนการ
สอนและงานวิจัย
- การนําเสนอ (ร่าง)
รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ของทีมวิจัย
1) โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่ายางพารา ปีท่ี 3
2) โครงการวิจัยแนวทาง
การเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันภายใต้โซ่อุปทาน
ของธุรกิจสหกรณ์
การเกษตรไทย
กรณีศึกษา :สหกรณ์
การเกษตรในธุรกิจข้าว
หอมมะลิ ในเขตพื้นที่ทุ่ง
กุลาร้องไห้
3) โครงการวิจัยการ
จัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา

111

26/9/561/10/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนานานาชาติ
7th Fair Trade Town
Conference ภายใต้หัวข้อ
“International Fair Trade
Town Conference”

ผู้อํานวยการ
สถาบันฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบัน

2

กรุงออสโรว์
ประเทศนอร์เวย์

112

2/10/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

ประชุมนําเสนอร่าง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
สหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้
ประสานงาน/
ทีมวิจัย

35

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

113

10/10/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมถ่ายโอน
ความรู้สู่การยกระดับ
สมรรถนะเจ้าหน้าที่
ส.ป.ก. เพื่อส่งเสริมธุรกิจ
ฐานสังคมเข้มแข็ง

ผู้อํานวยการ
สถาบันฯ/
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

114

14/10/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

ป ร ะ ชุ ม เ จ ร จ า ธุ ร กิ จ
ร่ ว มกั บ คุ ณ สุ ณี สุ ว รรณ
น ภ า ศ รี ก ร ร ม ก า ร
ผู้ จั ด การ บริ ษั ท ดั บ บิ ว
เอสเอ็น เทคโนโลยี จํากัด

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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14/10/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

ประชุมหารือการจําหน่าย
อาหารเพื่อสุขภาพร้าน
Farmer shop อาคาร
ปฏิบัติการ คณะ
เศรษฐศาสตร์

ผู้อํานวยการ
สถาบันฯ/ผอ.ศูนย์
ความเป็นเลิศแห่ง
นวัตกรรมข้าว/
กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท
ดับบิวเอสเอ็น
เทคโนโลยี จํากัด
ผู้อํานวยการ
สถาบันฯ/
คณะกรรมการ
ดําเนินการ

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
ศักยภาพการท่องเที่ยว
ผ่านแนวคิดเครือข่าย
คุณค่าสหกรณ์ :
กรณีศึกษาเครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดพังงา
4)โครงการยกระดับ
มาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดย
กลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการ
5)โครงการวิจัยและการ
พัฒนาตัวแบบร้าน
Farmer shop
- การรับฟังข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
นําไปปรับใช้ในงานวิจัย
ต่อไป
แนวทางการดําเนินงาน
ภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
และสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 25572559
บริษัท ดับบิวเอสเอ็น
เทคโนโลยี จํากัด มีความ
สนใจในผลลัพธ์งานวิจัย
คือโมเดลธุรกิจร้าน
Farmer shop และ
เครือข่ายข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทยซึ่งจะนําไป
ขยายผลในอนาคต
-แนวทางการจัดรูปแบบ
ร้าน Farmer shop ในการ
จําหน่ายอาหารเพื่อ
สุขภาพร้าน Farmer shop
อาคารปฏิบัติการ คณะ
เศรษฐศาสตร์

1-36

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
-การปรับปรุงร้านให้แล้ว
เสร็จภายในสิ้นเดือน
ตุลาคม 56 พร้อม
ให้บริการเปิดเทอม
แนวทางความร่วมมือการ
จัดบู๊ท Farmer shop ใน
ร้านหงษ์ทองเฮลท์สเตชั่น
สาขาเมกาบางนา เพือ่ เป็น
การเฉลิมฉลองครบรอบ
72 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวทางการขับเคลื่อนชุด
โครงการวิจัยในระยะ
ต่อไป

116

14/10/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

การประชุมความร่วมมือ
การจัดบู๊ท Farmer Shop
ใน ร้านหงษ์ทองเฮลท์
สเตชั่น

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
บริษัท บางซื่อ
โรงสีไฟเจียเม้ง
จํากัด

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

117

15/10/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

ประชุมหารือชุดโครงการ
วิจัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรมระยะที่
7 ร่วมกับหัวหน้าภาควิชา
สหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มก.

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
หัวหน้าภาควิชา
สหกรณ์

2

ห้องประชุมภาควิชา
สหกรณ์

118

17/10/56

ประชุมหารือร่วมกับ
รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
การนําชุดความรู้งานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

โครงการขยายผลการถ่าย
โอนความรู้จากงานวิจัย
MI Training for Trainer
ASEAN

119

17/10/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6
โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

ประสานงานเครือข่ายข้าว
หอมมะลิสหกรณ์ไทย

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

แนวทางการดําเนินการ
ร้านข้าวคุณภาพ ผัก
ปลอดภัย

120

17/10/56

ประสานงานศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิตชาวสวนผลไม้

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

แนวทางการขับเคลื่อน
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตชาวสวน
ผลไม้ในระยะต่อไป

121

17/10/56

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6
โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ประธาน
เครือข่ายข้าว
หอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
นักวิจัย

ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การหารื อ เจรจาความ
ร่วมมือเป็นพันธมิตรธุรกิจ
โ ค ร ง ก า ร ร้ า น Farmer

ประชุมหารือร่วมกับนายก
สมาคมชาวนาไทย
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2556)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

122

18/10/56

สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6
โครงการวิจัย
กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสาม
พราน ปีท่ี 3

123

22โครงการการ
27/10/56 ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

124

25/10/56

125

31/10/56- โครงการการ
1/11/56
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

โครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 6

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

นายกสมาคม
ชาวนาข้าวไทย

ผลลัพธ์
shop

ประชุ มหารื อแนวทางการ ผู้อํานวยการ
ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้มีชีวิต สถาบันฯ และ
ตลาดสุขใจ
ทีมวิจัย

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

เข้าร่วมประชุม 4th CIRIEC
International Research
Conference on Social
Economy : Social Economy
on the move..at the
crossroads of structural
change and regulation
การเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
คณะนักศึกษา โครงการ
หลักสูตรการจัดการการ
พัฒนาชนบท หลักสูตร
นานาชาติ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ผู้อํานวยการ
สถาบันฯ และ
รองผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์

2

University of
Antwerp ประเทศ
เบลเยี่ยม

ผศ.ดร.ณรงค์
กู้เจริญประสิทธิ์
(คณะกรรมการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์)/
คณะนักศึกษา
โครงการ
หลักสูตรการ
จัดการการ
พัฒนาชนบทฯ
ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/ทีม
วิจัย

12

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ทํางานวิจัย
ด้านการพัฒนาสหกรณ์ใน
ประเทศไทย

9

สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จํากัด
จ.ตรัง

- ติดตามการดําเนินงาน
วิจัย และร่วมกําหนด
แผนยุทธศาสตร์
ยางพารา

ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัย
โครงการเครือข่ายคุณค่า
ยางพารา

- แนวทางการดําเนินงาน
โครงการ และการ
ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิตจลาดสุขใจ โดยจะ
จัดตัง้ มูลนิธิขึ้นเพื่อช่วย
ในการบริหารจัดการ

1-38

ภาคผนวกที่ 2
รายงานการประชุมชุดโครงการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6
(1 พฤศจิกายน 2555-31 ตุลาคม 2556)

รายงานการประชุม
หารือแนวทางความร่วมมือการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบธุรกิจ
เชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. นางสาวเกศรารัตน์ พลศักดิ์

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
คุณมนัส ชูผกา ผู้บริหารจากบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด ได้เข้าพบ รศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อหารือเรื่องแนวทางความร่วมมือการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งสถาบันวิ ชาการด้านสหกรณ์จ ะให้การสนับสนุนหลักสูตรลูกชาวนามืออาชีพในการ
จัดการเรียนรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จากนั้นทางบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด จะเข้ามา
ถ่ายทอดอบรมเรื่องการส่งเสริมการผลิตเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและการรวบรวมผลผลิตแก่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ โดยวางแผนจะดําเนินโครงการราวเดือนมกราคม 2556
ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

2-1

รายงานการประชุม
หารือการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเทีย่ วชุมชน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-10.15 น.
ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. ดร.ธวิช

ภัทราวาท
สุดสาคร

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
นักวิจยั

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อ.ดร.ธวิช สุดสาคร และ อ.ฉัตรฉวี คงดี ได้เข้าพบ
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ เพื่ อ หารื อ การจั ด ทํ า ข้ อ เสนอ
โครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยจะให้ความสําคัญกับการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยว และการจัดทําฐานข้อมูล
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์
โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นของวัตถุประสงค์งานวิจัย และชุดความรู้ที่จะนําไปเป็น
เครื่องมือ ตลอดจนวิธีการกระบวนการดําเนินงานวิจัย โดยผู้อํานวยการได้แนะนําทีมวิจัยสํารวจข้อมูล
ในพื้ นที่ง านวิ จัยว่ามีกระแสการท่องเที่ยวอย่างไร และเก็บข้อมูลของชุมชนในพื้ นที่มี ลักษณะพิ เศษ
สามารถทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการได้โดยใช้ชุดความรู้ VN&F Plat Form และปรับแก้ข้อเสนอ
โครงการวิจยั และดําเนินการตามกระบวนการในครั้งต่อไป
ปิดประชุมเวลา 10.15 น.
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รายงานสรุปการประชุมเวทีถอดบทเรียนการทํานาตามมาตรฐาน GAP
ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 -16.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณบุญเกิด

ภัทราวาท
ภานนท์

ที่ปรึกษาเครือข่ายฯและวิทยากร
ประธานกรรมการดําเนินการบริหารเครือข่ายฯและ
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
3. คุณบุญล้วน อุดมพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงสี สกก.เกษตรวิสัย จํากัด
4. คุณวิทูล
ธรรมเดชากุล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกระสัง จํากัด
5. คุณรุ่งอรุณ
เชาวกรกุล ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเกษตรบุรีรัมย์
จํากัด
6. คุณนิตยา
อินทร์ทอง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด
7. คุณจํารัส
จันทร์ศรี
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด
8. คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
9. คุณประยุทธ หงษ์ทอง
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด
10.คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงสีสกก.บรบือ จํากัด
11.คุณขนิษฐา
บวชสันเที๊ยะ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด
12.คุณอภิญญา พลอาสา
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
13.คุณศกุนตลา โสดา
ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
14.คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ผู้เข้าร่วมอบรม
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จํากัด
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์สุวรรณภูมิสาม จํากัด
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จํากัด
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด
รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น

จํานวน 88 ราย
จํานวน 3 ราย
จํานวน 22 ราย
จํานวน 5 ราย
จํานวน 13 ราย
จํานวน 131 ราย
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
คุณบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ได้กล่าวเปิดประชุม
และเรียนเชิญ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร
สมาชิกในการทําการเกษตรปลอดภัย (GAP) โดยมีประเด็นสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
วาระที่ 1 การประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของเกษตรกรที่มีต่อการทํานาตามมาตรฐาน
GAP
จากการประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของเกษตรกรที่มีต่อการทํานาตามมาตรฐาน
GAP โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าเกษตรกรเห็นถึงประโยชน์จากการทํา GAP ทั้งในส่วนของผู้ปลูกที่จะ
ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี
ตกค้าง และสุดท้ายยังเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย
อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการปฏิบัติ เกษตรกรยังไม่เข้าใจในวิธีการ รู้สึกว่ายากในการปฏิบัติ
เพราะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องหลายชุด ไม่คุ้นเคยกับการจดบันทึกข้อมูล สภาพภูมิประเทศ-สภาพอากาศ
ไม่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติ เช่น ปีนี้ฝนแล้ง ระบบชลประทานในพื้นที่ไม่เหมาะสมทําให้ไม่สามารถ
ควบคุมวัชพืชโดยการใช้น้ําคลุมได้ เป็นต้น
ข้อค้นพบ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจในการตัดสินใจทํานาตามมาตรฐาน GAP ในการ
เพาะปลูกฤดูกาลถัดไป เพราะการปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน GAP มีวิธีการหลายๆข้อที่เป็น การเปลี่ยน
พฤติกรรมความคุ้นชินในการทํานาในรูปแบบเดิม เช่น ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ยา ก็จะทําให้ ได้ผลผลิตน้อย
ได้รับผลตอบแทนไม่คุ้ม หรือ หากไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ก็ต้องมีการดูแลรักษาแปลงปลูกให้ดีขึ้น ขยันขึ้น เป็นต้น
นอกจากนี้ยังไม่มีกรณีตัวอย่างของคนในพื้นที่หรือข้อมูลรับประกันที่แน่นอนว่าหากทํานาตามมาตรฐาน
GAP แล้วจะช่วยลดต้นทุน และทําให้ได้รับกําไรมากขึ้น อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่สนใจสูตรการ
ทําปุ๋ยชีวภาพ ทั้งนี้ฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรวิสัย จํากัด ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์
ในพื้นที่ได้เสนอแนะให้มีการคัดเลือก สอบถามความสมัครใจว่ามีเกษตรกรรายใดสนใจเข้าร่วมโครงการ
แล้วจึงลงพื้นที่ให้ความรู้ในการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ซึ่งน่าจะทําให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่า
วาระที่ 2 เวทีอบรมการทํานาตามมาตรฐาน GAP
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท วิทยากรได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของ
ชาวนาในยุคปัจจุบัน กรอบคิดความเชื่อมโยงระหว่างวิถีอาชีพชาวนา และอธิบายในรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย แหล่งน้ํา พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุ
อันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การขนย้าย การเก็บรักษาและการรวบรวมผลิตผล และ การบันทึกและการ
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จัดเก็บข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับประเด็นปัญหา อุปสรรคที่
พบของเกษตรกรในการปฏิบัติให้ได้ตามเกณฑ์ดังกล่าวในช่วงบ่าย



แหล่ งนํา้



การบันทึกและ
การจัดเก็บข้ อมูล



การขนย้ าย การเก็บรักษา
และการรวบรวมผลิตผล

การเก็บเกีย่ วและการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกีย่ ว

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท



เกณฑ์ การผลิตข้ าว
มาตรฐาน GAP

พืน้ ที่ปลูก

การใช้ วตั ถุอนั ตราย
ทางการเกษตร


การจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่ อนการเก็บเกีย่ ว



สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วาระที่ 3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายกลุ่มย่อย
ในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งเกษตรกรออกเป็น 4 กลุ่มย่อย จํานวนสมาชิกกลุ่มละประมาณ 30
คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากปฏิบัติเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน
GAP ดังสรุปได้ดังนี้
เกณฑ์
ประเด็นที่พบ
1. แหล่งน้ํา
 อยู่ห่างจากแหล่งน้ํา
 มีคลองแต่ไม่มีน้ํา
 ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้าํ ต้องอาศัยน้าํ ฝน
อย่างเดียว
 ขาดแคลนแหล่งเก็บน้ําขนาดใหญ่(ส่วนรวม)
 ขาดแคลนแหล่งเก็บน้ําขนาดเล็ก(การเกษตร
แต่ละราย)
 แหล่งน้ําตืน้ เขิน
 ประสบภัยน้ําท่วม
 น้ําไม่พอใช้/ไม่มีแหล่งน้ํา/นอกเขตชลประทาน
ทําให้หญ้าขึ้น ข้าวตาย
2. พื้นที่ปลูก
 ดินเป็นดินเปรี้ยว/ดินเค็ม
 พื้นที่ล่มุ ๆดอนๆไม่สามารถเก็บน้ําได้
 สภาพดินไม่อ้มุ น้ําเก็บน้ําไม่ได้
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เกณฑ์




3. การใช้วตั ถุอันตรายทางการเกษตร











4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อน 
เก็บเกี่ยว


5. การเก็บเกีย่ วและการปฏิบตั ิหลังการเก็บ
เกี่ยว









ประเด็นที่พบ
ปัญหาแมลงศัตรูพืช และวัชพืช
ปัญหาสภาพดินไม่อุดมสมบูรณ์
ขาดความรู้เรือ่ งการปรับปรุงสภาพดิน
มีสารเคมีปนเปื้อนจากการใช้สารเคมีในพื้นที่
เป็นเวลานาน
ปัญหาสุขภาพของชาวนา
ปัญหาสารพิษตกค้างในแปลงนา
ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
ปัญหามีอนั ตรายต่อสัตว์เลี้ยง
ทําให้มีสารพิษตกค้างในสิง่ แวดล้อมโดยรวม
ถ้าไม่ใช่ยาแล้วจะใช้อะไรกําจัดหญ้า เพราะใช้
สารเคมีไม่ได้
ปกติใช้สารเคมีเช่น ม้าแดง ดีคูมิน ฟูราดาน ซึ่ง
พบว่าคนใช้แล้วรู้สึกแน่นหน้าอก
มีการใช้ยาฆ่าแมลงในพื้นทีข่ ้างเคียง ทําให้มี
การปนเปื้อน
ขาดความรู้ในการใช้สารเคมี
เมล็ดพันธุ์ปลอมปน
ไม่ร้เู ทคนิคการใส่ป๋ยุ ให้เหมาะสมกับดิน และ
ระยะการเติบโตของพืช
ขาดแคลนแรงงาน แรงงานต้นทุนสูง
ต้องไถหลายรอบทําให้ต้นทุนสูง
ต้องเก็บเกี่ยวก่อนกําหนดเนื่องจากรถเกีย่ วหา
ยาก
รถเกี่ยวเกี่ยวไม่ทนั ทําให้ข้าวกรอบเสีย ไม่ได้
เปอร์เซ็นที่ดี
ปัญหาเรื่องข้าวปนเปื้อนจากรถเกี่ยว
ปัญหาสิ่งปลอมปนในขั้นตอนเก็บเกีย่ ว เพราะ
ต้องเหยียบต้นข้าว
ปัญหาน้ําท่วมบางส่วน เช่น โนนทราย ทําให้รถ
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เกณฑ์

6. การขนย้าย การเก็บรักษาและการรวบรวม
ผลิตผล

7. การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล

ประเด็นที่พบ
เข้าไปเกี่ยวยาก
 ขาดเครื่องมือที่เหมาะสม ในครัวเรือนเพือ่ ช่วย
ลดความชื้นและขายข้าวได้ราคาดีขึ้น
 ยังไม่ร้วู ิธีการตากโดยรักษาคุณภาพข้าวให้ดี
 ค่าแรงสูง ค่ารถเกี่ยวสูง
 ขาดแคลนแรงงาน
 ปัญหาเรื่องการตากข้าว(ถ้าฝนตก)
 ขาดแคลนยุ้งฉางในครัวเรือน ทีไ่ ด้มาตรฐาน
 ปัญหาสถานที่ตากข้าวไม่เพียงพอ การลัก
ขโมยข้าว
 เนื่องจากไม่ใช้สารเคมีทําให้มีปัญหามอด
แมลง นก หนูมากินข้าว
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกในกลุ่ม:
 การไถกลบตอซัง เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด
 การปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วฟัก ปอเทือง
เพื่อปรับปรุงดิน
 ตากข้าวให้แห้งมิเช่นนั้นจะทําให้ข้าวขึ้นรา
 ปัญหารถขนไม่เพียงพอ และค่าขนส่งแพง
 ปัญหายุ้งฉางและลานตากไม่เพียงพอ
 ปัญหาเรื่องสัตว์ทมี่ ากินข้าวในยุ้งฉาง
 ปัญหาเรื่องน้าํ หนักลดจากการเก็บรักษาไม่
เหมาะสม
 ตอนขายไม่มีความรู้ “นายทุนซื้อเอง-ขายเอง”
เรื่องเกณฑ์ในการหักราคา
 ผู้ตรวจข้าวไม่ยุติธรรม ทําให้ขายข้าวได้ราคา
ไม่ยตุ ิธรรมกับชาวนา
 เก็บไว้นานทําให้คุณภาพลดลง
 ปัญหาขึ้นอยู่กับเกษตรกรเองไม่จดบันทึก
 ไม่จดบันทึกเพราะคิดว่าตนเองจําได้
 เอาความสะดวกเป็นหลัก
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เกณฑ์





ประเด็นที่พบ
เอกสารเยอะ ยุ่งยาก เข้าใจยาก
ไม่มีเวลาเก็บ/จดบันทึก
ไม่เคยเก็บข้อมูลสถิติ/ผลผลิต
เกษตรกรขาดการเก็บและบันทึกข้อมูลเน้นการ
ปฏิบัติอย่างเดี่ยว

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกในกลุ่ม:
 ในการไถแต่ละครั้งต้องจดบันทึกว่าปลูก หว่าน
ลงกล้า ปักดํา ใส่ป๋ยุ การใช้สารเคมี ยาฆ่า
แมลง การกําจัดวัชพืช วันไหน เมื่อไหร่อย่าง
ชัดเจน จะช่วยให้จัดการได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือจากสหกรณ์หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนี้








สหกรณ์
หน่วยงานภาครัฐ
ต้องการพันธุ์ข้าว และปุ๋ยทีด่ ีในราคาถูก
 ต้องการการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ ทั้งขุดลอก
แหล่งน้ําเดิม เจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ใหม่
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเกษตรราคาถูก
และดอกเบี้ยต่ํามาให้สมาชิก
 ขยายไฟฟ้าเพือ่ การเกษตร
 อยากให้เกษตรอําเภอ/ตําบล ช่วยแนะนํา
ต้องการขายข้าวให้ได้ราคาสูงขึ้น
อบรมว่าปุ๋ย/ยาตัวไหนควรใช้ ไม่ควรใช้
ต้องการเจ้าหน้าที่ช่วยส่งเสริมให้ความรูใ้ น
พื้นที่
อยากให้ตัวแทน/หัวหน้ากลุ่มเกษตกรมี
ความรู้ GAP มากขึ้น เพื่อจะได้มาถ่ายทอด
ให้คนในกลุ่มได้
ต้องการให้ช่วยสนับสนุนความรู้ในการทํา
GAP มากขึ้น เช่น ทําปุ๋ยปรับปรุงดินอย่างไร
ฯลฯ

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
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รายงานการประชุม
รายงานการดําเนินงานของโครงการซื้อข้าวจากชาวนา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
2. นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ นักวิจัยประจําโครงการ
เริ่มประชุมเวลา 09.00-10.00 น.
การดําเนินงานของโครงการซื้อข้าวจากชาวนา ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2555 มีผล
ประกอบการ ดังต่อไปนี้
1. สรุปยอดสมาชิกประจําเดือน
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 มีท้ังสิ้น 217 ราย โดยมีจํานวนสมาชิกที่
เพิ่มขึ้นจากเดือน ตุลาคม 2555 จํานวน 13 ราย
2. รายได้
2.1 ขายสด
ในงวดเดือนพฤศจิกายน 55 มีรายได้รับจากการจําหน่ายข้าวรวมทั้งสิ้น 49,379 บาท
ประกอบด้วย
รหัสสินค้า
R1
R2
R3
R4
R5
R6

ชนิดข้าว
คุณธรรม – กล้องหอมมะลิ 105
คุณธรรม – กล้องหอมมะลิแดง
คุณธรรม – กล้องหอมนิล
เกิดบุญ – 5 กก. สุญญากาศ
เกิดบุญ – 5 กก.
เกิดบุญ – 1 กก. สุญญากาศ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (ถุง)

ปริมาณ (กก.)

มูลค่า (บาท)

70

70

3,290

79

79

4,159

60

60

4,620

5

5

950

174

870

31,320

120

120

5,040

508

1,204

49,379
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2.1 ขายส่ง (ขายเชื่อ)
มียอดการจําหน่ายจากการขายส่ง ดังนี้
รหัสสินค้า

ชนิดข้าว

R1

คุณธรรม – กล้องหอมมะลิ 105
คุณธรรม – กล้องหอมมะลิแดง
คุณธรรม – กล้องหอมนิล
เกิดบุญ – 5 กก. สุญญากาศ
เกิดบุญ – 5 กก.
เกิดบุญ – 1 กก. สุญญากาศ
รวมยอดขายค้างรับ

R2
R3
R4
R5
R6

สายส่งA01 – คุณสมพงษ์ โหตระไวศยะ
จํานวน (ถุง)
ปริมาณ (กก.)
มูลค่า (บาท)
3

3

141

2

2

104

1

1

76

-

-

-

20

100

3,600

-

-

-

26

106

3,921

รวมเป็นรายได้จากการขายทั้งสิ้น 53,300 บาท
3. ต้นทุนสินค้าขายและรายงานสินค้าคงเหลือ/เคลื่อนไหว
3.1 มียอดสินค้ายกมาต้นงวด 24,168 บาท ซื้อระหว่างงวด 71,284 บาท โอนสินค้าไป
ร้าน Farmer Shop 14,411 บาท และ คืนสินค้าผู้ประกอบการ 327 บาท คงเหลือสินค้าปลายงวด
31,889 บาท คิดเป็นต้นทุนขายทั้งสิ้น 48,825 บาท
4. รายจ่ายการชําระค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นๆ
4.1 ในงวดเดือนพฤศจิกายน 2555 มีการจ่ายชําระค่าสินค้าแก่ผู้ประกอบการ รวม
22,761 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สกก.กระสัง จํากัด
29,750 บาท
สกก.สุวรรณภูมิ จํากัด
17,150 บาท
โครงการข้าวคุณธรรม
10,874 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าส่งสินค้าแก่สมาชิกจํานวน 310 บาท
ค่าโทรศัพท์ 300 บาท และวัสดุสิ้นเปลือง 60 บาท รวมเป็นเงิน 670 บาท เบิกจากบัญชีโครงการร้าน
Farmer Shop
5. งบการเงิน
งบกําไรขาดทุนประจํางวดเดือน พฤศจิกายน 2555 มียอดรายได้ท้ังสิ้น 53,300 บาท
หักต้นทุนขาย 48,825 บาท คงเหลือกําไรขั้นต้นสุทธิ 4,475 บาท หรือคิดเป็น 8.4% ของรายได้ ใน
เดือนนี้มียอดขายและกําไรเพิ่มสูงขึ้นกว่ายอดจําหน่ายปกติเนื่องจากมีสมาชิกสั่งซื้อข้าวกล้อง และข้าว
เกิดบุญ 1 กก. เพื่อมอบเป็นของขวัญในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมียอดจําหน่ายข้าวในราคาปกติจาก
การออกบู๊ธหน้าโรงอาหารกลางด้วย
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6.

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
เงินรับเข้าบัญชีธนาคารในเดือนพฤศจิกายน ทั้งสิ้น 35,104 บาท มาจาก
รายได้จากงวดก่อนมาเข้าบัญชีในรอบเดือนนี้
9,332 บาท
รายได้จากการขายสดประจําเดือน พฤศจิกายน
49,379 บาท
22,581 บาท
หัก ยอดเงินฝากระหว่างทาง
คงเหลือเงินฝากเข้าบัญชีท้งั สิ้น
36,130 บาท
7. การประชาสัมพันธ์โครงการฯและรับสมัครสมาชิก
ในเดือนพฤศจิกายน มีการจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้าวันที่ 15 พฤศจิกายน และงาน
ตลาดนัดธงเขียววันที่ 30 พฤศจิกายน สรุปประเด็นได้ดังนี้
กิจกรรม

1. กิจกรรมจําหน่ายสินค้า ณ

หน้าโรงอาหารกลาง

จํานวน
ผู้รับฟัง
ประมาณ
20 ราย

จํานวน
ผู้สมัคร
สมาชิก
13 ราย

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากลูกค้า

- ต้องการทราบความแตกต่างด้านสรรพคุณ
สินค้าของข้าวกล้องทั้ง 3 ชนิด
- น่าจะมีการจัดโปรโมชั่น สําหรับช่วงเทศกาลปี
ใหม่สําหรับคนที่ซือ้ สินค้าจํานวนมาก
- มีลูกค้าใหม่ที่มาตามคําแนะนําจากลูกค้าเก่า
เพราะข้าวอร่อย
- สมาชิกที่เป็นผู้ปกครองมาซื้อสินค้าเพราะได้รับ
message แจ้งเตือนให้มารับข้าว

ประเด็นที่พบอื่นๆ มีดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายผู้ผลิต
1.1) เกิดบุญ 1 กก. – สกก.เกษตรวิสัย จํากัด
 บรรจุภัณฑ์ซีลไม่ค่อยเรียบร้อย และมี Vac เสีย ประมาณ 21 ถุง
1.2) เกิดบุญ 5 กก.รอบวันที่ 15 พ.ย. – สกก.ปราสาท จํากัด
 มีความพร้อมในการจําหน่ายดี และข้าวคุณภาพดี
 จําหน่ายข้าวได้ประมาณ 30 ถุงเล็ก (150 กก.)
1.3) เกิดบุญ รอบวันที่ 30 พ.ย. – สกก.พิมาย จํากัด
 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ออกร้านดี มีการหุงชิม และเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าว
และเครือข่ายได้ดี ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทําให้สามารถจําหน่ายข้าวที่นํามา
ได้หมด
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 จําหน่ายข้าวได้ 90 ถุง (330 กก.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แบรนด์

ข้าวเกิดบุญ
(หอมมะลิแท้100%)

ชนิดข้าว

ยอดจําหน่าย
ถุง

กก.

หอมมะลิ (1 กก.)

30

30

หอมมะลิ (5 กก.)

40

200

หอมมะลิ (5 กก.vac)

20

100

2. สายส่ง
2.1) ในเดือนนี้มีการเปิดสายส่งไปยังนอกสถานที่ ได้แก่ สกว. โดยมียอดการสั่งซื้อรวมทั้งสิ้น
192 กก. คิดเป็นมูลค่ารวม 8,041 บาท จากการส่งสินค้าในรอบแรกนี้ยังมีความขลุกขลัก
เล็กน้อยในเรื่องการส่งมอบสินค้าเมื่อไปถึง มีข้อจํากัดเรื่องความสูงของรถส่งสินค้าที่จะขึ้น
บนอาคาร และมีความผิดพลาดในการจัดสินค้า 1 ราย
ปิดประชุมเวลา 10.00 น.
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 26/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 13/2555)
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30–10.40 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณกาญจนา
คุณบรรหาร
คุณสุขุม
คุณสมพงษ์
อาจารย์ใจฟ้า
คุณสายสุดา

ภัทราวาท
คูหากาญจน์
แสงฟ้าสุวรรณ
ไวทยธํารงค์
ชุ่มเพ็งพันธ์
ทรัพย์สินทวีลาภ
ศรีอุไร

หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นักวิจัย

เริ่มประชุม เวลา 8.30 น.
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบแก่ที่ประชุม ดังนี้
1. ความคื บ หน้ า จากการประชุ ม ครั้ ง ที่ ผ่ า นมา รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท เล่ า เรื่ อ ง
ผลกระทบของนโยบายรัฐกับการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ซึ่งส่งผลให้ความร่วมมือ
ของโครงการกับร้านสหกรณ์จังหวัดตราดยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร
2. ร้านสหกรณ์ กฟผ. ยังคงปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ทําให้การนําสินค้าของร้าน Farmer
Shop ต้องรอต่อไป
3. จากการหารือกับ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนการ
วิจัย ผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของสถาบันฯ เรื่องนําเสนอโครงร่างงานวิจัยใน
ระยะต่อไป โดยได้สรุปเนื้อหาที่ไปนําเสนอประกอบด้วยคุณลักษณะของงาน 5
ประการคือ
1. เป็นตัวแบบที่ใช้การบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ระเบิดจากข้างใน
2. ใช้การพึ่งพาและร่วมมือกันของภาคี
3. การพัฒนาตัวแบบที่ใช้กลไกการตลาดเป็นตัวดําเนินเรื่อง ไม่มีการบิดเบือน
4. การใช้วิสัยทัศน์ร่วมของตัวแบบที่เกิดขึ้นใหม่
5. การใช้กลไกการมีส่วนร่วม
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ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่า “ธุรกิจฐานสังคม” ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มองค์กรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1)
องค์กรของรัฐ 2) องค์กรภาคเอกชน และ 3) SEE: Social Economy Enterprise ซึ่งเป็นเป้าหมายของการ
ดําเนินงาน ต่อไปจะเป็นการนํา SEE เป็นตัวเคลื่อนงาน สร้างหลักสูตรโรงเรียนลูกชาวนาฯ สร้างตัวแบบ
และสร้างธุรกิจ ฯลฯ โดยทั้งหมดนี้เป็นการสรุปทิศทางการดําเนินงานของสถาบันฯ ในระยะต่อไป
จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้นําเสนอ “แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐาน
สังคม (SEE) สู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” ดังรูป

แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE) สู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายรายละเอียดของแผนที่นี้ว่าแถวแรกซ้ายมือจะเป็น
โครงการนําร่องเป็นเสาหลักของการเกษตร จะมีการลงพื้นที่สร้างหลักสูตร แถวที่สองคือแท่งของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งในช่วงเวลาที่เหลือของโครงการจะพยายามดําเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยส่วนของในประเทศนั้นจะต้องมี Outlet ของร้าน Farmer Shop อย่างแน่นอน สําหรับแถวที่สาม ที่
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ประกอบด้วย นักวิจัย/ภาคีวิจัย การพัฒนาระบบสนับสนุน หน่วยส่งเสริม SEE กลไกการรับรองคุณภาพ
ฯ กลไกการกระจายสินค้า และนวัตกรรมสนับสนุน SEE เช่น ผลักดันการออกกฎหมายใหม่ให้ควบคุม
การค้าของผู้ประกอบการรายใหญ่-รายย่อย เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งที่สนใจคือการตั้งสมาคมโดยความ
ร่วมมือของผู้ประกอบการ ซึ่งสถาบันฯ จะชักชวนสถาบันฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เห็นด้วยกับงานนี้มา
เข้าร่วม
สุดท้ายแถวที่สี่ด้านขวามือ คือ การมีส่วนร่วมของสมาชิก การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถาบันการศึกษา การสร้างเครือข่ายผู้บริโภค อันจะนําไปสู่การมี Outlet เพื่อเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคใน
สังคม ให้เห็นการสร้างการค้าที่เป็นธรรม มีร้านค้าชุมชน/ร้านค้าทางเลือก (ร้านในหน่วยราชการ) ทําให้
คนในสังคมตระหนักถึงวิถีการบริโภคที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และใส่ใจสุขภาวะ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ภายหลังจากจบการชี้แจงรายละเอียดแผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม
(SEE) สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ฯ แล้ว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร
ฯ ในที่ประชุม
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กรรมการบริหารโครงการร้านฯ ตั้งข้อสังเกตเรื่อง การจัดตั้ง
สมาคม เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยเข้าร่วมสมาคมร้านค้าปลีก ซึ่งร่วมกันผลักดันในลักษณะ
ดังกล่าวเช่นกันแต่ถูกต่อต้าน จึงมีความกังวลว่าจะมีความเป็นไปได้มาน้อยเพียงใด
ทั้งนี้จากข้อสังเกตของคุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ที่กล่าวมานั้น กรรมการบริหารฯ ตั้ง
ข้อสังเกตไว้ว่า ควรต้องให้มีคนตั้งธงนําไปก่อนเพื่อขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ แล้วจึงค่อยๆ แก้ปัญหา
ตามบริบทต่อไป
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 25/2555
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 25/2555 เมื่อวัน
อังคารที่ 4 กันยายน 2555 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ติดตามความก้าวหน้า Outlet ไร่สุวรรณ
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รายงานในที่ประชุมว่า พบสินค้าใหม่เป็นกล้วยเล็บมือนางอบ
เช่นเดียวกับแบรนด์ กล้วยเล็บมือนางอบ “ศรีภา” วางจําหน่ายในร้านค้าไร่สุวรรณ แต่สินค้านั้นไม่มีการ
รั บ รองมาตรฐาน อย. ซึ่ ง เห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งอั น ตรายสํ า หรั บ ร้ า นค้ า มาก เนื่ อ งจากหากสาธารณสุ ข
ตรวจสอบพบจะต้องถูกปรับ และการจัดวางสินค้าของร้าน Farmer Shop ไม่อยู่ในโซนเดียวกันแต่กลับ
จัดวางอย่างกระจัดกระจายทั่วไปในร้านไร่สุวรรณ
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ที่ประชุมจึงตั้งข้อสังเกตไว้ว่า พบสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง และขาดการติดต่อประสานงานเพื่อการ
นําสินค้าเข้าวางจําหน่ายในร้านไร่สุวรรณ
3.2 ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
ประจําเดือนกันยายน และตุลาคม 2555
คุณวสินธรา ขวยเขิน เจ้าหน้าที่ประจําร้าน Farmer Shop รายงานผลประกอบการเดือน
กันยายน 2555 ซึ่งมีรายได้ต้ังแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2555 ยอดขายสุทธิ 108,004 บาท และมีกําไร
(ขาดทุน) สุทธิ 39,777.86 บาท ส่วนผลประกอบการเดือนตุลาคม 2555 มีรายได้ต้ังแต่วันที่ 1-31
ตุลาคม 2555 ยอดขายสุทธิ 68,890.50 บาท และมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 33,161.80 บาท ทั้งนี้ไม่รวม
ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าสาธารณู ปโภค โดยมีข้อสังเกตว่ ายอดจําหน่ายของเดื อน
ตุลาคมมียอดจําหน่ายลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา
โดยสินค้าขายดี 10 อันดับแรก เรียงตามจํานวนชิ้น ได้แก่ น้ําข้าวโพด เครื่องดื่มผลไม้ น้ํา
ดื่ ม เกษตร น้ํ าฟั ก ข้ า ว ขนมเปี๊ย ะ กะหรี่พัฟ ไดฟู กุ คุก กี้ เ พื่อสุข ภาพ โรลม้ ว นไส้ ต่ า งๆ และเกรนนี่ มี
ตามลําดับสินค้าขายดี 10 อันดับแรก เรียงตามจํานวนเงิน ได้แก่ น้ําข้าวโพด ข้าวเกิดบุญ 5 กก. ไม่
vacuum เครื่องดื่มผลไม้ ขนมเปี๊ยะ น้ําฟักข้าว ถุงผ้า Farmer Shop ข้าวกล้องคุณธรรมหอมนิล คุกกี้
เพื่อสุขภาพ ข้าวกล้องคุณธรรม หอมมะลิ 105 และข้าวกล้องคุณธรรม หอมแดง ตามลําดับ
สําหรับยอดสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 มีท้ังสิ้น 865
ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2555 จํานวน 81 ราย โดยแบ่งเป็นสมาชิกที่มียอดซื้อทั้งสิ้น 587 ราย
และสมาชิกที่ไม่มียอดซื้อรวม 278 ราย
3.3 โครงการจําหน่ายข้าวกับ สหกรณ์ รพ.กรุงเทพนครธน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งในที่ประชุมว่าได้ประสานงานกับตัวแทนร้านสหกรณ์ของ
โรงพยาบาลฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะขอประสานงานนัดหารือกับตัวแทนสหกรณ์ รพ.กรุงเทพนครธน
อีกครั้ง โดยจะมอบให้ชุมนุมสหกรณ์บุรีรัมย์ หรือ สกก.เกษตรพิสัย เป็นผู้จัดส่งสินค้า
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ประสานงานขอนัดหารือกับร้านสหกรณ์ฯ โดยสรุปนัดหารือ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เวทีคัดสินค้าครั้งที่ 8 และเวทีบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กําหนดจัดเวทีคัดสินค้าครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยตั้งเป้าเชิญ
ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP เข้าร่วมเวที 30 ราย พร้อมจัดเวทีบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในหัวข้อ “การเตรียมตัวตั้งรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ SMEs OTOP รายย่อยและ
รายกลาง” ซึ่งจะเชิญตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถเชิญ
เครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ได้
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4.2 โครงการของขวัญปีใหม่ ประจําปี 2556
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ที่จะใช้ในช่วงจัดโครงการของขวัญ
ปีใหม่ ประจําปี 2556 โดยได้จัดเป็นชุดกระเช้าของขวัญหลากหลาย ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณา ซึ่ง
จะเริ่มขึ้นในช่วง 15 ธ.ค. 2555 เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี ทั้งนี้ผู้ประกอบการแต่ละท่านอาจมีชุดของขวัญ
ของตั ว เองเข้ า ร่ ว มโครงการ โดยให้ นํ า มาเสนอในที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาก่ อ นทํ า การ
ประชาสัมพันธ์
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
1. อ.ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ ให้ข้อสังเกตว่า ตุ๊กตาคุณบุญซื่อที่ทําจากไม้ มาจําหน่ายนั้น
ไม่ควรใช้ไม้บริเวณที่มีตาไม้ เนื่องจากจะทําให้เนื้อไม้แตกออกจากกันได้
ปิดประชุมเวลา 10.40 น.
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รายงานการประชุมโครงการวิจัยกลุม่ ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3 ครัง้ ที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์
2. คุณอรุษ
3. คุณสุทิศ
4. คุณวิชัย
5. คุณพิมพ์พนิต
6. คุณสุพจน์

ภัทราวาท
นวราช
จิราวุฒิพงษ์
มีสวัสดิ์
จันทร์โอทาน
สุขสมงาม

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
หัวหน้าโครงการวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
ที่ปรึกษาสามพราน ริเวอร์ไซด์ฯ
เจ้าหน้าที่วิจัย สว.สก.

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงานกลางชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม ได้กล่าวเปิดการประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3 หลังจากนั้น
คุณวิชัยรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการวิจัยที่ผ่านมาได้ดําเนินการคือ
1. การอบรมการจัดการเกษตรอินทรีย์ ( ICM : Integrate Cropping Management) แก่เครือข่าย
ประชาชนผู้สนใจทีม โดย ผศ.ดร.ศวพร ศุภผล อาจารย์ผ้เู ชี่ยวชาญจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ สุขใจ ห่างไกลโรค ให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น อาทิ ตรวจระดับ
น้ําตา ไขมัน ความดันโลหิต แก่ประชาชน ผู้บริโภค ณ บริเวณตลาดสุขใจ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555
3. การทําความสะอาด ตลาดสุขใจ Big Cleaning day โดยคณะกรรมการบริหารตลาดสุขใจ
พ่อค้า แม่ค้า อ.บ.ต. ต่างช่วยกันทําความสะอาดภูมิทัศน์ นอกจากนี้ยังได้ทําการจัดรูปแบบวางตําแหน่งของ
ร้านจําหน่ าย แยกตามประเภทสินค้าที่จําหน่าย เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรี ยบร้อย เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2555
โดยตลาดสุขใจจะร่วมกับสํานักงานสาธารณะสุข จ.นครปฐม มีแผนงานที่จะพัฒนายกระดับให้
ตลาดสุขใจเป็นตลาดที่ได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยจะดําเนินการติดตั้ง ตราชั่งกิโลกลาง และป้าย
ประชาสัมพันธ์บอกราคากลางของสินค้า ผักผลไม้ และรณรงค์ให้ผู้ค้ารักษาความสะอาด โดยใส่ถุงมือ ผ้ากัน
เปื้อน และหมวก
นอกจากนี้นักวิจัยยังมีแผนที่จะขยายผลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) ไปยัง
เครือข่ายผู้ผลิต/ผู้ค้าตลาดสุขใจ โดยขณะนี้มีเครือข่ายสนใจเข้าร่วมแล้วจํานวน 4 ราย คือ กลุ่มพี่น้องสอง
ตําบล กลุ่มเกษตรกรคลองโยง กลุ่มผู้ผลิตชมพู่ คุณรวงทอง และลุงกิจ กลุ่มพัฒนายั่งยืนคลองจินดา โดยทาง
สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจะผนึกกําลังเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนให้คําแนะนํากับเครือข่าย

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
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การประชุมหารือความร่วมมือการเปิด Outlet Farmer Shop กับโรงพยาบาลนครธน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลนครธน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณเยาวเรศ
2. คุณเสน่ห์ลตา
3. คุณสุภาพร
4. รศ.จุฑาทิพย์
5. คุณกาญจนา
6. คุณบรรหาร
7. คุณสุขมุ
8. คุณวสินธรา

ทองสิมา
นาคชํานาญ
ศรีสิตานนท์
ภัทราวาท
คูหากาญจน์
แสงฟ้าสุวรรณ
ไวทยธํารง
ขวยเขิน

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลนครธน
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการโรงพยาบาลนครธน
นักโภชนาการโรงพยาบาลนครธน
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ประธานโครงการร้าน Farmer Shop
กรรมการโครงการร้าน Farmer Shop
กรรมการโครงการร้าน Farmer Shop
เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ พ ร้ อ มด้ ว ย
คณะกรรมการร้าน Farmer Shop ได้ร่วมหารือกับคุณเยาวเรศ ทองสิมา รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลนครธน ถึงการเปิด Outlet Farmer Shop ภายในโรงพยาบาลธนบุรี โดยรศ.จุฑาทิพย์
ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการร้าน Farmer Shop โดยสังเขป ดังนี้
โครงการร้าน Farmer Shop เป็นโครงการนําร่องเพื่อการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ
ร้านค้าปลีกชุมชน ที่ได้นําเอา ชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้ในการ
ออกแบบระบบการดําเนินงานวิจัย โดยกระบวนการวิจัยจะครอบคลุมการดําเนินการ ตั้งแต่การสร้าง
เครือข่ายอุปทาน การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การวางระบบ จัดหา และ
ตรวจสอบย้อนกลับ การบริหารจัดการ ร้านค้าปลีกและการสร้างแบรนด์ Farmer Shop โดยคาดหวังจะให้
เกิดเป็นตัวแบบร้านค้าปลีกทางเลือก ที่ขยายผลไปจัดตั้งในชุมชน สหกรณ์และในกลุ่มผู้ประกอบการราย
ย่อย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังด้านการลดปัญหาข้อจํากัดของผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีค่าใช้จ่ายการตลาดสูง อีกทั้งเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่มีแหล่งจําหน่ายสินค้าคุณภาพ
ราคาเป็นธรรม ภายใต้สโลแกน "ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา" ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเข้ามา
เป็นหุ้นส่วนหรือพันธมิตรธุรกิจร่วมกัน ในขณะเดียวกัน กลไกของ Farmer Shop ก็จะรณรงค์ให้ ประชาชน
ในสังคม หันมาอุดหนุนสินค้าไทย ภายใต้ แบรนด์ Farmer Shop
โครงการร้าน Farmer
Shop จะมุ่งเน้นไปที่การนําทุนความรู้ ทุนทางสังคมและทุน
ทรั พ ยากรที่ เ ป็ น ผลผลิ ต งานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ โดยคาดหวั ง จะนํ า ไปสู่ ก ารสร้ า งระบบธุ ร กิ จ เชิ ง
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สร้างสรรค์ ในทิศทางของการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อการ
รักษาส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปในสภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับคู่แข่งทางการค้า
จากต่างประเทศ ในยุคเปิดเสรีอาเซียน อีกทั้งการลดข้อจํากัด/อุปสรรคของสินค้าเกษตรแปรรูปเป็น
เรื่องการพัฒนาช่องทางการตลาด เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนําไปใช้ประโยชน์ โดยการดําเนิน การโครงการจะใช้ระยะเวลา
ต่อเนื่อง 5 ปี เพื่อนําไปสู่การขยายผลการจัดตั้งและดําเนินงาน Farmer Shop ในชุมชน โรงพยาบาล
โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสหกรณ์ต่อไป
ทั้งนี้คุณเยาวเรศได้ให้ความสนใจกับโครงการร้าน Farmer Shop เป็นอย่างมาก ซึ่ง
คุณเยาวเรศ ได้กล่าวว่ารู้จักโครงการร้าน Farmer Shop จากคุณเสน่ห์ลตา ครั้งเมื่อเข้าร่วมงาน
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าประจําปี 2555 ได้เยี่ยมชมภายในบู๊ทของภาคี
พันธมิตรผู้ประกอบการร้าน Farmer Shop และเล็งเห็นว่าแนวคิดของร้าน Farmer Shop นั้นมีความ
น่ า สนใจและเห็ น ว่ า โรงพยาบาลนครธนมี ค วามต้ อ งการร้ า นค้ า ที่ เ น้ น สิ น ค้ า สุ ข ภาพแบบนี้ ดั ง นั้ น
จึงได้เสนอความคิดแก่คุณเยาวเรศ จึงเป็นที่มาในการเชิญรศ.จุฑาทิพย์เพื่อหารือเรื่องการเปิด Outlet
Farmer Shop ภายในโรงพยาบาลนครธนขึ้น จากนั้นรศ.จุฑาทิพย์ ได้ยกตัวอย่างสินค้าที่จําหน่ายใน
โครงการ Farmer Shop ได้แก่ ข้าวเกิดบุญ ข้าวคุณธรรม ลูกอมมะขาม ชาออร์แกนิค กล้วยอบ
เล็บมือนาง และน้ําพริกต่างๆ เป็นต้น และนําแคตตาล็อกสินค้าที่ผ่านเวทีคัดเลือกให้คุณเยาวเรศได้ลอง
พิจารณา หากคุณเยาวเรศสนใจสามารถดูแคตตาล็อกสินค้าภายในเว็บไซต์ของสถาบันได้
จากนั้นได้หารือเรื่องรายละเอียดในการจัดตั้ง Outlet Farmer Shop ซึ่งรศ.จุฑาทิพย์ ได้
กล่าวว่า สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จะเป็นทีมพี่เลี้ยงในการจัดตั้ง Outlet โดยจะช่วยสนับสนุนในเรื่อง
ระบบต่างๆ เช่น ระบบสั่งสินค้า ระบบการขาย เป็นต้น แต่ท้ังนี้โรงพยาบาลนครธนต้องเป็นผู้ดําเนินการ
และติดต่อกับทางผู้ประกอบการเอง ซึ่งคุณเยาวเรศกล่าวว่าเริ่มแรกให้นําสินค้าเข้าร่วมจําหน่ายที่
ร้านค้าของโรงพยาบาลก่อน เนื่องจากยังไม่มีร้าน Outlet แบบเป็นรูปแบบ โดยได้มอบหมายให้คุณ
เสน่ห์ลตา เป็นผู้จัดหาทําเลในการจัด Outlet โดยที่ดูไว้มีตรงด้านล่างตึกสนามไชย และด้านหน้าบันได
ทางขึ้นตึกสนามไชย รศ.จุฑาทิพย์ ได้ขอความร่วมมือให้จัดสินค้าของผู้ประกอบการจากโครงการ
Farmer Shop อยู่ในเชลฟ์เดียวกันและมีป้ายโครงการ Farmer Shop ติดด้วย โดยคุณเยาวเรศ กล่าวว่า
ขอประชุมกับทางผู้บริหารโรงพยาบาลก่อน แต่ท้ังนี้ผู้ประกอบการจากโครงการ Farmer Shop สามารถ
นําสินค้ามาส่งที่โรงพยาบาลได้เลยหากทางโรงพยาบาลมีคําสั่งซื้อ
คุณเยาวเรศ ได้เชิญโครงร้าน Farmer Shop เข้าร่วมตลาดนัดสีเขียวของโรงพยาบาล โดย
จัดทุกวันพุธ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop ให้เป็นที่รู้จักของแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้คน
ทั่ ว ไปมากขึ้ น ซึ่ ง รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ เห็ น ด้ ว ยกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบนี้ ซึ่ ง จะมี ก ารหารื อ ใน
รายละเอียดการจัดแผนประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
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รายงานการประชุมย่อยการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของร้าน Farmer Shop
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00-10.10 น.
ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์
2. นางสาวณัฐกานต์
3. นางสาววสินธรา

ภัทราวาท
สหวัชรินทร์
ขวยเขิน

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจยั ประจําโครงการ
เจ้าหน้าที่วิจยั ประจําโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้หารือร่วมกับนางสาว
วสินธราและนางสาวณัฐกานต์ เรื่องการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของร้าน Farmer Shop เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเป็น Coaching แก่ร้านค้าปลีกชุมชน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันกําหนดโครงร่างของคู่มือดังนี้
- หน้าปก / คํานํา / สารบัญ
- เกี่ยวกับร้าน Farmer Shop
- ทําเลที่ดีและบรรยากาศในร้าน...ของเรา
- ใครคือกลุ่มเป้าหมายและทําอย่างไรถึงจะรู้?
- วิธีจัดหาสินค้ามาจําหน่ายในร้าน
- การกําหนดราคาสินค้า
- เทคนิคการจัดหารและสั่งซื้อ
- เทคนิคการจัดชั้นสินค้า
- แคชเชียร์และการขาย
- การบริหารสินค้าคงคลัง
- การทํารายงานการเงิน
- ข้อควรระวังและความเสี่ยงต่างๆ
- กิจกรรมที่ต้องทํา (ประจําวัน/ประจําเดือน)
- ภาคผนวก
ทั้งนี้ ผอ.สว.สก. ได้กําหนดให้ส่งร่างคู่มือภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เพื่อจะได้ร่วม
หารือและนําเสนอคู่มือที่ได้เขียนมา โดย ผอ.สว.สก. ได้แนะนําให้ศึกษาข้อมูลในเรื่องที่จะร่างคู่มือจาก
ทฤษฎีในหนังสือ อินเตอร์เน็ต หรือตําราเรียนทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อประกอบการทําคู่มือด้วย
ปิดประชุมเวลา 10.10 น.
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รายงานการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ IDACA จากประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-10.30 น.
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. Dr.Abe

ภัทราวาท
Yukio

3. คุณศศิธร
4. คุณสุรางค์
5. คุณพิชญา
6. น.ส.สายสุดา

วิเศษ
พุ่มโพธิ์ทอง
ผลมาก
ศรีอุไร

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
Manager training department Institute for the
development of agricultural cooperation in Asia
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมด้วยเครือข่าย
นักวิจัยที่เคยผ่านการอบรมจาก IDACA ได้แก่ คุณศศิธร วิเศษ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ คุณสุรางค์ พุ่มโพธิ์ทอง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด, คุณพิชญา ผล
มาก ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด ได้ให้การต้อนรับ Dr.Abe Yukio : Manager training
department Institute for the development of agricultural cooperation in Asia ( IDAKA ) ในโอกาสที่
Dr.Abe มาเข้าร่วมงานสัมมนา International Seminar 2012 : Cooperative business Interco operation
forward to ASIAN Economic committee (AEC)
ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ ล่ า ประสบการณ์ ข องขบวนการสหกรณ์ ใ น
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น Dr.Abe ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ไว้อย่างน่าสนใจคือในอดีตเมื่อ30 ปี
ก่อน รัฐบาลญี่ป่นุ ให้การสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ผ่าน Japan Agriculture Cooperatives(JA) ภายหลัง
ปี 2000 ภาคธุรกิจเห็นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนภาคสหกรณ์มากเกินไปจะไม่ทําให้เกิดการ
แข่งขันเสรี จึงรวมตัวกันกดดันเชิงนโยบายแก่รัฐบาลญี่ป่นุ ให้ทําการสนับสนุนภาคสหกรณ์ให้น้อยลง
ผลดังกล่าวทําให้สหกรณ์ขนาดเล็กที่ไม่มีศักยภาพในการแข่งขันเพียงพอประสบปัญหา
โดยสหกรณ์ขนาดใหญ่เข้าไปควบรวมกิจการสหกรณ์ขนาดเล็ก โดยตั้งสหกรณ์ขนาดเล็กเหล่านั้นเป็น
สาขาย่อยในการให้บริการสมาชิก
ในช่วงท้าย Dr.Abe ได้ให้คําแนะนําถึงแนวทางการพัฒนาระบบสหกรณ์ในประเทศไทย
ในเรื่องของสภาพสังคม วัฒนะธรรมของประเทศไทยไม่แตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นในอดีต ดังนั้นการ
พัฒนาระบบสหกรณ์ในประเทศไทยควรเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาระบบสหกรณ์จากประเทศญี่ปุ่น
ปิดประชุมเวลา 10.30 น.
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รายงานการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ IDACA จากประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. Dr.Abe

ภัทราวาท
Yukio

3. นายสุพจน์
สุขสมงาม
แขกผู้มีเกียรติ จํานวน 150 คน

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
Manager training department Institute for the
development of agricultural cooperation in Asia
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/อาจารย์ประจําภาควิชา
สหกรณ์ พร้อมด้วยคุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย ได้เข้าร่วมงานสัมมนา International Seminar
2012 : Cooperative business Interco operation forward to ASIAN Economic committee (AEC) ซึ่งจัด
ขึ้นโดยภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อขานรับปีสากลสหกรณ์
International Year of Cooperatives 2012
ในเวลา 09.00 น. อ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ กล่าวรายงาน
ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ของ ก า ร จั ด ง า น แ ก่ ร ศ .วุ ฒิ ชั ย ก ปิ ล ก า ญ น์ อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ A new Co-operative business and economic
model responding to the challenges of the 21st century โดย Dr.Peter Davis : Director of the Unit for
Membership Based Organization at the school of Management, University of Leicester
ในเวลา 11.00 น. Dr.Abe Yukio : Manager training department Institute for the
development of agricultural cooperation in Asia ( IDACA ) ได้บรรยายในหัวข้อ Situation of supply
chain system thru Cooperative with a focus on distribution of vegetables and fruits in Japan
ในช่วงบ่ายเป็น การเสวนาแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่าง professor Dr.Yamao Masahiro Vice
Dean of Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University และ รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาสหกรณ์
งานสัมมนา International Seminar 2012 ในครั้งนี้น้ันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยมีนักสหกรณ์จากหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจเข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
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รายงานการประชุม
เพื่อหารือร่วมกับผู้บริหารสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมจารินอัตถะโยธิน สํานักงานการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้มาประชุม
1. คุณวีระชัย
2. รศ.จุฑาทิพย์
3. คุณสุวรรณ
4. คุณสุวิทย์
5. คุณวินัย

นาควิบูลย์วงศ์
ภัทราวาท
บูรพรนุสรณ์
ภูมิประสิทธิ์โชค
เมฆดํา

6. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
7. น.ส.กันนิกร อาจวิสัย

เลขาธิการสํานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้อํานวยการสํานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการงานวิจัยการสร้างและพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่

รักษาการผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุว
เกษตรกร
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าทีป่ ฏิรูปที่ดินกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุว
เกษตรกร

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
รศ.จุฑ าทิ พ ย์ ภัท ราวาท ผู้ อํา นวยการสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ และที ม วิ จั ย ร่ ว ม
ประชุมกับท่านเลขานุการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คุณวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์) เพื่อ
หารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขยายผลการดําเนินงานสู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งท่าน
เลขานุการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสนใจหลักสูตรชาวนามืออาชีพไปใช้ในพื้นที่สปก.
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ได้ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม ว่ า ปั จ จุ บั น หลั ก สู ต รชาวนามื อ อาชี พ ที่
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และทีมวิจัยได้กําลังดําเนินการในพื้นที่ทดลอง 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มสมรรถนะทั้งในด้านทัศนคติที่มี
ต่ออาชีพการทํานา การปรับวิธีคิดในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิตอย่างเท่าทัน มีภูมิค้มุ กันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
กําลังอยู่ในระยะบ่มเพาะหลักสูตรและยินดีที่ท่านเลขานุการสปก.สนใจนําหลักสูตรไปใช้ในพื้นที่สปก.
และได้เสนอให้ม่งุ ไปที่กลุ่มเป้าหมายนักส่งเสริม
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสรุปมอบหมายให้ดําเนินการโครงการร่วมกันในรูปแบบ Pilot Project
โดยในขั้นแรกให้เลือกพื้นที่ที่เป็นโรงเรียน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดอยุธยา
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จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิด “สิ่งแวดล้อมดี ผู้ผลิตดี ผู้บริโภคดี” เป็นการ
ผสมผสานระหว่างที่ดิน คน และอุดมการณ์ โดยมอบหมายให้ผอ.สุวรรณ และคุณวินัย รวบรวมข้อมูล
ของแต่ละพื้นที่ข้างต้นมาศึกษา วิเคราะห์เพื่อเลือกพื้นที่ที่จะใช้ในการดําเนินการโครงการนําร่อง โดยมี
เป้าหมายว่า ใน 3 ปีข้างหน้า อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร จะไปเปลี่ยนตรงจุดไหน เพื่อเป็นตัวอย่าง
ของพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จและนําไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ต้องสร้างความมั่นใจในการขยายผล
รวมทั้งต้องให้ความสําคัญในเรื่องกระบวนการติดตามประเมินผล
ปิดประชุมเวลา 14.15 น.
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รายงานการประชุม
เพื่อหารือร่วมกับผู้บริหารสํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. ดร.โชคชัย

ภัทราวาท
สุทธาเวศ

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
นักวิจยั

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงานกลางชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม และ อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยสถาบันฯ
ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับรายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
ขบวนการสหกรณ์ไทย
โดย ดร.โชคชัย ได้นําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยภายใต้วัตถุประสงค์และ
แนวคิดทฤษฎีในการขับเคลื่อนซึ่งจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ผู้อํานวยการ
สถาบันฯ และผู้ทรงคุณวุฒิให้คําแนะนําแก่หัวหน้าโครงการสําหรับแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานวิจัย
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้ตรงกันและคาดว่าจะมีการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าในเดือนกุมภาพันธ์
2556
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที่ 8 (ภาคเช้า)
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. ผศ.ดร.อภิรดี
3. คุณสายสุดา
4. คุณกาญจนา

ภัทราวาท
อุทัยรัตนกิจ
ศรีอุไร
คูหากาญจน์

5.
6.
7.
8.

คุณบรรหาร
คุณสุขุม
คุณสมพงษ์
คุณศรุดา

แสงฟ้าสุวรรณ
ไวทยธํารงค์
ชุ่มเพ็งพันธุ์
โลหะนะ

9. คุณรัตนพร
10. ดร.ธนกร
11. คุณวัชรัศมิ์
12. คุณรัฐชัย
13. คุณสัมฤทธิ์
14. คุณธนณฐ์วรรธ์
15. คุณศรัณย์พร
16. คุณชลิดา
17. คุณจักรพงษ์
18. คุณขวัญเรือน
19. คุณวิชัย

แสงกระจ่าง
โฆษิตวิทย์
ทองทิม
โชติดํารงค์
บุษษะ
แสงหวัง
อมรพิสิฐพงศ์
จันทร์สิริพงศ์
หทัยสุทธิ
แก้วพรม
มีสวัสดิ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพจน์
2. นางสาววสินธรา

สุขสมงาม
ขวยเขิน

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สว.สก.
ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน
Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส
บริษัท คลอลิตี้ มีท จํากัด
บริษทั เอฟแอนด์บี เฮาส์ จํากัด
กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
กลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านคลองบง
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
กลุ่มชลาลัย
Nature taste
บริษัท เอ็นแน็กซัส (ประเทศไทย) จํากัด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา
สามพราน ริเวอร์ไซด์

เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์
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3. นายนายพรพงษ์

แสงนาค

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้ า
โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีการคัดสรรสินค้า
พร้อมชี้แจงกําหนดการของเวทีในภาคเช้าและภาคบ่าย ดังต่อไปนี้
ภาคเช้า
8.30 - 9.00 น.
9.00 - 9.10 น.
9.10 - 10.00 น.

10.00 - 12.00 น.
12.00 น.
ภาคบ่าย
12.30 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.

15.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
กล่าวเปิดการประชุม
โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop และเงื่อนไขการส่งสินค้าเข้าร้าน
Farmer Shop โดย รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และ
คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop
นําเสนอสินค้าเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก และสรุปผลการตัดสิน
โดย คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า
รับประทานอาหารกลางวัน
ลงทะเบียน
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมตัวตั้งรับของผู้ประกอบการ SMEs
และ OTOP ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ดร.ธนภัท แสง
อรุน สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการ
โดย คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
กล่าวปิดการประชุม และถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกัน
โดย ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนําผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดสินค้า
ได้แก่ ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ คุณศรุดา โลหะนะ คุณสายสุดา ศรีอุไร และคณะกรรมการบริหาร
โครงการร้าน Farmer Shop แล้วจึงเปิดเวทีให้ผ้ปู ระกอบการเริ่มนําเสนอสินค้า ดังต่อไปนี้
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1. คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
เป็นตัวแทนจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด นําสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ
ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์ มานําเสนอประกอบด้วย
1. เจลน้ํามันรําข้าวว่านหางจระเข้ ใช้เคลือบผิวหน้าหลังอาบน้ํา ช่วยรักษาแผลเป็น
ผ่านการผลิตอย่างพิถีพิถันด้วยขั้นตอนที่ละเอียด
2. สบู่มะหาด ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว
3. สครับขัดผิว ผลิตจากรําข้าวหอมมะลิแดง ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว
4. โลชั่นบํารุงผิว ใช้หลังอาบน้ํา ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่นํามาในครั้งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว
2. คุณสัมฤทธิ์ บุษษะ ตัวแทนจากกลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านคลองบง
นําเสนอผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านคลองบง ดังนี้
1. น้ําองุ่น 100% บ้านไร่ภูฟ้า ใช้องุ่นในพื้นที่ ด้วยเห็นว่าผลผลิตองุ่นในพื้นที่มีจํานวนมาก
จึงคิดนํามาแปรรูปเป็นน้ําองุ่น เริ่มทําเป็นปีที่ 2
2. แยมองุ่น บ้านไร่ภูฟ้า ใช้เศษเหลือจากกากขององุ่น
3. องุ่นกวน บ้านไร่ภูฟ้า เป็นทอฟฟี่องุ่น
โดยวัตถุดิบผลองุ่นจะรับจากเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงในอําเภอวังน้ํา
เขียวประมาณ 10 ราย ด้วยการจ่ายเงินสดให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้การรับซื้อจากสวนโดยตรงนั้นทําให้ซื้อ
วัตถุดิบได้ในราคาไม่แพง มีท้ังไปรับที่สวนโดยตรงและบางรายนํามาส่งถึงที่ มีโรงงานผลิตสัปดาห์ละ 1
ครั้ง มีแรงงาน 5 คน เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซื้อเครื่องจักร (ตัวตีองุ่น) มาผลิตเอง โดยศึกษาการ
ผลิตน้ําองุ่นจากวิลเลจ ฟาร์ม แล้วทดลองผลิตเอง และเริ่มทดสอบตลาดในวังน้ําเขียวและงานโอทอป
ได้รับการส่งเสริมจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมด มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒช่วยออกแบบเครื่องบรรจุ
ภัณฑ์ให้ฟรี ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. เรียบร้อยแล้วจากสาธารณสุขจังหวัด
ผลิตภัณฑ์น้ําองุ่นผลิตได้เดือนละประมาณ 5,000 ขวด เก็บได้นาน 6 เดือน แต่จําหน่าย
จริงเพียงเดือนเดียวก็หมด โดยส่งตามมินิมาร์ทและรีสอร์ทในอําเภอวังน้ําเขียว ซึ่งปัจจุบันผลิตได้ไม่พอ
จําหน่าย ราคาจําหน่ายขวดเล็ก (200 ซีซี) ราคา 35 บาท (ส่ง 27 บาท) ขวดใหญ่ (700 ซีซี) 150 บาท
ผ่านการฆ่าเชื้อโดยการต้มและนึ่งฆ่าเชื้อแล้วกรองหลายๆ ครั้ง บางครั้งมีการปรับรสชาติน้ําองุ่นบ้าง
เพื่อให้มีรสชาติคงที่ สําหรับองุ่นกวน ราคาส่ง 30 บาท ราคาขายกล่องละ 40 บาท ส่วนแยมองุ่นราคา
ส่ง 45 บาท ขายกระปุกละ 65 บาท
สําหรับผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดชาววัง และเห็ด 3 รส แบรนด์ “นภา” ซึ่งผู้ประกอบการอีกราย
หนึ่งฝากมานั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอให้ผ้ปู ระกอบการมาเข้าร่วมนําเสนอด้วยตัวเองในครั้งต่อไป
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3. ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ ตัวแทนบริษัท ควอลิตี้ มีท จํากัด
เป็นที่ปรึกษาบริษัท ควอลิตี้ มีท จํากัด นําเสนอผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. น้ําผลไม้ Functional drink 100% เป็นน้ําผลไม้ที่ผลิตจากดอกไม้ โดย 90% เป็นน้ํา
ดอกบัวหลวง ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและบํารุงหัวใจ ซื้อวัตถุดิบจากตัวแทนซึ่งเป็นคน
ติดต่อกับเกษตรกร
2. น้ําดอกดาหลา แหล่งวัตถุดิบจากจังหวัดสมุทรสาคร มีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ มี
วิตามินซีสูง ช่วยบํารุงผิวพรรณ และมีคอลลาเจนช่วยเสริมกับวิตามินซี วัตถุดิบดอกดา
หลาจากดําเนินสะดวก และ อัมพวา
3. ไข่สุขภาพ ประกอบด้วย ไข่คิดส์ และไข่โอเมก้า มีกระบวนการผลิตที่พิเศษ ทํามากว่า
16 ปี
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ท้ังหมดผู้ประกอบการเป็นผู้คิดค้นและจ้างโรงงานผลิต โดยจัดจําหน่ายใน
นาม แอฟแอนด์บี เฮ้าส์ จํากัด
คุณวัชรัศมิ์ ทองทิม ตัวแทนบริษัท แอฟแอนด์บี เฮ้าส์ จํากัด ให้ข้อมูลเสริมว่าน้ําดอกบัว
หลวง มีสรรพคุณช่วยบํารุงหัวใจและยังมีอินนูลิน ซึ่งมีอยู่ในแก่นตะวันด้วย ช่วยระบบขับถ่ายและระบบ
ลําไส้ พร้อมกับใส่น้ําผึ้งแทนน้ําตาล
สําหรับผลิตภัณฑ์ไข่สุขภาพทั้ง “ไข่คิดส์” และ “ไข่โอเมก้า” นั้นได้มีที่มาจากการได้ร่วมงาน
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อ 10 ปีก่อน โดยต้องการเพิ่มคุณค่าในไข่ให้มากขึ้น โดยไข่คิดส์น้ันจะมี
การเสริมไอโอดีน โดยใช้น้ํามันปาล์มเสริมในอาหารให้ไก่กิน และจําหน่ายในชื่อ “ไข่ ดร.เฮ็น” ซึ่งบริษัท
ควอลิตี้ มีท จํากัด จะเป็นผู้ผลิตให้ มีกําลังการผลิตประมาณ 5,000 ฟองต่อวัน ที่เหลือจะรวบรวมจาก
ฟาร์ ม ที่ เ ป็น คู่ ค้ า กั น จากจั ง หวั ด นครนายกและสระบุรี สํ า หรั บ เหตุ ผ ลที่ ต้ องมี แ หล่ ง ผลิ ต หลายแห่ ง
เนื่องจากต้องมีการบริหารความเสี่ยงจากโรคที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ จึงจะมีแหล่งผลิตที่ทดแทนกัน
ได้ ส่วนสถานที่จําหน่ายจะขายตามห้างสรรพสินค้า Modern trade มินิมาร์ท โรงแรม และส่งร้านเอ็มเค
สุก้ี ด้วย
จากนั้นคุณวัชรัศมิ์ ทองทิม ได้นําเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ได้แก่
4. กล้วยน้ําว้าอบ ตราบาเนเน่ โดยพัฒนาชุมชนบางกระทุ่มเป็นผู้ผลิตให้ ภายใต้การควบคุม
และตรวจสอบจากบริษัท ทําส่ง 7-11 จึงต้องเคร่งครัดเรื่องคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใน
ทุกกระบวนการผลิต
5. มะขามไอแทมพลัส เป็นมะขามปรุงรสในกล่อง มี 2 รสชาติ แบบเสริมคอลลาเจนและ
เสริมอะคาเนทีน เนื้อมะขามเป็นก้อนไม่มีเมล็ด รับจากตัวแทนในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์
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6. มะขามคลุกพริก มีแหล่งที่มาจาก จ.อุตรดิตถ์ เช่นกัน สาเหตุที่ไม่นํามาจาก จ.เพชรบูรณ์
เนื่องจากวัตถุดิบไม่พอส่งให้แก่โรงงาน
7. แก่นตะวัน รับจากเกษตรกรที่ไม่มีทุนทําการตลาด เป็นแก่นตะวันสด สามารถกินสดได้
คล้ายมันแกว หรือนําไปทําผักสลัด หรือแปรรูปอื่นๆ ได้ ราคาถุงละ 150 บาท เก็บแช่เย็นได้
2-3 เดือน มีสรรพคุณช่วยระบบลําไส้ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
สําหรับบริษัท แอฟแอนด์บี เฮ้าส์ จํากัด นั้นเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ควอลิตี้ มีท จํากัด เป็น
กลุ่ม SMEs ที่เปิดกิจการมาประมาณ 16 ปี มีผลิตภัณฑ์เด่นคือ ไข่และเห็ด
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามเพิ่มเติมว่าบริษัทนี้มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
อย่างไร
ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ ชี้แจงว่า บริษัทเป็นกลุ่ม SMEs ที่มีผลิตภัณฑ์มาจากกลุ่มเกษตรกร
โดยตรง มี Contract farming กับเกษตรกร ทั้งมะขามและกล้วย เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยเหลือกลุ่ม
เกษตรกรโดยจะนํามาใส่บรรจุภัณฑ์ใหม่แล้วสร้างแบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งคิดว่าตรงกับวัตถุประสงค์
ของ Farmer Shop
4. คุณรัตนพร แสงกระจ่าง ตัวแทนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส
นําเสนอผลิต ภัณฑ์ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส คื อ ทุเรียนหมอนทองทอด
กรอบ เป็นการนําทุเรียนหมอนทองมาแปรรูป ปัญหาที่พบคือ วัตถุดิบทุเรียนไม่เพียงพอ ทั้งนี้ต้องใช้
วัตถุดิบปีละ 100-150 ตัน โดยรวบรวมจากสมาชิก กลุ่มเกษตรกร จ.จันทบุรี และระยอง นอกจากนี้ยัง
รับจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และภายใต้ที่ อ.หลังสวน ด้วย โดยจะคัดทุเรียนหมอนทองลูกใหญ่มาผลิตเป็น
สิน ค้าของกลุ่มซึ่งขายดี มาก ทํ าให้เ กิดปัญหาวั ต ถุดิบไม่เ พี ยงพอ แต่ รับรองได้ว่ามีผลิตภัณฑ์อย่ าง
ต่อเนื่องตลอดปี สามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์แล้วกลุ่มจะมีเส้นทางจัดส่งให้ได้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จะ
ได้รับการอบลมร้อนก่อนบรรจุทําให้ไม่หืน เก็บไว้ได้นาน 2 เดือน
5. คุณขวัญเรือน ตัวแทนจาก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา
นําเสนอผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา ดังนี้
1. กล้วยหน้ากระเทียม
2. เมล็ดทานตะวันคั่ว ซื้อเมล็ดทานตะวันจากเกษตรกรสมาชิกมากกว่า 20 ราย ใน
อําเภอพัฒนานิคม แล้วส่งให้ผู้ประกอบการทําการกระเทาะเปลือกให้โดยใช้เครื่อง
กระเทาะเปลือก คิดเป็นกิโลกรัมละ 10 บาท แล้วนํามาแปรรูปโดยใช้แรงงานชาวบ้านใน
ท้องถิ่นทําการคั่ว แล้วจึงบรรจุใส่ถุง ส่งจําหน่ายทั่วประเทศ ไม่มีปัญหาการขาดแคลน
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วัตถุดิบอย่างแน่นอน ทั้งนี้ผู้ทํากระเทาะเปลือกจะเป็นคนเก็บเมล็ดทานตะวันไว้ แล้ว
ผู้ประกอบการไปซื้อมาคั่วเองจําหน่ายภายใต้แบรนด์ “แม่ขวัญเรือน” ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน อย. และ มผช. แล้ว มีท้งั แบบอบน้ําผึ้ง อบสมุนไพร และรสดั้งเดิม
3. ข้าวโพดคั่ว มี 2 รส คือ ข้าวโพดคั่วโบราณกะทิ (แบบเค็ม) และข้าวโพดคั่วโบราณ
มะพร้าว (แบบหวาน)
4. ถั่วกระเทาะเปลือก เป็นถั่วทอดอบกรอบทีใ่ ช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
5. ข้าวเกรียบทานตะวัน มีแบบกระปุกและแพ็ค
6. น้ําพริกเผา แม่ขวัญเรือนเป็นผู้ผลิตเองมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม หอมอร่อย
6. คุณศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ ตัวแทนกลุ่มชลาลัย
นําเสนอเครื่องดื่มสุขภาพโฮลิสติค (Holistic) โดยการนําสมุนไพรมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม
ประกอบด้วย
1. ยอดชาขาว สําหรับชงเป็นเครื่องดื่ม
2. ชาเขียวอู่หลงไข่มุก
3. สมุนไพรเจียวกู้หลาน 5 ใบ
4. ชาเขียวใบหม่อน
5. ตะไคร้เตยหอม
6. สบู่ใยบวบ เป็นสบู่อโรมา เทอราปี (aroma therapy) 7 กลิ่น
ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงว่าขอยกเว้นผลิตภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเนื่องจากทาง
ร้าน Farmer Shop ได้มีผลิตภัณฑ์นี้จําหน่ายอยู่ก่อนแล้วจะไม่รับซ้ําซ้อน ที่เหลือจะรับเข้าเป็นสินค้าของ
Farmer Shop ทั้งหมด
7. คุณจักรพงษ์ หทัยสุทธิ จากบริษัท เอ็นแน็กซัส (ประเทศไทย) จํากัด
นํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ “น้ํ า ตาลมะพร้ า วออร์ แ กนิ ค ” ผ่ า นการตรวจสอบจาก มกท.
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานยุโรป ไม่ใส่น้ําตาลทราย แหล่งวัตถุดิบจากแม่กลอง อัมพวา มี
เครือข่ายกับชาวสวนประมาณ 10 ราย พร้อมแปรรูปส่งให้บริษัท ได้ส่งออกจําหน่ายในประเทศอังกฤษ
และดูไบ เคยแสดงสินค้าในประเทศลอนดอน ส่วนในประเทศไทยเริ่มวางจําหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตใน
เครือเดอะมอลล์ และร้านสุขภาพต่างๆ จากผลการวิเคราะห์ทางห้องแล็ปพบว่ามีธาตุอาหารสูง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่ามีตลาดในอนาคตที่จะร่วมกับโรงพยาบาล แต่มีราคา
ค่อนข้างแพง จึงอาจขายยาก กลุ่มลูกค้าน่าจะเป็นคนต่างชาติในประเทศไทย
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8. คุณชลิดา จันทร์สิริพงศ์ จาก Nature taste
นํ า เสนอสิ น ค้ า “ผลไม้ อบแห้ง ” ชนิ ดต่ า งๆ ได้ แ ก่ สตรอเบอรี่ อ บแห้ ง มะม่ ว งอบแห้ ง
สับปะรดอบแห้ง และผลไม้รวมอบแห้ง ทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว ไม่มีน้ําตาล high
fiber ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย มีแหล่งผลิตที่จังหวัดเชียงราย เป็นโรงงานผลิตที่เน้นส่งต่างประเทศ และ
โรงงานแปรรูปอื่นๆ แล้วตนเองรับมาจําหน่ายในแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งขณะนี้ยังพยายามพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้ทันสมัยและเหมาะสม โดยส่งจําหน่ายที่ Villa market เป็นกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ และส่งขายที่
โรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนา
9. คุณวิชัย มีสวัสดิ์ ตัวแทนจากโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์
นําเสนอผลิตภัณฑ์จากแผนกเบเกอรี่ ของโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ ที่ร่วมกันผลิต
ขนมไทย ได้แก่ มะพร้าวแก้ว ดอกจอก และกลีบลําดวน โดยผลิตและจัดจําหน่ายเฉพาะในโรงแรม
เท่านั้น ราคาจําหน่ายมะพร้าวแก้วในบรรจุภัณฑ์ 12 ชิ้น ราคา 50 บาท (ส่ง 40 บาท) ดอกจอก ถุงละ
50 บาท (ส่ง 40 บาท) และกลีบลําดวน ราคา 100 บาท (ส่ง 90 บาท)
10. คุณรัฐชัย โชติดํารงค์ จากกลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
นําเสนอสินค้าโอทอป 5 ดาว เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้แก่
1. น้ําว่านหางจระเข้ในน้ําใบเตยหอม ลีลาวดี ใช้น้ํา RO ซึ่งเป็นน้ําที่สะอาดมาก
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว มีสรรพคุณช่วยบํารุงลําไส้ กระเพาะ
อักเสบ ปวดตามข้อ เส้นเลือดสมอง ช่วยล้างพิษ กระบวนการผลิตด้วยระบบพาสเจอ
ไรซ์
2. น้ําว่านหางจระเข้ในน้ําเก๊กฮวย ลีลาวดี เช่นเดียวกับน้ําว่านฯในน้ําใบเตยหอม
3. น้ําแมรี่พันช์ (ผลไม้รวม) ผลิตจากผลไม้แช่แข็ง สามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้ 2
เดือน ผลิตจากโรงงานที่บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รสชาติดี ส่งจําหน่ายที่สหกรณ์
จุฬา สหกรณ์เกษตรฯ มศว. ร้านอาหารเจ และร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพฯ
เมื่อการนําเสนอสินค้าจากผู้ประกอบการเสร็จสิ้นแล้ว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงชี้แจง
รายละเอียดโครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ซึ่งได้เปิดประเด็นด้วยการถาม
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเวทีคัดสรรสินค้าว่า “รู้เรื่อง Farmer Shop มากน้อยแค่ไหน” จากนั้นจึงชี้แจงว่า
Farmer Shop เป็นแบรนด์ของโครงการร้านค้าปลีก ซึ่งรวมถึงกิจกรรมในทุกเรื่องที่มาของสินค้า โดย
องค์กรที่รับผิดชอบคือ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
พันธกิจที่ม่งุ พัฒนาระบบการจัดการโซ่อุปทาน ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการ ที่มีจิตสํานึกการพึ่งพาและ
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ร่วมมือกันในการจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภค และหันมา
เป็นลูกค้าประจํา โดยมีกรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการของร้านค้าปลีกภายใต้
แบรนด์ Farmer Shop ดังภาพ

ผศ.ดร.อภิ ร ดี อุ ทัยรั ต นกิ จ ที่ป รึ ก ษาโครงการฯ กล่ า วเสริ ม ว่ า สโลแกนของร้ านคื อ
“ไม่ได้หวังกําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” และวิสัยทัศน์ “ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน”
พร้อมมีวัตถุประสงค์ คือการจัดตั้งและดําเนินการร้าน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนําร่อง เพื่อ
ทดสอบระบบและพัฒนาไปสู่การนําไปใช้ประโยชน์ในฐานะการเป็นทางเลือกแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบใน
การเข้าถึงตลาด ที่มีแนวทางของการค้าที่เป็นธรรม และการเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคในการเข้าถึง
แหล่งจําหน่าย สินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และการสร้างแบรนด์ Farmer Shop เพื่อเข้าถึงผู้ผลิต
และผู้บริโภค
ทั้งนี้แบรนด์ Farmer Shop จะมองเรื่องของสุขภาพอย่างแท้จริง ดังนั้นผู้ผลิตต้องมี
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพจริงๆ คําว่า “อาหารที่ปลอดภัย” เป็นคําที่กว้างมาก ต้องดูในทุกๆ ขั้นตอน
อย่างครอบคลุมทุกด้าน เช่น น้ํามันที่ใช้ทอดควรใช้กี่ครั้ง เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้คือความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่
ผู้ประกอบการควรต้องรู้ ต้องมองอย่างรอบด้าน
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คุณศรุดา โลหะนะ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้
คําแนะนําในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยขอฝากผู้ผลิตว่าให้เน้นด้านคุณภาพ โดยเฉพาะ
ในอนาคตที่ประเทศกําลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเน้นเรื่องคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop กล่าว
ว่า การที่โครงการมีสโลแกนไม่ได้หวังที่กําไรนั้นคือ ตัวองค์กรที่ไม่หวังกําไร แต่มีจุดมุ่งหวังที่ต้องการ
ช่วยผู้ประกอบการ เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ส่งสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่น้ันจะโดนหัก
ค่ า จี พี ม ากจนแทบไม่ เ หลื อ อะไร ซึ่ ง โครงการนี้ ต้ อ งการต้ อ งการช่ ว ยผู้ ป ระกอบการให้ มี ที่ ยื น เป็ น
โครงการที่ไม่เอาเปรียบทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ช่วยให้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้ และเมื่อมีค่า GP ไม่
สูง จึงต้องคัดสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆ และยังมีผ้เู ชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้าช่วยแก้ปัญหา ทั้งปัญหาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิต เป็นต้น โดยเราสามารถเข้ามาปรึกษากับโครงการเพื่อส่งต่อไปหาหน่วยงานที่
แก้ปัญหาให้เราได้
คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer
ความหมายของโลโก้ร้าน Farmer Shop ตามภาพ

Shop อธิบาย

สําหรับคอนเซ็ปท์ของโครงการฯ คือการค้าที่เป็นธรรม นั่นคือ ผู้ผลิตและผู้บริโภคจับมือ
กัน ร่วมกันตัดการค้าที่ไม่เป็ นธรรมออกไป นอกจากนี้พวกเราผู้ประกอบการเคยร่วมกับโครงการ
ออกบู๊ท Farmer Shop เป็นร้านจําหน่ายในเมืองทอง ซึ่งคนที่มาชมงานเมื่อได้รู้จุดมุ่งหมายของพวกเรา
แล้วก็จะเข้ามาช่วยอุดหนุนเป็นอย่างดี แต่ท้ังนี้พวกเราผู้ประกอบการเองก็ต้องช่วยกันก่อน เพราะใน
ระยะแรกอาจไม่ได้กําไรมากนัก แต่ต้องช่วยกันส่งเสริมให้ Farmer Shop เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักใน
วงกว้างต่อไป
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเสริมว่าในระยะแรกร้าน Farmer Shop ตั้งในคณะ
เศรษฐศาสตร์ เพราะต้องการทดลองระบบของร้านค้าปลีก มีระบบสมาชิก ซึ่งไม่ได้หวังที่จะแข่งกับ
เซเว่นอีเลฟเว่นแต่อย่างใด ได้มีการทดสอบระบบในมหาวิทยาลัย มีรายได้ประมาณสามพันบาทต่อวัน
โดยสามารถทําให้นิสิตและประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เช่น
มีการเปิดบู๊ทขายข้าวทุกสิ้นเดือน ผู้บริโภคก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นลูกค้าประจําของร้าน โดย
เราต้องการสร้างแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคก่อน และขณะนี้กําลังจะมีการนําร้าน Farmer
Shop ไปทดสอบระบบเป็นร้านค้าชุมชน 4 แห่ง และในอนาคตคาดว่าจะไปยังต่างประเทศด้วย จากนั้น
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงเปิดเวทีให้ผ้ปู ระกอบการผู้เข้าร่วมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ ตัวแทนบริษัท ควอลิตี้ มีท จํากัด กล่าวว่าตนเองมีประสบการณ์
เป็นกรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีแนวความคิดที่จะขอปรึกษาว่า 1) หากต้องการจัดตั้ง
สมาคม SMEs แห่งประเทศไทย และอยากมาร่วมสนับสนุนกับโครงการ Farmer Shop โดยเฉพาะ และ
2) จาก business model ของ Farmer Shop นั้น เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า outlet ที่จะขยายในปีหน้าและ
เปิดรับอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้านั้น มีการวางแผนบ้างหรือไม่ และจะมีการลงทุนอย่างไร ทั้งนี้อยาก
ขอเสนอตัวเข้าร่วมการทํางานกับโครงการ Farmer Shop ด้วย เพราะชอบทํางานที่เป็นลักษณะ nonprofit เช่นกัน และแต่เดิมนั้นตนเองเป็นกรรมการบริหาร 108 shop อยู่ด้วยจึงคิดว่าประสบการณ์ที่มีอยู่
จะสามารถช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการนี้ได้ โดยมีแนวคิดว่าเราอาจจับมือกับปั๊มน้ํามันซึ่ง
ไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์ใหญ่นัก แล้วพัฒนาผลักดันให้สร้างร้าน Farmer Shop ตามสาขาต่างๆ ทั่ว
ประเทศได้ด้วย
คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท กล่าวว่าจากเริ่มต้นเห็น
ว่าอาจารย์จุฑาทิพย์ เก่งมากที่ทํางานโครงการร้าน Farmer Shop ได้สําเร็จ ซึ่งตนเองเพิ่งเริ่มเข้ามา
นําเสนอสินค้าเป็นครั้งแรก แต่ได้เข้าร่วมในโครงการซื้อข้าวจากชาวนาของ Farmer Shop มาตั้งแต่ต้น มี
ความเห็นว่าทุกจังหวัดทุกอําเภอมีร้านค้าอยู่แล้ว เช่น ปั๊มน้ํามัน น่าสนใจให้นําสินค้าไปวางจําหน่ายใน
ทุกจังหวัดได้ โดยการร่วมมือกับสหกรณ์ที่มีปั๊มน้ํามัน เพื่อให้ผู้บริโภคทุกจังหวัดได้บริโภคสินค้าที่มี
คุณภาพ และมีสินค้าจากเกษตรกรในพื้นที่น้นั ๆ นําสินค้าของตัวเองมาวางจําหน่ายได้ คิดว่างานนี้น่าจะ
สําเร็จ เพราะสหกรณ์เองก็ไม่ได้หวังกําไรมากนัก เช่นเดียวกับนโยบายของโครงการ Farmer Shop ทั้งนี้
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด เองก็กําลังทําร้านค้าจึงคิดว่าน่าจะร่วมมือกับโครงการนี้ต้ังร้าน
Farmer Shop ได้ ซึ่งอาจเป็นการช่วยลดค่าขนส่งได้อีกทางหนึ่ง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงชักชวนให้ สกก.ปราสาท จํากัด ร่วมจัดตั้งเชลฟ์ในปั๊มน้ํามัน
ของสหกรณ์ เป็นโมเดลต้นแบบแห่งแรก ที่เป็น Food Co-op ที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน โดย
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อาจเริ่มตั้งเชลฟ์ก่อน และคิดว่างานนี้น่าจะสําเร็จ เพราะทีมงานของ สกก.ปราสาท จํากัด นั้นเป็น
ทีมงานที่มองนอกกรอบและมีฝีมือในการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก แล้วจะร่วมวางแผนกันต่อไป ดังนั้น
หาก สกก.ปราสาท จํากัด ยินดีร่วมงาน สถาบันฯ จะเริ่มดําเนินการจัดตั้งโมเดลต่อไป
ทั้งนี้การตั้ง outlet นั้น ผู้ประกอบการมีเครดิตเทอม 30 วัน แล้วผู้ประกอบการช่วยจัด
สิน ค้ า ให้ ห มุนเวี ยนสดใหม่อยู่เสมอจะเป็ นไปได้ หรือไม่ โดยขณะนี้โ ครงการฯ กําลัง จัดหาสถานที่ที่
เหมาะสมให้ โดยผู้ประกอบการต้องเข้ามาดูแลสินค้ากันเองจะได้หรือไม่ ซึ่งระยะแรกผู้ประกอบการอาจ
ต้องอดทนไปก่อน จากนั้นขอให้ คุณวิชัย มีสวัสดิ์ ตัวแทนจากโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ เล่าเรื่อง
ตลาดสุขใจ ของโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
คุณวิชัย มีสวัสดิ์ ตัวแทนโรงแรมสวนสามพรานริเวอร์ไซด์ และเป็นนักวิจัยของโครงการ
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เล่าว่าตลาดสุขใจ เปิดทุกเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น. เน้นผัก
ผลไม้ปลอดสารพิษ และมีอาหารสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ตลาดค่อนข้างแคบแล้วเพราะมีพ่อค้าแม่ค้าที่
ให้ความสนใจจํานวนมาก และมีคนลงชื่อไว้อีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งรายได้ค่อนข้างดีมีเงินหมุนเวียนในตลาด
สัปดาห์ละประมาณหนึ่งแสนบาท ยอดหมุนเวียนทั้งเดือนรวมล้านกว่าบาท
คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง เสนอเพิ่มเติมว่า Fly now ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและชุมชนเช่นกัน จึงคิดว่าน่าจะร่วมกันได้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามว่าหากสามารถติดต่อกับ Fly now ได้ ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์
พร้อมจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการดําเนินงานหรือไม่
ดร.ธนกร โฆษิตวิทย์ กล่าวว่ายินดีช่วยเหลือเต็มที่ เพราะมีกลุ่มเครือข่ายอยู่พอสมควร
นอกจากนี้ขณะนี้มีแนวคิดที่จะซื้อเวลา อ.ส.ม.ท. เพื่อทํารายการให้กลุ่มโอทอป และ SMEs ในชื่อ
“คัมภีร์ SMEs ชี้ช่องขาย” เพื่อใช้เวลาประมาณวันละ 5 นาทีในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้แก่กลุ่ม
SMEs และโอทอป โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงมากนัก ดังนั้นหากโครงการฯ หรือผู้ประกอบการรายใดสนใจ
อาจเข้าร่วมกลุ่มกับเรานําเสนอสินค้าผ่านช่องทางนี้ได้
รศ.จุ ฑาทิ พย์ ภัทราวาท เราต้ องคิ ดมาก ต้องกรองพอสมควร และมองในระยะยาว
เพราะ มีหลายหน่วยงานสนับสนุนมากมายอยู่แล้ว จากนั้นจึงขอปิดเวทีในภาคเช้า และเชิญผู้ร่วมเวทีทุก
ท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ปิดประชุมเวลา 12.15 น.
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที่ 8 (ภาคบ่าย)
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.15 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. ผศ.ดร.อภิรดี
3. คุณสายสุดา
4. คุณกาญจนา
5.
6.
7.
8.

คุณบรรหาร
คุณสุขุม
คุณสมพงษ์
คุณศรุดา

ภัทราวาท
อุทัยรัตนกิจ
ศรีอุไร
คูหากาญจน์
แสงฟ้าสุวรรณ
ไวทยธํารงค์
ชุ่มเพ็งพันธุ์
โลหะนะ

9. คุณงามจิตร

โล่วิทูร

10. ดร.ธนภัทร

แสงอรุณ

11. รศ.ดร.จินภาวรรณ สิรันทวิเนติ
12. คุณมณิสรา
เจนวากรวงศ์
13. คุณรัชฎา
แก้วดวงดี
14. คุณสุนันทา
ใบแย้ม
15. คุณศุภชัย
ศิริกุลพิบูลย์
16. คุณประยงค์
วงษ์สกุล
17. คุณปุณณภา
เปรมปรี
18. คุณปุณิกา
วุฒิเทียน
19. คุณธัญภัทร
โพธิ์ร่มไทร
20. คุณดารณี
21. คุณมาลับ
22. คุณฆอรีเยาะ

แย้มศรีสุข
ตรีสมบูรณ์
ซากา

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สว.สก.
ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน
Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
สํ า นั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า
กระทรวงพาณิชย์
ที่ปรึกษา หจก.วานิไทย
นักวิจัยโครงการร้าน Farmer Shop
บริษัทบางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จํากัด
กลุ่มนิสาสมุรไพร
ร้านไลเฮงเภสัช
วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม
กลุ่มพฤกษาสมุนไพร
กลุ่มแม่บ้านรักษ์สุขภาพ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้าน
กระซ้าขาว
กลุ่มข้าวหอมตักสิลา
กลุ่มสตรีสหกรณ์ศรีมาลัย
กลุ่มแปรรูปลูกหยีสะดาวา
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23. คุณเกษร
24. ดร.ธนกร
25. คุณรัฐชัย
26. คุณสัมฤทธิ์
27. คุณธนณฐ์วรรธ์
28. คุณศรัณย์พร
29. คุณจักรพงษ์
30. คุณขวัญเรือน
31. คุณสุพจน์
32. คุณนัด

ดีมานพ
โฆษิตวิทย์
โชติดํารงค์
บุษษะ
แสงหวัง
อมรพิสิฐพงศ์
หทัยสุทธิ
แก้วพรม
บินยูซบ
ดวงใส

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพจน์
สุขสมงาม
2. นางสาววสินธรา ขวยเขิน
3. นายพรพงษ์

แสงนาค

เกสรไหมหอม
บริษัท คลอลิตี้ มีท จํากัด
กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
กลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านคลองบง
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
กลุ่มชลาลัย
บริษัท เอ็นแน็กซัส (ประเทศไทย) จํากัด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา
กลุ่มสหกรณ์โคขุนสระแก้ว จํากัด
สหกรณ์ผ้ปู ลูกกาแฟจังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุม เวลา 13.15 น.
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวแนะนําวิทยากร ในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
“การเตรียมตัวตั้งรับของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” โดย ดร.ธนภั ท แสงอรุ น จากสํ า นัก งานนโยบายและยุท ธศาสตร์ ก ารค้ า กระทรวง
พาณิชย์ จากนั้นวิทยากรได้ทําการบรรยายตามหัวข้อเรื่อง ซึ่งสรุปเนื้อหาสําคัญดังนี้
แนวทางการตั้งรับสําหรับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับการแข่งขันใน AEC นั้นทุก
ฝ่ายทั้งผู้ผลิต (ได้แก่ ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน) ผู้ค้าปลีก การบริการ และการท่องเที่ยว ต้องจับมือกัน
ทํางานร่วมกันในทุกภาคส่วน สําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคน มีจีดีพี (GDP) รวมกัน
ประมาณ 2 ล้ านล้ านดอลล่ าร์ สรอ. โดยวัต ถุประสงค์หลั กของการตั้ง AFTA-ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน ก็เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคมาเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันให้กับสินค้าไทยทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานราคาถูก
สิทธิพิเศษจาก GSP ประตูการค้า-เส้นทางเชื่อมต่อไปยังตลาดอื่นในเอเซีย โดยสมาชิกจะค่อยๆ ลดภาษี
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สินค้าทุกรายการให้เหลือ 0-5% และยกเลิกเครื่องกีดขวางการค้าและการลงทุนทั้งหลายให้หมดไป
ด้วย กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน เสริมอํานาจต่อรองในเวทีเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
ลักษณะของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) คือ 1) เป็นตลาดและ
ฐานการผลิตร่วม สินค้าเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ทําธุรกิจบริการได้อย่างเสรี ลงทุนได้อย่างเสรี แรงงาน
มีฝีมือไปทํางานได้อย่างเสรี และเงินทุนเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีมากขึ้น 2) สร้างเสริมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ทั้งด้านนโยบายภาษี นโยบายการแข่งขัน สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองผู้บริโภค
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่าง
สมาชิกเก่า-ใหม่ สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม 4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ
โลก มีการทํา FTAs กับประเทศนอกเขต เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
โอกาสของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ คือ 1) ขยายช่องทาง
ของสินค้าไทยไปยังผู้บริโภคในภูมิภาค 2) ลดต้นทุนการผลิตจากการนําเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
มาต่อยอดในต้นทุนที่ต่ําลง 3) จัดตั้งกิจการ ให้บริการ ตลอดจนทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
สะดวกมากขึ้น ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว บริการสุขภาพ 4)
การเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยงอืน่ ๆ ในภูมิภาคเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามา
ความเสี่ยงที่ SMEs และวิสาหกิจชุมชนต้องเตรียมรับมือ ได้แก่ 1) การไหลทะลักของสินค้า
ที่มีราคาถูกกว่าในนามของประเทศเพื่อนบ้าน 2) นักลงทุนจีนอาศัยสิทธินักลงทุนสัญชาติอาเซียนเข้ามา
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง และค้ า ปลี ก 3) การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานคุ ณ ภาพของไทยไปยั ง ประเทศที่ ใ ห้
ค่าตอบแทนสูงกว่า 4) การเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียนโดยไม่แวะพักในประเทศไทย
สําหรับสินค้าผูกพันตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน จํานวน 23 รายการ ได้แก่ น้ํานมดิบ/
นมปรุงแต่ง นมผงขาดมันเนย ลําไยแห้ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์ หอมใหญ่
มันฝรั่ง พริกไทย ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันปาล์ม น้ํามันมะพร้าว เนื้อ
มะพร้าวแห้ง ชา เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรูป ไหมดิบ น้ําตาล และใบยาสูบ ซึ่งจากการปรับลดอัตรา
ภาษีและเปิดเสรีทางการค้าการลงทุน สินค้าเกษตรหรืออาหารจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีชนิดเดียวกัน
หากคุณภาพไม่ได้ด้อยกว่ากันแต่มีราคาถูกกว่า ย่อมได้เปรียบและเข้าถึงตลาดไทยได้มากกว่าสินค้าจาก
เกษตรกรไทย
ดังนั้นแนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน คือ 1) ทบทวนจุดอ่อนและ
จุดแข็งของตัวเอง เลือกทําเฉพาะสิ่งที่ชอบ แต่ขายในสิ่งที่มีคนซื้อ 2) รุกเพื่อรับ-ปรับปรุงสินค้า ให้มี
ประโยชน์เพิ่มเติม และมีความแปลกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบที่สร้างสรรค์ การ
บรรจุหีบห่อที่แปลกใหม่ การเชื่อมโยงเรื่องราวเฉพาะถิ่น ซึ่งต้องอาศัยการทํางานอย่างใกล้ชิด เร่ง
สื่อสารระหว่างสมาชิก/เป็นพันธมิตร ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค 3) สร้างเครือข่ายเพื่อการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ของสินค้า เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่ขยายตัว 4) มองตลาดในอินโดจีนเป็น
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ตลาดเดียวกัน หรือปรับมุมมองแบบ ASEAN One ออกไปแสวงหาตลาดในประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับ
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดที่ม่งุ สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่น 5) ร่วมกันพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ อาทิ ส้มโอนครชัยศรี สับปะรดศรีราชา มะขามหวานเพชรบูรณ์ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
กาแฟดอยตุง หอยนางรมสุราษฎร์ธานี ร่มบ่อสร้าง ผ้าไหมมัดหมี่ หรือ เครื่องจักรสานพนัสนิคม เป็น
ต้น
ส่วนบทบาทของภาครัฐ โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ประเทศระยะยาว มี New Growth Model
สร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน คือปรับ Internal Process ประกอบด้วย หลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และลดความ
เหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ทั้งนี้รัฐได้มีมาตรการที่จะเตรียมสําหรับธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ดังนี้คือ 1) ต้องยึดประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ และการส่งเสริมการค้าในฐานะเครื่องมือพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2) สร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด และผลิตภัณฑ์เด่นของ
จังหวัด 3) มีแนวทางแก้ไขสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ จัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟูและปรับตัว สําหรับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ และหามาตรการป้องกันฉุกเฉิน (Safeguard) เช่น มาตรฐานสินค้า
อาเซียน มาตรฐานสุขอนามัย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบย้อนกลับ สวัสดิภาพแรงงาน เป็น
ต้น เพื่อช่วยให้สินค้าแบ่งเกรดได้มากขึ้น และเป็นการช่วยกีดกันทางการค้าอย่างหนึ่ง
หลังจากจบการบรรยายของวิทยากรพิเศษแล้ว ผู้เข้าร่วมเวทีได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้
คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง (ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท) เล่าเพิ่มเติมในประเด็น
เรื่องการพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจาก สกก.ปราสาท เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินงานจด
ทะเบียน “ข้าวหอมมะลิสุรินทร์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่ท้ังนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้ง
ค่าใบรับรอง ค่าตรวจสอบและอื่นๆ ซึ่งต้องมีงบประมาณพอสมควร และเห็นว่าทางรัฐเองก็ยังไม่ให้
ความสนใจในเรื่องนี้มากนัก จึงคิดว่าถ้ามีการทําอย่างจริงจังจะเกิดประโยชน์แต่รัฐควรต้องให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนสําหรับบางรายที่ไม่มีงบประมาณในการตรวจสอบในส่วนนี้ด้วย
คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ (คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop) ถามว่าถ้า
ผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มแล้วไปขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยพาไปหาตลาดจะได้หรือไม่ และถ้าได้รับ
ออร์เดอร์มาแล้วจะมีแผนอย่างไรต่อไป และอยากทราบว่าในส่วนของผู้ค้ารายใหญ่น้ันเตรียมตัวกันไว้
แล้วอย่างไรบ้าง และผู้ประกอบการรายเล็กอย่างพวกเราจะช้าเกินไปหรือไม่
ดร.ธนภัท แสงอรุณ พูดถึงมาตรการเชิงรุกของกระทรวงฯ ว่าถ้าผู้ประกอบการมีความ
พร้อมให้รวมกลุ่มกันไปแล้วให้กระทรวงฯ ช่วยหาตลาดได้ แต่กระทรวงฯ จะมีวัตถุประสงค์หลักในการ
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พาไปเพื่อทําการสํารวจพฤติ กรรมผู้บริโ ภคว่าเป็นอย่างไร จะพาไปดูต ลาด ให้ได้ ข้อมู ลเรื่ องตลาด
วัฒนธรรม และเครือข่ายในต่างประเทศ ทั้งนี้อาจไม่ได้รับการสั่งซื้อมาโดยตรง แต่จะเป็นรูปแบบการ
สนับสนุนเรื่องช่องทางการติดต่อมากกว่า ส่วนเรื่องผู้ค้ารายใหญ่น้ันยังไม่ได้ข่าวว่าเข้าไปในประเทศ
เพื่อนบ้านแล้วหรือไม่ เท่าที่มีข้อมูลจะเป็นพวกผู้ผลิตสินค้าบางอย่างที่เป็นรายใหญ่ เช่น ผู้ผลิตโคมไฟ
แอร์ เครื่องไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น แต่ยังไม่พบของอุปโภคบริโภคมากนัก จึงคิดว่าผู้ประกอบการ
รายเล็กจึงยังมีโอกาสที่จะไปเปิดตลาด โดยเฉพาะตามแนวชายแดน
คุณศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ (ผู้ประกอบการกลุ่มชลาลัย) ถามว่าในส่วนของรัฐบาลนั้น
สินค้าของกลุ่มได้รับการคัดสรรกับรัฐบาลมานานแล้ว แต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าในการนําไปจําหน่าย
แต่อย่างใด ขอถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่กระทรวงฯ จะช่วยต่อรองกับห้างขนาดใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้
นําสินค้าท้องถิ่นเข้าวางจําหน่ายในห้างฯ โดยเสียค่าแรกเข้าถูกลงบ้าง
ดร.ธนภัท แสงอรุณ ในส่วนนี้ตนเองไม่ได้อยู่ในส่วนของกรมการค้าภายใน จึงไม่สามารถให้
คําตอบได้ แต่ท้ังนี้ทราบมาว่าผู้ประกอบการรายใหญ่บางราย เช่น โลตัส ที่เปิดพื้นที่บางส่วนให้แก่
ผู้ประกอบการนําสินค้าท้องถิ่นหรือสินค้าของชุมชนเข้าไปวางจําหน่ายได้ โดยต้องผ่านการคัดเลือกจาก
ห้างก่อน ทั้งนี้ห้างขนาดใหญ่มักให้เหตุผลที่ไม่รับสินค้าชุมชน เพราะไม่ผู้ประกอบการไม่สามารถส่ง
สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ (ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop)
แสดงความเห็นว่ากรณีโลตัส หรือบิ๊กซี ให้พื้นที่แก่สินค้าชุมชนนั้น จะให้พื้นที่หลบมุมหรือพื้นที่ที่ลูกค้า
ไม่เข้าถึง จึงอยากถามว่าจะมีมาตรการอย่างใดหรือไม่ ที่จะช่วยให้สินค้าจากชุมชนได้เข้าถึง CSR ที่
แท้จริงบ้าง เพราะส่วนใหญ่แล้วห้าง Modern trade ใหญ่ๆ มักจะไม่ได้ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาเหมือน
ที่บอกไว้กับกระทรวงฯ เช่น ผู้ประกอบการต้องเสียค่าแรกเข้า 1-2 แสน แล้วเมื่อไปต่อไม่ไหวก็ต้อง
ออกไป แล้วก็จะมีผ้ปู ระกอบการรายอื่นๆ เป็นเหมือนแมงเม่า ที่ต้องเสียเงินส่วนนี้กันต่อไปเรื่อยๆ จึงขอ
ฝากข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ด้วย
ดร.ธนภัท แสงอรุณ คิดว่าการทํา CSR ของห้างใหญ่เหล่านั้นจะต้องเป็นสินค้าที่ขายได้จริง
และขายได้อย่างต่อเนื่องจึงจะดําเนินงานกับห้างใหญ่ได้จริง และขอรับข้อมูลทั้งหมดจากผู้ประกอบการ
ในวันนี้ไว้ด้วยความยินดี
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สุดท้าย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปแผนภาพงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่
จะดําเนินงานตามแผนภาพ แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE) สู่การบรรลุวิสัยทัศน์
การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE) สู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ขอฝากข้อมูลไปยังกระทรวงพาณิชย์ว่า ควรระวังเรื่องสินค้า
ราคาถูกจะไหลเข้าประเทศไทยมากขึ้น กระทรวงฯ เคยมองหรือไม่ว่าหากผู้ประกอบการรายใหญ่หันไป
ใช้วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่าแล้ว เกษตรกรไทยจะทําอย่างไร เพราะเหล่านี้คือความ
มั่นคงทางอาหาร เนื่องจากเกษตรกรสามารถผลิตได้แต่มีราคาแพงกว่าของนําเข้า แล้วเกษตรกรไทยก็
จะเลิกทําการเกษตรหันไปหาอาชีพอื่นแทน ดังนั้นความมั่นคงทางอาหารก็จะหายไป จึงขอฝากให้
กระทรวงฯ มองในเรื่องนี้ด้วย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวขอบคุณวิทยากร ดร.ธนภัท แสงอรุณ และผู้เข้าร่วมเวทีทุก
ท่าน พร้อมกล่าวปิดเวที
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
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รายงานการประชุมย่อย
เรื่อง การเฉลี่ยเงินคืนตามส่วนซื้อแก่สมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 10.30 – 11.00 น.
ณ ห้อง 204 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. นางสาววสินธรา ขวยเขิน

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
นักวิจยั ประจําโครงการ

เริ่มประชุมเวลา
10.30 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดการประชุม
เรื่องการเฉลี่ยเงินคืนตามส่วนซื้อแก่สมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
ธุรกิจทางเลือก ซึ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน ได้มีมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนตาม
ส่วนซื้อแก่สมาชิก ดังนี้
1. สมาชิกที่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนต้องมียอดซื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม
2555 ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป (ซึ่งยอดซื้อสะสมไม่นับรวมยอดซื้อสินค้าจากบู๊ทโครงการประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ที่โครงการร้าน Farmer Shop ได้จัด ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555 เช่น โครงการ
ของขวัญปีใหม่ 2554 และ 2555, บู๊ทอาหารเพื่อสุขภาพ, งานมหกรรมสกว. ฯลฯ เป็นต้น)
2. สมาชิกที่เข้าเงื่อนไขข้อที่ 1 จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 3 จากยอดซื้อสะสมของ
สมาชิกแต่ละราย ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555
3. สมาชิกที่มียอดซื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 ต่ํากว่า
300 บาท จะได้รับของที่ระลึกจากโครงการร้าน Farmer Shop ตามที่ประชุมเห็นสมควร
4. ระยะเวลาการแจกเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนซื้อ ให้ติดประกาศภายในเดือน มกราคม 2556
และดําเนินการแจกเงินเฉลี่ยคืนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 หากพ้นจากระยะเวลาที่กําหนดให้นําเงินคืน
เข้าบัญชีโครงการร้าน Farmer Shop ต่อไป
ทั้งนี้ ผอ.สว.สก. ได้มอบหมายให้น.ส.วสินธรา สรุปรายละเอียดการเฉลี่ยเงินคืนแก่สมาชิก
แต่ละรายเพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร้าน Farmer Shop พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
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การประชุมเตรียมงาน
“แผนประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่ 2556”
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2.นางสาวสายสุดา ศรีอุไร
3.นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ
4.นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์

ผู้อาํ นวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
นักวิจัยประจําโครงการ
นักวิจัยประจําโครงการ

เริ่มประชุม เวลา 10.00น.
ตามที่ได้มีการกําหนดการดําเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ในวันที่17-28 ธันวาคม 2555
จึงได้มีการวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้เสนอว่า ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้โบรชัวร์ประกาศทางเว็บไซต์และ LED มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดประกาศที่
ร้าน เขียนกระดานประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่ 2556 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางสาววรวรรณ
ดาวเจริญ คิดข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ และมอบหมายให้คุณสายสุดา ศรีอุไรเป็นที่ปรึกษา และ
ส่งมอบงานต่อให้คุณพรพงษ์ แสงนาค เจ้าหน้าที่สารสนเทศช่วยเหลือในด้านการใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์
ปิดประชุม เวลา 11.00น.
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คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
วันที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
3. Mr.Thomas Njoroge Chege
4. Mr.Thim Seat
5. Mr.Kim Vuochhong
6. Ms.Fathmath Abdulla Saeed
7. Ngwe Thee
8. Cung Khin Dim
9. Nguyen Huy Hoang
10. Pone Salimath

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
หัวหน้าคณะนักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท (Master of Rural
Development Management, MRDM ) หลักสูตรนานาชาติ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมี รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนักศึกษานานาชาติ 8 คนประกอบด้วย
Mr.Thomas Njoroge Chege จากประเทศเคนยา, Mr.Thim Seat และMr.Kim Vuochhong จากประเทศ
กัมพูชา, Ms.Fathmath Abdulla Saeed จากประเทศมัลดิฟ, Ngwe Thee และCung Khin Dim จาก
ประเทศเมียนมาร์, Nguyen Huy Hoang จากประเทศเวียดนาม และ Pone Salimath จากประเทศลาว
ทั้งนี้ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ทํางานวิจัยด้านการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย โดยได้นําเสนอบริบทของการขับเคลื่อน
งานชุดโครงการวิจัยการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมและข้อค้นพบจากงานวิจัยในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ผู้อํานวยการฯยังได้นําคณะนักศึกษาไปเยี่ยมชมร้าน Farmer Shop ที่คณะ
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวแบบเครื่องมือที่จะช่วยสร้างระบบการค้าที่เป็นธรรม โดยคณะศึกษาได้
เลือกซื้อสินค้าจากร้าน Farmer shop ไปเป็นของฝากของที่ระลึกกลับไป
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

2-46

การประชุมเตรียมงาน
“รูปแบบการจัดกระเช้าโครงการของขวัญปีใหม่ 2556”
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555
ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2.นางสาวสายสุดา ศรีอุไร
3.นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ
4.นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
นักวิจัยประจําโครงการ
นักวิจัยประจําโครงการ

เริ่มประชุม เวลา 14.00น.
ตามที่ได้มีการกําหนดการดําเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ในวันที่17-28 ธันวาคม 2555
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้เสนอว่า ควรมีการจัดกระเช้าโดยใช้สินค้าภายในร้านหลากหลายรูปแบบ
ตามราคา ทําป้ายติดกระเช้าที่มีชื่อสินค้าระบุน้ําหนักและราคาของสินค้าลงไปในนั้น โดยได้มอบหมาย
ให้ นางสาววรวรรณ ดาวเจริญและนางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์จัดทํากระเช้าของขวัญ มอบหมายให้
นางสาวจินตหรา นกเงิน ช่วยหยิบสินค้าภายในร้านโดยให้นางสาววรวรรณ ดาวเจริญตรวจนับสต๊อก
รายการสินค้าที่นํามาจัดกระเช้า มอบหมายให้นางสาวสายสุดา ศรีอุไรทําป้ายติดกระเช้าของขวัญ
มอบหมายให้นายสุพจน์ สุขสมงาม นํากระเช้าของขวัญไปแร็พพลาสติก พร้อมทั้งให้ดําเนินการจัด
กระเช้าต้นแบบให้เสร็จทันเวลาที่กําหนดเพื่อจัดแสดงในศูนย์เรียนรู้ข้าว และเพื่อจะได้ให้สั่งกระเช้า
ของขวัญล่วงหน้าได้ที่ร้าน Farmer Shop ที่นางสาวจินตหรา นกเงิน หรือสอบถามได้ที่นางสาววรวรรณ
ดาวเจริญ และให้ปรับแก้โบรชัวร์สินค้าและกระเช้าของขวัญตามต้นแบบ
ได้ข้อสรุปเป็นกระเช้าของขวัญราคา 500 700 800 900 1,000 1,200 1,400 1,700 บาท
และชุดของขวัญราคา 300 บาท โดยให้นําดอกไม้ประดิษฐ์มาประดับตกแต่งเพิ่มเติม
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
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รายงานการประชุมย่อยการเตรียมจ่ายเงินเฉลี่ยคืนสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00-10.15 น.
ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์
2. นางสาววสินธรา

ภัทราวาท
ขวยเขิน

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจยั ประจําโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ได้ ก ล่ า วเปิ ด
การประชุมการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก เพื่อคืนกําไรแก่สมาชิกโครงการร้าน Farmer
Shop
ตามส่วนซื้อ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องอัตราการเฉลี่ยเงินคืน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายได้
ต้น ทุ น และกําไรสุทธิ จ ากงบกํ าไร-ขาดทุน ตั้งแต่เดื อนสิ งหาคม 2554 – เดือนพฤศจิ กายน 2555
จึงมีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืน 3% จากยอดซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย
นางสาววสิ น ธรา ได้ แ จ้ ง ว่ า ระบบสะสมยอดซื้ อ ของสมาชิ ก มี ปั ญ หาในปลายเดื อ น
พฤศจิกายน โดยเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ได้แจ้งปัญหาเนื่องจากมีสมาชิกบางรายสอบถามว่าทําไมแต้มสะสม
ลดลง? ดังนั้น เจ้าหน้าที่แคชเชียร์จึงได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ back office ด้วยวาจาให้ตรวจสอบปัญหาที่พบ
หลังจากได้ตรวจสอบพบว่าระบบการสะสมยอดซื้อของสมาชิกมีปัญหาจริงตามที่ได้รับรายงาน ผอ.สว.
สก. จึงได้แนะนําให้นํายอดซื้อสะสมของเดือนตุลาคม 2555 นํามารวมกับยอดซื้อของสมาชิกแต่ละราย
ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ในโปรแกรม excel เพื่อทําให้ข้อมูลยอดซื้อของสมาชิกแต่ละรายมีความ
ถูกต้อง แม่นยํามากที่สุด
ดั ง นั้ น ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ น างสาววสิ น ธรา ดํ า เนิ น การสรุ ป ยอดซื้ อ สะสมของสมาชิ ก
แต่ละรายในโปรแกรม excel ก่อน แล้วจึงดําเนินการคํานวณเงินเฉลี่ยคืน 3% ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 สัปดาห์ และนํามาเสนอแก่ ผอ.สว.สก. ต่อไป
ปิดประชุมเวลา 10.15 น.
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รายงานการประชุมย่อยการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของร้าน Farmer Shop
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00-11.45 น.
ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์
2. นางสาวณัฐกานต์
3. นางสาววสินธรา

ภัทราวาท
สหวัชรินทร์
ขวยเขิน

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจยั ประจําโครงการ
เจ้าหน้าที่วิจยั ประจําโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ได้ ห ารื อ ร่ ว มกั บ
นางสาววสินธราและนางสาวณัฐกานต์ เรื่องการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของร้าน Farmer Shop
เนื่ อ งจากร่ า งคู่ มื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ไ ด้ ว างไว้ ซึ่ ง ผอ.สว.สก. ได้ กํ า หนดให้ ส่ ง ภายในวั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2555 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมปรับปรุงโครงร่างของคู่มือ ซึ่งมีการเปลี่ยนหัวข้อในบางส่วนและ
เรียบเรียงหัวข้อให้น่าสนใจ และได้แบ่งผู้ที่รับผิดชอบเนื้อหาในหน่วยต่างๆ ดังนี้
หน่วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ภาคผนวก

รู้จัก Farmer Shop
ทําเลที่ต้งั และการจัดบรรยากาศภายในร้าน
ใครคือลูกค้า
การกําหนดราคา
เทคนิคหลักการจัดการการสั่งซื้อสินค้า
เทคนิคการรับสินค้าและการจัดชั้นวาง
Cashier และการขาย
การจัดการสต็อกสินค้า
รายงานการเงิน
ข้อควรระวังและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
กิจวัตรพนักงานประจําร้าน

ผู้รับผิดชอบ
วสินธรา
ณัฐกานต์
ณัฐกานต์
ณัฐกานต์
ณัฐกานต์
วสินธรา
วสินธรา
ณัฐกานต์
วสินธรา
ณัฐกานต์
ณัฐกานต์
วสินธรา
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จากนั้ น ผอ.สว.สก. ได้ ม อบหมายให้ ส่ ง ร่ า งคู่ มื อ ในส่ ว นที่ แ ต่ ล ะคนรั บ ผิ ด ชอบทุ ก วั น
ซึ่งหากใครเขียนได้แค่ไหน ก็สามารถส่งให้ ผอ.สว.สก. พิจารณาและแก้ไขให้ก่อนได้ โดย ผอ.สว.สก. ได้
กํ า หนดวั น ที่ คู่ มื อ เสร็ จ สมบู ร ณ์ ภ ายในเดื อ นมกราคม 2556 เพื่ อ หวั ง ว่ า จะนํ า ไปเป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการเป็น Coaching ที่ Outlet อ.ปึกเตียน ที่จะเริ่มเจรจาธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้
ปิดประชุมเวลา 11.45 น.
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รายงานการประชุม
การเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับ บริษัท บีเอสซีเอ็มฟู้ด จํากัด
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟู้ด จํากัด ถนนริมทางรถไฟ บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. คุณมนัส
ชูผกา
แขกผู้มีเกียรติ 230 ราย

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้บริหาร บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธี
เปิดโรงงานผลิตข้าวหุงสุกพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์จากข้าวของบริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟู้ด ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด โดยมี ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการตัวแทนจําหน่ายเข้าร่วมกว่า 200 คน
บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด ก่อตั้งและดําเนินการผลิตและส่งออกข้าวหอมทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศทั่วโลกมานานกว่า 70 ปี ในนามตรา “Golden Phoenix” หรือ “กิมหงษ์” และ
จัดจําหน่ายข้าวสารบรรจุถุงภายในประเทศ ภายใต้ชื่อตราสินค้า ”หงษ์ทอง” มีโรงสีข้าว โรงปรับปรุง
และบรรจุ ขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ นนทบุรี, ศรีสะเกษ มีกําลังการผลิตรวม 200,000 ตัน ต่อปี โดยได้
ขยายกิจการเปิดบริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟู้ด จํากัด และสร้างโรงงานผลิตข้าวหุงสุกพร้อมรับประทานและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวนานพันธ์เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจด้วยการลงทุนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดย
มุ่งเน้นความอร่อย สะดวกปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จะมี
ความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับทางบริษัทในการบริหารจัดการโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิไทยอย่างเป็น
ระบบในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุม
การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร บริษัท พันธ์สขุ 2008 จํากัด ในการจัดตั้ง Farmer Shop
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ บริษัทพันสุข 2008 จํากัด จ.เพชรบุรี
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณชปาพันธุ์
3. น.ส.สายสุดา

ภัทราวาท
มูลพันธ์
ศรีอุไร

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
กรรมการผู้จดั การบริษัท พันธุ์สุข 2008 จํากัด
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมด้วยคุณสายสุดา
ศรีอุไร รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับคุณชปาพันธ์ เงินมูล กรรมการผู้จัดการ
บริษัทพันสุข 2008 จํากัด ซึ่งสนใจในการนําแนวคิดร้าน Farmer shop ไปดําเนินการจัดตั้งในพื้นที่
โครงการของบริษัทพันสุข 2008 จํากัด
ซึ่งเป็ นโครงการที่จัดตั้งขึ้นริมถนนเพชรเกษม อ.ท่ ายาง จ.เพชรบุรี โดยใช้แนวคิดเป็ น
สถานที่จําหน่ายสินค้า อาหารปลอดภัย ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาดําเนินการก่อสร้างและตกแต่งสถานที่
ในการไปในครั้งนี้คุณชปาพันธ์ได้เชิญผู้อํานวยการสถาบันฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้าง และ
สํารวจพื้นที่สําหรับนํา Model ร้าน Farmer shop ไปจัดตั้งในโครงการดังกล่าว
ปิดประชุมเวลา 14.00 น.
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รายงานการประชุมย่อยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการของขวัญปีใหม่ 2556
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์
2. นางสาวสายสุดา
3. นางสาววสินธรา
4. นางสาวรวรรณ
5. นางสาวจินตรา

ภัทราวาท
ศรีอุไร
ขวยเขิน
ดาวเจิรญ
นกเงิน

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจยั ประจําโครงการ
เจ้าหน้าที่วิจยั ประจําโครงการ
เจ้าหน้าทีป่ ระจําร้าน Farmer Shop

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวเปิดการประชุม
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการของขวัญปีใหม่ 2556 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 – 29 ธันวาคม 2555
ซึ่งในปีนี้มีความแตกต่างจากโครงการของขวัญปีใหม่ในปีที่แล้ว เนื่องจากเมื่อปี 2554 ร้าน Farmer
Shop ปิดดําเนินการเพื่อปรับปรุงร้านจากเหตุมหาอุทกภัย จึงตั้งบู๊ทขึ้นที่หน้าร้าน และนําสินค้าออกมา
จําหน่ายที่บู๊ท แต่ในปีนี้ร้าน Farmer Shop ยังคงเปิดร้านจําหน่ายตามปกติ แต่โครงการของขวัญปีใหม่
จะจัดในบู๊ทด้านหน้าร้านดังปีที่แล้ว ดังนั้น เมื่อมีการจัดบู๊ทของขวัญปีใหม่ขึ้น จําเป็นต้องแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบใหม่ชั่วคราวในระหว่างที่โครงการของขวัญปีใหม่ดําเนินการอยู่
ผอ.สว.สก. ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ภาระงาน
การสั่งสินค้าเพื่อจําหน่ายในโครงการของขวัญปีใหม่
ผู้ประจําบู๊ทของขวัญปีใหม่
ผู้จัดบู๊ท Farmer Shop
รับสินค้าและควบคุมสต็อกสินค้า
รับออเดอร์กระเช้าของขวัญ
แคชเชียร์บ๊ทู ของขวัญปีใหม่
สรุปยอดขายประจําวัน
ผู้รับผิดชอบเบิกสินค้าจากร้าน Farmer Shop

ผู้รับผิดชอบ
วสินธรา
วรวรรณ/ จินตรา
วรวรรณ/ จินตรา
วรวรรณ/ วสินธรา
วรวรรณ
จินตรา
จินตรา
วสินธรา
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ลําดับ
9
10
11
12
13
14

ภาระงาน
ผู้สรุปโครงการของขวัญปีใหม่
ผู้เก็บแบบสอบถาม
แคชเชียร์ร้าน Farmer Shop
ผู้ดูแลร้าน Farmer Shop
ประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่
ดูแลภาพรวมของบู๊ทโครงการของขวัญปีใหม่

ผู้รับผิดชอบ
วรวรรณ
วรวรรณ/ จินตรา
ประทิน
ประทิน
วรวรรณ
วรวรรณ

จากนั้นนางสาวจินตราได้ขอเจ้าหน้าที่ประจําบู๊ทเพิ่มเนื่องจากประสบการการจัดบู๊ทในปีที่
ผ่านมา พบว่า ลูกค้าจะมาพร้อมๆ กันในเวลาใกล้เคียงกัน เช่น ช่วงพักเที่ยง หรือช่วงประมาณบ่าย 2
เป็นต้น ทําให้ดูแลการขายไม่ทั่วถึง ซึ่งเกิดความเสี่ยงที่สินค้าจะสูญหาย และทําให้ลูกค้าไม่สามารถ
สอบถามรายละเอียดของสินค้าได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้นางสาววสินธราอยู่ประจําบู๊ทในช่วงโครงการ
ของขวัญปีใหม่ วัน ที่ 18-29 ธัน วาคม 2555 โดยให้ ทําหน้ าที่ จัดบู๊ท ประจําบู๊ท บริการลูก ค้ า เก็ บ
แบบสอบถาม ดูแลสต็อกสินค้าที่นําออกมาจําหน่าย และเบิกสินค้าจากร้าน Farmer Shop ในกรณีที่
สินค้าบางอย่างเป็นของร้าน Farmer Shop เช่น มงคลพฤกษา ชุดของขวัญกุ๊กไก่ เป็นต้น
ที่ประชุ มได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการจําหน่ายสินค้า ซึ่งมีมติว่า ผู้ ดูแลบู๊ทจะเป็น
ผู้เขี ยนรายการสิ นค้าที่ลูกค้าซื้อและใส่ถุงให้ เรียบร้อย จากนั้นจึ งส่งใบรายการให้แคชเชียร์ทําการ
คิดเงิน/ทอนเงิน จากนั้นผู้ดแู ลบู๊ทจึงส่งสินค้าพร้อมเงินทอน(ถ้ามี) ให้ลูกค้า เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ
ขาย ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้นางสาววสินธรา ดําเนินการจัดทําใบรายการสินค้าที่มีจําหน่ายทั้งหมด
(สินค้าและกระเช้าของขวัญ) เพื่อใช้ในวันออกบู๊ท โดยต้องจําหน่ายสินค้าเป็นเงินสดเท่านั้น หากมีลูกค้า
จากหน่วยงานภายใน มก. สนใจสั่งซื้อสินค้า/ กระเช้าของขวัญ ที่จ่ายเป็นเงินโอน ให้แจ้งแก่รอง ผอ.สว.
สก. หรือ ผอ.สว.สก. เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการตรวจนับสินค้า ซึ่งมีมติว่า ในตอนเช้าของการ
จัดบู๊ทให้ตรวจนับสินค้าที่นําออกมาจําหน่ายทุกรายการ และในระหว่างวันหากนําสินค้าใดออกมา
เพิ่มเติมให้บันทึกลงในรายการสต็อกด้วย และเมื่อถึงช่วงปิดบู๊ทให้นับสินค้าคงเหลือที่บ๊ทู ให้เสร็จสิ้นก่อน
จึงจะนําสินค้าเข้าไปเก็บในคลังสินค้าได้ ทั้งนี้ ดําเนินการเช็ดสต็อกในช่วงก่อนเปิดบู๊ท-หลังเก็บบู๊ททุก
วัน เพื่อเป็นข้อมูลว่ามีสินค้าสูญหายในระหว่างวันหรือไม่ หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาให้ปรึกษารอง
ผอ.สว.สก. หรือ ผอ.สว.สก. ทันที
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
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รายงานการประชุมเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณบุญเกิด
3. คุณธนณฐ์วรรธ์
4. คุณบุญล้วน
5. คุณวิทูล
6. คุณรุ่งอรุณ
7. คุณนารี
8. คุณพัชร
9. คุณสายสุดา

ภัทราวาท
ภานนท์
แสงหวัง
อุดมพันธ์
ธรรมเดชากุล
ชวกรกุล
หยกจักรพันธ์
หยกจักรพันธ์
ศรีอุไร

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้จัดการ สกก.เกษตรวิสัย จํากัด
ผู้จัดการ สกก.ปราสาท จํากัด
สกก.เกษตรวิสัย จํากัด
สกก.กระสัง จํากัด

รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม จากนั้นคุณบุญล้วน อุดมพันธ์
แจ้งแก่ที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม สืบเนื่องจากการดูงานในต่างประเทศและการออกบู๊ท
ต่างๆ ทําให้ได้พบกับ คุณนารี หยกจักรพันธ์ และคุณพัชร หยกจักรพันธ์ ผู้ส่งออกสินค้าไทยไปประเทศ
จีน มีความสนใจในข้าวแบรนด์ “เกิดบุญ” จึงต้องการติดต่อเพื่อนําข้าวส่งออกไปยังประเทศจีน โดย
อาจเป็นการส่ งไปยังซุ ปเปอร์มาเก็ต ของที่นั่น แต่ท้ังนี้ต้ องทํ าการปรั บรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ให้มี
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษบนถุงข้าวแต่ยังคงความเป็นข้าว “เกิดบุญ” อยู่เหมือนเดิม จึงเป็นที่มาขอการ
เชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมกันในวันนี้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามคุณนารี และคุณพัชร หยกจักรพันธ์ ถึงเหตุผลที่ให้ความสนใจ
กับข้าวแบรนด์ “เกิดบุญ” และมีเป้าหมายการส่งออกอย่างไร
คุณนารี และคุณพัชร หยกจักรพันธ์ ชี้แจงว่าจากการคัดเลือกข้าวแบรนด์ต่างๆ จากแต่ละ
สหกรณ์ไปแสดงที่ประเทศจีน นําโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้มีการ
ทดลองชิมแล้วพบว่าข้าวแบนรด์ “เกิดบุญ” ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของข้าวหอมมะลิแท้ อีกทั้ง
ประเทศจีนต้องการข้าวหอมมะลิแท้ที่ไม่มีการปลอมปนด้วยจึงเลือกข่าวแบรนด์ “เกิดบุญ” โดยมี
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เป้าหมายการส่งที่ตลาดกลางและตลาดบนของจีน ส่งตามซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นเครือข่าย ซึ่งจะเริ่มที่
ซุปเปอร์มาเก็ตในเขตกวางตุ้งประมาณ 100 กว่าแห่ง ประมาณการว่าในล็อตแรกนี้จะสั่งไปประมาณ
6-8 ตู้ ขณะนี้กําลังรอผลตอบรับจากตัวแทนกระจายสินค้าในประเทศจีนว่าพอใจหรือไม่กับตัวอย่าง
สินค้าที่ส่งไปให้ทดสอบ นอกจากนี้ต้องรอรายละเอียดการปรับถุงบรรจุภัณฑ์ให้เป็นภาษาจีนและการ
แสดงรายละเอียดต่างๆ บนถุงว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้างให้ถูกต้องตามระเบียบของประเทศจีน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สอบถามความคิดเห็นของเครือข่ายผู้ผลิตข้าวแบรนด์ “เกิดบุญ” ว่า
เครือข่ายวางแผนกันไว้อย่างไรบ้าง เพราะมีความเป็นห่วงในเรื่องของการผลิตให้เพียงพอกับการส่งออก
ด้วย
คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ผู้จัดการ สกก.ปราสาท จํากัด ถามว่าเนื่องจากข้าวเกิดบุญ มี
ผู้ผลิตจากหลายแหล่ง อาจมีความแตกต่างกันบ้างจะเกิดปัญหาหรือไม่
คุณนารี หยกจักรพันธ์ กล่าวว่า ขอให้ผู้ผลิตรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ก่อนส่งออกไปก็
ควรตรวจสอบให้แน่นอนว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ไม่ปลอมปนและได้คุณภาพจริงๆ เพราะเมื่อส่งไปแล้วไม่
ควรจะได้รับการต่อว่ากลับมาจากผู้บริโภคที่ประเทศจีน
คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ ชี้แจงว่า จากการหารือแล้วมีแนวทางการดําเนินงานคือ ข้าวต้องออก
จากช่องเดียวกัน โดยแต่ละสหกรณ์จะนําข้าวที่ผลิตตามมาตรฐานที่กําหนดมารวมกันก่อนในขั้นต้น
แล้วจึงร่วมกันทําการบรรจุที่โรงปรับปรุงคุณภาพข้าวแห่งเดียวกัน จึงจะส่งออกไปยังประเทศจีนได้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงถามเพิ่มเติมว่าหากทําเช่นนั้นแล้ว ต้นทุนต่อหน่วยจะต้องเพิ่มขึ้น
หรือไม่ และเครือข่ายจะรับต้นทุนที่ต้องเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง กล่าวว่าหากทุกแห่งทําข้าวให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนดจริงแล้ว ไม่
น่ามีความจําเป็นที่ต้องทําเช่นที่คุณบุญล้วน เสนอมาเพราะจะทําให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
คุณนารี หยกจักรพันธ์ กล่าวว่าน่าจะสามารถส่งแยกเป็นตู้ๆ ไปได้ว่าแต่ละตู้มาจากแห่งใด
แต่ขอให้ผู้ผลิตทุกแห่งรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการได้จริง ทั้งนี้ในขั้นตอนการผลิตโดย
ปกติจะต้องระบุวันผลิตและวันหมดอายุอยู่แล้ว จึงอาจเพิ่มโค้ดเข้าไปว่ามาจากแหล่งใด หากเกิดปัญหา
ก็น่าจะตามได้ว่ามาจากแหล่งใดได้
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คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ ชี้แจงว่าปกติผู้ผลิตจะทําเช่นที่คุณนารี กล่าวมาอยู่แล้วคือ ระบุวันที่
ผลิตและวันหมดอายุ และมีโค้ดแสดงแหล่งที่ผลิตของแต่ละเครือข่ายด้วย เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถ
ตรวจสอบได้ว่ามาจากแหล่งผลิตใด
คุณบุญเกิด ภานนท์ แสดงความเห็นว่า หากแยกส่งจากแต่ละผู้ผลิตแล้วอาจเกิดกรณีที่ว่า
ผู้บริโภคมีความชอบข้าวที่มาจากแหล่งผลิตแต่ละแห่งไม่เท่ากัน เพราะปัจจัยในการทําให้ผู้บริโภคกิน
ข้าวแล้วรู้สึกหอมอร่อยจะเกิดจากหลายปัจจัยมาก เช่น กินข้าวตอนเช้า กลางวัน และเย็น ก็จะได้กลิ่นที่
ไม่เหมือนกัน เกิดการเปรียบเทียบซึ่งอาจทําให้เกิดความแบ่งแยกไม่เป็นเอกภาพ และเห็นว่าไม่เป็นการ
รวมกลุ่มกันผลิตอย่างแท้จริงภายใต้แบรนด์ “เกิดบุญ” ด้วย ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วว่า
ข้าวที่วางจําหน่ายในที่เดียวกันแบรนด์เดียวกัน ถุงหนึ่งขายได้แต่อีกถุงหนึ่งขายไม่ได้เพราะแสดงแหล่ง
ผลิตที่ต่างกัน ทําให้ผ้บู ริโภคเกิดการเปรียบเทียบขึ้นได้ จึงมีความเป็นห่วงในกรณีนี้ด้วย
คุณนารี หยกจักรพันธ์ เสนอความเห็นว่าในการส่งแต่ละครั้งควรมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน
เช่น ใน ล็อตแรกสั่ง 5 ตู้ ก็ควรมาจากแหล่งผลิตเดียวกัน และครั้งต่อไปเมื่อสั่งเพิ่มก็อาจจะมาจาก
แหล่งผลิตอีกแห่งหนึ่งก็ได้ แต่การส่งแต่ละครั้งเห็นว่าควรส่งมาจากแหล่งเดียวกัน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าโจทย์นี้เกิดขึ้นตามที่เคยเป็นห่วงกันไว้ เพราะหากเป็นรอบ
ของแหล่งผลิตขนาดกลาง เกรงว่าจะไม่สามารถผลิตได้ตามที่ผู้ส่งออกต้องการได้ เช่น สกก. กระสัง
จํากัด จึงอยากขอความเห็นจากผู้จัดการ สกก. กระสัง ที่มีกําลังการผลิตขนาดกลางเท่านั้นว่าจะทําได้
หรือไม่
คุณวิทูล ธรรมเดชากุล ผู้จัดการ สกก. กระสัง จํากัด กล่าวว่าหากเป็นการสั่งล็อตใหญ่ใน
เวลาอันสั้นอาจจะไม่มีกําลังพอที่จะผลิตได้ทันตามที่ต้องการ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นี่คือเรื่องที่ต้องคํานึงถึง ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้า หากผู้
ส่งออกสั่งในเวลากระชั้นอาจไม่สามารถผลิตให้ทันตามต้องการได้ ควรมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นปี
เพื่อให้ผู้ผลิตวางแผนการผลิตได้ นอกจากนี้เรื่องหนึ่งที่เป็นห่วงคือ ถามผู้ส่งออกว่าหากทําการค้าไป
แล้วระยะหนึ่งมีผ้ผู ลิตรายอื่นเข้ามาเสนอราคาส่งที่ถูกกว่าขอเรา ผู้ส่งออกจะเปลี่ยนไปรับรายที่ให้ราคา
ต่ํากว่าหรือไม่
คุณพัชร หยกจักรพันธ์ กล่าวว่าในเรื่องการทําการค้านั้น หากมีการทําสัญญากับผู้ผลิตราย
ใดแล้วจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนเสมอ จะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างแน่นอน
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าพวกเราทําการค้าที่เป็นธรรม ยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณพัชร
และคุณนารี แต่ท้ังนี้การทํางานต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตให้มี
ส่งได้ตามความต้องการ
คุณนารี หยกจั กรพันธ์ เสนอว่ าอนาคตอาจจะเป็นการสั่ งข้ าวจากเครื อข่ายแต่ต้ องใช้ ชื่อ
แบรนด์อื่นๆ เพื่อจําหน่ายไปยังเขตอื่นของประเทศ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอให้ต้องเป็นแบรนด์อะไรก็ได้ที่ต้องสื่อถึงเครือข่ายคุณค่าฯ นี้เท่านั้น
ไม่ ค วรใช้ เ ป็ น แบรนด์ ข้ า วทุ่ ง กุ ล า เพราะจะมี ก ารซ้ํ า ซ้ อ นกั บ ข้ า วทุ่ ง กุ ล าของเอกชน หรื อ อาจใช้ ชื่ อ
“เครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย”
คุณบุญเกิด ภานนท์ กล่าวว่า ณ วันนี้ต้องขอให้คุณนารี ได้รับการตอบรับจากผู้ค้าที่ประเทศ
จีนมาก่อน แล้วจึงจะมาตกลงในรายละเอียดต่อไป
คุณนารี หยกจักรพันธ์ ขณะนี้กําลังรอคําสั่งซื้อจากลูกค้ายืนยันมาอีกครั้ง และเรื่องรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ แต่ที่แน่นอนคือขอเป็นถุงสุญญากาศ ทั้งนี้ทางผู้ส่งออกเองก็มีความเป็นห่วงในเรื่องที่อาจมี
ผู้ส่งออกรายอื่นมาให้ราคาแก่ผ้ผู ลิตสูงกว่าแล้วจะเปลี่ยนใจไม่ทําการค้ากับเราเช่นกัน
คุณบุญเกิด ภานนท์ กล่าวว่าทางเครือข่ายยืนยันว่าถ้าตกลงกันแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอน
ถึงจะมีผู้ส่งออกรายอื่นมาให้ราคาดีกว่าก็ตาม ทางเราจะให้โอกาสแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อเราและตกลงกัน
ไว้ก่อนแล้ว
จากนั้นที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งฝ่ายเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ไทย
และฝ่ายผู้ส่งออก โดยสรุปเบื้องต้นว่าบรรจุภัณฑ์จะใช้ถุงแบรนด์ “เกิดบุญ” ที่จะต้องมีการพิมพ์เพิ่มชื่อ
เป็นภาษาจีนเพิ่มลงไป คําอธิบายภาษาจีน วิธีการหุง รายละเอียดคุณค่าอาหาร (Nutrition Facts) และ
ยังคงเครื่องหมายเครือข่าย สหกรณ์ มาตรฐานสหกรณ์ และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ ยัง
คงไว้ ทั้งนี้จะต้องพูดคุยรายละเอียดเชิงลึกเมื่อได้คําสั่งซื้ออย่างแน่นอนจากคู่ค้าในประเทศจีนมาก
เรียบร้อยแล้วต่อไป
ทั้งนี้คุณพัชร หยกจักรพันธ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิที่บริโภคกันนั้น ในอดีต
คนจีนถือว่าข้าวหอมมะลิเป็นข้าวชั้นเยี่ยม แต่ปัจจุบันในประเทศจีนมีข้าวหอมมะลิแท้อยู่น้อยและมีราคา
แพง ทําให้คนจีนไม่ค่อยบริโภคกัน แต่ถ้าเราสามารถเปิดตลาดนําเข้าข้าวหอมมะลิแท้ที่ไม่มีปลอมปนได้
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จะเป็นเรื่องดี โดยอยากให้คําแนะนําแก่เกษตรกรไทยว่า ควรรู้จักการปรับปรุงที่ดิน การใช้ปุ๋ย การ
ปรับปรุงพันธุ์ และเรื่องสําคัญที่สุดคือวิธีการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต ทําอย่างไรให้ชาวนารักษา
ชื่อเสียงของข้าวหอมมะลิไทยไว้ให้คงอยู่ และได้รับการยอมรับตลอดไป นอกจากนี้ต้องนําเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วย เพราะถ้าไม่พัฒนาต่อไปจะสู้เวียดนามไม่ได้เพราะขณะนี้เวียดนาม
กําลังพัฒนาอย่างมาก
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุมหารือการขับเคลือ่ นงานวิจัยระยะที่ 6
(ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าทีเ่ ป็นธรรม ระยะที่ 6)
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. นพ.สมเกียรติ
3. อาจารย์วรเทพ
4. คุณสุรจิตต์
5. อาจารย์เชิญ
6. ดร.ปรีชา

ภัทราวาท
ธาตรีธร
ไวทยาวิโรจน์
แก้วชิงดวง
บํารุงวงศ์
สิทธิกรณ์ไกร

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เกริ่นนําวัตถุประสงค์ของ
การประชุมในครั้งนี้ คือเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและคําแนะนําสําหรับการดําเนินงานในระยะต่อไปของ
สถาบันฯ โดยแจ้งแก่ที่ประชุมว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันฯ (ชุดที่ 4) ประกอบด้วย
1. คุณเอ็นนู
ซื่อสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจําสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์
2. อาจารย์สมพร อิศวิลานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคลังสมองของชาติ
3. รศ.ดร.สิรี
ชัยสิริ
รักษาการคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
4. คุณลดาวัลย์
คําภา
เลขาสภาพัฒน์
5. รศ.พีระเดช
ทองอําไพ
สนง. พัฒนาการวิจยั การเกษตร
(องค์การมหาชน)
6. ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
7. คุณกฤษฎา
อุทยานิน
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
8. รศ.ดร.ธงชัย
สุวรรณสิชณน์
รองผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
9. ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ไกร
อาจารย์ประจําภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
10. รศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
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จากนั้นจึงนําเสนอผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ในปี พ.ศ.2555 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร
ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีภารกิจการ
วิจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่
1. ภารกิจการสร้างกลไกการเรียนรู้ส่บู ริการวิชาการ
2. ภารกิจการพัฒนาคลังความรู้ส่รู ะบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
3. ภารกิจการพัฒนาองค์กรสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

รูป ผลการดําเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจําปี พ.ศ.2555
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว เห็นพ้องกันว่าให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ภารกิจที่ 1 : การสร้างกลไกการเรียนรู้สู่การบริการวิชาการ (เพิ่มคําว่า “การ” หน้าคํา
ว่าบริการวิชาการ)
2. ภารกิจที่ 3 : การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (เปลี่ยนคําว่า “องค์กร” เป็น
คําว่า “องค์การ”)
สําหรับพื้นที่การวิจัยของชุดโครงการวิจัยฯ ในระยะที่ 5 แสดงไว้ดังรูป (รูปพื้นที่การวิจัยชุด
โครงการฯ ในระยะที่ 5 และโครงการใหม่)
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รูป พื้นที่การวิจัยชุดโครงการฯ ในระยะที่ 5 และโครงการใหม่
โดยโครงการวิจัยทั้งที่อยู่ระหว่างดําเนินงานและเสร็จสิ้นแล้วในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 7
โครงการ ได้แก่
1. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เป็นโครงการที่เสร็จสิ้นแล้วและกลุ่ม
เครือข่ายสามารถดําเนินงานต่อได้เอง โดยมีการสร้างศูนย์เรียนรู้แล้ว
2. โครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย อยู่ระหว่างดําเนินงาน โดยเหลือ
เวลาการทํางานประมาณ 5 เดือน
3. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ จ.จันทบุรี เป็นโครงการระยะที่ 3 ซึ่งได้มีการสร้าง
ศูนย์เรียนรู้แล้วเช่นกัน
4. โครงการวิ จั ย เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ยางพารา จ.ตรั ง อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง ขณะนี้
เครือข่ายกําลังประสบปัญหาราคายางตกต่ํา
5. โครงการวิจัยตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop อยู่ระหว่างดําเนินงาน
6. โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน อยู่ระหว่างดําเนินงาน
ทั้ ง นี้ โ ครงการที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดจะเสร็ จ สิ้ น ประมาณเดื อ นกุม ภาพั น ธ์ 2556 และคาดว่ า
ผลลัพธ์งานวิจัยจะมีศูนย์เรียนรู้ (Learning center) เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างน้อย 4 โครงการ
ในส่วนของโครงการใหม่ที่จะดําเนินการในปี 2556 ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่
1. โซ่อุปทานสินค้าสถาบันเกษตรกรไทย
2. โซ่อุปทานธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย
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3. มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์
4. นวัตกรรมขบวนการสหกรณ์ไทย
5. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
ทั้งนี้จากการดําเนินงานโครงการฯ ของสถาบันฯ ได้ผลผลิตจากงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ ใน
ระยะที่ 5 ดังรูป (รูปผลผลิตการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย ระยะที่ 5)

โ

รูป ผลผลิตการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย ระยะที่ 5
โดยผลผลิตหลักของสถาบันฯ ในขณะนี้คือ ร้านค้าต้นแบบ Farmer Shop ที่ประกอบด้วย
เครือข่ายผู้ประกอบการ (SMEs โอทอป) เครือข่ายผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประมาณ 600
ราย มีเอ๊าท์เล็ท (Outlet) ที่ไร่สุวรรณและร้านสหกรณ์ กฟผ. แต่ไม่ประสบความสําเร็จมากนักเนื่องจาก
พบปัญหากับระบบการจัดการภายในของร้านแต่ละแห่ง ซึ่งโจทย์ของงานนี้คือ ต้องตอบ สกว. (ผู้ให้ทุน
วิจัย) ว่าร้านค้าชุมชนเช่นนี้จําเป็นที่ต้องมีในประเทศหรือไม่ มีเวลาทํางานถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556
โดยจะเน้นที่การทําตัวแบบระบบร้านค้าปลีก แต่ปัญหาใหญ่ที่พบคือเรื่องของ “คน” ที่จะเข้ามาทํางาน
เพราะแต่ละคนมีเป้าหมายแตกต่างกัน
นอกจากนี้สถาบันฯ ได้ทําการวิเคราะห์แล้วพบว่า สถาบันฯ จะมุ่งเน้นการทํางานในพื้นที่ส่วนที่
เป็นธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE) ดังรูป (รูปกรอบการวิเคราะห์บริบทเชิง
เปรียบเทียบระหว่าง SEE และองค์การธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ)
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รูป กรอบการวิเคราะห์บริบทเชิงเปรียบเทียบระหว่าง SEE และองค์การธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

สําหรับคุณสมบัติของธุรกิจฐานสังคม (SEE) นั้นประกอบด้วย 5 ลักษณะ ได้แก่
ดําเนินการบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ
มีกรอบการดําเนินงานอย่างมีแบบแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม
มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ
มีการดําเนินธุรกิจภายใต้กลไกตลาดเพื่อเป้าหมาย
ไม่ดําเนินการแทรงแซงกลไกตลาดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าที่เป็นธรรม

โดยสถาบั น ฯ จะเลื อ กดํ า เนิ น งานกั บ ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบทั้ ง 5 ประการข้ า งต้ น เพื่ อ การ
ดําเนินงานในขอบเขตพื้นทีก่ ารทําธุรกิจฐานสังคม (SEE)
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เปิดเวทีอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงคําว่า “ธุรกิจฐานสังคม” และ “Social
Economy Enterprises” โดยให้ข้อสังเกตถึงการใช้คําในภาษาอังกฤษที่เหมาะสมและตรงกับความหมายที่
งานของสถาบันฯ ต้องการสื่อถึง
สุดท้ายที่ประชุมได้ข้อสรุปและมีความเห็นที่ตรงกันแล้วว่า คําว่า “ธุรกิจฐานสังคม” ในที่น้ีคือ
การพูดถึงตัวธุรกิจซึ่งเป็นการทําธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของสังคม ดังนั้นการใช้คําในภาษาอังกฤษว่า
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“Social Economy Enterprises” นั้นถูกต้องแล้ว โดยจะเป็นการเน้นที่ตัวองค์กรธุรกิจที่มีอัตลักษณ์ที่
ชัดเจนคือ มุ่งฐานสังคม ไม่ได้ม่งุ ที่ฐานนายทุน
จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้นําเสนอแผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
(พ.ศ. 2554-2559) ดังรูป และเปิดเวทีขอคําแนะนําและข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิว่าสถาบันฯ ควรจะ
ทําอะไรต่อไปเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้

รูป แผนที่กลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (พ.ศ. 2554-2559)
คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ให้ข้อสังเกตว่างานของสถาบันฯ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 ส่วน
คือ ส่วนสหกรณ์ที่จดทะเบียนและสหกรณ์ที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยได้กล่าวถึงงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ที่จดทะเบียนว่า ถ้าสถาบันฯ ทํางานโดยไม่มองเรื่องการตลาดบ้างอาจจะถูกลืม เช่น หลักสูตรผู้ตรวจ
สอบกิจการฯ นั้น ขณะนี้ชุมนุมฯ ได้ขอความร่วมมือกับกรมตรวจฯ ทําการอบรมโดยใช้ชื่อว่า “หลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการเบื้องต้น” มีการอบรม 3 วัน ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีผ้สู นใจสมัครเข้าร่วม
การอบรมแต่ละรุ่นจํานวนกว่าร้อยคน หรือกรณีเรื่องงานวิจัยนั้น มีตัวอย่างจากสหกรณ์ตํารวจ ที่จ้าง
สถาบันจัดอันดับ ทริส (TRIS) ทํางานให้ซึ่งเมื่อได้อ่านแล้วคิดว่าสถาบันฯ เองก็น่าจะทําได้เช่นกัน ทั้งนี้
เห็นว่าทริสนั้นทําแต่เรื่องข้อมูลตัวเลขเพียงอย่างเดียว ดังนั้นหากสถาบันฯ ทําแล้วเพิ่มรายละเอียด เช่น
ตัวชี้วัดการลดจํานวนสมาชิกที่มีพฤติกรรมการกู้บ่อยๆ หรือมีตัวชี้วัดหรือตัวประเมินให้สมบูรณ์ได้จะ
น่าสนใจมากขึ้น
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงว่างานบางประเภทหากมีผู้อื่นทําได้แล้วสถาบันฯ จะไม่ทํา
นอกจากนี้ ต้ั ง แต่ ปี พ.ศ. 2534-2543 ได้ ทํ า การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล พบว่ า ไม่ มี ข้ อ มู ล อะไรที่ น่ า สนใจ
เช่นเดียวกับที่ทริสทํา ซึ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายที่สถาบันฯ ที่จะเข้าไปทํางานในส่วนนี้
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร กล่าวว่าหน่วยงานทริสนั้นควรทําการประเมินเฉพาะธนาคาร
พาณิชย์เท่านั้น แต่ไม่ควรเข้ามาประเมินงานของสหกรณ์
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ กล่าวถึงเรื่องจํานวนคนในการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
ฯ ที่มีจํานวนกว่าร้อยคนในแต่ละรุ่นนั้น ในส่วนการอบรมหลักสูตรฯ ของสถาบันฯ ไม่ได้เน้นในเรื่อง
จํานวนคน แต่เน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าโดยมีการให้ทดลองปฏิบัติจริง เพราะการอบรมคนจํานวนกว่า
ร้อยคนในระยะเวลา 3 วัน นั้นน่าจะเน้นแต่ปริมาณ ไมได้เน้นเรื่องคุณภาพ นอกจากนี้ยังเห็นด้วยกับ
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร ที่ว่าการให้หน่วยงานทริสมาจัดชั้นให้น้ันเสียเงินเปล่าและไม่มีความจําเป็น
เพราะทริสนั้นเป็นเพียงการจัดชั้นว่าอยู่ระดับ A, B, C เท่านั้น
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปประเด็นคือ ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนําว่าสถาบันฯ น่าจะเข้าไปมี
บทบาทเพิ่มขึ้น แต่ท้งั นี้เจตนาของสถาบันฯ คือเราจะทําในสิ่งที่ไม่มีใครทํามาก่อน
คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง กล่าวถึงเรื่องหลักสูตรผู้ตรวจสอบฯ โดยมองว่าหลักสูตรของ
กรมตรวจฯ นั้นเป็นการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีเพียงอย่างเดียว แต่จากประสบการณ์คิดว่าต้อง
มีมากกว่านั้น ซึ่งคนที่เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบควรจะมีความรู้เรื่องกรณีศึกษาอย่างอื่นมากกว่า
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ กล่าวว่า เคยมีอธิบดีท่านหนึ่งได้ออกระเบียบปฏิบัติมาว่า การ
จะมีหลักสูตรอะไรก็ตามจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมตรวจฯ จึงจะออกวุฒิบัตรรับรองได้ ดังนั้น
หลักสูตรของชุมนุมฯ จึงได้รับความนิยมมากเพราะผู้เข้ารับการอบรมมั่นใจว่าจะได้รับวุฒิบัตรรับรอง
แน่นอน แต่ขณะนี้เมื่อเปลี่ยนอธิบดีผู้ออกกฎข้อนี้แล้ว และหนังสือทุกเรื่องถูกระงับไปโดยอธิบดีคนใหม่
จึงคิดว่าปัจจุบันไม่มีกฏหรือข้อผูกมัดในเรื่องนี้แล้ว ทั้งนี้คิดว่าไม่อยากให้หยุดเรื่องสมาคมผู้ตรวจสอบฯ
เพื่อให้ผ้ตู รวจสอบกิจการสหกรณ์ได้มีหลักพิงบ้าง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงว่าขณะนี้มีความกลัว ว่าคนที่เข้ามาในสมาคมจะไม่ใช่ผู้ที่มี
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับสถาบันฯ แล้วสมาคมจะกลายไปเป็นแบบอื่นนอกเหนือจากความตั้งใจแรกเริ่ม
ประเด็นนี้จึงต้องรอทบทวนอีกครั้ง
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ให้ความเห็นว่าเรื่องการก่อตั้งสมาคมฯ นั้นจะดีหรือไม่
ขึ้นอยู่กับคณะผู้ก่อตั้งจะวางฐานรากอย่างไรตั้งแต่แรกเริ่ม
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร ให้ข้อคิดเรื่องการก่อตั้งสมาคมไว้ว่ามีบันไดอยู่ 2 ขั้นที่ต้อง
คํานึงถึง เรื่องแรกคือชาวสหกรณ์ท้ังประเทศรู้จักสถาบันนี้ทุกคนแล้วหรือไม่ เรื่องที่สองคือได้รับการ
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ยอมรับความเป็นสหกรณ์แล้วหรือไม่ นอกจากนี้ขอแนะนําให้ผลิตเอกสารทางวิชาการให้ครอบคลุมทั้ง
ทฤษฎี วิธีคิด และการปฏิบัติ คือให้ท้ังความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติให้ลึกและกว้างขวางพอ ให้เป็นที่
รู้จัก แล้วคิดว่าเรื่องการตั้งสมาคมไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก
คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเรื่องการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ ยังแคบ
กว่ากรมทั้ง 2 กรม และชุมนุมฯ เพราะทั้งหมดมีความพร้อมมากกว่า จึงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่า
สถาบันฯ เช่น หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ ของชุมนุมฯ สามารถทําให้เป็นที่นิยมได้เร็วมาก ในขณะที่
หลักสูตรผู้ตรวจสอบฯ ของสถาบันฯ ดีมากแต่เมื่อเสนอไปกับชุมนุมฯ หรือกรมฯ กลับไม่ได้รับความ
สนใจ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงว่าการทําให้เป็นที่ร้จู ักทําได้ไม่ยาก เช่น กรณีหลักสูตรการ
อบรมเรื่องหนึ่งของจุฬาฯ ที่ทําโบรชัวร์แจกทุกหน่วยงาน แต่สถาบันฯ จะไม่ทําเช่นนั้น เพราะสถาบันฯ
จะเน้นการประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายภาคีที่มีความคิดเห็นคล้ายกันมากกว่า
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร กล่าวเสริมว่า หลายปีที่ผ่านมาสถาบันฯ ทํางานเชิงลึก (มาก) แต่
ขาดความกว้าง ดังนั้นต้องหาวิธีสังเคราะห์ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไป แนะนําว่าให้เขียนตําราที่ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแต่ตลาดยังขาดอยู่ โดยให้เขียนออกมาตามแนวทางของสถาบันฯ เขียนเป็น
ตํารากึ่งคู่มือ ให้เนื้อแท้ เช่น เขียนว่าสหกรณ์อย่าไปทําตัวเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือต้องตอบคําถามให้มี
ทิศทางที่ต่างจากตําราทั่วไป ดังนั้นจากเดิมที่สถาบันฯ ทํางานแบบลึกแต่แคบ จึงควรขยายให้กว้าง
เพิ่มขึ้น
อาจารย์เชิญ บํารุงวงศ์ กล่าวว่าสหกรณ์มีอุดมการณ์และวิธีการที่แตกต่างจากทุนนิยม
โดยทุนนิยมทําเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล แต่สหกรณ์เป็นการทําประโยชน์เพื่อสังคม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงการทํางานของสถาบันฯ ด้วยรูปพัฒนาการของการวิจัย
ระหว่างปี 2543-2555 ซึ่งสิ่งที่สถาบันฯ พยายามทําคือการฝึกคนให้เข้าสู่กระบวนการวิจัย ดังนั้น
บางครั้งการทํางานของนักวิจัยในพื้นที่จึงมักพบปัญหาทั้งปัญหาการเขียนรายงานวิจัย ปัญหาการทิ้ง
งานไปรับงบรัฐในระหว่างการทํางานกับสถาบันฯ เป็นต้น จากนั้นจึงนําเสนอรูป แผนที่ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
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รูป พัฒนาการของการวิจัยระหว่างปี 2543-2555
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่าเวทีในวันนี้ผ้ทู รงคุณวุฒิแนะนําให้มีตํารา และควรมี
การถ่ายโอนความรู้แบบง่ายๆ

รูป แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

2-68

รายงานการประชุม
เพื่อหารือเรื่องแนวทางความร่วมมือการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณมนัส
3. น.ส.สายสุดา

ภัทราวาท
ชูผกา
ศรีอไุ ร

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
กรรมการผู้จดั การบริษัท พันธุ์สุข 2008 จํากัด
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
คุณมนัส ชูประกาศ จากบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด ได้เข้าพบ รศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อหารือเรื่องแนวทางความร่วมมือการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเป้าหมายเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 50 ราย
โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จะให้การสนับสนุนหลักสูตรลูกชาวนามืออาชีพในการ
จัดการเรียนรู้แก่เกษตรกร ปลูกจิตสํานึก ปรับวิธีคิดและเพิ่มพูนความรู้การจัดการโซ่อุปทานแก่
เกษตรกร
ทาง บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะเข้ามาถ่ายทอดอบรม
เรื่องการส่งเสริมการผลิตเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและการรวบรวมผลผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ โดยคาดหวังว่าการดําเนินโครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ไม่น้อยกว่า
60% ต้นทุนการผลิตลดลงไม่น้อยกว่า 40% และที่สําคัญทําให้ชาวนามีการปรับวิธีคิดและวิธีการผลิต
ภายใต้โซ่อุปทานที่ยั่งยืน
ปิดประชุมเวลา 14.00 น.
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รายงานการประชุมเตรียมงาน
“สรุปโครงการของขวัญปีใหม่ 2556”
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556
ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2.นางสาวสายสุดา ศรีอุไร
3.นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ
4.นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์
5.นางสาววสินธรา ขวยเขิน

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
นักวิจัยประจําโครงการ
นักวิจัยประจําโครงการ
นักวิจัยประจําโครงการ

เริ่มประชุม เวลา 09.30น.
ตามที่ได้มีการกําหนดการดําเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ในวันที่ 17-28 ธันวาคม
2555
รศ.จุ ฑาทิ พย์ ภั ท ราวาท ได้ ม อบหมายให้ นางสาววรวรรณ ดาวเจริ ญจั ดทําสรุป แบบ
ประเมิ น โครงการของขวั ญ ปี ใ หม่ แ ละงบประมาณค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น โครงการ
ข้อเสนอแนะและปัญหา มอบหมายให้ นางสาววสินธรา ขวยเขินจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่าย ยอดขาย
กําไร-ขาดทุน และมอบหมายให้นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ตรวจสอบความถูกต้อง และมานําเสนอ
โดยการรายงานก่อนเก็บเข้าแฟ้มรายงาน
ปิดประชุม เวลา 10.30น.
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รายงานการประชุม
เพื่อหารือเรื่องลู่ทางการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซียผ่านเครือข่ายสหกรณ์
วันที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. ผศ.ดร.ณรงค์
3. คุณชุมเจตน์

ภัทราวาท
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
กู้เจริญประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
กาญจนเกสร อัครราชทูตทีป่ รึกษาฝ่ายการเกษตร
ประเทศอินโดนีเชีย

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
รศ.จุฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ผู้ อํา นวยการสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ได้ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ
คุณชุมเจตน์ กาญจนเกสร อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการเกษตรประเทศอินโดนีเชีย และ ผศ.ดร.ณรงค์
กู้เจริญประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. เพื่อหารือเรื่องลู่ทางการพัฒนาธุรกิจ
ระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซียผ่านเครือข่ายสหกรณ์
เบื้องต้นในการหารือในครั้งนี้ทางคุณชุมเจตน์ กาญจนเกสร ได้เชิญผู้อํานวยการสถาบันฯ
และเครือข่าย ไปดูงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของกระทรวงสหกรณ์และSMEs , Bank Rakyat ของ
ประเทศอินโดนีเซีย, นอกจากนี้ยังมีข้อสรุปที่จะไปหาลู่ทางกับประเทศในอาเชียนและเอเชีย เช่น ลาว
เวียดนาม และญี่ปุ่น โดยคุณชุมเจตน์จะกลับไปศึกษาข้อมูลสหกรณ์ในประเทศอินโดนีเชียเพิ่มเติมและ
จะประสานมายังสถาบันเพื่อดําเนินการต่อไป
ในช่วงท้ายผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้เรียนเชิญคุณชุมเจตน์ กาญจนเกสร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันฯ
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
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รายงานการประชุม
หารือถึงแนวทางความร่วมมืองานวิจัยด้านการท่องเที่ยวระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 5 มกราคม 2556 เวลา 16.00-17.00 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. อาจารย์วิโรจน์ ภู่ต้อง
3. คุณนวลจันทร์ พู่พฒ
ั นศิลป์

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
รศ.จุฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ
อาจารย์ วิ โ รจน์ ภู่ ต้ อ ง ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนภู เ ก็ ต มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และ
คุณนวลจันทร์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการอุดมศึกษา วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยที่ป ระชุ ม ได้ ร่ วมหารื อ ถึ ง แนวทางความร่ วมมื องานวิ จัย ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า ง
ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด้ า น ส ห ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ลั ย ชุ ม ช น ภู เ ก็ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชุนท้องถิ่น
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
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รายงานการประชุมเตรียมงาน
“การจัดทํา pop up สินค้าในร้าน Farmer Shop”
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2556
ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2.นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
นักวิจยั ประจําโครงการ

เริ่มประชุม เวลา 14.00น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาทได้มอบหมายให้นางสาววรวรรณ ดาวเจริญจัดทําป๊อบอัพสินค้า
แบ่งรายละเอี ยดเป็นสินค้ามาใหม่ สิ นค้ าขายดี สิ นค้ าแนะนํา เพื่อดึ งดู ดความสนใจจากลูกค้าและ
สมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop และออกแบบสร้างสรรค์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวเกิดบุญและข้าว
คุณธรรมที่ร้าน Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตร์
ปิดประชุม เวลา 15.00น.

2-73

รายงานการประชุม
เพื่อรายงานสถานการณ์การดําเนินงานของเครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม
วันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 16.00-17.00 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณนิคม

ภัทราวาท
เพชรผา

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
นักวิจยั

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ผู้ประสานงานกลาง
ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ได้ประชุมร่วมกับคุณนิคม
เพชรผา นักวิจัยเครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม เพื่อรายงานสถานการณ์การดําเนินงานของเครือข่าย
คุณค่าชาวนาคุณธรรม โดยในวันนี้คุณนิคม เพชรผา ได้รายงานสถานการณ์การดําเนินงานของกลุ่ม
เครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม
โดยในเบื้ อ งต้ น ได้ แ จ้ ง ว่ า ผลผลิ ต ข้ า วเปลื อ กในปี นี้ ส ามารถจํ า หน่ า ยได้ ร าคาเกวี ย นละ
20,500 บาท นอกจากนี้คุณนิคมยังแจ้งแก่ผู้อํานวยการสถาบันฯ ว่าในขณะนี้ได้รับเชิญเป็นกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรในภาคอีสาน เพื่อร่วมยกร่างยุทธศาสตร์
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย
จากนั้นผู้ประสานงานกลางโครงการฯ ได้มอบหมายให้คุณนิคม จัดทําข้อเสนอโครงการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ซึ่งเป็นแผนการย่อยของชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
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รายงานการประชุม
สัมภาษณ์และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
วันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. นักข่าว Thai PBS

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
นักข่าวสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้เข้าพบ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ เนื่องจากสนใจในภารกิจการขับเคลื่อนงานวิจัยของสถาบันฯเกี่ยวกับการแนวทาง
ที่แตกต่างในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของชาวนาไทย โดยได้ขอข้อมูลเบื้องต้นและจะนัดหมาย
ผู้อํานวยการสถาบันฯ อีกครั้งเพื่อสัมภาษณ์และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
ทั้งนี้ผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้ให้ข้อมูลชุดความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย และหลักสูตรชาวนามืออาชีพที่ให้การสนับสนุนโดยสํานักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
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รายงานการประชุม
หารือแนวทางการดําเนินโครงการวิจยั
วันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณผานิต

ภัทราวาท
บูรณ์โภคา

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

3. คุณยุวดี
เมืองแมน
4. อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ประชุมโครงการวิจัย
การยกระดั บ มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ โ ดยใช้ ก ลไกผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ร่ ว มกั บ คุ ณ ผานิ ต
บูรณ์โภคา ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์/หัวหน้าโครงการวิจัย และคุณยุวดี
เมืองแมน โดยมี อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒซิ ึ่งเป็นที่ปรึกษา ร่วมรับฟัง
โดยในวันนี้นักวิจัยได้รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินโครงการวิจัยซึ่งได้ดําเนินการ
ขับเคลื่อนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประสานงานและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงการดําเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวังและขั้นตอนวิธีการวิจัยที่ได้กาํ หนด
ไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัยฯ
สํ า หรั บ โครงการวิ จั ย การยกระดั บ มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ โ ดยใช้ ก ลไกผู้
ตรวจสอบกิ จ การ มี แ นวทางดํา เนิ น โครงการเพื่ อศึ ก ษาแนวทางการการยกระดั บ ความสามารถผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ส่กู ารตรวจสอบกิจการที่ได้มาตรฐานควรเป็นอย่างไร มีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อ
การกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบ การกําหนดวิธีการดําเนินงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการให้มีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสหกรณ์
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.)
สํานักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556
ณ สวนอาหารโพล่า โพล่า
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
7.

รศ.จุฑาทิพย์
รศ.ดร.พีระเดช
ดร.วีระชัย
คุณวินัย
คุณสุวิทย์
คุณสายสุดา

ภัทราวาท
ทองอําไพ
นาควิบูลย์วงศ์
เมฆดํา
ภูมิประเสริฐโชค
ศรีอไุ ร

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สํานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
สํานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.พีระเดช ทองอําไพ เข้า
ร่วมเป็นกรรมการประจําสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์แล้ว โดยสถาบันฯ ได้ทํางานในฐานะนักวิชาการ
ซึ่งผลลัพธ์งานวิจัยที่ได้คือ ชุดความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์หากได้เชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐเข้ามานํา
ชุดความรู้เหล่านี้ไปใช้ ซึ่งสถาบันฯ ทํางานโดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) มาโดยตลอด และขณะนี้สถาบันฯ จะมุ่งเน้นการทํางานในพื้นที่ส่วนที่เป็นธุรกิจฐานสังคม
(Social Economy Enterprises: SEE)
สําหรับการหารือในครั้งนี้ คณะทํางานได้ทําการวิเคราะห์ (SWAT matrix) โดยพิจารณาทั้ง
ปัจจัยแวดล้อมวงใน เช่น ทรัพยากรของ ส.ป.ก. ที่มีอยู่ ทั้งเรื่องบุคลากร ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และ
กฎหมายข้อบังคับที่เอื้อต่อการดําเนินงาน ส่วนปัจจัยภายนอก จะประกอบด้วย สกว. สวก. หรือ สว.
สก. และภาคีเอกชน เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นที่มาของตาราง SWAT matrix (เอกสารแผ่นที่ 2)
โดยมีจุดแข็ง คือ นโยบายของ ส.ป.ก. มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบ เพื่อช่วยแก้ปัญหาสหกรณ์
ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่สําคัญ
ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ถามว่า เป้าหมายคือ ต้องการพัฒนาบุคลากรของ ส.ป.ก. ด้วย?
คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค ตอบว่า ในระดับปฏิบัติ (Action plan)
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอเรื่องจุดแข็งข้อที่ 2 คือ ผู้บริหารระดับสูงมองเป้าหมาย
ร่วมอย่างเป็นเอกภาพเดียวกัน บุคลากรทุกระดับมุ่งมั่นในการสานต่อนโยบาย และทรัพยากรของ
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ส.ป.ก. สนับ สนุ น การเกษตรอย่ า งครบวงจร ส่ วนจุดอ่อน คื อ บุคลากรยังต้องได้รั บการพัฒ นาขี ด
ความสามารถใน 3 มิติ และยังขาดนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทที่หลากหลายในพื้นที่
ส.ป.ก.
คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค กล่าวเสริมว่า ทีมงานพยายามจะพิจารณาเช่นเดียวกับที่ ดร.พี
ระเดช ถามว่าจะส่งผ่านความเข้มแข็งเหล่านี้ไปสู่ชุมชนได้อย่างไร ดังนั้นเมื่อได้ประมวลทั้งหมดมาแล้ว
พบว่า ตัว Strategy อย่างแรกคือ 1) ต้องอาศัยกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ ซึ่งขั้นต้นประกอบด้วย 4-5
หน่วยงาน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยต้อง Smart ทั้ง 2 ส่วนคือทั้ง Farmer และ Officer เพื่อการ
ทํ า งานประสานกั น ทั้ ง 2 ส่ ว น ให้ เ กิ ด เป็ น ชุ ม ชนการเรี ย นรู้ อ ยู่ ต ลอดเวลา และจะนํ า ไปสู่ ก ารสร้ า ง
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้วย 2) เปิดพื้นที่สร้างนวัตกรรมเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้แก่เกษตรกร (รายละเอียดตามเอกสารแจกในการประชุม)
ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เห็นด้วยกับการพัฒนาหลักสูตรกลาง โดยเราอาจเลือกพื้นที่ที่มี
ความพร้อม 4-5 พื้นที่ ซึ่งข้อมูลที่ต้องมีในวันนี้ เมนูความรู้ที่มีท้ังจาก สกว. สว.สก. หรือ ส.ป.ก. ที่จะมี
ความรู้ท้ังเรื่องเทคนิค หรือทักษะอะไรต่างๆ นําไปให้โดยพื้นที่ที่เลือกอาจจะเป็นสหกรณ์แล้วหรือยังไม่
เป็นสหกรณ์ก็ได้ โดยเบื้องต้นพวกเราต้องช่วยกันเลือก ให้เสนอข้อมูลมาก่อนว่าจะใช้พื้นที่ขนาดไหน
และต้องพิจารณาว่าพื้นที่น้ันมีทรัพยากรทั้งคน ธรรมชาติ การผลิต หรือความพร้อมในการนําไปต่อ
ยอดใช้เมนูที่เรามีอยู่นี้ ซึ่งจะได้เกิดเป็นรูปธรรมของการใช้ข้อมูลเหล่านั้น
รศ.ดร.พีระเดช ทองอําไพ สิ่งที่ต้องทําอย่างเข้มข้นคือการประเมินผล จะมีรูปแบบการ
ประเมินผลอย่างไร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าในรายงานความก้าวหน้างานวิจัยจะได้แจ้งแก่ สกว. ว่า
สถาบันฯ จะมีโครงการความร่วมมือ กับ ส.ป.ก. และ สวก. นอกจากนี้จะได้นําเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้จะขอจัดทําเอกสารเป็น MOU เพื่อลงนามความร่วมมือต่อไป
ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ยินดีทํา MOU แต่ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้คําว่า สหกรณ์ เพราะ
อาจจะถูกตั้งคําถาม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวถึงโครงการ Farmer Shop และเชิญชวนให้ ส.ป.ก. ไปดูงาน
I-Coop ที่ประเทศเกาหลี เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และ ส.ป.ก. น่าจะทําได้
คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค กล่าวถึงแผนการดําเนินงานโครงการฯ กับพื้นที่ ส.ป.ก. ที่มี
ประมาณ 20 จังหวัด อาจจะเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมมาร่วมดําเนินการนําร่องก่อน
และแต่ละพื้นที่จะทําการ SWAT ตัวเอง ว่าอาจจะขึ้นต้นโครงการ เป็น on the job training หา content ที่
ตัวเองสนใจ แล้วทีมงานส่วนกลางจะมีอีกชุดหนึ่งที่จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ อาจจะเป็นสหกรณ์ หรือ
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อาจจะเป็น Farmer Shop เข้าไปร่วมเป็น supply chain กับชุมชน แล้วให้เลือกว่าตัวเองจะเริ่มต้นจาก
อะไร
ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ อยากให้เลือกพื้นที่กระจายทั่วประเทศ เพื่อเวลาอบรมจะได้มีที่
เรียนเป็นโรงเรียน
ปิดประชุมเวลา 14.00 น.
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รายงานการประชุม
“การจัดโครงการบรรยายพิเศษ”
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556
ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.รศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท
2.นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
นักวิจัยประจําโครงการ

เริ่มประชุม เวลา 14.00น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาทได้มอบหายให้นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ จัดทําโครงการบรรยาย
พิเ ศษ โดยได้ข้อสรุ ป ตรงกั นว่าเป็ น การบรรยายพิ เ ศษและร่ ว มกิ จ กรรม “การดูแลสุขภาพด้วยพื ช
สมุนไพร” วิทยากรเป็นคุณหมอโกศล สิงห์ทอง โดยให้เตรียมการประชาสัมพันธ์ โดยการติดประกาศ
ตามคณะต่างๆ ขึ้นจอ LED ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ที่ร้าน Farmer Shop และ
จัดทําการ์ดเชิญไปยังคณาจารย์ ตามกําหนดการ มีท่านคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน
และอาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากรเป็นผู้ดําเนินรายการ
ปิดประชุม เวลา 15.00น.
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รายงานการประชุมย่อย เรื่อง ระบบร้าน Farmer Shop
วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 11.00-11.30 น.
ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์
2. นางสาวณัฐกานต์
3. นางสาววสินธรา

ภัทราวาท
สหวัชรินทร์
ขวยเขิน

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจยั ประจําโครงการ
เจ้าหน้าที่วิจยั ประจําโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ซึ่งได้ รั บรายงานความผิดปกติของรายงานสต็ อกสิน ค้ า โดยพบว่าในรายงานสต็อ กสิน ค้ านั้ น ยอด
คงเหลือไม่ตรงกับยอดสินค้าจริงเกือบทุกรายการ ทําให้ ผอ.สว.สก. มีการเรียกประชุมเพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหาดังกล่าว โดยนางสาววสินธราคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ปรับปรุงรายการสินค้าย้อนหลัง คือ
วันที่ปรับปรุงเป็นวันที่ 3 มกราคม 2556 แต่เลือกวันที่ในโปรแกรมเป็นวันที่ 22 ธันวาคม 2555 ดังนั้น ที่
ประชุมจึงมีมติให้ ติดต่อบริษัท เอด้า ซอฟท์ จํากัด เพื่อดํ าเนิ นการแก้ ไขปัญหาที่เ กิ ดขึ้ น และมีการ
กําหนดนโยบายของการปรับปรุงรายการสินค้าใหม่ดังนี้
1. ห้ามปรับปรุงรายการสินค้าย้อนหลังวันที่
2. ก่อนการปรับปรุงรายการสินค้าต้องขออนุมัติจากผู้จัดการร้านก่อนทุกครั้ง
3. ให้เจ้าหน้าที่ back office ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ซึ่ง ผอ.สว.สก. ได้เสนอให้นําประสบการณ์ในครั้งนี้ บันทึกไว้ในคู่มือร้าน Farmer Shop
ด้วย ซึ่งในแต่ละหน่วย ควรมี Do และ Don’t จากประสบการณ์ที่เจ้าหน้าที่ได้พบจริง เพื่อเป็น
แนวนโยบายว่า หากมีปัญหาในลักษณะนี้ จะต้องทําอย่างไร และไม่ควรทําอะไร โดยผอ.สว.สก. กําชับ
ให้เจ้าหน้าที่ back office ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 28/2556 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 15/2555)
วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. คุณกาญจนา คูหากาญจน์
3. คุณบรรหาร

แสงฟ้าสุวรรณ

4. คุณสุขุม
5. คุณสมพงษ์
6. คุณวรรณวิมล
7. คุณถนัด
8. คุณภรกานต์
9. คุณคมชาญ
10. คุณสายสุดา

ไวทยธํารงค์
ชุ่มเพ็งพันธ์
เฟื่องฟูสิน
เบิกนา
ภู่ธนวรุตม์
เอกเตชวุฒิ
ศรีอุไร

เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop
ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน
Farmer Shop
รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน
Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ผู้ประกอบการ กะปิ “วัน”
ผู้ประกอบการ กาแฟเมืองกระบี่
ผู้ประกอบการ (ไร่ดํารงค์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกธนพัฒน์ จํากัด
นักวิจัย

วาระที่ 2

เรื่องสืบเนื่อง
2.1 ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2555
คุณวสินธรา ขวยเขิน เจ้าหน้าที่โครงการฯ รายงานผลการดําเนินงานของโครงการร้าน
Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ดังนี้
ผลการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2555 มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน
2555 จํานวนทั้งสิ้น 920 ราย โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจํานวน 55 ราย ผลประกอบการมี
รายได้รวมทั้งสิ้น 98,421.91 บาท โดยมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ รวมทั้งสิ้น 19,607.78 บาท
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ยอดสินค้าขายดีเรียงตามจํานวน ได้แก่ น้ําข้าวโพด เครื่องดื่มผลไม้ ไดฟุกุ น้ําดื่มเกษตร
คุ้ ก กี้ เ พื่ อ สุ ข ภาพ น้ํ า ฟั ก ข้ า ว ขนมเปี๊ ย ะ กะหรี่ พั ฟ กล้ ว ยอบเล็ บ มื อ นาง 50 กรั ม และขนมขาไก่
ตามลํ า ดั บ ส่ ว นยอดสิ น ค้ า ขายดี เรี ย งตามจํ า นวนเงิ น ได้ แ ก่ น้ํ า ข้ า วโพด ข้ า วเกิ ด บุ ญ 5 กก. (ไม่
สุญญากาศ) คุ้กกี้เพื่อสุขภาพ ไดฟุกุ เครื่องดื่มผลไม้ ขนมเปี๊ยะ ข้าวเกิดบุญ 1 กก. (สุญญากาศ) น้ําฟัก
ข้าว ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิ105) และ กะหรี่พัฟ ตามลําดับ
ผลการดําเนินงานเดือนธันวาคม 2555 มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวม
ทั้งสิ้น 981 ราย โดยมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจํานวน 61 ราย รายได้รวม 142,153.38
บาท (รวมรายได้ สุ ท ธิ จ ากโครงการของขวั ญ ปี ใ หม่ 2556) และมี กํ า ไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ รวมทั้ ง สิ้ น
44,188.56 บาท
ยอดสินค้าขายดี เรียงตามจํานวน ได้แก่ น้ําข้าวโพด ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิ 105)
ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิแดง) เครื่องดื่มผลไม้ ลูกอมมะขาม น้ําดื่มเกษตร ข้าวกล้องคุณธรรม
(หอมนิล) คุ้กกี้เพื่อสุขภาพ ขนมเปี๊ยะ และกะหรี่พัฟ ตามลําดับ สําหรับยอดสินค้าขายดี เรียงตาม
จํานวนเงิน ได้แก่ ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิ 105) น้ําข้าวโพด ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิแดง)
ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมนิล) ถุงผ้า Farmer Shop ลูกอมมะขาม ข้าวเกิดบุญ 1 กก. (ไม่สุญญากาศ)
ข้าวเกิดบุญ 5 กก. (ไม่สุญญากาศ) คุ้กกี้เพื่อสุขภาพ และเลือดจระเข้ ตามลําดับ
ทั้งนี้จากการเปิดร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม
2554 และมีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคสมัครสมาชิกมาโดยตลอดนั้น คณะทํางานจึงมีข้อสรุปให้มีการ
จัดสรรเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกของโครงการร้าน Farmer Shop โดยคิดยอดซื้อสะสมตั้งแต่เริ่มเปิดร้าน
เนื่องจากเมื่อสิ้นปี 2554 นั้น ไม่ได้คิดเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก เพราะมีข้อจํากัดหลายประการ เช่น เพิ่ง
เปิดร้านได้เพียงประมาณ 5 เดือน และต้องปิดร้านในช่วงที่มหาวิทยาลัยประสบภาวะน้ําท่วมตลอดเดือน
พฤศจิกายน 2554 เป็นต้น ซึ่งยอดเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 โครงการฯ มีสมาชิก
รวมทั้งสิ้น 981 ราย แบ่งเป็นสมาชิกที่มียอดซื้อสินค้าทั้งสิ้น 710 ราย และสมาชิกที่ไม่มียอดซื้อสินค้า
รวม 271 ราย
สําหรับสมาชิกที่มียอดซื้อสินค้า 710 ราย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สมาชิกที่ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืน จํานวน 291 ราย รวมยอดเงินเฉลี่ยคืนทั้งสิ้น 10,597 บาท และ 2) สมาชิกที่ได้รับของที่ระลึก
จํานวน 419 ราย (ตามมติที่ประชุมวันที่ 3 ธ.ค. 2555 ให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนแก่ผ้ทู ี่มียอดซื้อสะสมเกิน 300
บาทขึ้นไป ในอัตรา 3% จากยอดซื้อสะสมของลูกค้าแต่ละราย ส่วนสมาชิกที่มียอดซื้อน้อยกว่า 300
บาท ให้แจกเป็นของที่ระลึกแทน)
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2.2 ผลการดําเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ ประจําปี 2556
คุณวสินธรา ขวยเขิน รายงานภาพรวมของโครงการของขวัญปีใหม่ 2556 จากการ
ดําเนินการโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 17-28 ธันวาคม 2555 มีลูกค้าโดยประมาณจํานวน 400 ราย มี
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 25 ราย และมีจํานวนสินค้าประมาณ 80 รายการ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ กรมโยธาฯ และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งโครงการฯ มีรายได้จากการจําหน่ายทั้งสิ้น 114,674 บาท แบ่งเป็นต้นทุน
75,264.92 บาท กําไรขั้นต้น 39,409.08 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ 17,775 บาท และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน 12,226 บาท มีกําไรสุทธิ 9,408.08 บาท
สินค้าขายดี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสินค้าบริโภค ได้แก่ ชุดข้าวคุณธรรม ลูกอม
มะขาม และน้ําองุ่น 2) กลุ่มสินค้าอุปโภค ได้แก่ ถุงผ้า และสบู่เหลวขมิ้น 3) กลุ่มผลไม้ ได้แก่ ฝรั่ง แคน
ตาลูป และชมพู่
ทั้งนี้คุณถนัด เบิกนา ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้ให้ข้อสังเกตในการจัดบู๊ทจําหน่ายสินค้า
บริเวณหน้าร้าน Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ในโครงการของขวัญปีใหม่น้ัน เห็นว่าควรมี
ความเคลื่อนไหวเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคให้มากขึ้น เนื่องจากหากมองระยะไกลจะไม่ทราบว่า
เป็นซุ้มจําหน่ายอะไร แต่โดยภาพรวมแล้วเป็นโครงการที่ดีมาก
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวชี้แจงการดําเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่นี้จัดขึ้น
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ของร้ า นได้ เ ลื อ กสิ น ค้ า เพื่อ นํ าไปเป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่ ซึ่ ง พบว่ า “ชุ ด ข้ า วใส่
กระเช้า” ได้รับความสนใจจากคนในประชาคมมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้สําหรับเรื่องกําไร
สุทธิที่ได้รวมประมาณเก้าพันกว่าบาทนั้น เนื่องจากพนักงานใช้สินค้าตกแต่งอย่างดีเพื่อความสวยงาม
ทําให้ไม่ได้กําไรมากนัก
2.3 ติดตามความก้าวหน้า Outlet Farmer Shop
 Outlet ไร่สุวรรณ
คณะกรรมการรายงานการดําเนินงาน พบว่าทุกอย่างดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย แต่มี
การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินจาก 15 วัน/ครั้ง เป็น 30 วัน/ครั้งแทน
ทั้งนี้คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน ผู้ประกอบการ จําหน่าย “กะปิวัน” แจ้งแก่ที่ประชุมว่า เมื่อ
วันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ในงานเวทีเสวนาประจําปีของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คุณพูนทรัพย์
(คุณปู) เลขาฯ สถาบันอินทรีย์ฯ บอกให้นําสินค้าส่งไปวางจําหน่ายได้ จึงได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ร้านค้า
ไร่สุวรรณเพื่อสอบถามเรื่องนําสินค้าไปวางจําหน่าย แต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อว่าสินค้ายังไม่
ผ่านการพิจารณา
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าเข้าใจปัญหาการทํางานของร้านค้าไร่สุวรรณ เนื่องจาก
เป็นการดําเนินงานในระบบราชการ/มหาวิทยาลัย จึงอาจเกิดความล่าช้าบ้าง เช่นกรณีนี้ที่คุณปู (เลขาฯ)
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บอกให้ นํ า สิ น ค้ า ไปวางจํ า หน่ า ย แต่ เ มื่ อ ติ ด ต่ อ ไปแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ยั ง ไม่ รั บ ทราบ ทั้ ง นี้ ก ารติ ด ต่ อ กั บ
เจ้าหน้าที่ของร้านไร่สุวรรณนั้น เบื้องต้นโครงการ Farmer Shop ต้องทําการแจ้งเพิ่มชนิดสินค้าไปยังร้าน
ไร่สุวรรณเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจึงจะได้รับการติดต่อสั่งสินค้า
ไปวางจําหน่ายต่อไป

Outlet ร้านสหกรณ์ กฟผ. จํากัด
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท แจ้ ง แก่ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ร้ า นสหกรณ์ กฟผ. ยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดําเนินการปรับปรุง จึงต้องรอจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย แล้วจึงจะหารืออีกครั้งว่าโครงการจะดําเนินงาน
ต่อไปอย่างไร

Outlet ปึกเตียน คาบาน่า รึสอร์ท & เรสซิเด้นท์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุมว่าได้เข้าพบและหารือกับคุณชปาพันธุ์ ผู้ลงทุน
สร้าง Outlet ปึกเตียน ที่มีความสนใจติดต่อโครงการร้าน Farmer Shop ให้นําสินค้าไปวางจําหน่าย โดย
จะให้พื้นที่ด้านหลังส่วนหนึ่งแก่โครงการฯ โดยความตั้งใจของผู้ลงทุนคือจะสร้างให้เป็นศูนย์จําหน่าย
สินค้าอุปโภค บริโภค ของที่ระลึก และจัดเป็นร้านอาหารจําหน่ายสเต๊ก สําหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่าน
เส้นทางนี้ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก และมีสินค้าหลากหลายประเภทจากสถานที่ต่างๆ มารวมอยู่ที่นี่ จึงขอ
ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าโครงการควรดําเนินการอย่างไร
ที่ประชุมได้อภิปราย แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และมีข้อสรุปว่าให้รอจนกว่าจะสร้าง
เสร็จแล้วจึงจะพิจารณานําสินค้าไปทดลองวางจําหน่ายอีกครั้ง

Outlet ณ ปั๊มน้ํามันของ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุมว่าผู้จัดการ สกก. ปราสาท จํากัด ให้ความสนใจ
จะทําร้าน Farmer Shop ในปั๊มน้ํามันของสหกรณ์ที่มีอยู่ใน จ.สุรินทร์ โดยจะเป็นสหกรณ์แห่งแรกที่นํา
ร้าน Farmer Shop สู่ชุมชน
นอกจากนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งเพิ่มเติมว่าได้หารือกับตัวแทนผู้ประกอบการของ
บางจาก ใบจาก และบิ๊กซี ว่ามีแนวโน้มจะนําร้าน Farmer Shop ไปตั้งไว้ในปั๊มน้ํามันต่อไป ซึ่งอาจมี
ความเป็นไปได้ในอนาคต นอกจากนี้ในส่วนของร้านค้าชุมชนนั้น จะมีการร่วมมือกับ สปก. โดยการสร้าง
ศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายโอนความรู้ให้แก่ข้าราชการเพื่อให้นําไปขยายต่อ ซึ่งโครงการฯ จะเป็นศูนย์กลางใน
การส่งผ่านความรู้ไปให้ เช่น ที่บางไทร เป็นต้น
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การจัดบู๊ท Farmer Shop ในงานเกษตรแห่งชาติ
(31 ม.ค. – 9 ก.พ. 2556)
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท แจ้ ง ว่ า งานเกษตรแห่ ง ชาติ ใ นปี นี้ จ ะจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่
31 ม.ค. – 9 ก.พ. 2556 โดยบู๊ทของโครงการร้าน Farmer Shop นั้น สถาบันฯ จะไม่ลงไปจัดเอง
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เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จึงขอหารือคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมว่าถ้าจะให้
ช่วยออกแบบและจัดหาเจ้าภาพในการจัดบู๊ท มีความคิดเห็นอย่างไร และจะจัดบู๊ทในรูปแบบใด ทั้งนี้
สถาบั น ฯ จะเป็ น ผู้ อ อกเงิ น ค่ า เช่ า บู๊ ท ให้ โดยมี พื้ น ที่ ใ ห้ เ ลื อ ก 2 แห่ ง คื อ บริ เ วณทางโค้ ง หน้ า สํ า นั ก
พิพิธภัณฑ์ฯ และบริเวณถนนหน้าคณะเศรษฐศาสตร์
คณะกรรมการและผู้ประกอบการได้ร่วมหารือ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อดี
ข้อเสียของการจัดบู๊ทในแต่ละรูปแบบจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านๆ มา จนได้ข้อสรุปว่า ให้จัดเป็นบู๊ท
วิชาการ โดยมีกาแฟเมืองกระบี่ ของคุณถนัด เบิกนา เป็นตัวดึงดูดให้คนเข้าบู๊ท และให้เจ้าหน้าที่ของ
โครงการร้าน Farmer Shop ไปทําการประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยสถาบันฯ จะทําแผ่นประชาสัมพันธ์
สินค้าของร้าน Farmer Shop ไปแจกในงานนี้ สําหรับสินค้าของคุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน และเครือข่าย
หากต้องการนําไปวางจําหน่ายในบู๊ทจะให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
1. คุณกาญจนา คูหากาญจน์ เสนอเรื่องการส่งสินค้ากระจายไปยัง Outlet ต่างๆ
ที่อาจพบปั ญหาที่ยั ง แก้ ไ ขไม่ ไ ด้ เช่ น กรณี รพ.นครธน ที่ ต้ องการสั่ งสินค้าจากโครงการมากแต่ ไ ม่
สามารถส่งให้ได้ ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงว่า กรณี รพ.นครธน นี้ มีความต้องการสั่งสินค้า
จริงแต่สั่งสินค้าในปริมาณน้อยมากจนไม่คุ้มค่าขนส่ง นอกจากนี้เมื่อได้หารือแล้วพบว่ามีจุดประสงค์ไม่
ตรงกับโครงการ Farmer Shop เพราะ รพ.นครธน เน้นเรื่อง Green Market
ที่ประชุมได้ห ารือแลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายสินค้ าของร้าน Farmer
Shop เพื่อรองรับการขยายตัวของร้านในอนาคต และการพูดคุยข้อตกลงกับเครือข่ายที่ต้องการสั่งสินค้า
จากร้าน Farmer Shop ไปจําหน่ายในพื้นที่หรือร้านของตนเอง ซึ่งได้คําแนะนําจาก คุณคมชาญ เอกเตช
วุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกธนพัฒน์ จํากัด ว่าการเจรจานั้นต้องคํานึงถึง 3 ประเด็นหลักคือ 1)
เรื่อง GP ที่ไม่ควรเกิน 20% เพราะเป็นการดําเนินงานในนามของโครงการร้าน Farmer Shop 2) เรื่องค่า
DC (Distribute Center) ที่ควรตั้งไว้ที่ +5% และ 3) เรื่อง Maximum volume ที่ผู้ประกอบการแต่ละราย
สามารถผลิตได้เท่าไหร่ต่อสัปดาห์ และความสามารถในการรับออร์เดอร์ล่วงหน้าต้องสั่งก่อนเป็นเวลา
เท่ า ไหร่ ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานต่ อ ไปในอนาคตที่ ต้ อ งมี ค วามชั ด เจน และ
ผู้ประกอบการทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ Farmer Shop ต้องมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบสูง
2. รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท แจ้ ง ข่ า วแก่ ที่ ป ระชุ ม ว่ า สถาบั น ฯ จะได้ ทํ า MOU
กับบริษัท เจียเม้ง จํากัด ผู้ผลิตข้าวถ้วย (ข้าวนึ่ง) หลายชนิด เพื่อนําสินค้าจากโครงการ Farmer Shop ที่
มีศักยภาพไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยคาดว่าในเดือนกันยายนนี้จะได้นําเรื่องสินค้าไปเจรจาเพื่อขยายสู่
ตลาดต่างประเทศต่อไป
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
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รายงานการประชุม
เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการสนับสนุนโครงการร้านค้า Farmer Shop
ระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
วันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. ดร.ฟรานซีส
3. คุณอรรถพล
4. คุณสิทธิพงษ์
5. คุณภูษติ
6. คุณวิสูตร์

ภัทราวาท
นันตสุคนธ์
ภูษณะพงษ์
ติยเวศย์
สุปัญญเดชากุล
ยังพลขันธ์

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
หน่วยวิชาการและฝึกอบรมบริษทั ปตท.จํากัด
หน่วยปฏิบตั ิการภาคสนามบริษทั ปตท.จํากัด
หน่วยวิชาการและฝึกอบรมบริษทั ปตท.จํากัด
หน่วยปฏิบัติการภาคสนามบริษัท ปตท.จํากัด
หน่วยวิชาการและฝึกอบรมบริษทั ปตท.จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ประชุมร่วมกับ
ดร.ฟรานซีส นันตสุคนธ์ หน่วยวิชาการและฝึกอบรมบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), คุณอรรถพล ภูษณะ
พงษ์ หน่วยปฏิบัติการภาคสนามบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), คุณสิทธิพงษ์ ติยเวศย์ หน่วยวิชาการและ
ฝึกอบรมบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), คุณภูษิต สุปัญญเดชากุล หน่วยปฏิบัติการภาคสนามบริษัท
ปตท.จํ า กั ด (มหาชน) และ คุ ณ วิ สู ต ร์ ยั ง พลขั น ธ์ หน่ ว ยวิ ช าการและฝึ ก อบรมบริ ษั ท ปตท.จํ า กั ด
(มหาชน) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการสนับสนุนโครงการร้านค้า Farmer Shop ระหว่างสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์และ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
ซึ่งทาง บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการจัดโครงการให้
ความรู้ต่างๆ แก่ เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และโครงการหลักสูตร
ชาวนามืออาชีพ ที่มจี ุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวนาได้รับความรู้และสามารถนําไปใช้ได้จริงในสังคมปัจจุบัน
โดยจะประสานด้านสายงานธุรกิจของบริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) เพื่อเสริมพลังสนับสนุนโครงการร้าน
Farmer shop เพื่อหารืออีกครั้ง
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
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การประชุม “การจัดlay out ห้องศูนย์เรียนรู้ข้าว”
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556
ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2.นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
นักวิจัยประจําโครงการ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้มอบหมายให้คุณวรวรรณ ดาวเจริญ ออกแบบ lay out ศูนย์
เรียนรู้ข้าว เป็นศูนย์เรียนรู้ และได้ข้อสรุปว่าจะใช้โปสเตอร์จากงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อ
ตกแต่งร้าน และแบ่งพื้นที่กับโครงการซื้อข้าวจากชาวนา
ปิดประชุมเวลา 10.20น.
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รายงานการประชุมย่อยการจัดทําคู่มือร้าน Farmer Shop
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 15.00 – 15.15 น.
ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์
2. นางสาวสายสุดา
3. นางสาวณัฐกานต์
4. นางสาววสินธรา

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สหวัชรินทร์
ขวยเขิน

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เจ้าหน้าที่วิจยั ประจําโครงการ
เจ้าหน้าที่วิจยั ประจําโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดการประชุม
เพื่ อ ติ ด ตามการทํ า ร่ า งคู่ มื อ ของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในหน่ ว ยต่ า งๆ ตามที่ ไ ด้ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่
7 ธันวาคม 2555 โดยนางสาวณัฐกานต์ได้ส่งร่างให้ ผอ.สว.สก. ทั้งสิ้น 3 หน่วย ได้แก่ ทําเลที่ต้ังและ
การจั ด บรรยากาศภายในร้ า น การกํ า หนดราคา และเทคนิ ค หลั ก การจั ด การการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า
ซึ่ง ผอ.สว.สก. ได้กล่าวถึงแนวทางในการเขียนคู่มือ โดยต้องการให้มีองค์ประกอบในแต่ละหน่วยดังนี้
คือ 1. เกริ่นนํา/ ทฤษฎี ของหัวข้อนั้น 2. ระเบียบ/ นโยบาย/ แนวปฏิบัติ 3. Do & Don’t ซึ่งเนื้อหาอยาก
ให้นําข้อมูลจากประสบการณ์จริงที่ได้ปฏิบัติงาน และศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อที่แต่ละคนทํา โดย
เมื่อทําเสร็จให้ส่งให้ ผอ.สว.สก. ตรวจและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งหากมีข้อสงสัยสามารถขอคําปรึกษาจาก
ผอ.สว.สก. ได้ทุกเมื่อ
ผอ.สว.สก. ได้ ม อบหมายให้ น างสาววสิ น ธรา จั ด ทํ า แผนการถ่ า ยโอนงานให้ แ ก่
นางสาวอรสิริ ซึ่งต้องทําคู่มือการใช้โปรแกรมควบคู่กับการทําคู่มือร้าน Farmer Shop ด้วย
ซึ่งอาจแบ่งคู่มือเป็นบทๆ และเสนอให้ ผอ.สว.สก. พิจารณาก่อน โดยคาดว่าจะดําเนินการทําคู่มือและ
ถ่ายโอนงานให้เสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
ปิดประชุมเวลา 15.15 น.
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รายงานการประชุมย่อยการเตรียมจ่ายเงินเฉลี่ยคืนสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 13.45-14.10 น.
ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์
2. นางสาววสินธรา
3. นางสาววรวรรณ

ภัทราวาท
ขวยเขิน
ดาวเจริญ

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจยั ประจําโครงการ
เจ้าหน้าที่วิจยั ประจําโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อาํ นวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดการประชุม
โดยนางสาววสินธรา รายงานระเบียบการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกดังนี้
1. สมาชิ ก ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เฉลี่ ย คื น ต้ อ งมี ย อดซื้ อ สะสมตั้ ง แต่ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2554 –
31 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป (ซึ่งยอดซื้อสะสมไม่นับรวมยอดซื้อสินค้าจากบู๊ทโครงการ
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่โครงการร้าน Farmer
Shop
ได้จัด ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 –
31 ธั น วาคม 2555 เช่ น โครงการของขวั ญ ปี ใ หม่ 2554 และ 2555, บู๊ ท อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ,
งานมหกรรมสกว. ฯลฯ เป็นต้น)
2. สมาชิกที่เข้าเงื่อนไขข้อที่ 1 จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 3 จากยอดซื้อสะสมของ
สมาชิกแต่ละราย ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2555
3. สมาชิกที่มียอดซื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 ต่ํากว่า
300 บาท จะได้รับของที่ระลึกจากโครงการร้าน Farmer Shop ตามที่ประชุมเห็นสมควร
4. ระยะเวลาการแจกเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนซื้อ ให้ติดประกาศภายในเดือน มกราคม 2556
และดําเนินการแจกเงินเฉลี่ยคืนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 หากพ้นจากระยะเวลาที่กําหนดให้นําเงินคืน
เข้าบัญชีโครงการร้าน Farmer Shop ต่อไป
จากระเบียบดังกล่าว ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสมาชิกที่มียอดซื้อต่ํากว่า 300 บาท มี
มติ ว่ า จะไม่ แ จกของที่ ร ะลึ ก ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ต ามระเบี ย บข้ า งต้ น เนื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาตาม
เจตนารมย์ของการเฉลี่ยเงินคืนว่าต้องการคืนกําไรแก่สมาชิกที่ซื้อสินค้าประจํา และมีความเป็นเจ้าของ
ร่ ว มกั น ทั้ ง นี้ พบว่ า มี ส มาชิ ก ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เฉลี่ ย คื น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 291 ราย รวมมู ล ค่ า เงิ น เฉลี่ ย คื น
10,583.00 บาท ที่ประชุมจึงมีมติให้นางสาววรวรรณ เป็นผู้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกตามระเบียบ
ข้างต้น ในวันอังคารและพฤหัสบดีของเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.30 – 16.30 น. และเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้นางสาววรวรรณรายงานผลการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนด้วย
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จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจํานวนเงินที่ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเฉลี่ยคืนงวดแรก ซึง่ มี
มติให้ นางสาววสินธราทําการเบิกเงินจํานวน 5,000 บาท ให้นางสาววรวรรณ และให้ดูแลจัดการ
จ่ า ยเงิ น เฉลี่ ย คื น ให้ ส มาชิ ก หากเงิ น ดั ง กล่ า วใกล้ ห มดให้ น างสาววสิ น ธรา ดํ า เนิ น การ
เบิกเงินงวดต่อไปอีก 5,000 บาท เพื่อให้นางสาววรวรรณจ่ายเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกต่อไป
ทั้งนี้ ให้นางสาววรวรรณดําเนินการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นสมาชิกโครงการร้าน
Farmer Shop และประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ “การดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร”
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นการคืนกําไรแก่สมาชิกร้าน Farmer Shop ในทางหนึ่งด้วย
ปิดประชุมเวลา 14.10 น.

2-91

รายงานการประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2556
วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.15 – 15.30 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

รศ.จุฑาทิพย์
น.ส.สายสุดา
น.ส.ผุสดี
นายพรพงษ์

ภัทราวาท
ศรีอุไร
กลิ่นเกษร
แสงนาค

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ศนู ย์สารสนเทศสหกรณ์
เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์สารสนเทศสหกรณ์

เริ่มประชุม เวลา 14.15 น.
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) เป็นประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 การจัดทําวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 19 (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2556)
หน้าปก: ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารูปแบบหน้าปกวารสาร ฉบับที่ 19 สรุปว่า
ธีมหลักจะเป็นการปล่อยของ ซึ่งหมายถึง การสื่อสารกับผู้อ่านวารสารว่าสถาบันฯ มีนวัตกรรมหรือชุด
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และสถาบันฯ กําลังจะปล่อยของเหล่านี้เพื่อถ่ายโอนความรู้ในลําดับต่อไป โดย
จะนําเสนอผ่านรูปตะกร้าหรือกระเช้าของขวัญที่มีลูกโป่งหรือรูปผลไม้อยู่ในตะกร้า และลูกโป่งหรือ
ผลไม้แต่ละลูกจะแทนชุดความรู้ หรือนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยแต่ละชิ้นงาน เช่น VN&F platform หรือ
SEE เป็นต้น และด้านล่างของตะกร้าเขียนข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์งานวิจัย/ ผลผลิตงานวิจัย” โดยใช้พื้น
ปกเป็นสีแดง
ปกใน: รายชื่อที่ปรึกษา ให้เปลี่ยนชื่อจากเดิม “สิรี ชัยสิริ” เป็นชื่อคณบดี คณะ
เศรษฐศาสตร์คนใหม่ และ เพิ่มชื่อเลขา ส.ป.ก. โดยมอบให้คุณผุสดี กลิ่นเกษร เป็นผู้ดูแล
2.1.1 บทความในวารสาร
1. ในแวดวงคนสหกรณ์
- บทความเรื่อง “สี่สหกรณ์ ชี้แนะแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิก” ข้อมูล
จากเวทีสนทนา “กลไกการฝึกอบรมฯ สอ.” เรียบเรียงโดย ซาโกะ จัง
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- บทความเรื่อง “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสหกรณ์ออมทรัพย์” โดย
รศ.จุฑา
ทิพย์ ภัทราวาท
- สัมภาษณ์ผ้นู ําสหกรณ์ 1 แห่ง
2. มุมมองจากคนแดนไกล
- งานแปลบทความต่างประเทศ เรื่อง Business model รูปแบบใหม่
- แนะนําสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน (เลือก 1 ประเทศ ในวารสารแต่ละฉบับ เริ่มตั้งแต่
ฉบับที่ 19 เป็นต้นไป) เขียนโดย อ.วีระ คําวิเศษณ์ จาก มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย
3. เติมความรู้
- บทความเรื่อง เกษตรวิสัยเล่าเรื่อง “การเตรียมพร้อมของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ของสหกรณ์การเกษตร” โดย คุณบุญล้วน อุดมพันธ์
- บทความเรื่อง “ว่าด้วยการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม VN&F platform” โดย รศ.จุฑา
ทิพย์ ภัทราวาท
- บทความเรื่อง “ข้าว” โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์
- เล่าเรื่อง “สหกรณ์ : นวัตกรรมอันงดงามข้ามศตวรรษ” โดย สว.สก.
4. เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย
- ว่าด้วยเรื่อง PAR โดย คุณผุสดี กลิ่นเกษร
- เรื่อง “การถ่ายโอนความรู้ส่กู ารพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม จาก มก. สู่ ส.ป.ก.”
- โครงการความร่วมมือ มก.-ส.ป.ก.
- ในแวดวงผู้ประสานงาน โดย คุณสายสุดา ศรีอุไร
- ควั น หลง บู๊ ท งานเกษตรแฟร์ (ข้ า วคุ ณ ธรรม/ข้ า วเกิ ด บุ ญ ) โดยคุ ณ ณั ฐ กานต์ สห
วัชรินทร์ ผู้ดูแลโครงการซื้อข้าวจากชาวนา
5. ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ
- เรื่อง “ผู้นําชาวนามืออาชีพรุ่นบุกเบิก (ชัยนาท)” โดย คุณธราภรณ์ ศรีงาม
- เรื่อง “ติดตามงานสหกรณ์ ...วาระแห่งชาติ” โดย คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง
6. นานาสาระ
- “เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง” โดย อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
- เรื่องสุขภาพ โดย คุณวรวรรณ (คุณพลอย)
2.1.2 การจัดหาผู้สนับสนุนการพิมพ์วารสาร (Sponsor)
คุณสายสุดา ศรีอุไร รายงานการจัดหาผู้สนับสนุนการพิมพ์วารสาร ซึ่งขณะนี้มีผู้สนับสนุน
ต่อเนื่อง ได้แก่ ชสอ. ชสท. และ สอ.จุฬาฯ สําหรับ ชสค. และ สหประกันชีวิต หมดวาระการสนับสนุน ซึ่ง
ได้ดําเนินการติดตามแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ
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รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท รั บ ประสานงานกั บ ชสค. และ บมจ. สหประกั น ฯ เพื่ อ ขอการ
สนับสนุนการจัดพิมพ์ต่อไป และมอบให้คุณสายสุดา ศรีอุไร หาช่องทางการติดต่อขอการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน สสส. เพิ่มเติมด้วย
2.2 ติดตามความก้าวหน้าการจัดทําเว็บไซต์สถาบันฯ
คุณพรพงษ์ แสงนาค เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์สถาบันฯ รายงานความก้าวหน้าการจัดทํา
เว็บไซต์สถาบันฯ โดยจะเน้นเรื่อง Search engine ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพบลิงค์เชื่อมต่อเข้ามาที่เว็บของ
สถาบันฯ มากขึ้นเมื่อทําการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น กูเกิ้ล ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม
ใช้บริการค้นหาคําต่างๆ มากที่สุดในโลก เช่น ถ้ามีคําใดปรากฏในหน้าเว็บสถาบันฯ บ่อยๆ จะทําให้
เว็บไซต์กูเกิ้ลเก็บข้อมูลและแสดงผลเมื่อมีผู้สืบค้นคํานั้นๆ เช่น คําว่า การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการร้าน Farmer Shop เป็นต้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีคําแนะนําดังนี้
1. เรื่อง Search engine ให้เน้นการค้นหาคําว่า การค้าที่เป็นธรรม ธุรกิจฐานสังคม และ
Farmer Shop เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อได้รับข่าวจากผู้เขียนข่าวแล้ว ให้คุณพรพงษ์ เป็นผู้คัดกรองการใช้คําใน
ข่าวให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการสืบค้นข้อมูลด้วย search engine
2. ปรับแก้ไขหน้าแรกของเว็บไซต์สถาบันฯ เรื่องประกาศโครงการอบรมผู้ตรวจสอบ
กิ จ การฯ รุ่ น ที่ 12 ในภาพด้ า นซ้ า ยมื อ ที่ เ ป็ น ตารางแสดงคํ า ที่เ ป็น อัต ลั ก ษณของผู้ ต รวจสอบฯ ของ
โครงการฯ โดยขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละรุ่นที่ได้คิดไว้ และให้ดูสวยงามเชื่อมโยง
กันมากขึ้น
3. ภาพกราฟแสดงราคาข้าว ให้ปรับการเปลี่ยนรูปกราฟให้ช้าลง และแก้ไขหัวเรื่องจาก
เดิมที่นําไปไว้ในโครงการซื้อข้าวจากชาวนา ให้เพิ่มหัวข้อใหม่เป็น “ระบบสารสนเทศราคาข้าวหอมมะลิ”
ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มอบให้คุณพรพงษ์ ศึกษารูปแบบจากเว็บไซต์ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นตัวอย่าง
4. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอให้คุณพรพงษ์ แสงนาค ทําตาราง portfolio การทํางาน
เพื่อเป็นข้อมูลในการนําเสนอรายงาน โดยขอให้เพิ่มรูปแบบและหาวิธีการเพื่อดึงดูดความสนใจให้มีผ้เู ข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น
วาระที่ 3 อื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
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รายงานการประชุม
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 08.00-09.15 น.
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสานนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. รศ.วุฒิชัย
3. คุณวัลลภ
4. คุณมนัส

ภัทราวาท
กปิลกาญจน์
มานะธัญญา
ชูผกา

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
สายบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
5. คุณสุฑีร์
ธีระกิตติพงษ์ กรรมการผู้จัดการ
6. รศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
7. ผศ.ดร.ทิพรัตน์ พงษ์ธนาพาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
8. ดร.วินัย
พุทธกูล
คณะเศรษฐศาสตร์
เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
พิ ธี ล งนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด โดย
รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนลงนามในบันทึกข้อตกลง
โดยมี ดร.ดํ า รงค์ ศรี พ ระราม รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ก ารวิ ช าการและ รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ลงนามเป็นสักขีพยานในฝ่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในส่วนของ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด มีคุณวัลลภ มานะธัญญา กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนลงนาม โดยมีคุณมนัส ชูผกา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายบริหารทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร และคุณสุฑีร์ ธีระกิตติพงษ์ กรรมการผู้จัดการ ลงนามเป็นสักขีพยาน
นอกจากนี้ ยั ง มี รศ.ดร.ณรงค์ กู้ เ จริ ญ ประสิ ท ธิ์ หั ว หน้ า ภาควิ ช าสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มก. ,คณะนักวิจัยโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ผศ.ดร.ทิพรัตน์ พงษ์ธนาพาณิชย์
รศ.ดร.วินัย พุทธกูล,และคุณเกินศักดิ์ ศรีสวย และตัวแทนจากสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพของเยาวชน เข้าร่วมเป็นเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว
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เบื้องต้นทั้ง 2 หน่วยงานมีแนวทางความร่วมมือในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซ่
อุปทานข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 50 ราย
โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จะให้การสนับสนุนหลักสูตรลูกชาวนามืออาชีพในการ
จั ด การเรี ย นรู้ แ ก่ เ กษตรกร ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ปรั บ วิ ธี คิ ด และเพิ่ ม พู น ความรู้ ก ารจั ด การโซ่ อุ ป ทานแก่
เกษตรกร
ทาง บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะเข้ามาถ่ายทอด
อบรมเรื่องการส่งเสริมการผลิตเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและการรวบรวมผลผลิตแก่เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยคาดหวังว่าการดําเนินโครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ไม่น้อย
กว่า 60% ต้นทุนการผลิตลดลงไม่น้อยกว่า 40% และทําให้ชาวนามีการปรับวิธีคิดและวิธีการผลิต
ภายใต้โซ่อุปทานที่ยั่งยืน
ปิดประชุมเวลา 09.15 น.
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รายงานการประชุม
ผู้ประสานงานฝ่ายชุมชนและสังคมและผู้ประสานงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2556
วันที่ 30–31 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
2 คุณชูสะอาด กันธรส
3 คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช
4 คุณพิสชา ขจรเกียรติสกุล
5 คุณปกรัฐ กนกธนาพร
6 คุณอาภา อนันตกูล
7 คุณเบญญภา มารินทร์
8 คุณจุฑารัตน์ ทนันไชย
9 คุณตวงพร ปานอุทัย
10 คุณสมชาย สว่างจิตร
11 คุณธิติมาพร แก้วกําเหนิด
12 ศ.ดร.อารี วิบลู ย์พงศ์
ผู้ประสานงานฝ่ายชุมชนและสังคม
13 พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศกั ดิ์
14 พ.ต.ต.หญิงนันฐ์ชนก พรหมภานุเสถียร
15 พ.ต.ต.ปริตร สังขนันท์
16 ร.ต.อ.พัชระ รัตนประเสริฐ
17 รศ.สุรัสวดี หุ่นพยนต์
18 ดร.กนต์ธีร์ นุชสุวรรณ
19 คุณพิชญาพร จําปาทอง
20 คุณพิญญ์ชญา สุนทรแตร
21 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
22 คุณสายสุดา ศรีอุไร
23 ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

รอง ผอ.สกว./ผอ.ฝ่ายชุมชนและสังคม
รองผู้อํานวยการบริหารด้านนโยบายและ
แผน สกว.
ผู้ประสานงานอาวุโส สกว.
ผู้จัดการตรวจสอบภายใน สกว.
เจ้าหน้าทีท่ รัพย์สินทางปัญญา สกว.
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารโครงการวิจัย
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารโครงการวิจัย
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารโครงการวิจัย
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารโครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชุดกระบวนการยุติธรรม-ตํารวจ
ชุดกระบวนการยุติธรรม-ตํารวจ
ชุดกระบวนการยุติธรรม-ตํารวจ
ชุดกระบวนการยุติธรรม-ตํารวจ
สถาบันพัฒนาสยาม
สถาบันพัฒนาสยาม
สถาบันพัฒนาสยาม
สถาบันพัฒนาสยาม
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน
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24

รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

25

คุณอภิรดี มณีโชติ

26

ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่

27

ดร.ยุวดี ศันสนียรัตน์

28
29
30
31

ดร.จุฬากร มาเสถียรวงศ์
ดร.นันทิดา จันทรางศุ
คุณเกินศักดิ์ ศรีสวย
คุณอนุช อาภาภิรม

32

คุณจินตนา นนทะกา

33

คุณกรรณิการ์ หุตะแพทย์

ผู้ประสานงาน ABC
34 ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
35

คุณดวงพร รักขพันธุ์

36

คุณจิริกา นุตาลัย

37

คุณแมน ปุโรทกานนท์

38

คุณบุญเยี่ยม เหลาสะอาด

39

คุณเอกชัย ปิน่ แก้ว

40

คุณนิธิภา อุดมสาลี

โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา
โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการติดตาม
และพัฒนาครู (ระบบ Coaching)
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการติดตาม
และพัฒนาครู(ระบบ Coaching)
สถาบันรามจิตติ
สถาบันรามจิตติ
สถาบันรามจิตติ
โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่
โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่
โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่
โครงการการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4
จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง
โครงการการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4
จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินผลแบบ
เสริมพลังเพื่อการพัฒนางานพื้นที่
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินผลแบบ
เสริมพลังเพื่อการพัฒนางานพื้นที่
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินผลแบบ
เสริมพลังเพื่อการพัฒนางานพื้นที่
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินผลแบบ
เสริมพลังเพื่อการพัฒนางานพื้นที่
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินผลแบบ
เสริมพลังเพื่อการพัฒนางานพื้นที่
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41

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา

42

ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร

43

ผศ.พัชริน ดํารงกิตติกุล

44
45

ดร.อินทิรา ซาฮีร์
ผศ.จําลอง คําบุญชู

46

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา

47

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

48

ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์

49

รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

50

ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส

51

คุณศศิธร คงทอง

52

ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ

53

รศ.ดร.ณภัทร น้อยน้ําใส

54

ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์

สํานักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนา
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สํานักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนา
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ผู้ประสานงานความร่วมมือและเชื่อมโยง
พื้นทีก่ ลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจยั
และการวิจยั เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลําปาง
ผู้ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือเพือ่
การพัฒนาเชิงพื้นทีแ่ บบสร้างสรรค์
ผู้ประสานงานโครงการพัฒนางานวิจยั และ
การสนับสนุนงานวิจยั เชิงพื้นที่จงั หวัด
พิษณุโลก
โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุน
งานวิจยั เชิงพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจยั
เชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว.
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่จงั หวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่จงั หวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์
โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งหน่วย
จัดการความรู้และวิจัยชุมชน สู่การแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของจังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา
ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
บูรณาการการเรียนการสอนระดับคณะเพื่อ
พัฒนาท้องถิน่ ในพื้นที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา
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55
56

ดร.พิชญสินี อริยะกตวงศ์
ดร.ปกรณ์ชยั สุพัฒน์

57

ดร.จักรพันธ์ โสมะเกษตริน

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
โครงการกระบวนการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยกับการรับใช้สังคมและชุมชน
พื้นที่จงั หวัดศรีษะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผู้อํานวยการฝ่ายชุมชนและสังคม (ฝ่าย 4) กล่าวเปิดและชี้แจง
วัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผู้ประสานงาน ใน 2 ส่วน คือ ผู้ประสานงานฝ่าย 4
และผู้ประสานงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ การทํางานของฝ่าย 4 มีชุดโครงการต่างๆ เน้นในเรื่อง ฐานล่าง
คือ การสร้างความเข้มแข็ง โดยเน้นกระบวนการสร้างเรียนรู้ ข้างบนคือเน้นการสร้างระบบ งานที่ฝ่าย 4
เป็น spectrum เน้นลงข้างล่าง มีชุดโครงการที่ทํามานานแล้ว เช่น กลุ่มการศึกษา โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา ระบบ coaching ครู งานการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ชุดการจัดการที่ดิน เรื่องการ
ปกครองท้องถิ่น การกระจายอํานาจ ชุดสหกรณ์ ชุดตํารวจ เป็นงานในเชิงสังคม และงานที่ขึ้นมาใหม่ใน
ระยะหลัง คือ ชุดมรดกทางวัฒนธรรม โครงการการจัดการความขัดแย้งของเขื่อนปากมูล และงานที่
ทําร่วมกับฝ่ายอื่น ได้แก่ ฝ่าย 1 ชายแดน เพื่อนบ้าน ฝ่าย 2 ทําเรื่องเกษตร อาชีพ ฝ่าย 3 สวัสดิภาพ
สาธารณะ ทําเรื่องทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ฝ่าย 4 สังคมวัฒนธรรม ฝ่าย 5 อุตสาหกรรม ฝ่ายท้องถิ่น
ทําเรื่อง community base งาน ABC ที่ สกว. ทําอยู่ มี 4 ประเด็น คือ เรื่องการจัดการน้ํา เรื่องการ
เจรจาการค้า มีข้อสังเกตว่า โจทย์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมา มัน emerge ต้องทํางานข้ามฝ่ายมากขึ้นเรื่อยๆ
งานในกลุ่ม SRI ไม่มีคนดูแลเฉพาะ อย่างประเด็นเรื่อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ จะมีประเด็นเกี่ยวกับความ
มั่นคง มาเลเซีย ชายแดน จะต้องเกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่าย ทั้งฝ่าย 1 ฝ่าย 4 ฝ่ายท้องถิ่น
แนะนําชุดโครงการวิจัย และความก้าวหน้าการทํางานของโครงการวิจัยภายใต้ความรับผิดชอบ
ของผู้ประสานงาน
(1) ชุดนโยบายที่ดิน โดย ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
งานนโยบายที่ดินที่ดําเนินการนั้น เป็นการรวมนักวิชาการที่สนใจเรื่องที่ดินเข้าไว้ มา
ร่วมงานและพัฒนาโครงการวิจัย แนวคิดที่ว่าประเทศเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับที่ดินบ้าง มีใครสนใจทํา
วิจัยบ้าง ส่วนมากอยู่ในหน่วยราชการ ประเด็นมุ่งไปที่สิทธิเกี่ยวกับที่ดิน มูลค่า สิ่งแวดล้อม ความเสื่อม
โทรม การถือครอง ระบบข้อมูล ที่มีผลกระทบกับคนอย่างมหาศาล
ผลการวิจัยที่ได้มา จะเก็บรวบรวมความรู้ มีเจ้าหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ไว้ เกิดการ
นําไปใช้ในระดับการตัดสินใจ
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การขับเคลื่อนงานวิจัย โดยการนําองค์ ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน มีเรื่ องผังเมือง Climate
change อาเซียน กันชน การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม สิทธิชุมชน คนต่างด้าวที่เข้ามาถือครองที่ดิน
การบุกรุกป่าไม้ การปกครองดูแลที่ราชพัสดุ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปาล์ม ยางพารา เอกสาร
สิทธิ์ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านมา
โครงการที่ ผ ลั ก ดั น ไปสู่ น โยบาย ช่ ว งรั ฐ บาลที่ แ ล้ ว มี เ รื่ อ งสิ ท ธิ ชุ ม ชน โฉนดชุ ม ชน
ธนาคารที่ดิ น ภาษี การเช่ า ที่ ดิน เรื่ อ งการถื อ ครองโดยบุ ค คลต่ า งด้ า ว ซึ่ง เป็ น ประเด็น ของทั้ ง โลก
งานวิจัยเหล่านี้ได้ถูกนําไปพูดคุยในระดับนโยบาย นอกจากนั้นยังมีเรื่องการใช้ทรัพยากร เกาะเต่า มี
ความสําคัญมากในภาคใต้ โดยการพยายามเสนอทางการแก้ไขที่เหมาะสม เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พยายามใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ เรื่องการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในอนาคต เรื่องบทบาทของจีน
ในการลงทุนในกลุ่มอาเซียน เรื่องน้ําท่วม เรื่องพื้นที่ล่มุ แม่น้ําโขง เรื่องที่ดินชายฝั่ง
การใช้ประโยชน์ของงานวิจัย เช่น การผลักดันทั้งในสภา เป็นที่ปรึกษาของกรรมาธิการ
หลายชุด เพราะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีหน่วยงานเชิญไปให้ข้อมูล ในด้านนโยบาย คือ ได้นํา
แนวคิดไปใช้ ออกกฎหมายระเบียบสํานักนายก มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้นมา แต่ยังมี
ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนรัฐบาล ในด้านการเผยแพร่ความรู้ มีการประชุม สัมมนา บรรยาย ในที่ต่างๆ
(2) ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ชุดการวิจัยการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ต่อยอดมาจากโครงการตั้งแต่ ปี
2543 มี Road Map ที่นําเสนอ สกว. ว่าจะทํางาน 1 ทศวรรษ ตั้งแต่ 2549 มาเป็นชุดโครงการ 9 จังหวัด
36 จังหวัด มาเป็นโครงการเชิงพื้นที่ และเชิงประเด็น สิ่งที่อยากเห็นในอนาคต คือ คนในสังคมมีจิต
วิญญาณร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาประเทศ แนวคิดสําคัญ คือ อัตลักษณ์การสหกรณ์มาใส่ที่ตัวคน ให้
คนเปลี่ยนแปลง ไปพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็ง และสร้างเครือข่าย
การพั ฒ นางาน เน้ น ไปที่ บ ริ ห ารจั ด การชุ ด โครงการวิ จั ย ในฐานะผู้ ป ระสานงานชุ ด
โครงการ หลังจากทํางานวิจัยได้ 3 ปี ได้ต้ังสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทําให้การทํางานเมื่อได้ชุดความรู้ ได้นวัตกรรม เอาไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการและเชิงนโยบาย
ได้สร้างชุมชนการเรียนรู้ภายใต้กรอบคิดการขับเคลื่อนสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม จะเห็นพัฒนาที่
ผ่านมาระหว่าง ปี 2543 และ ปี 2555 งานวิจัยจะเป็นการนําชุดความรู้ไปในการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์
ประเด็นในแผนสหกรณ์ระดับชาติ 2 แผนติดต่อกัน ใช้เวลาประมาณ 8 ปี แม้จะไม่สําเร็จในเชิง
พฤติกรรม เพราะงานวิจัยของเราสวนทางกับรัฐบาล รัฐบาลร่างกรอบแข็งๆ ไม่ได้เป็นกลไกประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วม ใช้คุณค่าสหกรณ์นําทาง แต่งานของเรามีการทํางานแบบ bottom up ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดง
ให้เห็นทิศทางการดําเนินงาน
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ได้ชุดความรู้มาเป็นจํานวนมาก ได้ V&N Platform กรอบระบบพัฒนาคุณค่าและการค้า
ที่ เ ป็ น ธรรม ชี้ ใ ห้ เ ห็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องสหกรณ์ ใช้ ก ลไกไปรวมตั ว กั บ ประชาชน และให้ ป ระชาชนมา
ขับเคลื่อนองค์กร สร้างระบบธุรกิจที่นําไปแก้ปัญหาความยากจน แก้ไขความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
สังคม
ปี 2555 ที่ผ่านมา สรุปเป็นกรอบตัวแบบธุรกิจฐานสังคม เห็นได้ชัดเจนว่าสหกรณ์บ้าน
เราไม่ได้เป็นแบบอัตลักษณ์จริงๆ ที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือของรัฐ งานตัวตนที่เป็นอัตลักษณ์ของสหกรณ์
เป็นงานธุรกิจฐานสังคม เป็นกรอบที่จะขับเคลื่อนต่อไป
กรอบยุทธศาสตร์ในปี 2556 ใช้กรอบการพัฒนาธุรกิจฐานสังคมบนแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 11 คุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับชุดโครงการ เอาชุมชน นักวิจัย ชุมชนที่ก่อข่าย 12 ปี มุ่งสู่การพัฒนาเกษตรที่
ยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร แท่งเสาหลักกลยุทธ์ จะสร้างการค้าที่เป็นธรรม เป็นเรื่องการพัฒนา
โครงการพื้นฐาน ระบบสนับสนุน จะใช้ชุดโครงการ ตัวตนของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และภาคี
ต่างๆ ร่วมงานกัน สร้างระบบสนับสนุน ส่วนใหญ่จะเป็นชุดความรู้ หลักสูตรเรียนรู้ และ coach เป็นการ
สร้างกระแสกับประชาชนทั่วประเทศโดยการนําตัวแบบธุรกิจ เช่น Farmer shop แบรนด์ข้าวคุณธรรม
ข้าวเกิดบุญ ไปกระตุ้นกระแสให้คนในสังคมใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพ โดยเข้ามามี
ส่วนร่วมกับงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ซึ่งมีตัวแบบธุรกิจหลายประการ

แผนที่ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสั งคมสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ การพัฒนาภายใต้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

การดําเนินการวิจัยตลอด 12 ปี ได้ชุดความรู้ เช่น เครือข่ายคุณค่า สร้างคน สร้าง
องค์กร สร้างเครือข่าย การสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง เรื่องของการพัฒนาผู้นํา สามารถเป็นหลักสูตร
เรียนรู้ได้ 1 หลักสูตร ตัวชี้วัดที่ออกมาจากหลักสูตรนี้จะเป็นคนที่มีจิตสํานึกการพึ่งพาร่วมมือกัน
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ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วิธีคิดแบบใหม่ที่มององค์รวมการทํางานแบบมีแบบแผน มีทักษะ มืออาชีพ ที่
สําคัญคือการเพิ่มพูนความรู้ทางปัญญาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของการพัฒนาองค์กรเข้มแข็ง สิ่งที่ดําเนินการมา 12
ปี ที่ทํากับสถาบัน
เกษตรกร และสหกรณ์ ท้ายที่สุดถ้าผ่านกระบวนการ องค์กรเข้มแข็ง มองการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งที่จะ
ยกระดับคือทําอย่างไรให้ใช้อัตลักษณ์ในเรื่องการพึ่งพาและร่วมมือกัน นําประโยชน์ให้กับสมาชิกและ
ชุมชนอย่างแท้จริง ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
หากมองเรื่องความยั่งยืนในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน ออกแบบธุรกิจใหม่ สร้างตัว
แบบธุรกิจ เป็นเรื่องการพัฒนา ตัวแบบ Farmer Shop เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
เครื อข่ายคุณ ค่ า ข้ าวคุณธรรม ซึ่งเป็นการรวมคนและบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุร กิ จ สหกรณ์ ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นเรื่องตัวแบบธุรกิจฐานสังคม คือสหกรณ์ แต่ไม่เหมือนกับที่รัฐบาลทํา โดยประชาชนมารวมตัว
กัน ใช้คุณค่าสหกรณ์อย่างเข้มแข็ง อย่างเช่นตัวแบบที่ประกาศเกียรติคุณ กําหนดยุทธศาสตร์ของชาติ มี
คนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม การนํ า เอาชุ ด ความรู้ ก ารเชื่ อ มโยงโซ่ อุ ป ทานมาใช้ ส หกรณ์ เชื่ อ มโยงกั บ
สถาบันการศึกษา เอกชน เช่น มีการลงนาม MOU ระหว่างสถาบันเกษตรกร ร่วมกับเจียเม้งที่ผลิตข้าวหอม
มะลิ และจะนําข้าวถ้วยไปขาย Road Shop ในต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย
ประเด็นยุทธศาสตร์จะตอบโจทย์ 3 ประการ คือ การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมไป
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ คือ การสร้างโอกาสประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ลด
ผลกระทบความไม่เป็นธรรมในเชิงเศรษฐกิจ ฝึกทักษะการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ มีการเรียนรู้การ
ขับเคลื่อนธุรกิจตามกรอบการค้าที่เป็นธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทิศทางการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม
ซึ่งจะให้ประชาชนมีทักษะ ในเรื่องการเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืน ด้านสังคม ให้ความสําคัญกับความเท่า
เทียม เสมอภาค สร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยกลไกของงาน ปลูกจิตสํานักให้คนเข้ามาร่วมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ มีการสร้างสรรค์สังคมเรียนรู้ ปี 2556 จะมีศูนย์เรียนรู้มีชีวิต บนฐานงาน 5 ชิ้น เช่น ข้าว
คุณธรรม ตลาดสุขใจ ผลไม้ ยางพารา และ Farmer Shop เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้เผยแพร่ความรู้มากขึ้น
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น การสร้ า งกลไกธุ ร กิ จ ฐานสั ง คม ในการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด กั บ วิ ถี ชี วิ ต ในการ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ความเห็นเพิ่มเติม จาก อ.สีลาภรณ์
- ชุด สหกรณ์ จ ะเห็ น ว่ า ลงน้ําหนัก กับ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ยุท ธศาสตร์ ค่อ นข้ า งมาก เพราะ
สหกรณ์เป็นเรื่อง Dynamic ต้องพร้อมการเคลื่อนตัวอย่างไร กลุ่มงานที่ทํางานเรื่องการเรียนรู้ของชุมชน
จะอยู่นิ่งๆ ไม่ได้ เพราะชุมชนมีการเติบโต มีความแข็งแรงที่สูงขึ้น เป็นตัวอย่างที่ดี โดยเฉพาะสําหรับงาน
ในพื้นที่ ต้องคิดการมองเชิงยุทธศาสตร์ ดูปัจจัย ดูการแทรกแซงจากทางภาครัฐ
- ชุดนโยบายที่ดิน การ Generate โครงการย่อยไปในพื้นที่ยังมีไม่มาก ชุดสหกรณ์ จะรวม
ความรู้ ทิศทางยุทธศาสตร์ แต่ถ้าในพื้นที่มีนักวิจัยจะทําเรื่องนี้มาขอข้อมูล มาปรึกษาได้ แต่ไม่ใช่เป็น
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การ Generate นักวิจัยไปทําในพื้นที่ ชุดที่ดิน จะมี Generate แต่หานักวิจัยยาก ถ้าอยู่ตามมหาวิทยาลัย
สามารถมาปรึกษาในเชิง Issue ได้ เป็นตัวอย่างการเชื่อมโยงกันระหว่างงาน Issue กับ งานในพื้นที่
(3) โครงการเพาะพันธุ์ปญ
ั ญา
โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นโครงงานการวิจัย ที่มาคือ เป็นการขยายต่อจากยุววิจัย
โดยเชื่อมกับธนาคารกสิกรไทย เป็นเวลา 5 ปี ทํา 80 โรงเรียน 19 จังหวัด 8 มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ปี
หนึ่ง 800 โครงงาน นักเรียน 3,000 ขึ้น โดยที่บทบาทของแต่ละฝ่าย จากหน่วยงานกลาง คือ อ.สุธีระ มี
Steering Committee และจะใช้ความรู้ที่มีอยู่จากยุววิจัยมาประมาณ 9 ปี มาพัฒนากระบวนการ RBL
ให้พี่เลี้ยงจังหวัด คือ มหาวิทยาลัย 8 แห่ง สนับสนุนให้ครูทํา RBL (Research Base Learning) เกิดผล
กับโรงเรียน โดยครูและนักเรียนเป็นผู้ทํา เกิดเป็นผลงาน RBL และเกิดความเชื่อมโยงกับพื้นที่ ผลที่เกิด
กับครู เป็นเรื่องกระบวนการเรียนรู้และเปลี่ยนวิธีคิดของครู ผลกับโรงเรียนมีผลงานทางวิชาการเกิดขึ้น
โดยจะทําในระดับโครงงาน 3 ศาสตร์ Science Social Human
กรอบคิด คือ ใช้จิตปัญญามาเปลี่ยนจิตใจครู การคิดเชิงระบบ มาทํา Research Base
Project นําไปสู่การวิเคราะห์ Critical Thinking สู่ KM/PLC ชุมชนการเรียนรู้พัฒนาขึ้นมา เมื่อ 5 ปี ถอน
ตัว PLC ของครูสามารถทํา Research Base Project เพื่อพัฒนาตัวเองได้ ใช้กระบวนการปรับจิตใจ
กระบวนการปรับความคิด มีโครงงานให้ปฏิบัติ มีวิธีการเรียนรู้
งานที่ทํา 6 เดือน ฝึก 2 ทักษะ (จิตปัญญา) (ทักษะ ST) ในกลางน้ํา คือ มีการพัฒนาครู
จากนั้นเข้าสู่การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งเป็น เฟสที่ 2 ฝึกทักษะที่ 3 ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ให้ครู ไปพัฒนาครู และครูส่งต่อให้นักเรียน ทํา Research Base Project จากนั้นก็ไปสู่การคิด
วิ พากษ์ โดยนํ าเข้ าสู่ก ระบวนการเวที คิด วิ พ ากษ์ อ อกมา นํา ไปสู่ KM/PLC เกิ ด PDCA
ของครู
กระบวนการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลและคิ ด วิ พ ากษ์ ท้ัง หลายจะโยงตั้ง แต่ ต้ น เพื่อ ตอบโจทย์ ฝึ ก ทัก ษะ Critical
Thinking
งานต้นน้ํา 6 เดือนแรก ฝึกทักษะไปแล้ว แผนงานที่จะทําต่อไป คือ จะเริ่ม Workshop
ครู 1 พื้นที่ ประชุมศูนย์พี่เลี้ยง 1 ครั้ง ติดตามพี่เลี้ยงพัฒนาครูเรื่องแผนการสอน เตรียมองค์ความรู้
สําหรับ workshop phase 2 แผนงานในอนาคตที่จะทําพฤษภาคม 2556 คือ พัฒนาพี่เลี้ยงให้มี
ความสามารถพัฒนาครู โดยพี่เลี้ยง สามารถวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา proposal ได้ เป็นที่
ปรึกษาการเขียนผลงานวิชาการ พัฒนาครูด้านการคิดเชิงระบบและการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
โดยทํางานแบบ แบบ simulator ให้พี่เลี้ยงปฏิบัติจริง แล้ว AAR กับพี่เลี้ยงในหน้างานที่ทํากับครู
วิ ธี คิ ด คื อ พี่ เ ลี้ ย งนํ า เสนองาน พี่ เ ลี้ ย งวิ พ ากษ์ อาจจะศู น ย์ ห นึ่ ง นํ า เสนอ ศู น ย์ ห นึ่ ง
วิพากษ์ สลับกัน ส่วนทางหน่วยงานกลาง จะ cut cross คือ ดูพี่เลี้ยง เฝ้าดู ติดตาม และถอดความรู้ โดย
เอาความรู้ มาแนะนําให้กับทางพี่เลี้ยง จะเข้าสู่กระบวนการ AAR เพื่อนําไปสู่คําตอบ คําถาม ใน 5 ข้อ
(ความสําเร็จคืออะไร ความสําเร็จเกิดจากปัจจัยอะไร ปัจจัยนั้นเกิดภายใต้เงื่อนไขใด จัดการให้เกิด
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เงื่อนไขนั้นได้อย่างไร ต่อจากนี้เราจะทําอะไร และไม่ทําอะไร) คือกระบวนการที่หน่วยกับพี่เลี้ยงจะ
ทํางานร่วมกันในอีก 1 ปี ข้างหน้า การเป็นพี่เลี้ยงต้องเป็น Coach คือ 1) ต้องรู้เป้าหมาย 2) ต้องรู้
จุดบกพร่องที่เป็นเหตุให้ไม่ถึงเป้าหมาย 3) รู้เทคนิค วิธีแก้จุดบกพร่อง 4) แนะนําปฎิบัติและเฝ้าดู
ปรับปรุง ครูแกนนําในโรงเรียนจะต้องออกแบบพัฒนาการเรียนรู้เพื่อทําให้เด็กเข้าใจ สร้างโจทย์ เดือน
มิถุนายน ครูกับเด็ก ออกแบบข้อมูลร่วมกัน ครูกับเด็กต้องจัดการการออกแบบข้อมูล เป็น Research
Base เขียน Proposal เดือนกันยายน ครูกับเด็กเริ่มทําวิจัย ธันวาคมเปิดเวทีวิเคราะห์สังเคราะห์ วิพากษ์
ใส่ทักษะคิดเข้าไปใหม่ มีนาคมจัดเวทีใหญ่จัดร่วมกับธนาคารกสิกรไทย
 ความเห็นเพิ่มเติม อ.สีลาภรณ์
- อ.สุธีระพูดเป็นเรื่อง Social Change งานวิจัยของ สกว. เน้น เรื่องสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในอะไรก็ตามที่ง่ายที่สุด คือ การร่างกฎหมายใหม่ โดยทั่วไปก็มีคนทําอยู่ แต่ในการ Social
Change เปลี่ยนแปลงยากที่สุด เพราะต้องไปปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วิธีคิด วิธีการทํางานของคน สิ่งที่
อ.สุธีระ ยกตัวอย่างให้เห็น คือ Design พยายามคิดให้ครอบคลุมว่าการที่จะทํางานกับคนกลุ่มต่างๆ จะ
ทํายังไงที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ทํากับเด็ก ทําอย่างไร เด็กจะเปลี่ยน ทํากับครู ทําอย่างไร ครูจะเปลี่ยน
ทํากับพี่เลี้ยง จะทําอย่างไร พี่เลี้ยงจะเปลี่ยน เช่น ชุดกระจายอํานาจพูดเรื่ององค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะทําอย่างไรเขาจะเปลี่ยน มีแค่ความรู้ไปให้เขา เขาจะเปลี่ยนไหม ต้องมีวิธี งาน อ.สุธีระ จะ
เป็นกลุ่มที่คิดเชิงยุทธศาสตร์ ลงได้ลึกและชัด เพราะทําเป็นโครงการ 5 ปี นานพอที่จะเห็นการ
เปลี่ยนแปลง ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย วางยุทธศาสตร์ 5 ปีว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไร เช่น วัฒนธรรม
การทํางานของครูเปลี่ยน เห็นการปรับตัว กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยน
(4) โครงการ Teacher Coaching โดย ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาครู ด้ ว ยระบบหนุ น นํ า ต่ อ เนื่ อ ง โครงการนี้ ม าจากทํ า
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่าย เพื่อพั ฒนาครู โดยหลักการก็คือ ให้มหาวิ ทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงใน
จังหวัดและไปพัฒนาโรงเรียน มองเห็นว่า มหาวิทยาลัยมี Resource เยอะ และมี Resource จากองค์กร
อื่นๆ ในจังหวัดหนึ่งพยายามหนุนให้เกิดเรียนรู้และไปพัฒนาครู เกิดการระดมทรัพยากร โครงการที่แล้ว
มาทํา 12 แห่ง ถ้าอ่านในหนังสือผลงานวิจัยเด่น ชุดเดิมใช้ชื่อย่อๆ ว่า LLen
สิ่งที่เกิดผลคือ การเปลี่ยนวิธีพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ ไม่ใช่เป็นการอบรมแบบปูพรม
จั ด อบรมมานั่ ง อบรม เราเปลี่ ย นแนวคิ ด นี้ เห็ น ผลว่ า ครู มี ก ารเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งกั น มหาวิ ท ยาลั ย ไป
ช่วยเหลือโรงเรียน ทาง สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใหญ่ พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เห็นผลได้ดี ให้เราเริ่ม
โครงการใหม่ เป็นโครงการ Teacher Coaching เพื่อพัฒนาครู
เรื่อง Teacher Coaching อยู่ในขั้นพัฒนาโครงการ กําลังเริ่ม มีต้นทุนเดิมจากโครงการ
LLen ในการพัฒนาตัวโครงการทางอาจารย์มหาวิทยาลัยกับในพื้นที่ จะต้องคุยกันว่า ความต้องการใน
การพัฒนาครูมีอะไรบ้าง และเสนอโครงการขึ้นมา จะต้องมีแนวทางว่าถ้าจะไปพัฒนาครูในระบบ
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coaching จะต้องมีอะไรบ้าง ในระบบ Teacher Coaching ให้ครูมีส่วนได้เรียนรู้ร่วมกับ อาจารย์
มหาวิทยาลัย หรือคนที่เป็นผู้ร้ตู ่างๆ เช่น มีครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เข้าไปช่วย Teacher Coaching
เป้าหมายที่ตกลงกับ สพฐ. คือ มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ใน 8 จังหวัด ในแต่ละที่
สถานศึกษาเข้าร่วม 15-25 แห่ง ทั้งระดับประถมศึกษาในวิชาหลักแกน พัฒนาตัวเป้าหมายที่เป็นเด็ก
อยากให้เด็กได้ทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ด้วย แต่จะให้เด็กได้ ต้องพัฒนาครูก่อน ผลลัพธ์ที่สําคัญ คือ ครู
มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ จากโครงการแรกที่ทํา ถ้าครูเปลี่ยนเด็กจะเปลี่ยน
เช่น ครูมีความเป็นกัลยาณมิตรกับเด็ก เข้าใจเด็ก ไม่ดุ เด็กจะตั้งใจเรียน พบในโครงการแรกว่า เด็กที่
หลังห้อง อยากจะมาเรียน หนังสือ เพราะเกิดความสนุก เห็นคุณค่าในการเรียน คาดหวังว่า จะเกิด PLC
ครูสามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อจะเรียนรู้ด้วยกันตลอดไป

 ความเห็นเพิ่มเติม อ.สีลาภรณ์
- ชุดโครงการทุกชุดต้องคิดจากข้างล่างขึ้น ว่าจะเปลี่ยนอะไร และจะไปทําวิจัยอะไรบ้าง
เกี่ยวกับใครบ้าง จะเห็นว่าเราจะเปลี่ยนอะไร อาจจะไม่เปลี่ยนในจุดที่เราคิดว่าจะเปลี่ยน เพราะคิดไม่
ครบ ไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ ถ้าคิดถึงผลลัพธ์จะดันให้การออกแบบงานของโครงการวิจัย เคลื่อนและขยับตัว
(5) สถาบันรามจิตติ โดย ดร.จุฬากร มาเสถียรวงศ์
เป้าหมายปี 2556 การพัฒนาโจทย์วิจัย พัฒนาประสานงานให้เกิดการดําเนินวิจัยและ
ขับเคลื่อนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานภาคีที่เข้า
มาใช้ประโยชน์ของข้อมูลงานวิจัยในการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กเยาวชนและการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลัก
คือ นอกจากดูแลงานวิจัยด้านเยาวชน เด็กและการศึกษา จะมีงานด้าน MOU ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมกับงาน
หลายฝ่าย เข้าไปช่วยติดตามเรื่องความเคลื่อนไหว งานสถาบัน ในรอบปีที่ผ่านมา
- งาน Intending เป็นงานกลางน้ํา ทํามาแล้ว 1 ปี เป็นงานเชิงประมวล สังเคราะห์
ความเคลื่อนไหว จับกระแสโลกที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และการศึกษา ในประเด็นโจทย์ต่างๆ เป็น
Issue ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ มีการส่งต่อข้อมูลหลายส่วน
- งานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้สื่อ สารคดีนอกรูปแบบโรงเรียน จากเครือข่ายโรงเรียน
เชื่อมโยงกับชุมชน ทําใน 5 ภาค 30 โรงเรียน รวมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย เคลื่อนมา 1 ปี อยู่ในช่วง
ของกลางน้ํา ที่จะติดตามความเคลื่อนไหวและการทํางานในห้องเรียน จุดเน้นคือ ให้เด็กๆเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการยุววิ จั ย ใช้สารคดีเป็ นเครื่องมื อในการเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงาน มี ฝ่ายสารคดี ของ
สถาบันรามจิตติช่วยต่อยอดงาน
- งานศึกษาเปรียบเทียบนโยบายต่างประเทศ กลุ่มแรก เป็นประเทศเอเชีย ไต้หวัน
เกาหลี และเวียดนาม กลุ่มที่ 2 เป็น ของอาเซียน มาเลเซีย อินโดนีเซีย
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- การวัดและประเมินผลผู้เรียนในศตวรรษใหม่ อันแรก เป็นงานเครือข่ายที่เชียงใหม่
เป็นงานต่อยอด 10 พื้นที่ ในจังหวัดเชียงใหม่ อันที่ 2 กลุ่มโรงเรียนทางเลือก รุ่งอรุณ เป็นแกนนํา ทําใน
โรงเรียนทางเลือกทั้งหมด 3 โรง
- ชุดไอซีที อยู่ในช่วงประกาศทุน และคัดเลือก ตอบโจทย์เรื่องการปฏิวัติการเรียนรู้
เน้นเรื่องงานโจทย์ที่มีผลกระทบสูง
- เรื่องการพัฒนาเครือข่ายครูโดยการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เน้นครูที่อยู่ในระบบ
การจัดการท้องถิ่น เช่น อบจ. อบต. กลุ่มที่อยู่ในการศึกษาท้องถิ่นโดยตรง ทําในพื้นที่ต่างๆ เช่น น่าน
แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ภาคใต้มีพัทลุงและ 3 จังหวัดชายแดน โดยการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในพื้นที่ เช่น ภาคเหนือ ไอซีทีในพื้นที่ห่างไกล เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของครู
ท้องถิ่น ภาคอีสาน การกระจายอํานาจในการโอนถ่ายโรงเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ภาค
กลาง เป็นเรื่องโอกาสของโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคใต้เป็นเรื่องคุณภาพการเรียนรู้
- โครงการที่ ดร.อมรวิ ชช์ ดู แลอยู่ ตั้ ง แต่ ปี 2550
ทํ างานความร่ วมมื อกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ โดย สกว. กับกระทรวงศึกษาธิการ (5 สังกัด) โดยลงขันเงินคนละ 5 ล้าน ทั้งสิ้น 30
ล้าน ใน 3 ปี ในการดําเนินงาน 5 ด้าน ระยะที่ 2 สสค. เข้ามาร่วมด้วย เพราะเห็นผลกระทบในพื้นที่ อีก 20
ล้าน เน้นเรื่องเด็กด้อยโอกาส เด็กในพื้นที่เสี่ยง เด็กเฉพาะ ในทั้งสองระยะ เกิดหน้างานทุกด้าน จะมีนักวิจัย
หลายแบบ ทั้งในเรื่องคุณภาพการศึกษา เป็นเรื่องการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ มีครูที่เป็นนักวิจัย มี
ท้องถิ่นเข้ามาร่วม เรื่องอาชีพเป็นการเรียนรู้เพื่อการมีงานทํา มีสถานประกอบการเข้ามาร่วมมือ เรื่องสื่อ
เพื่อการเรียนรู้ การขับเคลื่อนสื่อในโรงเรียนเอกชน การทําระบบข้อมูลเพื่อส่งต่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลไป
ขับเคลื่อนงาน จะมีโครงการที่เข้ามาเยอะเป็นประเด็นพหุวัฒนธรรม จะมีโครงการเข้ามามาก เคลื่อนได้
ด้วยดีโดย สกอ. จะให้การสนับสนุน
- งานเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ เป็นการสังเคราะห์งาน ส่วนใหญ่งานขับเคลื่อนใน
ภาคใต้ จะเป็น action research ทําไปเรียนรู้ไป งานที่มีผลกระทบสูงมาก คืองานคุณภาพการศึกษางาน
ที่ใช้ KM ในการพัฒนาครู ครูจะหยิบโจทย์ปัญหาในพื้นที่ เช่น การอ่าน ออกเขียนได้ ทักษะชีวิต
ประเด็นภัยพิบัติ เข้ามาเป็นโจทย์ในการพัฒนา เรื่องพหุวัฒนธรรม มียุววิจัย ที่มีผลกระทบสูงมาก
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดน ดูแลกลุ่มอยู่นอกระบบ เด็กที่
เสี่ยงปัญหายาเสพติด กับความรุนแรง โดยกลุ่มนี้ต่อยอดกับงาน อ.ปิยะ เน้นกิจกรรมทางเลือก ใช้ต่อ
ยอดแนวคิดนั้น ประเด็นที่เด็กกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ งานอยู่ในช่วงพัฒนาโจทย์ ที่จะมีผลกระทบสูง
- ภาคใต้จะเชื่อมกับงานอาเซียน ที่น่าสนใจคือ ประชาคมการเรียนรู้เรื่องอิสลามศึกษา
กลุ่มอาเซียนเข้ามาในกระบวนการ มีชุดโครงการอิสลามศึกษาและประชาคมการเรียนรู้ เป็นการร้อย
ภาคีเครือข่ายทางมุสลิม เอากลุ่มที่ทําเรื่องอาเซียนเข้ามาร่วม
ข้อค้นพบ ในเชิงนโยบายมีการส่งต่อข้อมูลหลายส่วน การตัดสินใจเชิงนโยบายอยู่ที่
หน่วยงานไหนใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในส่วนของเครือข่ายวิจัยและพัฒนา พบว่าเครือข่ายในพื้นที่มีพลัง
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มาก แต่ที่จะเป็นบทเรียนการทํางานคือ เมื่อโครงการจบ กลไกความเข้มแข็งอยู่ที่โรงเรียน แต่ถ้ามีระบบ
การบํารุงรักษาเครือข่าย จะเป็นที่ดี ได้ข้อค้นพบจากโครงการยุววิจัยทั่วประเทศที่ สกว. ให้ทุนไป แต่พอ
งานสารคดี เข้าไปช่วยต่อยอดพบว่า ปีที่ 2 ยุววิจัยอยู่ติด และอยู่ติดยาว แต่บางที่ไม่มีกลไกรักษา
เครือข่าย เป็นแนวคิดของการทํางาน ต้องมีระบบหลังการขาย แม้จบโครงการก็ยังมีเครือข่าย โดยใช้
เรื่องของไซเบอร์เข้ามาดูแล งาน MOU กับทางภาคใต้ จะเข้ามาเยอะขึ้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยและ
ส่ ว นกระทรวงอื่ น ๆ ที่ เ ห็ น ประโยชน์ จ ากการวิ จั ย เช่ น กระทรวงวั ฒ นธรรม ต่ อ เรื่ อ งยุ ว วิ จั ย กรม
สุขภาพจิต สนใจงานด้านพัฒนา IQ EQ เด็ก พยายามเชื่อมงานต่อ
(6) ชุดกระจายอํานาจ โดย รศ.ดร.สุรสั วดี หุ่นพยนต์
เป้าหมายอยู่ที่การกระจายอํานาจกับการปกครองตนเองของท้องถิ่น เริ่มจากความคิด
เรื่องกระจายอํานาจให้ชัดเจนก่อน วางเป้าทําความเข้าใจที่ชัดเจน ทั้งเรื่องการเป็นตัวของตัวเอง การ
เป็นอิสระการเงินการคลังของการปกครองส่วนท้องถิน่
งานในช่วงนี้ คือ ให้มีการปกครองตนเองของท้องถิ่น คือ ท้องถิ่นสามารถเก็บภาษีจาก
ท้องถิ่น บริหารงานโดยผู้บริหารในท้องถิ่นที่มีฐานจากภาคประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
จากกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแต่ชื่อ แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ ท้องถิ่นยังไม่มี
เงินมาบริหารจัดการได้ ในการทํางานวิจัยที่ผ่านมา สิ่งที่เรียนรู้ คือ ท้องถิ่นต้องการการบริหารจัดการ
ตนเอง อยากจะพัฒนาตนเอง แต่ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคไม่อยากกระจาย พยายามกันเอาไว้ มีการ
ออกกฎระเบียบกติกามากมาย ที่ทําให้ท้องถิ่นไม่เป็นอิสระ ท้องถิ่นต้องขึ้นกับราชการส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค ถ้าเขาไม่ยอม เมื่อเสนอเรื่องอะไรไปก็จะไม่ผ่าน เช่น ไม่ผ่านผู้ว่าราชการ อีกอย่างคือ
ท้องถิ่นลอกเลียบแบบกฎกติกาของทางส่วนกลางไป เชื่อว่าดี ท้องถิ่นพึ่งเริ่มต้น และเป็นวัฒนธรรมใน
สังคมไทย ว่าราชการเป็นองค์กรใหญ่และดี มีตนเข้ามา นับหน้าถือตา
จากงานวิจัย พบว่า การเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มจาก
อบจ. ถือว่าเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดในระดับบนของจังหวัด สามารถเป็นตัวรวม
สนับสนุน อปท. ในระดับเล็กๆ ในเขตจังหวัดแต่ละจังหวัด ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานส่วนกลาง รับผิดชอบ
โครงการใหญ่ๆ ลงทุนในพื้นที่ เช่น เทศบาล อบต.
อบจ. มี ส่ วนแข็ ง คื อ มี บุ คลากรมาก มาจากข้ าราชการเก่ า (เดิ มอยู่ กั บผู้ ว่ า) มี การ
เลือกตั้งนายก อบจ. ขึ้นมาบริหารจัดการ พบว่า อบจ. ทําบทบาทนี้ได้ดี ภายใต้โครงการภาษีน้ํามัน ภาษี
ยาสูบ พบว่า อบจ. สามารถทําเครือข่าย กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง อบจ. ด้วยกันเองได้
และกับ อบต. ในเขตพื้นที่ของตนเองได้ เป็นสิ่งที่ อบต. เล็กๆ ก็พึ่ง อบจ. ตามระบบปกติอยู่แล้ว
มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานวิจัยชุดกระจายอํานาจ คือ เดิมใช้วิธีจับมือ หาคนเข้า
มาทําวิจัย แต่ 2 ปี มีการประกาศทุน จากการประกาศทุนวิจัยโดยให้กรอบใหญ่ว่าต้องการอะไรบ้าง ได้
ข้อเสนอเข้ามา ในปีแรกได้ข้อเสนอมา 24 เรื่อง ให้ทุนไป 8 เรื่อง เป้าหมายที่ต้องการ คือ ทําให้ อปท.
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สามารถปกครองตนเองตามที่เราคิดไว้ไหม แต่ค่อนข้างกระจัดกระจาย แต่ตอบโจทย์การรวมศูนย์
อํานาจ เป้าหมาในอนาคตของประเทศเรื่องการกระจายอํานาจที่จะทําให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ
และสนองตอบประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้
สิ่งที่ได้ คือ ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นนักวิจัยจากต่างจังหวัด ปีที่ 2 มีข้อเสนอเข้ามาจํานวน
มาก สนับสนุนทุนไป 15 เรื่อง สกว.ให้ทุน 13 เรื่อง ได้เรียนรู้ว่า การเสนอข้อเสนอโครวงการที่ไม่
สอดคล้องกันตั้งแต่สถานการณ์ ปัญหา โจทย์ วัตถุประสงค์ วิธีการ จนกระทั่งถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ
จะเป็นอย่างไร ได้เรียนรู้ใหม่ แต่ในงานกระจายอํานาจ พบว่า ฝ่ายกระจายไม่ต้องการกระจาย ฝ่าย
ท้องถิ่น ต้องการพัฒนาตัวเอง สิ่งที่เป็นตัวยืนยันว่า ฝ่ายที่ต้องกระจายไม่อยากจะกระจาย เช่น การทํา
ให้กรมสรรพสามิต ออกประกาศกํากับว่า จะไม่เก็บภาษีน้ํามัน และภาษียาสูบให้กับ อปท. แล้ว และไม่
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ลงไปช่วยในพื้นที่ที่จะทําให้ อปท. สามารถจัดเก็บภาษีได้ ทําระบบ พัฒนาการ
จัดเก็บภาษีได้ แต่อย่างไรก็ตาม การทําเครือข่าย ทําให้ อบจ. เก็บภาษีน้ํามัน ภาษียาสูบให้ตัวเองได้
เพียงแต่ไปสํารวจ และไปตามเก็บ ทําให้ร้สู ึกว่ายุติธรรม เป็นสิ่งที่ทําอยู่
การทํางานกับองค์กรกลางที่ทํางานกับ อปท. เพื่อที่จะทําให้องค์กรกลาง เช่น สมาคม
สันนิบาตเทศบาล ทําหน้าที่กระจายเรื่องต่างๆ แต่องค์กรกลางเหล่านั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับของสมาชิก
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่ต้องสร้างกลไกระบบให้เข้าไปหนุนเสริมให้กับ อปท.ได้

 ความเห็นเพิ่มเติมจาก อ.สีลาภรณ์
- ถอดบทเรียนกับสํานักประสานงาน เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการ อาจจะมีการ
Feed back ไปยังกลุ่มที่เขียนข้อเสนอโครงการมาแล้วไม่ผ่าน เพื่อจะได้ทราบ
(7) ชุดยุติธรรม-ตํารวจ โดย พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์
ได้ มี ก ารประสานทุ น ใน 2 รอบ ในรอบแรก เป็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น การ
ยุติธรรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้กับประชาชน ได้สนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 5 โครงการ จะเป็น
โครงการที่ครบถ้วนในทุกด้านของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ส่วนแรกเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปราบปรามอาชญากรรม ส่วนที่ 2 เป็นปัญหาการสอบสวน ในรอบที่ 2 มี 10 โครงการ ทําสัญญาไป 8
โครงการ ได้มีการดําเนินงานต่อเนื่องในส่วนของตํารวจนครบาล ได้ไปดูในรายละเอียดของงานวิจัย
เพื่อที่จะได้นํางานวิจัยไปใช้ในงานของตํารวจอย่างแท้จริง ได้จัดตั้งสํานักวิจัยและพัฒนาใน บชน. ขึ้น
ในขณะนี้มีการนําเอาผลงานของ สกว.ไปเป็นฐานในการทํางาน งานที่สําเร็จเรียบร้อย ได้ให้ทางฝ่าย
แผนของ บชน. ไปใช้ได้จริง และได้มีการพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยี ได้มีเรื่อง CCTV ควบคู่กับการ
ดําเนินงานชุด miracle eyes โดยจะติดตั้งกล้อง CCTV 1,000,000 ตัว ทั่วกรุงเทพฯ รองบประมาณ 35
ล้าน จะได้มีการประสานงานกับ สกว. ในการประกาศทุนในรอบที่ 3 ว่าจะมีกรอบการทํางานของ บชน.
ในเขตกรุงเทพฯ ว่าจะมีงานวิจัยอะไรไป Back up เพื่อประโยชน์สูงสุด
2-109

(8) งานวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดย อ.อรุช อาภาภิรม
เป็นโครงการปลายน้ํา รับผลงานที่ทําเสร็จแล้วมาตีพิมพ์ เป็นงานวารสารวิจัยเพื่อ
พัฒนาพื้นที่
ผลการดําเนินงานของฝ่ายในปีที่ผ่านมา : โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
ตัวชี้วัด สกว. ของ TRIS ผลการดําเนินงานของฝ่ายที่ผ่านมา ตามตัวชี้วัด ต้องตอบโจทย์
ของ TRIS และตอบโจทย์ของบอร์ด 2 ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินผล ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. RE
จากข้อมูล ในภาพรวมปีที่แล้ว ของ สกว. ตามตัวชี้วัดของ TRIS เมื่อประเมิน จะตั้งเป็น
ระดับ 1 2 3 4 5 ปีที่แล้ว ขึ้นถึงระดับ 5 สามารถเขียนงานผลิตเพิ่มได้ ปีที่แล้วได้ 430 เทียบกับเป้า 424
และอยู่ที่ฝ่าย 4 จํานวน 102 เรื่อง ในความเป็นจริงฝ่าย 4 ได้เขียนไปทั้งหมด จํานวน 168 เรื่อง เทียบโดย
ฝ่ายคะแนนของฝ่ายก็เต็ม 5 ถ้าไปดูในรายละเอียด ออกมาจากชุดไหนบ้าง เช่น งาน ABC 62 ชิ้น
โครงการด้านการศึกษา 56 โดยเฉลี่ยจากชุดโครงการต่างๆ จะอยู่ชุดหลักตัวเดียว ฝ่าย IT ขอเก็บไว้อีก
60 เรื่อง ไว้ใช้ในปีหน้า
ข้อสังเกต คือ ชุดโครงการ 4 ชุด ยังไม่มี RE กระจายอํานาจ ที่ดิน ชุดมรดกทางวัฒนธรรม
ตํารวจ ประเด็นที่อยากหารือ คือ RE หมายถึงอะไร คือการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้ประสานงานจะ
รู้มากกว่าทางฝ่าย ข้อมูลก็จะหลุด งานจะไม่ปรากฏ ไม่มีผลงาน การให้ทุนและต้องการผลงาน ต้องเกิด
การนําไปใช้ระบบที่ดีที่สุด คือ ผู้ประสานงานเขียน RE เอง เขียน 1 เรื่อง สามารถ tag สัญญาโครงการ
จํานวนนับ เช่น ชุด ABC อาจจะเขียนไปสัก 10 เรื่อง แต่ tag ได้ 62 โครงการ ว่ามาจากโครงการอะไรบ้าง
เช่น เขียน 1 เรื่อง tag โครงการความร่วมมือทั้งหมด หรือทั้งชุดให้เงินไป 8 โครงการ และทั้งชุดไปผลักดัน
ให้เกิดสํานักวิจัย เป็นต้น
- การเขี ย น RE ใคร เอาไปทํ า อะไร เกี่ ย วข้ อ งกั บ อะไรบ้ า ง มาจากงานไหน เช่ น
กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนเรื่องนี้ มาจากโครงการวิจัยอะไร หรือเรื่องโฉนดชุมชน รัฐบาลประกาศ
โฉนดชุมชน นโยบายนี้มาจากวิจัยเรื่องนี้ นําไปใช้ประโยชน์อะไร หัวหน้าโครงการชื่ออะไร
- สิ่งทีจ่ ะพิจารณาร่วมกัน คือ ให้ทางทีมประสาน เขียนเข้ามา และเรามาปรับแต่ง ขอ
รูปประกอบสัก 2 รูป tag ได้ ว่าเรื่องนี้เกีย่ วข้องกับโครงการอะไรบ้าง
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2. โครงการล่าช้า
ได้นําสถิติของ สกว. โดยรวมทั้ง TRIS และ บอร์ด 2 ในปีที่ผ่านมา บอร์ด 2 ให้ฝ่าย
เสนอตัวชี้วัดเป็นจําเพาะแต่ละฝ่าย ว่าจะขอให้ดูอะไรบ้าง เอาข้อมูลสถิติย้อนหลัง 3 ปี ค่าเฉลี่ยมาตั้ง
เป็น brand mark ระดับ 3 โดยภาพรวมของ สกว. โครงการล่าช้า 17.37 % อยู่ ระดับ 5
โครงการล่าช้าของแต่ละฝ่าย จะใช้ฐานข้อมูลของ สกว. ใช้ระบบ Epms ซึ่งจะติดตาม
โครงการทุกโครงการอยู่แล้ว ถ้าติดตัวแดงมากๆ เกิน 180 วัน จะไม่จ่ายค่าตอบแทน จะมีเงื่อนไขอยู่ ถ้า
ล่าช้ามากๆ จะกระทบประวัตินักวิจัย มีผลต่อการให้ทุนในสัญญาต่อไป
ในฝ่าย 4 โครงการล่าช้า 90-180 วัน เรียกว่าโครงการล่าช้า มี จํานวน 9 โครงการ
หากเกิน 180 วัน เรียกว่า ผิดสัญญา มีจํานวน 8 โครงการ
โครงการล่าช้า มีอยู่ในชุดการศึกษา จํานวน 1 โครงการ ชุด Research Platform ที่ดิน
จํานวน 2 โครงการ ชุดวิจัยด้านสหกรณ์ จํานวน 1 โครงการ ชุดโครงการ ABC จํานวน 3 โครงการ
โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชน จํานวน 1 โครงการ โครงการการจัดการภูมิทัศน์มอหิน
ขาว จํานวน 1 โครงการ
โครงการผิดสัญญา มีอยู่ในชุดการศึกษา จํานวน 3 โครงการ ชุดยุววิจัยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น จํานวน 2 โครงการ ชุดพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง จํานวน 1 โครงการ โครงการ Social Quality
จํานวน 1 โครงการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ปปช.
โดย คุณชูสะอาด กันธรส และ คุณพิสชา ขจรเกียรติสกุล
- ผู้รับทุนทีร่ บั จาก สกว. ภายใน 31 มีนาคม 2556 ต้องยืน่ ภาษี โดยเป็นสัญญาที่เกิดขึ้น 1
เมษายน 2555
- สัญญาที่มลู ค่า 2,000,000 บาท ตามแบบที่ ปปช. กําหนดไว้
- สัญญาที่เข้าข่ายต้องดําเนินการตามกฎหมาย ปปช. เงินที่จ่ายเกิน 30,000 บาท ต้องจ่าย
ผ่านบัญชี เช่น เบิกจ่ายจากบัญชีโครงการโดยตรง ให้กับผู้รบั บริการทีไ่ ปใช้
- การยืน่ แบบบัญชีต่อกรมสรรพากร ถ้าเป็นสัญญาปีเดียวจบ (ปีปฏิทิน) ภายใน 31
ธันวาคม 2555 ให้ยืน่ เสียภาษีครั้งเดียว แต่หากสัญญาเป็น 2-3 ปี ต้องยืน่ พร้อมกับการยืน่ ภาษีเงินได้
ทุกครั้ง
- การยื่นเสียภาษีต้องดาวโหลดจาก Web ปปช. มีแบบ บช. 1 กรอกว่ารายรับจากการรับ
ทุนเท่าไร รายจ่ายเท่าไร ข้อแนะนํา คือทํารายรับรายจ่ายให้สมดุลมากที่สุด เพื่อที่จะได้มีผลต่างน้อยใน
การเสียภาษี (ปีภาษี)
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- ถ้าไม่ยื่นเสียภาษี กรมสรรพากร จะรายงานให้ทาง ปปช. ทราบ จะนํามาเปรียบเทียบกับ
ฐานข้อมูลของหน่วยรับทุน (สกว.) เช่น เปรียบเทียบกับ สกว. ว่ามีผู้เข้าข่ายกี่ท่าน ในปีน้ันยื่น บช. 1 กี่
ท่าน ไม่ยื่นกี่ท่าน ผู้ที่ไม่ยื่นจะโดนเป็นผู้ติดบัญชีซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของการรับทุนต่อไป
- ขอให้ศึกษาจาก Web ปปช. วางแผนให้ดี และยื่นภายใน 31 มีนาคม 2556 สําหรับสัญญา
2,000,000 บาท แต่ในปี 2556 จะเป็นเงินโครงการ 500.000 บาท ยื่นภายใน 31 มีนาคม 2557
การกําหนดโจทย์ ทิศทางการวิจัย และการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผอ.ฝ่ายชุมชนและสังคม
ประเด็นนี้จะเป็นการเปิดให้พูดคุยหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ว่ามองเห็นอะไร
กันบ้าง โจทย์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรก คือเรื่อง AEC เมื่อออกไปดูเพื่อนบ้านหลายๆ ประเทศ
อาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไร ส่วนใหญ่เกือบทุกประเทศยังไม่ได้เตรียมตัว บนภาพใหญ่ๆ กับโอกาส
ของประเทศไทย หากวิเคราะห์จริงๆ จะพบว่าบริบทโลกมีการเปลี่ยน มีประชากรใหม่เข้ามาอยู่ใน
ประเทศ มีประชากรทั้งในเอเชียและในโซนยุโรป เช่น แขก อินเดีย งานวิจัยเป็นงานที่ต้องคิดโจทย์กลับ
หน้าให้ได้อย่างต่ํา 2 ปี เพราะว่า งานวิจัยเป็นงานที่เห็นผลช้า ถ้าคิดโจทย์ล่วงหน้าได้แค่ 6 เดือน กว่าจะ
ทําเสร็จ บางทีทําไปโจทย์เปลี่ยน ต้องคิดอะไรที่ไปหน้าไป เงื่อนไขใหม่ประเด็นใหม่ๆ โดยการนึกภาพไป
ข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร เช่น การว่างงาน สภาพทางเศรษฐกิจ แรงงานต่างชาติที่เข้ามา นโยบาย
บางอย่างเปลี่ยนแปลงได้ เช่น 300 บาท SME ในจังหวัดเล็กๆ แทบจะปิดตัว เพราะลูกจ้างแรงงาน
ต่างชาติย้ายไปอยู่จังหวัดที่ได้ 300 บาท อาจทําให้เกิดสภาพการเปิดโรงงานใหม่ตามชายแดน เพื่อไป
ดักแรงงาน มองอีกด้านหนึ่ง สภาพ international life คือ เขตแดนประเทศที่เปลี่ยน เป็นเรื่องที่จะขยาย
เขตแดน ความในการใช้ที่ดินของประเทศไทยสูงสุด เช่น การจะไปใช้ที่ดินเพื่อนบ้าน ใช้แรงงานของ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหยุดการที่แรงงานจะเข้ามาในไทย ถ้าเราไม่ทําอะไรเลย การโยกย้ายแรงงานเข้า
มา จะมาทําให้สวัสดิการสังคมของไทยมากขึ้น บริการด้านสุขภาพ เข้ามาแย่งการศึกษามากขึ้น
สภาพเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป จะกระทบ Mentality หรือทักษะ คือขอบเขตที่เปลี่ยน Mentality
ของไทยยังเป็น nationalism อยู่ ยังไม่เป็น International life Mentality เดิม แต่บริบทเปลี่ยน เดิม
ภาษาไทยภาษาเดียว เราถือตัว ไม่พยายามเรียนภาษาต่างชาติ ในขณะที่เพื่อบ้านเรียนภาษาไทย ทักษะ
เราไม่ได้เปลี่ยน ในขณะที่บริบทเปลี่ยน คิดว่ามีโจทย์ใหม่ ทิศทางใหม่ที่จะเกิดขึ้น จะมาสู่คําถามว่า แต่
ละชุดโครงการจะมีโจทย์ใหม่ๆ อย่างไร เรื่องตํารวจ จะทําอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างประชากร
หรือการศึกษาจะทําอย่างไร เดิมเราอยู่กับปัญหาเดิมของบ้านเรา ไม่ว่าในประเทศต่างๆ บอกว่ายังไม่
พร้อมเป็น AEC ในปี 2558 แก้การเสียหน้า คิดว่าไม่ทัน เลื่อนเป็น 1 ปี เราก็ไม่รู้ว่าเลื่อนถึงเมื่อไร
ในขณะที่ประเทศไทย เป็น Land Base Asian ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ถ้าหากว่าต่างชาติที่จะเข้า
มาลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เขมร ลาว โครงสร้างต่างๆ ยังไม่พร้อม เช่น ไฟฟ้า ถนน ฝรั่งมา
ก็ใช้ประเทศไทย เราจะเก็บเกี่ยวและอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไร เป็นหนึ่งประเด็นในเงื่อน
2-112

ใหม่ บริบทใหม่ ไม่ว่าจะเป็นงาน area base หรืองาน Function โดยเฉพาะ area base ที่มีพื้นที่ติดขอบ
ชายแดน งาน area จะขยับตัวกับเงื่อนไขใหม่ๆ ได้ชัด งาน Function เช่น ที่ดิน กระจายอํานาจ
การศึกษา จะทําโจทย์ใหม่อย่างไร
อยากตั้งคําถามว่า จากประสบการณ์ มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ อีก ทีมผู้ประสานงานใน
ฐานะ เป็นแม่ทัพที่ดูงานแต่ละด้าน เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่ควรจะต้องทํา และมีผลต่อการ
ทํางานวิจัยไปข้างหน้า หรือยุทธศาสตร์ที่จะทํา เพียงพอที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท
หรือไม่
 ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ :
- จากประสบการณ์ทางชายแดน ที่เป็นคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภาติดตามเรื่องความ
พร้อมการเข้าสู่อาเซียน ในจังหวัดชายแดน พบว่า การทํางานเป็นลักษณะต่างคนต่างทํา ไม่มีการบูรณา
การด้วยกัน น่าจะเป็นโจทย์หนึ่ง ควรมีการบูรณาการในจังหวัดให้เห็นภาพเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
เช่น จ.สงขลา หอการค้าจะขอ Motor way เพื่อใช้ในการเดินทางขนส่งง่ายขึ้น หรือด้านการศึกษา สปฐ.
จะมีโครงการการศึกษาในโรงเรียน มีโรงเรียน sister school ที่จะทําเป็นโครงการนําร่อง ซึ่งโครงการ
ต่างๆ ไม่มีการเชื่อมกันภายในจังหวัด เป็นหน้าที่ของ สปฐ. ว่าโรงเรียนในสังกัดจะต้องดูแลอย่างไร
หลายๆ โรงเรียนก็ทําได้ดี เช่น สระแก้ว มีการสอนภาษาเขมร มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภาษาเขมรได้ แต่อยู่ใน
บริบทที่เล็กมาในโรงเรียน
- มหาวิทยาลัยราชภัฎหลายแห่งที่อยู่ตามชายแดนเปิดรับนักศึกษาทั้งเวียดนาม กัมพูชา
บางแห่งก็ให้ทุน มองก้าวไปข้างหน้า นักศึกษาเหล่านี้จะต้องเข้ามาเรียนหลักสูตรภาษาไทย ซึ่งนักศึกษา
ไทยจะไม่เรียน ในประเทศอาเซี ยน เพราะมองว่าต่ํากว่า อยากไปเรียนประเทศในยุโรป งานวิจัย ที่
มหาวิทยาลัยทํา ที่มีศูนย์อาเซียนศึกษาที่แต่ละมหาวิทยาลัยทํา ต่างคนต่างทํา ไม่มีการมาคุยกัน หรือ
บูรณาการร่วมกัน
- ในประเทศกัมพูชา ไปดูโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมสู่อาเซียน เป็นโรงเรียน
ยากจน เป็นการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ไม่มีอาหารกลางวัน ไปมหาวิทยาลัยในเสียมเรียบ ก็พึ่งเกิด
คนไทย เช่นนักการเมืองในสระแก้วไปช่วยลงทุน ไปสร้างห้องสมุดให้ ที่ปีนัง มหาวิทยาลัย ที่เน้นเรื่อง
วิทยาศาสตร์ ชื่อตอนตั้งเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ตอนหลังมีสายสังคมด้วย เตรียมการสู่อาเซียนไม่มีอะไรสู่
อาเซียน แต่มีการเตรียมคนสู่ Global อาเซียนผ่านไปแล้ว พอไปดูก็เห็นความพร้อมของเขา จะดีมาก เขา
จะชวนเราทําวิจัย จะเห็นความแตกต่างค่อนข้างมาก
- มีประเด็นท้าทาย เรื่องคนตกงาน ถ้าแรงผลักคนในประเทศเพื่อนบ้านจะบีบตัวเองขึ้น
มากกว่ า เรา เรารู้ เ รื่ อ งประเทศเพื่ อ นบ้ า นน้ อ ยมากเมื่ อ เที ย บกั บ เขา ถ้ า มองในทางเศรษฐกิ จ ทาง
ภาคเอกชน ตื่นตัว ทําอย่างไรให้สามารถเตรียมคนให้พร้อมให้เข้าสู่อาเซียน หรือระดับโลก อยู่ได้แบบ
ทันสมัยและรู้ทัน น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่
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 ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา :
ได้ติดตามดูในพื้นที่ และได้สรุปเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
1. การถือครองที่ดินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน สื่อถึงการคอรัปชั่นด้านนโยบาย
ซื้อเพื่อรอโครงการระดับเล็กระดับใหญ่ เช่น จากพะเยา ไปเชียงแสน จะเห็นโครงการเกิดขึ้นเป็นจํานวน
มาก รวมทั้งเรื่องการถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติ และเรื่องที่ดิน สปก. คือ การใช้ที่ดิน สปก. ผิด
ประเภท และพยายามจะปรับให้ถูกกฎหมาย โดยใช้ 30 วรรค 5 ยังไม่สําเร็จ สปก. จ้าง ม. พะเยา
ศึกษาที่ดินหน้า ม.พะเยา
2. การแข่งขันของพืชอาหาร เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ยางพารา ข้าว เป็น
ประเด็นเรื่องการแข่งขันเรื่องการปลูกพืชจะมีมากขึ้น จะสื่อใน 2 เรื่อง คือ นโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะ
เป็นจํานํา หรือประกัน และเรื่องสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การค้าการลงทุน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง logistic ที่บ้านรวกจะเปิดเป็นด่าน
ถาวรแน่นอน เป็นยุทธศาสตร์ ของจังหวัด ได้งบประมาณมาแล้ว
4. การถ่ายโอนประชากร มีประชากรแฝงเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหาครอบครัว
ปัญหาสังคม ปัญหาคนไร้สัญชาติ อาจจะเป็นปัญหาระยะยาวได้
 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท :
โครงการด้านสหกรณ์ทํามาถึงจุดนี้ เห็นปัญหาเรื่องของประเทศไทย จะทําอย่างไรในเรื่อง
social change
- ปัญหาใหญ่ที่สุดที่ชุดโครงการเห็น คือ ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม โอกาส
ความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ที่ ค นรายย่ อ ยซึ่ ง เป็ น ประชาชนส่ ว นใหญ่ จะเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น ปั จ จั ย การผลิ ต
การตลาดได้อย่างไร เมื่อเป็นผู้บริโภค การเข้าถึงแหล่งอาหาร จะถูกดําเนินการโดยผู้ประกอบการราย
ใหญ่ และต้องยอมรับโครงสร้างการตลาดในเรื่อง การจัดการโซ่อุปทานอยู่ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่
ไม่กี่บริษัท ถ้ามองเรื่องความมั่นคงทางอาหารมองว่า น่าจะเชื่อมต้นทาง และผลิต การประกอบการ
แปรรูป และการจํ าหน่ ายในธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก มี ปัจ จัยเชิ งสาเหตุมาจาก เรื่องโครงสร้างทางกฎหมาย
โครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีงานวิจัยไปรองรับ โครงสร้างเรื่องการจัดการที่ดิน รัฐต้องออกกฎหมายมา
ยอมรับให้สหกรณ์ที่มีเงินเหลือไปซื้อที่ดินเอาไว้ แทนที่จะให้ต่างชาติมาเอาไป หรือรายใหญ่ไปซื้อ เป็น
เรื่องของงานวิจัย
- สิ่งที่ชุดโครงการได้ดําเนินการที่ผ่านมา คือ การรวมคนมาทํา Parcipitory Action
Research
โดยการออกแบบตัวแบบธุ รกิจทางเลือก เปิดโอกาสให้คนรายเล็กรายน้ อยมาร่วม
ประกอบการกับนักธุรกิจที่มีประสบการณ์เชิงธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ ที่จะไปสู่ Globalization ได้ เช่น จับ
มือกับเจี่ยเม้ง ที่ทําเรื่องข้าวหงส์ทอง เชื่อมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่เห็นประโยชน์เรื่องการ
สร้างการค้าที่เป็นธรรม เป้าหมายเดียวกัน คือ การเป็นเครือข่ายทํางานวิจัย มองเรื่อง Fair Trade
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- ในอนาคตชุดโครงการต้องออกแบบธุรกิจแนวใหม่ที่มององค์รวม ทําให้คนรายย่อยที่มี
ที่ดิน เชื่อมโยงเรื่อง เมื่อผลิต แล้วจะขายให้ใคร อย่างไร ถ้าจะขายในประเทศ ทําเองโดยสถาบันเกษตรกร
ได้ไหม ถ้าขายของนอก มีตัวแบบอะไรที่จะกลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่จะนําเอาสินค้าเกษตรมาแปรรูปสร้าง
แบรนด์ของไทย ทําให้สามารถเปิดโอกาสให้คนรายย่อยมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เชื่อมโยงบริหารจัดการ
เป็นโซ่อุปทานทางธุรกิจ ได้เขียนโครงสร้างเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ และสามารถตอบโจทย์แผน 11 ได้
 ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ :
- งานในชุดสหกรณ์เป็นเรื่องที่สามารถช่วยฝ่าย 4 ได้ค่อนข้างมาก เช่น ยกประเด็นพะเยา
ไม่ว่าจะเป็น การถือครองที่ดิน ประเด็นพืช ถ้าใครติดตามสารคดี ของ TBS เรื่องข้าวปลาอาหารจะเห็น
ได้ชัดเจนมาก มากที่สุดจะเป็นเรื่องของข้าวโพด ไก่ ปลา อยู่ในมือบริษัทขนาดใหญ่ที่ใช้สมบัติสาธารณะ
บริษัทใหญ่เข้ามาใช้ประโยชน์และทิ้งสิ่งต่างๆ เอาไว้ เช่น กรณีที่น่าน เปลี่ยนมาปลูกข้าวโพด ปีน้ันเกิด
ฝนตกหนักและดินถล่ม สาเหตุปัญหาเกิดจากอะไร ภาระตกอยู่ที่คนน่าน แต่ผู้ได้ประโยชน์ คือคนที่ได้
ข้าวโพดไปเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งคนที่ได้ปลานิลไปขายด้วย เห็นได้ชัดว่าไม่ต้องไปลงทุนอะไรมาก คือ สมบัติ
สาธารณะ และถูกทิ้งปัญหาให้กับคนในพื้นที่ ต้องมองต้นทาง ว่าคนได้ประโยชน์คือใคร ต้องมาจ่ายภาษี
ช่ วยเหลื อ ชาวบ้ าน คงจะยาก แต่ ต้ อ งทํ า อย่ า งที่ ชุด สหกรณ์ ทํา ฐานล่ า งขึ้ น มา และเปลี่ ย นรูป แบบ
สหกรณ์ใหม่
- ประเด็นเรื่อง social change ในด้าน social media ต่อเยาวชน ค่อนข้างไปรวดเร็วมาก
เป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งทางฝ่ายมีชุดโครงการเด็กเยาวชน มี parner เช่น กสทช. กระทรวง พม. กระทรวง
วัฒนธรรม ควรจะหันมาทําเรื่องนี้
- ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ใ น พื้ น ที่ ด้ อ ย โ อ ก า ส จ ะ ห่ า ง กั น ม า ก ขึ้ น เ มื่ อ เ ป็ น
internationalization โรงเรียนในเมืองจะได้ประโยชน์ ถ้าการศึกษาเหลื่อมล้ํามากขึ้น สังคมไทยห่างกัน
มากขึ้น ถ้าจะทํา ควรทําในโรงเรียนด้อยโอกาส เป็นสิ่งที่จําเป็นมาก เช่น ในชายแดน เพราะทรัพยากร
ในพื้นที่จะถูกบุกรุกจากคนนอกมากขึ้น การศึกษาจะต้องเข้าไปช่วยเสริม และในเรื่องการศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม สายสามัญ ซึ่งมี 400 โรงทั่วประเทศ มีพระเณรที่ด้อยโอกาส ส่วนใหญ่จะเป็น
คนด้อยโอกาสที่อยู่ชายแดน ตัวที่เข้าไปต่อมีอยู่ไม่กี่แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ จะเป็นทางเข้ามาของ
คนด้อยโอกาส การศึกษาของเด็กต่างชาติที่เกิดในไทย เช่น ระนอง มีการจัดการศึกษาให้พม่า โดยกัน
ไม่ให้ สพฐ. เข้าไปดูแล จัดการศึกษาโดยครูพม่า ไม่สนใจภาษาไทย อยู่พม่ามาเกิดเมืองไทย การศึกษา
จัดการด้วยตัวเอง การศึกษาของเด็กต่างชาติที่เกิดในไทย แนวโน้มจะเป็นอย่างไร
- การศึกษาของผู้เป็นพ่อแม่ ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น เพราะพ่อแม่อยู่ในยุคที่ดิ้นรน ควรเน้น
เรื่องการศึกษาที่มีงานทําในพื้นที่ ไม่เน้นเรื่องความรู้ แต่เน้นความกว้าง
- การปฏิรูปการศึกษาของคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
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 ผศ.จําลอง คําบุญชู :
- เด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นสิ่งที่น่ากังวล คือ เด็กโตขึ้นทุกวัน แต่เด็กไม่ได้รับ
สิทธิ คนไทยก็ไม่ใช่ คนต่างประเทศก็ไม่ใช่ เป็นเด็กไร้สัญชาติ เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในตอนนี้
ถ้าปล่อยไว้ จะมีคําว่าสามจังหวัดชายแดนภาคเหนือหรือไม่ ไม่มีตัวเชื่อมที่จะทําอย่างไรให้เขาอยู่รอดได้
สิ่งที่กับ อบต. ที่เรียกว่าศูนย์เด็กเล็ก ถูกแทนที่ด้วยลูกแรงงานต่างด้าว คนในหมู่บ้านก็บอกว่าจะไม่ให้
ลูกหลานเรียนร่วมด้วย แทนที่จะเรียนในหมู่บ้านใกล้ๆ แต่ต้องขึ้นรถไปเรียนในตัวจังหวัดไกลๆ เกิดการ
เคลื่อนย้ายอะไรมากมาย ท้องถิ่นพยายามทําอะไรที่ดี แต่กลับไปตอบรับกับประชากรอีกกลุ่มหนึ่ง
น่าสนใจว่าลงทุนไปแล้วจะทําอย่างไร เด็กที่อยู่ในชุมชนก็ไปเรียนในตัวเมือง ไปเช้ากลับดึก เป็นปัญหา
สังคมที่ตามมา ประเด็นเรื่องเด็กด้อยโอกาส ในขณะที่จะก้าวเข้าไปสู่อาเซียนจะทําอย่างไรกับประชากร
กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในภาวะแบบนี้
- ที่มหาวิทยาลัยมีการสอนเด็กเวียดนาม เด็กจีนจากยูนนาน เข้ามาเรียน เขาเป็นเด็กที่
ขยันมาก มองว่าเด็กต่างชาติที่เข้ามาเรียนด้วยจะทําอย่างไรให้เรียนรู้ร่วมกัน มากกว่าการคิดว่า ฉันคือ
คนไทยที่เหนือกว่าเวียดนาม เช่น การมีโครงการร่วมกันในอาเซียน เด็กต่างชาติกับเด็กไทยมาอยู่ร่วมกัน
และใช้ประโยชน์กันอย่างไร
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย :
- ตอนที่ไปหลายประเทศ สิ่งหนึ่งที่รู้สึกคือวิธีปรับเปลี่ยน Mentality คนจะต้องทําเป็น
organize tour organize trip ออกไปดูด้วยกัน ออกไปพูดคุย แล้วจะเปลี่ยนเอง
- มอง AEC ในเชิงการระวังตัว ปกป้อง ป้องกัน ทั้งที่โอกาสของประเทศไทยเป็นโอกาสเชิง
รุก สิ่งที่ควรทํา คือ ส่งเสริมการลงทุนของไทยตามชายแดน การขยายสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ขยาย
พรมแดน ประเทศไทยใหญ่ขึ้น ที่ดิน แรงงานเยอะขึ้น อยู่ตามชายแดนไม่ต้องใช้งบประมาณของไทยดูแล
เศรษฐกิจก็ดีข้ึน
 คุณจิริกา นุตาลัย :
- สิ่งที่น่าจะมองคือปัญหาสังคม หรือ การรองรับวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น ปัญหา
สังคมมีเรื่องธุรกิจข้ามชาติ เพราะในส่วนของยุโรป อเมริกา จีน กําลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ มาหางานทํา
ในเมืองไทย การรองรับต่างชาติที่เข้ามาทํางาน ธุรกิจผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม ทุนต่างชาติที่
เข้ามาทั้ง ทั้งตลาดทุนและการกว้านซื้อที่ดินเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น
- การเตรียมการรองรับภัยพิบัติใหม่ๆ เช่น แผ่นดินถล่ม แผ่นดินทรุด วิกฤตน้ําท่วม ภัยแล้ง
โดยเฉพาะนโยบายรัฐในเรื่องการจัดการน้ํา (การรวมศูนย์กลาง กับการจัดการในพื้นที่) และการแก้ปัญหา
ของรัฐ
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- สั ม พั น ธ์ ภ าพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ของฝ่ า ยนโยบายกั บ ข้ า ราชการประจํ า การรองรั บ
นโยบายเป็นการสนองการทํางานของราชการ ซึ่งข้าราชการประจําเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากในประเทศ จะ
ทําอย่างไรให้ข้าราชการประจําทํางานอย่างมีประสิทธิภาพได้ เช่น การติดต่อกับหน่วยราชการ ที่มี
ปัญหาเรื่องการก้าวก่ายการทํางาน (ระบบข้าราชการประจํา)
- ระบบข้าราชการประจํา ควรมีนโยบายด้านระบบที่เหมาะสมที่จะมีประสิทธิภาพสําหรับ
การพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ประเทศไทยอ่อนด้อยเรื่องการวิจัย แต่มีการกํากับดูแลที่เข้มงวด ไม่เหมาะ
กับการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 ดร.กนต์ธีร์ นุชสุวรณ :
- สิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญของภาครัฐ คือ ผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ํา เป็นการ
ปรับเป็น 300 บาท โดยไม่ศึกษาต้นทุนของจังหวัดที่อยู่ห่างไกล อาจจะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับ
ไปสู่พื้นที่ ต่อเนื่องกับสิ่งที่ชุดโครงการเราทํา คือ ถ้ามีการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับไปสู่พื้นที่จริงๆ อปท.
มีนวัตกรรมการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจหรือไม่ การสร้างงานในพื้นที่เพียงพอหรือไม่ ค่าแรงเป็นอย่างไร
บ้าง เช่น SME ขนาดเล็ก ที่มีแรงงานน้อย จะได้รับผลกระทบ คาดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น โดยเฉพาะ SME
ที่ล้มไป ภาครัฐส่วนกลางจะรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหน และคนที่อยู่ในพื้นที่ มีอะไรรองรับการล้มของ SME ขนาด
เล็ก ถ้าตกงานมีที่ให้ทํางานใหม่ในพื้นที่หรือไม่
- ชุดโครงการกระจายอํานาจพยายามจะสร้างให้ อบจ. ผูกติดกับคนในพื้นที่ ที่ผ่านมา
เงินมาจากภาครัฐส่วนกลาง ทําให้ อบจ. สนใจทํางานตอบส่วนกลาง ไม่สนใจพื้นที่ หาก อบจ. สามารถ
เก็บค่าบริหารจัดการได้ 10 % จะมีทุนที่เก็บได้มาใช้เพื่อประโยชน์แก่คนในพื้นที่ เช่น โครงการภาษีน้ํามัน
เป็นตัวอย่างที่ดีที่ให้ อบจ. เก็บภาษีน้ํามันเอง โครงการนั้นเริ่มต้นด้วยความยากลําบาก เพราะไม่ค่อย
ได้รับความร่วมมือ อบจ. ยอมโดนด่า โดยมีนักวิจัยไปช่วย อบจ. เมื่อเก็บภาษีได้ มีรายได้มาก เมื่อเก็บ
เอง ใช้เอง ก็ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างตรงจุด
 ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ :
- สิ่งที่เห็นปัญหา คือ เราไปมองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน AEC ไม่ค่อยดี เมื่อ
เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม สื่อขยายออกไปอย่างรวดเร็ว จะกลายเป็นปัญหาที่ตามแก้ไขแบบไม่รู้จบ มอง
ว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ มี solution ที่จะแก้ปัญหาไหม แต่ไม่ได้ออกมาเป็นงานที่เจาะจงได้
บางอย่างต้องใช้หลายช่องทาง
สิ่งที่ควรจะทําวิจัย
1. เรื่องความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
2. เรื่องระบบข้อมูล เช่น หลายหน่วยงานมีข้อมูล มีข้อมูลแต่ต้องนํามาแลกเปลี่ยนกัน
ใครไปเจออะไรบ้าง ทุกคนมีข้อมูล แต่ต้องนํามาแลกเปลี่ยน เพื่อเกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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 ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ :
- เรื่องการเปิดเสรีอาเซียน มีเรื่องสินค้าเสรี การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน
เงินทุน และแรงงาน อย่างเสรี แต่แรงงานไร้ฝีมือเคลื่อนย้ายมานานแล้ว ปัญหา คือ เรากลัวการเปิดเสรี
หรือไม่ มี 2 พวก คือ 1) พวกที่ได้ประโยชน์ (เป็นคนกลุ่มน้อย) 2) พวกที่ไม่ได้ประโยชน์ เป็นคนทั้ง
ประเทศ ที่ไม่ได้คิดเรื่องการลงทุนในต่างประเทศ เราได้รับผลกระทบมากกว่าผลประโยชน์หรือไม่ ยังไม่
มีคําตอบ แต่เป็นการคาดการณ์ว่าจะได้ประโยชน์ แต่ว่าคนส่วนใหญ่ได้อะไร ต้องมีการทําวิจัยหรือไม่
เช่น ภาคส่วนไหนได้ประโยชน์มากที่สุด ภาคส่วนใดไม่ได้ประโยชน์ เช่น ทํา วิจัยเหมือนการเปิด FTA
- คุณภาพของคน คนของเราไม่มีคุณภาพ ประเทศใน AEC มีคุณภาพมากกว่า จะทํา
อย่างไรให้คนของเรามีคุณภาพ เช่น คนในระดับ SME ผู้ประกอบการการเกษตร ผู้นําสหกรณ์ รู้เท่าทัน
- เรื่องการใช้ที่ดิน เป็นเรื่องใหญ่ เช่น การลงทุนเข้ามาในลักษณะแฝง ต่างชาติเข้ามา
(สิงคโปร์ ยุโรป ตะวันออกกลาง เข้ามาลงทุน) แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไร เพื่อให้การถือครองที่ดินไม่ตกใน
ครอบครอง ในอนาคตอันใกล้ กฎหมายนิติบุคคลต่างชาติจะเปลี่ยนไป ต่อไปทุนจะไม่มีเรื่องสัญชาติ
ฉะนั้นจะสามารถลงทุนได้เต็มที่ ผล คือ ทุนจะเข้ามา ราคาที่ดินสูงขึ้น เช่น ในภาคอีสาน ไร่ละประมาณ
100,000 บาท (ที่ดินธรรมดา) ในที่สุดคนระดับล่างหรือเกษตรรายย่อยจะสูญเสียที่ดินมากที่สุด เกิด
ปัญหาสังคมตามมา
- การผลิ ต ในยุค ต่ อ ไป รายย่ อ ยจะเหลื อ น้ อ ยมาก จะเป็น เกษตรกรรายใหญ่ ซึ่ ง เป็ น
อุตสาหกรรมเกษตร เช่น ย่านปากช่อง ถ้าจะเลี้ยงตัวเอง อยู่ได้ เราจะต้องสร้างคน ต้องเข้าไปที่กรม
ส่งเสริมวิชาการเกษตร ต้องทําให้มีความรู้ มีข้อมูล มีศักยภาพ
- ไม่ มี เ ครื่ อ งมื อ ในการจั ด การเรื่ อ งที่ ดิ น เรื่ อ งนี้ ภ าคประชาชนและทางฝ่ า ยนโยบาย
สาธารณะ พูดค่อนข้างมาก ต้องจัดการเรื่องภาษีที่ดินให้มาก ถ้าไม่มีตัวนี้ การถือครองที่ดินจะมีปัญหา
มากมาย
- งานวิจัยที่จะให้ทุน เน้นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความ
สมดุลในแง่ความเป็นธรรม
 คุณชูสะอาด กันธรส :
- ในการจัดทํางบประมาณปี 2557 หน่วยงานกลางระดับจังหวัด และ อบจ. ที่ได้รับ
นโยบายรัฐได้ให้ทําเขตเศรษฐกิจ ทําจังหวัดเศรษฐกิจ East West และ North South corridor เช่น
จังหวัดตาก เป็นท่าเรือแม่สอดของทวาย ทางเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ก็เป็นท่าเรือ ทางจังหวัดจะ
เสนอแผนเศรษฐกิจขึ้นไป ตอนนี้กลายเป็นคลังสินค้า มีเจ้าของเป็นนายทุนไปซื้อที่ไว้หมดแล้ว ทางใต้
เป็นอาหารฮาลาล แต่ละจังหวัดวางยุทธศาสตร์ไว้ จังหวัดไหนที่ยังไม่มี เรื่อง AEC ที่จะต้องลงในจังหวัด
เดี๋ยวจังหวัดจะต้องทําแผนขึ้นไปรองรับนโยบาย เป็นจังหวัดเศรษฐกิจขึ้นไป ก็คงมีปัญหาตามมาให้
นักวิจัยแก้ไข
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 ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ :
- ในเรื่องต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย พบว่า คนจีนเข้ามาลงทุนเป็นจํานวนมาก
เช่น ใน จ.เชียงใหม่ ในขณะที่นักธุรกิจไทยเข้ าไปที่จีน ไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ จะแก้ปัญหาได้
อย่างไร
- ในกรณี เ พื่ อ นบ้ า นที่ คิ ด ว่ า เป็ น แรงงานที่ ไ ร้ ฝี มื อ นั้ น ในปั จ จุ บั น พบว่ า แรงงานของ
ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาขอเช่าที่ ทําเอง ส่งออกเอง ขายเอง คนไทยเองในพื้นที่กลับไม่ได้ทํา ที่เรา
ตั้งสมมติฐานเรื่อง ผลิตภาพของแรงงานไทยที่ต่ําที่สุดของ ร้อยกว่าประเทศ ในภาคเกษตร เกิดจากการ
ที่ไม่มีการสะสม skills มีแต่ part time มีแต่คนแก่ มีลูกจ้างที่เป็นชาวต่างชาติ การสะสมเรื่องความรู้
น้อยลง
- การเปิดเสรี คนที่มีความเข้มแข็งจะได้ประโยชน์ คนที่อ่อนแอไม่พร้อมจะเสียประโยชน์
ภาคเอกชนไม่ ต้ องเป็น ห่ ว ง ในเรื่ อ งของข้ า ว ภาคเอกชนจะได้ ป ระโยชน์ เช่ น มี ก ารตั้ ง โรงสี ใ นพม่ า
เทคโนโลยีส่งต่อได้ ง่ายนิดเดียว ต่อไปก็มีการส่งออกมาจากพม่า เพราะจะเอาแชมป์คืน ไทยก็มีการ
ลงทุนในประเทศต่างๆ แต่ที่เป็นห่วงคือ เกษตรรายย่อย คนไทยที่ไปลงทุนในต่างชาติ ผลิตภาพจะสูงกว่า
เขาไป Recognize ต้นทุนต่ําลง ขายในตลาดโลกเดียวกัน เราจะทําอย่างไรกับเกษตรรายย่อย เป็นโจทย์
ที่ท้าทาย ต้อง absorb แรงงานเข้าไปอยู่ในภาคที่ไม่ใช่ภาคเกษตร ส่วนที่เหลืออยู่ในภาคเกษตร ต้อง
แบ่งเป็นหลายลักษณะ ลักษณะมีเกษตรเป็นวิถีชีวิต ต้องมี approach หนึ่งเพื่อการอยู่รอด ถ้าจะทํา
เกษตรเพื่อเป็น อาชี พ ต้องมีความรู้มากขึ้น หาช่องทางในการช่ วยเหลือให้พร้อม เพื่อที่อยู่ได้ คนที่
สามารถจะแข่งได้ต้องอาศัยเทคโนโลยี
- เรื่องใหญ่คือ ที่ดินหายไป เกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถแข่งขันได้ เป็นเรื่องที่สําคัญมาก
- ค่าแรงขั้นต่าํ 300 บาท นักศึกษาปริญญาตรี 15,000
 รศ.ดร.ศักดา จงแก้ววัฒนา :
- เรื่องปัญหาที่ดิน กับ Food security ในปัจจุบันไทยสูญเสียนาข้าวเป็นจํานวนมาก
ปัจจุบันมีโรงงานในกลุ่มพลังงาน สร้างโรงงานแก๊ส NGV โดยใช้หญ้าเนเปียเป็นตัวหมัก โครงการคือ จะ
กว๊านซื้อที่ดินที่แม่แตง 100 กว่าไร่ ซึ่งเป็นที่นา เพื่อปลูกหญ้าเนเปีย ปัญหาในการวิจัย จะทําอย่างไรให้
ชาวนาที่ปลูกข้าวรู้คุณค่าว่าเป็นชาวนาที่เลี้ยงประเทศไทย ทําอย่างไรให้ชาวนามาเทคโนโลยี ชาวนา
ภูมิใจในที่ดิน รักที่ดิน ทําอย่างไรให้ชาวบ้านปลูกข้าวต่อ Food security เริ่มหายไปเรื่อยๆ ไม่คิดเป็น
ระบบ คิดแต่ปัจจุบัน
- งานวิจัยที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน เกษตรกร ชาวบ้าน สิ่งที่งานวิจัยควร
ส่งเสริม คือ การสร้างฐานเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจในพื้นที่ การใส่ความคิดฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่
ถูกหลักเข้าไป
- เนื่องจากโครงการจํานําข้าวนั้น ทําให้หาเกษตรกรที่พึ่งตัวเอง แล้วเอาความคิดไปบอก
เขาว่า ลองมาทําไหม เชื่อมโยงกับเอกชน หากเขาเข้ามาไม่มีโอกาสเข้าไปจํานําข้าว ในที่สุด อ.อารีต้อง
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รับจํานําแทนรัฐบาล ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาไม่ได้ช่วยให้เขาคิดอยากจะพึ่งตัวเองอีกต่อไป เริ่มแก้ปัญหา
นี้ ก็แก้ไขไม่ได้แล้ว ไม่ร้วู ่าจะไปทํากับเกษตรกรที่ไหน
 ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ :
- งานอาเซียน ให้เด็กเรียนรู้โลกข้างนอก เช่น ยุววิจัยที่ระนอง ทําเรื่องพม่าในบ้านเขา
ถ้าพม่าหายไปเศรษฐกิจในระนองจะล่ม ประชาก่อนพึ่งพม่ามาก นอกจากยุววิจัยข้างนอกแล้ว โจทย์ยุว
วิจัยอาเซียนข้างบ้านเราก็น่าสนใจ
- ประชากร 2 กลุ่ม ที่เราจะต้องตั้งโจทย์ของงานวิจัยเผื่อไว้ คือ 1) คนสูงอายุ กลุ่มนี้มี
เยอะมาก จะทําให้ช่องว่างระหว่างวัยมีมากขึ้น คนสูงอายุ ยังไม่มีพูดถึงพลังผู้สูงอายุ ในการเป็นต้นทุน
ทางสังคม จะพูดแต่เรื่องสุขภาวะ โจทย์ของงานนอกจากมองในเชิงรุกของกลุ่มเป้าหมาย และงานที่จะ
เป็นภาระของงานวิจัยคือการถ่ายเลือด เรายังไม่มีระบบงานวิจัยที่สร้างระบบการถ่ายเลือด เด็กรุ่น
ใหม่จะอ่อนลงในเรื่องเนื้อหาและความเข้มแข็งทางวิชาการ แต่จะหวั่นไหวกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปเร็ ว ทํา ย่ า งไรจะมี ค นเหล่ า นี้ เ ป็น ที่ป รึ ก ษาทางความคิ ดได้ ยุ ว วิ จัย เด็กเอง คิ ดว่ า ปัญหาเยาวชน
ซับซ้อนมาก ถ้าไปทําแต่เรื่องแก้ปัญหาจะไล่ไม่ทัน ถ้าทําเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมกับการ
เรียนรู้จะช่วยได้มาก ในกรณียุววิจัยยังเปิดโจทย์ได้ท้ังกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเป็นผู้ถูกวิจัย หรือเด็กเป็น
วิจัยเอง แต่คนเหล่านี้ต้องมีกระบวนการคล้ายกับที่ อ.สุธีระลงไปทํา การลงไป empower ให้เข้มแข็ง
ทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กหรือผู้สูงวัย สิ่งที่อยากจะเห็น คือการ empower คนกลุ่มนี้ เพราะ
จากประสบการณ์การทํางานประสานงาน พบว่า หากประสานไปเรื่อยๆ ไม่ได้มีอะไรใหม่ วนที่เดิม มอง
อะไรไม่ออก ในเรื่องของโจทย์วิจัยประกาศได้เรื่อยๆ ตามกระแสโลก แต่กลุ่มคนที่ควรคํานึงถึง คือ เด็ก
ผู้สูงวัย ในส่วนกลไกของ สกว. ควรจะ empower เด็กกลุ่มกันเองให้มากๆ และ 2) กลุ่มแม่วัยรุ่น ทําให้
ช่องถี่ๆ ขึ้น เป็นเด็ก แม่ วัยรุ่น และยาย ห่างกันที่ 1/12/30
 รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ :
- งานที่พูดมาเกี่ยวข้องกับการบูรณาการหลายฝ่ายใน สกว. ทั้งฝ่าย 3 สวัสดิภาพ
สาธารณะ ฝ่าย 2 เกษตร อาชีพ มีเรื่องของฝ่าย 5 อุตสาหกรรม เป็นห่วงโซ่อุปทานของภาคเกษตร
ทั้งหมดเป็นงานวิจัยที่ empower ความคิดให้อยู่ในระบบของเหตุผล ไม่เคยเชื่อกับตัวเองว่าระบบของเรา
ไม่ มี เ หตุ ไ ม่ มี ผ ล จากการทํ า งานกั บ ครู รู้ ว่ า ไม่ มี เ หตุ ไ ม่ มี ผ ลจริ ง ๆ เอาความคิ ด มาเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล
ยกตัวอย่างให้เขียนเรื่อง ความเป็นเหตุเป็นผลระหว่าง ทีวีเป็นเหตุให้ง่วงนอน ครึ่งหนึ่งตอบว่าใช่ ใช้
ความคิดของตัวเองว่าดูทีวีแล้วทําให้ง่วงนอน ไม่รู้อะไรเป็นเหตุเป็นผล ระหว่างแดด กับเมฆ อะไรเป็น
เหตุอะไรเป็นผล แบบเดียวกันเลย เมฆเป็นเหตุของแดด ถ้าไม่มีเมฆ จึงมีแดด ฉะนั้นกลางคืนไม่มีเมฆ
ไม่เห็นมีแดดเลย ตอบไม่ได้ คนไทยคิดไม่ออก ระหว่างเหตุกับผล เรื่องของ empower วิธีคิดให้เป็น
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ระบบของเหตุผลมีความสําคัญมาก ไม่เช่นนั้นระบบคิดไม่ได้ ทุกอย่างจะอ่อนแอ เรื่องวิจัยถูกทําให้คิด
เป็นเหตุเป็นผล งานวิจัยจํานวนมากไม่ออกมา ครูยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้เท่าไร
 ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ :
- การสร้าง generation ของนักวิจัยให้ต่อเนื่อง คือ สกว.ทํายุววิจัย ทําในระดับประถม
มัธยม แต่ยังขาดความต่อเนื่อง อาจมีทุนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ไม่สามารถสร้างทุนต่อไปได้ สกว. มี
ทุนกาญจนาภิเษก แต่ค่อนข้างติดอันดับในการคัดเลือก อาจจะมีอะไรที่เป็นการคู่ขนาน
- สิ่งที่ สกว. ยังทําน้อย คือ ในเรื่องอาชีวะศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา เมื่อลง
พื้นที่จะเจอ best practice ดีๆ หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยม หรืออาชีวะ มีโอกาสได้ไปดู
วิทยาลัยเทคนิคที่หาดใหญ่ เป็นอาชีวะที่ดีมาก ให้นักศึกษาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เด็กตั้งใจมากเพราะ
พื้นฐานมาจากการสนับสนุนของปิโตรเลียม เด็กอยากมามาก คนสมัครเกิน เด็กที่อยากเรียนสายอาชีวะ
มีเป็นจํานวนมาก พวกที่เรียนจบ มีคนรับทํางานแน่นอน เพราะคุณภาพดี ภาษาอังกฤษดี เป็นตัวอย่างที่
ดี การทําเพาะพันธุ์ปัญญาจะเป็นพื้นฐานในการคิดให้มีคุณภาพ ทางที่ทํามาก็เป็นเรื่องของพัฒนาทักษะ
โดยทั่วไป แต่ยังขาดในเรื่องการมีงานทํา
- เรื่องปฏิรูปคณะครุศาสตร์ อาจจะทําในเชิงวิจัยนําร่อง ไปเชิญคณะครุศาสตร์ ลองให้
เขาปฏิรูปได้ไหม และพัฒนา ทําในเชิง R&D ให้เกิดผลมากขึ้น
 ผศ.พัชริน ดํารงกิตติกุล :
- การทํางานในอาเซียน มีประเด็นที่มีความสุข คือ เรื่องวัฒนธรรม มีชุดโครงการมรดก
ร่วมวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผูกเรื่องการท่องเที่ยว และสามารถสร้างความเข้าใจอันดี เช่น การ
ท่องเที่ยว ธุรกิจการค้า สามารถโยงเรื่องอาหาร ศิลปะ การเกษตร เราน่าจะชูประเด็นเย็นๆ น่าจะเอา
การท่องเที่ยวนํา
 ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ :
- เรื่องในทีมของ ก.เกษตร เรื่องที่น่าจะดี คือ ทุกกรม ใน ก.เกษตร ต้องมาเป็นทีม มี 3
ทีม 1) ด้านทรัพยากร ดินน้ํา 2) ด้านการผลิต ข้าว มัน ยาง ประมง 3.ทีมเรื่องสหกรณ์ กรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันเกษตรกร จะเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมจัดสัมมนา organize ทีม ให้เห็นเป้าหมายตรงกัน
ระยะเวลา คือ นับย้อนหลังจากวันเปิดเสรีกลับมา ให้รายงานตรงกับทางคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
เพื่อเอา material มาพัฒนากฎหมายทั้งหมด รวมทั้งนโยบายต่างๆ ผลักเขา ครม. สิ่งที่จะได้คือ ประเด็น
ต่างๆที่นําไปผลักกฎหมายและขอ Fast Track อะไรที่เร่งด่วน ขอให้เข้าสภาโดยด่วน ก่อนเปิดเสรี สิ่งที่
น่าสนใจ คือ จะลองคุยกับกระทรวง มีนักวิจัย หรือทีม สกว. มาร่วมพูดคุยด้วย จะเกิดประเด็นอะไร
ใหม่ๆ หรือไม่
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 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท :
- ชุดโครงการ จะมีการทํา MOU ร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ สกว. ส.ป.ก. สวก.
คุยกับ เลขาธิการ สปก. ว่า จะทําอย่างไรที่จะถ่ายโอนความรู้ไปสร้าง smart officer และ smart farmer
และจะทํา project base learning จะเซ็น MOU 3 ปี จะทําอย่างไรที่จะถ่ายโอนความรู้ระหว่างสถาบัน
และไปทําวิจัยใหม่ ในอนาคตหากขยายผล เช่น ในเรื่อง Farmer shop จะถ่ายโอนจากคน และให้คนไป
ทําโครงการ ถ้าเป็นโครงการวิจัยชุดย่อย ก็ให้เจ้าหน้าที่มาเสนอข้อเสนอโครงการได้
สรุป
- การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น มีหลายประเด็น สิ่งที่เป็นประโยชน์คือแต่ละชุดโครงการ
มีเครือข่ายเป็นของตัวเอง ลองนําประเด็นไปสะท้อนในแง่ของการตั้งโจทย์ไปข้างหน้า เชิงบวก เชิงลบ
เชิงรับ เชิงรุก เป็นเรื่องที่คุยได้อีกพอสมควร มีเนื้อหาของงานที่ต้องดูเป็นจํานวนมาก ทั้งการตั้งรับ
ป้องกันตัว เช่น ระบบบูรณาการในจังหวัดไม่ตอบรับความสัมพันธ์กับ AEC ทุกมหาวิทยาลัยเล่นเรื่องนี้
แต่ไม่มีใครรู้ว่า ความรู้ใครสมบูรณ์ และไม่มีความรู้เรื่องคนที่ก้าวออกไปแล้ว ไปทําอะไรกับเขาบ้าง
ประเด็นที่พูดเรื่องคนไทยคุณภาพยังอ่อน โดยคุณภาพเปรียบเทียบ
- การเปลี่ ย นสภาพการใช้ ที่ ดิ น สภาพเปลี่ ย นจนไม่ รู้ ว่ า ธุ ร กิ จ ของชาติ ไ หน ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง
Nationalistic issue แต่เป็นว่าธุรกิจได้กําไร ตรงไหน หรือทําลายตรงไหน เป็นคนกลุ่มไหน สร้างความ
เหลื่อมล้ําหรือไม่
- การ generate การมีงานทํา คือลักษณะหนึ่ง ธุรกิจข้ามชาติก็ generate งาน เคยคุยเรื่อง
นี้เมื่อตอนการถือครองที่ดินโดยต่างชาติ
- ประเด็นเรื่องการเตรียมรองรับวิกฤติเศรษฐกิจ ที่มีแนวโน้มว่าอีก 2 ปี ระวังเรื่องฟองสบู่แตก
- เรื่องวิกฤติธรรมชาติ เกิดด้วยตัวมันเอง
- เรื่องการล้มลงของ SME เป็นเรื่องที่ใหญ่มาก SME คือโครงสร้าง เป็นฐานเศรษฐกิจที่จะ
ช่วยความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ถ้ามีแต่ธุรกิจรายใหญ่ รายใหญ่กินรายเล็กหมด SME จะ
ล้ม เป็นเรื่องใหญ่มาก
- ประเด็นเหล่านี้ไปสัมพันธ์กับงานชุดที่แตกต่างกัน รวมทั้งงานพื้นที่อาจจะรับเต็มๆ เอา
ประเด็นพวกนี้ไปนั่งคิดได้เป็นจํานวนมาก เช่น ชุดการศึกษา พูดเรื่องคน เรื่องคุณภาพ เรื่องทักษะด้าน
ภาษา เรื่องไอซีทีที่เข้ามาเสริม
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
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การประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณศศิธร
คุณสุรางค์
คุณวิชัย
คุณวุฒิชยั
คุณวรางคณา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณสุพจน์

ภัทราวาท
วิเศษ
พุ่มโพธิ์ทอง
ประกอบทรัพย์
ประกอบทรัพย์
เปรมชนม์

หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชกูฎ
เกษตรกร
ทายาทเกษตรกร
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

สุขสมงาม

เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมนักวิจัยโครงการเครือข่าย
คุณค่าผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี โดยขอความคิดเห็นจากตัวแทนทายาทเกษตรกรว่า สิ่งใดสําคัญมาก
ที่สุดระหว่าง 1) ตําแหน่งหน้าที่การงาน 2) เงิน หรือ 3) ความอิสระ ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํา
คุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ ตัวแทนทายาทเกษตรกร แสดงความคิดเห็นว่า เรื่องตําแหน่ง
หน้าที่การงานและเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหลักในชีวิตแล้ว เพราะความคิดในขณะนี้เห็นว่าการได้อยู่พร้อม
หน้าครอบครัวเป็นความสุขที่สุด
คุณวิชัย ประกอบทรัพย์ ตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันกระบวนการสอนของมหาวิทยาลัยนั้นผิด
หรือไม่ สําหรับตนเองได้เปลี่ยนแผนเรียนตั้งแต่ระดับมัธยม ได้กลับไปดําเนินอาชีพสืบทอดจากรุ่นพ่อแม่
พร้อมกับมองการเดินทางของสังคม ผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น จนเห็นว่าเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญ แต่ต้อง
เลือกพื้นที่โรงเรียนให้ตรงกับความต้องการทางสังคม โดยยกตัวอย่างจากกรณีรุ่นลูกของตนเอง ที่คน
หนึ่งให้เรียนโรงเรียนใกล้บ้าน จะได้สังคมที่มีเพื่อนในพื้นที่จนสุดท้ายเลือกที่จะประกอบอาชีพทางการ
เกษตรต่อจากพ่อแม่ แต่อีกคนเลือกเรียนโรงเรียนชื่อดังในเมือง ก็ต้องมีเส้นทางที่ห่างออกไปจากพื้นที่
และทิ้งอาชีพทางการเกษตรไปในที่สุด
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คุณศศิธร วิเศษ กล่าวว่า เกษตรกรรุ่นใหม่บางรายยังมีความสับสนในจิตใจ และเกิด
ความท้อแท้ เมื่อไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดีเท่ารุ่นพ่อแม่ จนบางรายต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายไป
ไม่สืบทอดอาชีพต่อจากรุ่นพ่อแม่อีกต่อไป
คุณวิชัย ประกอบทรัพย์ กล่าวเสริมว่า สิ่งที่สะท้อนใจคือเห็นว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลง
ไป มีคนศึกษาระดับปริญญาตรี-โทมากขึ้น ทําให้เกิดสังคมของการแข่งขันมากขึ้น ในขณะที่ถ้าคนรุ่น
ใหม่เปลี่ยนแนวคิดหันกลับไปสู่ภาคการเกษตรที่มีฐานต่อจากรุ่นพ่อแม่อยู่แล้วนั้น โอกาสจะมีมากขึ้น
เพราะยังมีคนประกอบอาชีพทางการเกษตรน้อย ถ้าปรับความคิดได้แล้วเริ่มทําก่อน มั่นใจว่าจะประสบ
ความสําเร็จได้ ซึ่งทุกวันนี้ผู้ที่จบปริญญาโทหลายคน ได้ปรับความคิดและหันกลับไปทําการเกษตรใน
พื้นที่ของพ่อแม่แล้วหลายราย มีขบวนการคิดที่แข็งแรง แต่ต้องอดทน และรู้จักรับความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่ใช่
ความรู้จากที่เรียนมา จึงจะประสบความสําเร็จได้
จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอทิศทางและขอหารือการทํางานของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ พร้อมการดําเนินโครงการวิจัยต่อไป โดยกล่าวถึง กรอบแนวทางการดําเนินงาน
ของชุดโครงการ (รูปที่ 1) ซึ่งสถาบันฯ มีท้ังการทําแผน และการสร้างเครือข่ายมาโดยตลอด โดยเสา
หลักเชิงกลยุทธ์ 3 ประการ (รูปที่ 2) ที่ใช้ในการขับเคลื่อนชุดโครงการฯ ได้แก่ การวิจัย (ผลลัพธ์ที่ได้คือ
ชุดความรู้/ นวัตกรรม ตัวแบบธุรกิจ และศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต) การบริหารจัดการงานวิจัย (เกิดทั้งต้นน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ เช่น เครือข่ายเปาบุ้นจิ้น ที่กําลังจะจดทะเบียน
เป็นสมาคม มีเครือข่ายนักวิจัย หรือเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า
มาก

รูปที่ 1: กรอบแนวทางการดําเนินงานของชุดโครงการ
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รูปที่ 2: เสาหลักเชิงกลยุทธ์ 3 ประการที่ใช้ในการขับเคลือ่ นชุดโครงการฯ
สําหรับพัฒนาการของการวิจัยระหว่างปี 2543-2555 ที่ผ่านมาของสถาบันฯ เป็นการไต่
บันได (รูปที่ 3) โดยช่วงเริ่มต้นสถาบันฯ มีการวางโครงสร้างพื้นฐาน มีการพัฒนาขีดความสามารถของ
คน/องค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ระบบสหกรณ์ ลดข้อจํากัดในระบบธุรกิจสหกรณ์ นํา
คุณค่าสหกรณ์ สร้างสรรค์ทางเลือกแก่คนในสังคม ซึ่งสถาบันฯ พยายามให้คนมองระบบธุรกิจสหกรณ์
ให้ชัดเจน เช่น ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์มอนเดรกอน เป็นต้น

รูปที่ 3: พัฒนาการของการวิจัยระหว่างปี 2543-2555
ทั้งนี้สถาบันฯ ได้แบ่งระบบธุรกิจที่มีอยู่เป็น 3 กลุ่ม (รูปที่ 4) คือ เอกชน รัฐ และสหกรณ์ โดย
สหกรณ์จะแยกเป็น 2 ส่วน คือส่วนสหกรณ์ที่รับงบประมาณรัฐซึ่งสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือของรัฐ แต่ใน
ส่วนของสถาบันฯ นั้นจะเน้นในเรื่องของธุรกิจฐานสังคม หรือเรียกว่า Social Economy Enterprises (SEE)
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รูปที่ 4: วิสาหกิจสหกรณ์: บริบทที่แตกต่าง
โดยคุณลักษณะของธุรกิจฐานสังคม (SEE) 5 ประการ ประกอบด้วย 1) การดําเนินงานบน
หลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน 2) มีกรอบการทํางานอย่างมีแบบแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วม 3) มีการ
บริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ 4) ดําเนินการภายใต้กลไกการตลาดในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม
และ 5) ไม่เป็นองค์การรับทุนจากภายนอก จนขัดต่อการเป็นองค์การอิสระ (รูปที่ 5)

รูปที่ 5: คุณลักษณะของธุรกิจฐานสังคม (SEE) 5 ประการ
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ส่วนภาพของงานสถาบันฯ อีก 3 ปีจากนี้ไป จะเป็นไปดังรูปที่ 6 ประกอบด้วยเสาหลัก 4 แท่ง
ซึ่งเป็นคําตอบให้แก่ สกว. ผู้ให้ทุนสนับสนุนตลอดมาว่า แท้จริงแล้วองค์การธุรกิจฐานสังคมที่สถาบันฯ
ได้ทํางานอยู่น้นั เป็นการทํางานใน 3 เสาหลักกลยุทธ์ เสาหลักแรก (ด้านซ้ายสุดในภาพ) คือ การเกษตร
แบบยั่งยืน โดยเริ่มจากเกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ให้เกษตรกรมีการทํา
การเกษตรอย่างมีแบบแผน สู่การทําเกษตรที่มีผลผลิตคุณภาพสูง พร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม เป็นเกษตรกรมืออาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเสาหลักนี้เป็นงานที่กลุ่มเครือข่ายคุณค่าผลไม้
คุณภาพกําลังดําเนินงานอยู่ สืบต่อมาจนในที่สุดได้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต ซึ่งทั้งหมดเป็นการตอบโจทย์
เรื่องการเกษตรที่ยั่งยืน
สําหรับเสาหลักที่ 2 เรื่องระบบการค้าที่เป็นธรรม เป็นเรื่องของ Farmer Shop ที่เป็นการ
ต่อยอดจากเสาหลักแรก เมื่อมีผู้ประกอบการรับสินค้าจากเกษตรกรในเสาหลักแรกมาแล้ว นําไปแปร
รูปเพื่อจําหน่าย สถาบันฯ ได้ทําการเชื่อมโยงสายโซ่อุปทานให้ โดยมีสหกรณ์การเกษตรอยู่ตรงกลาง
ทํ า หน้ า ที่ ร วบรวม และเก็ บ รั ก ษาเพื่ อ นํ า ไปจํ า หน่ า ยต่ อ ไป ซึ่ ง จะนํ า ไปสู่ ร ะบบการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม
สร้างสรรค์สินค้าไทยสู่สากล โดยมีเสาหลักที่ 3 เป็นทีมนักวิจัยและภาคีเครือข่าย ทําหน้าที่พัฒนาระบบ
สนับสนุน สร้างนวัตกรรม/ ทีมงาน และระบบสารสนเทศ โดยอาจมีการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมเพื่อเป็น
กลไกประสานให้เกิดนโยบายส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม เพื่อนําสู่โครงสร้างพื้นฐานระบบสนับสนุนการ
พัฒนาที่เอื้อต่อการค้าที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งงานทั้งหมดจะสําเร็จได้ ต้องประกอบด้วยเสาหลักที่ 4
คือการมีส่วนร่วมของสมาชิก อันได้แก่สมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop นักวิจัย และต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างหลักสูตรเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้บริโภคตระหนักในวิถีการ
บริโภคที่สร้างสรรค์ ให้มีทางเลือกในการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และให้ผ้บู ริโภคใส่
ใจในสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพไปพร้อมกับคุณธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแผนที่
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนฐานสังคมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนา ที่สถาบันฯ วางแผนที่จะดําเนินงาน
ต่อไป
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รูปที่ 6: แผนทีย่ ุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสูก่ ารบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
หลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอทั้งหมดแล้ว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้เปิดเวทีให้ผู้ร่วมการ
ประชุมแสดงความคิดเห็นถึงแผนการดําเนินงานของสถาบันฯ ต่อไป
คุณศศิธร วิเศษ แสดงความเห็นว่าเสาหลักแรกเรื่องเกษตรกรมีภูมิคุ้มกันนั้น จะได้จาก
การถอดบทเรียนของเกษตรกรในพื้นที่ เช่น คุณวิชัย และคุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ ที่ทําการถอด
บทเรียนต่างๆ ให้ว่ามีภูมิคุ้มกันอะไร ภายใต้หลักอะไร เช่น หลักการอยู่บนพื้นฐานความพอดี พอเพียง
และพอประมาณ นั่น คื อ เกษตรกรได้ เ ดิ น ตามรอยเท้ า พ่ อ อย่ า งเข้ า ใจ ไม่ ฉ าบฉวย ซึ่ง จากการถอด
บทเรียนของเกษตรกรที่มีภูมิคุ้มกัน พบว่าตัวเกษตรกรต้องทําการเกษตรอย่างมีระบบ มีแบบแผน ใน
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การแบ่งสัดส่วนแปลงให้เหมาะสม ซึ่งเป็นชุดความรู้ที่มีอยู่และจะได้เผยแพร่ต่อไป ในขณะเดียวกันตัว
สหกรณ์ก็ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการทําตลาด เพราะการทําเกษตรก็ต้องตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกรยุคใหม่ได้พร้อมกันด้วย นั่นคือ เรื่องเงินตอบแทนที่จะได้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คน
รุ่นใหม่หันมาทําการเกษตรมากขึ้น
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ข องกลุ่ ม ชาวสวนผลไม้ คุ ณ ภาพจะเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ ค นเข้ า มาร่ ว มปรั บ
ความคิด ให้มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเกษตรกรที่มากด้วยองค์ความรู้ มีศักดิ์ศรีในการเป็นเกษตรกร
โดยจะมีชุดความรู้ให้ผ้สู นใจนําไปปรับใช้ได้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเสริมว่า เกษตรกรชาวสวนผลไม้ยุคใหม่ต้องขายความรู้
พร้อมกับการขายผลไม้ไปด้วย จากนั้นได้นําเสนอแผนภาพชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 6 ซึ่งมีพื้นที่การทํางานดังรูปที่ 7 ประกอบด้วยเครือข่ายต่างๆ ได้แก่
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เครือข่ายคุณค่ายางพารา เครือข่ายคุณค่า
ผลไม้ เครือข่ายสารสนเทศ เครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย และเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม โดย
จากการดําเนินงานทั้งหมดทําให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center) 4 แห่ง นั่นคือ ศูนย์
เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ และศูนย์เรียนรู้
Farmer Shop
โดยศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต (Living Learning Center) ในที่นี้หมายความถึง ศูนย์เรียนรู้ที่มิได้
แจกเพียงแผ่นพับหรือเอกสาร แต่เมื่อมาถึงศูนย์เรียนรู้นี้ ผู้สนใจจะได้พูดคุยกับผู้ปฏิบัติจริงและยัง
ทํางานอยู่จริง ซึ่งสถาบันฯ ได้จัดทําเอกสารแนะนํา (ฉบับร่าง) ให้กลุ่มเครือข่ายผลไม้คุณภาพ ร่วม
พิจารณาดังรูปที่ 8

รูปที่ 7: ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
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รูปที่ 8: (ร่าง) เอกสารแนะนํา CAI Living Learning Center
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ในเอกสารนี้จะประกอบด้วยความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแนะนําศูนย์เรียนรู้อย่างย่อของ
ทั้ง 4 แห่ง ซึ่ง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ โดยจะมี
งบประมาณให้แห่งละหนึ่งแสนบาท เพื่อใช้ในการทําป้ายศูนย์ฯ จัดทําสื่อแนะนํา หรือการอบรมของผู้ให้
ความรู้ในศูนย์ เป็นต้น
คุณศศิธร วิเศษ นําเสนอเอกสารการดําเนินงานของกลุ่มเครือข่ายคุณค่าผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ พร้อมภาพการจัดเวทีถอดบทเรียนที่ศูนย์เรียนรู้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท พิจารณาเอกสารแล้ว แสดงความเห็นว่าเอกสารนี้จัดเป็นชุด
ความรู้ ที่ประกอบด้วยตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้หากต้องการเตรียมรับการเปิดประชาคม
อาเซียนด้วย ควรเพิ่มข้อมูลให้มีแผนผังว่าจุดใดไปจุดใด แต่ละจุดเป็นอะไร ซึ่งเอกสารนี้เป็นท่องเที่ยว
เชิงเกษตร แต่ในส่วนเรื่องของศูนย์เรียนรู้ จะต้องเตรียมเป็นระบบ มีสาระการเรียนรู้ให้ชัดเจนสําหรับ
ผู้สนใจไปเรียนรู้ เช่น ถามพ่อวิชัย ประกอบทรัพย์ ว่าถ้ามีกลุ่มเกษตรกรสนใจเข้ามาเรียนรู้ แล้วมีผู้ถาม
ว่า จัดการเกษตรยั่งยืนอย่างไร? คําตอบนั้น ควรเริ่มจากการมองปัญหาของเกษตรกรเองว่ามีปัญหา
อะไร และมีวิธีแก้ปัญหานั้นๆ อย่างไร ส่วนในมุมมองของคุณศศิธร วิเศษ มีมุมมองในการแก้ไขอย่างไร
เช่น ชาวสวนผลไม้จะพบปัญหาผลผลิตเน่าเสียง่าย ต้องจัดการอย่างไร? ผลผลิตออกมาจํานวนมาก
พร้อมกันต้องจัดการอย่างไร? เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายฯ มีจุดเด่นที่แตกต่างคือ
ผลิตผลไม้คุณภาพ และเมื่อจัดการแล้วจะเจอปัญหาอะไร จึงมีการออกแบบให้สหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตลาด มีการส่งออก หรือมีช่องทางที่แตกต่างอย่างไร ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นสาระการเรียนรู้
ของศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ
คุณศศิธร วิเศษ กล่าวว่า เรื่องราวของกลุ่มฯ เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่
มีผลกระทบต่อผลผลิตและระบบการผลิต นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเกษตรกรและ
สหกรณ์ ซึ่งจะพบว่าสมาชิกสหกรณ์และตัวเกษตรกรจะมีแต่ผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาถึงเรื่องความยั่งยืน
จึงต้องคิดว่าจะทําอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนได้ ซึ่งจากเวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปได้ว่า ต้อง
มองเรื่อง “คน”แทนเรื่องผลผลิต เพราะที่จริงแล้วเรื่องผลผลิตสามารถจัดการได้ไม่ยาก แต่เรื่องคนนั้น
เป็นสิ่งที่จัดการยากที่สุด จึงต้องให้ทํางานร่วมกัน เพื่อการมีส่วนร่วมสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
ทัศนคติ ส่วนเรื่องปัญหาราคาผลผลิตตกต่ําที่มักจะนํามาอ้างกันนั้นคิดว่าไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หัวใจของการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนคือ การจัดการทั้งคน องค์กร และ
ผลผลิต โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการทํางานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เห็นว่าต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
ทั ศ นคติ ข องคนให้ ไ ด้ เ ป็ น อั น ดั บ แรก จึ ง จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เพื่ อ เปิ ด เวที ใ ห้ ค นได้ เ ข้ า มา
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติ ดังที่กล่าวมาข้างต้น
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่า “คน กับ ผลผลิต” จะต้องทําให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
ดังนั้นชาวสวนจึงต้องทําให้อาชีพกับชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยสหกรณ์ต้องดูแลสมาชิกในการประกอบ
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อาชีพหลักด้วย ซึ่งนําเสนอได้ด้วยภาพวงชีวิตและวงอาชีพ (รูปที่ 9) ที่ขณะนี้ใช้ประกอบในหลักสูตร
เรียนรู้ “ชาวนามืออาชีพ: จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดยกรอบคิดนี้เป็นที่ยอมรับของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ ที่เห็น
ว่าการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพจะต้องดําเนินไปพร้อมกัน โดยวงอาชีพนั้นคือ ต้องรู้จักวาง
แผนการผลิต การเข้าถึงแหล่งทุน-ปัจจัยการผลิต การใช้เทคโนโลยีในการผลิต การจัดการหลังเก็บ
เกี่ ย ว การเก็ บ รัก ษา อาจรวมถึ ง การแปรรูป และการจําหน่ าย ซึ่ ง ทั้งหมดต้องเริ่ ม จากการสอนให้
เกษตรกรรู้จักการออมหรือการสะสมทุน เพื่อไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินเมื่อต้องการลงทุนในฤดูกาลผลิตถัดไป
สําหรับวงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนั้นคือ ต้องรู้จักวางแผนการดําเนินชีวิต มีการเรียนรู้ รวมถึงการ
ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รู้จักการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการมีส่วนร่วมใน
สังคม และมีสันทนาการต่างๆ ซึ่งต้องจัดการทั้ง 2 วงนี้ให้สมดุล แล้วชีวิตจะไปรอดได้

รูปที่ 9: กรอบคิดความเชื่อมโยงระหว่างวิถีอาชีพกับวิถีการดําเนินชีวิตของเกษตรกร
คุณวิชัย ประกอบทรัพย์ แสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาเริ่มจากการเอนไปตามกระแส ครั้ง
หนึ่งเกษตรกรโดนชักนําความคิดให้หันไปใช้ป๋ยุ เคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต แต่ปัจจุบันกระแสเริ่มหันมาด้านการ
ทําเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ดังนั้นเห็นว่าจะต้องปรับให้คน รู้จักความสมดุลไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งมาก
เริ่มจากตนเองที่คิดทําและทดลอง จนถึงที่สุดแล้วจึงเห็นว่าทุกอย่างต้องรู้จักพอดี จึงจะมีความสุข
คุณศศิธร วิเศษ กล่าวเสริมว่า เกษตรกรบางรายยังมีความต้องการไม่หยุดนิง่ และไม่มีจิต
ที่ คิ ด จะให้ ยั ง อยากได้ อ ยากมี บางรายทํ า เยอะมากไม่ รู้ จั ก หยุ ด ไม่ พ อเพี ย ง ไม่ รู้ จั ก ความพอดี
พอประมาณ จึงไม่มีความสุขอย่างแท้จริง ปัญหาของคน คือ มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าถ้ายังอยู่ในกระแสการแข่งขัน (Competition) จะอยู่ยาก
แต่ถ้าเป็นเรื่องของ Co-operation จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ควรจะต้องทําทั้ง 3 มิติ (รูปที่ 10)
คือจะต้องมีฐานคิดการ พัฒนาบนฐานความรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
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รูปที่ 10: มิติแห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถของผู้เรียน
นอกจากนี้ในศูนย์เรียนรู้ควรทําให้เห็นภาพวัฏจักรชาวสวนอย่างครบวงจร อาจนําเสนอเชิง
เปรี ย บเที ย บ เช่ น กรณี แ รกเลื อ กทํ า สวนสวยมาก ต้ อ งใช้ ต้ น ทุ น เท่ า ไหร่ ได้ ค่ า ตอบแทนเท่ า ไหร่
เปรียบเทียบกับกรณีที่สอง สวนไม่สวยมาก ใช้ต้นทุนเท่าไหร่ ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ และในระยะ 10 ปี
ข้างหน้า สวนใดจะอยู่รอดได้ เช่นนี้เป็นต้น พร้อมทั้งมีการอธิบายนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ค้นพบจากงานวิจัย
ขอให้เล่าทั้งหมดไม่เล่าแต่เรื่องต้นน้ําเพียงอย่างเดียว
คุณวิชัย ประกอบทรัพย์ เล่าว่า จากประสบการณ์การทํางานทั้ง 2 ส่วน คือทั้งโครงการวิจัย
และทํางานกับเทศบาลในเรื่องศูนย์เรียนรู้เช่นกัน และได้พบว่าคนส่วนใหญ่จะทํางานในลักษณะการ
ลอกเลียนแบบ เรื่องความรู้ในการผลิต แต่ไม่มีการปรับทัศนคติ ดังนั้นศูนย์เรียนรู้จึงต้องให้วิธีคิดเป็น
ลําดับแรก
คุณศศิธร วิเศษ กล่าวเสริมว่า เมื่อมีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะเริ่มจากการปูพ้ืนให้
ความรู้เรื่องโครงการ แล้วจึงส่งต่อให้คุณวิชัย ประกอบทรัพย์ เพื่อช่วยในเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ซึ่ง
ในอําเภอมะขาม ประสบความสําเร็จในการปรับวิธีคิดของชาวสวนผลไม้เป็นจํานวนมาก มีคนเดินตาม
วิ ถี ข องกลุ่ ม มากขึ้ น โดยชาวสวนเริ่ ม เข้ า ใจแล้ ว ว่ า ต้ อ งมี ก ารวางแผนอย่ า งมี ร ะบบจึ ง จะประสบ
ความสําเร็จ โดยใช้ความรู้ของคุณวุฒิชัยให้เห็นเป็นตัวอย่าง แล้วกระตุ้นโดยการมีส่วนร่วม นอกจากนี้
เมื่อเกษตรกรในเครือข่ายได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว จะเข้าใจและไม่แสวงหาปริมาณผลผลิตจํานวน
มากเพราะจัดการไม่ทัน แต่จะต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพดีและสามารถจัดการได้มากกว่า
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าจากการฟัง คุณศศิธร วิเศษ สรุปได้ว่าต้องจัดการทั้ง
วงอาชีพ และวงชีวิต (ดังภาพที่ 9) ให้สมดุลแล้วชีวิตจะไปรอด แต่ท้ังนี้ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้
จะต้องมีพื้นฐานเรื่องอะไรบ้าง ฝากให้ร่วมกันคิดเพื่อดําเนินการต่อไป
คุณวิชัย ประกอบทรัพย์ กล่าวว่าศูนย์เรียนรู้ควรเสริมเรื่องวีดีทัศน์ และจัดการรวบรวม
องค์ความรู้แล้วจัดระบบใหม่ให้เรียบร้อย เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายว่า ผู้ที่จะมาเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ มีพ้ืนฐาน
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จากที่ใด และต้องการข้อมูลด้านใด เช่น บางกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกร บางกลุ่มเป็นหน่วยงานที่มาเพื่อ
ศึกษาดูงาน ซึ่งแต่ละคนมาด้วยพื้นฐานที่ไม่เท่ากัน จึงต้องพิจารณาว่าควรให้ข้อมูลอะไรไปบ้างในแต่ละ
กลุ่ม เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของทั้งสองฝ่าย
จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้นําเสนอตัวอย่างวีดีทัศน์เพื่อเป็นแนวทาง ซึ่งเป็นวีดี
ทัศน์ที่จัดเตรียมไว้สําหรับโครงการจัดหลักสูตรเรียนรู้ชาวนามืออาชีพ : จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ความยาวประมาณ 15 นาที ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชี้ให้เห็นตัวเลขผลผลิต
ข้าวของไทยเปรียบเทียบกับระดับโลก เน้นให้กระบวนการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ฝังลึกในตัว
เกษตรกร โดยมีหลักสูตรเรียนรู้ท้งั หมด 15 หน่วยเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งวงอาชีพและวงชีวิตของชาวนา
โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่า ในศูนย์เรียนรู้ควรต้องมีครบวงจร มีกรอบคิด
ของศูนย์เรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ มีภูมิปัญญา แต่หากมีผู้มาศึกษาดูงานก็ไม่จําเป็นต้องให้ความรู้ท้ังหมด
ทุกเรื่อง แต่ให้เลือกเฉพาะที่ตรงกับจุดประสงค์ของผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ฯ
คุณสุรางค์ พุ่มโพธิ์ทอง ชี้แจงเรื่องการศึกษาดูงานของกลุ่มต่างๆ ที่ติดต่อเพื่อมาขอ
ความรู้ในศูนย์ฯ ซึ่งจะเจ้าหน้าที่จะถามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่ม เพื่อจะให้ตามที่ต้องการ โดยจะ
ส่งไปตามสหกรณ์ต่างๆ ที่มีความพร้อมในเรือ่ งนั้นๆ เป็นผู้ดูแล
คุณศศิธร วิเศษ กล่าวเสริมว่า คุณสุรางค์ พุ่มโพธิ์ทอง จะเป็นผู้ดูแลคัดเลือกว่าจะส่งผู้มา
ศึกษาดูงานไปยังที่ใด ทั้งนี้เห็นว่าควรเก็บองค์ความรู้ท้ังหมดไว้ที่สหกรณ์และชุมชน ดังนั้นสิ่งที่ รศ.จุฑา
ทิพย์ ภัทราวาท แนะนําทั้งเรื่องเว็บไซต์และแผ่นพับชุดองค์ความรู้น้ัน ทีมงานจะร่วมกันจัดทําเพื่อ
แจกจ่ายให้ผ้ทู ี่สนใจเข้ามาศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้และเป็นประโยชน์ต่อไป
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า ขอให้ทําแผนที่ของศูนย์เรียนรู้ “กลุ่มชาวสวนผลไม้
คุณภาพ”
คุณศศิธร วิเศษ กล่าวว่าสหกรณ์เป็นองค์กรที่ท้ิงไม่ได้ เพราะเป็นองค์กรที่จะคงอยู่กับ
เกษตรกรตลอดไป
สุดท้ายที่ประชุมหารือ เรื่องการส่งนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มก. ไปฝึกงานที่
สหกรณ์และสวนผลไม้ จ.จันทบุรี ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2556 ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. เป็นต้นไป
ถึงต้นเดือนมิถุนายน โดยร่วมกันวางแผนการจัดการอย่างคราวๆ และ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จะ
ประสานงานกับภาควิชาเพื่อจัดนิสิตส่งไปฝึกงานต่อไป
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุมเตรียมงานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
และเตรียมศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณวินยั
คุณสุวิทย์
คุณสายสุดา

ภัทราวาท
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เมฆดํา
สํานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ภูมิประเสริฐโชค สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ศรีอุไร
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
วาระที่ 1

กําหนดการ “ดูงานสานฝันของชาวนามืออาชีพ”
รศ.จุ ฑาทิ พย์ ภัท ราวาท นํ า เสนอ (ร่ าง) กําหนดการ “ดูงานสานฝั น ของชาวนามื อ
อาชีพ” ณ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
และบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด
จ. ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากําหนดการ ทั้งนี้คุณวินัย เมฆดํา และคุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐ
โชค แจ้งกําหนดการออกเดินทางของแต่ละกลุ่มแก่ที่ประชุม ดังนี้
- กลุ่ม อ.ร่วมจิต นกเขา จากจังหวัดชุมพร จะออกเดินทางเช้าวันที่ 13 ก.พ. 56 และ
แวะพักที่ อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา ในคืนแรก แล้วเดินทางต่อมายังจุดหมายที่วัดป่าสวนธรรมใน
วันที่ 14 ก.พ. 56 ตามกําหนดการ
- กลุ่มชาวนา จ.เชียงราย ออกเดินทางประมาณ 5.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 56
- กลุ่มชาวนา จ.สิงห์บุรี ออกเดินทางช่วงเช้าของวันที่ 14 ก.พ. 56 คาดว่าจะถึงที่
หมายตามกําหนดเวลาคือประมาณ 15.00 น.
หลังจากที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นพ้องกันว่าให้ปรับแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้
เหมาะสมตามกรอบที่ 1: กําหนดการ “ดูงานสานฝันของชาวนามืออาชีพ”
การดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย 5 ทีม ได้แก่ กลุ่มชาวนาจาก จ.เชียงราย จ.สิงห์บุรี
จ.มหาสารคาม จ.ชุมพร และ จ.ชัยนาท โดยมีงบมาณ 60,000 บาท/กลุ่ม
ในการนี้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ฯ ผู้ประสานงานกลาง ได้ทําประกันกลุ่ม 80 ราย
ไว้เรียบร้อยแล้ว และจะจัดเตรียมชุดยาสามัญฯ ไปพร้อมกันด้วย นอกจากนี้จะจัดเตรียมอุปกรณ์จําเป็น
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เช่น ยากันยุง เพื่อใช้ในช่วงสานเสวนา ณ ลานเสวนา ในวัดป่าสวนธรรมฯ เวลาประมาณ 16.00-18.00
น. และช่วงที่ 2 เวลา 19.00 - 20.00 น. ให้ด้วย
สําหรับสัญลักษณ์ของกลุ่ม ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าให้จัดทําหมวก ที่มีโลโก้ “ชาวนามือ
อาชีพ” แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน รวมจํานวน 100 ใบ โดยมอบให้คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค
จัดซื้อหมวกโดยใช้งบประมาณส่วนกลาง และให้คุณวินัย เมฆดํา เป็นผู้ประสานงานหาช่างทําโลโก้ติด
หมวก
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กําหนดการ “ดูงานสานฝันของชาวนามืออาชีพ”
ณ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ อ.กุดชุม จ.ยโสธร – จ.ศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556
วันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556
15.00 น.
ทีมวิจัยพื้นที่เดินทางมาถึงวัดป่าสวนธรรมร่วมใจ ต.ป่าติ้ว อ.กุดชุม จ.ยโสธร
15.00-16.00 น. เก็บสัมภาระ เข้าทีพ่ ัก และเที่ยวชมบรรยากาศรอบวัดป่าฯตามอัธยาศัย
16.00-18.00 น. เปิดเวทีสานเสวนาสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชาวนาคุณธรรม
และทีมวิจัยพื้นที่
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (อาหารมังสวิรัติท่อี ร่อยที่สุดในโลก)
19.00-20.00 น. สานเสวนา (ต่อ)
20.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
05.30-06.30 น. ตื่นนอน ปฏิบัตภิ ารกิจส่วนตัว
06.30-07.30 น. กิจกรรมสันทนาการยามเช้า โดย ทีมหนุ่มหล่อ 3 เกลอ
07.30-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00-10.00 น. เที่ยวชมศูนย์วิจัยไทบ้าน โดยมัคคุเทศก์กลุ่มชาวนาคุณธรรม
(แปลงนาคุณธรรม, สวนผักอินทรีย,์ โรงปุ๋ยอัดเม็ด, โรงคัดบรรจุ ฯลฯ)
10.00-10.30 น. เก็บสัมภาระเตรียมตัวออกเดินทาง
10.30 น.
ล้อหมุนเพื่อเดินทางสู่ จ.ศรีสะเกษ
13.00 น.
เดินทางถึงบริษทั บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
13.00-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
14.00-16.00 น. ฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตตั้งแต่การรับซือ้ ข้าวเปลือก
จนถึงการแปรรูปเป็นข้าวสาร โดย คุณมนัส ชูผกา และทีมงาน
16.00 น.
ออกเดินทางไปโรงแรมบุญศิริ บูติก โฮเตล อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
17.00 น.
ถึงโรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระ
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00-21.00 น. สานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทีมพื้นที่
21.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.
เก็บสัมภาระ ออกเดินทาง และชมทัศนียภาพตามความสนใจ
และเดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ

กรอบที่ 1: กําหนดการ “ดูงานสานฝันของชาวนามืออาชีพ”

นอกจากนี้คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค ได้เสนอให้มีการจัด “การประชุมวิชาการภาค
ชาวนา” เพื่อให้ชาวนาได้มาบอกเล่าสิ่งต่างๆ ในเวที ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบและจะได้ดําเนินการจัดเวทีต่อไป
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วาระที่ 2 จัดเตรียมงานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ที่ประชุมร่วมพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย “โครงการ
ถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. : Smart Farmers;
Smart Officer สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(มก.) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
โดยที่ประชุมหารือในรายละเอียดของกรอบภารกิจหลัก และบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
องค์กร พร้อมปรับแก้ไขถูกต้องให้เหมาะสม ดังนี้
- คํานําหน้าชื่อ นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ให้เปลี่ยนเป็น ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
- ตําแหน่งทางวิชาการ ให้ใช้รูปแบบเดียวกันทั้งหมดในแต่ละส่วน เช่น
1. ในส่วนรายชื่อตัวแทนของหน่วยงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้ใช้เป็นคําย่อ ได้แก่ รศ.วุฒิชัย
กปิลกาณจน์/ ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์/ ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ และ รศ.ดร.พีระเดช ทองอําไพ
2. ในส่วนรายชื่อสําหรับลงนาม ให้ใช้เป็นคําเต็ม ได้แก่ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย
กปิลกาญจน์ / ดร.วีร ะชัย นาควิ บูลย์วงศ์/ ศาตราจารย์ ดร.สวัสดิ ตันตระรัตน์ / รองศาสตราจารย์
ดร.พีระเดช ทองอําไพ เป็นต้น
จากนั้นจึงร่วมกันพิจารณากําหนดการพิธีลงนามความร่วมมือฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้
- คํานําหน้าชื่อ นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ให้เปลี่ยนเป็น ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
- ให้เพิ่มรายชื่อแขกผู้มีเกียรติ 2 ท่านในรายการ คือ
1. นายสมปอง อิ น ทร์ ท อง รองเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม ให้เพิ่มชื่อไว้ต่อจาก ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
2. รศ.มยุรี จัยวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้
เพิ่มชื่อไว้ต่อจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํ า หรั บ ผู้ ร่ ว มงานที่ จ ะเชิ ญ เพิ่ ม เติ ม เช่ น ดร.จั น ทรวิ ภ า ธนะโสภณ และ
รศ.ดร.ชัชรี นฤทุม เจ้าหน้าที่จะทําใบเซ็นชือ่ ในนามแขกผู้มีเกียรติ
- ในเวลา 10.30 น. พิธีกรเรียนเชิญตัวแทน 4 ฝ่ายขึ้นเวที นั่งประจําโต๊ะลงนามที่
จั ด เตรี ย มไว้ ทั้ ง นี้ ใ ห้ ตั ด ชื่ อ พยานทั้ ง 4 ท่ า นออก ไม่ ต้ อ งขึ้ น เวที ได้ แ ก่ ดร.ดํ า รงค์ ศรี พ ระราม/
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย/ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง และ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
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- ผู้ดําเนินรายการในภาคเช้า ช่วงพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ คือ คุณผกามาศ
ธนพัฒนพงศ์ ส่วนช่วงเวทีเสวนาทั้ง 2 เวที จะเชิญ “คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย” ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนิน
รายการและผู้ร่วมเสวนา โดยมอบให้คุณวินัย เมฆดํา เป็นผู้ประสานงานเชิญคุณประวีณมัย บ่ายคล้อย
หลังจากที่ประชุมร่วมพิจารณาและแก้ ไขกําหนดการเรียบร้อยแล้ ว จึ งร่วมกําหนด
ประเด็นการเสวนาในหัวข้อ “การถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. : Smart Farmers; Smart Officers สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี”
ซึ่งจัดขึ้นในภาคเช้า หลังจากพิธีลงนามเสร็จสิ้น โดยกําหนดประเด็นให้ผ้รู ่วมเวทีเสวนา ดังนี้
 ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
1. นโยบายการพัฒนา Smart Officers และ Smart Farmers ภายใต้ข้อตกลง
ความร่วมมือ ใน 3 ปีข้างหน้า
2. ความคาดหวังของ ส.ป.ก.ที่มีต่อโครงการความร่วมมือและผลลัพธ์ที่ได้
 รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ
1. ความสําคัญของเกษตรยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร ฯลฯ
2. การทํางานเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนสู่การ
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
1. ความสําคัญของการถ่ายโอนความรู้ไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
2. ความจําเป็นที่ท้าทายของโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่มีต่อการ
พัฒนาประเทศ
ส่ ว นเวที เ สวนาในภาคบ่ า ย หั ว ข้ อ “แนวทางการปฏิ บั ติ ก ารถ่ า ยโอนความรู้ ใ นการ
ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. : Smart Farmers; Smart Officers สู่การ
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” กําหนดประเด็นให้ผ้รู ่วมเวทีเสวนา ดังนี้
 คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย (ผู้ร่วมเสวนาและดําเนินการอภิปราย)
1. โหมโรงเพื่อนําประเด็น วิพากษ์เชิงนโยบาย
 คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค
1. เกริ่นนําประเด็นที่เป็นจุดแข็ง และโอกาสของ ส.ป.ก.ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ: บริบทที่ท้าทาย
2. ข้อจํากัดที่ต้องการการปรับเปลี่ยน
 คุณวินยั เมฆดํา
1. บทบาทภารกิจที่เป็นอยู่
2. ความรูท้ ี่ต้องการ
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คุณวินัย เมฆดํา เสนอให้มีการจัดแสดงองค์ความรู้ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีอยู่
แสดงไว้หน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้ โดยจะให้เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. ช่วยจัด
บู๊ทตกแต่งความสวยงามให้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําโมเดลศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
ทั้ง 4 แห่ง มาจัดแสดง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวน
ผลไม้ และศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop
จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้นําเสนอข้อมูลการทํางานของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา เพื่อใช้ในเวทีเสวนาฯ โดยจะเริ่มจากการแนะนําสถาบันฯ ว่าได้อะไรจาก
การทํางานวิจัยกับ สกว. ซึ่งสถาบันฯ มีภารกิจอยู่ 3 เรื่องหลัก คือ วิจัย บริการวิชาการ และการสร้าง
เครือข่าย โดยมีกรอบการทํางานที่ชัดเจน และขณะนี้ได้มีกรอบความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ซึ่งงานของ
สถาบันฯ จะดําเนินไปตามขั้นตอนของกรอบการทํางานมาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ที่สําคัญคือต้องมี
แผนที่กลยุทธ์ที่ประกอบด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่ 1) เรื่องการเกษตรยั่งยืน/ความมั่นคงทางอาหาร 2) เรื่อง
การค้าที่เป็นธรรม 3) เรื่องกลไกการวิจัยและพัฒนา และ 4) เรื่องFamer Shop/ Food Coop โดยมีแนว
ปฏิบัติในการขับเคลื่อนเครือข่ายสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม ที่สถาบันฯ ดําเนินงานมาตลอด 12 ปี
สําหรับตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE) ที่คาดหวัง
จะประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 1) การดําเนินงานบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน
2) มีกรอบการทํางานอย่างมีแบบแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วม 3) มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานใน
ธุรกิจ 4) ดําเนินการภายใต้กลไกการตลาดในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม และ 5) ไม่เป็นองค์การรับทุน
จากภายนอก จนขัดต่อการเป็นองค์การอิสระ นอกจากนี้จะมีประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตัวแบบ
ธุรกิจฐานสังคมที่ครอบคลุม 3 เสาหลักการพัฒนา คือด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะมีการ
ออกแบบเพื่อวาง scenario แล้วจึงวางกิจกรรมหลักและโซ่ธุรกิจ ซึ่งเหล่านี้จะมีการถ่ายโอนความรู้ไป
ให้กับ Officers โดยสถาบันฯ จะมีชุดความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เช่น การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่าง
บูรณาการ/ VN&F Platform/ SEE/ Business plan/ 4 มิติ สร้างผู้นําเชิงคุณค่า/ การเชื่อมโยงเครือข่าย
คุณค่า/ การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
ทั้งหมดที่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอข้างต้น เป็นแนวทางที่จะใช้ในเวทีเสวนาใน
เวที (ภาคบ่าย) “แนวทางการปฏิบัติการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.: Smart Farmers; Smart Officers สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี”
จากนั้น คุณวินัย เมฆดํา ขอหารือเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในพิธีลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการและการจัดเวทีเสวนา วันที่ 28 ก.พ. 2556 โดยสรุปว่า คุณวินัยจะเขียนโครงการครอบงานนี้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่จะเดินทางมาร่วมงานสามารถทําเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางและค่าที่พักได้
สุดท้าย คุณวินัย เมฆดํา และคุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค นําเสนอภาพการดํานาใน
พื้นที่ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งของโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์
2. คุณอรุษ
3. คุณสุทิศ
4. คุณวิชัย
5. คุณดิษยา
6. คุณสุพจน์

ภัทราวาท
นวราช
จิราวุฒิพงษ์
มีสวัสดิ์
ยศพล
สุขสมงาม

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
หัวหน้าโครงการวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
เจ้าหน้าที่วิจัย สว.สก.

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงานกลางชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม ได้กล่าวเปิดการประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3 หลังจากนั้น
นักวิจัยได้รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการวิจัยที่ผ่านมาได้ดําเนินการคือ
ในช่ วงที่ผ่ านมาโดยที มนั ก วิ จัยได้ ขั บเคลื่ อนจัด กิ จ กรรมพัฒนาศั กยภาพภาคีเครือข่ ายต้ นน้ํ า
เกษตรกร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานตลาดสุขใจ การพัฒนาสุขลักษณะตลาดสุขใจ ปรับทัศนียภาพ ทําท่อ
ระบายน้ํามีฝาปิด จัดทําถังดักไขมัน ติดตั้งถังดับเพลิง และติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ภายในตลาด โดยทีมวิจัยได้
รายงานสรุปยอดรายรับตลาดสุขใจในปี 2555 ที่ผ่านมามีรายรับทั้งสิ้นจํานวน 11,621,400 บาท มีผู้เยี่ยมชม
56,272 คน
การหารือแผนการดําเนินโครงการในระยะต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นโครงการในระยะนี้ คือ
1.การจัดทําฐานข้อมูลผู้ผลิต เครือข่ายเกษตรกร ผู้ค้าในตลาดสุขใจ
2.การขยายผลการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร ผู้ค้าตลาดสุขใจ
หลังจากนั้นเป็นการหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ( Living Learning Center ) ซึ่ง
ตลาดสุขใจ เป็น 1 ใน 4 แห่งศูนย์เรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ ศูนย์เรียนรู้
ข้าวคุณธรรม และศูนย์เรียนรู้ Farmer shop
ทั้งนี้ผู้อํานวยการสถาบันฯได้เชิญทีมวิจัยจัดบู๊ทนิทรรศการเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ท้ัง 4 ในพิธีลงนาม
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงทางวิ ช าการการเตรี ย มงานพิ ธี ล งนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ สํานักงานปฎิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.),
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ภายใต้โครงการถ่าย
โอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรและเจ้าหน้าที่ สปก. : Smart Farmers; Smart officer สู่การ
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี และเสวนาวิชาการซึ่งพิธีลงนามจะจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุมย่อย เรื่อง ระบบร้าน Farmer Shop
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 – 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

รศ. จุฑาทิพย์
นางสาวสายสุดา
นางสาววสินธรา
นางสาวอรสิริ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
ขวยเขิน
หิรัญวงศ์

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ
เจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
รศ.จุ ฑาทิ พย์ ภั ทราวาท ผู้ อํ านวยการสถาบั นวิ ชาการด้ านสหกรณ์ ได้ ถามถึ งปั ญหาที่
นางสาววสินธรา พบในขณะที่ปฏิบัติงานที่ร้าน ซึ่งนางสาววสินธรารายงานว่า ขณะที่คีย์รับสินค้าเข้า
ระบบตามระเบียบ พบว่าพริกเผาต้มยําชนิดซอง มีจํานวนคงเหลือในระบบและจํานวนคงเหลือจริงไม่
เท่ ากั น จึ งดํ าเนิ นการหาประวั ติ ก ารรั บเข้ าและการเบิ กออก โดยขอข้ อ มู ลการตรวจนั บ สต็ อกจาก
แคชเชียร์ที่ร้าน จากนั้น ผอ.สว.สก. ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน คือ หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปฏิบัติงานให้แจ้งรองผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการ เพื่อดําเนินการแก้ไขตามระเบียบ ซึ่งไม่
จําเป็นต้องหาสาเหตุจากปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเปิดร้าน และมีงานที่ต้อง
รับผิดชอบในวันนั้นๆ หากไม่แจ้งรองผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการจะทําให้กระทบต่องานที่รับผิดชอบได้
ทั้งนี้ ผอ.สว.สก. ได้มอบหมายให้นางสาววสินธราถ่ายโอนความรู้เกี่ยวกับระบบ back
office ให้นางสาวอรสิริ ตามแผนที่ได้เสนอไว้ และให้นางสาวอรสิริปฏิบัติจริงที่ร้าน Farmer Shop
หลังจากที่ได้รับการถ่ายโอนความรู้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อทดสอบความเข้าใจและฝึกฝนให้เกิดความชํานาญ
ปิดประชุมเวลา 13.30 น.
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การประชุมเตรียมงาน “โครงการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร”
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท
2. นางสาวสายสุดา ศรีอุไร
3. นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ
4. นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์
5. นางสาวธราภรณ์ ศรีงาม
6. นางสาวพรติมา คงศรี
7. นางสาววสินธรา ขวยเขิน
8. นายสุพจน์
สุขสมงาม
9.นายพรพงษ์
แสงนาค

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ
เจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิจัยประจําโครงการ
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

เริ่มประชุม เวลา 16.00 น.
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้ให้นางสาววรวรรณ ดาวเจริญเล่า
ถึงโครงการบรรยายพิเศษ และได้อ่านกําหนดการร่วมกัน จากนั้นได้มอบหมายให้นางสาวสายสุดา
ศรีอุไรได้แบ่งภาระงานโดยมีกําหนดดังต่อไปนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภาระงาน
พิธีกร/ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
ลงทะเบียน
ถ่ายวีดีโอ/ถ่ายรูป
ดูแลความเรียบร้อยบนเวที
ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป/ต้อนรับ/ให้ความสะดวกแก่ผ้รู ่วมงาน
จ่ายเงินวิทยากร/รับรองวิทยากร

ผู้รับผิดชอบ
วรวรรณ
ธราภรณ์/วสินธรา/ผุสดี
สุพจน์
พรพงษ์
ณัฐกานต์/วสินธรา
พรติมา

- นัดหมายที่ สว.สก เวลา 07.00 น.
- นัดหมายที่อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ เวลา 07.30 น.
- การแต่งกาย เสื้อ Farmer Shop และสูทสีดํา
ปิดประชุม เวลา 17.00 น.
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พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.(Smart Farmers; Smart Officers)
สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี”
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมกําพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
ผู้เข้าร่วมพิธี
1. รศ.วุฒิชัย
2. ผศ.ดร.นิคม

กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แหลมสัก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
5. ดร.วีระชัย
นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
6. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส.ป.ก.
7. ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
8. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
9. รศ.มยุรี
จัยวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
10. รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ
ผู้อาํ นวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
และแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ สว.สก. สกว. สวก. และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ์ พิธีกร กล่าวชี้แจงกําหนดการพิธีลงนามความร่วมมือ และเวที
เสวนา “การถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart
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Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” จากนั้นจึงเรียนเชิญตัวแทน
ทั้ง 4 ฝ่าย อันได้แก่
รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
นั่งประจําโต๊ะลงนามที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นจึงเชิญ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการลง
นามความร่ ว มมื อ ในครั้ ง นี้ เมื่ อ กล่ า วรายงานเสร็ จ แล้ ว พิ ธี ก รเชิ ญ ตั ว แทนทั้ ง 4 ฝ่ า ย กล่ า วแสดง
เจตนารมณ์ความร่วมมือทางวิชาการ จากนั้นจึงเป็นการลงนามบันทึกความร่วมมือของทั้ง 4 ฝ่าย แล้ว
จึงถ่ายรูปร่วมกัน พร้อมมอบของที่ระลึกโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แก่ตัวแทนอีก 3
ฝ่าย และ ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ มอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนอีก 3 ฝ่าย เช่นกัน
 เวที เ สวนา (ภาคเช้ า ) หั ว ข้ อ “การถ่ า ยโอนความรู้ ใ นการยกระดั บ ความสามารถของ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์
รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี”
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ์ เชิญผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ รับชมวีดีทัศน์เรื่อง “การถ่ายโอน
ความรู้จากงานวิจัย” จัดทําโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความยาว
ประมาณ 10 นาที จากนั้นจึงเชิญวิทยากรขึ้นเวทีเสวนา ได้แก่
ดร.วีระชัย
นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย
ผู้ดําเนินรายการ
เริ่มการเสวนา เวลา 11.00 – 12.30 น.
เนื้อหาการเสวนา โดยสรุปดังต่อไปนี้
ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์: เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
กล่าวว่า การที่ ส.ป.ก. ต้องการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาควิชาการ
เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) หรือ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นั่นเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงไปของสมมุติฐานเดิมที่เคยเชื่อกันมาว่า
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“ถ้าที่ดินแห่งใดมีน้ําหรือมีระบบชลประทานที่ดีแล้วจะเกิดความยั่งยืนและจะทําให้เกิดกระบวนการผลิต
ต่างๆ ก่อให้เกิดรายได้ ส่งผลให้คนไม่ออกจากพื้นที่” แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า แม้ในพื้นที่น้ันจะมีระบบ
ชลประทานเข้าถึงดีเพียงใด ก็ยังเกิดภาวะการออกจากพื้นที่ของผู้คนตลอดจนชาวบ้านที่มีที่ดินเป็นของ
ตัวเองก็เริ่มทยอยขายที่ดินเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งที่ดินในเขตชลประทานส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นของชาวบ้าน
ที่แท้จริงแล้ว ดังนั้นสมมุติฐานเดิมที่เคยเชื่อว่าแค่มีดินมีน้ําอย่างเดียวก็จะช่วยให้เกิดอาชีพ เกิด
รายได้ สร้างความยั่งยืนจนช่วยทําให้คนไม่ออกจากพื้นที่จึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพราะอาจจะมี
สาเหตุอื่นจากเหตุการณ์ภายนอกเข้ามาแทรกมากมาย เช่นเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และรุ น แรงขึ้ น ทั้ ง นี้ จ ากการวิ เ คราะห์ ของผู้เ ชี่ยวชาญ ได้ วิเ คราะห์ ข้อ มู ล สภาพอากาศของ
ประเทศไทยพบว่า การที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1-2C จากนี้ไปประมาณ 10 ปี จะมีผลทําให้พื้นที่ที่เคยแล้งก็
จะแล้งหนักขึ้น และพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมก็จะท่วมหนักขึ้น อากาศที่เคยร้อนก็จะร้อนมากขึ้น หรือหนาว
ก็จะหนาวมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดการออกจากพื้นที่ด้วยกันทั้งสิ้น
นอกจากนี้เรื่องการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน หรือที่เรียกว่า AEC (ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY) นั้นก็จะมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรด้วย
เช่น ขณะนี้รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีการออกกฎหมายเพื่อจํากัดตลาดนําเข้าผักและผลไม้
มีการกําหนดด่าน กําหนดโควต้า และเรื่องใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า จนทําให้กระทรวงการเกษตรฯ
ต้องส่งผู้บริหารไปขอเจรจาหาความร่วมมือในเรื่องเหล่านี้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเจรจาได้ในเรื่องของด่าน
และโควต้า แต่เรื่องใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้นประเทศไทยเองเป็นผู้ออกกฏเป็นประเทศแรกในกลุ่ม
อาเซียน เพื่อยืนยันว่าสินค้ามาจากประเทศของสมาชิกจริงๆ ไม่ได้นําเข้าจากที่อื่นมาสวมเพื่อให้มีต้นทุน
ต่ํา
ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ทุกเรื่องล้วนมีผลกระทบต่อเกษตรกร
ทั้งสิ้น ทําให้เกิดความซับซ้อนในการแก้ไขปัญหามากขึ้นกว่าสมมุติฐานเดิมที่เคยตั้งกันไว้ จนเกษตรกร
ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ และหากผู้ที่ทํางานร่วมกับเกษตรกรไม่มีการเรียนรู้จับประเด็นต่างๆ
ที่เข้ามามีผลกระทบต่อเกษตรกรก็จะไม่สามารถร่วมแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึง
เป็นเหตุผลสําคัญที่ ส.ป.ก. ต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาควิชาการ เพราะเล็งเห็นปัญหาคือ ภาค
วิชาการจะมีความรู้แต่ไม่มีมือทํา เพราะมีข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่ แต่พวกมีมือทํา เช่น ส.ป.ก. นั้นมีพื้นที่
แต่อาจจะขาดแนวคิดและความรู้ความเข้าใจ ซึ่งถ้าทั้ง 2 ภาคส่วนได้มาเชื่อมต่อก็จะทําให้เกิดการ
เชื่อมโยงการถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์
สําหรับ ส.ป.ก. นั้นมีภารกิจหลัก 2 เรื่องคือ เรื่องการจัดหาที่ดินทํากินให้แก่คนยากจนไม่มี
ที่อยู่อาศัย และเรื่องการทําให้คนที่ได้ที่ดินนั้นไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน นั่นคือการมีอาชีพและมีรายได้ท่ี
มั่นคง ซึ่งเรื่องหลังเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะพื้นที่ของรัฐส่วนใหญ่ที่ได้มาจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่เสื่อม
โทรมยากแก่การพัฒนา และพื้นที่ที่ได้มามักจะมีเจ้าของเดิมที่ไม่ใช่เกษตรกรจึงมักพบปัญหาการย้ายคน
เหล่านั้นออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นเรื่องยาก ต้องทําด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และอีกนโยบายหนึ่งที่
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ได้รับมาคือ การจัดหาซื้อที่ดินเพิ่มเติม โดยล่าสุดได้รับการติดต่อขายที่ให้ ส.ป.ก. ประมาณ 9,000 ไร่
เป็นที่ในจังหวัดอยุธยาฯ เจ้าของเดิมซื้อไว้เก็งกําไรในภาคอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นพื้นที่
ถูกน้ําท่วมจึงไม่เหมาะในการทําอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงจะขายให้แก่ ส.ป.ก. ที่ตกลงใจซื้อไว้เพื่อจัดสรร
ให้แก่เกษตรกร โดยไม่มีความกังวลเรื่องภาวะน้ําท่วม เนื่องจากการทําเกษตรต้องสัมพันธ์กับน้ําอยู่แล้ว
และถ้าสามารถใช้องค์ความรู้จาก มก. สวก. หรือ สกว. มาช่วยบริหารจัดการเรื่องการผลิตได้จะเกิด
ผลดีกับเกษตรกรมาก เช่น ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมก็สามารถจับปลาไปขาย แล้วหลังน้ําลดก็จะเริ่มทํา
การเพาะปลูก ทั น ที แต่ ท้ัง นี้ จ ะต้ องมี ต้ น แบบที่ดี เนื่อ งจากการมี อ งค์ ค วามรู้ที่ดีแ ละหลากหลายจะ
สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ เช่น การจัดสรรที่ดินไปให้ครอบครัวละ 1 ไร่ เพียงพอหรือไม่ หรือ
ควรต้องจัดสรรพื้นที่เท่าใดต่อครอบครัวจึงจะเพียงพอให้เกษตรกรอยู่ได้ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
และสามารถจ่ายเงินคืนกลับให้แก่รัฐ นําไปจัดหาซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อจัดสรรให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ
ต่อไป ซึ่งเรื่องเหล่านี้ เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. เพียงหน่วยเดียวคงไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าควร
จะต้องจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมเท่าใดต่อครอบครัวเพื่อให้แจกจ่ายได้จํานวนครอบครัวมากที่สุดด้วย
ดังนั้นจึงต้องอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัยต่างๆ ในภาควิชาการเข้ามาช่วยให้ข้อมูลสนับสนุนตัวอย่างที่
ดี
นอกจากการแก้ปัญหาเรื่อง “ที่ดิน” แล้ว เรื่อง “คน” ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ ส.ป.ก. กําลัง
เผชิญอยู่ เพราะหลังจากที่ ส.ป.ก. ได้จัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรไปแล้ว เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มีภารกิจที่
ต้องเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทั้งหมดด้วย แต่เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. เองมีข้าราชการ
อยู่ประมาณ 2,000 คน และจะลดลงอีกจํานวนหนึ่ง จนสุดท้ายจะเหลือยู่ประมาณ 1,800 คน รวมกับ
พนักงานราชการอีกประมาณ 3,000 คน จะต้องดูแลเกษตรกร 2.4 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ จึงเป็นไป
ได้ยากที่จะสามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ส.ป.ก. จึงต้องใช้การสร้างกลไกในการเข้ามาช่วย
ดูแล เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินจังหวัด เหล่านี้มาเป็นผู้นําเกษตรกร
ในการช่วยขับเคลื่อนงานในพื้นที่ มีการจัดเวทีให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย ซึ่งทั้งหมดนี้
คือสิ่งที่ ส.ป.ก. ใช้เป็นกลไกในการทํางาน โดยกลุ่มนี้จะมีอยู่ประมาณ 3,000 คน จากทั่วประเทศ ซึ่ง
จํานวนนี้จะมีท้งั เพิ่มและลดอยู่ตลอดเวลา ต้องสร้างเลือดใหม่เข้ามาทดแทนอยู่เสมอ
ขณะนี้ ส.ป.ก. ต้องการองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย เพราะเมื่อสังคมเปลี่ยน-วิถี
ชีวิตเปลี่ยน องค์ความรู้เดิมๆ ที่เคยมีมาจึงไม่เพียงพอในการจัดการแล้ว เช่น การออกใบรับรอง GAP
เพียงใบเดียว ต้องใช้กระบวนการสร้างยาวนาน กว่าจะสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรได้ว่าการทํา
มาตรฐาน GAP นี้ไม่ได้ช่วยเรื่องราคาที่สูงขึ้น แต่เป็นการช่วยลดต้นทุน ช่วยให้สุขภาพดี และมีโอกาสใน
การจําหน่ายที่ดีข้ึน ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะสร้างกระบวนการความเข้าใจเหล่านี้ให้แก่เกษตรกรได้
ดังนั้นทุกวันนี้จึงพบปัญหาการทิ้งถิ่นฐาน ขายที่ดิน เพราะพ่อแม่เกษตรกรเหล่านั้นเมื่อส่งบุตรหลานให้
ได้เรียนหนังสือในเมือง ให้คนอื่นเช่าที่ดิน เมื่อเรียนจบก็อยู่ในเมืองไม่คิดกลับไปทําการเกษตร สุดท้าย
เมื่อได้มรดกเป็นที่ดินมาจึงขายที่ดินหมด ยิ่งไปกว่านั้นเกษตรกรที่ต้องจ้างแรงงานก็จะพบปัญหาต้นทุน
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สูงผลผลิตต่ํา ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการบูรณาการชุดองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง
ต่างๆ ทั้งเรื่องการจัดการที่ดิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การรวมกลุ่มเพื่อช่วยจัดการเรื่อง
ของวิถีการผลิต การจัดการการตลาด ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยองค์ความรู้มาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเกษตรและด้านสังคม ซึ่ง ส.ป.ก. เล็งเห็นความสําคัญจนเกิดการขับเคลื่อน
ความร่วมมือทั้ง 4 ฝ่าย ในการถ่ายโอนความรู้เพื่อยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ส.ป.ก. ในครั้งนี้
ทั้งนี้แนวทางการถ่ายโอนความรู้เพื่อยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่น้ัน
หัวใจการทํางานในเรื่องนี้คือ “คน” ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มุ่งให้เป็น Smart Officers
และกลุ่มเกษตรกร ที่ม่งุ ให้เป็น Smart Farmers โดยหวังว่าต้องทําให้ท้งั 2 กลุ่มนี้ “คิดเป็น” เพราะจะทํา
ให้ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ต้องรอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริงนั้นไม่สามารถทําให้
ทุกคนคิดเป็นได้ การจะทําให้คิดเป็นได้น้ันจะต้องสร้างกระบวนการที่ทําให้คนได้มีโอกาสสัมผัส มี
ทั ศ นคติ และบางคนจะต้ อ งทํ า ให้ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรมให้ ม ากที่ สุ ด จึ ง จะทํ า ให้ ค นเข้ า ใจอย่ า งแท้ จ ริ ง
เพราะฉะนั้นต้องเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. กับหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจและมีวีการจัดการ เช่น
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก. ที่มีตัวอย่างงานวิจัยที่ดี จึงจะนําพาไปสู่การถ่ายโอนความรู้เพื่อการ
ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย: รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กล่าวว่า สกว. ทํางานวิจัยมาหลายเรื่องจนมีข้อค้นพบและสามารถตอบคําถามเรื่องปัญหา
ที่ดินได้ว่า เมื่อใดก็ตามที่ที่ดินไม่ทําให้เกิดมูลค่า ไม่เกิดรายได้แล้ว ที่ดินนั้นจะเปลี่ยนจากปัจจัยการผลิต
ไปเป็นสินค้าทันที ดังนั้นถ้าเกษตรกรไม่สามารถคงสภาพให้ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตไว้ได้แล้ว มีที่ดิน
เท่าไหร่ก็หมดเพราะเกษตรกรไม่สามารถสร้างรายได้จากที่ดินที่มีอยู่ได้ แต่จากการทํางานวิจัยมีข้อ
ค้นพบหนึ่งว่าชาวนาบางรายสามารถปรับตัวให้หาจุดที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า “จุดคุ้มทุน” ได้ ซึ่ง
นอกจากจะรักษาที่ดินไว้ได้แล้ว ยังสามารถซื้อที่ดินเพิ่มด้วยเงินสดได้อีกด้วย การที่ชาวนารู้จักคํานวณ
ต้นทุน-ผลตอบแทน เองได้ ทําให้สามารถปลดหนี้ได้หมดภายใน 3 ปี ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่ชาวนาจะมีเงิน
เหลือปีละแสนบาท
นอกจากนี้เรื่องบัญชีครัวเรือน นับเป็นปฐมบทสําหรับการทําการเกษตรให้มีการวางแผน
เป็น เพราะข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าคนที่จดบัญชีครัวเรือนจะสามารถลดหนี้หรือปลดหนี้ได้มากกว่าคน
ที่ไม่จด และจากข้อมูล 16 จังหวัด พบว่า เกษตรกรที่จดบัญชีครัวเรือนสามารถปลดหนี้ได้มากที่สุด
เพราะเป็นการเรียนรู้การทําเกษตรแบบธุรกิจ ที่เริ่มต้นจากการทําบัญชีเป็น เพราะในบัญชีครัวเรือนนั้น
จะมีบัญชีการบริโภคและบัญชีการลงทุน ทําให้เกษตรกรมองเห็นตัวเลขการทําเกษตร ดังนั้นบัญชี
ครัวเรือน คือเครื่องมือชนิดหนึ่งในการนําพาชาวบ้านให้ก้าวเข้าสู่เรียนรู้เพื่อสร้างความสามารถในการ
ทําการเกษตรแบบนักธุรกิจ
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นอกจากการทําบัญชีครัวเรือนแล้ว การเรียนรู้เรื่องโซ่อุปทาน ดังเช่นที่สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ทํางานวิจัยอยู่น้ัน เกษตรกรไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้ เกษตรกรไม่เคยสนใจเรื่องรสนิยมของตลาด
เพราะเน้นแต่ทําการผลิตแล้วรอคนมาซื้อ รอความช่วยเหลือจากการรับจํานํา หรือการแทรกแซงราคา
ซึ่งการทําแบบนั้นเรียกว่าเป็นการแทรกแซงที่ไม่ยั่งยืน โดยการจะทําให้ยั่งยืน คือ การทําให้เกษตรกรต่อ
ตลาดเองได้ เช่น ตลาดสุขใจ หรือ ตลาดข้าวคุณธรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทําให้เกษตรกรอยู่ด้วย
ตัวเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่รฐั อยู่ตลอดเวลา
คําว่า Smart Officers นั้นไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ต้องรู้พอที่จะจัดการได้ ต้องเป็นนัก
จัดการ หรือเป็น Manager ซึ่งในระบบราชการไทยไม่รู้จักคํานี้ เพราะจะรู้จักแต่คําว่า Administrator
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่จะเป็น Smart Officers ควรต้องทําตัวเป็นนักจัดการ จึงจะทํางานได้สําเร็จ เพราะ
หั ว ใจของความสํ า เร็ จ อยู่ ที่ ก ารจั ด การไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ก ารบริ ห าร ต้ อ งจั ด การทํ า ให้ เ กษตรกรมี ขี ด
ความสามารถในการจัดการที่ดินให้เกิดผลตอบแทนสูงพอที่จะอยู่ได้อย่างดี นั่นคือต้องรู้ว่าเกษตรกร
ขาดอะไร เกษตรกรขาดความสามารถในการจัดการเกษตรแบบธุรกิจ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
จะต้องไปเรียนรู้กับคําว่า “การจัดการเชิงธุรกิจ” นั้นทํากันอย่างไร มีกี่ระดับ ต้องไปหาระดับการจัดการ
ซึ่งระดับง่ายสุดคือ การทําบัญชีครัวเรือน เพราะเมื่อทําบัญชีจะเห็นต้นทุนการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
ที่มีราคาแพง จึงคิดหาสารชีวภาพเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและทําให้มีกําไรเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ดังนั้นสรุปคือ Smart Officers จะต้องรู้จักคนที่จะทํางานด้วย รู้ว่าเกษตรกรไม่รู้อะไร ขาด
อะไร สิ่งที่จะให้รู้/องค์ความรู้ อยู่ที่ไหน จะต้องมีวิธีหาข้อมูล และจัดการเชื่อมต่อให้เกษตรกรได้มารับ
ความรู้โดยจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เจอกันโดยตรง ซึ่งตัวเจ้าหน้าที่ไม่จําเป็นต้องเรียนทุกเรื่อง
เพียงแต่ร้จู ักจัดการเท่านั้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้จัดได้หลายแบบ ซึ่งคําสําคัญคําหนึ่งที่จะเปลี่ยนคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร เปลี่ยนขีดความสามารถของคนได้คือคําว่า “การเรียนรู้” ที่ประกอบด้วย ข้อมูลและ
คําถาม คนที่จะเรียนรู้ได้น้ันต้องรู้จักตั้งคําถาม แล้วจึงจะเกิดการคิด เกิดการเรียนรู้ “ความคิดเกิด
จากกระบวนการทํา ไม่ได้เกิดจากกระบวนการฟัง” ดังนั้นในการสร้างการเรียนรู้จะต้องส่งเสริม
เกษตรกรให้คิด โดยเจ้าหน้าที่ต้องรู้จักตั้งคําถาม ให้เกษตรกรคิดเอง
ส่วนเรื่องแนวทางให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
คิดว่าน่าจะทําในรูปโครงการการจัดการ เพื่อควบคุมได้ เช่น จะทําจังหวัดไหน พื้นที่เท่าไหร่ คนทําต้อง
ทําตัวเป็นนักจัดการ ต้องคิดเรื่องที่ควบคุมได้และมีเครื่องมือที่จะจัดการ ต้องวางแผนว่าคีย์แมนในพื้นที่
คือใคร คีย์แมนตรงกลางคือใคร ต้องรู้เพียงพอที่จะลงไปทําได้ กลุ่มเป้าหมายที่เกษตรกรต้องการเรียนรู้
คือ 1) บัญชีครัวเรือน ซึ่งสามารถใช้ตัวแบบได้จากเว็บไซต์ของ สกว. 2) การไปสู่ตลาด เช่น การจัดการ
โซ่อุปทาน ซึ่งความรู้นี้อยู่ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก. 3) เรียนรู้เรื่องการรวมกลุ่ม ต้องนําข้อมูล
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กลุ่มเกษตรกรมารวมให้เห็นว่ากําลังมีปัญหาร่วมกัน แล้วร่วมกันหาทางแก้ปัญหา ซึ่งผู้ที่จะเป็นนัก
จัดการต้องรู้อยู่ 2 เรื่อง คือ การต่อเรือให้แล่นได้ไม่ให้ล่ม และทําอย่างไรให้เรือวิ่งได้เร็ว
ดังนั้นการเกิดโครงการความร่วมมือทั้ง 4 ฝ่ายนี้ขึ้นได้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก โอกาสที่จะทํา
ให้เกษตรกรกลายเป็ น เกษตรกรที่ร่ํ ารวย เพราะพวกเรามีความรู้ ทุกอย่ างแล้วแต่ยังไม่ รู้จ ะนํ า ไปสู่
เกษตรกรได้อย่างไร ดังนั้นเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จะเป็นคนที่เชื่อมความรู้ไปสู่เกษตรกรตัวจริงได้ ให้เริ่มจาก
จุดเล็กๆ แต่ทําให้สําเร็จแล้วจะเกิดการขยายวงกว้างได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ให้เลือกกลุ่มเกษตรกรที่มี
แนวโน้มพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความอยากรู้อยากลอง แล้วจะประสบความสําเร็จได้ในที่สุด
 เวที เ สวนา (ภาคบ่ า ย) หั ว ข้ อ “แนวทางปฏิ บั ติ ก ารถ่ า ยโอนความรู้ ใ นการยกระดั บ
ความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การ
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี”
รศ.จุฑาทิพย์
คุณสุวิทย์
คุณวินยั
คุณประวีณมัย

ภัทราวาท
ภูมิประเสริฐโชค
เมฆดํา
บ่ายคล้อย

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ผู้ร่วมเสวนาและดําเนินการอภิปราย

เริ่มการเสวนา เวลา 13.30 – 16.00 น.
เนื้อหาการเสวนาโดยสรุป ดังต่อไปนี้
คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กล่าวว่า เรื่องของการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ
เจ้ าหน้ าที่ ส.ป.ก. สู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งเป็ น องค์ ร วมเพื่อ การกิ น ดี อ ยู่ ดี น้ั น เหตุ ที่ ต้ อ งเลื อ ก ส.ป.ก. ก็
เนื่องจากที่ดินของ ส.ป.ก. กินพื้นที่ 1 ใน 4 ของประเทศ ซึ่งหากจัดการได้ดีจะสามารถเป็นต้นแบบที่ดี
และเป็นขุมพลังทางอาหารของประเทศได้เลยทีเดียว อีกทั้ง ส.ป.ก. ยังมีความพร้อมในเชิงทรัพยากรที่
จะเป็นต้นแบบของสังคมเกษตรกรรม รวมถึงจุดแข็งตรงที่ ส.ป.ก. มีความเป็น Multifunction อัน
หมายความว่าทาง ส.ป.ก. มีหลายบทบาทแบบเบ็ดเสร็จอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทํางานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านจักรกล ด้านการจัดสรรที่ดิน สิ่งเหล่านี้สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง มีระบบ
กองทุน มีทรัพยากรที่ขับเคลื่อนในเกษตรกร มีระบบส่งเสริมการเกษตรหลายอย่าง ที่มีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนงานได้ทันทีถ้าใช้ที่ดินเป็นตัวตั้ง และด้วยความที่เป็น Multifunction ที่เป็น Multitask ด้วย นั่น
คื อ สามารถหลอมรวมปฏิ บั ติ ก ารหลายอย่ า งในเวลาเดี ย วกั น ได้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมบู ร ณ์ ข อง
2-150

ตัวเกษตรกร เหล่านี้คือจุดแข็งของ ส.ป.ก. ดังนั้นจึงควรร่วมกันคิดว่าก้าวต่อไปของ ส.ป.ก. ควรจะทํา
อย่างไรหรือทําอะไรต่อไป โดยมีข้อสังเกตว่า ส.ป.ก. มีองค์ประกอบที่เหมาะสม ทั้งมีความพร้อมและมี
เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะค่อนข้างสูง และชี้ชวนให้เจ้าหน้าที่เริ่มก้าวต่อไปและมองหาโอกาสร่วมกัน
คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก. นั้นคิดว่าทุกท่านได้
ทํากันอย่างเต็มกําลังอยู่แล้ว จึงขอให้คุณวินัย เมฆดํา เล่าถึงภารกิจที่ ส.ป.ก. กําลังดําเนินการอยู่ใน
ขณะนี้ และต้องการองค์ความรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อการยกระดับขีดความสามารถของตัวเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
คุณวินัย เมฆดํา: สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรม (ส.ป.ก.)
กล่าวว่า ในฐานะผู้ปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. จะได้สะท้อนงานที่ทําอยู่ในขณะนี้ ซึ่งตนเองเริ่ม
เข้ารับผิดชอบงานโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ เมื่อปี 2553 โดยปัจจุบัน ส.ป.ก. ได้รับความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงแรงงาน รวมถึงเมื่อไม่นานมานี้ได้มี
การทํา MOU กับหน่วยงานทางการศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยนครพนม และเทคโนโลยีพระ
จ อ ม เ ก ล้ า เ จ้ า คุ ณ ท ห า ร ล า ด ก ร ะ บั ง ร ว ม ถึ ง ใ น วั น นี้ ( 2 8 ก .พ . 2 5 5 6 ) ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ทําให้ทาง ส.ป.ก. ได้มองเห็นโอกาสที่จะ
นําชุดความรู้ต่างๆ จากที่สถาบันฯ ได้พัฒนาต้นแบบการทํางานมาอย่างยาวนานร่วม 12 ปี ดังที่ ดร.วีระ
ชัย นาควิบูลย์วงศ์ กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วว่า ต้นแบบการทํางานเป็นเรื่องสําคัญ อันจะช่วยให้เห็นแนวทาง
ในการพัฒนางานของ ส.ป.ก. โดยสามารถที่จะพาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานเห็นตัวอย่าง
จริง พร้อมนําแนวทางมาปรับใช้ให้การทํางานประสบความสําเร็จได้ ซึ่งเรื่องการบริหารจัดการนับเป็น
เรื่องที่สําคัญมาก
สําหรับความเป็นมาของโครงการที่เชื่อมโยงกับการทํา MOU ร่วมกันนั้น ภายใต้การทํางาน
ของโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ ปัจจุบันผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับหลักสูตรยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2553 เป็น
จํานวนไม่ต่ํากว่าปีละ 7,500 คน ใน 15 จังหวัดนําร่อง เพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรอย่าง
ยั่งยืนภายใต้การรับผิดชอบของ ส.ป.ก. จังหวัด ซึ่งในปัจจุบันค่อนข้างจะเห็นรูปแบบการทํางาน มีคู่มือ
เชื่อมโยงการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้และค่อนข้างมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าหลักสูตรยั่งยืนที่ทํากันมานั้นได้ถูก
ถ่ายทอดและจะเชื่อมโยงในอนาคต รวมถึงโครงการมีการเปิดกว้างและเปิดโอกาสให้ ส.ป.ก. จังหวัดได้
คิดหาต้นแบบหรือกระบวนการทํางาน ค้นหารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมี
ส.ป.ก. หลายจังหวัดที่คิดค้นต้นแบบการทํางานออกมาได้ และถ้าจะนํามาเชื่อมโยงกับโครงการที่ได้ทํา
ข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่ายไปแล้ว ต้องมาคิดต่อไปว่าจะทําอย่างไร ภายใต้ชุดความรู้ที่สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์มีอยู่
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หลักสูตรที่ 2 คือ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน
ช่วยเหลือผู้ว่างงาน จํานวน 800 คน แต่ผ่านการประเมินเพียง 100 คนที่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้จริง
เพราะเป็นเรื่องยุ่งยากมากที่ใช้คนไม่มีพื้นฐานด้านการเกษตรมาทํางานในภาคการเกษตร และแต่เดิมไม่
คิดว่าความรู้จะทํ าให้เกษตรกรประสบความสําเร็จได้ แต่เมื่อได้ร่ วมงานกับ สกว. ทําให้ สรุปได้ ว่า
“ความรู้ ” เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ มากที่ จ ะทํ า ให้ เ กษตรกรเอาตั ว รอดได้ จากเดิ ม ที่ ส.ป.ก. เคยให้ ค วาม
ช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ํา ระบบไฟ แต่หากเกษตรกรไม่มีความรู้แล้วสุดท้ายสิ่งที่
ลงทุนไปก็สูญเปล่า นอกจากนี้ขบวนการจัดการในเรื่องของความพร้อมของเกษตรกรที่จะใช้ความรู้ ใช้
เทคโนโลยีที่นําไปให้น้ัน ต้องถูกเรียกร้องจากตัวเกษตรกรเอง และเรื่องการรวมกลุ่มก็เป็นอีกเรื่องที่
สําคัญ ต้องรู้จักการสร้างกลุ่ม สร้างกระบวนการทํางาน สําหรับหลักสูตรที่ 2 นี้ในอนาคตเห็นเรื่อง
ปริมาณค่อนข้างชัดเจน
ส่วนหลักสูตรที่ 3 คือ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ คือ หลักสูตร ปวช. ปวส. ใน
วิทยาลัยอาชีวะ ทั่วประเทศ ซึ่งมั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ออกมาแล้วจะเข้าสู่พื้นที่ของ ส.ป.ก.
ค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นในอนาคต เมื่อมองในภาพรวมจากการทํางานที่ผ่านมาแล้ว ส.ป.ก. น่าจะ
สามารถรับคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานได้มากขึ้น ดังนั้นการเตรียมตัวหรือเตรียมรับชุด
ความรู้ใหม่ๆ ที่จะได้รับการถ่ายทอดโดยตัวเจ้าหน้าที่ที่จะเรียนรู้ร่วมกันก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเช่นกัน
คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย กล่าวว่า จากที่คุณวินัย เมฆดํา เล่ามาทั้งหมดทําให้เห็นภาพ
งานของ ส.ป.ก. ที่ได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยภารกิจที่เห็นได้ชัดคือ โครงการสร้างและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีอยู่ด้วยกันหลายโครงการ ทั้งนี้ได้ขอให้ผ้รู ่วมเวทีเสวนาทุกท่านได้ช่วยกันถอด
บทเรียนและเสนอแนะทิศทางการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ว่าแต่ละท่านต้องการให้มีแนวทาง
อย่างไรบ้าง โดยสิ่งสําคัญคือองค์ความรู้ที่จะนําไปพัฒนาเกษตรกรและสิ่งที่จะช่วยยกระดับความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จึงขอเชิญ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เล่าถึงองค์ความรู้ต่างๆ และ
องค์ความรู้ที่จะไปช่วยขับเคลื่อนจะมีองค์ความรู้อะไร และมีแนวทางอย่างไร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท: สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก.
กล่าวแนะนําเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ที่เข้าร่วมการเสวนาในภาคบ่ายวันนี้ ได้แก่ 1) คุณ
อรุษ นวราช หัวหน้าทีมวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ 2) คุณอดุลย์
โคลนพันธุ์ และ 3) คุณแก่นคําหล้า พิลาน้อย (ตุ๊หร่าง) จากทีมศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม
ในปัจจุบันโลกกําลังต้องเผชิญวิกฤตต่างๆ มากมาย คําถามคือ จะแก้ไขอย่างไร? ต้อง
ขอบคุณ สกว. ที่ให้การสนับสนุนในการทํางานวิจัยของสถาบันฯ มาโดยตลอด สิ่งที่ท้าทายในที่นี้คือแต่
ละคนจะคิดแก้ปัญหาแตกต่างกันไป เพราะต้นทุนความรู้ที่แตกต่างกัน มุมมองที่ไม่เหมือนกัน และ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ปัญหาของประเทศไทยโดยสภาพัฒน์ สรุปไว้ว่า
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ประเทศไทยประสบปัญหาอย่างแรกคือ ความยากจน ซึ่งปัจจุบันได้รับการแก้ไขปัญหานี้ได้เหลือร้อยละ
8 ของประเทศ ซึ่งลดลงจากปีก่อนๆ ที่วัดได้ประมาณร้อยละ 20 ของประเทศโดยใช้ตัวชี้วัดจากรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปี แต่ปัญหาที่ยั่งยืนยิ่งกว่าคือจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและการกระจายรายที่เป็น
ธรรมได้อย่างไร ซึ่งปัญหานี้ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนปัญหาอื่นๆ จากรายงาน เช่น
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน คนสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ค่านิยมเสื่อมถอย การพัฒนาต้องพึ่งพาต่างประเทศ
และการบริหารของภาครัฐอ่อนแอ ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขกันอย่างไร ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์
เห็นว่า ปัญหาความยากจนแก้ไขได้ไม่ยาก แต่ปัญหาความเหลื่อมล้ํานั้นจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อปี 2552
ประเทศไทยเริ่มใช้ดัชนีชี้วัดความผาสุขของคนไทย ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ตัว ซึ่งภาพรวมแล้วประเทศ
ไทยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีตัวชี้วัดเรื่องสุขอนามัยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นั่นแสดงว่าคนไทยใส่ใจในเรื่อง
สุขภาพ และการเลือกบริโภค แต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการศึกษาที่
อยู่ในเกณฑ์ต่ําสุด แสดงว่าสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขมากที่สุดคือเรื่องของการศึกษา
สําหรับมุมมองเรื่องความยากจนนั้น ภาครัฐมองว่าคนจนคือ คนที่อยู่ใต้ขีดความยากจน
โดยใช้ตัวเงินเป็นตัวตั้ง มีข้อมูลว่าคนไทยเป็นคนจนเพียง 8% เท่านั้น แต่สําหรับคนจนที่มองว่าเป็นคน
จน นั่นคือ คนที่ไม่พอกิน เงินไม่เหลือ และเป็นหนี้เป็นสิน ส่วนนักวิชาการบางกลุ่มมองคนจน ว่าเป็นคน
ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นต้นเหตุของความ
ยากจน ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าแต่คนคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปในปัญหาเดียวกัน
สรุ ป โดยรวมว่ า ปั ญ หาสํ า คั ญ ของ
ประเทศไทย คือความเหลื่อมล้ํา โดยมีเหตุปัจจัย
มาจากการพัฒนาที่ไม่มององค์รวมและเกิดจาก
การพัฒนาที่ไม่สมดุล ทั้งนี้จากการทํางานวิจัยของ
สถาบั น ฯ มาร่ ว ม 12 ปี พบว่ า ที่ จ ริ ง แล้ ว ปั ญ หา
ความยากจนสามารถแตกกอออกได้เป็น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มจนความคิด กลุ่มจนเศรษฐกิจ และกลุ่ม
จนเพื่อนฝูง ซึ่งเหตุนี้ทําให้ทีมเครือข่ายนักวิจัยจึง
กรอบคิดการแก้ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน
ได้ช่วยกันคิดค้น ทํางานเชื่อมโยงความร่วมมือเป็น
กลุ่มองค์กรในพื้นที่ 45 จังหวัด โดยใช้เวลา 4 ปี ได้ผลลัพธ์ 127 เครือข่าย ซึ่งสิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยนี้
เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายและต้องต่อด้วยคุณค่า คือมีแนวคิดและจิตสํานึกที่จะต้อง
พึ่งพาและร่วมมือกันซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเริ่มจากข้างใน ดังนั้นโจทย์คือจะทําอย่างไรให้ทุกคนมี
จิตสํานึกการพึ่งพาและร่วมมือกัน ซึ่งในชุดความรู้ที่สถาบันฯ เรียกว่า “การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า”
นั้ น จะนํ า ไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาความยากจนใน 3 มิ ติ คื อ จนความคิ ด จนเศรษฐกิ จ และจนเพื่ อ นฝู ง
ประเด็นนี้เหล่านี้จึงเป็นที่มาของแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กันทั้ง
เรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดของชุดโครงการการพัฒนาการสหกรณ์และ
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การค้าที่เป็นธรรม ก็คือองค์ประกอบทั้งสามองค์และต้องสร้างความสมดุลให้ได้ ถ้าหากทําได้แล้ว
ความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน
โจทย์วิจัยของสถาบันฯ คือ สหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาชุมชนได้
อย่างไร? ซึ่งกรอบการวิจัยและนวัตกรรมนั้นต้องเริ่มจากการออกแบบ โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมใน
การออกแบบ เพราะคนที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ต้องออกแบบเพื่อที่ทุกคน
จะสามารถมี ส่ว นร่ ว มและใช้ น วัต กรรมได้ เพื่ อมุ่ ง สู่ เ ป้ าหมายในปี 2559 ว่ า ให้ คนในสั ง คมมี “จิ ต
วิญญาณการร่วมมือกัน” เพื่อพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การจะได้นวัตกรรมจะต้องใช้บันได 3 ขั้น ขั้นแรกคือ
การเพิ่มสมรรถนะแก่ปัจเจกบุคคล กระตุ้นจิตสํานึกในการพึ่งพาและร่วมมือกัน ทําให้มีเครือข่าย ขั้นที่
สองคือการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร มีองค์กรที่เข้มแข็ง และขั้นที่สามคือการยกระดับองค์กรใน
การเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมสู่สังคมเป็นสุข และหากสามารถขยายออกไปยัง
ระดับกลางน้ําและปลายน้ําได้ก็จะเกิดความยั่งยืนได้

จากการทํางานวิจัยตั้งแต่ปี 2543 ผ่านขั้นต่างๆ จนได้ชุดความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม
ต่ างๆ เช่ น เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า การสร้ า งผู้นํ าการเปลี่ย นแปลงใน 4 มิ ติ การขั บ เคลื่ อ นกลยุท ธ์ สู่ ก าร
เปลี่ยนแปลง และกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (Fairtrade) ซึ่งการทํางานนั้นมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นการทํางานต้องมีแบบแผน มีหลักการใช้การจัดการความรู้ เรียนรู้
และต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้นวัตกรรมตัวล่าสุดของสถาบันคือ การพัฒนาสหกรณ์ให้เป็น
องค์การธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise: SEE) ซึ่งต้องมีการระเบิดจากข้างในออกไปข้าง
นอก นั่นหมายถึงการที่สมาชิกมีการคิดเอง บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน ทํางานอย่างมีแบบแผน
เป็นมืออาชีพ ซึ่งต้องยั่งยืนและมีการทํางานร่วมกับภาคีพันธมิตร ภายใต้แนวทางการค้าที่เป็นธรรม
และต้องไม่รับทุนจากภายนอกจนขัดต่อการเป็นองค์การอิสระ
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สําหรับตัวอย่างนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย เช่น นวัตกรรมต้นแบบของข้าวคุณธรรม ซึ่งมี
พ่อวิจิตร บุญสูง เป็นผู้นํากลุ่ม ได้ต้ังปณิธานที่ท้าทายไว้ว่า “ทํานา...ต้องได้นา” ซึ่งเกษตรกรได้ท้าทาย
นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เกษตรกรกว่า 90% ทํานาอยากรวย อยากได้ข้าวผลผลิตสวย และ
อยากส่งออก แต่กรณีกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณธรรมนั้น ประกาศไว้ว่า “ทํานา...ต้องได้นา”
คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย เชิญ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ได้ยกตัวอย่างกระบวนการการ
เรียนรู้ วิธีการคิดของแต่ละท่านเป็นอย่างไรเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท: สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก.
ยกตั ว อย่ า งเพิ่ ม เติ ม กรณี พ่ อ วิ ชั ย ประกอบทรั พ ย์ ผู้ นํ า กลุ่ ม ชาวสวนผลไม้ คุ ณ ภาพ
จ.จันทบุรี ได้ต้งั โจทย์ท้าทายไว้ว่า “ทําอย่างไร...เกษตรกรจะรักษาสวนผลไม้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืน?” หรือกลุ่มชาวนา จังหวัดชัยนาท ที่ไม่ต้องการเงินช่วยเหลือ แต่ต้องการความรู้ที่จะช่วยให้
ประกอบอาชีพการทํานาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นงานท้าทาย ดังนั้นจึงขอเชิญ คุณอรุษ
นวราช เล่าถึงตัวแบบกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา
และขณะนี้มีแบรนด์ “ตลาดสุขใจ” เกิดขึ้นแล้ว
คุณอรุษ นวราช: โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
เล่ า ถึ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการได้ พ บกั บ รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ประมาณสามปี ที่ ผ่ า นมา
เนื่องจากในขณะนั้นตนเองมีแนวคิดและสนใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์ เพราะต้องการผลผลิตที่ดีส่งเข้าสู่
โรงแรมเพื่ อ ใช้ เ ป็น จุ ดขาย แต่ เ ล็ ง เห็น แล้ ว ว่ า ผลผลิ ต พื ช ผั ก ปลอดภัย ที่มี อยู่น้ัน ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการ จึงคิดถึงคนในชุมชนว่าน่าจะสามารถช่วยปลูกและส่งให้กับโรงแรมสวนสามพรานได้ โดยการ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงเกษตรฯ นําความรู้มาให้แก่เกษตรกร แต่ครั้งนั้นได้คํานึงว่าถ้านํา
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ไปให้เกษตรกรทันที คงไม่ได้รับความสนใจเพราะที่ผ่านมาเคยมีโครงการ
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์หลายโครงการแล้ว จึงได้คิดสร้าง “ตลาดสุขใจ” นําร่องเพื่อโยงถึงการทําเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งเรื่องนี้น่าจะเชื่อมโยงถึงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ตนเองมีความต้องการให้สร้างเป็น
เกษตรอินทรีย์ด้วย
สําหรับตลาดสุขใจนั้นปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการเปิดตลาด โดยมีพ่อค้าแม่ค้านําพืชผักปลอดภัย
และพืชผักอินทรีย์มาจําหน่ายประมาณ 50 กว่าราย มีเงินทุนหมุนเวียนจากการเปิดจําหน่ายเดือนละ 8
วัน (เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ประมาณ 1.5 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขทั้งหมดนั้นโครงการได้ทําการเก็บ
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้รายงานแก่ สกว. ผู้ให้ทุนสนับสนุน
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การก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของโครงการนั้น ได้มีความพยายามยกจะระดับเกษตรกรในตลาดสุขใจ
ให้ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมุ่งสู่มาตรฐาน IFOAM ของ EU เพื่อเป็นใบเบิกทางให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการขยายตลาดได้มากขึ้น โดยขณะนี้โรงแรมสวนสามพรานมีห้องเรียนธรรมชาติ
มีสวนเกษตรอินทรีย์นําร่องอยู่ในพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ซึ่งได้รับมาตรฐาน IFOAM เรียบร้อยแล้ว และหา
ผู้นํากลุ่มที่เป็นเกษตรกรมาร่วมทําเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความสําเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างหรือเป็นแรง
บันดาลใจให้แก่เพื่อนเกษตรกร ซึ่งวิธีนี้ต้องให้ความรู้แก่ตัวเกษตรกรและให้เกษตรกรเห็นตลาดไป
ด้วยกัน ทั้งนี้เรื่องความรู้นับเป็นส่วนที่สําคัญเพราะความรู้จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ เช่น
การรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้แทนการใช้สารเคมี ซึ่งจะโยงไปถึงเรื่องการรวมกลุ่มดังที่ ดร.สีลาภรณ์
บัวสาย กล่าวถึงในภาคเช้า ว่าการรวมกลุ่มทําให้มีพลังและช่วยลดต้นทุน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ อ.
สามพราน เป็นอําเภอเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถเป็นจุดขายในเรื่องคุณค่าอาหารปลอดภัยและยังช่วย
เรื่องการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท: สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก.
กล่าวเสริมว่า ปัจจัยที่ทําให้กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานประสบความสําเร็จ ปัจจัยหนึ่ง
คือ เมื่อมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนของเกษตรกรแล้ว ได้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน และประกาศให้
มีปณิธานร่วมของกลุ่ม คือ “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสา
หลัก ในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดี มีความสุขถ้วนหน้า” และมีอุดมการณ์ร่วม คือ
“เชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย์ ห่วงใยผู้บริโภค เห็นชอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเชื่อมั่นในการพึ่งพา
และร่วมมือกัน” ซึ่งงานวิจัยโครงการนี้ ทําให้ได้ตัวแบบธุรกิจที่ผู้ประกอบการเอกชนที่มีความพร้อมหัน
มาช่วยชุมชน เกิดเป็นสังคมฐานความรู้เกษตรอินทรีย์ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมาร่วมมือกัน
พร้อมสร้างค่านิยมในเรื่องของการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัย และตลาดสุขใจได้พัฒนามาเป็น
กลไกในการสร้างทางเลือกที่ผ้บู ริโภคและผู้ผลิตจะได้มาเรียนรู้ร่วมกัน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต
คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย เปิดเวทีให้ผ้รู ่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คุณวินัย เมฆดํา: สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
กล่าวเรียนเชิญ คุณธนู มีแสงเงิน ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ซึ่งมีความเข้าใจในโครงการ
เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นอย่างดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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คุณธนู มีแสงเงิน: ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.
กล่าวว่า จากการรับฟังการเสวนาเห็นว่ามุ่งเน้นที่เรื่องของสหกรณ์ ซึ่งคือเรื่องของการ
รวมกลุ่มและการสร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง มีการพูดถึงโครงการการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของ
ส.ป.ก. ที่มุ่งสร้างหลักสูตร แต่ประเด็นปัญหาคือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนั้นยังไม่ค่อยมีความ
เข้มแข็งเท่าที่ ควร และหลักสูตรทั้ง 3 หลัก สูตรที่มีอยู่น้ันบางครั้งยังไม่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ยกตัวอย่างเช่น บางหลักสูตรไม่มีการกําหนดอายุ ทําให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการบางรายอายุมาก
เมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อย ส.ป.ก. จัดสรรพื้นที่ให้ จึงนําไปปลูกข้าวโพดแต่ยังใช้มือแกะข้าวโพดเหมือน
ในอดีต ซึ่งไม่ได้นํานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้จากการอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่
ต้องนําไปพิจารณาหาสาเหตุว่าเกิดจากปัญหาอะไร ในส่วนของหลักสูตรเกษตรยั่งยืนนั้น ส.ป.ก. และ
องค์กรต่างๆ ยังอยู่ระหว่างการดําเนินงาน เป็นการอบรมให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินซึ่ง ส.ป.ก. ต้อง
ทํางานหนักอย่างต่อเนื่องและต้องพบปัญหาต่างๆ อยู่เสมอ
ในส่วนของเรื่องสหกรณ์น้นั จากการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แล้ว
คิดว่าคงต้องพลิกฟื้นกันอีกมาก โดยเฉพาะสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ประสบความล้มเหลว เพราะ
สมาชิกไม่มีวินัย เมื่อกู้เงินแล้วมักไม่จ่ายคืน หรือสหกรณ์ใดที่มีสินค้ามาจําหน่าย เกษตรกรก็จะซื้อ
สินค้าทุกอย่างที่มี แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปแล้วจะพบว่าตัวเลขการซื้อสูง สหกรณ์มีรายได้สูงแต่ไม่มีเงิน
สดในมือเพราะส่วนใหญ่ซื้อแบบเป็นหนี้ไม่มีเงินสดจ่ายให้ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นได้เสนอว่า
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกผู้จัดการมือชีพ เพื่อให้มีความเข้มแข็ง โดยกําหนดคุณสมบัติบางอย่าง
เช่ น ต้ อ งจบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี และมี ค วามรู้ เ รื่ อ งของสหกรณ์ พร้ อ มให้ มี ห ลั ก ประกั น สํ า หรั บ
ผู้จัดการสหกรณ์ในการที่จะไปทํางานในสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง นอกจากนี้ต้อง
ให้ความรู้แก่กรรมการสหกรณ์ให้มีองค์ความรู้มากขึ้น และสําหรับเกษตรกรสมาชิกควรต้องจัดระดับ
หรือจัดกลุ่ม ดี/ปานกลาง/ไม่ดี และจัดให้สหกรณ์มีหน่วยติดตามจัดเก็บหนี้จากสมาชิก เพื่อให้สมาชิก
เกิดความเกรงกลัวในการกู้แล้วต้องใช้คืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจช่วยให้สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินมีความ
เข้มแข็งมากขึ้นและประสบความสําเร็จได้
ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กล่าวว่า เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับทั้ง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และโครงการเกษตรกรรุ่น
ใหม่ จึงเกิดความเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้จากที่ คุณธนู มีแสงเงิน กล่าวมานั้นทําให้ผู้ร่วมเวทีเสวนาได้มองเห็น
แล้วว่าเหตุใดจึงต้องเกิดเวทีนี้ขึ้น เพราะหากทําไปตามระบบแล้วปัญหาจะเกิดขึ้น และหากพูดถึงคําว่า
“สหกรณ์” แล้วจะพูดกันไม่จบ แต่หากใช้เป็นคําว่า “การรวมกลุ่ม” แทนจะสามารถพัฒนาได้ และเห็น
ว่าการที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรนั้นต้องเริ่มที่ตัวของเกษตรกรก่อน จากนั้นจึง
ไปเชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชนจนกลายเป็นการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อเชื่อมไปสู่ตลาด ตัวอย่างกรณี
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ตลาดสุขใจในอําเภอสามพราน ที่เริ่มต้นจากความต้องการรวมกลุ่มกันผลิตเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นถ้ามอง
เกษตรกรรุ่นใหม่แล้วต้องมองเรื่องการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลอดภัยกว่า และถ้ารวมกลุ่มกันได้
จะมีอํานาจการต่อรองทางการตลาดเพิ่มขึ้น แต่ท้ังนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จะระมัดระวังโดยจะไม่ใช้
คําว่าการรวมกลุ่มกันคือการมีอํานาจการต่อรองทางด้านการตลาด ซึ่งหากมีการรวมกลุ่มกันมากขึ้น
เท่าไหร่ก็จะทําให้มีการออมทรัพย์อันเป็นการเพิ่มทุนที่จะพัฒนาไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายที่ คุณธนู มีแสงเงิน พูดมานั้นต้องขึ้นอยู่ที่การพัฒนาขีดความสามารถของ
เกษตรกร ให้ เ กษตรกรรวมตั ว กั น จากนั้ น จึ ง ทํ า การเชื่ อ มโยงกั น ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ ไ ม่ อ ยากให้ ใ ช้ คํ า ว่ า
“สหกรณ์” แต่ต้องการให้วิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ได้เชื่อมโยงว่า สิ่งที่เริ่มทํามาแล้วและกําลัง
จะทํากันต่อไปนั้น จะนํางานของ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มาเป็นตัวสอดร้อยเข้าให้เกิดการพัฒนาต่อไป
ได้อย่างไร
คุณประสิทธิ์ พะยอมหอม: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ ส.ป.ก. จังหวัดเลย
กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของจังหวัด แสดงความคิดเห็นว่าบุคคลที่มี
หน้าที่ขับเคลื่อนเกษตรกรนั้น ไม่ใช่เพียงเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. แต่ยังมีหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรฯ หรือ
หน่วยงานอื่นๆ จึงทําให้บางครั้งตัวเกษตรกรคนเดียวกัน ต้องเป็นทั้งศูนย์เรียนรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนย์เรียนรู้ของ ส.ป.ก. และศูนย์เรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ท้ังนี้เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กระทรวงเกษตรระดับจังหวัด ได้ให้ทําแผนงานของแต่ละองค์กร จัดทําโครงการเพื่อสร้างเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วคิดว่าคําสั่งนั้นไม่ได้นําหลักคิดที่กล่าวกันมานี้ไปใช้
จริง นั่นคือเรื่องการสร้างฐานให้เกษตรคิดเป็น จากบันได 3 ขั้น ดังที่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวถึง
ข้างต้น เพราะถ้าเกษตรกรคิดไม่เป็นทําโครงการอะไรไปก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ ส่วนมาก
มักจะมีคําสั่งให้เกษตรกรปฏิบัติตาม ซึ่งหากผู้สั่งเลิกทําแล้วเกษตรกรก็จะเลิกทําเช่นกัน ดังนั้นถ้าเป็นไป
ได้ ควรนํานักวิชาการหรือนักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรมาร่วมปรับความคิดให้เป็นไปแนวเดียวกัน
ซึ่งจะทําให้เกษตรกรคิดเป็นและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีเป้าหมายเดียวกันแล้วจะเกิดความยั่งยืน และ
มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้น
คุ ณ ประวี ณ มั ย บ่ า ยคล้ อ ย กล่ า วสรุ ป ว่ า สิ่ ง ที่ เ วที นี้ พ ยายามพู ด มาตลอดคื อ เรื่ อ งการ
ขับเคลื่อนหลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงขอถาม คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค เพิ่มเติมว่าการ
ทํางานที่ขับเคลื่อนหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สําหรับหน่วยงานในระดับกระทรวงเกษตรฯ เองนั้น
ปัญหาของการทํางานอยู่ตรงไหน และควรขับเคลื่อนต่อไปอย่างไร
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คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กล่าวว่า เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องที่คุยกันในวันนี้ ต้องขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านได้คิดถึง
ต้นทุนการทํางานในพื้นที่ของตนเองก่อน ซึ่งมีผ้พู ยายามหาเครื่องมือให้ทํางานมากมาย แต่ในวันนี้เราจะ
ถอยกลับมาตั้งหลักให้มั่นคง กลับมาเรียนรู้ในเชิงหลักคิด หลักปรัชญาการทํางาน ยกตัวอย่างการ
เรียนรู้จากงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่นําโดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ซึ่งเป็นหลักที่
สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้ทันที เพราะมีการทํางานวิจัยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2543 จนถึง
ปัจจุบัน มีต้นแบบที่ดีซึ่งพิสูจน์ได้จากการดําเนินงานมาอย่างยาวนานเป็นตัวพิสูจน์ถึงความแน่นอน
จากนั้นให้ผู้ร่วมเวทีได้จําลองสถานการณ์ว่า เมื่อกลับไปแล้วจะทําอะไรต่อ ซึ่งจะช่วยให้เกิดคําถามใน
เวทีและจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น
ส่วนกรณีที่กระทรวงเกษตรฯ ลงไปทํางานกับเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพทําให้ เจ้าหน้าที่ ส.
ป.ก. เองก็ ต้ องพบกั บ ปัญ หาการแย่ ง ตัว เกษตรกรที่ดีม าร่ วมงานด้ ว ยนั้ น ถ้ ามองในมุม กลับ ว่ า หาก
สามารถเปลี่ยนเกษตรกรนั้นให้เข้าใจในหลักปฏิบัติ แนะนําให้ใช้กระบวนการรวมกลุ่มด้วยเรื่องคุณค่า
แทนการรวมกลุ่มด้วยเรื่องทรัพยากรเป็นตัวตั้งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งต้องทําให้เกษตรกรตระหนัก
เห็นคุณค่าว่าการรวมกลุ่มจะพาไปสู่เป้าหมายได้ ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านตรวจสอบต้นทุนความรู้ของ
ตัวเอง และแนะนําให้เลือกทํางานกับกลุ่มเกษตรกรที่มีแนวโน้มที่ดีมาร่วมงาน โดยไม่จําเป็นต้องแย่งตัว
เกษตรกรที่โดดเด่นกับหน่วยงานอื่น
คุณแก่นคําหล้า พิลาน้อย (ตุ๊หร่าง): เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
กล่าวแลกเปลี่ยนในประเด็นที่ว่า การจะให้ชาวบ้านทําอะไรก็ตาม หากไม่ได้เกิดมาจากใจ
ของตัวชาวบ้านเองที่อยากจะทําแล้ว เอาอะไรไปให้ก็จะกลายเป็นอนุเสาวรีย์ไปในที่สุดคือมันสูญเปล่า
ถึงแม้จะนํางบประมาณลงไปให้ ชาวบ้านก็จะรวมกลุ่มเพื่อจะเอางบประมาณไปแบ่งกัน ซึ่งไม่ได้ทําเพื่อ
การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม สุดท้ายก็หายไปไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา ดังนั้นถึงแม้ว่าหน่วยงาน
ต่างๆ จะทําการพัฒนาเกษตรกรอย่างไร หากไม่เริ่มจากการพัฒนาแนวความคิดให้มีสํานึก มีความ
ตระหนักในการพัฒนาตนเองและพัฒนาไปสู่ความมั่นคงอย่างแท้จริงแล้ว ต่อให้นําอะไรไปให้มากแค่
ไหนก็จะเหมือนเป็นการตําน้ําพริกละลายแม่น้ําเท่านั้น
คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย เชิญ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวถึงกระบวนการดําเนินงาน
โครงการ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาท: สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก.
กล่าวว่า ในส่วนของงานสหกรณ์น้ันต้องเริ่มจากตัวประชาชน ซึ่งจะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่
ปัญหาคือถ้าประชาชนไม่มีทุนความรู้แล้วจะไปไม่รอด งานสหกรณ์ของไทยนั้นมักขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐที่
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จะเข้าไปช่วยทําให้กลุ่มสหกรณ์เข้มแข็ง แต่ท้งั นี้ “การไปบอกให้ทํา จะไปไม่รอด” การจูงให้กลุ่มสหกรณ์
เดินตาม ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้ ต้องคิดใหม่ทําใหม่ โดยต้องไปร่วมเรียนรู้ และเริ่มต้นจาก
การถามว่า “อะไรที่ยังขาด?” เช่น ขาดความรู้ก็ต้องให้ความรู้ เช่นกรณีกลุ่มข้าวคุณธรรมที่ได้เรียนรู้
ร่วมกัน ต้องหาต้นทุนที่โดดเด่นของกลุ่ม สําหรับกลุ่มนี้พวกเขาบอกว่าตัวเองเป็นชาวนาอรหันต์ จึงเกิด
การร่วมกันสร้างแบรนด์ “ข้าวคุณธรรม” ขึ้นโดยให้เรียนรู้ด้วยตัวเกษตรกรเอง เริ่มจากการร่วมกันวาง
แผนการผลิต การตลาด ร่วมกันคํานวณพื้นที่ของสมาชิก ได้ผลผลิตเท่าไหร่ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มีการเรียนรู้
ระหว่างนักวิชาการกับกลุ่มเกษตรกร ร่วมกันหาตลาด เกิดภาคีพันธมิตร เป็นกระบวนการพัฒนาแผน
ธุรกิจ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนที่นักวิชาการเข้าไปช่วยตามความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก จากนั้นจึง
เชิญ คุณอดุลย์ โคลนพันธุ์ ซึ่งเป็นฝ่ายการตลาดของแบรนด์ข้าวคุณธรรมได้เล่ารายละเอียดการทํางาน
และราคาข้าวที่ได้รับในปัจจุบัน
คุณอดุลย์ โคลนพันธุ์: เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
กล่าวว่า ปัจจุบันชาวนาเครือข่ายข้าวคุณธรรมขายข้าวเปลือกได้ราคาเกวียนละ 30,000
บาท โดยทางกลุ่มจะรับซื้อจากสมาชิกในราคาที่สูงกว่ารัฐบาลจํานําเพราะเป็นราคาที่ชาวนารับซื้อ
กันเองพวกเราเป็นคนกําหนดราคาให้กันเอง ซึ่งจะแตกต่างจากในอดีตที่ชาวนาต้องให้โรงสีเป็นผู้กาํ หนด
ราคา แล้วยังต้องไปซื้อแกลบจากโรงสีมาทําปุ๋ยเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนั้น ในที่สุดจึงได้กลับมาร่วมกันคิด
ว่าชาวนาควรเป็นผู้กําหนดราคาข้าวได้เอง และจากการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัท
ราวาท ซึ่งในช่วง 3-4 ปีแรกพบข้อสรุปว่าข้าวที่ชาวนาปลูกมานั้นไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
และเมื่อผลผลิตที่ได้ล้นตลาดก็ส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ํา และได้เรียนรู้ว่ากลุ่มผู้บริโภคหรือตลาดนั้นแบ่ง
ออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ตลาดบน เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เกี่ยงราคา ขอเพียงสินค้ามีคุณภาพและ
เชื่อถือได้ไม่หลอกลวง 2) ตลาดกลาง เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่คํานึงถึงราคาที่ไม่สูงมากและสินค้ามีคุณภาพ
และ 3) กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าราคาถูก เม็ดข้าวขาวสวยไม่หักเท่านั้น
จนในที่สุดกลุ่มชาวนาคุณธรรมจึงได้ข้อสรุปว่าจะขายข้าวให้ใคร เพราะเกิดความเข้าใจใน
ตลาดแต่ละกลุ่ม แล้วจึงมีความคิดว่าชาวนาควรต้องสํารวจความต้องการของผู้บริโภคล่วงหน้าก่อนจึง
จะทําการผลิต นอกจากนั้นยังคิดถึงว่าพวกเราทําข้าวขัดสีแข่งกับโรงสีไม่ไหว จึงคิดหาตลาดใหม่โดยได้
ความคิดจาก คุณแก่นคําหล้า พิลาน้อย (ตุ๊หร่าง) ซึ่งเป็นคนที่ชอบเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์พื้นเมืองต่างๆ
ทําให้มีแนวคิดผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองออกสู่ตลาด เพราะมีผู้บริโภคบางกลุ่มกินข้าวเพื่อเกื้อกูลและเพื่อ
อนุรักษ์โลกอยู่แล้ว พวกเราชาวนาคุณธรรมจะเน้นเรื่อง “ขายความเข้าใจให้ผู้บริโภค” ว่ากลุ่มชาวนา
คุณธรรม กําลังทําอะไรและข้าวที่กลุ่มนี้ผลิตมีคุณค่าอย่างไร
ปัจจุบันข้าวคุณธรรมมีตลาดขายล่วงหน้า เช่น บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์แกนิค ฟู๊ด จํากัด
จะสั่งข้าวล่วงหน้ากับกลุ่มฯ ซึ่งฝ่ายการตลาดจะถามความต้องการล่วงหน้าว่าปีต่อไปต้องการข้าวพันธุ์
อะไร จํานวนเท่าไหร่ โดยบริษัทต้องโอนเงินมัดจําก่อนล่วงหน้า 50% เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ผลิตด้วย
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นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือกับบริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ช่วยโฆษณาให้ฟรีด้วย เหล่านี้เป็นต้น จน
ขณะนี้ผ้ทู ี่ต้องการสั่งข้าวจากกลุ่มชาวนาคุณธรรมต้องสั่งล่วงหน้าเป็นปี
ตอนนี้กลุ่มเครือข่ายชาวนามีพื้นที่รวมประมาณ 3,000 ไร่ สามารถกําหนดได้ว่าจะแบ่ง
พื้นที่เท่าไหร่ ในการผลิตข้าวพันธุ์อะไร เพื่อส่งให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อไว้ล่วงหน้า ซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้พวกเรา
สามารถกําหนดให้ราคาแก่ชาวนาผู้ผลิตได้เอง และยิ่งกว่านั้นพวกเรามีกระบวนการจัดการระบบนิเวศ
เกษตรเป็นวัฏจักร เช่น ข้าวหักก็นําไปเลี้ยงไก่ เมื่อไก่ออกไข่ก็นํามาบริโภคในครัวเรือน ส่วนไข่ที่เหลือ
สามารถนําไปขายได้ ขี้ไก่นําไปทําเป็นปุ๋ยใส่พืชผักต่างๆ ได้ผลผลิตงอกงามนําไปบริโภคและจําหน่ายได้
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่พวกเรากลุ่มชาวนาคุณธรรม ต้องพึ่งตัวเอง คิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
ไม่ต้องการเป็นภาระให้แก่ผู้อื่น กินเพื่อรักษ์โลก และไม่เข้าสู่ระบบทุน ทั้งหมดนี้คือแนวคิดของกลุ่ม
ชาวนาคุณธรรม
คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย กล่าวสรุปว่า โจทย์ของพวกเราคือ ทําอย่างไรให้เกษตรกร
คิดแบบกลุ่มชาวนาคุณธรรมได้เพิ่มขึ้น คือรู้จักมองตลาด มีการวางแผนกระบวนการ จึงขอเชิญ คุณ
วินัย เมฆดํา ช่ วยตอบคําถามที่ว่า ด้ วยหลักสู ตรพั ฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือกลไกของ ส.ป.ก. ที่
กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ จะสามารถตอบโจทย์นี้ได้มากน้อยแค่ไหน และในอนาคตต้องการให้เป็น
อย่างไร
คุณวินัย เมฆดํา: สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
เล่ากรณีตัวอย่างหนึ่งของชาวนาจังหวัดชัยนาทที่ต้องการทําปุ๋ยหมัก และมีชาวนาอีกคน
หนึ่งได้โต้แย้งมาว่าจะทําปุ๋ยหมักต้องสร้างโรงสีก่อน เพราะต้องใช้แกลบในการทําปุ๋ยหมัก ซึ่งกรณีนี้คือ
ตัวอย่างที่ช้ีให้เห็นว่า การจะนําตัวแบบ หรือต้นแบบอะไรไปให้แก่เกษตรกรแต่ละพื้นที่น้ัน ควรต้องดู
บริบท วัตถุดิบ และปัจจัยที่เกื้อหนุนกันด้วย หรือจากกรณีการสร้างมุ้งเพื่อปลูกพืชผัก ที่มีต้นแบบปลูก
สร้างด้วยไม้ไผ่แล้วจะมีราคาถูกนั้น ก็ต้องดูว่าเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่มากน้อยแค่ไหน เพราะบางพื้นที่
ไม่มีวัตถุดิบไม่ไผ่ ทําให้ต้องสั่งซื้อจากจังหวัดอื่นต้องเสียค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ทําให้มุ้งที่ได้น้ันไม่ตรงตาม
ต้นแบบที่บอกไว้ว่าใช้ไม้ไผ่เพื่อช่วยให้ประหยัด เพราะต้นแบบที่ใช้ไม้ไผ่มาสร้างนั้นมีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่
แล้ว เป็นต้น
ดังนั้นจากกรณีตัวอย่างที่ยกมาเล่านี้ ทําให้ได้ข้อสรุปว่า ควรต้องให้ความสําคัญในการ
สื่อสาร และสร้างความตระหนักให้รู้ถึงต้นทุนทั้งหมดที่มี มากกว่าต้นแบบที่จะนําไปถ่ายทอดให้ เพราะ
ชุดความรู้เป็นเพียงแค่ต้นแบบและแต่ละพื้นที่ก็มีบริบทที่แตกต่างกันไป การทําโครงการนี้ถือเป็นโอกาส
ของ ส.ป.ก. จังหวัด ซึ่งในการทํางานจริงๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จะต้องใช้เวลาและยังมีองค์ประกอบอื่นๆ
อีกมากในการทํางาน
ในส่ ว นของโครงการเกษตรกรรุ่น ใหม่ ที่ก ล่ า วถึ ง ข้า งต้ น เห็น ว่ า เป็นโอกาสของ ส.ป.ก.
จังหวัด เพราะมีต้นทุนอยู่แล้วในเรื่องของการพัฒนาคนและมีกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจน รูปแบบ
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การทํางานไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยต่างๆ ที่ทาง สกว. สนับสนุนให้ทําก็ได้พัฒนากันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้า
จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและ มีกระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงให้ ส.ป.ก. จังหวัดจะทํางานง่ายมาก
เพราะ ส.ป.ก. จังหวัดสามารถคิดโครงการ วิเคราะห์และจัดทําแผนเองได้ ฉะนั้นเมื่อได้เชื่อมโยงกับ
ความร่วมมือส่วนนี้แล้วจะเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี ทั้งนี้ยังเห็นว่าเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มีความสามารถมาก จึง
มั่นใจว่าจะนําไปพัฒนาต่อได้ ซึ่งถ้าเปิดโอกาสให้จึงไม่น่าเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และ
อีกส่วนหนึ่งคือภายใต้โครงการนี้ หลายพื้นที่เริ่มมองเห็นขบวนการที่จะถ่ายทอดลงไปถึงชุมชนค่อนข้าง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจาก สวก. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทํางานอยู่ในระดับชุมชนอยู่แล้ว ทําให้
มองเห็นโอกาสต่างๆ ในการพัฒนาโครงการมากยิ่งขึ้น ถ้าทุกฝ่ายมีจุดมุ่งหมายเดียวกันและใช้การบูร
ณาการรวมถึงความร่วมมือ คิดว่าน่าจะทําให้โครงการนี้ประสบผลสําเร็จได้อย่างสวยงาม
คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ขอเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ผู้ทํางาน
ในพื้นที่
คุณกฤษณะ สีปาละ: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ ส.ป.ก. จังหวัดแพร่
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ส.ป.ก. นั้นมี Smart Farmers อยู่ส่วนหนึ่งแล้วแต่อาจจะไม่ครอบคลุม
ซึ่งมีท้ังคนที่มีหลักคิด มีเทคนิคเฉพาะด้าน หรือมีศูนย์ต้นแบบ หรือแม้แต่เรื่องของการรวมกลุ่ม ที่
ชาวบ้านร่วมมือกันเป็นกลุ่มธรรมชาติที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จ ซึ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในหลายพื้นที่
แต่ในการขับเคลื่อนนั้นต้องอย่ามองว่าเป็นแค่กิจกรรมของโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ แต่ให้มองว่าเป็น
เรื่องของการพัฒนาเกษตรกรภายใต้งานของสํานักพัฒนาและถ่ายทอดฯ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย
มากแต่จะเชื่อมโยงและร้อยเรียงอย่างไรนั้น ในส่วนของ ส.ป.ก. ต้องจัดการตัวเองทั้งในส่วนกลางและ
ส.ป.ก. จังหวัด และ ส.ป.ก. ควรนําความสําเร็จหรือต้นแบบจากทั้ง สกว. และ มก. ไปขับเคลื่อนในพื้นที่
ของ ส.ป.ก. ต่อไป ซึ่งคิดว่าเป็นแนวทางที่ดี เพียงแต่ไม่ควรแยกส่วนต้องไปทั้งองค์รวม แล้ว ส.ป.ก. จะ
พัฒนาได้อย่างแท้จริง
คุณลลิตา พาณิชกรกุล: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ ส.ป.ก. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กล่าวว่า ได้รับผิดชอบภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็น 1 ใน 15 จังหวัดนําร่อง
และดูแลโครงการเกษตรข้าวไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ความเห็นด้วยกับตัวแทนชาวนากลุ่มข้าวคุณธรรม จ.
ยโสธร ที่กล่าวถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะชาวนาในจังหวัดอยุธยาก็เป็นกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเช่นกัน
เพียงแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรังและไม่ได้นําไปเพื่อบริโภค ซึ่งขอแลกเปลี่ยนในเรื่องกระบวนการที่
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้ดําเนินการร่วมกัน
ทั้งนี้จากการดูแลทั้ง 2 โครงการในพื้นที่เดียวกันทําให้ตัวเจ้าหน้าที่น้ันสามารถทํางานได้
อย่างเข้มข้น เป็นเหมือนพี่เลี้ยงและเพื่อน ได้ร่วมคิดร่วมทําร่วมบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน
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ซึ่ง ส.ป.ก. เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องพื้นที่และกระบวนการดําเนินงาน โดยสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรฯ หรือหน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน ที่จะสามารถ
ดึงเข้าร่วมแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรได้
จากการทํา งานจะพบว่ า เกษตรกรหลายรายยั ง ไม่ ส ามารถคิ ด แบบครบวงจรได้ ซึ่ง ถ้ า
เจ้าหน้าที่สามารถช่วยในส่วนนี้ได้ท้ังกระบวนการคิด การวางแผน ก็จะช่วยให้โครงการขับเคลื่อนไปได้
อย่างต่อเนื่อง ส่วนในเรื่องการขายของกลุ่มนั้น จะเน้นเรื่องคุณภาพมาตรฐานเช่นกัน โดยมีการทํา
มาตรฐาน GAP เพื่อให้ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว และเน้นเรื่องการบริหารจัดการ ตั้งแต่
กระบวนการผลิตที่มีการวางแผนร่วมกัน ทําเวทีชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนว่าฤดูกาลต่อๆ ไป ชาวนาจะ
ปลูกอะไร เพราะเรื่องการตลาดเป็นเรื่องสําคัญ เช่นเดียวกับที่ชาวนาคุณธรรมกล่าวถึงข้างต้น ทั้งนี้จะมี
การควบคุมคุณภาพในแปลง โดยได้รั บความร่วมมือจากกรมการข้าว ทั้งศูนย์เมล็ดพั นธุ์ข้า ว หรือ
ศูนย์วิจัยข้าว ซึ่งจะมีกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นพี่เลี้ยง ให้ความรู้ทางวิชาการ ให้คําแนะนําต่างๆ ได้
และในส่วนธุรกิจต่อเนื่องจากส่วนนี้ยังมีอีกหลายแบบ เช่น การเพาะกล้า การรับจ้างปักดํา เป็นต้น ซึ่ง
การทํ า นาในภาคกลางจะเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต่ า งจากภาคอี ส าน โดยต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ย
ค่อนข้างมาก ทุกอย่างเป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และทําไปพร้อมกับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกร
จะมี ความรู้หรื อเทคนิ คบางอย่างแต่ ยั ง ไม่ สามารถผลิ ต ให้ มี คุณ ภาพได้ ม ากพอ ส่ ว นเจ้ า หน้ า ที่ห รื อ
นักวิชาการจะเข้าไปช่วยพัฒนาในส่วนที่เกษตรกรขาด โดยทําตัวเป็นเหมือนเครือญาติซึ่งเกษตรกรจะ
เข้าถึงได้ง่ายกว่า
สุดท้ายขอประชาสัมพันธ์เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากจังหวัดอยุธยา หากผู้ใดสนใจ
สามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
ต.สิงหนาท จ.พระนครศรีอยุธยา ได้โดยตรง
จ.ส.อ.กวิละ ปัตถา: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ ส.ป.ก. จังหวัดพะเยา
เล่าถึงการทํามุ้งเพื่อการเกษตรในจังหวัดพะเยาที่ประสบความสําเร็จ โดย จ.พะเยา มี
เกษตรกรประมาณสี่หมื่นคน ซึ่งเห็นว่าหากนํามุ้งไปให้เกษตรกรอาจไม่ประสบผลสําเร็จ จึงนํามุ้งไปให้
โรงเรียนในพื้นที่ โดยมีแต่มุ้งไม่มีอุปกรณ์อื่นๆ ให้ จึงประสานงานไปของบประมาณแบ่งให้ 2 โรงเรียน
เพื่ อ ซื้ อ เครื่ อ งสู บ น้ํ า ให้ ป ลู ก ผั ก กางมุ้ ง โดยก่ อ นที่ จ ะให้ ท างโรงเรี ย นปลู ก ผั ก นั้ น ได้ ทํ า การติ ด ต่ อ
โรงพยาบาลไว้เพื่อหาตลาดผักกางมุ้ง ซึ่งโรงพยาบาลได้สั่งผักกางมุ้งที่ต้องการ โดยถ้าเป็นผักปลอด
สารพิษจะให้ราคาสูงกว่าผักในท้องตลาดที่ไม่ได้ปลูกแบบกางมุ้งด้วย
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คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กล่าวว่า ไม่อยากให้ทุกคนติดหล่มกับคําว่า “เกษตรกรรุ่นใหม่” แต่อยากให้มองเป็นเรื่องที่
เปิดกว้างมากกว่าว่าสามารถทํากับงานที่ทําอยู่ในพื้นที่ได้ และให้ตรวจดูว่าแต่ละคนมีต้นทุนอะไรที่จะใช้
ในการขับเคลื่อน โดยขอถอดบทเรียน กรณีเรื่องการปลูกผักกางมุ้ง ที่มีนโยบายออกมาให้มีมุ้ง 100
หลังทั่วประเทศนั้นเป็นเรื่องของการรวมกลุ่ม เป็นกุศโลบายให้เกษตรกรมาร่วมกันทําการผลิตในบริเวณ
พื้นที่เดียวกัน ซึ่งถ้ารวมกลุ่มกันไม่ได้ก็จะขับเคลื่อนไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนที่จะมาทํางานร่วมกันในมุ้ง
จะต้องเห็นคุณค่าในการทํางาน เห็นคุณค่าในตลาดร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกันและเพิ่มความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่ม เช่น ควรใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ ปักเมื่อไหร่ เป็นต้น กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องร่วมกันคิด ร่วมกัน
แบ่งปัน เหล่านี้การรวมกลุ่มจึงจะเดินไปได้ ส่วนกรณีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ชาวบ้านเป็นคนจัดการกันเอง
ทั้งสิ้น และเจ้าหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกเท่านั้น ดังนั้นทั้ง 2 กรณีที่กล่าวถึงนั้นเป็นการทําให้เกิด
กระบวนการรวมกลุ่ม โดยใช้พืชชนิดต่างๆ เป็นตัวนํา
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท: สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก.
ประเด็นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ซึ่งถ้านักวิชาการไม่
คํานึงถึงแต่ตัวชี้วัด จะสามารถสําเร็จได้ และถ้าใช้เป้าหมายร่วมที่เกษตรกรประกอบอาชีพอย่างมี
ความสุขแล้วจะประสบความสําเร็จ ควรคิดใหม่ทําใหม่ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ควรมองใหม่ว่าถ้าส่งเสริม
การผลิตให้ Best from farm แล้วจะหาตลาดให้เกษตรกรเหล่านั้นอย่างไรที่จะยั่งยืน ซึ่งนักวิชาการจะมี
ส่วนช่วยในส่วนนี้คือ ตลาดที่ยั่งยืนของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่เข้าไปส่งเสริมนั้นอยู่ที่ใด ซึ่งจะเป็นชุด
ความรู้ที่เรียกว่า Cooperative Strategy หรือกลยุทธ์ความร่วมมือซึ่งในประเทศไทยยังไม่ค่อยมี โดยสิ่ง
สําคัญที่สุดคือ “ทําอย่างไรให้เกษตรกรมีอาชีพและมีชีวิตที่มีความสุข?”
สําหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้น้ัน (Four Challengers for One) ควรทํา
เป็น Project base learning โดยเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ต้องการทํา แล้วจึงระบุเป้าหมาย
ร่วมตัวชี้วัดว่าต้องการทําอะไรกับใคร แล้วสถาบันฯ จะเข้าไปเมื่อมีเกษตรกรสนใจอยากเรียนรู้ โดยนํา
ชุดความรู้เข้าไปถ่ายโอนให้ที่เรียกว่าการทําแผนกลยุทธ์ ซึ่งนักวิชาการต้องมองภาพกว้างอย่างเป็นองค์
รวมว่ า ทํ า อย่ า งไรให้ เ กษตรกรใช้ ที่ ดิ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ช่ ว ยรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม และมี
ความสุขในการประกอบอาชีพ ดังนั้นชุดความรู้ที่สถาบันฯ มีอยู่น้ันจะเป็นทุนส่วนหนึ่ง แต่ทุนทาง
ปัญญาต้องพึ่งพาจากเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. โดยขอให้เจ้าหน้าที่เสนอโครงการมาแล้วสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ มก. จะเข้าไปช่วยหนุนเสริม จึงขอฝากประเด็นทั้งหมดไว้ในเวทีเสวนาในวันนี้
กระบวนการสร้างแบรนด์ของสถาบันฯ นั้นเป็นกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ต้ังแต่การ
รวมตัวกันผลิต สร้างเงื่อนไขการผลิตให้แตกต่าง แล้วจึงเชื่อมต่อภาคีที่เห็นด้วยและมีใจกับงานของกลุ่ม
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ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องเริ่มจาก Smart Officers ที่ต้องมองภาพกว้าง บริหารแบบองค์รวม มุ่ง
เป้าหมายว่าท้ายที่สุดแล้วต้องใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
คุณเกรียงศักดิ์ กิ่งสังวาล: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการพิเศษ ส.ป.ก. จังหวัดอุดรธานี
ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการใดที่ภาครัฐหรือราชการวางแผนขึ้นมักจะล้มเหลว แต่โครงการที่
เกิดจากความต้องการของชาวบ้านจะประสบความสําเร็จสูง และจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมา ถ้า
ชาวบ้านไม่เชื่อคําแนะนําของเจ้าหน้าที่รัฐก็มักจะประสบความสําเร็จด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่
รัฐมักทําตัวเป็นผู้รู้ดี นําข้อมูลหรือสิ่งต่างๆ ไปยัดเยียดให้ชาวบ้าน ทําให้ส่วนใหญ่แล้วโครงการจะ
ล้มเหลว นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ก็ทํางานแบบต่างคนต่างทํา มุ่งแต่ทํางานให้เสร็จแต่ไม่ประสบ
ความสําเร็จ
คุณทินกร เพียภูเขียว: นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาณการ ส.ป.ก. จังหวัดชัยภูมิ
กล่าวว่าจากที่ได้ฟัง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เล่าให้ฟังนั้น มีความคิดว่าถ้านํางานวิจัยบน
หิ้งที่เป็นประโยชน์ลงมาใช้ เช่น เรื่องการสร้างกลุ่ม หรือ Value Chain แล้วให้สถาบันการศึกษามาช่วย
ถ่ า ยทอดให้ แ ก่ ท้ั ง เจ้ า หน้ า ที่แ ละเกษตรกรร่ ว มกัน เพื่ อป้ อ งกั น การตกหล่ น ขององค์ ค วามรู้ โดยให้
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด ทําหน้าที่คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วม จากกลุ่ม 10% ของ Key Farmers
พร้ อ มกับ ดูว่า เกษตรกรเหล่ า นั้ น มี ทุ น ทางสั ง คมอะไรบ้ า ง ซึ่ง จะเป็น การทํา งานแบบมี ส่ว นร่ ว มของ
เกษตรกรตั้งแต่การวางแผน ดําเนินการคิด และรับประโยชน์ด้วย
คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เห็นด้วยกับ ส.ป.ก. จังหวัดทุกท่าน ที่ให้ข้อสรุปน่าสนใจ แนะนําแนวทางการปฏิบัติการถ่ายโอน
ความรู้ฯ ของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ได้แก่ 1) ใช้เกษตรกรเป็นตัวตั้ง แล้วให้คิดว่าจะยกระดับอย่างไรโดยใช้
กระบวนการจากเวทีเสวนานี้ และ 2) การบูรณาการภายในจังหวัด ซึ่งงานนี้เป็นงานของกระทรวงฯ จึง
คิดว่าเจ้าหน้าที่สามารถบูรณาการภายในจังหวัดได้ทันที โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีความหวังว่าจะเริ่มต้น
ทํางานได้ 70-80% เพื่อให้เกิดกําลังใจในการทํางานว่าพอจะทําได้ แล้วจึงค่อยๆ ขยายพื้นที่ออกไปใน
อนาคต
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท: สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก.
จากการกล่าวรายงานของ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มก.
ในช่วงเช้า ได้กล่าวไว้ว่ากรอบข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วยภารกิจหลัก 4 ภารกิจ โดย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 2 นั้ น จะมี โ ครงการพั ฒ นาตั ว แบบธุ ร กิ จ ชุ ม ชน ซึ่ ง ตั ว แบบธุ ร กิ จ ชุ ม ชนสามารถ
ดําเนินการได้ทันที จึงเป็นเหตุผลว่าทําไม สกว. และ สวก. จึงต้องเข้าร่วมในโครงการความร่วมมือนี้
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เพราะนี่คือ Project base ที่ตนเองสามารถเขียนได้ทันที เพราะมีความฝันว่าสหกรณ์จะไม่ใช่สหกรณ์ที่
จดทะเบียนเพียงอย่างเดียว แต่จะมีสหกรณ์ภาคประชาชน นั่นคือวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มออมทรัพย์
หรืออะไรก็ตามที่จะช่วยต่อยอดไปเป็นตัวแบบธุรกิจฐานสังคม ซึ่งจะเป็นธุรกิจทางเลือกอันตรงกับแผนฯ
ฉบับที่ 11 ทั้งนี้จากภาพแผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อส่งงานให้ สกว. ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดย Platform
นี้เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมายจากแผนฯ ฉบับที่ 11 คือ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มี
ความเสมอภาค เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงเห็นว่างานนี้ไม่ใช่แค่งานกระทรวง
แต่เป็นงานของประเทศ
โดยแท่ งแรก (ซ้ายสุ ด) เป็ นงานที่ คุณแก่ นคําหล้ า พิ ลาน้อย หรือคุ ณอดุลย์ โคลนพันธุ์
กําลังทําอยู่ นั่นคือการเกษตรยั่งยืน มีความมั่นคงทางอาหาร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน สร้าง
ความสามารถของกลุ่ม ให้ทําการเกษตรอย่างมีแบบเผน เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี แท่งที่ 2 จะชวน
ผู้ประกอบการมาร่วมมุ่งสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม สร้างสรรค์สินค้าไทยสู่สากล แท่งที่ 3 เป็นโครงสร้าง
ระบบสนับสนุนการพัฒนาโดยจะทําหลักสูตรมืออาชีพ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบหลักสูตรที่สร้างขึ้น
แล้วคือหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ส่วนแท่งที่ 4 เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค สร้างคนในสังคม
ให้ใส่ใจในสุขภาวะ สังคมคุณภาพ และมีคุณธรรม ผู้บริโภคช่วยอุดหนุนสินค้าไทยกําไรเป็นของชาติ

รูป: แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
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คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กล่าวสรุปสุดท้ายสู่แนวทางปฏิบัติการถ่ายโอนความรู้ฯ โดยแนวทางคือ 1) ให้เจ้าหน้าที่ได้
กลับไปตรวจสอบต้นทุนพื้นที่การทํางาน 2) เสนอโครงการระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรว่าจะทําอะไร
และ 3) สุดท้ายจะได้จัดเวทีเสวนาขึ้นอีกครั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานต่อไป
คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย กล่าวสรุปเวที ขอบคุณวิทยากร และผู้ร่วมเวทีเสวนาทุกท่าน
คุณสายสุดา ศรีอุไร กล่าวเชิญ รศ.มยุรี จัยวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทั้ง 3 ท่าน และเชิญผู้ร่วมเสวนาทุกท่านถ่ายรูป
เป็นที่ระลึกร่วมกัน
ปิดเวทีเสวนา เวลา 16.00 น.
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รายงานการประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2556
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 – 14.15 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

รศ.จุฑาทิพย์
น.ส.สายสุดา
น.ส.ผุสดี
นายพรพงษ์

ภัทราวาท
ศรีอุไร
กลิ่นเกษร
แสงนาค

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ศนู ย์สารสนเทศสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ศนู ย์สารสนเทศสหกรณ์

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) เป็นประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 การจัดทําวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 19 (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2556)
คุณผุสดี กลิ่นเกษร ผู้รับผิดชอบการจัดทําวารสาร ฉบับที่ 19 รวบรวมบทความ
นําเสนอบรรณาธิการ พร้อมรายงานความคืบหน้าการการดําเนินงาน ดังนี้
2.1.1 บทความในวารสาร
1. ในแวดวงคนสหกรณ์
- บทความเรื่อง “สามสหกรณ์ (ออมทรัพย์) ชี้แนะ...แนวปฏิบัติที่ดีในการ
แก้ปัญหาหนี้สินสมาชิก” เขียนโดย ซาโกะ จัง ได้รับบทความแล้ว จํานวน 3 หน้า บรรณาธิการตรวจใน
ที่ประชุมขอปรับแก้ชื่อบทความเป็น “การแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิก: แนวทางจาก 3 สหกรณ์ตัวอย่าง”
พร้อมให้ปรับแก้การเล่าเรื่องบางส่วน
- บทความเรื่ อ ง “หลั ก สู ต รผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ” โดย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ยังไม่ได้รับบทความ
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- สัมภาษณ์ผ้นู ําสหกรณ์ 1 แห่ง ยังไม่ได้รับบทความ
2. มุมมองจากคนแดนไกล
- เรื่องเล่าในอาเซียน ตอน “เมื่อเด็กอาเซียน...เริ่มมาเรียนในชั้นประถมของ
ไทย?” โดยคุณกมลศักดิ์ ได้รับบทความแล้ว จํานวน 3 หน้า
- แนะนําสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน (เลือก 1 ประเทศ ในวารสารแต่ละฉบับ
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ฉ บับ ที่ 19 เป็น ต้ น ไป) เขี ย นโดย อ.วี ร ะ คํ า วิ เ ศษณ์ จากมู ล นิ ธิ พั ฒ นาสหกรณ์ แ ห่ ง เอเชี ย
คุณผุสดี ได้รับการติดต่อขอเลื่อนไปลงในวารสารฉบับถัดไป บรรณาธิการขอให้ติดต่อกลับไปเพื่อขอนํา
ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของ อ.วีระ คําวิเศษณ์ มาลงตีพิมพ์แทน
3. เติมความรู้
- บทความเรื่อง “การเตรียมพร้อมของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของสหกรณ์
การเกษตร” โดย คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ ขอเลื่อนส่งเป็นวันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 255 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว
ขอให้ตัดบทความนี้ออก
- บทความเรื่ อ ง “ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาอย่ า งเป็ น องค์ ร วมตามกรอบ VN&F
platform” โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ยังไม่ได้รับบทความ
- บทความเรื่อง “ตลาดส่งออกข้าวไทยในปี 2556 จะก้าวไปในทิศทางใด?” โดย
รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ได้รับบทความแล้ว จํานวน 4 หน้า
- เล่าเรื่อง “สหกรณ์ : นวัตกรรมอันงดงามข้ามศตวรรษ” โดย สว.สก. ได้รับ
บทความแล้ว จํานวน 7 หน้า บรรณาธิการขอพิจารณาเพื่อปรับแก้ต่อไป
4. เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย
- ว่าด้วยเรื่อง PAR โดย คุณผุสดี กลิ่นเกษร ได้รับบทความ แล้วจํานวน 3 หน้า
รอบรรณาธิการตรวจสอบ
- เรื่อง “การถ่ายโอนความรู้สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม จาก มก. สู่ ส.ป.ก.”
โดย สว.สก. ยังไม่ได้รับบทความ
- เรื่อง “โครงการความร่วมมือ มก.-ส.ป.ก.” โดย สว.สก. ยังไม่ได้รับบทความ
- เรื่อง “บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด” โดย คุณพลอย ได้รับบทความแล้ว
จํานวน 4 หน้า รอบรรณาธิการตรวจสอบ
- เรื่อง “แวะทักทายข้าวเกิดบุญ...ข้าวคุณธรรม ในงานเกษตรแฟร์ ’56” โดย
คุ ณ ณั ฐ กานต์ สหวั ช ริ น ทร์ ผู้ ดู แ ลโครงการซื้ อ ข้ า วจากชาวนา ได้ รั บ บทความแล้ ว จํ า นวน 4 หน้ า
รอบรรณาธิการตรวจสอบ
- เรื่อง “ติดตามศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม” โดย คุณสุพจน์ ได้รับบทความ
แล้ว จํานวน 4 หน้า รอบรรณาธิการตรวจสอบ
2-169

5. ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ
- เรื่อง “ผู้นําชาวนามืออาชีพรุ่นบุกเบิก (ชัยนาท)” โดย คุณธราภรณ์ ศรีงาม
ได้รับบทความแล้ว จํานวน 3 หน้า รอบรรณาธิการตรวจสอบ
- เรื่อง “ติดตามงานสหกรณ์ ...วาระแห่ งชาติ” โดย คุณ สุร จิ ต ต์ แก้วชิงดวง
คุณ ผุสดี รายงานว่าติดต่อคุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวงแล้ว ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถเขียนได้ และแนะนําว่า
ให้ติดต่อคุณมนตรี เป็นผู้เขียนบทความแทน
6. นานาสาระ
- “เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง” โดย อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
ได้รับบทความแล้ว จํานวน 4 หน้า
- เรื่อง “มาดูแ ลสุขภาพ...ด้วยพืชสมุนไพร กั นดีกว่า” เขียนจากเวทีบรรยาย
พิเศษ พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ บรรยายโดย คุณหมอโกศล สิงห์ทอง เรียบเรียงโดย ซาโกะ จัง
ได้รับบทความแล้ว จํานวน 2 หน้า
สรุปจํานวนบทความที่ได้รับรวม 41 หน้า รวมส่วนประกอบวารสารอื่นๆ ได้แก่
ปกหน้า-หลัง (2) ปกใน (1) หน้าบรรณาธิการ (1) สารบัญ (1) แคตตาล็อคสินค้า (2) โฆษณา (21/2)
และภาพหน้ากลาง (2) รวมทั้งหมดเป็น 521/2 หน้า ขาดอีก 131/2 หน้า
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ให้เพิ่มเนื้อหาสาระ ดังต่อไปนี้
1. ชุดความรู้และศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 4 ศูนย์ รวม 8 หน้า
2. ร้อยคน ร้อยคุณค่า คัดถ้อยคําจากพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 4
หน่วยงาน และเวทีเสวนาการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถฯ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2556
(ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย/ ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์/ คุณวินัย เมฆดํา/ คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค/ ดร.
จันทรวิภา ธนะโสภณ/ คุณแก่นคําหล้า/ คุณอดุลย์/ พ่อวิจิตร เป็นต้น) รวม 2 หน้า
3. จัดหาบทความอื่นๆ เพิ่มเติม
สําหรับปกใน บรรณาธิการพิจารณาแล้วขอให้เพิ่มชื่อ รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ ในส่วน
ที่ปรึกษา และเพิ่มชื่อ ผุสดี กลิ่นเกษร ในส่วนกองบรรณาธิการด้วย
2.1.2 การจัดหาผู้สนับสนุนการพิมพ์วารสาร (Sponsor)
คุณ ผุ สดี กลิ่ น เกษร รายงานการจั ด หาผู้ส นั บ สนุน การพิ ม พ์ วารสาร ขณะนี้ มี
ผู้สนับสนุนต่อเนื่อง ได้แก่ สหประกัน ชสอ. ชสค. ส่วน สอ.จุฬาฯ ขอเลื่อนเป็นฉบับถัดไป
สํ า หรั บ ผลการติ ด ต่ อ ชสท. นั้ น รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ได้ ติ ด ต่ อ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ขอให้
คุณผุสดี นําภาพโฆษณาลงได้ทันที
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2.2 ติดตามความก้าวหน้าการจัดทําเว็บไซต์สถาบันฯ
คุณพรพงษ์ แสงนาค เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์สถาบันฯ รายงานความก้าวหน้าการจัดทํา
เว็บไซต์สถาบันฯ โดยแก้ไขหัวข้อ “ข่าวและกิจกรรม” ตามข้อเสนอแนะของ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
เรียบร้อยแล้ว
เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีคําแนะนําดังนี้
1. ภาพข่ าวกิ จ กรรมในหน้ า แรกให้ เ ลื อ กรู ป ที่ ทั น เหตุ ก ารณ์ เช่ น รู ป พิ ธี ล งนามทาง
วิชาการ โครงการการถ่ายโอนความรู้ เป็นต้น
2. หัวข้อข่าวและกิจกรรมต่างๆ ให้เลือกใช้สีที่ช่วยให้ดูเด่นขึ้น
3. ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ช่วยปรับปรุงเว็บสถาบันฯ ในส่วนภาษาอังกฤษด้วย โดยไม่ต้อง
อธิบายเนื้อหาข่าวต่างๆ แต่ให้เขียนชื่องาน วัน เวลา และสถานที่ ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จะช่วย
เขียนหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษให้
4. ให้ผ้ดู ูแลเว็บไซต์สร้างเครือข่าย Farmer Shop ในเฟสบุ๊ค
5. ให้ทุกคนช่วยหาแนวทางการจัดทําเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
ปิดประชุม เวลา 14.15 น.
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การประชุม “แผนการจัด event”
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2.นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
นักวิจัยประจําโครงการ

เริ่มประชุม เวลา 10.00น.
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้มอบหมายให้นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ จัดโครงการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการร้าน Farmer Shop ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประชาคม มก. และสร้างเครือข่าย
ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น อีกทั้งรณรงค์ให้ผ้ทู ี่สนใจสมัครสมาชิกร้าน Farmer Shop
โดยให้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ จํานวน 5 โครงการ เพื่อเป็นแผนงานในระยะเวลา
2 เดือน และนําเสนอต่อผู้อํานวยการในภายหลัง
ปิดประชุม เวลา 10.20 น.
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การประชุมนําเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
วันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
2. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
3. คุณทรงพล เจตวาณิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. คุณกฤษดา อุทยานิน
5. ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. คุณเอ็นนู
ซื่อสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. คุณจุฑารัตน์ ทนันไชย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
10. ดร.ธนภัท
แสงอรุณ
นักวิจัย
11. คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์
นักวิจัย
12. รศ.ดร.ปิติ
กันตังกุล
นักวิจัย
13. รศ.ศานิต
เก้าเอี้ยน
นักวิจัย
14. คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ
นักวิจัย
15. ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ นักวิจัย
16. คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
17. คุณสุขุม
ไวทยธํารงค์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
18. คุณใจฟ้า
ทรัพย์สินทวีลาภ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
19. คุณสายสุดา ศรีอุไร
นักวิจัย
20. คุณวสินธรา ขวยเขิน
นักวิจัย
21. คุณผาณิต
บูรณ์โภคา
นักวิจัย
22. คุณภาวิณี สุรอด
นักวิจัย
23. คุณเกสร
เรืองรัตน์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
24. คุณพิมพร แซ่แต้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
25. คุณยุวดี
เมืองแมน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
26. คุณอรอุมา บัวหลวง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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27. คุณสุภาวดี
28. คุณนัฐรดา
29. ดร.ธวิช
30. คุณนพเวช
31. คุณฉัตรฉวี
32. ดร.โชคชัย

วิชัยดิษฐ
ช่วยราย
สุดสาคร
บุญมี
คงดี
สุทธาเวช

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวธราภรณ์ ศรีงาม
2. นายสุพจน์
สุขสมงาม
3. นางสาววรวรรณ ดาวเจริญ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย

เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ชี้ แ จงกํ า หนดการประชุ ม นํ า เสนอรายงานความก้ า วหน้ า
โครงการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้
8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 น.
กล่าวเปิดการประชุม
โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
9.15 – 9.30 น.
ชี้แจงรายละเอียดการประชุม และรายละเอียดชุดโครงการ
โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
9.30 – 10.15 น.
การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
: โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสําหรับสินค้าสถาบันเกษตรกรไทย
โดย ดร.ธนภัท แสงอรุณ
10.15- 11.00 น.
การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
: โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีที่ 3
โดย รศ.ดร.ปิติ กันตังกุล และทีมวิจัย
11.00 – 11.45 น.
การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
: โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจ
สกก.ไทย

11.45 – 13.00 น.

โดย คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์
รับประทานอาหารกลางวัน
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13.00 – 13.45 น.

13.45 – 14.30 น.

14.30 – 15.15 น.

15.15 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
: โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop
โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และทีมวิจัย
การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
: โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไก
ผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย คุณผาณิต บูรณ์โภคา และทีมวิจัย
การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
: โครงการวิจัยการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ผ่านแนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ : กรณีศึกษาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
จ.พังงา
โดย ดร.ธวิช สุดสาคร และทีมวิจัย
การนําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
: โครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
โดย ดร.โชคชัย สุทธาเวศ
ให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และกล่าวปิดการประชุม
โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เรียนเชิญ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเปิดการประชุมฯ และนักวิจัยนําเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสําหรับสินค้าสถาบันเกษตรกรของไทย
ดร.ธนภัท แสงอรุณ นักวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยการสร้างโซ่
อุปทานระหว่างประเทศสําหรับสถาบันเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย
การดําเนินงานวิจัยในช่วงแรกมุ่งเน้นการทบทวนวรรณกรรม เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจรายย่อยว่าภาครัฐ
และเอกชนมีบทบาทส่งเสริมอย่างไร มีการศึกษาข้อมูลของประเทศญี่ปุ่นและโซนยุโรปในเรื่องธุรกิจ
บริ ก ารความงามและสุ ข ภาพ โดยได้ เ รี ย บเรี ย งประเด็ น /ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก และการ
เชื่ อ มโยงโซ่ อุ ป ทาน โดยจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ า ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าสมุนไพรรายย่อยนั้น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมูลค่ารวมประมาณห้าหมื่นล้าน
บาทและมีอัตราการเติบโตร้อยละ 15 ต่อปี ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ ยา สปา อาหาร
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เสริม เครื่องสําอาง สารสกัดเพื่อการเกษตร และปศุสัตว์ สร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้มีส่วนร่วมในโซ่
อุปทาน ตั้งแต่ผู้เพาะปลูก ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ให้บริการ และผู้บริโภค สินค้าสมุนไพรของไทยมีความ
ได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ในตลาดโลกซึ่ ง ได้ จ ากภู มิ ปั ญ ญาและมรดกทางชี วภาพ ประกอบกั บ การ
ส่งเสริมโดยภาครัฐเพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลด้านต่างๆ เช่น สารปนเปื้อน ความปลอดภัย
สรรพคุณ และการให้บริการ รวมถึงมาตรการที่จะกระตุ้นตลาด โดยตั้งเป้าที่จะส่งเสริมให้ประชาชนรับ
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มรายการยาสมุนไพรเข้าในบัญชียา
หลักแห่งชาติจาก 75 รายการเป็น 100 รายการ พัฒนาสถานบริการที่เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์
แผนไทยจาก 200 แห่งเป็น 800 แห่ง และส่งเสริมให้ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
มีบริการแพทย์แผนไทยและบริการนวดไทยครบทุกแห่งแห่งภายในปี 2558
เมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนในปี 2558 ผู้ประกอบการไทยจะต้องเผชิญกับการ
แข่งขันกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีราคาต่ํากว่าแต่มีคุณภาพทัดเทียมกันจากต่างประเทศ ทั้งมาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงอินเดีย ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กลดลง โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มยาและอาหารเสริมซึ่งกําลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงกับ
สินค้ากลุ่มยาแผนปัจจุบันอยู่แล้ว ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้หลายหน่วยงานได้พยายามช่วย
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสมุนไพรโดยมุ่งเน้นสินค้าสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10 ชนิดที่
มีผู้บริโภคใช้กันอย่างแพร่หลายก่อน ได้แก่ ขมิ้นชัน ขิง ชุมเห็ดเทศ ฟ้าทลายโจร บัวบก พญายอ พริก
ไพล มะแว้ง และกะเพราแดง เพื่อให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มมาตรฐานในกระบวนการผลิต รวมทั้ง
การยื น ยั น สรรพคุ ณ ด้ ว ยผลทางการแพทย์ โดยส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ (Cluster) เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดและความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วัตถุดิบ
จนถึ ง การแปรรู ป และการนํ า มาต่ อ ยอดในภาคการบริ ก าร อย่ า งไรก็ ต ามยั ง เป็ น ที่ น่ า เป็ น ห่ ว งว่ า
ผู้ประกอบการขนาดขนาดย่อม (Micro enterprises) เช่น กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนจะอยู่รอด
ภายใต้บริบทการแข่งขันนี้ได้มากน้อยเพียงใด และจะมีกลยุทธ์ใดในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดโดยอาศัย
จุดแข็ง เช่น เอกลักษณ์ของพืชและภูมิปัญญาในท้องถิ่นและความสามารถในการให้บริการสุขภาพและ
ความงาม เป็นต้น
สําหรับการจัดการโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันนั้น ผู้วิจัยได้เขียน
โมเดลห่วงโซ่อุปทานแบบดั้งเดิมกับสมัยใหม่เปรียบเทียบให้เห็นดังรูป

2-176

รูป ห่วงโซ่อุปทานดั้งเดิม และ ห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่

ทั้งนี้ข้ันตอนและกิจกรรมในการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศของสถาบั นเกษตรกร
ต้นแบบในธุรกิจสมุนไพรนั้น อยู่ระหว่างดําเนินการค้นหาต้นแบบ เช่น สมุนไพรอภัยภูเบศร์ และเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และจัด Focus group ต่อไป
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 คุณกฤษฎา อุทยานิน : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตั้งคําถามว่ากรอบการวิจัย งบประมาณ และวัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไร
ดร.ธนภัท แสงอรุณ ชี้แจงรายละเอียดว่า โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจํานวน
200,000 บาท มีนักวิจัย 1 คน และผู้ช่วย 1 คน ในระยะเวลา 8 เดือน มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ คือ
1) เพื่อพัฒนาต้นแบบของการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสําหรับสถาบันเกษตรกรไทย 2) เพื่อ
ศึกษาอุปสรรคและความท้าทายในการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างโซ่
อุปทานระหว่างประเทศได้ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนใน
การส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร สําหรับคําถามวิจัยได้กําหนดไว้ 3 ข้อ ได้แก่ 1) การสร้างโซ่
อุ ป ทานระหว่ า งประเทศโดยสถาบัน เกษตรกรที่จํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรควรมี รู ป แบบอย่ า งไร
2) ปัจ จัยใดที่เ ป็นอุ ปสรรคต่อการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศโดยสถาบันเกษตรกรที่จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งมีศักยภาพ และ 3) ภาครัฐและเอกชนควรมีมาตรการใดเพื่อเอื้ออํานวยให้สถาบัน
เกษตรกรที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศมีจํานวนมากขึ้น
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คุณกฤษฎา อุทยานิน แสดงความเห็นว่าโครงการนี้ต้ังโจทย์ค่อนข้างยาก ดังนั้นเห็นว่าที่
นําเสนอมานั้นมีข้อมูลมากพอสมควรแล้ว ทั้งนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวพบว่า ประเทศผู้ค้าในแถบ
ยุโรปนั้นผู้ซื้อจะต้องเข้าไปหาสินค้าเอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคิดว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะ
สามารถทํ า ได้ ใ นระดั บ ชุ ม ชน โดยโซ่ อุ ป ทานจะได้ เ พี ย งเท่ า นั้ น จะยั ง ไม่ ส ามารถไปต่ อ กั บ ระดั บ
ต่างประเทศได้ ซึ่งเรื่องเดียวที่จะต่อกับต่างประเทศได้อย่างเดียวคือต่อกับสปา สําหรับอีกประเด็นหนึ่ง
คื อ ให้ ต่ า งประเทศเข้ า มาเอาสมุ น ไพรไทยไปเป็ น วั ต ถุ ดิ บ แล้ ว เราจะดึ ง ส่ ว นแบ่ ง กลั บ มาอย่ า งไร?
นอกจากนี้อาจทําเป็นกรณีศึกษาในเรื่องโซ่อุปทานของสมุนไพรอภัยภูเบศร์ด้วยเป็นต้น ส่วนประเด็น
สุดท้ายที่น่าสนใจคือจะเห็นได้ว่าเรื่องสื่อสารมวลชน ปัจจุบันในรายการทีวีจะมีการขายยาจากประเทศ
จีนมากถึง 50% แต่ยังไม่ค่อยเห็นการโฆษณาสมุนไพรไทย จึงคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงความเห็นว่า ประเด็นอยู่ที่ Research design การวางแต่ละช่วงว่าปลายทางจะต้อง
การแค่ไหน เพราะงบประมาณสองแสนบาทในหนึ่งปี สําหรับการหาต้นแบบไม่ใช่เรื่องง่าย อันดับแรกคือ
Situation analysis เพื่อการดู Key player และ Main product ดังนั้นโจทย์แรกสุดคือทําอย่างไรที่จะหาทั้ง
สองอย่างนั้นเพื่อนํามา SWOT เพื่อหา potential assessment
ดังนั้นเฟสแรกจึงควรจะมีข้อมูลพื้นฐานของ Key player และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้
นําเสนอมา นํ า มาวิ เ คราะห์ เ บื้อ งต้ น ว่ า ภายใต้ ปัจจัย ต่ า งๆ ทั้ง นโยบายรัฐ และสถานการณ์ ปั จ จุบั น
ทํา SWOT ให้เห็นว่าจะเป็นอย่างไร โดยข้อมูลที่นําเสนอมานั้นจะสามารถนํามาช่วยในการทํา SWOT ได้
แต่ท้ังนี้ข้อมูลพื้นฐานในช่วงแรกควรได้ Key player ออกมา มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร อะไรเป็นข้อจํากัด
หรืออะไรเป็นตัวเอื้อ
นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องภาคีที่สําคัญซึ่งเป็น Key player เช่น สถาบันแพทย์แผน
ไทย เครือข่ายหมอพื้นบ้าน ซึ่งน่าจะเป็น Key player ที่สําคัญนอกเหนือจากอภัยภูเบศร์ และยังมี
หมู่บ้านคีรีวงษ์ มีประสบการณ์ในการทําสบู่มังคุดสมุนไพรที่ส่งต่างประเทศ ซึ่งเหล่านี้น่าสนใจที่จะเข้า
ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชี้แจงประเด็นการทํารายงานความก้าวหน้านั้นจะต้องทําเป็นรูปเล่มรายงานด้วย เนื่องจาก
โครงการนี้ไม่ได้ส่งเป็นรูปเล่ม จึงให้เวลาอีก 15 วันในการทํารูปเล่มรายงานเพื่อจะสามารถดําเนินการ
เบิกเงินงวดต่อไปได้ ทั้งนี้การเขียนงานวิจัย จะต้องนําเสนอที่มาที่ไปของโจทย์วิจัย กรอบแนวคิด โดยสิ่ง
ที่ศึกษาในระยะแรกผ่านไปเกือบ 7 เดือน ไม่ใช่เพียง 2-3 เดือนเช่นที่นําเสนอ ควรเขียนให้ชัดเจนว่าได้
ศึกษาอะไรตามแผนไปแล้วบ้าง
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สํา หรั บ กรอบที่ คุณ ทรงพล เจตวาณิ ช ย์ ให้ ไ ว้ เ ป็น กรอบของการเขี ย นงานที่ ดีม าก เช่ น
การศึกษาสถานการณ์การส่ งออกสมุนไพรในประเทศไทย ว่าแต่ละกลุ่มทําอะไรไปแล้วบ้ าง มีใคร
เกี่ยวข้องบ้าง และให้บอกว่าสําหรับงานในช่วงแรกจะทําเรื่องอาหารเสริมและเครื่องสําอางเพราะอะไร
ไม่ใช้เรื่องยาเพราะอะไร ซึ่งต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าเลือกทําเพราะอะไร ไม่เลือกเพราะอะไร เงื่อนไข
พื้นฐานที่จะทําให้ไปสู่ตลาดได้หรือไม่ได้คืออะไร ในสินค้าแต่ละชนิดมีเงื่อนไขของตลาดเป็นอย่างไร ต้อง
นํามาเขียนในรูปเล่มรายงานด้วย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคออกมาให้เห็นว่าแต่ละเส้นทางเป็น
อย่างไร ยังไม่ต้องลงลึกมากนัก แต่ทําเพื่อชี้ให้เห็นว่าตัวผลิตภัณฑ์ใดที่มีขีดความสามารถ และศึกษา
มาตรการของภาครัฐเป็นตัวเอื้อหรือเป็นอุปสรรค
สิ่งที่นักวิจัยทําและนําเสนอมานี้คือ Conceptual framework ในการเรียบเรียงงานทั้งหมดที่
จะทําให้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ ต้องเรียบเรียงออกมาเป็นความรู้ โดยต้องคลี่ออกมาแต่ละตัวว่าสมุนไพร
แต่ละตัวว่าสินค้าสมุนไพรแต่ละตัวมีช่องทางออกสู่ตลาดอย่างไร ทําการวิเคราะห์ 3-4 ตัวแล้วจึง
สรุปว่าควรจะเริ่มต้นจากอะไร โดยต้องบอกว่ายาหรืออาหารเสริมไม่น่าทําเพราะอะไร และที่จะวางไป
ต่างประเทศได้มีกี่แบบ กลไกที่จะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือเช่นการรับรองมาตรฐานต้องผ่านอะไรบ้าง
วิเคราะห์เงื่อนไขการยอมรับของตลาด มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ เหล่านี้เป็นต้น โดยขอให้เขียน
เป็นรูปเล่มรายงานส่งภายใน 15 วัน
 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : ผู้ประสานงานโครงการ
ขอเพิ่มเติมข้อมูลว่าขณะนี้มีสหกรณ์การเกษตรมากกว่าสิบแห่งทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปร
รูป จึงเสนอให้ ดร.ธนภัท แสงอรุณ ลองติดตามกลุ่มสถาบันเกษตรกรเหล่านี้ด้วย ถ้าทํา Focus group
ได้จะสามารถตอบวัตถุประสงค์ในข้อ 2 ได้ นอกจากนี้ที่เป็นห่วงคือในที่รายงานมานั้นมีการกล่าวถึง
กลุ่ม ผู้ป ระกอบการ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ม เป้ า หมายที่จ ะศึ ก ษา โดยเริ่ม ต้ น มุ่ง ที่ก ลุ่ม เกษตรกร โดยอาจเป็น
วิสาหกิจหรือสหกรณ์ แต่ต้องไม่ใช่กลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายแคบลง
สําหรับกรอบ Conceptual framework ในแผนภาพที่แสดงนั้นขอตั้งข้อสังเกตว่า ถ้ากล่าวถึง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วน่าจะมีเรื่องของกิจกรรมการแปรรูปจากเกษตรกรไปสู่ผู้ส่งออก ดังนั้นในห่วงโซ่
อุปทานสมัยใหม่อาจจะขัดกับ Conceptual framework ของโครงการนี้หรือไม่ น่าจะมีส่วนกลางน้ําเข้า
มาร่วมด้วย เป็นต้น
2. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีที่ 3
รศ.ดร.ปิติ กันตังกุล นักวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้าโดยนําเสนอรายละเอียดของ
ความสําคัญของยางพารา ปัญหายางพาราที่มีความผันผวน การวางแผนรับสถานการณ์ความผันผวน
ความเป็นมาของการวิจัยในปีที่ 3 ซึ่งมีคําถามวิจัย 2 ข้อ คือ 1) การส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ ควรเป็นอย่างไร และ 2) แบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ ที่มี
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การจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ภายใต้โซ่อุปทานควรเป็นอย่างไร และมี
วัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการทําสวนยางพาราแก่สมาชิกสหกรณ์ให้เกิด
ความมั่นคงในอาชีพ และ 2) เพื่อพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราที่มีการจัดการความเสี่ยง โดยมี
กรอบแนวคิด 1. การกําหนดวัตถุประสงค์ 2. การกําหนดความเสี่ยง 3. การวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยง 4. การสร้างแผนจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติ และ 5. การติดตามสอบทานและการประเมิน
ตนเอง
กรอบการวิจัยในปีที่ 3 ประกอบด้วยการประชุมเตรียมการ ประสานงาน วางแผน จัดทํา
แผนธุรกิจที่มีการจัดการความเสี่ยง และมีการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ การสร้าง Platform ส่งเสริมการทํา
สวนยาง การจัดทําแผนปฏิบัติก าร ดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลทั้งระดับ เกษตรกร
สหกรณ์ และเครือข่าย พร้อมสรุปผลและจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะ
เก็บทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงใช้การวิเคราะห์
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะทั่วไปของธุรกิจยางพารา
การประกอบธุรกิจยางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาและอุปสรรคของการทําสวนยางและธุรกิจ
ยางพารา และพัฒนาแบบจําลองธุรกิจยางพาราของสหกรณ์
ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ถึงเดือนธันวาคม 2556) ประกอบด้วย 1. การ
ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้และแผนส่งเสริมการทําสวนยางแก่สมาชิก 2. รายงานสถานการณ์การดําเนิน
ธุรกิจภายใต้การดําเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว 3. รายงานผลการจัดเวทีถอดบทเรียน
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ 4. โอกาส ปัญหา อุปสรรค และแผนการทํางานระยะ
ต่อไป และ 5. การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ.ตรัง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ในระยะที่ผ่านมา ซึ่งได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพยางพาราของภาครัฐเข้า
มาเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสหกรณ์และตัวเกษตรกร โดยสหกรณ์ได้รับผลกระทบทั้งดีและไม่ดี
จากโครงการนี้ และทําให้สหกรณ์ต้องแก้ปัญหาจากโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โครงการฯ เริ่มตั้งแต่เดือน
เมษายน 2555 โดย สกก.ย่านตาขาว รับผิดชอบรับซื้อยางจาก 4 ตําบลหลัก ซึ่งในส่วนนี้ทําให้เกษตรกร
มีรายได้ดี แต่ตัวสหกรณ์ต้องประสบปัญหาในการหาพื้นที่เก็บยางเป็นอย่างมาก และนโยบายรัฐยังไม่
รองรับจํานวน ไม่ครอบคลุมทําให้สหกรณ์ต้องรับผิดชอบออกเงินจ่ายให้แก่เกษตรกรไปล่วงหน้าจํานวน
กว่าร้อยสี่สิบล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ต้องทําเรื่องร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีจึงจะได้รับการแก้ไข ได้รับ
โอกาสเข้าชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดในที่ประชุม และภายหลังจากการตรวจสอบเรื่องต่างๆ
เช่น เรื่องการสวมสิทธิ์ เป็นต้น ในที่สุดรัฐบาลตรวจสอบแล้วพบว่าทุกอย่างถูกต้องจึงได้รับซื้อไปเมื่อ
วันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา
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ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทําให้สหกรณ์ต้องแก้ปัญหาตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้คณะกรรมการ
สหกรณ์มีประสบการณ์มากขึ้น มีข้อดีคือ เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น และสหกรณ์มีเครือข่าย และสมาชิก
เพิ่มขึ้นจํานวนมาก นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้เสนอวิธีการแก้ปัญหายางพาราให้แก่รัฐบาลอย่างยั่งยืนด้วย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามเพิ่มเติมว่างานวิจัยนี้ช่วยอะไรบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ ตอบว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้น ทําให้ได้พบว่าต่อไปหากเกิดปัญหาใน
ลักษณะนี้จะแก้ไขอย่างไร เมื่อ SWOT แล้ว ทําให้เห็นวิธีการดําเนินงาน มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น และจากอดีต
ไม่เคยรู้ปัญหา เมื่อมีโครงการทําให้ทราบปัญหา และหาทางแก้ไขอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้มีการ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักเป็นอาชีพเสริม นอกเหนือจากการทําสวนยางพาราเพียงอย่างเดียว เพื่อการ
บริหารความเสี่ยงในการประกอบอาชีพอีกด้วย
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 คุณกฤษฎา อุทยานิน : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอให้เพิ่มเรื่อง การกําหนดราคายางพาราในตลาดโลกลงไปในรายงานโครงการวิจัยด้วย
เพื่อให้เกษตรกรตระหนักรู้ในเรื่องกลไกราคา และคิดว่าประเทศไทยน่าจะมีจุดแข็งที่จะเป็นข้อได้เปรียบ
ในการกําหนดราคาตลาดโลกได้ เพราะไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งในอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้
กลไกข้างในถ้าจัดการในระดับชุมชน หรือจังหวัดได้น่าจะเป็นเรื่องดี และกลไกที่จะมาทํางานพวกนี้คือ
อะไร โดยเข้าใจว่าขณะนี้เป็นตัวสหกรณ์ จึงน่าจะเพิ่มเติมเข้าไปในงานวิจัยด้วย
เรื่องที่สอง การมองภาพใหญ่ ขอตั้งคําถามว่าเหตุใดประเทศมาเลเซียจึงเลิกปลูกยางพารา
อยากให้คิดนอกกรอบว่าเพราะอะไร จะปลูกพืชเสริมอื่นได้หรือไม่ อาจลองศึกษาว่าอะไรจะสร้างความ
มั่นคง สร้างเสถียรภาพในการทําการเกษตร รวมถึงการจัดการยางพารา การทําโซนนิ่ง พันธุ์ยาง การ
ลดต้นทุน สัดส่วนของประเภทยาง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคง ซึ่งจะตอบเรื่อง
ความเสี่ยงได้
สําหรับข้อมูลบางอย่างควรทําเป็นข้อจํากัดไว้ เช่น กรณีพบปัญหาที่ผู้จัดการสหกรณ์เล่า
มานั้น แล้วต้องให้รัฐบาลช่วยซื้อนั่นคือเงินของประเทศ ซึ่งจะให้เข้ามาช่วยทุกครั้งไม่น่าจะเป็นไปได้
 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อมูลรายงานน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องศูนย์การเรียนรู้ ถ้าพิจารณาที่คําถามวิจัยข้อ 1
อยากให้มองกว้างขึ้น ในเรื่องของการปรับกระบวนทัศน์ของเกษตรกร มีการวางแผนการจัดการที่ดิน
และปัจจัยการผลิตของตัวเองให้เกิดความมั่นคงได้ ซึ่งถ้าเกษตรกรค่อยๆ ปรับตัวได้แล้วจะทําให้เกิด
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ความมั่นคงได้ แต่ปัญหาคือลูกหลานเกษตรกรไม่สืบทอดอาชีพการเกษตร ดังนั้น สกก.ย่านตาขาว ที่มี
ต้นทุนสูงมาก จึงไม่ควรหยุดเรื่องศูนย์เรียนรู้ที่เกษตรกรต้นแบบ แต่สหกรณ์ควรมีบทบาทที่แท้จริงคือ
การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความรู้ และสร้างคนด้วย เพราะสหกรณ์ยังขาดการจัดการเรียนรู้ของ
ตัวเอง ดังนั้นควรต้องมีการพัฒนาคนด้วย โดยองค์ความรู้ของสหกรณ์ที่ถอดบทเรียนออกมาได้น้ัน
ถ้าถอดออกมาเป็นหลักสูตร โรงเรียนครอบครัวยางพาราได้ วางเป้าให้ดี ใช้ทุนที่มีอยู่ จะเป็นเรื่องที่
น่าสนใจมาก เพราะศูนย์เรียนรู้เพียงอย่างเดียวยังแรงไม่พอ จึงควรให้สหกรณ์ลองทําสิ่งเหล่านี้ด้วย
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กล่าวว่า งานโครงการนี้มี 2 ส่วน คือ เรื่องศูนย์เรียนรู้กับตัวเกษตรกร และเรื่องการจัดการ
ความเสี่ย ง โดยในส่วนศูนย์เรียนรู้น้ันสิ่งที่คุณทรงพล เจตวาณิชย์ ให้ข้อแนะนํ าไปนั้นน่าสนใจมาก
แต่สําหรับในส่วนที่ได้ทําไปแล้วนั้นขอแนะนําว่า ควรเขียนข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรต้นแบบ
รายได้/เดือน/ไร่ และเปรียบเทียบระหว่างคนที่ปรับแล้วกับคนที่ไม่ได้ปรับ มีลักษณะแปลงต่างกันอย่างไร
ควรมีการเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าปรับแล้วจะดีขึ้นแค่ไหน นอกจากนี้ประเด็นศูนย์เรียนรู้ที่ต้องการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์และการทําแผนของเกษตรกร ควรระบุว่าเปลี่ยนจากแบบไหนไปเป็นแบบไหน
ต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนแล้วข้อมูลจะชัดเจนขึ้นด้วย
ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ เห็นผลงานก้าวหน้าดีแต่ยังไม่เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่นําเสนอกับสิ่งที่คุณนุชรินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์เล่ามาในการแก้ปัญหาต่างๆ
จนกระทั่ง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงานโครงการต้องตั้งคําถามเชื่อมโยงให้ว่ามันเกี่ยวข้องกัน
อย่างไร แต่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาจะเห็นว่ายังใช้ระบบเดิมๆ คือวิธีการเข้าหาผู้มีอํานาจซึ่งไม่ใช่
วิธี ก ารจัดการความเสี่ ย ง โดยไม่ ไ ด้ ใ ช้ ก ารจัดการความเสี่ยงที่ วางแผนไว้อย่ างเป็ น ขั้ น ตอน จึ ง ควร
วิเคราะห์ให้เห็นว่าสหกรณ์ได้ใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่วางแผนไว้ตรงจุดไหนบ้าง และสหกรณ์
ควบคุมได้แค่ไหน อะไรที่จัดการได้หรืออะไรที่จัดการไม่ได้ เช่นบางเรื่องเป็นเรื่องใหญเกินกว่าที่สหกรณ์
จะจัดการได้ต้องใช้ผ้มู ีอํานาจสูงสุดช่วยจัดการ หรือความรู้ช่วยได้แค่บางจุด จุดไหนอย่างไร เหล่านี้ควร
วิเคราะห์ออกมาให้เห็นด้วย
 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : ผู้ประสานงานโครงการ
ให้ข้อสังเกตแก่นักวิจัยเพิ่มเติมว่า โมเดลที่ออกแบบมาแล้วนั้น มีเครือข่ายภาคีระดับต้นน้ํา
กลางน้ํา ปลายน้ํา เรียบร้อยแล้ว แต่ในรายงานจะมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกลไกของสหกรณ์
เท่านั้น ยังไม่มีการมองในแง่ของการบริหารความเสี่ยงของการรับเหมาช่วงต่อ การที่มีนโยบายรัฐมารับ
ซื้อและมีเกษตรกรเข้ามาเป็นเครือข่ายมากมาย ซึ่งนั่นคือความเสี่ยงอย่างมากของสหกรณ์ที่ต้องจัดการ
หาเงินมารับซื้อ ดังนั้นในช่วงเวลาที่เหลือหากนําโมเดลเครือข่ายที่เป็นแบบ Integrated มาใช้จะทําให้
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ข้อเสนอของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในเรื่องของ
นโยบายรัฐด้วย
 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้หลักวิชาวิเคราะห์ความเสี่ยง กับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
ที่จริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกัน ดังนั้น เมื่อมี การจัดกระบวนการเรี ย นรู้ให้แก่ชาวบ้ าน จะทํ าอย่ างไรให้
ชาวบ้านได้ฝึกฝน และ ได้นําไปใช้จริง ควรมีการออกแบบให้ชาวบ้านได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้
เกิดทักษะในการใช้ความรู้น้นั
3. โครงการวิจัยแนวทางการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจ สกก.ไทย
คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ นักวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยแนวทาง
การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจ สกก.ไทย กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรใน
ธุรกิจข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยกล่าวถึงที่มาของการวิจัย ความสําคัญของปัญหาการ
วิจัย และวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ข้อ คือ 1) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ และระดับความ
ร่วมมือในโซ่อุปทานธุรกิจข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร 2) ศึกษาประโยชน์ และอุปสรรคของ
ความร่วมมือในโซ่อุปทานแต่ละช่องทาง 3) ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขัน 4 มิติ ในแต่ละ
ช่องทาง (การเงิน ความพึงพอใจของลูกค้า กระบวนการบริหารจัดการ การเรียนรู้และเจริญเติบโต)
และ 4) นําเสนอเครื่องมือ และแนวทางกลยุทธ์เพื่อยกระดับความร่วมมือ และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของโซ่อุปทานสหกรณ์การเกษตรไทย
สําหรับผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ 1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการในโซ่อุปทานของ
สหกรณ์การเกษตรไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 2) แนวทางการพัฒนาความร่วมมืออย่างบูรณา
การในโซ่อุปทานของสหกรณ์การเกษตรไทย ซึ่งกรอบการวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาการบริหารจัดการโซ่
อุปทานของสหกรณ์ในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 4 สหกรณ์ ได้แก่ สกก.เกษตรวิสัย
สกก.พิมาย สกก.ปราสาท และชุมนุมสหกรณ์บุรีรัมย์ จํากัด ซึ่งสหกรณ์ท้ัง 4 แห่งเป็นพันธมิตรใน
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย และยังเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่เป็นเจ้าของทรัพยากร-ปัจจัย
ในการผลิตและแปรรูป มีบทบาทสําคัญในโซ่อุปทานการผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงโดยใช้การรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทํา
ความเข้าใจในลักษณะโซ่อุปทานของแต่ละสหกรณ์
ผลลัพ ธ์ ที่ไ ด้ จ ะถูกแสดงออกมาในรูปของแผนที่ ความสัม พันธ์ที่จะช่ วยอธิบายลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในโซ่อุปทาน และแผนผังกระบวนการดําเนินงานที่จะแสดงให้
เห็ น ถึ ง กิ จ กรรมหลั ก ต่ า งๆในโซ่ อุ ป ทานการผลิ ต ข้ า วหอมมะลิ บ รรจุ ถุ ง ของสหกรณ์ ซึ่ ง จะได้ ภ าพ
แบบจําลองของโซ่อุปทานของแต่ละสหกรณ์ นอกจากนี้จะใช้การทํา Focus group interview และ
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แบบสอบถาม ในการสุ่มสอบถามข้อมูลจากสมาชิกสหกรณ์และคู่ค้าของสหกรณ์บางรายเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับในด้านความร่วมมือที่ท้ังฝ่ายอุปสงค์และอุปทานเหล่านี้มีต่อสหกรณ์ ในขั้น
ต่อไปจะใช้แบบสอบถามร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิในการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของโซ่
อุปทานสหกรณ์ในแต่ละช่องทางและนําข้อมูลที่ได้ท้ังหมดมารวบรวม สรุปและวิเคราะห์ เพื่อนําเสนอ
แนวทางในการยกระดับความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแก่โซ่อุปทานสหกรณ์ต่อไป
จากการดําเนินงานในระยะแรกซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ คือ ได้ทําการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นของโซ่อุปทานสหกรณ์การเกษตรเป้าหมาย 2 สหกรณ์ ได้แก่ สกก.เกษตรวิสัย และ
สกก.พิมาย จํากัด เพื่อจัดทําแผนภาพความสัมพันธ์ แผนผังกระบวนการ ทําให้ได้ภาพแบบจําลองโซ่
อุปทานของสหกรณ์ ทั้ง 2 แห่ง และมีการสรุปข้อค้นพบเบื้องต้น ตามที่นําเสนอไว้ในเล่มรายงาน โดย
การทํ า วิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี ข้ อ จํ า กั ด และอุ ป สรรคในการทํ า งาน เช่ น ข้ อ มู ล ในฝ่ า ยของคู่ ค้ า และต้ น ทุ น
ผลตอบแทนอาจไม่ค่อยชัดเจน มีข้อจํากัดเนื่องจากข้อมูลเป็นลักษณะความลับทางธุรกิจที่ทางสหกรณ์
ไม่อยากเปิดเผย การลงพื้นที่เก็บข้อมูลค่อนข้างล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวและสหกรณ์หลายแห่งอยู่ในระหว่างการดําเนินโครงการรับจํานํา การเข้าถึงสหกรณ์สมาชิก และคู่
ค้าต่างๆ ของสหกรณ์ เข้าถึงค่อนข้างยาก ในส่วนของสมาชิกจะเข้าถึงสมาชิกในจํานวนมากได้ต้องรอ
การประชุมใหญ่ประจําปี หรือลักษณะการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งต้องใช้เวลาและเป็นข้อจํากัดที่อาจทําให้
ได้ข้อมูลในฝั่งสมาชิกเพียงบางส่วน และการเข้าถึง สอบถาม ฝั่งคู่ค้าอาจมีข้อจํากัดที่สหกรณ์ไม่ค่อย
อยากเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ามากนัก เพราะเป็นความลับทางธุรกิจ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 คุณกฤษฎา อุทยานิน : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตั้งคําถามถึงกรอบระยะเวลาทําการวิจัยโครงการ และราคาข้าวในปัจจุบันเป็นอย่างไร
คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ ตอบว่า ระยะเวลาการทําโครงการ 9 เดือน สําหรับราคาข้าว
หอมมะลิ บรรจุถุง 5 กก. ราคา 175 บาท
คุณกฤษฎา อุทยานิน กล่าวว่าจากการสังเกตจะพบว่าถุงบรรจุข้าวของไทยจะไม่มีข้อมูล
โภชนาการ ทําให้ต่างชาติไม่นิยมเลือกซื้อไปบริโภค และอีกประการหนึ่งคือคนต่างชาติไม่สามารถหุง
ข้ า วของไทยเหมื อ นที่ ค นไทยทํ า ได้ จึ ง เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ข้ า วไทยไม่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในต่ า งประเทศ
ซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ผ้ผู ลิตอาจมองข้ามกันไป
สําหรับประเด็นที่ทําการศึกษานั้นคือ ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นจริงในปัจจุบัน เสนอให้ลองทําว่า
ห่วงโซ่อุปทานควรมีกี่ข้อ และควรเพิ่มอะไรลงไปที่ข้อไหน เช่นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดี คือมีข้อมูล
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โภชนาการ มีวิธีการหุง หรืออาจนําไปแปรรูปให้เพิ่มมูลค่า ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ควรอยู่ตรงจุดไหนของ
ระบบ
ประเด็นที่มีการกล่าวถึงการยกระดับความร่วมมือเชิงพันธมิตร จากข้อมูลพบว่ามีการขาย
ข้าวในห้างสรรพสินค้าได้น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายเอง ถ้ามีกลไกให้สหกรณ์มีพลังในการ
ต่อรองได้น่าจะดี เพราะขณะนี้ในห้างมีสินค้าโอทอปเข้าไปวางจําหน่าย แต่กลับไม่มีสินค้าจากสหกรณ์
เข้าไปวางจําหน่ายด้วย
ประเด็นสุดท้ายคือ เรื่องราคา ที่มีข้อมูลกล่าวถึงสหกรณ์และมีเงินปันผลนั้น เรื่องสิทธิ
ประโยชน์ที่สหกรณ์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้เป็นเรื่องน่าสนใจ
 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
กล่าวว่า การเก็บข้อมูลตามความจริงมากที่สุดจะเก็บได้ยาก โดยเฉพาะข้อมูลเชิงธุรกิจ จึง
ต้องสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เป้าหมายเปิดใจให้ข้อมูลแก่เรามากขึ้น ต้องให้เป้าหมายเห็นช่องทางใน
การยกระดับ ดังนั้นอุปสรรคที่นําเสนอว่าเมื่อเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วยากที่จะได้ข้อมูลมานั้น ต้องโยงให้
เห็นว่างานวิจัยนี้จะช่วยให้เป้าหมายเห็นช่องทางใหม่ๆ ในการพัฒนาตัวเองด้วย
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กล่าวว่า ในโจทย์วิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบช่องทางความร่วมมือในโซ่อุปทาน ตามโจทย์
ข้อ 2 ที่ใช้คําว่า “แต่ละช่องทาง” ซึ่งจากการนําเสนอข้อมูลจาก 2 สหกรณ์ พบว่า สกก.เกษตรวิสัย มี 6
ช่องทาง และ สกก.พิมาย มี 4 ช่องทาง ซึ่งประเด็นนี้ต้อง Highlight ออกมาให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
“ช่องทาง” เพราะในรายงานจะเขียนความแตกต่างระหว่างสหกรณ์เท่านั้น
ดังนั้นต้องคลี่ออกมาให้เห็นว่าแต่ละช่องทางคืออะไร เป็นอย่างไร เช่น ช่องทางที่ 1 เป็นช่อง
ทางการขายตรง หรือช่องทาง Farmer Shop เป็นต้น ซึ่งแต่ละสหกรณ์บริการต่างกัน/เหมือนกัน อย่างไร
เพราะฉะนั้นวิเคราะห์ตามโจทย์จะต้องเขียนจําแนกตามช่องทาง ให้เริ่มต้นว่าช่องทางมีกี่แบบ เช่น จาก
การศึกษา 2 สหกรณ์ พบช่องทาง 6 แบบ ต้องการเปรียบเทียบอะไร และบอกอะไรบ้าง สรุปคือต้อง
ปรับวิธีเขียนผลการดําเนินงานให้ถูกต้องตามโจทย์ที่ต้งั ไว้
4. โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2
คุณสายสุดา ศรีอุไร นักวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการวิจัย
การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) จัดตั้งและ
ดําเนินการร้าน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนําร่อง เพื่อทดสอบระบบและพัฒนาไปสู่การนําไปใช้
ประโยชน์ในฐานะการเป็นทางเลือกแก่ผ้ผู ลิตและผู้ประกอบในการเข้าถึงตลาด ที่มีแนวทางของการค้าที่
เป็นธรรม และการเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงแหล่งจําหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม
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และ 2) การสร้างแบรนด์ Farmer Shop เพื่อเข้าถึงผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งกรอบคิดการบริหารจัดการโซ่
อุปทานอย่างบูรณาการของร้านค้าปลีกภายใต้ แบรนด์ Farmer Shop มีด้วยกัน 5 ขั้น คือ การคัดสรร
สินค้า 3 หมวด การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซ่อุปทาน การ
จําหน่ายสินค้าและพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีก และการสร้างแบรนด์ Farmer Shop
ซึ่งในระยะที่ผ่านมาได้มีการจัดการเวทีคัดสรรสินค้าครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2555 ได้
ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 11 ราย สินค้า 41 รายการ ทําให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น
236 ราย และมีสินค้ารวมทั้งสิ้น 647 รายการ นอกจากนี้ได้มีการจัดเวทีเรียนรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ
เรื่อง “การเตรียมตัวตั้งรับของผู้ประกอบการ SMEs, OTOP ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โดยได้เชิญ ดร.ธนภัท แสงอรุณ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ สําหรับในส่วน
การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานนั้น มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคู่มือการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
Farmer Shop ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ มาตรฐานสุขลักษณะอาหาร ข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อม และ
ข้ อกํ า หนดด้ า นแรงงาน ซึ่ ง ได้ ดํ า เนิ น การในสิ น ค้ า 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ ไอศครี ม เจลาโต้ พริ ก แกงแม่ เ กตุ
กล้วยอบเล็บมือนาง และกระเจี๊ยบกรอบไพรทิพ
สําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการโซ่อุปทานนั้น Farmer Shop ได้ใช้กลไกร้านค้า
ต้นแบบที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก. Outlet ที่ไร่สุวรรณ โครงการซื้อข้าวจากชาวนา และการจัด Road
show โดยมีโซ่อุปทานธุรกิจ ดังรูป

รูป โซ่อุปทานธุรกิจ Farmer Shop
คุณวสินธรา ขวยเขิน นักวิจัย รายงานในส่วนการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีก
ซึ่งมีร้านต้นแบบ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ปัจจุบันมีสมาชิก 1,309 ราย มีสินค้า 3 หมวด รวม 282
รายการ ผู้ประกอบการเข้าร่วม 74 ราย ยอดขาย 6 เดือน (ก.ย. 55- ก.พ. 56) จํานวน 532,168 บาท
และยอดขายรวมตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 จํานวน 1,182,811.50 บาท มีโครงสร้าง
การบริหารจัดการร้านค้าต้นแบบ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop ผู้จัดการ
ทีมงานจัดกิจกรรม Young Ambassador ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี/โครงการซื้อข้าวจากชาวนา ผู้ช่วย/ประธาน
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ฝ่ายเช็คสต็อคสินค้า พนักงานจัดซื้อ พนักงานคลังสินค้า พนักงานขาย พนักงานการเงิน และพนักงาน
บัญชี
ส่วนผลการดําเนินงานโครงการร้าน ณ Outlet ไร่สุวรรณ มียอดจําหน่ายสูงสุดเมื่อเทียบ
กับร้านค้าอื่น รองลงมาคือร้านต้นแบบ การจัดบู๊ทต่างๆ และโครงการซื้อข้าวฯ ตามลําดับ นอกจากนี้
ทีมวิจัยได้จัดทําคู่มือการบริหารจัดการร้านค้า ประกอบด้วยหน่วยเรียนรู้ 8 หน่วย ได้แก่ 1. ทําเลที่ต้ัง
และการจัดบรรยากาศภายในร้าน 2. เทคนิคการสั่งซื้อสินค้า 3. การกําหนดราคา 4. เทคนิคการรับ
สินค้า 5. การขายและบริการ ณ จุดแคชเชียร์ 6. การจัดการสต็อกสินค้า 7. การจัดทําเอกสารและ
รายงานการเงิน และ 8. ภารกิจประจําวันของร้าน พร้อมกับขั้นตอนการจัดการร้านค้า 7 ขั้นตอน พร้อม
มีบทสรุ ปอุปสรรคและข้อค้นพบจากการวิจัย เช่น กิ จกรรมสั่งซื้อและส่งคืนสินค้าเป็น ส่ วนที่ส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการ พนักงานสั่งซื้อมีบทบาทสําคัญต่อการสื่อสารและการจัดการความสัมพันธ์
กับภาคีเครือข่ายด้านอุปทาน และพนักงานสั่งซื้อจําเป็นต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจและระเบียบอย่าง
เคร่งครัด เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการใช้ระบบบัตรสมาชิกในการสะสมแต้มคะแนนจากการซื้อสินค้าและ
มีการจ่ายเงินปันผลประจําปี โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 3 คิดเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4,315 บาท มีสมาชิกมารับเงินจํานวนทั้งสิ้น 70 ราย
คุณสายสุดา ศรีอุไร นําเสนอขั้นสุดท้ายคือเรื่องการสร้างแบรนด์ Farmer Shop ซึ่งทีม
วิจัยได้มีการจัดบู๊ทนิทรรศการในเวทีเสวนาประจําปี การจัดโครงการของขวัญปีใหม่ การจัดกิจกรรมแก่
สมาชิ ก ประจํ า ปี การจั ด บู๊ ท ในงานเกษตรแห่ ง ชาติ และมี โ ครงการซื้ อ ข้ า วจากชาวนา โดยมี นิ สิ ต
อาสาสมัครเป็น Young Ambassador ช่วยทําการประชาสัมพันธ์แบรนด์ด้วย พร้อมกันนี้ทีมวิจัยได้จัดทํา
แผนผังระบบธุรกิจ Farmer Shop ที่ประกอบด้วยเครือข่ายอุปทาน (ต้นน้ํา) เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
(กลางน้ํา) และเครือข่ายอุปสงค์ (ปลายน้ํา) ดังรูป

ระบบธุรกิจ Farmer Shop
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สํ า หรั บ แผนการวิ จั ย ในช่ ว งที่ 4 ระหว่ า งเดื อ น มี . ค. 2556 – ส.ค. 2556 จะเป็ น การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง 5 ภายใต้ระบบธุรกิจ Farmer Shop โดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคู่มือการบริหาร
จัดการร้านค้าปลีกเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการจัดตั้งและดําเนินการร้านค้าปลีกในระยะ
ขยายผล การพัฒนาคู่มือการทวนสอบสําหรับใช้เป็นกลไกการจัดคุณภาพมาตรฐานสินค้าของ Farmer
Shop การขยายผลจัดเวทีเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยกับหน่วยงานภาคี เพื่อปลุกจิตสํานึก
Farmer Shop การปรับกระบวนทัศน์ การดําเนินธุรกิจภายใต้การค้าที่เป็นธรรม และการเพิ่มพูนทักษะ
การจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ การสรุปบทเรียนสําหรับร้านค้าต้นแบบ การติดตามแบรนด์ และการ
พัฒนาสินค้าในกลุ่มผู้ประกอบการที่สมัครใจในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า เพื่อให้เป็นตัวแบบที่
ดีสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียน
รศ.จุฑาทิ พย์ ภัทราวาท กล่าวชี้ แจงว่าการนําเสนอรายงานนี้ เ ป็น ผลการดําเนิ นงาน
ในช่วงที่ 3 ของระยะที่ 2 ซึ่งในระยะที่ 2 นี้จะเป็นการ Incubate ในเรื่องของ Bussiness model ภายใต้
แบรนด์ Farmer Shop โดยเน้นที่การทํางานของร้านต้นแบบ และเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านอุปสงค์และ
อุปทาน ดังที่คุณสายสุดาได้นําเสนอแผนภาพไปข้างต้น อย่างไรก็ตามในอีก 6 เดือนข้างหน้านี้จะเป็น
การพัฒนาคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก เพื่อนําไปใช้กับภาคี ส.ป.ก. ที่จะตั้งร้านค้าชุมชน และสหกรณ์
การเกษตรอีก 2 แห่ง คือ สกก.ปราสาท จํากัด และ สกก.เกษตรพิสัย จํากัด นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยอีก
ท่านหนึ่งคือคุณกมลศักดิ์ สุระดม กําลังออกแบบคู่มือการประเมินมาตรฐานสินค้า ซึ่งประกอบด้วย 3
ด้าน คือ ด้านสุขอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านแรงงาน
จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เชิญประธานกรรมการบริหารร้านค้าปลีก คุณกาญจนา
คูหากาญจน์ เล่าถึงการดําเนินงานของโครงการในช่วงที่ผ่านมา
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวว่าการดําเนินงานโครงการที่ผ่านมาได้ดําเนินการ
ทดลองในหลายรูปแบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างการค้าที่เป็นธรรมซึ่งก็ต้องพบอุปสรรคที่หลากหลาย
แต่คิดว่าต่อไปในอนาคตจะมีรูปแบบที่ง่ายขึ้นสําหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ในส่วนเรื่องการตลาด
ยังคงมีความยากเพราะการจะสร้างให้เกิดความเป็นธรรมนั้นเกิดขึ้นได้ยาก สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะยัง
มีเวลาดําเนินงานน้อย ซึ่งอาจประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ยังคงไม่ได้รับการตอบรับจากหลาย
แห่ง
โดยส่ ว นตั ว แล้ ว ต้ อ งการให้ ผู้ ป ระกอบการรายเล็ ก ในประเทศไทยมี ที่ ยื น ได้ ด้ ว ยตั ว เอง
มีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ และอยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ
รายใหญ่มากจนเกินไป สําหรับตัวอย่างกรณีร้านใบจากที่ต้ังในปั๊มน้ํามันบางจากนั้น ได้มีการติดต่อ
หารือเพื่อเจรจานําสินค้า Farmer Shop ไปวางจําหน่าย ซึ่งได้รับการต้อนรับในระดับหนึ่งที่คิดว่าหาก
เป็นผู้ประกอบการไปด้วยตัวเองไม่ได้ไปในนามโครงการร้าน Farmer Shop จะติดต่อยากมาก แต่ท้ังนั้น
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เมื่อเข้าไปในนามโครงการร้านแล้ว ตัวแทนจากร้านใบจากให้การรับฟังบ้าง แต่ก็มีเงื่อนไขที่โครงการไม่
สามารถทําให้ได้ เช่น ต้องเสียค่าธรรมเนียมเริ่มต้น สินค้าชนิดละ 5,000 บาท (ซึ่งได้รับแจ้งว่าเป็นการ
ลดพิเศษให้แล้ว) และที่สําคัญคือสินค้าทุกชนิดต้องทําบรรจุภัณฑ์เพิ่มใหม่ซึ่งทําให้ผู้ประกอบการไม่
สามารถทําให้ได้ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกมาก นอกจากนี้ยังมีค่า GP สูงและต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในทุก ขั้นตอน จึงได้ข้อสรุ ปจากคณะกรรมการบริหารโครงการเห็นว่าไม่สามารถนํ า
สินค้าเข้าไปวางจําหน่ายในเครือข่ายร้านใบจากได้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเสริมว่า ประเด็นร้านใบจากนั้นแสดงให้เห็นว่าโครงสร้าง
ธุรกิจร้านค้าปลีกมีความเหลื่อมล้ําจริง และคิดว่าถ้ามีร้านค้าปลีกชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการได้ดี
มีเครือข่ายผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าได้และรวมตัวกันได้จริงแล้วน่าจะช่วยให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่
มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ประเด็นแรก ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผลประกอบการระยะ 6 เดือนที่นําเสนอใน Powerpoint
เนื่องจากตัวเลขกําไรสุทธิน่าจะมีความผิดพลาดบางอย่าง เพราะตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับรายงานงบ
กําไร (ขาดทุน) ในรายงานแต่ละเดือน ขอให้ทบทวนและระมัดระวังเพราะตัวเลขการทําบัญชีไม่ควรเกิด
ความผิดพลาด
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงว่าในการปฏิบัติน้ัน ทุกเดือนจะมีคณะกรรมการประจํา
โครงการเข้ า ร่ ว มประชุ ม และเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า โครงการฝ่ า ยบั ญ ชี จ ะนํ า เสนองบกํ า ไร (ขาดทุ น )
ประจําเดือน ซึ่งจัดทําและตรวจสอบความถูกต้องทุกเดือน แต่ท้ังนี้การจัดทํางบกําไร (ขาดทุน) ในระยะ
6 เดือนของโครงการวิจัยนี้ เป็นการทําขึ้นใหม่โดยมอบให้ คุณวสินธรา ขวยเขิน ชี้แจงการจัดทํา
คุณวสินธรา ขวยเขิน ชี้แจงขั้นตอนการจัดทํางบในระยะ 6 เดือนนั้นได้นํายอดขายตั้งแต่
เดือนกันยายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 และตัวเลขทุกรายการจะมาจากในช่วง 6 เดือนนี้มาคํานวณ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงว่าอาจเกิดจากความผิดพลาดจากการคํานวณตัวเลขที่
นํามาคิดในช่วง 6 เดือน เพื่อมาใช้รายงานความก้าวหน้า
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ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ตั้งข้อสังเกตว่าการทําบัญชี ตัวเลขงบต่างๆ ควรมีความรอบคอบ
และช่างสังเกต และขอให้มีความรอบคอบในการจัดทําด้วย
 ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน : ผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงความเห็นว่าโครงการนี้เป็นความคิดริเริ่มที่ดี แต่ทําจะดําเนินการจริงในเชิงธุรกิจคง
เป็นไปได้ยาก เพราะเป็นร้านขายของกินเล่นให้นิสิตในมหาวิทยาลัยมากกว่าเป็นร้านขายของให้สมาชิก
ในชุมชน และสินค้าในร้านเป็นสินค้าที่ขายให้ชุมชนน้อย ทั้งนี้การตั้งร้านในสถานศึกษานั้นจะขายสินค้า
อื่ น นอกจากขนม ของขบเคี้ ย วได้ ย าก จึ ง เสนอว่ า ถ้ า จะขายสิ น ค้ า เหล่ า นี้ ต้ อ งเน้ น การตั้ ง ร้ า นใน
สถานศึกษามากกว่าตั้งเป็นร้านค้าชุมชน
นอกจากนี้ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการร้านค้าที่สะดวกซื้อ ติดแอร์ มีสินค้าหลากหลาย พร้อม
มีของแถม เหล่ านี้ คือสิ่ง ที่ลูกค้าต้ องการ เพราะร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ท้ัง โลตัสและบิ๊กซีได้ริ เริ่มไว้
เพราะฉะนั้นจึงเสนอให้ร้าน Farmer Shop เลือกตั้งร้านสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรใน
ชนบทด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการจําหน่ายของขบเคี้ยวที่เกษตรกรสามารถทําการแปรรูปมาจําหน่ายได้
และเห็นว่าควรทําร้านใกล้เคียงกับ “ร้านถูกใจ” คิดว่าน่าจะเป็นไปได้
สําหรับรายงานตัวเลขบัญชีน้ัน ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการคํานวณต้นทุน กําไร (ขาดทุน) โดย
ไม่ได้นําตัวเลขค่าจ้างพนักงานและค่าเช่าสถานที่มาร่วมคํานวณด้วย
 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็นแรกคือ เห็นด้วยที่ ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน ตั้งข้อสังเกตในกรณีตัวเลขงบดุลที่ควร
ต้องรวมค่าเช่าสถานที่และค่าจ้างพนักงานเข้าไปคํานวณในบัญชีให้เห็นจริงด้วย ซึ่งคิดว่าถึงแม้จะเป็น
โครงการวิจัยแต่ก็ควรนําตัวเลขเหล่านี้มาร่วมคิดด้วยเพื่อได้ตัวเลขที่แท้จริง
ประเด็ น ที่ ส อง การเลื อ กสิ น ค้ า ให้ เ หมาะสมกั บ สถานที่ ต้ั ง ร้ า น เช่ น ถ้ า ร้ า นตั้ ง อยู่ ใ น
มหาวิทยาลัย ก็ต้องเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนิสิตและบุคลากร ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้
นําร้านไปตั้งจําหน่ายที่ ธ.ก.ส. ที่กําลังจะเปิดใหม่บริเวณแยกเกษตรด้วย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงประเด็นการตั้งร้านในมหาวิทยาลัยนั้น โครงการไม่ได้หวัง
ที่จะขายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการใช้ชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบ มีการฝึก
นักวิจยั ให้ทําหน้าที่ต่างๆ โดยสิ่งที่ม่งุ หวังคือ จะทําอย่างไรให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกจะไม่ขาดทุน จึง
เป็นที่มาของการจัดทําคู่มือการบริหารจัดการร้านค้าปลีกเพื่อมอบให้ชุมชนได้นําไปใช้ได้จริงในการตั้ง
ร้านค้าชุมชน
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 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็นแรก ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในรายงานเรื่องการแจกแบบสอบถาม 100 ชุด ได้รับ
ตอบกลับมา 93 ชุด ส่วนหน้าถัดไปในเล่มรายงานให้ข้อมูลว่าได้รับ 94 ราย ให้ตรวจสอบข้อมูลด้วยว่า
ตัวเลขใดผิด
ประเด็นที่สอง เรื่องคนเข้าชมบู๊ทข้าวเกิดบุญน้อยกว่าข้าวคุณธรรม เพราะเหตุใด มีประเด็น
ใดที่น่าสนใจบ้าง
คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ ชี้แจงว่าผู้เข้าชทบู๊ทข้าวนั้นไม่นิยมข้าวหอมมะลิ แต่ให้ความ
สนใจข้าวกล้อง ซึ่งเป็นของบู๊ทข้าวคุณธรรมมากกว่า นอกจากนี้ข้าวคุณธรรม จําหน่ายข้าวขนาดบรรจุ
ถุงเล็ก 1 กก. ทําให้ได้รับความสนใจมากกว่า เพราะข้าวเกิดบุญนําถุงขนาด 5 กก. มาจําหน่ายทําให้คน
ที่เข้าชมงานไม่นิยมซื้อเนื่องจากบู๊ทข้าวนั้นตั้งอยู่ไกลจากที่จอดรถ อีกทั้งผู้ซื้อทราบว่ามีวางจําหน่ายใน
ร้าน Farmer Shop ซึ่งจะสามารถมาซื้อในภายหลังได้
รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ให้คําแนะนําว่า ประเด็นที่ชี้แจงมานี้แสดงว่าลักษณะตัว
สินค้าจะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ทั้งนี้อยากให้มีข้อมูลเรื่อง วัย/เพศ เพราะข้อมูลในรายงานจะ
ระบุว่าการสร้างแบรนด์ Farmer Shop จะเกิดในหมู่ผู้หญิง และผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจํานวนมาก ดังนั้น
จึงอยากให้มีข้อมูลว่าหากเป็นกลุ่มเพศชาย หรือในวัยอื่นๆ จะมีความรู้สึกอย่างไรต่อแบรนด์นี้บ้าง
เพื่อให้มีข้อมูลในการจะนําร้านค้าสู่ชุมชนต่อไป
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายเพิ่มเติมว่าในกรณีการนําข้าวมาจําหน่ายในงานเกษตร
แห่ ง ชาติ น้ั น ทุ ก ปี ที่ผ่ า นมาทั้ ง ข้ า วเกิ ดบุ ญ และข้ า วคุ ณ ธรรมจะมี ย อดจํ า หน่ า ยสูง กว่ า ปีน้ี ม าก ทั้ ง นี้
เนื่องจากตําแหน่งสถานที่การตั้งบู๊ทที่ได้รับการจัดสรรจากผู้จัดงานของมหาวิทยาลัย ให้สถานที่ห่าง
จากอาคารจอดรถมาก ทําให้ได้รับผลกระทบต่อยอดจําหน่ายส่วนหนึ่งด้วย
รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ให้คําแนะนําว่า นี่คือมุมมองหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาจําหน่ายในแต่ละสถานที่ที่แตกต่างกันนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไร คือต้อง
เลือกให้เหมาะสมกับสถานที่จําหน่ายด้วย กรณีน้ีแสดงว่าขนาดบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการเลือกซื้อของ
ผู้บริโภค ผู้จําหน่ายจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่ในครั้งต่อไป นอกจากนี้จากรายงานจะมองเห็น
ความไม่สม่ําเสมอของข้าวเกิดบุญ ซึ่งไม่พบในข้าวคุณธรรม และผู้บริโภคเองยังไม่เห็นความแตกต่าง
ของข้าวเกิดบุญกับข้าวแบรนด์อื่นๆ ที่วางจําหน่ายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดทําให้ไม่ได้รับความนิยมด้วย
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กล่าวว่า งานนี้เป็น System research ซึ่งมีตัวแปรจํานวนมาก ทั้งนี้ Farmer Shop เป็น
คล้ายๆ ตัวเชื่อมผู้ผลิตกับผู้บริโภค เมื่อฟังโครงการแล้วทําให้คิดถึงกลุ่ม Niche market / Fair trade ซึ่ง
เป็นตลาดที่ไม่ปกติ มีจุดขายในเชิงนามธรรมอยู่มาก ดังนั้นจึงมีโจทย์ที่ต้องทําร้านให้มีจุดขายให้เข้าไปสู่
ผู้ซื้อในตลาดคุณค่า
งานโครงการนี้อาจลองหา How to จากลูกค้าเรื่องกระบวนทัศน์อะไรที่จะปรับค่านิยมต่อ
การซื้อสินค้าของผู้บริโภค ดังนั้นคําว่า Farmer Shop อาจมีได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานที่ต้ังว่าแต่ละที่ควรจะมีร้านที่มีลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับธรรมชาติของบริบทในแต่ละ
พื้นที่
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โครงการนี้เป็นการทําร้านค้าที่ม่งุ หวังให้เกิดคุณค่าใหม่ในการบริโภค แต่จากข้อมูลรายงาน
แสดงให้เห็นว่าสถานที่ที่มียอดจําหน่ายสูงสุดคือร้านค้าไร่สุวรรณ 55% รองลงมาคือร้านต้นแบบ 20%
งานอีเว้นท์ต่างๆ และโครงการซื้อข้าว ตามลําดับ ดังนั้นถ้านํามาวิเคราะห์จะพบว่าถ้าต้องการขาย
คุณค่าจะอยู่ที่งานอีเว้นท์และโครงการซื้อข้าวซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จําหน่ายน้อย ดังนั้นควรต้องวิเคราะห์ให้
เห็นว่าช่องทางแบบไหนที่จะสร้างช่องทางสื่อสารให้เกิดการบริโภคคุณค่าใหม่ ซึ่งหากพูดถึงเรื่องการ
สื่อสารด้านคุณค่านี้แล้วจะเห็นว่าช่องทางจําหน่ายที่ไร่สุวรรณนั้นมีคุณค่าด้านนี้ต่ําที่สุด ควรวิเคราะห์
ต้นทุนของแต่ละช่องว่าเป็นอย่างไร เหล่านี้เป็นต้น
Farmer Shop เป็นลักษณะผสมระหว่างการที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าด้วยอุดมการณ์และการ
ซื้อสินค้าในตลาดทั่วไป ส่วนเรื่องความเป็นธรรมนั้นทางด้านผู้ประกอบการที่ได้เข้ามาเป็นภาคีเครือข่าย
ของ Farmer Shop จะได้ความเป็นธรรมในการนําสินค้าเข้ามาจําหน่ายโดยไม่ต้องเสียค่าจีพี และในส่วน
ความเป็นธรรมของผู้บริโภคนั้นคือการได้ซื้อสินค้าคุณภาพดีใช่หรือไม่ และที่บอกว่าผู้บริโภคได้ซื้อสินค้า
ในราคาที่ไม่ถูกเอาเปรียบนั้นคืออะไร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงว่าปัจจุบันผู้ประกอบการต้องเสียค่าจีพีที่เพิ่มสูงขึ้นมาก
จนทําให้ผ้ปู ระกอบการจําเป็นต้องเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้น
คุ ณ กาญจนา คู ห ากาญจน์ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า ปั จ จุ บั น มี ต้ น ทุ น ต่ า งๆ สู ง ขึ้ น มาก
ผู้ประกอบการพยายามที่จะคงราคาเดิมไว้แต่ไม่สามารถทําได้ ขณะที่ในส่วนของผู้ว่าจ้างให้ผลิตสินค้า
เดี ย วกั น แต่ เ ป็ น แบรนด์ ข องผู้ ว่ า จ้ า งเอง เมื่ อ นํ า ไปวางจํ า หน่ า ยแล้ ว มี ร าคาสู ง กว่ า แบรนด์ ข อง
ผู้ประกอบการซึ่งผลิตเองหลายเท่าตัว ทําให้ผู้ประกอบการเองอาจจําเป็นต้องจําหน่ายสินค้าในราคาที่
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สูงขึ้นเช่นกันจึงจะสามารถอยู่ได้ ทั้งนี้ผู้ผลิตเองต้องการจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม
ต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ยกตัวอย่างกรณีสินค้าเครื่องสําอางค์ชนิดเดียวกันซึ่งผลิตใน
ประเทศญี่ปุ่น วางจําหน่ายในร้าน duty
free
ราคา 3,600 บาท แต่เมื่อขายวางขายในร้าน
ภายในประเทศให้คนญี่ปุ่นด้วยกัน แตกต่างกันเพียงบรรจุภัณฑ์เท่านั้นขายในราคา 700 บาท นี่คือ
เป้าหมายที่ร้าน Farmer Shop ต้องการสร้างความไว้วางใจจากผู้บริโภคว่าสินค้าเดียวกันแต่ต่างกันเพียง
บรรจุภัณฑ์นําไปวางขายในร้านค้าชุมชน เพื่อช่วยผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ได้ใช้สินค้าคุณภาพราคาเป็น
ธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
คุณทรงพล เจตวาณิชย์ แนะนําว่าสินค้าในโครงการลักษณะนี้จะต้องมีกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง เช่น เรื่องศาสนา เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นสินค้าข้าวคุณธรรม พบว่ามีกลุ่มผู้บริโภค
ที่เป็นกลุ่มสันติอโศกซื้อข้าวนี้ไปบริโภค นั่นคือกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะพิเศษ เป็นต้น
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย แนะนําเพิ่มเติมว่า งานวิจัยควรชี้ให้เห็นทิศทางการปรับตัวของร้าน
ว่าควรเป็นอย่างไร สินค้าที่จะไปได้ดีกับแต่ละสถานที่คืออะไร ควบคู่ไปกับการเผยแพร่แนวคิดคุณค่า
ซึ่งถ้าจะขายแนวคิดนั้นต้องอยู่กับผู้บริโภคที่มีความรู้ระดับหนึ่ง ดังนั้นการนําร้านเข้าไปในมหาวิทยาลัย
ตามที่ ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน แนะนําเป็นเรื่องที่น่าสนใจ หรือจะนําเข้าไปในโรงพยาบาลก็น่าสนใจ
เช่นกัน นอกจากนี้ควรวิเคราะห์ให้เห็นว่าร้านค้าแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันจะมีสินค้ากี่แบบ แบบไหน
เหมาะกับอะไรบ้าง เหล่านี้เป็นต้น
5. โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ
คุ ณ ผาณิ ต บู ร ณ์ โ ภคา นั ก วิ จั ย นํ า เสนอรายงานความก้ า วหน้ า โครงการยกระดั บ
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์อยู่ 4 ข้อ คือ 1) เพื่อ
สํารวจวิธีการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีด
ความสามารถของผู้ ต รวจสอบกิ จ การ 3) เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ โ ดยกลไก
ผู้ตรวจสอบกิจการ และ 4) เพื่อเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในฐานะ
กลไกควบคุมภายในที่ดี โดยมีรูปแบบการวิจัยสําหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือการวิจัยเอกสาร และวิจัย
เชิ ง สํ า รวจด้ ว ยแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ ส่ ว นวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 2 เป็ น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจด้ ว ย
แบบสอบถามเชิงปริมาณ และวัตถุประสงค์ข้อ 3 และ 4 ใช้การประชุมระดมสมอง (Focus Group) โดยมี
ขอบเขตการวิจัยใน 3 ส่วน คือขอบเขตประชากร จะทําการสํารวจสหกรณ์ทุกประเภทที่ดําเนินงานในปี
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2554 จํานวน 6,444 แห่ง ขอบเขตตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และขอบเขตเนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
นอกจากนี้ยังมีสมมุติฐานการวิจัย กรอบแนวคิด และผลการดําเนินงานในช่วงแรกเป็นการ
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รวบรวมไว้ในรูปเล่มรายงานแล้ว
สําหรับวิธีดําเนินงานวิจัย จากวัตถุประสงค์ท้ัง 4 ผลการดําเนินงานวิจัยในเบื้องต้น ข้อ 1 ได้มีการสํารวจ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม จํานวน 381 สหกรณ์ โดยแบ่งเป็นแต่ละภาคทั่วประเทศ และแบ่ง
ตามขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่มาก มีการเก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
ซึ่งในการรายงานความก้าวหน้ าครั้งที่ 1 นี้ เป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากการศึกษาความเป็นมาของการ
ตรวจสอบกิจการ กฎหมาย ระเบียบ กระบวนการต่างๆของการตรวจสอบกิจการ แนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการประชุมระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจัดทําเครื่องมือ
วิจัย และการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเจาะลึกผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์กลุ่มตัวอย่างครอบคลุม 360 องศาจํานวน 105 คน เพื่อให้
ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผ้ตู รวจสอบกิจการสหกรณ์ และสถานการณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดย
กลไกผู้ตรวจสอบกิ จการที่ ช้ีใ ห้ เห็ น ข้ อ จํากั ด อุปสรรคในการทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมี
ผลการวิจัย ดังนี้คือ 1. แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2. สถานการณ์การตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ และ 3. ข้อจํากัดและอุปสรรคในการทํางานของผู้
ตรวจสอบกิจการ ทั้งนี้สําหรับการดําเนินงานในช่วงต่อไปจะเป็นการดําเนินงานเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 – 4
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ตั้งข้อสังเกตว่าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กับการสรุปข้อมูลที่นําเสนอในบทที่ 4 นั้น
ไม่ได้มาจากแบบสอบถามแต่มาจาก Literature review ใช่หรือไม่
คุณผาณิต บูรณ์โภคา ตอบว่าการสรุปในบทที่ 4 นั้นได้มาจาก Literature review ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นกรอบในสิ่งที่ทีมวิจัยจะลงพื้นที่ไปสอบถามด้วย โดยการสัมภาษณ์น้ันจะมี
เป้าหมายในหลักทั้ง 7 ข้ออยู่แล้ว ทั้งเรื่ององค์ความรู้ การเข้าถึงเนื้องาน หรือการปฏิบัติงานต่างๆ แต่
ไม่ได้เขียนไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น
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ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กล่าวว่า แบบสอบถามที่เห็นนั้นไม่มีแนวของโครงเหล่านั้นเลย ทั้งนี้
เข้าใจว่าปกติแล้วการสํารวจ มีวัตถุประสงค์คือสํารวจ Best practice จึงคาดว่าจะได้ case study ที่ดี
ประมาณ 4-5 แห่งแล้วจึงสัมภาษณ์เจาะลึกว่าทําอย่างไร และที่จริงแล้วแบบสอบถามน่าจะเป็นการ
ตอบวัตถุประสงค์ในข้อ 2 และ 3 มากกว่า
คุณผาณิต บูรณ์โภคา ชี้แจงว่าการสํารวจทําหลังจากที่ได้ review literature แล้ว จากนั้น
จึงถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ด้วยการสัมภาษณ์ที่ครอบคลุม 360 องศา และนําหลักเหล่านี้ไปถาม
ด้วย โดยสัมภาษณ์เป้าหมายจํานวน 105 คน ซึ่งเริ่มสัมภาษณ์เชิงลึกตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 2556 ที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ เกี่ยวกับหลักทั้ง 7 หลัก เพียงแต่ไม่ได้บอกตามตรงแต่ครอบคลุม และได้ดําเนินการ
สัมภาษณ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ เป็นต้น
รศ.จุฑ าทิ พย์ ภัทราวาท ตั้งข้ อสัง เกตว่ า จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้อ ที่ 1 นั้น คื อ เพื่ อสํ า รวจ
วิธีการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ดังนั้น ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย จึงคาดหวัง
ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อสํารวจหา Best practice ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ถ้าพิจารณาจากรายงาน
แล้วจะพบว่าเป็นการออกแบบระบบก่อนใช่หรือไม่
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ลักษณะการวาง Research design นั้นมีผล ซึ่ง
โครงการวิจัยนี้ได้ออกแบบไว้คือ การพัฒนากรอบแนวคิด โดยได้หลัก 7 หลัก แล้วออกไปสํารวจ/
สัมภาษณ์ ซึ่งลักษณะนี้คือ การประเมินว่าสภาพการตรวจสอบจริงๆ นั้นเป็นไปตามที่ควรจะเป็นหรือไม่
มีคําถามว่าจะไปยกระดับความสามารถผู้ตรวจสอบให้ได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งไม่มั่นใจว่าจะได้ แต่จะได้
ข้อมูลว่าปัจจุบันผู้ตรวจสอบฯ ได้ทําตามในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นมาตรฐานหรือไม่
ทั้งนี้ตัวแบบสอบถามที่ทํานี้จะไม่ได้สร้างมาตรฐาน เพราะมาตรฐานจะถูกสร้างด้วยวิธีการ
ทํา conceptual review และสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาแล้วไม่ได้ถูก test เนื่องจากการไปสอบถามนั้นเป็นการถาม
เพียงว่าผู้ตรวจสอบได้ทําหรือไม่ ไม่ได้ถามว่าดีหรือไม่ดี ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นการถามว่าที่ออกแบบมานั้น
ถูกหรือไม่ถูก ครบหรือไม่ครบ ซึ่งโครงการนี้ ทําจากตัวทฤษฎีแล้วนําไปวางกรอบ ประเมิน แต่ไม่
สามารถบอกได้ว่าหลักนี้ถูกหรือไม่ เพราะกรอบนี้ไม่ถูกตรวจสอบในแง่ว่าผู้ตรวจสอบเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย
 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
กล่าวว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ตั้งข้อสังเกต และขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ขณะนี้สหกรณ์มีท้ังหมด 7 ประเภท ที่แตกต่างกันทั้งในแง่ความรู้และคุณภาพ จึงคาดหวังว่าจะได้เห็น
ตัวอย่างที่ดีจากสหกรณ์แต่ละประเภทว่าเป็นอย่างไร และทําอย่างไร ถ้าทําได้จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบไม่
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กลายเป็นเสื้อโหลที่ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท จึงต้องการให้เป็นความรู้จากข้างล่างขึ้นมา
ให้เห็นตัวอย่างกลไกที่แท้จริงและหลากหลายจากสหกรณ์ท้ัง 7 ประเภท
 ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน : ผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงความเห็นว่าการตรวจสอบต่างๆ ของไทยนั้นทับซ้อนกับเรื่องการจับผิด เพราะฉะนั้น
ควรต้องทําความเข้าใจใหม่ว่าการตรวจสอบนั้นคือการปรับปรุงไม่ใช่การจับผิด ทั้งนี้การสํารวจของ
โครงการนี้เป็นการสํารวจในที่ต้ัง คือวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบ และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบฯ ซึ่งหากพิจารณาในแบบสํารวจหรือแบบสอบถามที่
ถามว่ามีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือไม่ ซึ่งผู้ตอบก็ต้องตอบว่ารู้อย่างแน่นอน แต่เป็นการรู้ในหนังสือไม่ได้รู้
จากการปฏิบัติของสหกรณ์แต่ละแห่ง แต่ละประเภท ทั้งนี้คิดว่ามาตรฐานที่ครบถ้วนไม่น่าจะมีเพราะ
สหกรณ์แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน
นอกจากนี้ ไ ด้ เ สนอว่ า ถ้ า จะเริ่ ม ทํ า จะเลื อ กทํ า ที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เ ป็ น อย่ า งแรกแล้ ว
คณะผู้วิจัยจะได้ประโยชน์มากกว่า เพราะสหกรณ์แต่ละแห่งมีขอบเขตไม่แตกต่างกันมากนัก เพื่อเป็น
บรรทัดฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์ก่อน แต่ถ้าเป็นสหกรณ์การเกษตรจะมีระบบวิธีการดําเนินงานที่
แตกต่างหลากหลายกันมากซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทํางานนี้
 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงความเห็นว่าเป็นการทําเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือเพื่อหาข้อสรุปว่าแนวทาง
ปฏิบัติไปสู่ข้อสรุปสุดท้ายของงานวิจัยคืออะไร จึงยังไม่มี best practice ซึ่งเท่าที่สํารวจจะเป็นการบอก
ว่าสภาพที่เป็นอยู่ขณะนี้เป็นอย่างไร และต่อไปจะมีคําถามว่า ผลงานที่ผู้ตรวจสอบภาคภูมิใจคืออะไร
โดยจะทําการถาม 360 องศา ซึ่งจะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าแต่ละประเภทคืออะไรบ้าง
สําหรับคําแนะนําของ ดร.โสภิณ ทองปาน ที่ให้เลือกทํากับสหกรณ์ออมทรัพย์น้ัน เป็นเรื่อง
แน่นอนว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเชี่ยวชาญ และจะดึงมาเป็นเกณฑ์ด้วย นอกจากนี้จะมีเครดิต
ยู เ นี่ ย นซึ่ง เป็น สหกรณ์ เ พี ย งประเภทเดี ย วที่มี คณะผู้ต รวจสอบฯ ซึ่ ง จะเน้ น ว่ า มี ค วามแตกต่ า ง ส่ ว น
สหกรณ์การเกษตรนั้นต้องให้ความสําคัญเพราะผู้ตรวจสอบมักจะไม่ค่อยรู้เรื่องในเรื่องของหลักเกณฑ์
เท่าไรนักแต่เป็นการใช้ประสบการณ์มากกว่า จึงเป็นการทํางานเพื่อนําไปสู่ข้อปฏิบัติและวิธีการที่ดีใน
ที่สดุ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หารือในที่ประชุมว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้มีการจัดเวทีเสวนา
กลุ่มเป้าหมายเพื่อหาตัวอย่างที่ดี ซึ่ง อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ชี้แจงแล้วว่าจากการสํารวจนั้นมี
ตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วและแยกประเภทได้ด้วย ทั้งนี้จากรายงานเป็นการตอบคําถามในข้อ 1 เท่านั้น
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 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
กล่าวว่า ขณะนี้ทีมงานกําลังหาเป้า โดยการ review literature และได้กรอบว่าการเป็นผู้
ตรวจสอบที่ดีน้นั ควรต้องประกอบด้วยอะไรบ้างในเบื้องต้น แล้วจึงนําสิ่งเหล่านี้ลงไปแล้วหากพบสิ่งใหม่
ก็จะใช้มาสังเคราะห์เป็นตัวชี้วัดของผู้ตรวจสอบที่ดี คือคําตอบข้อที่ 1 แล้วจะรู้ว่าปัจจัยเงื่อนไขที่จะทําให้
ถึงจุดนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ซึ่งเมื่อรู้คําตอบข้อที่ 2 แล้ว ข้อที่ 3 คือ How to ในการที่จะให้ผู้
ตรวจสอบฯ พัฒนาไปถึงเป้าหมายจุดนั้น ซึ่ง How to นี้ ไม่ควรมองเฉพาะผู้ตรวจสอบเพียงอย่างเดียว
แต่ควรโยงถึงกลไกที่จะช่วยสนับสนุนผู้ตรวจสอบด้วย ซึ่งควรพิจารณาที่ Competency base learning
ด้วยจะช่วยได้ว่าการที่จะพัฒนานั้น competency ต้องชัดเจนด้วย
6. โครงการวิ จั ย การจั ด การภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วผ่ า น
แนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ : กรณีศึกษาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน จ.พังงา
ดร.ธวิช สุดสาคร นักวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน
2555 – กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รายงานการทบทวนวรรณกรรมและ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 รายงานการศึกษาระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา 4 กลุ่ม และ ส่วนที่ 3 รายงานความก้าวหน้าการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงาผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
คุณนพเวช บุญมี นําเสนอรายงาน ส่วนที่ 1 เป็นการทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมหรือการจัดการในเชิงจิตสํานึก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) แนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ แนวคิดโซ่อุปทานการ
ท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ ว
สําหรับการดําเนินงานโครงการการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวผ่านแนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์: กรณีศึกษาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา
ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ทีมวิจัยได้มีการลงพื้นที่ใน 8 กลุ่ม ของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัด
พังงา เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นําเครือข่ายท่องเที่ยวต่างๆ
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ส่วนที่ 2 รายงานการศึกษาระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่ายท่องเที่ยว
ชุมชนจังหวัดพังงา 4 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกไคร บ้านช้างนอน บ้านบางพัฒน์ และบ้านสามช่อง
เหนือ
ดร.ธวิช สุดสาคร นําเสนอกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้พิจารณาเลือก
กระบวนการจัดการความรู้ในแบบของนักวิชาการ Holzner and Marx (1979) และ Peutland (1995) ที่มี
ความครอบคลุมในเรื่องการจัดการความรู้ โดย มี 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การสร้างความรู้ (Knowledge
Creation) 2) การจัดเก็บองค์ความรู้ (Knowledge storage / retrieval) 3) การถ่ายทอดความรู้
(Knowledge transfer) และ 4) การนําความรู้ไปใช้งาน (Knowledge application) โดยทําการสํารวจใน 4
ชุมชนข้างต้น
ส่วนที่ 3 รายงานความก้าวหน้าการจัดทําระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่าย
ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงาผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งใช้ระบบเครือข่าย Facebook ทั้งนี้
ในการเข้าร่วม Facebook นี้จะสามารถเข้าร่วมได้โดยการเพิ่มชื่อเพื่อนใน Facebook ของแต่ละบุคคล
ซึ่งใช้ชื่อว่า การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พังงา
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากรายงานหน้า 37 ที่กล่าวถึงเรื่อง KM นั้น มองที่การจัดการความรู้ของกลุ่มก่อน ซึ่งมี
ความเห็นว่าควรต้องเริ่มที่การจัดการความรู้ที่ตัวปัจเจก ความรู้ที่เกิดจากตัวบุคคลก่อนแล้วจึงจะขยาย
ไปสู่กลุ่ม เช่น เรื่องกะปิ ต้องดูที่บุคคลที่ริเริ่มแล้วถอดออกมาว่ามีกระบวนการสร้างความรู้อย่างไร
มีข้ันตอนการค้นพบและกลายมาเป็นภูมิปัญญา แล้วจึงเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มี
ความสําคัญ เพราะกําลังเรียนรู้ว่าวิธีสร้างความรู้ของชาวบ้านนั้นทํากันอย่างไร ซึ่งเหล่านี้จะทําให้เรา
นําไปอธิบายกับนักท่องเที่ยวได้ถึงความฉลาดของชาวบ้านที่อยู่กับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างไร
จากนั้นโจทย์ที่ตามมาคือความรู้บางตัวไม่ทันสมัยแต่ความรู้บางตัวมีการต่อยอด ดังนั้นจึงต้องดูว่า
ชาวบ้านมีการนําความรู้น้ันมาต่อยอดหรือสร้างความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทหรือไม่ สิ่งที่น่าสนใจ
มากที่สุดคือการที่ชาวบ้านได้สืบสานการจัดการความรู้ของตัวเองไปตามบริบทที่เปลี่ยนไปหรือไม่
เพราะลึกลงไปแล้วการจัดการความรู้คือ ความอยู่รอด การดิ้นรนจนได้ความรู้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นควรมี
ข้อมูลต่างๆ ที่ชาวบ้านได้คิดค้นขึ้นมาให้สอดคล้องกับภูมิสังคมของตัวเองว่าทําไมจึงเลือกทําแบบนั้น
แบบนี้ ซึ่งเหล่านี้คือความฉลาดของชาวบ้าน แต่กระแสที่เข้าไปสู่ชาวบ้านมักทําให้นิสัยการจัดการ
ความรู้เหล่านี้อ่อนล้าลงไป และรอแต่ความช่วยเหลือจากภายนอก
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ดังนั้นถ้าโครงการนี้จะเข้าไปช่วยให้ชาวบ้านได้ทบทวน และเข้าใจถึงพลังของการจัดการ
ความรู้ ควรทําให้ชาวบ้านเข้ าใจว่ าต้ องมีการเรียนรู้และปรั บตัวอยู่เ สมอแล้ วจะเกิดประโยชน์ จาก
โครงการวิจัยนี้มากๆ ดังนั้นจากข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้พื้นบ้านต่างๆ ให้ระบุความรู้ออกมา
ว่าอะไรคือองค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องต่างๆ เพิ่มรายละเอียดขององค์ความรู้แต่ละเรื่องไว้ในภาคผนวกด้วย
จะดีมาก
 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากชื่อโครงการที่จะเข้าไปบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนของ
การจัดการภูมิปัญญา แต่จะเป็นรายงานการสืบค้นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่านั้น โดยมีคําเชื่อมโยงไปสู่
การใช้ประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยว และยังไม่พบการเชื่อมโยงคุณค่าสหกรณ์ตามชื่อเรื่อง
ทั้ง นี้ เ รื่องภู มิ ปัญญานั้นต้ องสกัด ออกมาให้ เ ห็น เช่ น จ.พัง งา มีภูมิ ปัญญาเรื่องอาหาร
อย่างไร วั ตถุ ดิบจากธรรมชาติ เป็น อย่ างไร เป็ นต้น นอกจากนี้ควรมีการเปรียบเทียบสถานการณ์
ปัจจุบันก่อนที่จะมีการจัดการเชิงภูมิปัญญากับภายหลังที่มีการจัดการแล้วว่าเกิดผลดีต่อการท่องเที่ยว
หรือไม่ดีอย่างไร และผ่านเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์อย่างไร ซึ่งยังไม่เห็นการเชื่อมโยงในส่วนนี้ ดังนั้นควร
เก็บข้อมูลสภาพก่อนที่นักวิจัยจะเข้าและหลังนักวิจัยแล้วไปเริ่มกระบวนการจัดการความรู้แล้วว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ประเด็นที่ 1 เรื่องกรอบการสร้างความรู้ ถ้าเป็นตัวเองจะถามว่า 1) เป้าหมายการสร้าง
ความรู้ 2) บริบทการสร้างความรู้คืออะไร เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองอะไร 3) ลักษณะของความรู้ และ
4) เจ้าของความรู้ ซึ่งกรณีนี้เจ้าของความรู้ไม่ใช่เจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว แต่ความรู้ที่เป็น
ธรรมชาติน้นั เป็นของปัจเจก ความรู้หลายๆ เรื่องกลายเป็นความรู้ของชุมชนได้อย่างไร วิเคราะห์สภาพ
การเป็นเจ้าของความรู้ว่าอยู่ระดับปัจเจก หรืออยู่ในระดับกลุ่มวิสาหกิจ หรืออื่นๆ โดยอาจนําประเด็น
เหล่านี้ไปเปิดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านว่าจะเลือกนําชุดความรู้บางเรื่องขึ้นมาเป็นความรู้ของชุมชนแล้ว
นําไปเป็นจุดขายในเรื่องการท่องเที่ยว เช่น พื้นที่นี้จะขายความรู้ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และควรเพิ่ม
ด้วยว่าความรู้เหล่านี้เพิ่มความแตกต่างให้เจ้าของความรู้ได้หรือไม่
7. โครงการวิ จั ย การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมของขบวนการสหกรณ์ ไ ทยในช่ ว งเวลาของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ดร.โชคชัย สุทธาเวศ นักวิจัย นําเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยในช่วงเดือน
ต.ค. 2555 – มี.ค. 2556 ภายใต้วัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงนวัตกรรมภายในขบวนการ
สหกรณ์ท้ังในเชิงประเภทและคุณลักษณะของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 25462-199

2554) หลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อ 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ด้าน
องค์การและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของการพัฒนาหรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ของนวัตกรรม
ภายในขบวนการสหกรณ์ 3) เพื่อศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกันของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติฉบับที่
หนึ่งและสองกับการพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ และ 4) เพื่อแสวงหา
แนวคิดและแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารนวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
วิ ธี ก ารวิ จั ย มี อ ยู่ ด้ ว ยกั น 5 ข้ อ คื อ 1) การวิ จั ย เอกสาร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง เอกสารของ
หน่วยงานราชการ ขบวนการสหกรณ์ และภาคประชาชนและธุรกิจเอกชน 2) การสํารวจความคิดเห็น
ผู้นําสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนราชการ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด และนักวิชาการด้านสหกรณ์ ถึงความ
คิดเห็นต่อประเด็นนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและสร้างสรรค์
นวัตกรรม 3) การจัดสนทนากลุ่มตัวแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมฯ
กระทรวงการคลั ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ธ.ก.ส. ชุ ม นุ ม สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ฯลฯ เพื่ อ ประเมิ น
สถานการณ์ แ ละสรุ ป บทเรี ย นเกี่ ยวกั บ การเกิ ด ขึ้ น และการจั ด การนวั ต กรรมในขบวนการสหกรณ์
4) การสัมภาษณ์ผู้นําสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมฯ กรมตรวจฯ ฯลฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดการนวัตกรรมใน
ขบวนการสหกรณ์ ใ นอนาคต และ 5) การศึ ก ษาดู ง านในสหกรณ์ ห รื อ องค์ ก ารบางแห่ ง ที่ มี ก าร
สร้างสรรค์หรือส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ที่เป็นจริง 5 ครั้ง อาทิ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ฯลฯ
ซึ่งผลการวิจัยในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการดําเนินกิจกรรมการวิจัยครอบคลุม
วิธีการวิจัยทั้ง 5 ข้อ เช่น ข้อ 1) การวิจัยเอกสาร ได้เพิ่มเติมการศึกษาเอกสารทั้งบทความวิชาการของ
นักวิชาการต่างประเทศ และข้อมูลจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้อ 2)
การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ได้ อ อกแบบสอบถามแล้ ว และนํ า เสนอต่ อ ที่ ป รึ ก ษาโครงการวิ จั ย ซึ่ ง มี
ความเห็นว่าให้เน้นการเก็บข้อมูลด้วยการจัดสนทนากลุ่มไประยะหนึ่งก่อน แล้วจึงพิจารณาการทํา
แบบสอบถามอีกครั้งว่ายังจําเป็นอยู่หรือไม่ เพราะสหกรณ์อาจมีความเข้าใจนวัตกรรมแตกต่างกัน และ
หากควรมีแบบสอบถามต่อไป จะทําแบบสอบถามที่มีเนื้อหาอย่างไร ทั้งนี้ผู้วิจัยยังเห็นความสําคัญของ
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แต่คาดว่าจะทําแบบสอบถามแจกในเดือนเมษายน 2556 ข้อ 3) การ
จัดสนทนากลุ่มตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินการจัดสนทนากลุ่ม 3 ครั้ง สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ระดับผู้อํานวยการสํานักของกรมส่งเสริมฯ และเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการประชุม
โครงการวิ จั ย การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งขบวนการสหกรณ์ ใ นรู ป สหภาพสหกรณ์ 2 ครั้ ง ข้ อ 4) การ
สัมภาษณ์ผู้นําสหกรณ์ ได้สัมภาษณ์ผู้นําสหกรณ์ 2 คน ผู้บริหารกรมส่งเสริมฯ ผู้อํานวยการศูนย์ต่างๆ
ของกรมส่ งเสริ ม และสั ม ภาษณ์ อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม และหน่ วยงานอื่น ๆ ข้ อ 5) การศึ ก ษาดูง านใน
สหกรณ์ ได้ศึกษาดูงานที่กรมส่งเสริม กรมตรวจบัญชีฯ แต่เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
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แทนการตรวจเยี่ยม และข้อ 6) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือ
สัญญา โดยได้ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือสหกรณ์ระดับประเทศ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
สรุปผลวิจัยในระยะที่ผ่านมา สําหรับนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ท้ังเชิงประเภท และ
คุณลักษณะของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2546-2554) หลังจากการประกาศใช้
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 นั้น พบว่าประเภทนวัตกรรมแบ่งออกเป็น 1) นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ ได้แก่
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จก. และ 2) นวัตกรรมการบริหารจัดการ เช่น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย จก. หรือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไอซีที จก. โดยปัจจัยที่เอื้อหรือส่งเสริมต่อการ
พัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้น ประกอบด้วยปัจจัยนําเข้า ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยผลผลิต
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1. ควรต้องมีนิยามคําว่า “นวัตกรรม” ให้เป้าหมายที่จะไปศึกษา-สอบถาม เพื่อให้ทุกคน
เข้าใจตรงกันว่านวัตกรรมคืออะไร มีความลึกตื้นเพียงใด ระดับแนวคิดใช้หรือไม่ ระดับโมเดลใช้หรือไม่
ให้ยกตัวอย่าง
2. วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล ไม่ได้เป็นลักษณะ Focus group แต่เหมือนการคุยทีละคน ทําให้
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงานลดลง แม้ จ ะได้ ข้ อ มู ล ค่ อ นข้ า งมากซึ่ ง พบได้ ใ นรายงานหน้ า 25-30 จึ ง มี
คําแนะนําให้ทํา List เหล่านี้ไปตรวจสอบกับ Informant อีกครั้ง ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นแล้วได้จัด
กลุ่มประเภทนวัตกรรมเป็นแบบต่างๆ โดยใช้ชื่อนวัตกรรมและกลุ่มที่ริเริ่ม นํารายการนี้ไปตรวจสอบใน
การสนทนากลุ่มอีกครั้งว่าต้องการเพิ่มอะไรหรือไม่ เหมือน expert check
3. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนวัตกรรม เมื่อเลือกนวัตกรรมมาแล้ว การอธิบายนวัตกรรมแต่
ละอัน เช่น เรื่องปราชญ์สหกรณ์ นวัตกรรมการถือหุ้น เป็นต้น มีความเห็นว่าถ้าเป็นไปได้ควรเป็นชื่อ
นวัตกรรมมากกว่าจะเป็นชื่อชุมนุมหรือชื่อเจ้าของนวัตกรรม แต่สําหรับที่เป็นประเด็นคือ การอธิบาย
นวั ต กรรมแต่ ละเรื่องควรมีข้อมูลบอกด้ วยว่ า 1) เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ ปัญหาอะไร 2) แนวคิดคื ออะไร
3) ผลที่เกิดขึ้น และ 4) มีการขยายผลและการนําไปใช้อย่างไร เพื่อให้ได้รายละเอียดพอสมควร ซึ่ง
เหล่านี้อาจทําเป็นแบบสอบถาม ถามเจ้าของนวัตกรรม 5) อาจเพิ่มข้อวิเคราะห์ของตัวนักวิจัยเองว่า
นวัตกรรมนี้ใช้ได้หรือไม่ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อสังเกตของนักวิจัย ดังนั้นเรื่องที่มาที่ไป
ของการ Identify นวัตกรรมและรายละเอียดของนวัตกรรมเป็นเรื่องสําคัญ นอกจากนี้แนะนําว่า
แบบสอบถามที่ทําไว้อาจไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้
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 คุณทรงพล เจตวาณิชย์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มเติมจากคําแนะนําของ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย คือ นวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใน
รายงานยังไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดอะไรขึ้น เกิดขึ้นในบริบทอะไร เปลี่ยนแล้วกระทบไปถึง
อะไรในบริบทอะไร เหล่านี้เป็นต้น
ปิดประชุม เวลา 16.40 น.
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รายงานการประชุมโครงการซื้อข้าวจากชาวนา
ครั้งที่ 001/เม.ย.56
วันที่ 1 เมษายน 2556
ณ ห้อง 214 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์
ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
2. นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินการประชาสัมพันธ์-จําหน่ายข้าว
ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 สรุปประเด็นปัญหาที่พบในการ
ดําเนินโครงการในระยะที่ผ่านมา และหารือหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานในระยะต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 สรุปผลการประชาสัมพันธ์-จําหน่ายข้าวเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
จากการออกบู๊ ธ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละจํ า หน่ า ยข้ า ว ณ บริ เ วณหน้ า โรงอาหารกลาง 2
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ร่วมกับสหกรณ์เครือข่ายซึ่งในรอบนี้เป็นรอบการจําหน่ายของสหกรณ์
การเกษตรกระสัง จํากัด แต่เนื่องจากสหกรณ์แจ้งว่าติดภาระกิจเรื่องการปิดงบประจําปีของสหกรณ์
ดังนั้นสหกรณ์จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ จ.ปทุมธานี นําข้าวบรรจุถุง
แบรนด์เกิดบุญ 5 กก.ทั้งแบบปกติและสุญญากาศมาจําหน่ายแทน โดยสรุปยอดจําหน่ายในครั้งนี้
สหกรณ์สามารถจําหน่ายข้าวบรรจุภัณฑ์ปกติได้ท้ังสิ้น 14 ถุง คิดเป็นมูลค่าจําหน่าย ประมาณ 2,600
บาท ทั้งนี้ในรอบการขายกลางเดือนก็มียอดจําหน่ายเพียงแค่ประมาณ 10 ถุง สาเหตุหลักเกิดจาก
ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาเป็ น ช่ ว งปิ ด เทอมจึ ง มี ผู้ ม าซื้ อ สิ น ค้ า น้ อ ยลงกว่ า เดิ ม มาก ถึ ง แม้ ที ม งานได้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ด้วยการส่งข้อความทางโทรศัพท์แจ้งการจําหน่ายข้าวแก่สมาชิกทุกรายแล้ว
มติที่ประชุม ผู้อํานวยการรับทราบ และขอให้นําประเด็นดังกล่าวหารือเพื่อหาแนวทาง
ความร่วมมือในระยะต่อไปกับเครือข่ายสหกรณ์ ในการประชุมเครือข่ายเดือนเมษายนนี้ และขอให้
ทีมงานวิเคราะห์ เตรียมการ สรุปหาช่องทางและคู่พันธมิตรการค้า รวมทั้งปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็น
ช่องทางจําหน่ายที่เป็นทางเลือกแก่เครือข่ายสหกรณ์ต่อไปหลังจบโครงการแล้ว
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ระเบียบวาระที่ 2 สรุปประเด็นปัญหาที่พบในการดําเนินโครงการในระยะที่ผ่านมา
ในการดําเนินงานในระยะที่ผ่านมาทีมงานได้แจ้งถึงอุปสรรคสําคัญในการดําเนินงาน คือ
ข้อจํากัดด้านกําลังคน จากปริมาณสมาชิกที่มากขึ้นถึงกว่า 270 ราย มียอดขาย 700-1,100 กก.ต่อ
เดือน (ยอดจําหน่ายผ่านโครงการฯและที่ร้าน Farmer Shop) ทําให้เจ้าหน้าที่ประจําโครงการซึ่งมีจํานวน
2 คน (เจ้าหน้าที่หลัก 1 คน เจ้าหน้าที่เสริมตามวาระโอกาส 1 คน) เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพจากการขน
ย้ายสินค้า
ในระยะที่ ผ่านมาผู้ อํานวยการได้ รับ ทราบปั ญหาและให้ แ นวทางปฏิ บัติ แ ก่ ทีม งาน โดย
กําหนดให้ทีมงานวางแผนการจัดส่ง การรับสินค้า การออกร้านล่วงหน้า และแจ้งแก่รองผู้อํานวยการ
และ/หรือผู้อํานวยการเพื่อจัดทีมสนับสนุนเฉพาะกิจ ทั้งนี้ที่ผ่านมามีทีมงานสนับสนุน ได้แก่ นิสิต Young
Ambassador และเจ้าหน้าที่ของสถาบันมาช่วยเป็นครั้งคราว แต่เนื่องจากลักษณะของสมาชิกที่มี
หลากหลายมากขึ้น มีรอบการรับสินค้าที่ไม่แน่นอนทําให้ไม่สามารถกําหนดรอบการมาซื้อสินค้าเพียง 2
รอบต่อเดือนตามที่กําหนดเป็นนโยบายได้ ประกอบกับการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายในหลายๆครั้ง
ไม่ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อจํากัดในการบริหารจัดการ ดังนั้นทีมงานจึง
ขอเสนออนุมัติกําลังคนในลักษณะเจ้าหน้าที่ประจําโครงการเพิ่ม 1 อัตรา เพื่อดูแลด้านการบริหาร
จัดการสต็อกสินค้าของโครงการ เป็นหลัก โดยมีเจ้าหน้าที่ประจําโครงการเป็นผู้ควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
มติที่ประชุม ผู้อํานวยการรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมงาน และขอให้ทีมงาน
จัดทําสรุปคุณสมบัติ-ภาระงานของพนักงานใหม่เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป สําหรับงบประมาณจัด
จ้างจะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง
ปิดประชุมเวลา 10.45 น.
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รายงานการศึกษาดูงานและประชุมหารือ
สําหรับแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2556
สืบเนื่องจากการดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม” ระยะที่ 6 ได้กําหนดกรอบแนวทางการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิจัย
พัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม และกลุ่มงานวิจัยศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม/
สหกรณ์ สู่ ก ารสร้ า งพั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการ การเตรียมความพร้อมสําหรับการก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาดูงานขบวนการสหกรณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานสหกรณ์กับหน่วยงานในขบวนการ
สหกรณ์ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนําข้อมูล ความรู้จากการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในประเทศอินโดนีเซีย
มาพัฒนางานวิจัยด้านสหกรณ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยด้านสหกรณ์กับประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่
1. สถานทูตไทยประจําประเทศอินโดนีเซีย
ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากทีมงานสถานทูตเกี่ยวกับ ASEAN ร่วมกับทีมกองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประเทศอินโดนีเซียมีประชากร 240 ล้านคน มากกว่าไทย 5 เท่า และ
เป็นที่ต้งั ของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน
 ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา อินโดนีเซียครองอันดับหนึ่งการประกอบอาชีพประมงทะเล รอง
ลงไปได้แก่ พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย อยู่อันดับที่ 5 การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เวียดนามครอง
อันดับหนึ่ง รองลงไปคือ อินโดนีเซีย ไทยอยู่อันดับที่ 3 ตามด้วยพม่า อันดับที่ 4
 ประเทศอินโดนีเซีย ตามกฎกระทรวง ยอมให้มีท่าเทียบเรือที่สําคัญๆ เพื่อส่งออกสินค้า
ไปต่างประเทศ ได้แก่ จาการ์ตา ตันจง ตันจูเประ เกาะสุราเวสี
 ผลผลิตการเกษตรที่สําคัญของอินโดนีเซีย คือ กาแฟ มะพร้าวแห้ง ไม้ตัดดอก ปัจจุบัน
ผลิตข้าวได้พอเพียง
 รัฐบาลโดย BULLOCK (The Board of Logistics) มี Food Program แจกข้าวคนจนทุกเดือน
และมีการสั่งข้าวมะลิแดงไว้
 ท่านอัครราชทูต ดร.ชุมเจตน์ กาญจนเกษร ได้ตอบคําถามนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าคนอินโดนีเซียสนใจและเตรียมความพร้อมเรื่องการก้าวสู่ ASEAN ในปี 2558 มากน้อยแค่ไหน ท่าน
ตอบว่า เมื่อเทียบกับประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานต่างๆ หันมารณรงค์เรื่อง ASEAN ดูเหมือนจะมากกว่า
อินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม คนอินโดนีเซียดูเหมือนจะค่อยๆ ปรับตัว อีกทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนก็
มีการปรับตัวในการอยู่ในโลกโลกาภิวัตน์มานานพอสมควร โดยจะสังเกตเห็นได้จากนโยบายของรัฐที่มี
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ความเข้มงวดในเรื่อง NTB (Nontariff Barrier) สําหรับสินค้านําเข้า ยกตัวอย่างเรื่องทุเรียนนําเข้าจากไทย
จะยอมให้นําเข้าหลังจากหมดฤดูกาลทุเรียนของอินโดนีเซียไปแล้ว อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริม SMEs
เป็นอย่างมาก ซึ่งจะได้กล่าวในช่วงของรายละเอียดที่ Ministry of SMEs and Cooperatives
2. กระทรวงสหกรณ์อินโดนีเซีย (Ministry of Cooperatives and SMEs)
Mr.Prijambodo ผู้ช่วย ฝ่ายผู้ตรวจสอบกิจการและบัญชีสหกรณ์และ SMEs ได้เล่าให้ฟัง
เกี่ยวกับสถานการณ์ของสหกรณ์และ SMEs ในอินโดนีเซียว่า สหกรณ์ในอินโดนีเซียแบ่งออกเป็น 4
ประเภท ได้แก่ Marketing Coops, Consumer Coops, Service Coops และ Loan+Savings Coops. มีจํานวน
ทั้งสิ้น 194,000 Coops และอยู่ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่ (17/12) ประกาศใช้เมื่อปี
ค.ศ. 2012
ภายใต้กฎหมายใหม่มีนโยบายส่งเสริมให้สหกรณ์เดิมที่เป็นแบบ Multipurpose มาเป็น
single propose โดยมีเหตุผลว่าจะทําให้ Loan & Savings Coops มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพมากขึ้น
ส่วนสหกรณ์ประเภทอื่นก็จะได้ม่งุ เน้นในเรื่องธุรกิจที่ตนถนัด SMEs ในอินโดนีเซีย มีสัดส่วนการจ้างงาน
ธุรกิจถึงร้อยละ 95 และมีสัดส่วน 58% ของ GDP ในอินโดนีเซียไม่มี Coop Bank มีแต่ BOKOPIN
ซึ่งสหกรณ์ถือหุ้นเพียง 10% อีก 90% เป็นเอกชนมาลงทุน
นโยบายสนับสนุน SMEs นั้นเป็นไปภายใต้ Guarantee & Institutional Sate and Enterprise
ตัวอย่างเช่น SME ในด้านเกษตรกรรม รัฐ guarantee เงินกู้ให้แบงค์ 8% Commercial Bank รับผิดชอบ
ความเสี่ยง 29% SMEs ในอินโดนีเซียจะจําแนกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ Food-Beverage, AgroIndustry และ Handicraft
รัฐบาลอินโดนีเซียมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสหกรณ์ โดยประสานงานระหว่างกระทรวง
สหกรณ์และ SMEs ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ปี 1992 (The Coop. Law 1992) ในจํานวนสหกรณ์
140,000 มีที่ทําการค้า (trading coop.) ประมาณ 80,000
ในบรรดาสหกรณ์ 4 ประเภท Mutual Finance Coops เป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งและมีสมาคม
การค้าของสหกรณ์ ที่เป็นที่รู้จักได้แก่ Rural Trading Coops., Association of Indonesia Batic Co-op
(Gabunjan Koperasi Batin Indonesia/ GKBI)
The Credit Union (Induk Koparasi Kredit/ INKOPDIT) เป็นองค์กรกลางที่มีสมาชิกเป็น
1,200 Credit Coop groups ทั่วประเทศ มีสมาชิก 250,000 และ 500,000 Mutual savings group ที่
เรียก Arisan group เป็นกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ กลุ่มเกษตร และกลุ่มสตรี
3. สภาสหกรณ์แห่งอินโดนีเซีย (DEKOPIN)
เมื่อคราวการประชุม Congress ครั้งที่ 1 ปี 1947 มีผู้แทน 500 คน จากเกาะชวา กาลิมันตัง
สุมาตรา และสุราเวสี ก็มีข้อสรุปสําคัญประการหนึ่ง ให้ต้งั องค์กรชื่อ Central Organization of Indonesia
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People’s Coops (SOKRI) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) หรือสภา
สหกรณ์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นองค์การอิสระของขบวนการสหกรณ์ ตามกฎหมาย ปี 1992 ทําหน้าที่เป็น
องค์กรกลางทั้งใน-ต่างประเทศ มีสาขาระดับจังหวัด เรียก Prouincial
Cooperative
Council
(Dekopinwil) และสํานักงานระดับหมู่บ้าน เรียก Dekopinda ปัจจุบันมี Dekopinwil 33 จังหวัด – 385
Dekopinda ใน 385 การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสมาชิกของ DEKOPIN ตั้งสหกรณ์ข้ันมัธยมและขั้น
ประถม ตลอดจนสมาชิกของสหกรณ์ในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจุบัน DEKOPIN มีสมาชิก 33 ล้าน 194,000 สหกรณ์ ขั้นปฐม 60 ชุมนุมสหกรณ์
ระดับชาติ และ 33 สภาสหกรณ์ระดับจังหวัด
จากการพูดคุยกับกรรมการฝ่าย Expert ชี้ว่า กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในปี
2012 นั้น รัฐไม่ให้การสนับสนุนสหกรณ์แต่ม่งุ ไปที่ SMEs มากกว่า
4. ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ (INDUK KUD)
Induk KUD จัดตั้งขึ้นในปี 1979 เป็นชุมนุมระดับชาติของ rural coops ในอินโดนีเซีย ภารกิจ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานของชมรมการสหกรณ์ โดยให้ ก ารศึ ก ษาอบรม พั ฒ นาธุ ร กิ จ และจั ด
สวัสดิการแก่สมาชิกในชุมชน Induk KUD ทําธุรกิจส่งเสริมการออมและให้เงินทุนแก่สมาชิกทั้งทางตรง
และทางอ้ อ ม ทํ า โบรชั ว ร์ เ ผยแพร่ สิ น ค้ า และปั จ จั ย การผลิ ต ตลอดจนจั ด ตั้ ง ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ผลิตผล เหมืองแร่ ป่าไม้ และผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม
ปัจจุบัน Induk KUD มีสมาชิกใน 27 จังหวัด และมีสํานักงานสาขา 3 จุดในต่างประเทศ
Induk KUD เป็นตัวแบบขององค์กรสมาชิก 30 แห่ง 9,437 สหกรณ์ มีสมาชิกรายบุคคล 13.4 ล้าน
มีพนักงาน 45 คน (9 คน เป็นผู้หญิง)
พัฒนาการของ Rural Coops มาจาก Uillage Coops จนถึงกฎหมายสหกรณ์ปี 1997 ได้
พัฒนาหน่วยงานส่งเสริมจากหลายๆ กระทรวงมาเป็นกระทรวงสหกรณ์และจัดตั้ง Department of
Logistics (DOLOG) โดยรับประกันราคาและให้สหกรณ์ (KUD) ซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรและผู้ค้าราย
ย่อย จึงดูเหมือนสหกรณ์เป็นกลไกของรัฐ อย่างไรก็ตามพบว่า สหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่มีทักษะด้านการ
จัดการจึงทําให้เกิดความเสี่ยง
5. ศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMESCO)
 SMESCO Indonesia Company (SIC) ตั้งขึ้นในปี 2007 โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานโลกของอินโดนีเซีย
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SMESCO Building เป็นอาคาร 17 ชั้น ชั้นละ 500 ตร.ม. ประกอบด้วย ศูนย์ค้าปลีกสินค้า
Premium Trading House ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ธุรกิจ ห้องประชุม การบริการธนาคาร ร้านอาหาร ฯลฯ
สําหรับสนับสนุนธุรกิจของ SMESCO
 วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันเชี่ยวชาญในด้านการตลาดต่างประเทศส่งเสริมสินค้า SMEs และ
ทําให้ SMESCO Indonesia เป็น icon ของ SMEs
 ภารกิจ :
1)
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการแสดงสินค้า
2) ส่งเสริมการตลาดให้กับผลผลิตผ่านกิจการการค้า
3) จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ SMESCO
4)
จัดห้องโชว์รูมที่ UKM Gallery
5) ประสานงานจัดการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งการประชุม เวทีสัมมนาการ
แลกเปลี่ยนเงิน การท่องเที่ยว ค้าปลีก และcafé
6. สรุปผลการศึกษาดูงานและประชุมหารือสําหรับแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยใน
อนาคต
การเดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมหารือสําหรับแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการ
วิจัยในอนาคต ได้สาระสําคัญดังนี้
1. ได้ เพิ่ มพู นความรู้ การตลาดสิ นค้ าไทยในประเทศอิ นโดนี เซี ย ได้ ทราบข้ อมู ลข่ าวสาร
นวัตกรรมการพัฒนาสหกรณ์และ SMEs ในอินโดนีเซีย และมีแผนงาน Road Show สินค้า Farmer Shop ใน
งานการส่งเสริมสินค้าไทย ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2556
2. ได้ความรู้สําหรับนําไปขยายผลตัวแบบธุรกิจฐานสังคม/สหกรณ์สู่การสร้างพันธมิตร
ธุรกิจในต่างประเทศเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและการเตรียมความพร้อม
สําหรับการก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียน
3. ได้โอกาสสร้างภาคีพันธมิตรภาควิชาสหกรณ์ สถานเอกอัครราชทูตไทยในอินโดนีเซีย
DEKOPIN, INDUK KUD และ SMESCO สําหรับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต
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การประชุมนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
วันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 9.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. ดร.สีลาภรณ์
3. ดร.ปรีชา
4. รศ.สมพร
5. คุณสายสุดา
5. คุณจุฑารัตน์
6. คุณอรุษ
7. คุณวิชัย
8. คุณสุทศิ
9. คุณดิษยา
10. คุณศศิธร
11. คุณวิชัย
12. คุณวุฒิชยั
13. คุณนภาพร
14. คุณพิฐชญาณ์
15. คุณพัทธานันท์
16. คุณบุญเกิด
17. คุณบุญล้วน
18. คุณอภิญญา
19. คุณภูมิ
20. คุณรุ่งอรุณ
21. คุณนิตยา
22. คุณธนณวรรธ์
23. คุณสมร

ภัทราวาท
บัวสาย
สิทธิกรณ์ไกร
อิศวิลานนท์
ศรีอุไร
ทนันไชย
นวราช
มีสวัสดิ์
จิราวุฒิพงษ์
ยศพล
วิเศษ
ประกอบทรัพย์
ประกอบทรัพย์
ชูธรรม
ผลมาก
ธนวันต์ทวีโชติ
ภานนท์
อุดมพันธ์
พลอาสา
ช่างถม
เชาวกรกุล
อินทร์ทอง
แสงหวัง
ภะคะโต

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
หัวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
โครงการวิจยั กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้
หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิฯ
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิฯ
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิฯ
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิฯ
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิฯ
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิฯ
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิฯ
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิฯ
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24. คุณสุดปราณี
25. คุณอภิวัชญ์
26. คุณชวัล
27. คุณสง่า

กระมูล
มาประจง
นาค
สังษะมณี

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิฯ
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิฯ
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
28. คุณพรสุดา ภาคภูมิรตั น์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
29. คุณสมร
................. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
30. คุณชาตรี
ชวน.........
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
31. คุณสุนทร
สมภูต
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
32. คุณสนอง
แก้ว..........
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
33. คุณวิทูล
ธรรมเดชากุล โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
34. คุณอุรา
มะลา
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
35. คุณพิมพ์สุจี ลาวัลย์
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
36. คุณแสวง
................
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
37. คุณจํารัส
จันทร์ศรี
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
38. คุณอํานวย ลครศรี
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพจน์
2. นางสาวผุสดี
3. นางสาววรวรรณ
4. นางสาวณัฐกานต์

สุขสมงาม
กลิ่นเกษร
ดาวเจริญ
สหวัชรินทร์

เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เรียนเชิญ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเปิดการประชุมฯ และนักวิจัยนําเสนอรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. โครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ระยะที่ 3
คุณอรุษ นวราช หัวหน้าโครงการวิ จัยเครือข่ ายธุรกิจเชิงคุณ ค่ า สามพราน ระยะที่ 3
นําเสนอผลการดําเนินโครงการ ดังนี้
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ในการดําเนินงานโครงการระยะที่ 3 เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
พรานขึ้น โดยมีสวนสามพรานเป็นแกนกลาง (รูปที่ 1) มีตลาดสุขใจ สวนออร์แกนิค และศูนย์เรียนรู้มี
ชีวิต เป็นตัวขับเคลื่อน และในระยะยาวมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ อ.สามพราน เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เกษตรอินทรีย์ สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มีอยู่ด้วยกัน 3 หัวข้อ ได้แก่
1. การพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภาคีเครือข่าย
ที่จะยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ได้ ต้องอยู่ภายใต้ปณิธานและอุดมการณ์ร่วมกัน
2. แนวทางการยกระดับ พัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีการพัฒนายกระดับ
แปลงเกษตรอินทรีย์สวนสามพราน หลังจากเกิดน้ําท่วม พ.ย. 54 และมีการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่สากล จาก มกท. ซึ่งแปลงเกษตรอินทรีย์
ของสวนสามพรานได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ได้เชิญคุณสุชิน เกษตรกรที่เป็นแกนนําเกษตรกรกลุ่มคลองจินดา เข้ามาเรียนรู้กับทีมวิจัย
เพื่อเป็นเกษตรกรนําร่องในการปลูกพืชผักอินทรีย์ โดยคุณสุชินจะได้เรียนรู้ทุกเรื่องจากสวนสาธิต แล้ว
จึงนําความรู้ที่ได้รับกลับสู่แปลงของตัวเอง ซึ่งในขณะนี้ การยกระดับพัฒนาแปลงเกษตรอินทรีย์กลุ่ม
ภาคี เ ครื อ ข่ าย ที่พั ฒ นาสู่ ม าตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ โดยที ม พี่ เ ลี้ ย งลงพื้ น ที่แ นะนํ า การยื่ น ขอรั บ รอง
มาตรฐานเบื้องต้น ก่อนการตรวจรับรอง ปัจจุบัน มีเกษตรกรยื่นขอรับรอง 7 ราย อยู่ในช่วง มกท.
ตรวจเอกสาร ทั้งนี้ แปลงเกษตรอินทรีย์ของคุณสุชิน กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการขอมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ จาก มกท. ซึ่งเคยตรวจแปลงไปครั้งหนึ่งแล้วพบว่าแปลงของคุณสุชิน มีการปนเปื้อนของ
สารเคมี เนื่องจากในอดีตพื้นที่น้ีเคยใช้สารเคมีมาก่อน แต่ได้เลิกใช้สารเคมีมาเป็นเวลา 4 ปี แล้ว แต่ก็
ทําให้ยังพบสารเคมีปนเปื้อนอยู่ จึงต้องทําการพักแปลงอีกระยะหนึ่งแล้วจึงจะดําเนินการขอตรวจแปลง
อีกครั้ง
3. การดํ า เนิ น งานของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เชิ ง คุ ณ ค่ า ที่ มี ต่ อ ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดย
เครือข่ายมีการพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป เกิดเป็นรูปแบบ
ธุรกิจที่มีการพึ่งพาและร่วมมือกัน ใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างมีระบบ ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มคุณภาพราคาของสินค้า
เกษตรอินทรีย์ โดยใช้ “ตลาดสุขใจ” เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเปิดตลาดตั้งแต่ปี 2554 เป็นผลทําให้ภาคี
พันธมิตรใช้ประกอบเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สําหรับการดําเนินงานของตลาด
นั้น จะมีการประชุมเครือข่ายร้านค้า ตลาดสุขใจ ทุกเย็นวันอาทิตย์ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินตลาดสุขใจ และปัจจุบันได้มีการทําความสะอาดตลาด (Big clean) ทุก 3 เดือน โดยมี อบต.
ให้ ค วามร่ ว มมื อ นํ า รถฉี ด น้ํ า มาช่ ว ยทํ า ความสะอาดด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตลาดให้ ถู ก
สุขลักษณะตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เช่น มีบ่อดักไขมัน ซิงค์ล้างภาชนะ มีการแยกขยะ
จัดโซนห้ามสูบบุหรี่ เป็นต้น แต่ท้ังนี้ยังไม่ได้จัดเป็น “ตลาดสีเขียว” เนื่องจากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์ โดยต้องรอให้สาธารณสุขเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง
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ในขณะเดียวกันการดําเนินงานของตลาดจะมีการประชุมของคณะกรรมการตลาด มีการสุ่ม
ตรวจสารพิษปนเปื้อนในสินค้าที่พ่อค้านํ ามาจําหน่าย ซึ่งตั้งแต่เปิดตลาดมานั้นมีการตรวจพบสาร
ปนเปื้ อ นบ้ า ง ซึ่ ง จะมี ก ารตั ก เตื อ นในครั้ ง แรก และหากตรวจพบครั้ ง ที่ 2 จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ ใ นการนํ า
สินค้าเข้ามาจําหน่ายในตลาด โดยตั้งแต่เปิดตลาดมามีเพียง 1 รายเท่านั้นที่ตรวจพบ 2 ครั้ง และถูกให้
เลิกจําหน่ายไป ซึ่งสาเหตุของการพบการปนเปื้อนนั้น เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าไม่มีความซื่อสัตย์ เมื่อสินค้า
ขายดีจึงเกิดความโลภนําสินค้าที่ไม่ได้ผลิตจากกลุ่มเกษตรปลอดภัยมาจําหน่ายในตลาด นอกจากนี้
โครงการฯ ได้ส่งเรื่องราวตลาดสุขใจ เข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัลต่างๆ อาทิเช่น รางวัลกินรี และอื่นๆ
ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดได้ และยังเป็นความภาคภูมิใจของพ่อค้าแม่ค้าใน
ตลาด รวมถึงเกษตรกรผู้ผลิตด้วย
สําหรับข้อค้นพบที่ได้จากการดําเนินโครงการ ด้านปัญหาอุปสรรค เช่น เรื่องการส่งเสริมตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์น้ัน เกษตรกรยังไม่เข้าใจในหลักการและข้อกําหนดในการขอรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ดีเท่าที่ควร จึงมีแนวทางแก้ไขโดยการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ให้เกษตรกร
เข้าใจในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่วนเรื่องเกษตรกรไม่เข้าใจถึงเรื่องตลาดผู้บริโภค แก้ไขโดยการ
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรรวมถึงการเรียนรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ และเรื่องเกษตรกรไม่
ยอมปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ แก้ไขโดย การสร้างแรงจูงใจด้านการตลาดและรายได้แก่เกษตรกร และมีพี่
เลี้ยงติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
ส่วนข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการปีถัดไป คือ การพัฒนาเว็บไซต์ตลาดสุขใจ มีการเก็บ
ข้อมูลแหล่งผลิตแต่ละร้านลงไว้ในเว็บไซต์ตลาด เพื่อเป็นข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและความ
ภู มิ ใ จของพ่ อ ค้ า แม่ ค้ า มี ก ารพั ฒ นา-ควบคุ ม ตรวจสอบคุ ณ ภาพอาหารในตลาด โดยกระทรวง
สาธารณสุข ส่งเสริมกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐาน IFOAM รับรอง จัดทําโซนนิทรรศการ
และจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพ-เกษตรอินทรีย์ ทุกเดือน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร : ผู้ทรงคุณุวฒิ
กล่าวแสดงความชื่นชมโครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานซึ่งเป็นโครงการที่
ดี เป็นงานที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลไกที่เป็นตัวประสานหรือทําให้ภาพของงานเกษตรอินทรีย์เป็น
จริงซึ่งเป็นตัวเชื่อมนั่นคือ เรื่องการตลาด (Marketing) โดยมีกลไกการสร้างตลาดขึ้น (ตลาดสุขใจ) ทั้งนี้
การทําเกษตรอินทรีย์น้นั เป็นเรื่องยาก ปรับตัวยาก และมักมีคําถามจากเกษตรกรว่า “ทําเกษตรอินทรีย์
ทําดีแล้วได้อะไร?” ซึ่งหากใช้สิ่งจูงใจในเรื่อง “สุขภาพ” จะเห็นผลช้าทําให้เกษตรกรไม่ให้ความสนใจ แต่
หากใช้สิ่งจูงใจในเรื่อง “ผลตอบแทน” จะเห็นผลเร็ว
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นอกจากนี้ เสนอว่าควรเน้นเรื่องผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ควรแสดงให้
ชัดเจน เช่นเรื่อง ปริมาณ ราคา กระแสหมุนเวียน (เงิน) และควรบอกด้วยว่าสมาชิกพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
เกิ ดขึ้ นได้ อย่ า งไร อี ก ทั้ง เรื่ อ งเกษตรกรต้ น น้ํายัง ไม่ ชัด เจน ส่ วนเรื่อ งการจู ง ใจให้ เ กษตรกรเกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนนั้น แค่กระบวนการอบรมเพียงไม่กี่ครั้งอาจไม่มีผลทําให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน แต่บางเรื่องที่
ในรายงานกล่าวถึง เช่น มีการทําเว็บไซต์ให้พ่อค้าแม่ค้าเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ จะเป็นส่วนช่วยให้
เกษตรกรยอมปรับเปลี่ยน รวมถึงการส่งเรื่องขอรับมาตรฐานและรางวัลต่างๆ เป็นเรื่องที่ดี นับว่าเป็น
การประชาสัม พั น ธ์ โ ดยตรงที่ จ ะช่ ว ยทํ า ให้ ต ลาดสุ ข ใจได้ รับ ความสนใจเพิ่ม มากขึ้ น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ใน
วัตถุประสงค์ งานวิจัยนี้ กล่าวคือ การสร้างโซ่อุปทานซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าในโซ่อุปทาน ที่มีผลต่ อ
หลายๆ เรื่อง ทั้งวงจรชีวิตของคนในชุมชน และวงจรธุรกิจของสวนสามพราน เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้อาจ
นํามาเขียนเพิ่มเติมในรายงานได้
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
งานโครงการวิจัยนี้ขับเคลื่อนไปได้ดี รูปเล่มรายงานมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาก แต่ยังขาด
การขมวดสิ่งที่คล้ ายๆ กันเข้ าด้วยกัน ซึ่งในรายงานควรเพิ่มเติมการขมวด Conceptual
model
เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่นในบทที่ 2 กล่าวถึงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และกล่าวถึง ต้นน้ํา-กลางน้ําปลายน้ํา ซึ่งควรมีผังแสดงว่าแต่ละส่วนประกอบด้วยอะไรบ้างและมีกิจกรรมอะไรบ้าง ควรเขียนให้เห็น
แล้วเข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นข้อสรุปจากงานวิจัยและช่วยตรวจสอบด้วยว่าการเขียนรายงานยังขาดส่วนใด
ไปหรือไม่ เช่นในบทที่ 2 นี้จะเห็นว่ายังขาดส่วนของปลายน้ํา นอกจากนี้ในบทที่ 2 กล่าวถึงเรื่องการ
ยกระดับการเรียนรู้ผ่านกลไกตลาด ดังนั้นนอกจาก Conceptual model แล้ว ควรบอกเพิ่มว่าผลที่ได้
เกิดการยกระดับการเรียนรู้ของใคร ด้านไหน อย่างไรบ้าง เช่น ส่วนต้นน้ํา เป็นการยกระดับใคร-อย่างไร
เป็นต้น ทั้งนี้ในรายงานจะเป็นเพียงการทํากิจกรรมแต่ไม่มีการแสดงให้เห็นว่ามีการยกระดับอย่างไร ซึ่ง
ยังไม่ร้อยเรียงในรูปผลที่เกิดขึ้นของการยกระดับ
เช่นเดียวกับในบทที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร
ควรทําผังสรุปขั้นตอนการรับรองมาตรฐานว่าต้องทําอะไรบ้าง ควรสรุปให้เห็นอย่างง่ายๆ ในภาพรวม
เช่ น เรื่ อ งการจั ด การที่ ดิ น จั ด การน้ํ า จั ด การอื่ น ๆ หรื อ แยกเป็ น ประเด็ น การจั ด การองค์ ค วามรู้
การจัดการกลุ่ม การจัดการเรื่องการตรวจรับรอง ฯลฯ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการทําตามจะได้ทราบว่าต้องมี
การจัดการทั้งหมดกี่เรื่อง-เรื่องอะไรบ้าง ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาระบบมาตรฐานทั้ง 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
สวนสามพรานและกลุ่มเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้เห็นว่าทั้งหมดจะต้องจัดการอะไรบ้าง ทั้งนี้อาจแสดง
ตารางเปรียบเทียบให้เห็นว่า แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ของสวนสามพรานผ่านทั้งหมดทุกเรื่อง ในขณะที่
แปลงเกษตรอินทรีย์ของคุณสุชิน เกษตรกรที่หันมาทําเกษตรอินทรีย์ ตรวจสอบมาตรฐานไม่ผ่านในเรื่อง
ใดบ้าง - เพราะเหตุใด ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรอื่นๆ ได้
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สําหรับบทที่ 4 เรื่องผลการดําเนินงานต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น เห็นว่าควรแยกเป็น
ผลต่อเกษตรกรกับผลต่อธุรกิจ (ผลต่อโรงแรมสวนสามพราน) เช่น ผลที่มีต่อกลุ่มเกษตรกร ในด้าน
เศรษฐกิจของเกษตรกร มีผลตอบแทน ช่องทางการตลาด ต่อตลาดเองได้ เป็นอย่างไรบ้าง เหล่านี้คือ
ผลทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ผลต่อการเรียนรู้ และผลในด้านสุขภาพเป็นอย่างไร
บ้าง ซึ่งอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ก็ได้ ส่วนผลกับธุรกิจของสวนสามพรานนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขค่าใช้จ่ายในรายงานนั้นดีมาก แต่ยังไม่ได้ขมวดและยังไม่มีการ
วิเคราะห์ ซึ่งควรสรุปว่าในเชิงตัวเลขในการลงทุนต้นทางเป็นอย่างไร ค่าบริหารจัดการยังไม่เพียงพอใช่
หรือไม่ ซึ่งเรื่องผลประกอบการอาจเป็นอีกเรื่องหนึ่งของบทนี้ นอกเหนือจากผลต่อเกษตรกรและผลต่อ
สวนสามพราน จึงควรแยกออกมาด้วย ส่วนการมีตัวเลขรายรับต่างๆ (อย่างละเอียด) ควรจะพิจารณา
ว่าข้อมูลเหล่านี้ชี้ประเด็นอะไรบ้าง เช่น ข้อมูลลูกค้าที่แสดงไว้ในรายงานนั้น มีคําถามว่าจะวิเคราะห์
อะไร หรือวิเคราะห์อย่างไรได้บ้าง เพราะการให้ข้อมูลควรมีการตีความด้วย
สรุปวิธีการแก้ไขรายงาน ควรเพิ่มเติมสิ่งที่แนะนําเข้าไปในส่วนท้ายของแต่ละบท ต้องเรียบ
เรียงความคิด ซึ่งจะช่วยให้มองทะลุงานทั้งหมดได้ (Conceptual framework) จะช่วยให้เกิดพลังการ
วิเคราะห์ได้ลึกขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการมองภาพรวมระยะยาว
2. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3
คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ นําเสนอรายงานโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าหอมมะลิสหกรณ์
ไทย ระยะที่ 3 ซึ่งดําเนินการภายใต้คําถามวิจัย 3 ข้อ คือ 1) แนวทางการขับเคลื่อน “แบรนด์ข้าวเกิด
บุญ” ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภคควรเป็นอย่างไร 2) กลไกการขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือข่ายฯ
สู่ความสําเร็จตามเป้าหมายร่วมควรเป็นอย่างไร และ 3) การขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือข่ายสหกรณ์
ส่งผลดีต่อการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกสหกรณ์อย่างไรบ้าง โดยเครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 14 แห่ง มีกรอบแนวคิดการวิจัย ใน
การขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือข่ายฯ และการขับเคลื่อนแบรนด์ข้าวเกิดบุญ โดยใช้การตลาดแบบองค์
รวม ซึ่งการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ ประกอบด้วย แผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาฐานข้อมูล แผนการ
ตลาด และการรวบรวมผลผลิต/การแปรรูป นําสู่การสร้างแบรนด์ ที่ผู้บริโภคเห็นคุณค่าและความ
แตกต่างของแบรนด์ข้าวเกิดบุญ และได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากผู้บริโภค โดนมีเป้าหมายร่วมคือ
“มุ่งพัฒนาคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยสู่สากล”
สําหรับการบริหารจั ดการโซ่ อุปทานธุ รกิจสหกรณ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ คื อ ระดับ ต้ น น้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งระดับต้นน้ํา ประกอบด้วย ภาคีที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ ซึ่งมี
กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตข้าว GAP ระดับกลางน้ํา จะมีฐานข้อมูลด้านการรวบรวมผลผลิต การสรุป
ราคาข้ า วเปลื อ กหอมมะลิ แ ละข้ า วสารหอมมะลิ ตั้ ง แต่ เดื อนสิ ง หาคม 2553- ธั น วาคม 2555 มี
การศึกษาดูงานด้านการแปรรูป ในส่วนระดับปลายน้ํา มีช่องทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจของ
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เครือข่ายหลายช่องทาง ทั้งตลาดท้องถิ่น คิดเป็น 50% เช่น ร้านสหกรณ์ ร้านโชห่วย เป็นต้น ตลาด
กลาง (33%) เช่ น ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า งานแสดงสิ น ค้ า หน่ ว ยงานราชการ เป็ น ต้ น และตลาด
ต่างประเทศ (17%) เช่น มาเลเซีย จีน เป็นต้น
ในส่วนกลยุทธ์ของข้าวแบรนด์ “เกิดบุญ” นั้นมีการจัดการโซ่อุปทานด้วยการส่งเสริมตั้งแต่
แปลงนาสมาชิกถึงผู้บริโภค ให้สินค้ามีคุณภาพ (Product) มีกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Product
Differentiation) โดยใช้คุณค่าในสายตาผู้บริโภค กลยุทธ์การตั้งราคา (Price Strategy) ใช้ “ราคาเป็น
ธรรม” การส่งเสริมการขาย (Promotion Strategy) ใช้กลไกในการซื้อข้าว เปิดบู๊ทขายข้าว ฯลฯ การ
สร้างความผูกพันในแบรนด์สินค้าของผู้บริโภคด้วยแบรนด์เกิดบุญ การจัดการความรู้ในระหว่างภาคี
เครือข่ายเรื่องการสร้างแบรนด์ และการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจเครือข่ายสู่
เป้าหมายร่วม
สําหรับโอกาสการกระจายสินค้าในต่างประเทศ มีข้อดี คือ 1) สามารถแข่งขันกับตลาด
โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ที่ต้ังอยู่ใกล้กันได้ 2) เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ผลิต
มีช่องทางจําหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น 3) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้ง่ายขึ้นและได้รับสินค้า
ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย 4) เกิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด
สินค้าสหกรณ์ และ 5) ผู้บริโภคมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าสหกรณ์อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้มีข้อควรระวัง
คือ 1) ข้าวหอมมะลิไทยอาจจะถูกปลอมปน คือนําเข้ามาแล้วปนกับข้าวจีน ขายเพื่อหวังกําไรมากๆ ทํา
ให้ข้าวหอมมะลิไทยอาจจะเสียชื่อไปด้วย 2) Order การสั่งซื้ออาจจะมีปริมาณค่อนข้างมากสหกรณ์ไทย
ต้องรักษาคุณภาพให้เต็มที่ สม่ําเสมอชัดเจน ต้องรักษามาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้เพื่อจะได้ทําการค้า
กันในระยะยาว 3) การส่งมอบสินค้าต้องดูให้ถ้วนถี่ ชัดเจน และตรงตามกําหนด และ 4) ด้านราคาและ
การจ่ายเงินต้องดูให้รอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน
ส่วนผลการขับเคลื่อนแบรนด์ข้าวเกิดบุญเมื่อเปรียบเทียบในระยะที่ 2 กับระยะที่ 3 พบว่า
ระยะที่ 2 มีปริมาณประมาณการ 1,820 ตัน ขณะที่ขายได้จริงเพียง 700 ตัน แต่ระยะที่ 3 มีปริมาณ
ประมาณการขายอยู่ที่ 1,000 ตัน และขายได้จริง 900 ตัน แสดงให้เห็นว่าระยะที่ 3 มีปริมาณการขาย
ได้จริงใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้
สรุปประเด็นที่พบในการดําเนินงานของเครือข่าย 1) ประเด็นด้านการส่งเสริมผลิต ได้แก่
สมาชิกไม่เข้าใจในการผลิตข้าว GAP สมาชิกไม่มีความมั่นใจในผลตอบแทนที่จะได้รับเมื่อเทียบกับการ
ปลูกข้าวปกติ และผลผลิตข้าว GAP ยังไม่มีนโยบายด้านผลผลิต ช่องทางการตลาดและเป้าหมายของ
ภารกิจที่ชัดเจน 2) ด้านการตลาดและโลจิ สติ กส์ ของเครือข่ ายฯ ได้แก่ สหกรณ์ ไม่ดํา เนิ น การตาม
แผนการตลาดข้าวหอมมะลิเครือข่ายฯ ภายใต้แบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” อย่างจริงจัง และสหกรณ์ส่งสินค้า
ไม่ทันตามคําสั่งซื้อ 3) การรักษามาตรฐานคุณภาพและการบริหารจัดการแบรนด์ ได้แก่ สินค้าที่ส่งออก
จําหน่ายมีคุณภาพไม่สม่ําเสมอ และไม่ตรงตามฉลากที่ระบุไว้ ผู้บริโภคร้องเรียนเรื่องคุณภาพ และถุง
บรรจุภัณฑ์ที่มีข้อจํากัดในเข้าตลาดใหม่ ได้แก่ โลตัส แมคโคร เดอะมอลล์ หรือบิ๊กซี เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสาธารณะ เช่น 1) ควรสานต่อการดําเนินงานเครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะสิสหกรณ์ไทย เพื่อสร้าง แบรนด์เกิดบุญให้เป็นที่ประจักษ์ของภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยสู่
สากล 2) การเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์จะช่วยยกระดับการทําธุรกิจของ
สหกรณ์การเกษตรทั้งในระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ให้แก่
ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภค และควรขยายผลสู่ ส หกรณ์ ก ารเกษตรอื่ น ๆ 3) การพั ฒ นารู ป แบบธุ ร กิ จ ของ
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยถือเป็นนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย ใน
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเปิดเสรี AEC และควรขยายผลชุดความรู้และแนวคิดการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานในรูปของศูนย์เรียนรู้ เป็นต้น
ข้ อ เสนองานวิ จั ย ในระยะต่ อ ไป ได้ แ ก่ 1) แนวทางการขั บ เคลื่ อ นข้ า วเกิ ด บุ ญ ในตลาด
อาเซียน เป็นสินค้าพรีเมี่ยม 2) การสร้างศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรร่วมกับสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ และ 3) การดําเนินการ Farmer Shop ในศูนย์กระจายสินค้าของ สกก.เกษตรวิสัย จํากัด และ
สกก.ปราสาท จํากัด
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 รศ.สมพร อิศวิลานนท์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
กล่าวว่า ขอให้กําลังใจเกษตรกรทุกท่าน ให้พยายามรักษาการผลิตข้าวหอมมะลิ GAP ไว้
ก่อน เพราะขณะนี้กําลังได้รับผลกระทบจากนโยบายรับจํานําข้าวของรัฐบาล แต่คาดว่าในอีก 1-2 ปี
ข้างหน้าจะมีความต้องการข้าวหอมมะลิแท้คุณภาพเช่นนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ควรต้องระวังห้ามมิให้มีการ
ปลอมปนเด็ดขาด
สํา หรั บ การดํ า เนิ น งานของโครงการในการเชื่อ มโยงเครื อ ข่ า ยหลายสหกรณ์ ควรต้ อ ง
พิจารณาถึงความแตกต่างของแต่ละสหกรณ์ ทั้งองค์ความรู้ของแต่ละสหกรณ์ หรือกระบวนการการ
จัดการต่างๆ ที่ต้องให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน และควรต้องให้สินค้ามี Uniform standard โดยวิธีการ
จัดการนั้นอาจให้สหกรณ์ 1-2 แห่ง เป็นแม่ข่ายในการทําถุงบรรจุข้าวเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โครงการนี้ เ ป็ น ขบวนการเรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ เ ครื อ ข่ า ย ซึ่ ง หาก
สามารถยกระดับขึ้นมาได้ และรักษามาตรฐานไว้ได้จะเป็นเรื่องดีมาก และการก้าวสู่ AEC เราจะยืนหยัด
อยู่ได้ถ้าสินค้ามีคุณภาพ ทั้งนี้ควรต้องเน้นในเรื่องความเป็นธรรมและคุณภาพ และการจัดสวัสดิการ
เพื่อเชื่อมโยงสมาชิกให้อยู่ได้
 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร : ผู้ทรงคุณุวฒิ
โครงการวิจัยนี้มีพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้น แต่มีข้อสังเกตในประเด็นวัตถุประสงค์การวิจัย
เรื่องการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มนั้นรายละเอียดยังไม่ชัดเจน ในรายงานมีเรื่องของเป้าหมายทาง
การตลาด แต่เมื่อกล่าวถึงเรื่องเครือข่ายทั้งหมด มีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ผลิต
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ได้มาถึง 600 ตัน จากที่จําหน่ายได้ 900 ตัน ส่วนที่เหลือจะเป็นของสหรกรณ์อื่นๆ ดังนั้น น้ําหนักความ
เป็นเครือข่ายอาจจะดูด้อยลงไป
สําหรับ Highlight ของงานวิจัยนี้บทสรุปสําคัญในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร ซึ่งหากอ่านใน
บทสรุ ป แล้ ว จะพบว่ า ยั ง ไม่ มี บ ทสรุ ป ที่ ชั ด เจน ดั ง นั้ น ควรสรุ ป แต่ ล ะประเด็ น เป็ น ข้ อ ๆ นอกจากนี้
รายละเอียดบางส่วนควรจะมีข้อเท็จจริงประกอบด้วย เช่น การอธิบายปรียบเทียบเรื่องระบบการขนส่ง
(ระบบโลจิสติกส์) ควรมีข้อเท็จจริงให้เห็นว่ามีต้นทุนเท่าไหร่/อย่างไร
นอกจากนี้เรื่อง Package นั้น เมื่อมองที่เจตนารมณ์ของข้าวแบรนด์ “เกิดบุญ” นี้ คือ การ
สร้างบุญให้แก่สมาชิกเกษตรกร ดังนั้นเมื่อจะแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าว ควรเขียนแสดงไว้บนถุงบรรจุ
ภัณฑ์ด้วย ซึ่งจะทําให้ผ้บู ริโภคเกิดความเชื่อมั่นว่าเมื่อซื้อข้าวนี้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ซึ่งน่าจะเป็น
เรื่องที่ดี
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
การเขียนรายงานเป็นระบบมากขึ้นและมีข้อมูลมากขึ้น แต่มีข้อสังเกต ในรายงานหน้า 1012 ที่กล่าวถึงหัวข้อ 6 เรื่อง แต่ในหน้า 19 ถึงประมาณหน้า 40 กลับแบ่งหัวข้อเป็น 4 เรื่อง และเปลี่ยน
หัวข้อไป จึงมีคําถามว่า ระหว่าง 6 หัวข้อ กับ 4 หัวข้อ ในบทเดียวกัน จะให้ยึดอันใด จะแยกแบบไหน
และอะไรเป็น Subset ของอะไร
ประเด็นที่ 2 ควรเพิ่มการวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบจากนโยบายรัฐ โดยเฉพาะโครงการ
รับจํานําข้าว ว่าเกิดผลอย่างไรต่อสหกรณ์และสมาชิกบ้างหรือไม่ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก
บ้างหรือไม่ เป็นต้น
ประเด็นที่ 3 คือ ควรเพิ่มเรื่องการเปรียบเทียบช่องทางการจําหน่าย ทั้งช่องทาง Farmer
Shop/ ช่องทางไปประเทศจีน/ ช่องทางศูนย์กระจายสินค้าที่มี สกก. เป็นศูนย์รวม หรือช่องทางงานแสดง
สินค้าต่างๆ ควรมีการเปรียบเทียบต้นทุนการจัดการ ปริมาณการขาย และเพิ่มการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และความแน่นอนในการจํ าหน่ายเพิ่มเข้ าไปด้วยว่า ช่ องทางใดมีความแน่ นอนมากกว่ากัน และอีก
ประเด็นหนึ่งคือ ทางกลุ่มมีทักษะการจัดการที่จําเป็นได้มากเพียงใด/ จัดการอะไรได้บ้าง และในแต่ละ
สหกรณ์ยังขาดความรู้เรื่องอะไรบ้าง หรือสามารถควบคุมอะไรได้บ้าง เพื่อให้ตระหนักถึงสิ่งที่ตัวเองต้อง
พัฒนา ไม่ใช่เพียงเห็นช่องทางว่าควรเลือกไปทางใด นอกจากนี้ควรวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ
ว่าได้ราคาที่แตกต่างจากการผลิตแบบเดิมหรือไม่/ อย่างไร อะไรที่ทําให้สมาชิกได้ผลตอบแทนดีขึ้นบ้าง
และสิ่งที่สหกรณ์ให้แก่สมาชิกคืออะไร
สําหรับประเด็นเป้าหมายเรื่องความเป็นธรรมของสหกรณ์ที่มีต่อสมาชิก การตีความเรื่อง
ความเป็นธรรมของข้าวเกิดบุญนั้น ได้ใช้ประเด็นนี้ขายแก่สังคมด้วย ดังนั้นควรวิเคราะห์คือผลประโยชน์
ที่สมาชิกได้รับ ไม่ใช่วิเคราะห์เพียงผลประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รับ เช่น การขายข้าวได้กี่ตัน แต่สิ่งที่สมาชิก
ได้รับ เช่น สมาชิกขายข้าวให้สหกรณ์แล้ว ได้ราคาที่แตกต่าง หรือไม่ด้อยกว่าราคารับจํานําหรือไม่ หรือ
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มีผลตอบแทนในลักษณะอื่ นอย่ างไร อาทิเ ช่น เงินปั นผลจากสหกรณ์ หรือความช่ วยเหลือต่างๆ ที่
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวอธิบายให้เห็นว่าสหกรณ์ดํารงอยู่เพื่อสมาชิกชัดเจนขึ้น
เรื่องถุงบรรจุข้าว “เกิดบุญ” นั้น จากที่ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร เสนอไว้ มีความเห็นว่า
เรื่องราวที่จะนํามาไว้บนถุงที่จะแตะความรู้สึกของคนได้มากสุดคือเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งถ้า
สามารถสื่ อ ให้ เ ห็ น ได้ ว่ า สมาชิ ก ผู้ ผ ลิ ต ข้ า วของสหกรณ์ ไ ด้ อ ะไร แล้ ว จะสามารถบอกได้ เ ต็ ม ปากว่ า
ผลตอบแทนส่ ว นหนึ่ ง กลั บ สู่ ก องทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาบุ ต รหลานชาวนา ซึ่ ง คิ ด ว่ า น่ า จะประสบ
ความสําเร็จในการจําหน่ายมากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีข้อมูลให้เห็นว่าสมาชิกเกษตรกรได้ผลตอบแทน
เท่าไหร่ อย่างไร แสดงให้เห็นชัดเจน
3. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3
คุณศศิธร วิเศษ หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3 นําเสนอรายงาน
การดําเนินงานโครงการ ดังนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการในระยะที่ 3 คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลการให้การ
เรียนรู้ตามกรอบการปลูกจิตสํานึกการผลิตผลไม้คุณภาพภายใต้ระบบ GAP การปรับความคิดการผลิต
ผลไม้อย่างยั่งยืน และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลไม้ภายใต้โซ่อุปทานของสหกรณ์การเกษตรใน
การสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่สมาชิก โดยผลที่ได้จากการเปิดเวที คือ 1) เกิดการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของเครือข่ายผลไม้คุณภาพ ซึ่งมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง 3 กลุ่ม คือ สมาชิกสหกรณ์/เกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ ภาคีพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทาน และ ผู้บริโภค โดยขยายผลการสร้างความไว้วางใจใน
ผลไม้คุณภาพสู่ผ้บู ริโภค 2) เกิดการรวมกลุ่มทายาทเกษตรกร ซึ่งสรุปปัญหาข้อขัดแย้งทางความคิด ได้
ดังนี้คือ คิดอย่างไรกับอนาคตการผลิตพืชอาหาร และที่ทําการผลิตอยู่ในปัจจุบันจะมีความยั่งยืนแค่ไหน
ภาวะและสภาพการผลิตในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไร ? เกษตรกรจะปรับตัวกันอย่างไรกับ
ตลาดที่กําลังเปลี่ยนแปลง ? ต้นทุนด้านปัจจัยที่สูงขึ้น แรงงานภาคเกษตรลดลง เกษตรกรเลิกทํา
การเกษตร ค่าแรงสูงขึ้น และการนําแรงงานจากต่างประเทศเข้ามา ?
สําหรับแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือข่าย มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การ
ขับเคลื่อนภายใต้กระบวนการวิจัยจะใช้กลไกศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายฯ การนําชุดความรู้และ
ปราชญ์ชาวสวนผลไม้ ถ่ายโอนความรู้ส่สู มาชิกสหกรณ์/เกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่สนใจ เพื่อการปลูกจิต
วิญญาณการทําสวนผลไม้คุณภาพ พร้อมปรับความคิดเรื่องการทําการเกษตรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิด
สํานึกและกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้ผลิตพืชอาหาร ลดกระแสความตื่นตัวในการเปลี่ยนอาชีพดังที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน
โดยมีข้อมูลแปลงผลิตของทายาทเกษตรกรตัวอย่าง คือ นายวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ อายุ 27 ปี
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทําการเกษตรในพื้นที่ 133 ไร่ โดยเน้นการปลูกพืชอาหารเป็นพืช
หลั ก ประกอบด้ ว ย เงาะ มั ง คุ ด ลองกอง ทุ เ รี ย น กล้ ว ยไข่ และปลู ก พื ช พลั ง งานเป็ น พื ช รอง คื อ
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ยางพารา โดยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูก วางแผนการผลิตเพื่อบริหารความเสี่ยง และมีการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ประมาณการกระแสเงินสด
ซึ่งคุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ ได้รายงานรายละเอียดการวิเคราะห์ประมาณการกระแสเงินสด
และการขับเคลื่อนระบบการจัดการผลไม้คุณภาพ จากแปลงผลิตสู่โรงคัดบรรจุภัณฑ์ถึงผู้บริโภค โดย
ต้องตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร มีระบบสากลเชื่อมั่นในการตรวจสอบรับรองที่ต้นทาง
(แหล่งผลิต) สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของผลไม้ได้เมื่อผลไม้มีปัญหา การเร่งสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และผู้รับซื้อจากปลายทาง การผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP และการพัฒนาโรงคัด
บรรจุเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากนั้น คุณศศริธร วิเศษ ได้นําเสนอกระบวนการผลิตผลไม้คุณภาพ เริ่มจากการบริหาร
จัดการแปลงผลิต มีระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) โดยมี
โรงเรือนมาตรฐาน อย. เพื่อการแปรรูป/ มีโรงเรือนมาตรฐาน GMP ในการการคัดบรรจุ สู่ผู้ค้า/ผู้
ส่งออก/ห้างสรรพสินค้า โดยมีการขับเคลื่อนเชื่อมโยงธุรกิจเชิงคุณค่าของสหกรณ์ ผูกโยงคนต้นน้ํา สู่
คนกลางน้ํา และปลายน้ํา ประกอบด้วย การมุ่งเน้นสมาชิกเป็นศูนย์กลาง (Members Center) การ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ เชื่อมโยงการดําเนินงานร่วมกับคู่ค้า พัฒนาการผลิตควบคู่
กับการขยายตลาด นําข้อมูลมาพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานใน
ระดับกลางน้ํา ส่งผลต่อความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจสหกรณ์
มีการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณขายเพื่อพัฒนาธุรกิจ มีแผนการกระจายผลไม้และความต้องใช้
ตะกร้าในแต่ละสัปดาห์ มีการจัดการระบบขนส่ง เพื่อลดต้นทุน ฯลฯ โดยการกระจายสินค้าสหกรณ์
การเกษตร จะส่งสินค้าไปยังห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสและแมคโครทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการจัดสรรแต่
ละสหกรณ์ให้รับผิดชอบการส่งไปยังแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งมีการวางแผนอย่างชัดเจน
สําหรับบทบาทหลักของสหกรณ์ คือ ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และพัฒนา
ระบบบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง ในส่ ว นของการสร้ า งเครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ผลไม้ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบสหกรณ์ น้ั น
ประกอบด้วย การสร้างเครือข่าย (Network) พันธมิตรในการเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาการผลิตผลไม้
คุณภาพ สหกรณ์ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกิจกรรมสวัสดิการแก่กลุ่มผู้ผลิตให้เห็นความแตกต่าง
พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการพัฒนาระบบธุรกิจรวบรวมผลผลิต สร้างกิจกรรมเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในส่วนของการเพิ่มความสามารถใน
ก า ร แ ข่ ง ขั น นั้ น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ ก า ร ส่ ง ม อ บ สิ น ค้ า / บ ริ ก า ร
(การบริหาร Value chain) การเพิ่มขีดความสามารถการจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเครือข่าย
ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ สร้างความเข้มแข็งในการดําเนินธุรกิจแบบองค์รวมผูกโยงเครือข่ายสหกรณ์และ
กลุ่มผู้ผลิต และการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย
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ในส่วนของแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพ ระยะที่ 3 มีการถ่ายโอน นํา
ชุดความรู้ปราชญ์ ปลูกจิตวิญญาณผลิตผลไม้คุณภาพ ปรับกระบวนทัศน์อาชีพเกษตรให้แก่เกษตรกร
สมาชิกผู้ผลิตผลไม้ (ต้นน้ํา) มีการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ หนุน
เสริมสวัสดิการเกษตรกรสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา ให้แก่สถาบันเกษตรกร (กลางน้ํา) และมีการ
ประสานช่องทางการตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายผลไม้ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายผลไม้คุณภาพ นําสู่
ตลาดเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ (ปลายน้ํา)
นอกจากนี้ได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้ “กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้
เกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญในกระบวนการผลิตคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มุ่งหวังให้เกษตรกรภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร และให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชนและพัฒนาสหกรณ์ ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตร”
การเรี ย นรู้ จ ากแปลงผลิ ต คุ ณ ภาพ สู่ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ผลไม้ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบสหกรณ์ ”
ที่ประกอบด้วยหน่วยเรียนรู้ท้งั หมด 9 หน่วยเรียนรู้ (ดังรายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์)
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 รศ.สมพร อิศวิลานนท์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
กล่าวว่า อนาคตราคาผลไม้จะสูงขึ้น ซึ่งหากเกษตรกรสามารถรักษาสวนผลไม้ไว้ได้จะได้
ประโยชน์มาก สําหรับการวิจัยโครงการนี้ในระยะที่ 3 สามารถเชื่อมต่อถึงปลายน้ํา คือเชื่อมต่อกับห้าง
Modern trade เช่นเทสโก้โลตัส หรือเชื่อมต่อกับตลาดต่างประเทศได้แล้ว จึงคิดว่าโครงการวิจัยนี้จะเป็น
การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้อยู่ได้ จากการทําให้ สิน ค้าเป็น สิ น ค้ าที่มีร ะดับ มี คุณภาพ ไม่ใช่
กลายเป็นของคละเกรดไป ส่งผลให้มีการกระจายสินค้าที่ต่างจากในอดีตที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้เป็นเพราะมี
การจัดการที่มีค่า ทําให้ของมีค่าได้เป็นของมีค่าที่แท้จริง ไม่เหมือนกับในอดีตที่จะเป็นการทําของมีค่าให้
ไม่มีคุณค่าไปด้วยการคละเกรดสินค้า
การสร้าง Supply chain ให้มีคุณค่า จะทําให้มีวิธีการเชื่อมโยงไปสู่ตลาดต่างประเทศได้
และเห็นว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ได้ และถ้ามีการรวมตัวกันของสหกรณ์ได้
จะเป็นประโยชน์
 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร : ผู้ทรงคุณุวฒิ
เสนอว่าควรมีบทสรุปของระยะที่ 3 ในประเด็นที่เพิ่มเติมจากระยะที่ 2 ว่ามีพัฒนาการ
อะไรบ้างที่แตกต่างหรือมีอะไรเพิ่มขึ้น เช่น บางเรื่องที่มีการปรับเปลี่ยนไป คือมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปลูกกล้วยไข่ โดยลดพื้นที่การปลูกเงาะลง เหตุผลเพราะเรื่องการแก้ปัญหาด้านราคาผลผลิต ซึ่งควรชี้
ประเด็นให้เห็นชัดขึ้นว่า การเรียนรู้มีการแก้ปัญหาจากข้อเท็จจริงในงานวิจัย การแก้ปัญหานั้นแก้เพราะ
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อะไร ใช้อะไรในการตัดสินใจที่เลือกแก้ปัญหาเช่นนี้ โครงการนี้เป็นงานวิจัยที่มีความต่อเนื่องและมี
ความชัดเจนว่าบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี

 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เขียนรายงานได้ดี มีข้อมูลมากขึ้น (แต่ท้ังนี้ท้ัง 3 โครงการยังไม่ค่อย
มีแนวการวิเคราะห์) ในรายงานมีข้อมูลน่าสนใจจํานวนมาก แต่ยังมีส่วนที่ขาดไป คือ เรื่องการตอบ
โจทย์ตัวแบบธุรกิจเครือข่ายผลไม้ประกอบด้วยอะไรบ้าง อาจแบ่งเป็น ต้นน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา ทํา
อะไรบ้างในแต่ละส่วน เช่น ส่วนต้นน้ํา มีเรื่องการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต GAP เรื่องการพัฒนาทายาท
เกษตรกร การวางแผนทําเกษตรเชิงธุรกิจ ดังเช่น คุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ ที่เป็นทายาทเกษตรกร
อายุเพียง 27 ปี แต่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของเกษตรกรที่มีการวางแผนธุรกิจได้เอง หรือในส่วนกลาง
น้ํา มีเรื่องการรวบรวมผลผลิต และการคัดเกรดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือส่วน
ปลายน้ํา มีช่องทางการตลาดอย่างไร เป็นต้น
ควรแยกกลุ่มให้เห็นว่าการทํางานต้นทางคืออะไร ทําอะไร อย่างไร และใช้เครื่องมืออะไร
ซึ่งจะทําให้วิเคราะห์ได้ว่าทําจุดไหนที่ได้ผลมากที่สุด โดยอาจสรุปเป็นกลุ่มๆ ได้ว่า
1. กลุ่มต้นน้ํา ทําอะไร/ อย่างไร/ ด้วยเครื่องมืออะไร/ เกิดผลอย่างไร
2. กลุ่มกลางน้ํา ทําอะไร/ อย่างไร/ ด้วยเครื่องมืออะไร/ เกิดผลอย่างไร
3. กลุ่มปลายน้ํา ทําอะไร/ อย่างไร/ ด้วยเครื่องมืออะไร/ เกิดผลอย่างไร
มีตัวตัดขวางคือ การเรียนรู้ การจัดการความรู้ การทําบทเรียน ควรบอกว่าทํากิจกรรม
อะไร อย่างไร ด้วยเครื่องมืออะไร ซึ่งหากวิเคราะห์ให้ชัดแล้วจะเห็นว่า จุดที่เกิดผลการเปลี่ยนแปลงชัด
ที่สุดคือจุดใด และจากการอ่านรายงานแล้วอาจเป็นกลุ่มต้นน้ํา ที่เกษตรกรมีความตื่นตัวมีความคิดใน
การวางแผนธุรกิจ/ เกษตรกรมีทายาทเข้ามาทําสวนผลไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ควรแสดงให้เห็นด้วยว่า คุณวุฒิ
ชัย ประกอบทรัพย์ ทายาทเกษตรกรใช้ข้อมูลอะไร มีการจดบันทึกด้วยแบบอะไร
คุณศศริธร วิเศษ ตอบว่า ใช้แบบบันทึกประวัติการผลิตที่ออกแบบไว้ต้ังแต่ช่วงที่ 1 แล้วนํามา
วิเคราะห์
ดร.สี ลาภรณ์ บั วสาย กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า เพราะฉะนั้ น แบบบั น ทึ ก ข้ อ มูล ถื อ เป็ น เครื่อ งมื อ ที่
สามารถส่งต่อสําหรับผู้ที่ต้องการทําต่อไปได้ และมีคําถามเพิ่มว่า ข้อมูลใดสําคัญที่สุด เพราะไม่ควร
ต้องเสียเวลาเก็บข้อมูลทั้งหมด ควรเก็บข้อมูลแต่ส่วนที่สําคัญๆ เลือกเก็บข้อมูลบางอย่างที่จะเป็น
ประโยชน์เท่านั้น ซึ่งนั่นคือข้อมูลอะไรบ้าง
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อีกประเด็นหนึ่งคือ ในรายงานกล่าวไว้ว่า ยางพาราเป็นพืชพลังงานนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
เพราะยางพาราจัดเป็นพืชเศรษฐกิจ
สําหรับประเด็นสุดท้าย เรื่องหน่วยเรียนรู้ ที่เพิ่มเติมในรายงานหน้า 105 นั้นนับเป็นเครื่องมือทํา
เรื่องการเรียนรู้ แต่ในที่น้ีกลับมาอยู่ในบทสรุปซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ ดังนั้น ควรแยกไปอยู่ในส่วน
เรื่องการเรียนรู้ อาจแยกกลุ่มเป็น ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ว่าแต่ละส่วนต้องเรียนรู้อะไรบ้างให้ชัดเจน
นอกจากนี้ควรเพิ่มการเรียนรู้ เรื่องการจัดการความเสี่ยง เช่นการเน่าเสียของผลไม้ และมี
จุดอ่อนของกลุ่มต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา อะไรบ้างหรือไม่ โดยความเสี่ยงจะเริ่มที่กลุ่มการจัดการ
ตลาด การจะควบคุมให้มีการเติบโตที่ยั่งยืนได้ ควรเข้าไปตรงจุดไหน และกรรมการสามารถจัดการ
สมาชิกสหกรณ์ได้หรือไม่ ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เหล่านี้เป็นต้น
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 29/2556 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 16/2555)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 9.00 – 10.30 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.
2.
2.
3.
4.

รศ.จุฑาทิพย์
ผศ.ดร.อภิรดี
คุณกาญจนา
คุณบรรหาร
คุณสุขุม

ภัทราวาท
อุทัยรัตนกิจ
คูหากาญจน์
แสงฟ้าสุวรรณ
ไวทยธํารงค์

เริ่มประชุม

เวลา 9.00 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย Farmer Shop
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

ไม่มี
วาระที่ 2

เรื่องสืบเนื่อง

2.1 ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2555
คุณวสินธรา ขวยเขิน เจ้าหน้าที่โครงการฯ รายงานผลการดําเนินงานของโครงการร้าน
Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ดังนี้
ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2556 มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
มีจํานวนทั้งสิ้น 1,081 ราย โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจํานวน 32 ราย ผลประกอบการมี
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รายได้ ร วมทั้ ง สิ้ น 97,603.58 บาท หั ก ต้ น ทุ น ขาย 56,875.99 บาท มี กํ า ไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ รวม
40,727.59 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าสถานที่ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าสาธารณูปโภค
ยอดสินค้าขายดีเรียงตามจํานวน ได้แก่ น้ําข้าวโพด น้ําดื่มเกษตร ลูกอมมะขาม ขนม
เปี้ยะ กะหรี่พัฟ ข้าวกล้องคุณธรรม หอมมะลิ 105 เห็ดหอมอบกรอบ น้ําว่านหางจระเข้ในน้ําใบเตย
ขนมขาไก่ และน้ํ า สํ า รองพร้ อ มดื่ ม ตามลํ า ดั บ ส่ ว นยอดสิ น ค้ า ขายดี เรี ย งตามจํ า นวนเงิ น ได้ แ ก่
น้ําข้าวโพด มงคลพฤกษา ข้าวเกิดบุญ 5 กก. ไม่ Vacuum ข้าวกล้องคุณธรรม หอมมะลิ 105 ลูกอม
มะขาม น้ําองุ่น 500 ml. ขนมเปี้ยะ ข้าวกล้องคุณธรรมหอมนิล เห็ดหอมอบกรอบ และกาแฟชุมพร 3in1
ตามลําดับ
ทั้งนี้เมื่อ คุณวสินธรา ขวยเขิน รายงานผลการดําเนินงานแล้ว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ได้ต้ังข้อสังเกตเรื่องรายได้จากการจําหน่ายกระเป๋า Farmer Shop แก่สภาข้าราชการ ที่ลงรายการไว้ใน
ประเภท “รายได้อื่น” จํานวนเงิน 18,000 บาท นั้น ยังไม่ได้นําส่วนต้นทุนของสินค้านี้รวมไว้ในต้นทุน
สินค้าขายด้วย
คุณวสินธรา ขวยเขิน ชี้แจงว่า ไม่ได้นําต้นทุนสินค้า กระเป๋า Farmer Shop ซึ่งคิดเป็น
จํานวนเงิน 18,000 บาท (จําหน่ายให้แก่สภาข้าราชการในราคาต้นทุน) เนื่องจากเป็นการขายกรณีพิเศษ
ไม่ได้จําหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ร้าน Farmer Shop และไม่ได้โอนเงินผ่านร้าน จึงไม่ได้นําต้นทุนมาคิด
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว สรุปว่า ต้องนําต้นทุนกระเป๋า Farmer Shop จํานวนเงิน
18,000 บาท มาคิดรวมในรายการ “ต้นทุนสินค้าขาย” ด้วย เพื่อให้ตัวเลข กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง
ในการนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุมว่า คุณวสินธรา ขวยเขิน จะสิ้นสุด
การทํางานกับโครงการ นับตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายน 2556 เป็นต้นไป เนื่องจากจะไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ทั้งนี้ คุณวสินธรา ได้จัดทําคู่มือการบริหารจัดการร้านค้าปลีกต้นแบบ รวมถึงการทํางบ
ไว้เป็นคู่มือเพื่อมอบให้แก่ผ้สู นใจการตั้งร้านค้าปลีกชุมชน
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ให้คําแนะนําแนวทางการคืนสินค้าหมดอายุ ตามแนวทาง
ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (ร้าน 7-11) ซึ่งจะติดต่อส่งสินค้าหมดอายุคืนก่อนเวลา และจะมีวิธีการประเมิน
สําหรับการจัดซื้อสินค้าแต่ละรายการให้เหมาะสมกับปริมาณการขายของร้าน และไม่ต้องส่งสินค้าคืน
จํานวนมาก ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะทําให้ผ้ปู ระกอบการยินดีที่จะส่งสินค้าให้แก่ร้านค้านั้นต่อไป
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนําให้ คุณวสินธรา ขวยเขิน บันทึกข้อสังเกตและคําแนะนํา
จากคณะกรรมการฯ ไว้ในคู่มือฯ ด้วย จากนั้นให้ คุณวสินธรา อธิบายหลักการในการดําเนินงานร้าน
เรื่องการส่งคืนสินค้าหมดอายุ คือ จะมีฐานข้อมูลสินค้า ก่อนสินค้าหมดอายุ 3 เดือนจะจัดทําโปรโมชั่น
และเหลือ 1 เดือนจะติดต่อส่งคืนแก่ผ้ปู ระกอบการ
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 หารือแนวทางการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ระยะที่ 2

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือแนวทางการดําเนินงานโครงการ Farmer Shop ระยะ
ที่ 2 ในช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณ 4 เดือน (สิ้นสุดโครงการระยะที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2556) โดยขอ
ความคิดเห็นและคําแนะนําจากคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop เช่น เรื่องการขยาย
ผลการนํา Farmer Shop ไปใช้ การสนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการ การขยายผลร้านค้าปลีกชุมชน
หรือร้านค้า Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ ควรดําเนินการต่อไปหรือไม่
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ แสดงความเห็นว่า หากจะดําเนินงานร้าน Farmer Shop
ในลักษณะเป็นงานวิจัยนั้น สามารถทําต่อไปได้ แต่หากต้องการตั้งร้านค้าโดยมุ่งหวังทํากําไร หรือหวัง
ผลทางเศรษฐกิจ คิดว่าไม่น่าจะดําเนินการต่อได้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายภาพแผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ตามภาพ) โดยสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ได้มีการลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่าย จากแผนที่ยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 4 ซึ่งแท่ งที่ 1 (แถวแรก
ซ้ายมือ) เป็นการทําเรื่องการเกษตรยั่งยืน เช่นเดียวกับกรณีที่คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กําลังเผชิญ
ปัญหาการจัดหาวัตถุดิบกล้วยเล็บมือนางจากเกษตรกรผู้ปลูก โดยต้องนําเรื่องการตลาด โอกาส และ
ทางเลือกต่างๆ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ส่วนแท่งที่ 2 เป็นเรื่องของ Farmer Shop แท่งที่ 3 เป็น
งานวิจัยของชุดโครงการที่เน้นเรื่องธุรกิจฐานสังคม และแท่งที่ 4 เป็นเรื่องการทําร้านค้าชุมชน และการ
ปลุกผู้บริโภค
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แผนที่ยทธศาสตร์การขับเคลื่อนธรกิจฐานสังคม (SEE) ส่การบรรลวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ แสดงความเห็นว่า งานนี้เป็นงานที่ยาก เพราะเป็นโครงการ
ที่ใหญ่มาก แต่ยังไม่มีความพร้อมทั้งเรื่องบุคลากร งบประมาณ หรืออื่นๆ จึงคิดว่างานจะสําเร็จได้ยาก
โดยเฉพาะงานบัญ ชี ซึ่ง เป็นงานหลั ก มี ค วามสําคัญต่อการดํ าเนิ นงานร้ าน ยังพบความผิดพลาดอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนี้ เห็นว่า รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เองนั้นมีงานวิจัยค่อนข้างมาก อาจเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทําให้ไม่มีเวลาในการลงตรวจรายละเอียดทุกอย่างด้วยตัวเองทําให้เกิดความผิดพลาดในรายละเอียด
เช่น กรณีเวทีการนําเสนอรายงานผลความก้าวหน้าที่ผ่านมา ที่ตรวจพบความผิดพลาดเรื่องตัวเลขใน
การทํางบ เป็นต้น ทําให้ความน่าเชื่อถือลดลง
แต่ท้ังนี้เห็นว่าระบบที่กําลังสร้างน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เป็นสิ่งที่ช่วยจุดประกายกับคน
ที่มีใจจะทําในเรื่องนี้ แต่โอกาสที่จะเกิดเป็นร้านในฝันนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะองค์ประกอบทุกอย่างยังไม่
มีความพร้อม ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับร้าน 7-11 ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ ติดตลาดแล้ว ผู้บริโภคทุกคน
อยากจะเข้าไปซื้อสินค้า เมื่อเทียบกับร้าน Farmer Shop ที่ยังไม่มีแบรนด์ติดตลาดเพราะเพิ่งเริ่ม
ดําเนินการ คนซื้อก็จะไม่เลือกเข้าร้าน Farmer Shop อย่างไรก็ตามการจะทําให้ร้านค้าปลีกมีแบรนด์ติด
ตลาดได้น้ันต้องอาศัยเวลานาน และใช้งบประมาณก้อนใหญ่ เช่น ร้าน 7-11 นั้นต้องใช้เวลาเป็นสิบปี
และใช้งบประมาณมหาศาล กว่าที่จะประสบความสําเร็จมีแบรนด์ติดตลาดได้เช่นปัจจุบัน
คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ แสดงความเห็นว่า การทําหนังสือคู่มือฯ ไว้เป็นเรื่องที่ดี เพื่อให้
ผู้ที่คิดจะเปิดร้านค้าปลีกมีแนวทางการดําเนินงาน แต่ท้ังนี้ หากนําไปเปิดร้านจริง อาจจะไม่มีลูกค้า
เลือกเข้าร้านก็ได้เพราะยังไม่แบรนด์ติดตลาด แต่หากมีร้าน เช่น Thai SMEs Plaza เพื่อเป็นสถานที่ให้
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ร้านค้ารายย่อยมีพื้นที่จําหน่ายสินค้าร่วมกัน ถ้าเกิดขึ้นน่าจะเป็นไปได้ แต่ก็เห็นว่าผู้ค้ารายใหญ่ก็จะไม่
ยอมให้ร้านเช่นนี้เกิดขึ้นได้ เพราะจะเป็นการไปขัดผลประโยชน์กับผู้ค้ารายใหญ่อย่างแน่นอน
รศ.จุ ฑาทิ พย์ ภัทราวาท กล่ า วว่ า ร้ า นค้า เช่ น ที่ คุณสุ ขุม เสนอนั้น อาจเป็น ไปได้ ห าก
ผู้ประกอบการทุกคนร่วมลงแรงคนละนิดคนละหน่อย แต่จากการดําเนินงานที่ผ่านมา ทําให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีใจที่จะร่วมลงแรง จึงทําให้ร้านเช่นที่คุณสุขุม เสนอนั้น ยังไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กล่าวว่า การมองส่วนรวมของคนไทยมีน้อย และยังไม่มีใจที่
จะทุ่มเทให้ส่วนรวม จึงทําให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้ยาก และเห็นว่าคนไทยจะทําให้เกิดร้านค้าดังเช่น
ร้านอัลฟาฟา ที่เคยไปศึกษาดูงานนั้นเกิดขึ้นได้ยาก
ดังนั้นที่ประชุมมีแนวคิดว่า ควรหาพื้นที่จัดร้านรวม (Show room) ลักษณะคล้ายการ
จัดบู๊ทในเมืองทองธานี แต่ปัญหาคือจะให้ใครเข้ามาดูแลในภาพรวม และต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี
และต่อเนื่อง
วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
การถอดบทเรียน จากกรณีโรงพยาบาลนครธน

คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กล่าวว่า กรณีนํากระเช้าของขวัญปีใหม่ไปวางขายให้แก่
โรงพยาบาลนครธน แล้วขายไม่ได้ และมีความเข้าใจไม่ตรงกันหลายฝ่าย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงว่า กรณีน้ี เกิดจากคุณวสินธรา ขวยเขิน ตัดสินใจด้วย
ตั ว เอง ไม่ ผ่ า นการหารื อ กั บ หั ว หน้ า โครงการ ทํ า ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นขึ้ น แต่ เ มื่ อ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้พูดคุยกับ คุณบรรหาร แล้วจึงเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน แต่ท้ังนี้กรณีของ
รพ.นครธน นั้นจากการหารือในครั้งแรก ทางตัวแทนของโรงพยาบาลต้องการให้นําสินค้าไปฝากขาย
จึงตัดสินใจไม่ส่งสินค้าในนามร้าน Farmer Shop เพราะสินค้าของร้านจะไม่วางจําหน่ายในลักษณะการ
ฝากขาย สําหรับเรื่องกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ คุณบรรหาร นําไปวางจําหน่ายที่ รพ.นครธน และยังไม่ได้
ชําระค่าสินค้านั้น ทางโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยคุณบรรหาร ไม่ต้องจ่ายค่ากระเช้าของขวัญนั้น
ปิดประชุมเวลา 10.30 น.
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รายงานการประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
ครั้งที่ 3/2556
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

รศ.จุฑาทิพย์
น.ส.สายสุดา
น.ส.ผุสดี
นายพรพงษ์

ภัทราวาท
ศรีอุไร
กลิ่นเกษร
แสงนาค

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
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ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) เป็นประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 การจัดทําวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 20 (เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2556)
หน้าปก: ที่ป ระชุมร่วมกัน พิ จ ารณารู ปแบบหน้ าปกวารสาร ฉบั บ ที่ 20 สรุป ว่ า
ธีมหลักจะเป็นการต้อนรับเปิดเทอม โดยให้ทีมงานช่วยคิดภาพหน้าปกมานําเสนอ
2.1.1 บทความในวารสาร
1. ในแวดวงคนสหกรณ์
1.1 เรี ย งร้ อ ยถ้ อ ยคํ า สานฝั น คนสหกรณ์ : ถอดถ้ อ ยคํ า จากกลุ่ ม
ชาวนา จ.ชัยนาท เวทีหลักสูตรเรียนรู้ชาวนามืออาชีพ วันที่ 25 เม.ย. 2556 (1 หน้า)
1.2 สรุปบทเรียนเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกณ์ไทย ระยะที่ 3 :
สรุปจากเวทีรายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 24 เม.ย. 2556 (3 หน้า)
2. มุมมองจากคนแดนไกล
2.1 เรื่องเล่าจากอินโดนีเซีย : เขียนโดย ธราภรณ์ ศรีงาม (3 หน้า)
2.2 เรื่องเล่าจาก สปป.ลาว : การเตรียมความพร้อมรับ AEC เขียน
โดย ผุสดี กลิ่นเกษร (3 หน้า)
2.3 บทความ Social Economy แปลโดย คุณฝน (3 หน้า)
3. เติมความรู้
3.1 ข้าว : โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ (3 หน้า)
3.2 นวัตกรรมนําคุณค่าสหกรณ์สู่การค้าเป็นธรรม : เขียนโดย รศ.
จุฑาทิพย์ (3 หน้า)
3.3 ชุ ด ความรู้ ก ารจั ด การตลาดชุ ม ชน : เรื่ อ งเล่ า จากตลาดสุ ข ใจ
(3 หน้า)
3.4 พื้นฐานข้อมูลความรู้ของประเทศเพื่อนบ้าน : กรณีประเทศ ลาว/
อินโดนีเซีย โดย ผุสดี (3 หน้า)
4. เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย
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4.1 เรื่องเล่าจากทายาทสวนผลไม้ : เขียนโดย คุณวุฒิชัย ประกอบ
ทรัพย์ ทายาทเกษตรกรชาวสวนผลไม้ จ.จันทบุรี (ขอกรณีเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนด์
พร้อมภาพ) (3 หน้า)
4.2 แนวคิดการสร้าง Smart Officers : เขียนโดย คุณวินัย เมฆดํา
(4 หน้า)
4.3 แนวคิดการสร้าง Smart Farmers : เขียนโดย คุณเกินศักดิ์ ศรี
สวย (4 หน้า)
5. ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ
5.1 แผนขับเคลื่อน SHOs System เขียนโดย สว.สก. (3 หน้า)
5.2 กลไกการจัดการเรียนรู้ผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ เขียนโดย สว.สก.
(3 หน้า)
6. นานาสาระ
6.1 เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง : โดย อ.วรเทพ ไวทยา
วิโรจน์ (3 หน้า)
6.2 ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศจีน : รับผิดชอบโดย คุณพรพงษ์
แสงนาค (3 หน้า)
6.3 เจรจาสันติภาพ กรณีกลุ่มก่อการร้ายในภาคใต้ : รับผิดชอบโดย
คุณพรพงษ์ แสงนาค (3 หน้า)
- แคตตาล็อคสินค้า รับผิดชอบโดยคุณพรพงษ์ แสงนาค
- ภาพหน้ากลาง ใช้ภาพจากการเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย และ สปป.ลาว
2.1.2 การจัดหาผู้สนับสนุนการพิมพ์วารสาร (Sponsor)
คุณผุสดี กลิ่นเกษร รายงานการจัดหาผู้สนับสนุนการพิมพ์วารสาร
ขณะนี้มีผ้สู นับสนุนต่อเนื่อง ได้แก่ สหประกัน ชสอ. ชสค. สอ.จุฬาฯ
สํ า หรั บ จํ า นวนสมาชิ ก วารสาร คุ ณ ผุ ส ดี รายงานจํ า นวนสมาชิ ก ปั จ จุ บั น มี 322 ราย
แบ่งเป็น สมาชิก 1, 2 และ 3 ปี จํานวน 100, 54 และ 168 ราย ตามลําดับ ส่วนสมาชิกที่กําลังจะ
หมดอายุ จะทําหนังสือเชิญต่ออายุสมาชิก พร้อมส่งอีเมลล์เชิญชวนให้ต่ออายุสมาชิกด้วย
2.2 ติดตามความก้าวหน้าการจัดทําเว็บไซต์สถาบันฯ
คุณพรพงษ์ แสงนาค เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์สถาบันฯ รายงานความก้าวหน้าการจัดทํา
เว็บไซต์สถาบันฯ โดยมีการนํา Slideshare มาใช้ในหน้าหลักเพื่อเผยแพร่ผลงานของสถาบันฯ
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เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งที่ลงไว้ใน Slideshare นั้นยังไม่น่าสนใจพอที่จะ
ดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ จึงเห็นควร ให้เลือกเรื่องศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 4 แห่ง มาลงเป็น Slide share โดยแต่
ละศูนย์ฯให้มีสไลด์ประกอบ 4-5 สไลด์ เพื่อดึงดูดให้มีผ้เู ข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น
ปิดประชุม

เวลา 15.00 น.

รายงานการศึกษาดูงานและประชุมหารือ
สําหรับแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ณ ประเทศสปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556
สืบเนื่องจากการดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม” ระยะที่ 6 ได้กําหนดกรอบแนวทางการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิจัย
พัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม และกลุ่มงานวิจัยศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม/
สหกรณ์ สู่ ก ารสร้ า งพั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการ การเตรียมความพร้อมสําหรับการก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาดูงานขบวนการสหกรณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานสหกรณ์กับหน่วยงานในขบวนการ
สหกรณ์ประเทศสปป.ลาว เพื่อนําข้อมูล ความรูจ้ ากการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในประเทศสปป.ลาวมา
พัฒนางานวิจัยด้านสหกรณ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยด้านสหกรณ์กับประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่
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(1) กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
เช้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
คณะได้ เ ดิ น ทางไปประชุม แลกเปลี่ย นความ
คิดเห็นกับผู้บริหารกรมส่งเสริมกสิกรรมและ
สหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ประ
เทศสปป.ลาว ได้รับทราบข้อมูลว่า กระทรวง
กสิ ก รรมและป่ า ไม้ แบ่ ง ออกเป็ น 12 กรม
ได้แก่ กรมแผนกความร่วมมือ สถาบันค้นคว้า
กสิกรรมแห่งชาติลาว กรมส่งเสริมกสิกรรม
และสหกรณ์ กรมปลูกฝัง (ทําเกี่ยวกับเรื่อง
นิติกรรมสัญญา และการรับรอง) กรมเลี้ยง
สัตว์ หรือกรมประมง กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมตรวจการป่าไม้ กรมตรวจการ กรมคุ้มครองและ
พัฒนาที่ดินกสิกรรม
ในอดีตที่ประเทศลาวปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์น้ัน จึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
สหกรณ์ แต่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งกลุ่มมากกว่า จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2010 รัฐบาลได้
ออกประกาศของนายกรัฐมนตรีให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ ที่เรียกว่า “ตําหรับนายก” ฉบับที่ 136 โดยมี
นโยบายส่งเสริมให้มีสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง ซึ่งแผนก
กลุ่มสหกรณ์และธุรกิจกสิกรรม ที่ท้าวคําอ้วน ดูแลอยู่น้นั กําลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบการ
จัดตั้งสหกรณ์ในประเทศลาว และกําลังศึกษาเรื่องกฎหมายและการร่างกฎหมายที่จะใช้ในอนาคต
ปัจจุบันสหกรณ์ที่มีอยู่ คือ สหกรณ์การปรุงแต่ง หรือเรียกว่า สหกรณ์แปรรูป ซึ่งมีการแปรรูปหม่อน
การทําสบู่และแชมพู สหกรณ์โพนต้อง อยู่ที่นครหลวง และได้รับข้อมูลว่า มูลนิธิฮันส์ ไซเดล เคยให้
การสนับสนุน และขณะนี้มี “สถาบันค้นคว้ากสิกรรมและป่าไม้” อยู่ที่ ดงโด่ง ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ของงานวิ จัย และจะส่ ง เสริ ม การจัดตั้ ง เกษตรกรให้ เ ป็ น สมาคม และจะพัฒ นาให้ เ ป็น สหกรณ์ ต าม
นโยบายในที่สุด ซึ่งหน่วยงานได้รับทุนสนับสนุนจาก DGRV ประเทศเยอรมนี มีโครงการความร่วมมือ 3
ปี จะสิ้นสุดในปี ค.ศ. 2014
(2) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาว
บ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เข้าพบ คุณ
พูวง พรมบุตร หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสินค้าลาว
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมลาวและการค้าลาว โดยคุณพู
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วง ได้ให้ข้อมูลของเรื่องนโยบายของแผนกส่งเสริมและพัฒนาสินค้าลาวว่า ขณะนี้ประเทศลาวได้เล็งเห็น
ความสําคัญของการจัดตั้งกลุ่มหรือสมาคมในชุมชนต่างๆ และจะประสานงานกับกรมส่งเสริมกสิกรรม
และสหกรณ์ พยายามพัฒนาสินค้าของชุมชน โดยเคยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฮันส์ ไซเดล ซึ่ง
ปัจจุบันได้หยุดไปประมาณ 2 ปีแล้ว ทั้งนี้เคยพากลุ่มไปศึกษาดูงานที่ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย หลาย
ครั้ง และปัจจุบันมีการวางกฎระเบียบ มีการปรับปรุงสินค้าคุณภาพ พร้อมส่งคนไปศึกษาดูงาน ณ
ประเทศจีน เกาหลี และประเทศไทย
ปัจจุบันกระทรวงได้ส่งเสริมโครงการ “หนึ่งเมือง หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบ และแรงงานในท้องถิ่น และมีการดําเนินการในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
พยายามส่งเสริมให้มีการจัดตั้งระเบียบของกลุ่มมารองรับ มีหัตถกรรมจักสาน ตีเงิน ช่างทอง ช่างเงิน
กลุ่มแปรรูปอาหาร เช่น อาหารกระป๋อง โดยสินค้าเด่นเป็นจําพวกกาแฟและจักสาน ซึ่งปัจจุบันขาย
ให้กับโรงแรมและกลุ่มนักท่องเที่ยว
(3) บริษัท Lao Agro Industry Co., Ltd
ช่วงเช้าของวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ได้
เดินทางไปบริษัท Lao Agro Industry Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ผลิตผลไม้แปรรูปกระป๋อง โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สําคัญ
คือ น้ําข้าวโพดปรุงแต่งด้วยครีม ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ทั้ง GMP และ HACCP แล้ว โดยรับซื้อข้าวโพดหวานจาก
กลุ่มเกษตรกร มีการทํา Contract Farming ให้ปุ๋ยและยาแก่เกษตรกร มีกําลังการผลิตประมาณหนึ่ง
พันตัน สินค้าจะวางจําหน่ายในมินิมาร์ทในเขตเวียงจันทน์และบริเวณใกล้เคียง
การลงทุนวางฐานการผลิตในประเทศลาว จะได้โอกาสในแง่ของการยกเว้นภาษีสําหรับ
ผักแปรรูป และผลไม้กระป๋องในตลาดยุโรป บริษัทมีการใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน ที่เรียกว่าแอนทรา
ไซด์ ทําให้มีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมาก และค่าแรงประมาณวันละ 200 บาทต่อคน โดยในอนาคต
ต้องการให้รัฐช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกันปลูกผักที่มีคุณภาพ และมีนโยบายที่จะทํา Contract
Farming กับกลุ่มเกษตรกร
(4) ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ น้ํางึม
คณะฯได้ เ ดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านที่ ก ลุ่ ม
เกษตรกรผู้ปลูกผั กปลอดสารพิษน้ํ างึม ตั้งอยู่ที่แขวงเวียง
จันทร์ รวม 19 ครอบครัว ร่วมมือกันทํางาน ซึ่ง คุณอิงศร ได้
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เล่าให้ฟังว่ากําลังรับผิดชอบในเรื่องการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มนี้ โดยมีคุณพรสวรรค์ อายุ 56 เป็นแกนนํา
กลุ่ม โดยจะมีแกนนําประมาณ 8 คน รับผิดชอบเรื่องการรับรองการปลูกผักปลอดภัย (Inter Control
System : IEC) โดยกลุ่ม IEC จะทําหน้าที่สุ่มตรวจการปลูกผักของทั้ง 19 ครอบครัว ซึ่งผลผลิตที่ได้จะส่ง
ขายที่ตลาด ออร์แกนิค ซึ่งมีการเปิดตลาดทุกวันพุธและวันเสาร์ จําหน่ายราคาสูงกว่าผักทั่วไปประมาณ
กิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจในรายได้ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่าค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปขายผักคนละ 250 บาท รวม 10 คน เป็นเงิน 2,500 บาท ในแต่ละเที่ยว เพื่อขายสินค้าด้วย
ตัวเอง มีรายได้ประมาณ 2 ล้านกีบ ซึ่งเหล่านี้คือมูลค่าทางการตลาด
ข้อสรุปที่เห็นตรงกันคือ โครงการความร่วมมือในการพัฒนา Smart Officers, Smart
Farmers และเรื่องการส่งเสริมกลุ่มตามหลักการสหกรณ์ นอกจากนี้ ขณะที่ไปดูงานกลุ่มเกษตรกร
คุณอิงศร ได้ให้ความสนใจในโครงการ Farmer Shop ซึ่งอาจอยู่ในรูปโครงการ Farmer Shop Laos
ซึ่ง คุณคําอ้วน กล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูง
(5)
ประชุมหารือแนวทางความ
ร่ ว มมื อ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
แห่งชาติสปป.ลาว
เ ว ล า 1 4 . 3 0 น . เ ข้ า พ บ ร อ ง
ศาสตราจารย์แสงจัน จันทเสน รองคณบดี คณะ
เศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
แห่ ง ชาติ ล าว ประกอบด้ ว ย 5 ภาควิ ช า ได้ แ ก่ ภาควิ ช าบั ญ ชี การเงิ น การธนาคาร บริ ห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตร์ และการค้า โดยมีหลักสูตรทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการตลาด เศรษฐศาสตร์
พั ฒ นาและการวางแผน การเงิ น ภาครั ฐ การค้ า ระหว่ า งประเทศ บั ญ ชี -การเงิ น บริ ห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตร์ แ ละการค้ า และมี โ ครงการความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน
ต่ อ ข้ อ คํ า ถามที่ ดร.ณรงค์ กู้ เ จริ ญ ประสิ ท ธิ์ ได้ ถ ามว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการทํ า
โครงการความร่วมมือในเรื่องของหลักสูตรนานาชาติหรือไม่ ซึ่ง รศ.แสงจัน บอกว่ามีความเป็นไปได้ แต่
น่าจะเป็นโครงการความร่วมมือพร้อมกันหลายสถาบันในอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย ลาว เวียดนาม
พม่า หรือจีน เพราะจะมีความยั่งยืนมากกว่า ในส่วนของการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนานั้น ได้มี
ความร่วมมือระหว่างสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติลาว และ FAO ได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของ
Food security และ Food sustainable อยู่
ปิดประชุมเวลา 10.30 น.
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รายงานการประชุม
โครงการศึกษาลู่ทางความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2556
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. ดร.สีลาภรณ์
3. ดร.ศุภชัย
4. Mr. Cedric
5. Mr. Robert
6. Ms. Sylvie

ภัทราวาท
บัวสาย
พานิชภักดิ์
Pene
Skidmore
Betemps

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่ปรึกษาส่วนการเกษตรและ Commodity WTO
Chief Sectoและทูตเกษตร WTO r Competitiveness
Coaching Trade Promotion office:
Asia and The Pacific
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7. Ms. Frederine Derlot Copy
8. Ms. Jean-Marie Poujam
9. คุณวีระชัย
นพสุวรรณวงศ์
10. คุณธวัชชัย เดชาเชษฐ

ผู้บริหารโครงการผลไม้ ITC
รองผู้อํานวยการ ITC
เอกอัครราชทูต WTO
ทูตเกษตร WTO

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ภายใต้ โ ครงการ “การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ละการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม”
ของหน่ ว ยงาน สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชุมหารือสําหรับลู่ทางความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัยกับหน่วยงานระหว่างประเทศที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาภาคการเกษตร 3. เพื่อนําข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศมาพัฒนางานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต
การเดิ น ทางเจรจาธุ ร กิ จ ในครั้ ง นี้ เ ป็ น ไปภายใต้ ก รอบแนวทางการดํ า เนิ น การวิ จั ย ชุ ด
โครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6” ซึ่งมีวัตถุประสงค์
สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การกํ า หนดโจทย์ วิ จั ย สํ า หรั บ ชุ ด โครงการฯ ระยะที่ 7 ซึ่ ง มี ทิ ศ ทางในการ
สนับสนุนการวิจัยที่จะทําให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจจากตัวแบบธุรกิจซึ่งเป็นผลลัพธ์การวิจัยที่ดําเนินการ
ในช่วงที่ผ่านมา
ด้ ว ยตระหนั ก ดี ว่ า การยกระดั บ สมรรถนะการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของสถาบั น การเกษตรให้
สามารถลดข้อจํากัดและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิต แหล่งเรียนรู้และตลาด ตลอดจน
การสร้างอํานาจการต่อรองแก่สถาบันเกษตรกรผ่านกลไกของพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้น จําเป็นต้อง
มีการสร้างกลไกและระบบที่สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต การตลาด และที่สําคัญต้องมีนวัตกรรมที่จะนําไปสู่การปรับตัวอย่างเหมาะสม
การเดิ น ทางไปเจรจาธุ ร กิ จ ในครั้ ง นี้ ผู้ ป ระสานงานได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากรอง
ผู้อํานวยการ สกว. (ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย) และผู้อํานวยการฝ่ายเกษตร สกว. (รศ.ดร.จัน ทร์จ รั ส
เรี่ยวเดชะ) ที่ร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อร่วมพิจารณาถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศที่มีแ นวนโยบายคล้ายคลึ งกับแนวทางการวิจั ยของชุดโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย
4 หน่วยงาน ได้แก่ UNCTAD, WTO, ITC และ สํานักงานเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจําองค์การ
การค้าโลก ซึ่งสรุปรายละเอียดถึงผลการเจรจาที่เป็นประโยชน์กับการดําเนินงานชุดโครงการวิจัยฯ และ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ดังนี้
1) ผลการประชุมหารือกับเลขาธิการ UNCTAD (ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์)
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คณะเดินทางได้เข้าพบและประชุมหารือกับเลขาธิการ UNCTAD โดยใช้เวลาประมาณ 2
ชั่วโมงเศษ ประเด็นประชุมหารือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการสร้างคุณค่าใหม่ให้หน่วยราชการ การ
สร้างสรรค์กลไกการยกระดับสมรรถนะของไทยก้าวไปสู่ Development stage โดยใช้กลไกของสถาบัน
(Institute) เพื่อช่วยคนรายย่อย (Small holder) ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันเหล่านี้ได้ถูกลดทอนบทบาทลงไปมาก
โดยชี้ประเด็นว่าต้องให้สภาพัฒน์นําเครื่องมือการบริหารจัดการเข้าไปช่วยขับเคลื่อนการทํายุทธศาสตร์
ภายใต้แผนพัฒนาฯสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมมากขึ้น
สุดท้าย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเวทีเสวนาของ สกว. เพื่อการ
รณรงค์ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจ ช่วยกันระดมความคิดในการวางกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศไปสู่ Development stage ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ท่านกําลังจะหมดวาระในตําแหน่งเลขาธิการ
UNCTAD ในเดือนกันยายน ศกนี้ และยินดีให้การสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องการผลักดันให้สหกรณ์เข้ามา
มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
2) ผลการประชุมหารือกับ Mr. Cedric Pene ที่ปรึกษาส่วนการเกษตรและ Commodity
WTO กรุงเจนีวา :
Mr. Cedric ได้พูดถึงแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรว่า ควรให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาสู่ Global Value Chain โดยต้องเน้นไปที่การสร้างกลไกการฝึกอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง และการสร้าง
Value Chain ของพืชผลเกษตรในระดับประเทศไปสู่ The Whole Food Value Chain

3) International Trade Center : ITC
ท่านเอกอัครราชทูต WTO ได้นําคณะเข้าพบปะหารือกับผู้แทน ITC 4 คน ประกอบด้วย
1. Mr. Robert Skidmore : Chief Sector Competitiveness
2. Ms. Sylvie Be temps Coaching Trade Promotion office: Asia and The Pacific
3. Ms. Frederine Derlot Copy ผู้บริหารโครงการผลไม้ ITC
4. Ms. Jean-Marie Poujam รองผู้อํานวยการ ITC
การหารือได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานของ ITC และ TRF (สกว.) โดยมี
ประเด็นสําคัญที่น่าสนใจ ดังนี้
• ITC มีแนวทางการทํางานที่มุ่งไปในการทํางานร่วมกับหน่วยงานในประเทศต่างๆ เพื่อ
ค้นหาช่องว่างและจุดที่เป็น Bottom Neck ในการพัฒนาไปสู่ Global Trade โดยทั่วไปจะเป็นไปภายใต้
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะการดําเนินการโครงการนําร่องและเมื่อมีข้อ
ค้นพบและแนวปฏิบัติที่ดี จึงจะขยายผลไปยังชุมชนอื่น
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• ITC ให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยง Supply Side และ Demand Side ในการพัฒนา
โซ่อุปทานของโครงการวิจัยเกี่ยวกับ Commodities ตัวอย่างที่ดําเนินการอยู่ ได้แก่ เช่น โครงการมะม่วง
ใน อาฟริกา โครงการพัฒนาในปากีสถาน ที่ ITC พยายามเชื่อมโยงโซ่อุปทานสู่ตลาด EU โดยริเริ่ม
ตั้งแต่การส่งเสริมการพัฒนาการผลิตระดับ Farm โดยใช้แนวทาง GAP เพื่อสร้างคุณภาพให้กับผลผลิต
• ทาง สกว. ได้กล่าวถึงแนวทางการวิจัยที่ให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงโซ่อุปทานใน
พืชผลหลายชนิด เช่น โครงการข้าวคุณธรรม ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ดําเนินการอยู่ ฯลฯ โดยมี
ข้อสรุปร่วมกันดังนี้ 1. จะมีโครงการความร่วมมือระหว่าง ITC และ สกว. โดยในเบื้องต้นจะเป็นเรื่อง
มะพร้าว และข้าวอินทรีย์ 2. การศึกษาแนวทางการพัฒนา Global Value Chain ในกลุ่มสินค้าเกษตร
โดยใช้ฐานของกลุ่มประเทศอาเซียน
4) การประชุมหารือกับเอกอัครราชทูต WTO (คุณวีระชัย นพสุวรรณวงศ์) และทูตเกษตร
WTO (คุณธวัชชัย เดชาเชษฐ)
การประชุมหารือได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยที่นําไปสู่การลด
ข้อจํากัดและการยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ก้าวสู่ Global Value Chain โดยมีความเห็นตรงกัน
ว่า ต้องดําเนินการตั้งแต่การส่งเสริมการผลิตคุณภาพ การเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจ เพื่อนําผลผลิตไป
จําหน่ายในตลาดโลกให้ได้ ซึ่งจําเป็นต้องมีฐานงานวิจัยช่วยสนับสนุนเพื่อศึกษาหาแนวทางการสร้าง
คุณภาพสินค้าและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ควรดําเนินการ
ภายใต้โครงการความร่วมมือทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะ
สหกรณ์
ข้อสรุปของการประชุม สกว. จะได้เชิญเอกอัครราชทูต WTO เป็นวิทยากรในงานเสวนาวิชาการของ
สกว. เพื่อนําไปสู่การริเริ่มแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรสู่ Global Value Chain ต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน คือ ได้รับความรู้ และกรอบแนวทางการพัฒนาภาค
การเกษตรสู่ Global Value Chain ด้วยการสร้างกลไกการฝึกอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง และการสร้าง Value
Chain ของพืชผลเกษตรในระดับประเทศสู่ The Whole Food Value Chain ได้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้สําหรับการวิจัย ตลอดจนทิศทาง การพัฒนางานวิจัยด้านสหกรณ์ในอนาคตร่วมกัน
อีกทั้ง ได้แนวทางการพัฒนา Global Value Chain ในกลุ่มประเทศอาเซียน และแนวทาง
การวิจัยที่นําไปสู่การลดข้อจํากัดและการยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ก้าวสู่ Global Value Chain
ที่ต้องเริ่มต้นจากการส่งเสริมการผลิตคุณภาพ การเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจ เพื่อนําผลผลิตไปจําหน่าย
ยังตลาดโลก
การศึกษาดูงานและประชุมหาลู่ทางความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ ณ กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ได้ความรู้สําหรับนําไปขยายผลโครงการความร่วมมือสําหรับตัวแบบธุรกิจฐานสังคม/
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สหกรณ์สู่การสร้างพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
และการเตรียมความพร้อมสําหรับการก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียน โดยใช้ฐานของกลุ่มประเทศอาเซียนใน
การศึกษาแนวทางการพัฒนา Global Value Chain
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 30/2556 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 17/2556)
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 – 11.30 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. คุณกาญจนา คูหากาญจน์
3. คุณบรรหาร
4. คุณสุขุม
5. คุณสมพงษ์

หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop
ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน
Farmer Shop
แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน
Farmer Shop
ไวทยธํารงค์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ชุ่มเพ็งพันธ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
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เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งเรื่องเพื่อทราบ พร้อมนําเสนอภาพการศึกษาดูงานและ
ประชุ ม หารื อ สํ า หรั บ ลู่ ท างความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ หน่ ว ยงานระหว่ า งประเทศ ณ กรุ ง เจนี ว า
ประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ เมื่ อ วั น ที่ 7-13 มิ ถุ น ายน 2556 ที่ ผ่ า นมา โดย ดร.ศุ ภ ชั ย พานิ ช ภั ก ดิ์
(เลขาธิการ UNCTAD) ให้ความสนใจในงานวิจัยโครงการ Farmer Shop และคาดว่าภายหลังจากที่ท่าน
หมดวาระในตําแหน่งเลขาธิการ UNCTAD ในเดือนกันยายนนี้แล้ว อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมกับงานของ
สถาบันฯ
วาระที่ 2 การสังเคราะห์สถานการณ์ของ SMEs/OTOP ภายใต้โครงการ Farmer Shop
ที่ประชุมได้ร่วมหารือ สังเคราะห์สถานการณ์ของ SMEs /OTOP ภายใต้โครงการ
Farmer Shop ซึ่ง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า ที่ผ่านมา ภาครัฐได้พยายามส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอประดับ 5 ดาว แต่สุดท้าย
แล้วก็ไม่ได้นําผู้ประกอบการเหล่านี้ไปสู่ตลาดส่งออกหรือสนับสนุนไปสู่ตลาดต่างประเทศ
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ได้ต้ังคําถามในที่ประชุมว่า ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน
กลุ่มผู้ประกอบการจะสามารถอยู่รอดจนถึงสิ้นปีนี้ได้หรือไม่
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวว่า จากประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ และได้
เข้าร่วมโครงการผลิตสินค้าโอทอป ซึ่งได้รับเลือกเป็นโอทอป ระดับ 5 ดาว มาตั้งแต่ปี 2546 และได้รับ
มาตรฐานต่างๆ ทุกอย่างที่ภาครัฐกําหนด จนถึงปัจจุบันปี 2556 ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดีข้ึน ทุกวันนี้ยังคงต้องนําสินค้าไปออกบู๊ทจําหน่ายในงานมหกรรมที่รัฐจัดขึ้น พร้อมๆ กับ
สินค้าโอทอปทั่วไปอยู่ตลอด โดยภาครัฐไม่มีการนําผู้ประกอบการที่ได้รับรองสินค้าระดับ 5 ดาว ไปสู่
ตลาดส่งออกหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปว่าที่คุณกาญจนากล่าวถึงนั้นคือ บทวิเคราะห์ข้อหนึ่ง
ที่ว่าตั้งแต่ปี 2546 มีผู้ประกอบการ ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่ภาครัฐให้ทํา โดยต้องผ่านมาตรฐาน
ต่างๆ ทั้ง HACCP ฮาลาล ฯลฯ มาจนถึงปี 2556 แต่ภาครัฐยังไม่เคยนําผู้ประกอบการระดับดีเหล่านี้ไป
ยังเป้าหมายตลาดต่างประเทศหรือการส่งออก แต่ยังคงวนอยู่ในตลาด กทม. หรือภูมิภาคเพียงเท่านั้น
ภาครัฐไม่มีทิศทางให้กลุ่ม SMEs/OTOP ระดับ 5 ดาว ก้าวต่อไป ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กทั่วไปที่
ได้ไม่ถึงระดับ 5 ดาว ก็เกิดขึ้นมามากมายตามการส่งเสริมของภาครัฐ ซึ่งสุดท้ายก็ต้องเลิกกิจการไป
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เป็นวัฏจักรวนเวียนเช่นนี้ ดังนั้นสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จึงต้องการช่วยเหลือกลุ่มระดับ 5 ดาว
เหล่านั้นให้ได้ไปสู่ตลาดต่างประเทศหรือมีการส่งออก ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ขอความร่วมมือให้ คุณศรุดา
โลหะนะ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ช่วยทําคู่มือการประเมิน ให้เป็น
ของสถาบันฯ เพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานสินค้าต่อไปด้วย
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กล่าวว่า สําหรับกรณีของตนเองนั้นขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่ที่ตลาดในประเทศ หรือส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะยังมี
ปัญหาเรื่องวัตถุดิบกล้วยเล็บมือนางที่ไม่เพียงพอในการผลิต ซึ่งภาครัฐควรให้ความสําคัญกับเรื่องของ
ความยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ประกอบการด้วย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่า อีกปัญหาหนึ่งคือ ภาครัฐส่งเสริมโดยใช้ตลาด
เป็นตัวนํา แต่ไม่พิจารณา backward ที่วัตถุดิบ เพราะเมื่อสินค้าติดตลาดแล้วมักจะพบปัญหาเรื่องการ
ไม่มีวัตถุดิบ เช่นกรณีตัวอย่างของคุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ที่ไม่มีกล้วยเล็บมือนาง ซึ่งเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักถึงปัญหาเรื่องวัตถุดิบด้วย นอกจากนี้ภาครัฐ
จะต้องมีจุดมุ่งหมายให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการด้วย
คุ ณ กาญจนา คู ห ากาญจน์ กล่ า วเสริ ม ว่ า ในทางปฏิ บั ติ ข องภาครั ฐ นั้ น จะมี ก าร
รวบรวมเอกสารต่ างๆ ของผู้ ป ระกอบการ เช่ น เอกสารประวั ติ ผู้ป ระกอบการ รายละเอี ย ดสิ น ค้ า
มาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ การพัฒนาสินค้าต่างๆ ฯลฯ ซึ่งตนเองได้ทําส่งภาครัฐมาโดยตลอด แต่สุดท้าย
เอกสารเหล่านี้กลับไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์ใดๆ
คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กล่าวเสริมว่า เงินงบประมาณที่ภาครัฐได้มา ทําให้ต้องการ
เพียงตัวชี้วัดที่ต้องการเท่านั้น ไม่ได้มุ่งเน้นที่ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง เช่น ต้องการเพียงตัวเลขว่าได้
ผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าระดับ 5 ดาว ในกี่ตําบล เป็นต้น ซึ่งสรุปได้ว่าหน่วยชี้วัดเหล่านั้นไม่ใช่ของ
จริงที่จะเป็นประโยชน์ใดๆ ต่อผู้ประกอบการ แต่เป็นเพียงการวัดเพื่อไว้ใช้ของบประมาณในปีต่อไป
เท่านั้น
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ เสริมว่า ปัจจุบันอีกปัญหาหนึ่งคือ นโยบายภาครัฐที่
ช่วยเหลือเรื่องภาษีนิติบุคคล ที่ภาครัฐช่วยลด 7% นั้น ทําให้ผู้ประกอบการเกิดความเหลื่อมล้ําจากนิติ
บุคคลรายใหญ่เพิ่มขึ้นด้วย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปว่า ข้อจํากัดที่ค้นพบ คือ
1) ภาครัฐ ทําภารกิจของภาครัฐ โดยไม่ได้มี KPIs ที่จะยกระดับ SMEs/OTOP อย่าง
เป็นรูปธรรม
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2) นโยบายรัฐ ยังไม่ได้ยกระดับความสามารถของ SMEs/OTOP ไปสู่ตลาดปลายทาง
อย่างเป็นรูปธรรม (ตลาดส่งออก) และมีข้อเสนอ คือ SMEs/OTOP ควรมีแผนธุรกิจ
ที่มองระบบโซ่อุปทาน และ Global Value Chain
คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กล่าวแสดงความเห็นว่า สําหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่พัฒนา
ไปถึงระดับ 5 ดาว หรือเป็นเป็นผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องรอความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล เพราะรัฐบาลจะมุ่งไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กมากกว่า
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวว่า สําหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีขนาดเล็กนั้น
จะได้เปรียบผู้ประกอบการรายย่อยที่มีขนาดธุรกิจใหญ่ที่ต้องทํามาตรฐานสากลต่างๆ ตามข้อกําหนด
เพราะผู้ประกอบการเหล่านี้จะมีรายจ่ายจํานวนมาก ทั้งค่าแรงงาน ขั้นต่ํา 300 บาท หรือค่าการรับรอง
มาตรฐานต่างๆ เช่น การขอมาตรฐานฮาลาล ปีละ 70,000 บาท มาตรฐานใบรับรองสินค้าออร์แกนิค
50,000 บาท มาตรฐาน GMP/HACCP 60,000 บาท รวมถึงมาตรฐานรายย่อยต่างๆ และเรื่องที่ต้องเสีย
ภาษีเต็มอัตรา ทั้งหมดเหล่านี้คือภาระที่ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีขนาดธุรกิจใหญ่กว่าจะต้องแบกรับ
ทั้งหมด ทําให้เกิดเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าผู้ประกอบการรายย่อยขนาดเล็กที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้
นอกจากนั้น ตนเองเป็ น ผู้ป ระกอบการอาหารกลุ่ม แรกๆ ที่ต้ อ งมี ม าตรฐานต่ า งๆ เหล่ า นี้ ทั้ ง GMP,
HACCP,
ฮาลาล ฯลฯ แต่เมื่อสินค้าได้รับมาตรฐานทั้งหมดตามที่กําหนดแล้ว กลับไม่มีตลาดให้
ผู้ประกอบการอย่างพวกเรา
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปว่า ปัญหาเหล่านี้กระทรวงพาณิชย์ต้องเข้ามาช่วย ทั้งนี้
ควรมีข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่ภาครัฐ สําหรับกลุ่มผู้ประกอบการ ระดับ 5 ดาว คือ
1) รัฐควรต้องมีงบเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐาน ในตลาด Global Value Chain
2) ปัญหาเรื่องโครงสร้างของระบบ SMEs/OTOP ที่ยังได้รับความเหลื่อมล้ํา
โดยทางแก้หนึ่งคือ อาจมีการจัดตั้งสมาคม (ผู้ประกอบการระดับ 5 ดาว) เพื่อเป็นกลไก
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งจะเป็นกระบอกเสียงให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ
เหล่านี้ ซึ่งสมาคมจะมีภารกิจการให้บริการด้านวิชาการ ทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แหล่งทุน ฯลฯ ทั้งนี้จะเน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมและมีเป้าหมายร่วมกัน ต้องมีความ
เชื่อมั่นไว้วางใจกัน (Trust) โดยสถาบันฯ สามารถเป็นผู้ back up ให้แก่สมาคม
คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กล่าวว่า เรื่องการจัดตั้งสมาคม เป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้
ทั้งนี้ควรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่วนตัวแทนจําหน่าย
ทั้งนี้ในเบื้องต้น ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ควรมีการจัดตั้งสมาคม เพราะสมาคมจะ
เป็นตัวช่วยลดช่องว่าง และเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนกระแส Farmer Shop โดย SMEs ที่ต้องการยกระดับ
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ไปสู่ตลาดการส่งออก ฉะนั้นสมาคมจะเป็นกลไกทําหน้าที่ประสานงาน ซึ่งจะมีนักวิชาการช่วย back up
และมีเงื่อนไขสมาชิกในเบื้องต้น ดังนี้
1) มีศักยภาพเรื่องผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน
2) เป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์
3) มีความรับผิดชอบสูง (ไม่มองแต่ประโยชน์ของตนเอง แต่มองที่เป้าหมายร่วมของ
สมาคม)
4) สมาชิกเห็นชอบและยินดีปฏิบัติตามกรอบการดําเนินงานและกิจกรรมของสมาคม
และคุณสมบัติผ้ทู ี่จะเข้าร่วมสมาคม ต้องประกอบด้วย
1. เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสมาคม
2. มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของสมาคมตามแผนที่ผ่าน
การเห็นชอบ
3. เป็น ผู้ ป ระกอบการ SMEs, โอทอป หรื อ สหกรณ์ ที่มี ค วามพร้ อ มสํา หรั บ ตลาด
ส่งออก
4. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสมาคม ไม่มีธุรกรรมที่ขัดต่อกิจกรรม
ของสมาคม
ปณิธานร่วมของสมาคม คือ สมาคมจะเป็นกลไกของสมาชิกเพื่อเสริมพลังซึ่งกันและ
กันในเชิงวิชาการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะทําให้สมาชิกยืนหยัดในธุรกิจอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้นําเสนอภาพการออกบู๊ท “โครงการอาหาร
เพื่อสุขภาพ” ที่ ThaiPBS นําทีมโดย อาจารย์ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. – 16 ก.ค.
2556 เป็นเวลาหนึ่งเดือน และจะส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินผลการดําเนินงานต่อไป นอกจากนี้สถาบันฯ ได้
มีแผนงานที่จะจัด Outlet ของ SMEs/OTOP ในเครือโครงการ Farmer Shop ณ ไทยพีบีเอส ด้วยใน
อนาคต
จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวต่อไปว่า ภาครัฐควรคํานึงถึงมาตรฐานระดับ
Global Value Chain โดยได้สรุปแผนภาพ Global Value Chain ของโครงการ Farmer Shop ไว้ดังรูป
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สถาบัน/ ภาควิชาการ ที่ช่วยสนับสนุนด้านวิชาการ

สมาคม
Global Value Chain
การจัดหา
ปัจจัยการผลิต
* GAP /
IFOAM /
ThaiGAP

การผลิต
* มาตรฐาน
HACCP/ Halal
Food safety

แผนเรียนรู้/ข้อมูลข่าวสาร

เป้าหมาย

การสร้างแบรนด์

การตลาด
ในประเทศ
* Outlet ถาวร
ที่ประชาชน
เข้าถึงและจูงใจ
* มีมืออาชีพ
เข้าไปดูแล

- ตลาดเป้าหมาย
ที่ยั่งยืน
- ยอดจําหน่าย
- การพัฒนา/
การเรียนรู้
- นวัตกรรม

การตลาด
ต่างประเทศ
* ตัวแทนจําหน่าย
ที่มีเป้าหมายร่วม

สําหรับแผนการดําเนินงานสมาคมนั้น จะมี Concept paper เรื่องสมาคม แล้วจะ
ดําเนินการจดทะเบียน ทั้งนี้ต้องหาสมาชิกเข้าร่วม โดยในทางปฏิบัติขอให้คณะกรรมการทุกท่านจัดทํา
รายชื่อผู้สนใจและมีความพร้อมเข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้กําหนดไว้ในเบื้องต้น
อย่างไรก็ตาม รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงว่า เรื่องการจัดตั้งสมาคมนั้นจะต้องนัด
หารือกันอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปต่างๆ ในการดําเนินการต่อไป
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวสรุปว่า ข้อดี/ประโยชน์ของการเข้าร่วมสมาคมนี้คือ
ผู้ประกอบการจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่ต้องเดินคนเดียว มีการช่วยเหลือกัน และมีความอบอุ่นในการ
ดําเนินธุรกิจ และที่สําคัญจะช่วยให้การเดินทางไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําเดือนพฤษภาคม 2556

Shop

ณ คณะเศรษฐศาสตร์

คุณวสินธรา ขวยเขิน เจ้าหน้าที่โครงการฯ รายงานผลการดําเนินงานของโครงการร้าน
Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 ดังนี้
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,111 ราย โดยมีสมาชิก
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจํานวน 27 ราย ผลประกอบการมีรายได้รวมทั้งสิ้น 69,675.50 บาท หัก
ต้นทุนสินค้าขาย 55,300.35 บาท กําไรขั้นต้นของร้าน 14,375.15 บาท รวมรายได้จากโครงการซื้อข้าว
จากชาวนา 3,339 บาท สรุปมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ รวม 17,714.15 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าสถานที่
ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าสาธารณูปโภค
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ยอดสินค้าขายดีเรียงตามจํานวน ได้แก่ น้ําข้าวโพด น้ําดื่มเกษตร ไอศครีมสไตล์อิตา
เลียน ไดฟูกุ กระเจี๊ยบอบกรอบ ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิ 105) น้ําว่านหางจระเข้ในน้ําใบเตย กระ
หรี่พัฟ ขนมเปี๊ยะ และเห็ดหอมอบกรอบ ตามลําดับ ส่วนยอดสินค้าขายดี เรียงตามจํานวนเงิน ได้แก่ น้ํา
ข้าวโพด ข้าวเกิดบุญ 5 กก. (ไม่ Vacuum) ถุงผ้า Farmer Shop ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิ 105) ข้าว
กล้องคุณธรรม (หอมนิล) ไอศครีมสไตล์อิตาเลียน ชุดของขวัญชาเขียวใบหม่อน กาแฟชุมพร 3in1
กระเจี๊ยบอบกรอบ และข้าวกล้องคุณธรรม (หอมแดง) ตามลําดับ
3.2 ติดตามความก้าวหน้า Outlet Farmer Shop
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือแนวทางการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop
ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขอความเห็นจากที่ประชุมว่าควรดําเนินการร้าน
Farmer Shop ที่นี่ต่อไปอีกหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าร้านต้นแบบที่คณะเศรษฐศาสตร์จะต้องยุติไป
แต่ร้านอาจจะไปตั้งที่อื่นทดแทนและจะมีการต่อยอดต่อไป เช่น สหกรณ์การเกษตรปราสาท ที่ให้ความ
สนใจในการนําร้านไปตั้งไว้ที่ร้านค้าในปั๊มน้ํามันของสหกรณ์ เป็นต้น
ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า หากได้ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนโครงการร้าน Farmer
Shop ครบถ้วนตามแผนวิจัยแล้ว และได้จัดทําคู่มือต่างๆ เรียบร้อยแล้ว อาจจะไม่ต้องดําเนินการร้าน
ต้นแบบ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ต่อไป แต่ท้ังนี้ก่อนปิดร้านในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะได้จัดเวทีถอด
บทเรียนและประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
ผู้เข้าร่วมประชุมบอกเล่าประสบการณ์การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มี
ความเหลื่อมล้ําของผลประโยชน์ และผลกระทบจากนโยบายรัฐที่ลดอัตราภาษีให้แก่นิติบุคคล ซึ่ง
สุดท้ายต่างต้องทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรตนเองทั้งสิ้น
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่า เป้าหมายของนักวิชาการ คือการให้การเรียนรู้
(Educate) แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนระดับอาชีวะฯ โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ให้
รู้จักการเอารัดเอาเปรียบ และสร้างความเหลื่อมล้ําของผู้ประกอบการรายใหญ่กับรายย่อย
จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปแผนภาพโครงสร้างการดําเนินงาน ดังรูป
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ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

รายงานการประชุม
เวทีถอดบทเรียนและวางกลยุทธ์การวิจัยในอนาคต
วันที่ 21 มิถนุ ายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. ดร.โชคชัย
3. คุณณรงค์
4. คุณณัฐกานต์
5. ดร.ธนภัท

ภัทราวาท
สุทธาเวศ
คงมาก
สหวัชรินทร์
แสงอรุณ

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประสานงาน สกว.
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
สํานักยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขัน สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
6. ดร.ธวิช
สุดสาคร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7. นายนพเวช
บุญมี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8. คุณนิคม
เพชรผา
มูลนิธิธรรมะร่วมใจ
9. คุณบุญเกิด ภานนท์
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
10.คุณบุญล้วน อุดมพันธ์
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
11. ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. คุณวิชัย
ประกอบทรัพย์ กลุ่มผู้ปลูกผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี
13. คุณวินัย
เมฆดํา
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
14. คุณวุฒิชัย
ประกอบทรัพย์ กลุ่มผู้ปลูกผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี
15. คุณศศิธร
วิเศษ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
16. รศ.ศานิต
เก้าเอี้ยน
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17. คุณสุวิทย์
ภูมิประเสริฐโชค สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
18. คุณอดุลย์
โคลนพันธุ์
มูลนิธิธรรมะร่วมใจ
19. ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20. คุณอรุษ
นวราช
โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์
21. ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
22. คุณสุรศักดิ์ สุขศิริ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
23. คุณสุทิศ
จิราวุฒิพงศ์ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์
24. คุณดิษยา
ยศพล
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์
25. คุณวิชัย
มีสวัสดิ์
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เวทีถอดบทเรียนเพื่อวางกลยุทธ์การวิจัยในอนาคต ซึ่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดขึ้น
เมื่อ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีนักวิจัยทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้าร่วมเวที ทําให้เกิดบรรยากาศที่คึกคัก
ขึ้นทันที โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเปิดเวที และเริ่มด้วยการเชิญชวนนักวิจัยมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายภายใต้หัวข้อ “เรื่องเล่าจากนักวิจัย...การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” ซึ่งมีเรื่องน่าสนใจมา
เล่าสู่กันฟัง ดังนี้
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
“เข้ า ร่ ว มทํ า งานวิ จั ย ในโครงการวิ จั ย เครื อข่ า ยคุ ณ ค่ า ยางพารา โดยได้ ทํ า งานร่ ว มกั บ
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ.ตรัง ซึ่งมีการทําธุรกิจที่หลากหลายและมีธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจยางพารา
ในรูปแบบการซื้อมาขายไป
ในระยะแรกของการทํางานวิจัยจะมีความไม่เข้าใจระหว่างกัน จึงต้องจัดเวทีพูดคุยรับฟัง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อสร้างความเข้าใจ โดย
นักวิจัยจะเข้าไปช่วยทําแผนธุรกิจให้แก่สหกรณ์ เพื่อแนะนําให้สหกรณ์รู้จักแผนการบริหารจัดการและ
การบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงกับสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนยาง
ต้นแบบ ให้รู้จักวิธีลดความเสี่ยงในการปลูกยางด้วยการปลูกพืชอายุส้ันที่ใช้เวลาเก็บเกี่ยวเร็ว เพื่อเป็น
การเพิ่มรายได้ในระหว่างรอการกรีดยางด้วย
สําหรับเรื่องของอุปสรรคการทํางานจะพบว่า การทํางานในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นอีก
วัฒนธรรมหนึ่งที่มีความเฉพาะในพื้นที่น้ัน การนําความรู้ใหม่ๆ ไปให้ยังเป็นเรื่องยาก เพราะคนในพื้นที่
มักจะไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การสร้างศูนย์เรียนรู้ไม่ประสบ
ผลสํ า เร็ จ สํ า หรั บ บทเรี ย นในการทํ า โครงการวิ จั ย ที่ ไ ด้ คื อ 1) เรื่ อ งการเลื อ กพื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ
โครงการวิจัยเป็นเรื่องสําคัญ 2) ควรพิจารณาว่า คน หรือ องค์กร ที่ไปร่วมงานด้วยนั้นมีความมุ่งมั่นใน
การแก้ ปัญหาที่มีอยู่มากน้ อยเพียงใด ซึ่งคิดว่าทั้งสองประเด็ นนี้จะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะส่ งผลต่อ
ความสําเร็จของโครงการ”

ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง
“ทํางานกับสถาบันฯ โดยเริ่มต้นจากโครงการเครือข่าย 9 จังหวัด เมื่อปี 2548 และขยาย
ผลต่อมาเป็นเครือข่าย 36 จังหวัด จนได้ชุดความรู้การสร้างเครือข่าย ซึ่งตามความเห็นในฐานะ
นักวิชาการนั้น คิดว่าการนําความรู้ทางวิชาการเข้าไปแทรกในวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบ้านและ
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สหกรณ์ทั่วไปยังไม่มี แผนการบริหารจัดการที่เหมาะสม ดัง นั้น สถาบั นฯ จึงได้ นําความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการเข้าไปให้แก่สหกรณ์ ซึ่งการนําแผนเหล่านั้นลงไปให้สหกรณ์การเกษตรในหลายพื้นที่
พบว่ า ประสบความสํ า เร็ จ เป็ น อย่ า งมาก โดยเฉพาะสหกรณ์ ก ารเกษตรในเขตพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้คิดเองทําเองอย่างเสรีแล้วจะมี
เปอร์เซ็นต์ความสําเร็จสูง ทั้งนี้ในส่วนของตัว “คน” ก็เป็นเรื่องสําคัญ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคน
ด้วย ต้องสร้างแรงจูงใจให้คนในพื้นที่มีความมุ่งมั่นซึ่งจะช่วยให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จได้
และอีกคําถามหนึ่งคือ จะมีวิธีการอย่างไรในการเชื่อมต่องานที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วไปสู่การ
ขยายเครือข่าย หรือจะหาทางนํานวัตกรรมอื่นๆ ที่มีอยู่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้กระบวนการใหญ่ขึ้น
ปัจจุบันประเทศกําลังประสบวิกฤติต่างๆ มากมาย ซึ่งจากวิกฤตเหล่านั้น อาจสามารถ
สรุปเป็นประเด็นโจทย์วิจัยได้ ดังนี้คือ 1) ฐานความรู้/ภูมิปัญญาที่เริ่มหายไปจากคนรุ่นใหม่ จะฟื้นฟู
เรื่องนี้ได้อย่างไร 2) ทรัพยากร คนในชุมชนใช้ทรัพยากรร่วมกันมากน้อยแค่ไหน 3) เกษตรอินทรีย์ จะ
ต่อยอด/ขยายให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างไร 4) เรื่องการลดต้นทุนการผลิต จะทําได้อย่างไร 5) เรื่องพันธุ์พืชที่
มักไม่มีการเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ทําให้อาจมีปัญหาว่าต่อไปเกษตรกรต้องซื้อพันธุ์พืชมาใช้ในการผลิต
6) มาตรฐานการผลิต จะต้องทําให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าของสหกรณ์ และสุดท้ายเป็นประเด็นเรื่อง
คุณค่าและมูลค่า ที่ควรเพิ่มลงไปในการดําเนินงานโครงการด้วย”
คุณนิคม เพชรผา
“จากการทํางานร่วมกับสถาบันฯ ซึ่งเริ่มต้นจากโครงการวิจัยเครือข่าย 36 จังหวัด ต้อง
ออกไปทํางานกับชาวบ้าน ซึ่งได้นําแนวคิดที่ว่า อาชีพชาวนาที่มีนาแล้วมีศักดิ์ศรี จะทําอย่างไร? มีการ
จัดเวทีเพื่อระดมความคิดว่าชาวนาที่จะเป็นเจ้าของตัวเองและสามารถแก้ปัญหาให้ตัวเองจะต้องทํา
อย่างไร จนได้คําตอบว่าจะต้องสร้างคุณค่าที่แปลกออกไป สร้างความแตกต่างกับคนผลิตข้าวทั่วไป
ทางกลุ่มจึงรวมกั นซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ในวัด มีธรรมะเป็นธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ มีจิตที่เอื้ออาทร คนปลูกข้าวมีการถือศีล งดเว้นอบายมุข ตั้งใจผลิตข้าวเพื่อส่งให้คนกินข้าวมี
สุขภาพดี จึงทําให้กลุ่มได้รับการตอบรับจากสังคมมากขึ้น ทั้งนี้ชาวนาต้องรู้จักทํางบดุลของตัวเองนั่น
คือ ดุลชีวิต การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การเป็นหนี้ลดน้อยลง หรือมีหนี้มากขึ้นแต่มีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
เหล่านี้คือดุลชีวิต ส่วนในแง่ของธุรกิจเชิงสังคมนั้น ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจทางสังคมจะต้องมีความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าในแนวคิดนี้ด้วย ธุรกิจทางสังคมต้องสร้างหลักประกันเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
ซึ่งกลุ่มข้าวคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนคือทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความมั่นคงทางอาหาร การ
ร่วมมือจากต้นน้ําไปถึงปลายน้ําเป็นสิ่งสําคัญ
สิ่งที่น่าเป็นห่วงในวันนี้ มีอยู่ 3 อ. คือ 1) อายุของเกษตรกร มีคําถามว่าอนาคตของ
เกษตรกรไทยจะเป็นไปอย่างไร ปัจจุบันอายุเฉลี่ย 55 ปี อีกสิบปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เพราะเด็กรุ่น
ใหม่ จ ะไม่ ก ลั บ มาประกอบอาชี พ เกษตรกร ดั ง นั้ น โจทย์ ข้ อ หนึ่ ง คื อ ทํ า อย่ า งไรจึ ง จะสร้ า งทายาท
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เกษตรกรให้เพิ่มมากขึ้นได้ 2) อากาศที่เปลี่ยนแปลง พวกเราจะปรับตัวให้สามารถรับกับสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างไร และ 3) อาณาเขต เมื่อมีการเปิดพื้นที่ AEC แล้ว พื้นที่การ
เพาะปลูกของไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น เช่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย แล้วจะพบว่าต้นทุน
การผลิตของไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีคําถามว่าประเทศไทยเตรียมวางกลยุทธ์เพื่อรองรับ
ปัญหาเหล่านี้แล้วหรือไม่”
คุณอดุลย์ โคลนพันธุ์
“เป็นชาวนาโดยกําเนิด และประกอบอาชีพชาวนามาตลอดชีวิต เมื่อได้เข้ามาทํางานวิจัย
กับโครงการนี้ จึงได้แนวคิดว่า ชาวนาจะต้องคิดแก้ปัญหาของตัวเองก่อนแล้วจึงจะคิดไปขอความ
ช่วยเหลือจากคนอื่น พวกเราหาทางเพื่อความอยู่รอดจนประสบความสําเร็จ ต้องสู้กับโรงสีขนาดใหญ่
โดยการผลิตข้ าวพั นธุ์พื้นเมืองเพื่อจําหน่าย ต้องสร้ างความแตกต่ างให้กับกลุ่มตัวเอง ซึ่ งได้ มีการ
รวบรวมสายพันธุ์ข้าวได้มากกว่า 150 สายพันธุ์ในปัจจุบัน จนได้เป็นนวัตกรรมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว
เพื่อให้ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ เหล่านั้นคงอยู่กับชาวนาตลอดไป
สํ า หรั บ ด้ านการตลาดมี ก ารพัฒ นาเป็ น การตลาดล่ ว งหน้ า โดยผู้ บ ริ โ ภคจะสั่ ง ซื้ อ ข้ า ว
ล่วงหน้า จะมีคําสั่งซื้อ พร้อมระบุว่าต้องการข้าวพันธุ์ใด จํานวนเท่าใด เมื่อรู้ปริมาณความต้องการข้าว
แต่ละสายพันธุ์แล้ว กลุ่มจะบริหารจัดการแบ่งการผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้
ผู้บริโภคต้องโอนเงินมัดจํา 30% ล่วงหน้าพร้อมคําสั่งซื้อ โดยมีบริษัททีวีบูรพา จํากัด ช่วยทําตลาด
ให้แก่ตลาดข้าวคุณธรรมด้วย”
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
“จากเดิมไม่ได้ทํางานด้านสหกรณ์ แต่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตร-ผักผลไม้ และเมื่อได้
เข้ามาทํางานกับโครงการ Farmer Shop แล้ว ทําให้เห็นอุปสรรคในการทํางานว่าการเปลี่ยนทัศนคติ
ของผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และสินค้าทางเลือกจะทําการตลาดยากกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ ดังนั้นสิ่งที่
จะช่วยสินค้าทางเลือกได้คือ การทําเรื่องคุณภาพสินค้า ผู้ผลิตต้องผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน และ
คุณภาพต้องไม่ด้อยกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ นอกจากนี้อีกปัญหาหนึ่งคือ สถานที่จําหน่ายสินค้า ซึ่งเรา
ขาดแคลนพื้นที่แสดงสินค้าที่จะนําไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการต่างๆ เมื่อผ่านการคัดเลือกสินค้ากับโครงการแล้ว ส่วนใหญ่คาดหวังว่า
โครงการจะช่วยให้ขายสินค้าได้มากขึ้น แต่การดําเนินโครงการนี้ต้องพบกับปัญหาต่างๆ มากมาย และ
ได้ข้อค้นพบว่า การจัดการเรื่องต่างๆ เหล่านี้ จะต้องใช้ท้งั คนและเงินทุน และได้บทเรียนในหลายๆ เรื่อง
สําหรับการดําเนินงานร้านค้าปลีกต่อไป นอกจากนี้จะต้องปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ให้มองเรื่องสังคมและทํา
เพื่อส่วนรวมมากขึ้น
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สุดท้ายจะสังเกตได้ว่า สหกรณ์ ใ ดมี ผู้ นําที่ดี ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สหกรณ์ น้ัน จะ
ประสบความสําเร็จได้ดี ต้องมองแยกขาว-ดํา ให้ชัดเจน ห้ามมองเป็นพื้นที่สีเทา ซึ่งเรื่องเหล่านี้ควร
ต้องมีโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้จากโครงการนี้เพื่อต่อยอดต่อไปสู่ชุมชนได้”
คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์
“เริ่มต้นจากความสนใจในงานสหกรณ์ จึงได้เข้ามาร่วมงานกับสถาบันฯ เริ่มงานโครงการ
ซื้อข้าวจากชาวนา (ข้าวเกิดบุญ/ข้าวคุณธรรม) ซึ่งในระยะแรกยังมีคนรู้จักโครงการนี้และรู้จักข้าวทั้ง
สองแบรนด์อยู่น้อยมาก เพราะผู้บริโภคจะมุ่งเน้นที่เรื่องราคาถูกเป็นเรื่องแรก แต่เมื่อได้ออกบู๊ทในงาน
เกษตรแฟร์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้บริโภคได้รู้จักข้าวทั้งสองแบรนด์ โดยวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการนี้ คื อ การเปลี่ ย นพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ยั ง มี ค นไม่ เ ข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ นี้ อ ยู่ ม าก
จนกระทั่งมีการบอกต่อถึงคุณภาพและความอร่อยในราคาที่เป็นธรรม ทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจนมี
สมาชิกและคําสั่งซื้อล่วงหน้าเพิ่มมากขึ้น
สําหรับอุปสรรคในส่วนผู้บริโภคนั้นคือ ผู้บริโภคจะไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
คุณภาพสินค้าและเรื่องการค้าที่เป็นธรรม เพราะแต่เดิมนั้นผู้บริโภคจะมองเพียงเรื่องราคาและความ
สะดวกในการซื้อสินค้าเป็นหลักเท่านั้น”
คุณบุญล้วน อุดมพันธ์
“สํ า หรั บ สหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรวิ สั ย จํ า กั ด เริ่ ม ทํ า งานกั บ สถาบั น ฯ ในโครงการ
เครือข่าย 36 จังหวัด โดยเริ่มต้นที่ 3 สหกรณ์ และพัฒนาต่อจนเป็นเครือข่าย 5 จังหวัด 15 สหกรณ์
ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมาก เพราะการรวมตัวจากแต่ละสหกรณ์ที่มีความคิดที่แตกต่างกัน มีการบริหาร
จัดการและคนที่แตกต่าง การจะร่วมทํางานด้วยกันได้จึงต้องใช้ประโยชน์จากชุดความรู้ของสถาบันฯ ที่
ช่วยให้แต่ละสหกรณ์ กล้าพูดความจริงและกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และต้องกล้ายอมรับความ
จริงของสหกรณ์ว่ามีความสามารถมากน้อยเพียงใด
ธุรกิจสหกรณ์จะต้องมีเครือข่ายจึงจะดําเนินไปได้ดี คนต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อน
ต้องมีสมาชิกที่ดีเห็นความสําคัญของสหกรณ์ พวกเราจะสร้างนักสหกรณ์ที่เข้าใจในหลักการและ
อุดมการณ์สหกรณ์ นอกจากนี้สหกรณ์พวกเราพยายามจะส่งออกข้าวด้วยตัวเองให้ได้ในอีก 2 ปี
ข้างหน้า โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของคน มีการสร้างทายาทเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ต่างๆ ที่สําคัญในการทําธุรกิจ เช่น เรื่องภาษาและโลจิสติกส์ นอกจากนี้ในปีหน้า เราจะสร้างศูนย์
เรียนรู้ของ สกก.เกษตรวิสัย ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. ซึ่งจากการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ จ.นครสวรรค์ ทํา
ให้ได้แรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างศูนย์เรียนรู้นี้ เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นชาวนาที่มีคุณภาพ
เต็มตัว”
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คุณอรุษ นวราช
“จากการเข้ามาทํางานกับสถาบันฯ ตั้งแต่เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านั้นการทําธุรกิจ
โรงแรมจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคนในชุมชนมากเท่าใดนัก จนกระทั่งมีแนวคิดที่ต้องการผลักดัน
เรื่องเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากต้องการสินค้าปลอดสารพิษเข้ามาใช้ในโรงแรมเพื่อเป็นอีกจุดขายหนึ่ง
ของธุรกิจในเรื่องสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในอําเภอสามพรานนั้นมีเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ส่งจําหน่ายใน
ตลาดจํานวนมาก แต่ยังคงใช้สารเคมีในการเพาะปลูกมากที่สุดด้วย และพบว่าตัวเกษตรกรเองต้อง
ประสบปัญหาทั้ง ด้ า นสุขภาพที่มาจากการใช้ สารเคมี และปั ญ หาการเป็น หนี้ สิน จากร้ า นจําหน่ าย
สารเคมีด้วย จึงทําให้เกษตรกรมีความต้องการเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูก แต่ก็ต้องประสบปัญหา
ความกลัวไม่มีตลาดรองรับ และเกษตรกรไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าเปลี่ยนแนวทางการเพาะปลูก
แล้วจะทําได้สําเร็จหรือไม่ ทั้งนี้เป็นเพราะโลกของเกษตรกรนั้นจะมีเพียงสวนเพาะปลูกกับพ่อค้าคน
กลางเท่านั้น
สําหรับตนเองเป็นคนประกอบธุรกิจ เมื่อต้องการแก้ปัญหาเหล่านั้นจึงให้ความสําคัญกับ
เรื่องการตลาดก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อเริ่มทําโครงการจึงใช้ตลาดสุขใจ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะมีตลาดรองรับในการที่จะปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรที่ใช้สารเคมีมาเป็น
เกษตรอินทรีย์ จากการดําเนินงานโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี เกษตรกรเริ่มเชื่อใจและมั่นใจกับการทํา
เกษตรอินทรีย์มากขึ้น และเมื่อเกษตรกรได้พบกับผู้บริโภคที่มาตลาดโดยตรง ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ
วิถีการเพาะปลูกแบบเกษตรปลอดภัยตัวเองแล้ว ผู้บริโภคก็จะให้การยอมรับและซื้อสินค้าโดยไม่จําเป็น
ว่าสินค้านั้นต้องมีแบรนด์ใดๆ ซึ่งสิ่งที่โครงการนี้ทําได้คือ การได้รับความเชื่อมั่นจากเกษตรกร โดย
เกษตรกรยอมเปิดรับความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ที่นําไปมอบให้ นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรนําร่องทํา
เกษตรอินทรีย์ยังได้เจรจาพูดคุยกับห้างโมเดิร์นเทรดด้วยตัวเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอีกด้วย
และคาดว่าในอนาคตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จะสามารถพัฒนาขยายตลาดได้อย่างแน่นอน
สําหรับในมุมมองของนักธุรกิจที่ได้เข้าไปทํางานร่วมกับชุมชน เห็นว่างานเหล่านี้เหมือนเป็น
ธุรกิจฐานสังคม ซึ่งไม่ใช่การทํา CSR ที่จะเป็นการเข้าไปช่วยอุ้มชุมชน และมีความเห็นว่าทุกพื้นที่ใน
ประเทศไทยล้ ว นมี จุ ด เด่ น เป็ น ของตั ว เอง ถ้ า ทุ ก แห่ ง มี ภ าคเอกชนเข้ า มาร่ ว มกั บ เกษตรกรในพื้ น ที่
ดําเนินงานขับเคลื่อนไปพร้อมกับภาครัฐ และมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยให้การสนับสนุนด้านวิชาการแล้ว
คิดว่างานจะดําเนินไปได้ดี เพราะภาคเอกชนเองจะมองต้นแบบเหล่านี้ในรูปของธุรกิจ ซึ่งไม่ต้องรอทุน
จากภาครัฐหรือรอใครมาช่วยให้ทุน และต้องการสร้างเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจด้วย แต่ปัญหาคือ
เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เคยพบมานั้นจะมองแค่ข้ันเดียว ไม่มองระยะยาวหรือไม่คิดไกล ยังไม่มีความเข้าใจ
วงจรธรรมชาติ ดังนั้นเราต้องให้ความรู้ แม้กระทั่งความรู้ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ยังพบปัญหาคือหา
บุคลากรที่สนใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงได้ยากมาก”
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คุณศศิธร วิเศษ
“การดําเนินงานโครงการวิจัยควรต้องพิจารณาถึงความต้องการของเกษตรกรก่อนเป็น
อันดับแรกว่าตัวเกษตรกรต้องการหรือไม่ต้องการอะไร สําหรับการทําโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันฯ
นั้น เริ่มต้นจากปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ํา จึงต้องการหาทางช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้
อย่างยั่งยืน ซึ่งการทํางานวิจัยนั้นต้องตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง และต้อง
รับฟังความคิดของเกษตรกรเป็นสําคัญ ไม่ใช่การออกคําสั่งว่าเกษตรกรต้องทําอะไร นอกจากนี้การทํา
ธุรกิจของสหกรณ์น้ันต้องเป็นธุรกิจเชิงสวัสดิการ ต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นสหกรณ์ที่ทํางาน
เพื่อสมาชิก มิใช่เพื่อกําไรของสหกรณ์ และในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ที่จะจัดตั้ง คือศูนย์ที่มุ่งแบ่งปันองค์
ความรู้แลกเปลี่ยนในชุมชน
สําหรับปัญหาที่เห็นในขณะนี้คือ เราไม่สามารถขับเคลื่อนแม่แบบไปสู่ระดับประเทศได้
เพราะคนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดของแต่ละสหกรณ์น้ันแตกต่างกัน ซึ่งสหกรณ์ควรต้อง
มีมุมมองที่ทําเพื่อสมาชิก ถ้ามีมุมมองเช่นนี้ได้ทําได้จะเกิดการถ่ายโอนชุดความรู้ อย่างไรก็ตามใน
ปั จ จุ บั น แม่ แ บบของพวกเราไม่ ไ ด้ ถู ก นํ า ไปใช้ แ ละยั ง ไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ซึ่ ง พวกเราควรหาวิ ธี ก ารขยาย
และแผยแพร่แม่แบบเหล่านี้ไปสู่สหกรณ์อื่นๆ ต่อไป”
คุณวิชัย ประกอบทรัพย์
“ได้เริ่มทํางานวิจัยกับสถาบันฯ มาตั้งแต่ปี 2549 โดยตนเองมีความคิดที่แปลกแยกจาก
ชาวสวนทั่วไปที่มักจะนิยมไปรวมกลุ่มชุมนุมเพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่สําหรับตนเอง
นั้นมีความคิดว่าการที่ผู้ผลิตผลไม้ต้องพบปัญหาราคาตกต่ํานั้นเป็นเพราะตัวเกษตรกรเองไม่รู้จักการ
วางแผนทั้งเรื่องการผลิตและการตลาด และประเทศยังไม่มีแผนการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของ
เกษตรกรอีกด้วย ทั้งนี้ในอดีตเมื่อการส่งออกผลไม้มีปัญหาพบว่าผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน รัฐบาลกลับ
โยนความผิดให้เกษตรกรว่าไม่ผลิตผลไม้ GAP ทั้งๆ ที่เกษตรกรไม่มีโอกาสที่จะพูดแสดงความคิดเห็น
ไม่มีศักดิ์ศรี มีหน้าที่เพียงต้องทําตามเจ้าหน้าที่รัฐบอกเท่านั้น
เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัยจนได้ผลิตผลไม้คุณภาพแล้ว ก็เล็งเห็นอีกปัญหาหนึ่ง
คือ เรื่องอายุของเกษตรกรที่นับวันจะเหลือแต่ผู้สูงอายุ ไม่มีผู้เข้ามาสืบทอดอาชีพเหล่านี้ คนรุ่นใหม่
ที่มาจากครอบครัวทําการเกษตรเมื่อได้เรียนสูงๆ แล้วกลับไม่คิดจะกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรต่อ
จากรุ่นพ่อแม่ จึงคิดที่จะพัฒนาทายาทเกษตรกรโดยเริ่มจากครอบครัวของตนเองและคนใกล้ชิด โดย
ต้ อ งเริ่ ม จากการสร้ า งศั ก ดิ์ ศ รี ข องเกษตรกรเองก่ อ น ต้ อ งทํ า ให้ สั ง คมยอมรั บ ความมี ศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
เกษตรกรให้ได้
และจากการได้ทํางานวิจัยด้วยตัวเองทําให้ได้ข้อค้นพบว่า การเปลี่ยนแปลงคนเป็นเรื่องที่
ยากมาก ตนเองมีโอกาสเข้าร่วมเวทีได้รับฟังความคิดจากนักวิชาการ ได้ความรู้และแนวคิดต่างๆ เพิ่ม
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มากขึ้น ได้รับการจุดไฟทําให้เกิดความอยากพัฒนาเรื่องต่างๆ แต่ปัญหาที่แท้จริง คือ คนในท้องถิ่นไม่
สามารถเข้าถึงแนวคิดที่ดีเหล่านี้ได้ ส่วนคนที่ได้มาเรียนหนังสือสูงๆ ในเมืองก็มักจะไม่ค่อยกลับไป
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งหมดนี้คือปัญหาและอุปสรรคที่ตนเองมองเห็น”
คุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย์
“เป็ น ทายาทเกษตรกรที่ อยู่ใ นวงอาชี พ เกษตรกรมาโดยตลอด มองเห็ น ปั ญ หาว่ า ภาค
การศึกษาของสังคมไทยเป็นตัวสร้างปัญหาให้แก่อาชีพภาคการเกษตร เพราะเมื่อลูกหลานเกษตรกรได้
ไปเรียนสูงๆ แล้วจะดึงเอาคนรุ่นใหม่เหล่านี้ออกไปสู่สังคมเมือง ไม่ส่งเสริมการกลับสู่ภาคเกษตรกรรม
มากนั ก และบางรายถึ ง แม้ จ ะเรี ย นมาทางด้ า นเกษตรแต่ เ มื่ อกลั บ ไปประกอบอาชี พ จริ ง ๆ แล้ ว ไม่
สามารถทําได้ จึงจะถูกกดดันจากพ่อแม่ที่บางครั้งตั้งความหวังไว้ที่ตัวลูกสูงเกินไป ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้นต้องอาศัยภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ และต้องใช้ความรู้ด้านการ
จัดการเข้ามาช่วย เช่น การวางแผนการผลิตว่าควรปลูกพืชกี่ชนิดในพื้นที่ที่มีอยู่จึงจะได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ การประกอบอาชีพของตนเองนั้นไม่ได้มุ่งหวังเรื่องเงินเพียงอย่างเดียว แต่เน้นที่
ความสุขในการดําเนินชีวิต ได้อยู่กับครอบครัว ที่สําคัญคือได้เป็นเจ้าของตัวเองไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร
สํ า หรั บ ปั ญ หาของเกษตรกรนั้ น เห็ น ว่ า ยั ง ขาดเรื่ อ งการการเก็ บ ข้ อ มู ล การจั ด การ
ฐานข้อมูล ซึ่งตนเองได้จัดทําและมอบให้ คุณศศิธร วิเศษ ใช้เป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรอื่นๆ ซึ่งขณะนี้
เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้น โดยรวบรวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกพืชแต่ละชนิด มารวมตัวที่ศูนย์
เรียนรู้และช่วยให้ความรู้แก่เพื่อนเกษตรกรและคนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วย”
ดร.ธวิช สุดสาคร
“เคยทําโครงการเครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง ในชุดโครงการฯ ของสถาบันฯ ซึ่งได้ข้อค้น
พบว่า สหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรมักจะขาดการจัดการความรู้ ส่วนเรื่องการรวมกลุ่มนั้น
จะไปเน้นที่การรวมกลุ่มซื้อปัจจัยการผลิต แต่ไม่ได้เน้นที่การรวมกลุ่มกันคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตให้พัฒนาขึ้น
สําหรับโครงการวิจัยในปัจจุบัน ได้ดําเนินการเรื่องการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็น
การต่อยอดจากเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา ที่เป็นหนึ่งในชุดโครงการของสถาบันฯ ด้วย
เช่นกัน สําหรับข้อค้นพบของโครงการนี้ คือ สิ่งที่ทางชุมชนคิดไม่ถึงคือเรื่องการจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ซึ่งเรื่องการท่องเที่ยวนั้นเป็นปลายทางที่จะนําไปใช้ แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น
เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องของชีวิตคนในชุมชน เช่น วิถีชีวิตของการประมง ที่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้
เพราะถูกกระแสสังคมดึงออกไปจนหลงลืมคุณค่าของภูมิปัญญาเหล่านี้ นอกจากนี้ควรต้องเชื่อมโยง
เรื่องภูมิปัญญาเข้ากับการศึกษา ควรให้การศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน เรียนแล้ว

1-254

ควรนํากลับไปใช้ได้จริงในชุมชนของตัวเอง ไม่ใช่เป็นการตัดเสื้อโหลที่ผลิตมาแล้วไม่พอดีต่อคนใส่ ซึ่ง
เป็นปัญหาที่พบได้ในปัจจุบัน
นอกจากนี้อุปสรรคที่พบคือ คนส่วนใหญ่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ และการสร้างเครือข่าย
ขึ้นอยู่กับผู้นํา ถ้าผู้นําฝักใฝ่การเมืองจะไม่ประสบความสําเร็จหรือสําเร็จแต่ไม่เกิดความยั่งยืน จึงมี
โจทย์ว่าจะทําอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนได้ รวมถึงเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาให้เป็นระบบ การ
จัดการเครือข่ายจะทําอย่างไรที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งแต่ต้องเป็นไปตามระบบ ซึ่งต้องเป็นไป
ตามธรรมชาติและสร้างระบบที่ดี”
ดร.โชคชัย สุทธาเวศ
“จากที่ได้ฟังผู้ร่วมเวทีหลายท่านกล่าวมานั้นได้สะท้อนแนวคิดให้เห็นว่า ปัจจุบันเรากําลัง
พัฒนาประเทศไปสู่รูปแบบใด และจะนําสหกรณ์ให้แข็งแกร่งได้ด้วยแนวทางใด ซึ่งกระแสเรื่องการ
พัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรม ที่สถาบันฯ กําลังพยายามดําเนินงานอยู่นี้จะเห็นได้ว่าอย่างน้อยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ถูกสร้างขึ้นโดยการร่วมมือกันระหว่างภาควิชาการ เช่น สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ และฐานของสหกรณ์ต่างๆ ที่มีความเข้มแข็งในตัวบุคคล อุดมการณ์ ภูมิปัญญาดั้งเดิม และ
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
นอกจากนี้ สหกรณ์ต้องมีนักคิดที่สามารถทํางานสร้างสรรค์ได้เป็นการเฉพาะ สามารถ
ทําให้สหกรณ์ขับเคลื่อนไปในแนวทางการตอบโจทย์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อความสําเร็จของสหกรณ์
ในอนาคต”
คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค
“สําหรับเรื่องคุณค่าสหกรณ์น้นั เป็นเหมือนร่มใหญ่ที่ยึดถือร่วมกัน ส่วนงานโครงการวิจัยที่
แต่ละคนดําเนินการนั้นจะเป็นแม่แบบของแต่ละเรื่อง ทั้งเรื่องการผลิตที่เป็นมาตรฐาน การค้าที่เป็น
ธรรม การมี ข้ อมู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจของเกษตรกรที่ ถูก ต้ อ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ โ จทย์ วิ จั ย ที่น่ า จะ
ขับเคลื่อนของประเทศคือ ต้องเริ่มคิดว่าจะเชื่อมโยงนําพาแม่แบบเหล่านี้เข้าสู่โครงสร้างของระบบได้
อย่างไร อาจเป็นสถาบันภาคประชาชน ภาครัฐ หรือภาควิชาการก็ตามแต่ เราจะมีวิธีการอย่างไร”

คุณวินัย เมฆดํา
“ในส่วนของ ส.ป.ก. นั้น จะพบว่าคนในพื้นที่ ส.ป.ก. จะมีอายุมากและไม่สนใจงานอาชีพ
เกษตร ซึ่งในปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนเป็นคนยากจนไม่มีที่ดินทํากินสูงถึงสามแสนกว่าราย และปัญหา
คือจะทําอย่างไรให้คนกลุ่มนี้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ ส.ป.ก. สามารถเข้าสู่อาชีพการเกษตรได้อย่างมั่นใจ
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เพราะ ส.ป.ก. มั ก พบปั ญ หาว่ า คนที่ เ ข้ า มาในพื้ น ที่ ส.ป.ก. แล้ ว ไม่ ส ามารถคุ้ ม ครองที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมได้
เมื่อปี 2555 ได้พบกับสถาบันฯ และได้เห็นแนวทางการพัฒนา โดยได้ทํา MOU กับ
สถาบันฯ และอีก 2 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่ (Smart Officers and Smart
Farmers) และขณะนี้กําลังดําเนินการนําร่องหลักสูตรชาวนามืออาชีพ 4-5 จังหวัดในเบื้องต้น”
คุณสุรศักดิ์ สุขศิริ
“ความรู้ที่ได้รับจากเวทีในวันนี้มีประโยชน์มาก ทั้งเรื่องของระบบการผลิตและระบบการ
จั ด การตลาด ซึ่ ง ฝ่ า ยภาคธุ ร กิ จ นั้ น จะมองว่ า ทํ า อย่ า งไรให้ เ ราแข่ ง ขั น ได้ ส่ ว นภาคการเกษตรนั้ น
เกษตรกรต้องทําตัวเป็นนักธุรกิจเพื่อความอยู่รอดให้ได้
สําหรับงานของตนเองที่ได้รับนั้นเป็นงานเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ของ ส.ป.ก. ซึ่งเป็นงานยาก
แต่ท้าทายมาก โจทย์ที่รับผิดชอบ คือ จะทําอย่างไรให้คนสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดิน 1-3 ไร่ ให้อยู่
ได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี
สําหรับสิ่งที่ได้ฟังในเวทีวันนี้ หลายเรื่องสามารถตอบโจทย์ได้และเป็นสิ่งที่เห็นถูกต้อง
ตรงกัน ควรพยายามขยายเรื่องเหล่านี้ออกไป แต่ปัญหา ณ ปัจจุบัน คือเกษตรกรไม่มีความเชื่อมั่น
เจ้าหน้าที่รัฐ การที่เจ้าหน้าที่จะนําความรู้ไปให้เกษตรกรนั้นไม่ได้รับความเชื่อถือ ดังนั้นจึงต้องแสวงหา
เจ้าหน้าที่รัฐที่จะเข้ามาร่วมทํางานดีๆ เหล่านี้ด้วย”
นายนพเวช บุญมี
“จากการลงพื้นที่ทํางานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการภูมิปัญญาในพื้นที่ท่องเที่ยว จ.พังงา
พบว่าเครือข่ายใดที่ใช้เงินเป็นตัวเชื่อมจะอยู่ได้ไม่นาน แต่เครือข่ายใดที่สร้างขึ้นด้วยใจจะมีความเข้มแข็ง
และอยู่ได้อย่างยั่งยืน และความรู้เป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน แต่ท้ังนี้เราต้องหาทาง
ให้ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่อยู่ค่ชู ุมชน และต้องสร้างความภาคภูมิใจในความรู้ที่ชุมชนมีให้ด้วย
โดยส่วนตัวคิดว่า คําว่า วิถีชาวนาผู้ปลูกข้าว กับ วิถีคนผลิตข้าวนั้นแตกต่างกัน นั่นคือวิถี
ชาวนาผู้ปลูกข้าว คือ ปลูกตามภูมิปัญญา มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี มีวัฒนธรรม และมีคุณค่าทางสังคม
ส่วนวิถีคนผลิตข้าว คือเน้นปริมาณการปลูกให้มากโดยไม่เน้นคุณภาพ แล้วรอความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล สําหรับปัจจุบันในพื้นที่ท่องเที่ยว จ.พังงา นั้น คนในท้องที่ส่งลูกเรียนทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อ
หวังให้กลับไปพัฒนาพื้นที่แต่สุดท้ายเด็กๆ เหล่านั้นไม่ได้กลับไปพัฒนาหรือสืบทอดงานที่บ้านแต่กลับไป
ทํางานโรงแรมแทน”
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
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“จากความต่อเนื่องของงานวิจัย จึงได้มีผลลัพธ์เป็นแผนปฏิบัติที่ดี ที่มีบทเรียนของการ
เรียนรู้ให้ใครก็ตามที่ต้องการเข้าสู่วงจรธุรกิจเพื่อสังคมสามารถเรียนรู้ได้ เหมือนเรามีชุดความรู้ของ
การลองผิดลองถูกจากงานวิจัย มีกลไกที่เรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายมากขึ้น แต่ต้องอย่าลืมเงื่อนไข
จําเป็นที่เป็นกติกาของแต่ละเรื่อง ซึ่งหากกระบวนการต้องการขยายผลก็สามารถเป็นไปได้ จะเป็นการ
ให้คําแนะนําเพื่อสอนให้คนเก่ง แต่การเลือกความรู้ในการนําไปใช้จะแตกต่างกันไปตามความต้องการ
และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่”
สุดท้ายผู้ประสานงานชุดโครงการฯ ได้กล่าวขอบคุณนักวิจัย และจะนําข้อคิดความเห็น
จากเวทีไปใช้ในการออกแบบการวิจัยของชุดโครงการฯ ในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางของการต่อ
ยอดงานวิจัยโดยใช้ทุนความรู้เดิม เพื่อการยกระดับสมรรถนะแก่ชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจฐาน
สังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นเพื่อการทําหน้าที่เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดย
มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

รายงานการประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
ครั้งที่ 4/2556
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.30 – 11.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
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ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

รศ.จุฑาทิพย์
น.ส.สายสุดา
น.ส.ผุสดี
นายพรพงษ์

ภัทราวาท
ศรีอุไร
กลิ่นเกษร
แสงนาค

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ศนู ย์สารสนเทศสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ศนู ย์สารสนเทศสหกรณ์

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น.
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) เป็นประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพื่อทราบ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งว่า เนื่องด้วยเดือนกันยายน 2556 ที่จะถึงนี้ จะมีการจัดงาน
การประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2556 พร้อมจัดเวทีเสวนาประจําปี
ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ดังนั้นวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 21 ควรต้องดําเนินการให้ตรงตาม
กําหนดเพื่อให้เสร็จพร้อมใช้ในงานนี้ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
ทั้งนี้ที่ประชุมจึงทบทวนกําหนดการดําเนินงานจัดทําวารสาร โดยกําหนดการรวบรวม
วารสารจากผู้เขียนบทความทั้งหมด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และส่งโรงพิมพ์เพื่อจัดรูปเล่ม
ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2556
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 การจัดทําวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 21 (เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2556)
หน้าปก: ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารูปแบบหน้าปกวารสาร ฉบับที่ 21 สรุปว่า ธีมหลัก
จะเป็นภาพการรวมกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ของสถาบันฯ โดยจะใช้ Keyword ที่สําคัญของโครงการวิจัย
มาจัดเรียงสลับขนาดต่างๆ ให้สวยงาม โดยใช้พื้นปกสีขาว ตัวอักษรสีส้มเและสีเขียว
ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้เลือก Keyword ในเบื้องต้น ได้แก่
- อักษรขนาดใหญ่ที่สุด : 1) ขบวนการธุรกิจฐานสังคม 2) การค้าเป็นธรรม และ
3) การจัดการโซ่คุณค่า
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- อักษรขนาดกลาง ใช้ชุดความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เช่น 4 มิติผู้นําคุณค่า การจัดการ
โซ่อุปทานอย่างบูรณาการ และอื่นๆ ในชุดความรู้
- อักษรขนาดเล็ก ใช้ผลลัพธ์จากงานวิจัย เครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายคุณค่าข้าว
คุณธรรม ตลาดสุขใจ เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ เป็นต้น
2.1.1 บทความในวารสาร
1. ในแวดวงคนสหกรณ์
1.1 เรียงร้อยถ้อยคํา สานฝันคนสหกรณ์ : ร้อยคนร้อยคุณค่า มอบให้คุณผุสดี
ถอดถ้อยคําจากกลุ่มชาวนา จ.ศรีสะเกษ (1 หน้า)
1.2 ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2556
2. มุมมองจากคนแดนไกล
2.1 บทความ เรื่อง ข้อคิดการพัฒนาเกษตรกร : แนวทาง สว.สก. โดยคุณโก้
(ศึกษา ณ ประเทศ ญี่ป่นุ ) (3 หน้า)
2.2 เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้าน : พม่า โดย นักวิจัยของ สกว. มอบให้คุณ
สายสุดา ติดต่อประสานงานขอบทความ (3 หน้า)
3. เติมความรู้
3.1 ข้าว : โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ (3 หน้า)
3.2 บริบทของธุรกิจฐานสังคมกับการสานต่อนโยบายการพัฒนารูปแบบใหม่
ของไทย โดย รศ.จุฑาทิพย์ (3 หน้า)
3.3 บทความแปล : คุณฝน โดย รศ.จุฑาทิพย์ เป็นผู้คัดเลือกบทความ (3 หน้า)
4. เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย
4.1 เวทีถอดบทเรียนและการวางกลยุทธ์งานวิจัยในอนาคต จากเวทีวันที่ 21
มิ.ย. 2556 เรียบเรียงโดย ศกลวรรณ (8 หน้า)
4.2 เวที เ สวนา เรื่ อง “แนวทางการยกระดั บ สมรรถนะชาวนาสู่ก ารเป็น มื อ
อาชีพ” วันที่ 18 ก.ค. 2556 เรียบเรียงโดย ศกลวรรณ (8 หน้า)
4.3 เวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาชาวนามืออาชีพ เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.
ทิพรัตน์
4.4 เวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Smart Officers เรียบเรียงโดย
คุณวินัย เมฆดํา/คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค
5. ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ
5.1 เวทีอบรม ชสค. วันที่ 27 ก.ค. 2556
5.2 การอบรมผู้จัดการมืออาชีพ มอบให้คุณสุจิตรา ประเมิน
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6. นานาสาระ
6.1 เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง : โดย อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
(3 หน้า)
6.2 สุขภาพ : สปาบ้านทุ่ง จ.ยโสธร เรียบเรียงโดย ศกลวรรณ (3 หน้า)
- แคตตาล็อคสิน ค้า รับผิดชอบโดยคุ ณพรพงษ์ แสงนาค และคุณ สายสุดา
ศรีอุไร
- ภาพหน้ากลาง ใช้ภาพจากงานเวทีเสวนา “แนวทางการยกระดับสมรรถนะ
ชาวนาสู่การเป็นมืออาชีพ” วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 2556 (2 หน้า) และ รศ.จุฑาทิพย์ ขอเพิ่มภาพบู๊
ทจากกระทรวงพาณิชย์ จํานวน 2 หน้า
2.2 ติดตามความก้าวหน้าการจัดทําเว็บไซต์สถาบันฯ
ประชุมร่วมพิจารณาเว็บไซต์สถาบันฯ ตามข้อสังเกตจาก คุณศกลวรรณ ผู้เข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2556 (ตามเอกสารแนบ 1) และให้ปรับแก้ ดังต่อไปนี้
1. หน้ า แรก ส่ ว นของภาพข่ าว การเปลี่ย นภาพข่ า วเร็ ว มาก ให้ ป รับ เพิ่ ม เวลาการ
เปลี่ยนภาพให้นานขึ้น เพื่อให้ผ้เู ข้าเยี่ยมชมอ่านหัวข้อข่าวได้สมบูรณ์ขึ้น
2. หัวข้อใหญ่ด้านบนในแถบสีฟ้า ให้แก้ไขคําว่า “สาระสนเทศราคาข้าวหอมมะลิ” เป็น
คําว่า “สารสนเทศราคาข้าวหอมมะลิ”
3. การจัดเว้นวรรคประโยคของข่าวต่างๆ ควรจัดรูปแบบให้ถูกต้อง และในส่วนของข่าว
การจัดเวทีเสวนา “แนวทางการยกระดับชาวนามืออาชีพ” ยังไม่สามารถดาวน์โหลดกําหนดการได้
4. กราฟแสดงราคาข้าว ยังไม่ปรับปรุงเป็นข้อมูลปัจจุบัน มอบให้คุณพรพงษ์ แสงนาค
และคุณสายสุดา ศรีอุไร ร่วมดําเนินการรวบรวมข้อมูลพร้อมอัพเดตข้อมูล
5. บล็อคความรู้ ที่หัวข้อด้านซ้ายมือ ไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ 12 เดือนที่
ผ่านมา ทั้งนี้ที่ประชุมมอบให้ คุณผุสดี เป็นผู้หาข้อมูลเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจทั้งจากบทความและเรื่อง
ใหม่ๆ นําส่งให้ รศ.จุฑาทิพย์ ตรวจสอบทุกกลางสัปดาห์ก่อนส่งให้คุณพรพงษ์ นําเผยแพร่ในบล็อค และ
มอบให้คุณศกลวรรณ เข้าตรวจสอบทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
6. เว็บไซต์ Facebook ของโครงการ Farmer Shop ควรปรับรูปแบบเป็นหน้าเพจที่
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ โดยไม่ต้องขอเพิ่มเป็นเพื่อน โดยให้อยู่ในรูปแบบเดียวกับ Facebook
ของเครือข่ายนักวิจัย และเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
7. ที่ประชุมเสนอให้ย้ายช่อง “ค้นหา” ที่อยู่ซ้ายมือด้านล่างสุด มาไว้ที่แถบสีฟ้า ด้าน
บนสุดขวามือ เพื่อความสะดวกแก่ผ้เู ยี่ยมชมในการค้นหาคําสําคัญ
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ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

รายงานการประชุม
เวทีเสวนา “แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การเป็นมืออาชีพ”
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-15.30 น.
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ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้จับมือกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดเวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การ
เป็ น มื อ อาชี พ ” ขึ้ น ณ อาคารสารนิ เ ทศ 50 ปี มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่ 18
กรกฎาคม ที่ ผ่ า นมา โดยมี ผู้ ใ ห้ ค วามสนใจเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง เวที ใ นครั้ ง นี้ อ ย่ า งล้ น หลาม ทั้ ง นั ก วิ จั ย
นักวิชาการ รวมถึงชาวนาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ทั้ ง นี้ ก่ อ นที่ จ ะมี เ วที เ สวนานั้ น ผู้ จั ด งานได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.วี ร ะชั ย นาควิ บู ล ย์ ว งศ์
เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นโยบายการขับเคลื่อนความร่วมมือขบวนการ
ถ่ายโอนความรู้ เพื่อยกระดับความสามารถของเกษตรกร (Smart Farmers) ในเขตปฏิรูปที่ดิน” ดังนั้น
สว.สก. จึงใคร่ขอถือโอกาสที่ดีในการร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งการครบรอบการสถาปนาสถาบันฯ ใน
เดือนกันยายนนี้ นําสิ่งดีๆ ที่ได้รับฟังในวันนั้นมาเล่าให้ท่านผู้อ่านได้รับฟังกันในวันนี้
 ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
“สิ่งที่น่าวิตกกังวลมากที่สุดในปัจจุบันเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร คือ เรื่องอายุของ
เกษตรกร เนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลชี้ให้เห็นว่ากลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศมีอายุเฉลี่ย 55 ปี และหากไม่มี
การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่แล้ว อนาคตในอีก 10 ปีข้างหน้าก็จะไม่เหลือคนในภาคการเกษตร ด้วย
สาเหตุหนึ่งคือ เด็กรุ่นใหม่เมื่อได้เรียนสูงๆ แล้วจะไม่กลับไปสู่อาชีพเกษตรกร ดังนั้นวิกฤตเรื่องแรงงาน
ในภาคการเกษตรจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องคํานึงถึงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ควรแก้ไขโดยต้องสร้างเกษตรกร
รุ่นใหม่ทดแทน ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพและมีการจัดการอย่างมืออาชีพ
สําหรับการสร้างคนนั้นควรต้องสร้างเป็นกระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่เยาวชนในโรงเรียน
ให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตและได้รายได้จริง โดยขณะนี้มีโรงเรียนที่ดําเนินการแล้วและใช้
หลัก 30/70 คือ เมื่อมีรายได้จะแบ่งให้นักเรียน 30% ซึ่งช่วยให้นักเรียนหันมาสนใจการทําการเกษตร
มากขึ้น
นอกจากนี้ ก รอบแนวคิ ด ที่ สํ า คั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต วิ ถี เ กษตร คื อ ต้ อ งใช้ วิ ถี ชี วิ ต
เศรษฐกิจพอเพียง ที่พึ่งตนเองได้ ซึ่งในที่นี้รวมถึงสามารถแข่งขันและร่ํารวยได้ สําหรับหลักการของการ
ประกอบอาชีพเกษตรนั้น ต้องลดต้นทุน 2 อย่าง คือ ต้นทุนการผลิตและต้นทุนชีวิต
เรื่องการลดต้นทุนการผลิต เช่น พันธุ์ข้าว ต้องคัดพันธุ์ได้เอง เช่นชาวนาที่อําเภอกุดชุม จะ
สามารถคัดพันธุ์ข้าวได้เอง ส่วนเรื่องเครื่องกลทางการเกษตรต้องยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ต้องเรียนรู้
และใช้ให้เป็น เช่น การปักดําด้วยข้าวต้นเดียวให้ผลผลิตสูงสุด นี่เป็นความรู้ที่ชาวนาต้องรู้ ส่วนเรื่อง
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ต้นทุนชีวิตนั้น ยกตัวอย่างเช่น ประเทศลาว จะเห็นได้ว่าชาวนาในประเทศลาวมีต้นทุนชีวิตที่ต่ํามาก
เพราะมีข้าวปลาอาหารพร้อม ในขณะที่ประเทศไทยนั้นเกษตรกรจะมีต้นทุนชีวิตที่สูงมาก คือมีรายจ่าย
สูง ได้แก่ ต้นทุนการผลิต 40% และต้องจ่ายในการใช้ชีวิต/การบริโภคในครัวเรือนอีก 40% เพราะฉะนั้น
ถ้าเกษตรกรมีต้นทุนชีวิต มีข้าวปลาอาหารไว้กินเองก็จะอยู่ได้ สิ่งเหล่านี้ต้องทําให้ได้เพราะเกษตรกรใน
อดีตยังสามารถทํากันได้
นอกจากเรื่องการลดต้นทุนแล้ว เรื่องการเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ และการสร้าง
มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน GAP นั้นก็เป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้มิใช่การทําให้มีราคาสูงเป็นหลัก แต่จะเป็นการ
สร้างมาตรฐานเพื่อช่วยในการลดต้นทุน การมีสุขภาพที่ดีข้ึน และมีโอกาสในการจําหน่ายมากขึ้น โดยสิ่ง
สําคัญของการสร้างมาตรฐานนั้นคือ ต้องอาศัยการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย”
ภายหลังจากการบรรยายพิเศษของ ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ แล้วจึงเป็นเวทีเสวนา
“แนวทางการยกระดั บ สมรรถนะชาวนาสู่ ก ารเป็ น มื อ อาชี พ ” โดยผู้ ร่ ว มเวที เ สวนาในครั้ ง นี้ มี ท้ั ง
นักวิชาการ นายกสมาคมชาวนาไทย และอาจารย์จากสถาบันการศึกษา ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
 รศ.สมพร อิศวิลานนท์ : นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
“จากคํ า ถามว่ า ทํ า ไมต้ อ งยกระดั บ ชาวนาสู่ มื อ อาชี พ ? นั่ น เป็ น เพราะ 1) โลกกํ า ลั ง
เปลี่ย นแปลงอย่ า งรุ น แรงและมากขึ้ น ทุ ก วัน ทั้ง ในบริ บ ทของภู มิ ภาคและของโลก ด้ านหนึ่ง คื อ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การก้าวสู่การค้าเสรี นโยบายนี้จะบอกว่าต้องก้าวสู่ตลาดภูมิภาค
และตลาดโลก การค้าจะรุนแรงและดุเดือดมากขึ้น จึงจะเปลี่ยนไปจากอดีต โดยกติกาทางการค้าจะให้
อํ า นาจผู้ บ ริ โ ภคมากขึ้ น ผู้ ผ ลิ ต ต้ อ งสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคมากขึ้ น และต้ อ งมี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานปลอดภัยเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค 3) ความเสี่ยงในกระบวนการผลิตสูงขึ้น ด้วย
ปัจจัยต่างๆ เช่น จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ แต่ปัจจัยภายใน
เช่น สัดส่วนเกษตรกรไทยลดลง ผลผลิตด้านการเกษตรลดลง และในอนาคต อาหารเป็นสิ่งจําเป็น
เพราะฉะนั้นวันข้างหน้าอาหารจะมีราคาแพง ถ้าหากเกษตรกรยังอยู่ในภาคการเกษตรจะเป็นทั้งจุดเด่น
และโอกาส
ปัจจุบันภูมิปัญญาเป็นเรื่องสําคัญที่จะช่วยให้ภาคการเกษตรอยู่ได้ ทั้งการจัดการที่จะช่วย
ให้แข่งขันได้ ซึ่งข้าวของไทยขณะนี้มีปัญหาคือแข่งขันไม่ได้ แต่ในภาคอีสานยังมีข้าวหอมมะลิที่ยังมีตลาด
บนรองรับ เพราะฉะนั้นอย่านําไปเป็นของคละหรือของโหล ต้องสร้างให้เป็นสินค้าจําเพาะแล้วจะสู่ตลาด
จําเพาะได้ (Niche Market) ซึ่งราคาจะเพิ่มขึ้นเอง แต่ถ้าไปปลูกข้าวเป็นของโหลหรือของคละ จะสู้ตลาด
ต่างประเทศไม่ได้ เช่น ประเทศเวียดนาม ที่มีค่าแรงงานและต้นทุนต่ํากว่าของประเทศไทยมาก
คําว่า “มืออาชีพ” นั้นคือ ต้องมีทักษะในการจัดการที่ดี ควรต้องรู้เรื่องการจัดการฟาร์ม
มีการจดบันทึก ศึกษาหาข้อมูล คิดถึงนวัตกรรมบางอย่างเข้ามาใช้ทดแทน ใช้ปัจจัยของตัวเองที่ถูกกว่า
ปัจจุบันแต่ละประเทศมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เพราะฉะนั้นเราต้องเป็น
เกษตรกรเต็มตัว รู้ถึงกระบวนการผลิตที่ดีและการลดต้นทุนที่ดี เช่น ตลาดข้าวไร่ ที่มีความจําเพาะ เช่น
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ข้าวลืมผัว มีความจําเพาะในลักษณะสินค้า และข้าวหอมมะลิ มีความจําเพาะที่คุณภาพความอร่อย ถ้า
ทําให้ดีจะช่วยให้ได้ราคาสูงขึ้น โดยการผลิตต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกร
ร่ํารวยได้
นอกจากนี้ ยังมีกลไกที่สําคัญ คือ กลไกการตลาด โดยภาครัฐมีหน้าที่ทํานุบํารุงกลไก
ตลาด มิใช่ผูกขาดตลาด”
 ดร.ร่วมจิตร นกเขา :
อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
“สําหรับชาวนาใน จ.ชุมพร เป็นกลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ ซึ่งแตกต่างจากภาคอื่นๆ โดยแต่เดิม
ภาคใต้มีพื้นที่ทํานาอยู่มาก แต่ปัจจุบันอาชีพทํานานั้นขายข้าวได้ราคาต่ํา คนใต้จึงเลิกปลูกข้าวหันไป
ปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ํามันแทน จนเหลือพื้นที่ปลูกข้าวไม่ถึงหมื่นไร่ เพราะฉะนั้นข้าวไร่ จึงเป็น
ทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยปัจจุบันคนชุมพร เปลี่ยนความคิดจากที่คิดกันว่าไม่ต้องปลูก
ข้าว โดยจะปลูกยางแล้วขายได้เงินเอามาซื้อข้าวแทน ได้เปลี่ยนเป็นการเห็นคุณค่าความมั่นคงทาง
อาหาร ซึ่งการปลูกยางพาราจะอยู่ไม่รอด เพราะขาดความรู้ความสามารถ ขาดการทําบัญชี การจด
บันทึก ได้แต่ปลูกยางไปเรื่อยๆ ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตว่าอยู่ได้หรือไม่ได้
หลักสูตรที่นําไปทดลองใช้ท้งั 15 หน่วยนี้ เป็นหลักสูตรที่ดีมาก ในการนําไปสอนชาวนา
ครั้งแรกนั้น มีคําถามว่าเรียนเพื่ออะไร จะได้ประโยชน์อะไร ซึ่งต้องใช้วิธีให้ภรรยาแต่ละครอบครัวมา
เรี ย นแล้ ว นํ ากลั บ ไปเล่ า ต่ อ ให้ ส ามี ห รื อ พ่ อ แม่ พี่น้ องฟั ง โดยสามารถนํ า ไปประยุก ต์ ใ ช้ ใ นอาชี พและ
ชีวิตประจําวันได้ ทั้งผู้ประกอบอาชีพปลูกยางตลอดไปจนถึงคนขายหมูปิ้ง และสามารถประยุกต์ให้เข้า
ได้กับทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคนที่นําไปสอน เมื่อได้สอนการประกอบอาชีพ-การดําเนินชีวิต ให้มี
ความสมดุล จึงมีการตกลงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนว่าจะปฏิบัติไปด้วยกัน เช่น การสอนให้ออมก่อนที่
เหลือค่อยนําไปใช้ ทุกคนที่ได้เรียนล้วนมีคุณ ภาพชีวิต ที่ดีข้ึน การที่เกษตรกรไทยทุกคนจะประสบ
ความสําเร็จได้น้ัน องค์ความรู้เป็นเรื่องสําคัญ เช่น การบริหารความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ การลด
ต้นทุนชีวิต คือ การกินทุกอย่างที่ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กิน
สําหรับข้าวไร่ ไม่กลัวเรื่องการตลาดเพราะไม่ได้ไปแข่งขันกับใคร และเมื่อชาวนาได้
เรียนหลักสูตรนี้แล้วเริ่มหันมาสนใจการทําเกษตรอินทรีย์มากขึ้น นอกจากนี้ ขณะนี้ชาวนาในจังหวัด
ชุมพรให้ความสนใจมาขอให้เปิดสอนหลักสูตรนี้เป็นรุ่นที่ 2 แล้ว ทั้งนี้ชาวนาที่มาติดต่อ ได้ขอให้เปิดเป็น
“มหาวิทยาลัยชาวนา” ไม่ใช่โรงเรียนชาวนา เพราะทุกคนต้องการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย โดยได้เปิด
ที่อําเภอละแม ไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีเงินทุนใดๆ แต่เป็นการกลับบ้านที่ อ.ละแม แล้ว
ไปสอนให้เฉพาะวันเสาร์เดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน ตชด. ของสมเด็จพระเทพฯ สนใจจะขอ
เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วย ดังนั้นมีความเห็นว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้เกษตรกรไทยมีความเข้มแข็งขึ้น”
 คุณประสิทธิ์ บุญเฉย : นายกสมาคมชาวนาไทย
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“ทุกวันนี้ถ้าบอกว่าประกอบอาชีพชาวนาแล้วอยู่ไม่รอด นั่นไม่เป็นความจริง เพราะหาก
เป็นชาวนาแล้วอยู่ไม่ได้ อาชีพชาวนาคงหายไปจากประเทศไทยหมดแล้ว แต่ท้ังนี้ คําว่า “อยู่ได้” นั้น
ต้องถามต่อไปว่าอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ต่างหาก
ในอดีตชาวนาไทยจะทํานาครั้งเดียวต่อปี แต่สามารถทํานาแล้วซื้อนาได้ ขณะที่ปัจจุบัน
ปีหนึ่งๆ ชาวนาทํานามากกว่า 1 ครั้ง แต่กลับไม่สามารถซื้อนาได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีหนี้สินพอกพูน
สําหรับแนวทางการยกระดับชาวนานั้น คือ ต้องทําให้ลูกหลานชาวนาได้สัมผัสการทํา
นาตั้งแต่ต้น ผู้ประกอบอาชีพชาวนาในปัจจุบัน มักทํานาแล้วมาโอดครวญว่าไม่ไหว ต้นทุนสูง แต่ชาวนา
ไม่ได้วิเคราะห์ว่าทําไมตัวเองมีต้นทุนสูงกว่าคนอื่น บางคนทํานาเช่า แต่บางคนคิดรวมกลุ่มกันทํา ส่งผล
ให้มีต้นทุนต่ํากว่าคนอื่น ดังนั้นชาวนาแต่ละรายต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาอย่าง
ยั่งยืน
ปัจจุบันการที่ชาวนามีต้นทุนการผลิตสูงนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากโครงการรับจํานําที่ใช้
ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นตัวตั้ง แต่ชาวนาขายข้าวสดได้เพียงหนึ่งหมื่นสองพันบาท ขณะที่เจ้าของที่
นาผู้ให้เช่าก็เพิ่มค่าเช่าจากปีละ 500 บาท เป็นปีหนึ่งเสียค่าเช่า 1,000 บาทต่อไร่ต่อ 1 ฤดูกาลปลูก ซึ่งปี
หนึ่งชาวนาจะปลูกข้าว 2 ครั้ง รวมค่าเช่าเป็น 2,000 บาทต่อปี อีกทั้งปัจจัยการผลิตจําพวกปุ๋ยและยา
หากชาวนารู้จักวิเคราะห์สภาพดินที่จะใช้ปลูกว่าต้องใส่ปุ๋ยมากน้อยเพียงใด ก็จะสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตลงได้ ซึ่งชาวนาต้องเรียนรู้ให้รู้เท่าทันพ่อค้า อย่าให้ถูกหลอกเติมปุ๋ยหรือฉีดพ่นยาเกินขนาดความ
จําเป็นจนเป็นผลเสียต่อข้าวที่ปลูกไว้
ต่อไปชาวนาต้องเรียนรู้ ทําตัวเป็น “ตะเกียงที่มีไส้ เพื่อจุดไฟให้ติด” ส่วนนักวิชาการจะ
เป็นเหมือนน้ํามันที่มาเติมตะเกียงให้พวกเรา ทุกวันนี้ชาวนามักคอยแบมือรับความช่วยเหลืออย่างเดียว
ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองก่อน ดังนั้นตนเองจึงได้คิดโครงการเพื่อ “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ชุบชีวิตชาวนา
ไทย” โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ เพื่อต้องการประกาศศักดิ์ศรีชาวนาไทยและเพื่อให้มีชีวิตที่
ดีข้ึน ซึ่งขณะนี้เริ่มดําเนินงานไปแล้วประมาณ 70% โดยจะมองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ
ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ใช้ชื่อว่าโครงการ “ชาวนามหาเศรษฐี” คือ จะสร้างร้านสวัสดิการ
ชาวนาไทย เพื่อการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต จัดระบบโซนนิ่งเป็นร้านขายของให้แก่ชาวนาด้วยกัน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาชาวนา พร้อมกับการดูแลตลาดโดยให้ชาวนาจัดการกันเอง และอนาคตต่อไปมี
แผนไว้ว่าจะผลิตข้าวสารใส่ถุงจําหน่ายเองโดยใช้ชื่อ “ข้าวสารร่มเกล้าชาวนาไทย” โดยพวกเราชาวนา
หวังว่าจะเลี้ยงตัวเองและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของการเป็นชาวนาให้ได้อย่างยั่งยืนสืบไป”
 ดร.ธนภัท แสงอรุณ : นักวิชาการพาณิชย์ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
“แนวคิดการพัฒนายกระดับสมรรถนะเกษตรกรกําลังงอกงามเติบโตด้วยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ ภาควิชาการ มหาวิทยาลัย และสถาบันเกษตรกร ยิ่งกว่านั้นนับเป็น
เรื่องน่ายินดีที่รับทราบว่าสมาคมชาวนาได้เริ่มพัฒนาสมรรถนะตัวเองอย่างแข็งขัน พัฒนาการต่างๆ
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เหล่านี้เห็นสะท้อนให้เห็นว่าสินค้าทางต้นน้ําเริ่มปรับตัวให้เข้ากับกระแสตลาดที่กําลังโตขึ้น เสียงสะท้อน
จากต้นน้ําเหล่านั้นได้ดังมาถึงปลายน้ําที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว และการปรับตัวของสินค้าต่างๆ จะเห็น
ได้ว่า สินค้าหลายชนิดเริ่มมุ่งเข้าสู่ตลาดจําเพาะ (Niche market) มากขึ้น นั่นหมายความว่ากระทรวง
พาณิชย์จะสามารถทํางานส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชนได้ง่ายขึ้น เพราะจะมีการนําเอาเอกลักษณ์หรืออัต
ลักษณ์ของตนมาเป็นจุดขาย มีการพัฒนาสินค้ารูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดรับกับความต้องการของตลาด
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์น้ัน นอกจากโครงการรับจํานําข้าวซึ่งเป็นโครงการตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลแล้ว ซึ่งต้องขอให้มองแยกส่วนระหว่างนโยบายการเมือง กับการทํางานตาม
นโยบายของกระทรวงฯ เนื่องจากงานกระทรวงนั้นย่อมต้องการช่วยเหลือชาวนาอย่างแน่นอน ทั้งนี้เรา
ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ ไม่ต้องรอนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละรัฐบาล เพราะฉะนั้นกระทรวงฯ พร้อม
ที่จะช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริง
สําหรับกระทรวงฯ ในรอบปี 2555-2564 ได้มีแนวนโยบายอยู่ด้วยกัน 5 ข้อ โดยมี 2 ข้อที่
สอดคล้องกับด้านการเกษตร นั่นคือ 1) การยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า (Value creation) ซึ่ง
แนวทางหนึ่งคือ เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับตลาด (ผู้บริโภค) ให้ใกล้กันมากที่สุด แต่ต้องมีการสร้าง
สะพานที่ทําหน้าที่ให้องค์ความรู้ใหม่เพื่อนําสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้ซื้อให้ได้ ซึ่งการตัดทอนห่วงโซ่ให้ส้ัน
ลงจะช่วยเพิ่มอัตรากําไรให้แก่ผู้ผลิตมากขึ้น โดยไม่ต้องหวังพึ่งพิงโครงการที่มาจากนโยบายภาครัฐเข้า
มาช่วยเพียงอย่างเดียว 2) การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น Smart Enterpreneour ให้รู้เท่าทัน
ผู้ประกอบการอื่นๆ ในต่างประเทศได้
ในกรณีของการสร้างมูลค่าเพิ่มของชาวนานั้น มีตัวอย่างกรณีของข้าวศรีสะเกษ ซึ่งได้มี
การนําข้าวไปจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าเป็นข้าวที่ปลูกเฉพาะถิ่น มีความหอมอร่อยที่แตกต่าง
และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของข้าวนั้น นอกจากนั้นวิธีการเพิ่มมูลค่าของสินค้านั้นยังต้องหาห่วง
โซ่ ข้ อ กลางในการกระจายผลผลิ ต ที่ มี ลั ก ษณะเด่ น นี้ ไ ปสู่ ต ลาด ซึ่ ง ห่ ว งโซ่ ข้ อ กลางนั้ น อาจจะเป็ น
ผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็ง มีความรู้เรื่องตลาด เป็นผู้นําเอาสินค้านี้ไปแสดงหรือประชาสัมพันธ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น เหล่านี้คือตัวอย่างของการยกระดับการสร้างมูลค่าสินค้า
นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะสําหรับการจะยกระดับสมรรถนะชาวนาให้เป็นมืออาชีพ คือ ส่วน
ของตลาดที่เป็นปลายน้ํานั้น ควรต้องเพิ่มเรื่องต่างๆ เข้าไปในหลักสูตร ซึ่งสามารถใช้คําย่อได้ว่า AEC+
นั่นคือ A หมายถึง Alternative คือ ทางเลือก ซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องกล้าเลือกทางใหม่ๆ มีอิสระทาง
ความคิด และ Alliance คือพันธมิตร ต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกัน ส่วน E = e-commerce คือ
การค้าผ่านอิเล็คทรอนิค หรืออินเทอเน็ต ที่เกษตรกรรุ่นใหม่ควรต้องเรียนรู้วิธีการสร้างหรือทําการค้า
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และสุดท้ายตัว C คือ Creative การมีความคิดสร้างสรรค์ และพลัส (+) คือ การ
คิดบวก การรวมตัวกันตรวจสอบภาครัฐและประสานเสียงไปสู่สื่อมวลชน ซึ่งถ้าผสมผสานคํานี้เข้าไปใน
หลักสูตรเรียนรู้ด้วยน่าจะเป็นเรื่องที่ดี”
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 ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ : ที่ปรึกษาสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน
“กล่าวถึงภาพรวมของเยาชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติ ซึ่งการที่ สสค.
เริ่มโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพนี้ขึ้นก็เพื่อความหวังในระยะยาวกับน้องๆ เด็กรุ่นใหม่ แต่สําหรับ
ในระยะสั้นนี้ต้องทําต้นแบบให้สําเร็จก่อน ตามที่คุณประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทยกล่าวไว้
คือ ต้ องมี ต้นแบบให้ เห็น โดยต้อง “ทําให้สวย รวยให้เห็ น เป็นต้นแบบ” ซึ่ง สสค. คาดหวังว่าจะมี
กระบวนการเรียนรู้ ที่ในที่สุดจะสามารถขยายออกไปสู่เด็กรุ่นใหม่ในอนาคต ผ่านรุ่นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่
ได้เข้ามาเรียนรู้หลักสูตรนี้
จากประสบการณ์ที่เคยได้ลงพื้นที่เรียนรู้ในนาข้าวที่ อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ กับนักเรียน
ระดับชั้นประถม พบว่า การเรียนรู้ที่ดี คือ การได้สัมผัสและได้ลงมือทําจริง และสําหรับประเด็นในวันนี้
จะเห็นตรงกันว่าต้องมีกระบวนการเรียนรู้ใหม่ มีโจทย์ใหม่ของการเรียนรู้ ซึ่ง จากที่ สสค. สํารวจพบว่า
ระบบการศึกษาเก่า หรือ โจทย์เก่านั้นล้าสมัยไปแล้ว เพราะปัจจุบันมีเด็กมากถึง 60-70% ที่มีวุฒิ
การศึกษาเพียง ม.6 ม.3 หรือต่ํากว่า ดังนั้นโจทย์สําหรับเด็กเหล่านี้ คือ การมีชีวิต การมีงานทํา และ
การรู้เท่าทัน ดังนั้นโรงเรียนชาวนามืออาชีพ นับเป็นทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ เรื่องที่จะช่วยคนกลุ่มนี้ได้
ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่จะใส่เข้าไปนั้นสําคัญมากๆ ควรทําให้เป็นเรื่องง่ายๆ ให้เด็กๆ เข้าใจได้ง่าย
นอกจากนี้ บทบาทของภาครัฐจะช่วยได้มากในเรื่องการปรับวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เกษตรกร เพราะการสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญ และการร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นเรื่อง
สําคัญที่ต้องทําให้สมดุล สําหรับก้าวต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้ คิดว่าจะมีข้อเสนอดีๆ หลายๆ
เรื่อง เช่น ยกบทบาทภาครัฐในการปรับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่ดีคือ “การทําเองคิดเอง” และควรมีการขยายผลผ่านสื่อ เพื่อให้เกิดเป็นไอดอล (Idol) สําหรับเด็กๆ ที่จะนําไปเป็นต้นแบบ
ด้วย
สรุปสุดท้ายประเด็นสําคัญในวันนี้มี 3 เรื่อง คือ 1) ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ใหม่ เปลี่ยน
จากวิธีการบอกความรู้ เป็นการตั้งโจทย์ให้คนได้เข้าร่วมกระบวนการ 2) ต้องมีการขยายผลทั้งในระบบ
และนอกระบบ และ 3) เรื่องสื่อ ต้องสู้กันเรื่องความคิดทางสังคม ต้องมีกระบอกเสียงบอกข่าวดีๆ แก่
สังคม หรือแก่เกษตรกร ให้เห็นตัวอย่างดีๆ ผ่านสื่อ”
จากความคิดเห็น มุมมอง และองค์ความรู้จากวิทยากรทุกท่าน จะเห็นว่าเส้นทางการ
ประกอบอาชีพของชาวนาเริ่มมองเห็นความหวัง เป็นเส้นทางที่สดใส และเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่หลายคนที่ได้
เข้าร่วมรับฟังจะได้รับแรงบันดาลใจในการมุ่งสู่การประกอบอาชีพชาวนาหรืออาชีพในภาคการเกษตร
ต่อไป
ผศ.ดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิชย์ พวกเราเป็นชาวนามืออาชีพหรือไม่ เป็นอยู่แล้วด้วย
จิตวิญญาณ สิ่งที่บรรพบุรุษพ่อแม่เราให้มา มันคือความเป็นมืออาชีพ ถ้าไม่มีเราไม่มีที่ดินเหลือแล้ว ที่
เหลืออยู่ทุกวันนี้แสดงถึงความเป็นชาวนามืออาชีพ อีก 10 ปี ใครคิดว่าตนเองยังเป็นชาวนาบ้าง คู่แข่งมี
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การปรับตัวไปถึงไหนแล้ว วันนี้ชวนกันมาเป็นชาวนามืออาชีพ และจะทําอย่างไรที่จะคงสถานภาพความ
เป็นชาวนามืออาชีพต่อไป วิธีการทํานาของเราวันนี้กับอีก 10 ปีข้างหน้าคงไม่เหมือนเมื่อวาน
คุณเกิ นศั ก ดิ์ ศรีสวย แนะนําเกษตรชาวนาจากจั งหวัดต่ างๆ ประกอบด้วย จังหวัด
อยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดฉะเชิงเทรา ชาวนาในอนาคตอีก 5-10 ปี
อยากเป็นชาวนาแบบไหน หรืออยากให้ชาวนาเป็นอย่างไร ถ้ าจะเป็ นชาวนาที่อ ยากจะเป็น ต้ องทํ า
อย่างไรบ้าง โดยเริม่ ต้นจากนักเรียนที่เป็นเยาวชน ขอให้แนะนําชื่อ-นามสกุลของตนเอง
1. เด็กหญิงอมรรัตน์ คงขิม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 จังหวัดอยุธยา จากคําถามที่ถามใน
ข้างต้น คือ 1. ทําให้ชาวนาไร้หนี้สินในการทํานา 2. มีผลผลิตที่ดีมีกําไร 3. ไม่ขายที่นาทํากินให้ต่างชาติ
4. มีความสุขกับอาชีพที่ทําอย่างแท้จริง 5. รู้คุณค่าของการทํานา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ ชลาคุถปต์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 จังหวัดอยุธยาวิธีการที่จะให้
ชาวนาเป็นอย่างที่ต้องการ ด้วยการปลูกฝังให้ชาวนารุ่นเก่าและรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของการบริโภคข้าว
และรั บ ประทานอาหารที่ ป ราศจากสารเคมี โ ดยมี ส ารสกั ด จากธรรมชาติ เมื่ อ เราใช้ ส ารสกั ด จาก
ธรรมชาติแล้ว ชาวนาไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีปนเปื้อนที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เมื่อชาวนามี
ความสุขกับอาชีพที่ตนเองทํา ก็จะมีความริเริ่มสร้างสรรค์จะพัฒนาอาชีพการทํานาให้ได้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และมีจิตสํานึกหวงแหนแผ่นดิน รักอาชีพการทํานา ไม่ให้สูญหายไปจากเมืองไทย ถ้า
ชาวนามีความคิดจากที่กล่าวมาทั้งหมดอย่างที่กล่าวมาแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันจะไม่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยอีกเลย
คุ ณ เกิ น ศัก ดิ์ ศรี ส วย กล่ า วว่ า จากที่ท้ั ง 2 คนกล่ าวมานั้น น้ องทั้ ง สองคิ ด เองหรื อ
อาจารย์เป็นคนเขียนให้ และอะไรเป็นคุณค่าของการเป็นชาวนา
เด็กหญิงอมรรัตน์ คงขิม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 จังหวัดอยุธยา คุณค่าของการเป็น
ชาวนา คือ มีความสุขในการทํานา มีผลผลิตดี กําไรสูง
เด็กหญิงจารุวรรณ ชลาคุถปต์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 จังหวัดอยุธยา การทํานามี
คุณค่า เพราะคนไทยต้องกินข้าว ถ้าขาดอาชีพการทํานาไปก็ไม่ร้วู ่าจะกินอะไร
เด็กชายสุรเดช สาระรานงค์ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร จังหวัดอยุธยา คิดว่าจะสามารถทํา
ด้วยตนเอง อยู่กับธรรมชาติ และมีเวลาให้กับครอบครัว
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3. เด็กหญิงสุภาพร แก้วหาวงษ์ โรงเรียนโรงเรียนจรัสวิทยาคาร จังหวัดอยุธยา วิธีการ เรา
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทํานาให้มาก และนําการทํานาการเกษตรแบบเก่าและใหม่มาผสมผสาน
เข้าด้วยกัน และประยุกต์เป็นเกษตรที่เราสามารถได้ด้วยตนเอง
4. คุณเกินศักดิ์ ศรีสวย กล่าวว่า น้องทั้ง 2 คน กล่าวว่าต้องใช้ความรู้สมัยเก่าและสมัยใหม่
มาผสมผสานกัน ที่จะทําให้เราสามารถอยู่ได้ ในเวลา 5-10 ปีข้างหน้า
เด็กชายสุรเดช สาระรานงค์ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร จังหวัดอยุธยา การกําจัดแมง พวก
เพลี้ยอ่อ่น ปัจจุบนั มีการกําจัดแบบอินทรีย์กันมากขึ้น เป็นต้น
นายอัษฎา ศรียา นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ภาพชาวนาใน
5-10 ปีจะเป็นอย่างไร ในความคิดของตนเองนั้น น่าจะปลดหนี้ได้ มีความรู้เกี่ยวกับการทํานา มีฐานะที่
มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น
5. นายศุภวิชช์ ไกรเดช นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ชาวนาใน
อนาคต 5-10 ปี จะเป็นชาวนาที่มีความรู้ ชํานาญมากกว่านี้ เป็นชาวนาที่รักในอาชีพ และถ้าอยากให้
เป็นชาวนาอย่างที่หวัง ต้องศึกษาหาความรู้และมุ่งมั่นสนใจในอาชีพของตนเอง สิ่งสําคัญต้องรักและ
ศรัทธา ไม่ละทิ้งอาชีพของตนเอง การทํานาเป็นวิถีชีวิตของเราอยู่แล้ว เราต้องมีจิตสํานึกและรักใน
อาชีพ แม้เราจะเรียนจบสูงแค่ไหนหรืออยู่ที่ไหนก็ตาม เราต้องพึงระลึกถึงอาชีพทํานาอยู่เสมอ
6. คุณประสิทธิ์ การดี สมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรฟื้นฟู จังหวัดชัยนาท ตัวแทนกลุ่มบ้าน
คลองใหญ่ อ.หันคา จังหวัดชัยนาท ทํานามาตั้งแต่อายุ 14-15 ปี ทํานามาตลอด ในอดีตทํานามีแต่ได้
กับได้ ทํานา 1 ปี สามารถซื้อที่ได้ 3 ไร่ มาปัจจุบันย้อนหลังไป 5-10 ปี มีสารเคมีเข้าจํานวน ชาวนาหัน
ไปซื้อสารเคมี ทําให้เกิดการขาดทุน จนเป็นหนี้เป็นสินอยู่ทุกวันนี้ ในอนาคตเราต้องเป็นชาวนาที่เป็น
เศรษฐี และวิธีการที่ทําให้เป็นชาวนามืออาชีพ เราต้องลดต้นทุนให้ได้ ในอดีตเรามีกระบือในการช่วยทํา
นา เราควรลด ละ เลิกสารเคมีในการปลูก หันมาใช้สารชีวภาพแทน
7. คุณสวิด แสงตะคร้อ กลุ่มองค์กรเกษตรกรฟื้นฟู จังหวัดชัยนาท ตัวแทนกลุ่มบ้าน
คลองใหญ่ อ.หัน คา จังหวั ดชัยนาท ได้มีโอกาสมาทํ าโครงการกับทางมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่แก้ไขเรื่องหนี้สิน และฟื้นฟูอาชีพ ใช้ระบบอินทรีย์จุลิทรีย์เข้าไปช่วย จุลินทรีย์จะ
ทําให้ดินดีมีการปรับสภาพ ทําให้ดินดีต่อการเพาะปลูก รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เข้าไปจุดประกายให้

1-269

พวกเราในการแก้ไขปัญหา อนาคต 5-10 ปี ต้องการให้ที่ดินเป็นของเกษตรกรอย่างแท้จริง เกษตรกร
เป็นเจ้าของผลิต คือ ทําเอง ผลิตเอง แปรรูปเอง ขายเอง ทําเองทั้งระบบและมีเครือข่ายพันธมิตร
8. คุณสมนึก จันทร์อ่อน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดปทุมธานี ตนเองทํานามา
ตลอด สอนลูกไว้ว่าทํานาอย่าเกียจคร้าน ต้องมีความขยันอดทน ไม่กินเหล้าเมายา การพนันก่อให้เกิด
หนี้สิน การใช้ป๋ยุ ชีวภาพสามารถกําจัดศัตรูพืชได้ การทํานาเรามีเงินเหลือแน่นอนถ้าเรารู้จักเก็บออม
9. คุณเกินศักดิ์ ศรีสวย กล่าวว่า การทํานานั้น ไม่ใช่เพียงแค่อาชีพเท่านั้น ต้องมีการ
จัดการชีวิตประกอบไปพร้อมๆ กันด้วย มีคนจํานวนมากที่ทํานาเป็นอาชีพเสริม และหลายคนมีการ
รับจ้างทํานา และมีกลุ่มที่ทํานาเป็นอาชีพหลักและมีการปลูกผักขาย ชาวนาที่ทํานามาตั้งแต่จําความได้
จะมีรักและความผูกพันธ์กับอาชีพของตนเอง มีความสุขตอนที่ได้ขายข้าวที่มีคุณภาพและได้ราคาดี
10. ผศ.ดรทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิชย์ กล่าวว่า จากที่ได้ฟังจากน้องๆ คุณลุงคุณป้าได้
กล่าวมา ตอนนี้ไม่กลัวแล้วว่าต่อไปจะมีคนปลูกข้าว เพราะทุกคนมีความเป็นมืออาชีพ แต่ที่เราต้องคิด
หลักสูตรชาวนามืออาชีพขึ้นมา กําลังจะชวนคิดต่างกันไปว่า เมื่อเราเก่งเรื่องกรรมวิธีการปลูก แต่เมื่อ
มารวมกับเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราควรมีวิธีการจัดการอย่างไร ภาพที่เป็นวงกลมระหว่างอาชีพและ
ชีวิต ชี้ให้เห็นว่าชาวนาต้องไม่เพียงแต่ประกอบอาชีพเก่งเท่านั้นเราต้องมีความสุขด้วย การสร้างสมดุล
ให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเรื่องสําคัญ เราต้องรู้จักจัดสรรการดําเนินชีวิตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจทุกวันนี้
อาชีพชาวนาต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝน ราคาข้าวมีการขึ้นลง มีความไม่แน่ไม่นอน เมื่อเราเข้าใจถึงอาชีพแล้วเรา
ต้องเข้าใจชีวิต ทํานาจนหลังโก่งหรือป่วยก็ไม่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะทําให้วงจรชีวิตเปลี่ยน ทําให้ชีวิต
ยั่งยืน ในอดีตเราทํางานจนป่วย ทํางานหาเงินให้หมอ ทํางานแล้วจน ลืมมองตนเอง ลืมมองครอบครัว
เราต้องมีความสมดุล หากเราต้องการใช้เทคโนโลยีเราสามารถใช้ได้ แต่การใช้ควรความเหมาะสม
ความสมดุ ล ที่ ก ล่ า วมาขึ้ น กั บ ตนเองและครอบครั ว ของแต่ ล ะคน เพราะสมดุ ล แต่ ล ะครอบครั ว ไม่
เหมือนกัน ความสุขและสุขภาพที่ดีต้องเกิดไปพร้อมกันในการทําอาชีพ หากเรามีความเข้าใจอาชีพและ
ชีวิตจะเป็นเกราะป้องกันเรา
สุขภาวะที่ดี คืออะไร... เคยมั้ย ชาวนาไทยปลูกข้าวขาย แต่ไม่กล้ากินข้าวที่ตนเองปลูก
เพราะใส่สารเคมีในการปลูกจํานวนมาก ถ้าเราจะมั่นคงผู้บริโภคจะต้องอยู่คู่กับผู้ผลิต สุขภาพดีไป
ด้วยกัน... ชุมชนของเราจะสร้างความเป็นเอกลักษณ์หรือสร้างความเฉพาะตัวได้อย่างไร เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์คุณค่า วิธีการสร้างสรรค์ที่ต้นทุนถูกที่สุด ใช้วัตถุดิบ คือ สมองในการคิดสิ่งนั้นออกมา
ซึ่งความคิดเป็ นวัตถุดิบที่ถูกที่ สุด แต่การจะก่ อให้ เกิดความคิด เราต้องใส่ความรู้เข้าไปเพื่อให้ เกิด
ความคิดที่จะนําไปใช้ประโยชน์
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การรู้เท่าทัน เราสามารถทําได้อย่างไร ตามหลักกาลามสูตร มี 10 ข้อ เรื่องการรับ
ข้อมูลว่าควรเชื่อหรือไม่เชื่อ เช่น อย่าเชื่อว่าเป็นอาจารย์ เป็นต้น ให้เรามีการพิสูจน์ การรับฟังข่าวสาร
ต้องมีตัวกรองข่าวสารที่ดี
การบริหารความเสี่ยงในอาชีพและชีวิต คนเรามีความเสี่ยงในชีวิต และแต่ละคนมีการ
รับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน และคนที่รับได้มากกว่า เพราะวิธีการจัดการและตั้งรับความเสี่ยง เราเป็น
ชาวนา มีความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช เป็นต้น ทําอย่างให้อาชีพชาวนามีความเสี่ยงน้อยลง
มีทางเลือกมากขึ้น
คุ ณ วิ นั ย เมฆดํ า ความสุ ข ของทํ า งาน คื อ การได้ ม องเห็ น ความสํ า เร็ จ ของชาวนา
ในฐานะของเจ้าหน้าที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้เห็นชาวนามีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน โดยกระบวนการพัฒนาของชาวนาได้ มี จุดเริ่ ม ต้ น สําคัญจากตัว หลั ก สู ตรชาวนามืออาชี พ ซึ่ ง
หลักสูตรนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการตอบโจทย์ในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของชาวนา
ที่ต้องการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนและมีความสุข
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 31/2556 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 18/2556)
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วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รศ.จุฑาทิพย์
ผศ.ดร.อภิรดี
คุณดวงทิพย์
คุณกาญจนา

ภัทราวาท
อุทัยรัตนกิจ
ระเบียบ
คูหากาญจน์

หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย Farmer Shop
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย Farmer Shop
ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน
Farmer Shop
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน
Farmer Shop
คุณสุขุม
ไวทยธํารงค์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
คุณถนัด
เบิกนา
ผู้ประกอบการ กาแฟเมืองกระบี่
คุณสายสุดา ศรีอุไร
นักวิจยั

เริ่มประชุม

เวลา 9.00 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1. โครงการอาหารสุขภาพ ณ ไทยพีบีเอส : จากการดําเนินงานออกบู๊ทจําหน่ายอาหาร
สุขภาพ ณ ไทยพีบีเอส มีผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็น 96%
ต้องการให้
ดําเนินการจําหน่ายอาหารสุขภาพต่อไป จึงได้ดําเนินการต่ออีกเป็นเวลา 1 เดือน คือ ตั้งแต่ 17 ก.ค. –
16 ส.ค. 2556
2. งานประกาศเกี ย รติ คุณ สหกรณ์ แ ละนั ก สหกรณ์ ที่มี คุ ณ ค่ า ประจํ า ปี 2556 ของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ : เนื่องด้วย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการ สกว. ติดภารกิจสําคัญ
ไม่สามารถเข้าร่วมงานในวันศุกร์ที่ 13 ก.ย. 2556 ได้ จึงขอเลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2556 ทั้งนี้ได้
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร่วมจัดบู๊ทของโครงการ Farmer Shop เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาด้วย
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 30/2556
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2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่
30/2556 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อแก้ไข ดังนี้
- ภาพหน้า 4 ให้แก้ไขคําว่า “ThaiGAD” เป็น “ThaiGAP”
- ภาพหน้า 6 ให้ปรับแก้ โดยการย้ายรูปหน่วยงาน สกว. ขึ้นมาอยู่บริเวณเดียวกับ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยใช้เส้นประเชื่อมโยงกับสถาบันฯ ในการให้การสนับสนุนเงินทุนและ
แนวคิดต่างๆ
แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข
วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าการจัดตั้งสมาคม Farmer Shop

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุ มได้มีมติเห็นพ้องให้จั ดตั้ง “สมาคม”
Farmer Shop ขึ้น ดังนั้น คุณดวงทิพย์ ระเบียบ จึงจัดทํา (ร่าง) แนวทางการจัดตั้งสมาคม มานําเสนอแก่
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ทั้งชื่อสมาคม ความเป็นมา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ฯลฯ
ทั้งนี้การจดทะเบียนสมาคมจะต้องมีรายชื่อเริ่มต้นอย่างน้อย 3 คน ในเบื้องต้น ซึ่งควรมี
สมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน และหากจดทะเบียนสมาคมแล้วจะมีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องว่า
จะต้องดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง หากกรรมการบริหารหมดวาระแล้วจําเป็นต้องคัดเลือกกรรมการชุด
ใหม่เข้ามาดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และต้องดําเนินงานภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะมีความผิดและถูกปรับ
ตามกฎหมายกําหนด ดังนั้นหากจะจัดตั้งสมาคมจําเป็นต้องมีทีมที่พร้อมดําเนินงานทันที จะต้องมีการ
ประชุมทุกเดือน และควรมีข่าวสารเป็นประจําทุกเดือนเช่นกัน ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงจะขอหารือ
ถึงความพร้อมในการดําเนินงาน
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ขอให้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายเพิ่มเติมว่า สมาคม
ที่ต้งั แล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า จากการดําเนินงานโครงการ 2 ปีที่ผ่านมา ทําให้ได้
ทุนทางสังคม คือ ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดสรรเข้ามาร่วมเครือข่าย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ร่วม
ทุกข์ร่วมสุข ทั้งนี้โจทย์ใหญ่ คือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว บางราย
พยายามยกระดับตัวเองขึ้นเรื่อยๆ แต่บางรายไม่มีการพัฒนาตัวเอง แต่รองบประมาณจากภาครัฐเข้า
ช่วยเหลือเท่านั้น ฉะนั้นจะสามารถแบ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ได้เป็น 2-3 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มที่มี
สมรรถนะสู ง มี ศั ก ยภาพสู่ ส ากล แต่ ภ าครั ฐ ยั ง นํ า ผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม นี้ ไ ปปะปนรวมอยู่ กั บ กลุ่ ม ที่
สมรรถภาพต่ํากว่า โดยไม่นําพากลุ่มนี้ไปสู่สากล ดังนั้นโครงการวิจัยจึงเห็นว่า ถ้าหากภาครัฐจะคัดสรร
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กลุ่มผู้ประกอบการดีๆ เหล่านี้ ดังนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะมีสมาคม ทําการคัดกรองผู้ประกอบการ
กันเองเพื่อเตรียมความพร้อม
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ตั้งข้อสังเกตว่า จากการดําเนินงานในฐานะผู้ประกอบการ
10 ปีที่ผ่านมา พบว่าขณะนี้ภาครัฐกําลังจะคัดสินค้าสู่สากลและกําลังจะนํากลุ่มผู้ประกอบการที่มีระดับ
ดีไปสู่สากล พร้อมเปิดบู๊ทให้ผู้ประกอบการเกรดเอเหล่านั้นได้นําสินค้าไปแสดง แล้วนําภาคเอกชนมา
คัดเลือกสินค้าไว้ สําหรับเป็นชุดของขวัญหรืออื่นๆ และรัฐยังมีนโยบายว่าทุกมุมเมือง หรือหัวเมือง
ใหญ่ๆ จะมีร้านมาตรฐานให้สินค้ามีระดับเข้าไปวางจําหน่าย แต่สิ่งเหล่านี้สําหรับภาครัฐเองก็พูดกันมา
หลายปีแล้ว จึงมีความวิตกว่าโครงการนี้จะมีลักษณะคล้ายกับโครงการของภาครัฐหรือไม่ และเกรงว่า
จะมีคําถามจากผู้ประกอบการต่างๆ ว่าเป้าหมายคล้ายกันกับนโยบายรัฐซึ่งมีการทํางานที่ใหญ่กว่า
ดังนั้นจึงมีคําถามว่างานของพวกเราจะมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อจะได้ชี้แจงให้แก่ผู้ประกอบการ
รายอื่นได้เข้าใจในการดําเนินงานของพวกเรา
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ชี้แจงว่า สิ่งที่พวกเราทํานั้น เป็นการปรับโครงสร้าง
การตลาดใหม่ แต่ภาครัฐทําเหมือนเดิม คือ ตั้งงบประมาณแล้วพาผู้ประกอบการไปดูงานต่างประเทศ
เพื่อให้ได้ตามตัวชี้วัด โดยรัฐไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างการตลาดเพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง
ซึ่งสําหรับงานของพวกเราจะสําเร็จได้เมื่อประชาชนต้องเกิดความเข้าใจและหันมาอุดหนุนสินค้าจาก
ผู้ประกอบการเช่นพวกเราด้วยเช่นกัน
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีความกังวลเรื่องผู้ประกอบการหลาย
รายจะไม่เข้าใจงานของเรา ดังนั้นควรต้องมีคําอธิบายโครงการให้ชัดเจน ให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นเห็น
และเข้าใจอย่างแท้จริงว่าการตั้งสมาคมจะมีประโยชน์อย่างไร เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้ค่อนข้างหมดหวังกับ
การดําเนินงานที่ผ่านมาของภาครัฐ จนอาจคิดว่างานของเราก็มีลักษณะเดียวกับงานของภาครัฐเช่นกัน
ดังนั้นจะทําอย่างไรให้ผู้ประกอบการเห็นเป้าประสงค์ของงานนี้ พร้อมมองเห็นความเป็นไปได้และความ
แตกต่าง
จากการร่ วมอภิปรายในที่ประชุ มแล้ว มี มติ เห็นพ้องให้จัดตั้งเป็น “ชมรม” เพื่อ
ทดลองดําเนินงานระยะแรกเป็นเวลา 6 เดือน โดยเลือกชื่อไว้ 2 ชื่อ คือ ชมรม “การค้าไทยที่เป็น
ธรรม” หรือ “ผู้ประกอบการค้าที่เป็นธรรม” เพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมต่อไป โดยที่ประชุมได้จัดสรร
รายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรม พร้อมกําหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกิจกรรม
เบื้องต้น ดังต่อไปนี้
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รายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรม
วาระ กันยายน 2556 – สิงหาคม 2559

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
คุณดวงทิพย์ ระเบียบ
คุณกาญจนา คูหากาญจน์
คุณถนัด เบิกนา
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ
คุณสุขุม ไวทยธํารงค์
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ
คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์

เบอร์ติดต่อ
081-8456713
081-6990955
081-8591889
081-9445839
084-6284888
081-9049749
081-6963725
081-9049749
087-4567725

ตําแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานชมรม
กรรมการฝ่ายรัฐสัมพันธ์
เลขาธิการ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นแบบอย่างเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจเครือข่าย Farmer
Shop”
วัตถุประสงค์ (Mission) คือ
1. รณรงค์ให้ผ้ปู ระกอบการไทยเห็นความสําคัญของการค้าที่เป็นธรรมและเข้ามามีส่วน
ร่วมกับชมรม
2. ต่อยอดและขยายผลชุดความรู้ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในการสร้างสรรค์ระบบ
ธุรกิจ แนวใหม่ที่ใส่ใจในการค้าที่เป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของผู้ประกอบการรายย่อย
3. ประสานงานกับภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เป็นธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการที่เห็นความสําคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิก
4. ส่งเสริม สนับสนุน สําหรับแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา ในการเข้าถึงตลาด
และผู้บริโภคของผู้ประกอบการไทย
5. จัดทําฐานข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องข้อกฎหมาย แนวนโยบาย และโอกาสการตลาด สินเชื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม แก่สมาชิก
6. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับการสร้างวงสัมพันธ์ ที่จะนําไปสู่การปลูกจิตสํานึก
การพึ่งพาและร่วมมือกัน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่ผ้ปู ระกอบการ ภายใต้สังคมฐานความรู้
กิจกรรมเบื้องต้นในระยะ 6 เดือน ประกอบด้วย
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1. จัดทําแผนกลยุทธ์-แผนปฏิบัติการ เป้าหมายคือ มีแผนกลยุทธ์-แผนดําเนินงาน
ของชมรม (สมาคม) ในการสร้างสรรค์คุณค่า
2. การประชุมร่วมกับหน่วยงาน/ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการ
ดําเนินการ
3. จัดประชุมผู้สนใจเพื่อวางแผนจัดตั้งสมาคม
4. จัดตั้งและดําเนินงานระบบฐานข้อมูลกับสื่อประชาสัมพันธ์ เป้าหมายคือ มีเว็บไซต์
สําหรับโลโก้ (Logo) ให้ใช้โลโก้ Farmer Shop โดยเพิ่มตัวอักษรชื่อชมรมอยู่ด้านล่างโล
โก้ และนัดประชุมชมรมทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน (การประชุมชมรม ครั้งที่ 1 วันอังคารที่
13 สิงหาคม 2556) หากคณะกรรมการติดภารกิจจะต้องส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมแทน
โดยขั้นต้นจะเชิญผู้ประกอบการที่มีรายชื่อในเครือข่ายมาเข้าร่วมงานเวทีเสวนาวิชาการ
“นําสหกรณ์ส่กู ารเป็นธุรกิจฐานสังคม” ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 และทําการรับสมัครสมาชิกที่
สนใจเข้าร่วมชมรมต่อไป
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําเดือนมิถุนายน 2556

Shop

ณ คณะเศรษฐศาสตร์

คุณวสินธรา ขวยเขิน เจ้าหน้าที่โครงการฯ รายงานผลการดําเนินงานของโครงการร้าน
Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ประจําเดือนมิถุนายน 2556 ดังนี้
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,121 ราย โดยมีสมาชิก
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจํานวน 10 ราย ผลประกอบการมีรายได้รวมทั้งสิ้น 75,524 บาท หักต้นทุน
สิ น ค้ า ขาย (รวมสิ น ค้ า หมดอายุ มู ล ค่ า ต้ น ทุ น 3,586.12 บาท และสิ น ค้ า สู ญ หาย/ชํ า รุ ด 12 บาท)
76770.93 บาท กําไรขั้นต้นของร้าน -1,246.93 บาท รวมรายได้อื่น ได้แก่ กําไรจากโครงการซื้อข้าว
จากชาวนา 2,101 บาท รายได้ค่ากระเช้าจาก รพ.นครธน 600 บาท และรายได้ 5% จากยอดจําหน่าย
สินค้าที่ไร่สุวรรณ ของคุณมณิสรา 27,266.10 บาท สรุปมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ รวม 28,720.17 บาท
ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าสถานที่ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าสาธารณูปโภค
ยอดสินค้าขายดีเรียงตามจํานวน ได้แก่ น้ําข้าวโพด ข้าวเกิดบุญ 1 กก. (Vacuum) ขนม
เปี๊ยะ ลูกอมมะขาม (ร้าน Farmer Shop) น้ําดื่มเกษตร ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมมะลิ 105) ไดฟูกุ ข้าว
เกิดบุญ 5 กก. (ไม่ Vacuum) ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมแดง) และ กะหรี่พัฟ ตามลําดับ ส่วนยอดสินค้า
ขายดี เรียงตามจํานวนเงิน ได้แก่ น้ํานมข้าวโพด ข้าวเกิดบุญ 5 กก. (ไม่ Vacuum) ข้าวเกิดบุญ 1 กก.
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(Vacuum) น้ําองุ่น 500 ml. ลูกอมมะขาม (ร้าน Farmer Shop) ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมนิล) ข้าวกล้อง
คุณธรรม (หอมมะลิ 105) ข้าวกล้องคุณธรรม (หอมแดง) ขนมเปี๊ยะ และเห็ดหอมอบกรอบ ตามลําดับ
ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มอบหมายให้คุณวสิน
ธรา ขวยเขิน และคุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ (ผู้รับผิดชอบโครงการซื้อข้าวจากชาวนา) ขอปรึกษากับ
คุ ณ สุ จิ ต รา พั น ธุ ม ะบํ า รุ ง นั ก วิ ช าการตรวจสอบบั ญ ชี ชํ า นาญการพิ เ ศษ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
เพื่อช่วยตรวจสอบงบการเงินของโครงการที่จัดทําไว้ และได้มีการจัดเรียงเอกสารหลักฐานให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อให้อ่านง่ายมากขึ้น
นอกจากนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้ขอให้ คุณวสินธรา ขวยเขิน จัดทําข้อมูลจํานวน
สมาชิกที่มียอดซื้อสินค้าทุกเดือนเพิ่มเติมด้วย
4.2 การหารือสรุปปิดโครงการ Farmer Shop ในระยะที่ 2
จากการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการบ่มเพาะร้านค้าต้นแบบ โดยใช้ต้นทุนจากโครงการวิจัย Farmer Shop ในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการ
เชื่อมต่อกับผู้ประกอบการ ที่พบปัญหาต่างๆ เช่น เรื่องการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งเป็นเรื่องของเครือข่ายต้น
น้ํา ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการทดสอบระบบว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs/OTOP แก้ปัญหาการขาด
แคลนวัตถุดิบได้อย่างไร ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
จะต้องเชื่อมโยงด้วยนั้น ส่วนหนึ่งคือ หน่วยงานรัฐ ที่เข้ามาแทรกแซงอยู่เสมอ ทําให้การดําเนินงานมี
อุปสรรค โดยภารกิจของหน่วยงานรัฐนั้นมุ่งเน้นที่การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานเอง แต่ไม่
สามารถช่วยเหลือเกษตรกรต้นน้ําได้อย่างแท้จริง

สมาคมผู้ประกอบการ
Farmer Shop

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เครือข่าย
ผู้ประกอบการ
Farmer Shop

เกษตรกร

ผู้ประกอบการ
SMEs/ OTOP
สหกรณ์

เครือข่ายร้าน
Farmer Shop
Outlet

ร้าน Farmer
Shop ต้นแบบ

สมาชิก
Farmer Shop

Outlet

เครือข่าย Farmer Shop
ตัวแบบธุรกิจเชื่อมโยง
โซ่อุปทานสู่การพัฒนา
ระบบธุรกิจของ
SMEs/OTOP
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ในส่วนของร้านต้นแบบที่ได้ทดสอบระบบไปนั้นสรุปว่าไม่สามารถดําเนินงานต่อไปได้
เพราะพบอุปสรรคต่างๆ มากมาย ทําให้การดําเนินงานยากมาก ทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ที่ “คน” ซึ่ง
สรุปว่า ร้าน Farmer Shop นั้นต้องมีคนเป็นเจ้าของมาดําเนินงานเอง ไม่ว่าจะเป็นร้านชุมชนหรือ
ร้านอะไรก็ตาม จําเป็นต้องมีความเป็นเจ้าของเองจึงจะดําเนินงานไปรอดและประสบความสําเร็จได้
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ แสดงความเห็นว่าจากประสบการณ์ที่พบมาโดยตลอดนั้น
ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ จะไม่สามารถทํางานเป็น Team work ได้ ส่วนการรวมกลุ่มก็จะเป็นการ
รวมแบบหลวมๆ ด้วยความจําเป็นตามเงื่อนไขที่หน่วยงานรัฐแจ้งมา เช่น ต้องรวมเป็นกลุ่มจึงจะจด
ทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการคัดสรรสินค้าได้ เป็นต้น
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กล่าวว่า จากกรณีที่คุณกาญจนา แสดงความเห็นมานั้น
กลุ่มที่รวมกัน อาจเรียกว่าเป็น “กลุ่มเฉพาะกิจ”
คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กล่าวว่า ธุรกิจจะต้องมีเจ้าภาพ ต้องมีเจ้าของ
ดังนั้นที่ประชุมสรุปเห็นตรงกันว่า การขยายผลส่งเสริมร้าน Farmer Shop นั้น ต้องมี
เรื่องของความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมมอบชุดความรู้จากการวิจัย 2 ปีที่ผ่านมาให้
ผู้ประกอบการ เพื่อนําไปขยายผลต่อชุมชน และดําเนินโครงการในระยะที่ 3 ต่อไป ทั้งนี้ควรต้องมีร้าน
ต้นแบบ โดยคุณถนัด เบิกนา ยินดีประสานงานนํามืออาชีพเข้ามาช่วยดําเนินงาน
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
ครั้งที่ 5/2556
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 – 10.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

รศ.จุฑาทิพย์
น.ส.สายสุดา
น.ส.ผุสดี
นายพรพงษ์

ภัทราวาท
ศรีอุไร
กลิ่นเกษร
แสงนาค

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ศนู ย์สารสนเทศสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ศนู ย์สารสนเทศสหกรณ์

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น.
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) เป็นประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพื่อทราบ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งว่า การจัดงานการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า ประจําปี 2556 จะเลื่อนจากวันที่ 13 กันยายน 2556 (กําหนดเดิม) เป็นวันจันทร์ที่ 16
กั น ยายน 2556 ดั ง นั้ น การประชุ ม ในวั น นี้ จึ ง จะขอติ ด ตามความคื บ หน้ า ในการจั ด เตรี ย มวารสาร
“ฅนสหกรณ์” ฉบับที่ 21 ที่จะใช้แจกในวันงานด้วย
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 การจัดทําวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 21 (เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2556)
หน้าปก: คุณสายสุดา ศรีอุไร แจ้งว่าภาพหน้าปกวารสารเปลี่ยนจากแบบเดิมที่
วางไว้ เป็นภาพการ์ตูนคลิปอาร์ท รูปโลกมีคนล้อมรอบ เพื่อสื่อถึงคําว่า “ธุรกิจฐานสังคม” โดยโทนสี
ส้ ม -ขาว เนื่ อ งจากวารสารยั ง ไม่ เ คยใช้ ห น้ า ปกสี ส้ ม มาก่ อ น ส่ ว นปกหลั ง จะเป็ น คํ า นิ ย ามและ
ความหมายของคําว่าธุรกิจฐานสังคม โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เป็นผู้ให้คํานิยามและความหมาย

1-279

2.1.1 บทความในวารสาร
คุ ณ สายสุ ด า ศรี อุ ไ ร รายงานความคื บ หน้ า การรวบรวมบทความสํ า หรั บ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารฉบับที่ 21 ดังนี้
1. ในแวดวงคนสหกรณ์
1.1 เรียงร้อยถ้อยคํา สานฝันคนสหกรณ์ : ร้อยคนร้อยคุณค่า ได้รับถ้อยคําที่
ถอดจากเวทีวันที่ 18 ก.ค. 2556 โดยคุณศกลวรรณ เรียบร้อยแล้ว
1.2 ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2556 เว้น
หน้าสําหรับจัดพิมพ์ 4 หน้า
2. มุมมองจากคนแดนไกล
2.1 บทความ เรื่อง ข้อคิดการพัฒนาเกษตรกร : แนวทาง สว.สก. โดยคุณโก้
(ศึกษา ณ ประเทศ ญี่ป่นุ ) ตัดออกไปเนื่องจากยังไม่ได้รับบทความ
2.2 เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้าน : อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ใช้ชื่อบทความว่า
“ตามไปดู . ...อิ น โดนี เ ซี ย และสิ ง คโปร์ ” โดย ผศ.ดร.กิ ต ติ ประเสริ ฐ สุ ข
(นักวิจัย สกว.) ได้รับบทความแล้ว
3. เติมความรู้
3.1 ข้าว : โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ได้รับบทความแล้ว
3.2 เรื่อง มาทําความเข้าใจใน CSR – ธุรกิจเพื่อสังคมและธุรกิจฐานสังคมกับ
บทบาทที่เหมือนและแตกต่างกัน โดย รศ.จุฑาทิพย์ เรียบร้อยแล้ว
3.3 บทความแปล : คุณฝน โดย รศ.จุฑาทิพย์ เป็นผู้คัดเลือกบทความ ได้รับ
บทความแล้ว
4. เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย
4.1 เรื่อง “การวางกลยุทธ์งานวิจัยในอนาคตของชุดโครงการฯ” ให้เพิ่ม footnote
ว่ า ชุ ด โครงการอะไร? จากเวที วั น ที่ 21 มิ . ย. 2556 เรี ย บเรี ย งโดย
ศกลวรรณ ได้รับบทความแล้ว
4.2 เวที เ สวนา เรื่อง “แนวทางการยกระดับ สมรรถนะชาวนาสู่ก ารเป็น มื อ
อาชีพ” วันที่ 18 ก.ค. 2556 เรียบเรียงโดย ศกลวรรณ ได้รับบทความแล้ว
4.3 เวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาชาวนามืออาชีพ เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.
ทิพรัตน์ ได้รับบทความแล้ว
4.4 เวทีเสวนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Smart Officers เรียบเรียง
โดย คุณวินัย เมฆดํา/คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค ตัดออกไปเนื่องจากยัง
ไม่ได้รับบทความ
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5. ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ
5.1 เรื่อง “การศึกษาดูงานกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน : ตลาดสุขใจ” โดย
คุณณัฐฐภักดิ์ ผู้ปรารถนาสิทธิ์ ได้รับบทความแล้ว
5.2 เรื่อง “7 เสาหลักสู่มาตรฐานการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์” ได้รับบทความ
แล้ว
6. นานาสาระ
6.1 เขาว่าอย่างงั้น ผมว่าอย่างงี้ คุณว่ายังไง : โดย อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ได้รับ
บทความแล้ว
6.2 สุขภาพ : เรื่อง “Therapy บ้านนา Spa บ้านทุ่ง” เรียบเรียงโดย ศกลวรรณ
ได้รับบทความแล้ว
- แคตตาล็อคสินค้า รับผิดชอบโดย คุณพรพงษ์ แสงนาค และคุณสายสุดา ศรีอุไร
ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มอบหมายให้ คุณผุสดี กลิ่นเกษร จัดทําฐานข้อมูลของแคตตาล็อคสินค้า
ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่เล่มที่ 1 จนถึงปัจจุบัน โดยในการประชุมครั้งต่อไปให้นําเข้าที่ประชุมด้วยทุก
ครั้งเพื่อให้ผู้จัดทําแคตตาล็อคคัดเลือกสินค้าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
- ภาพหน้ากลาง ใช้ภาพจากงานเวทีเสวนา “แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่
การเป็ น มื อ อาชี พ ” วั น พฤหั ส บดี ที่ 18 ก.ค. 2556 จั ด ทํ า โดย คุ ณ พรพงษ์ แสงนาค นํ า เสนอให้
รศ.จุฑาทิพย์ พิจารณา ซึ่งได้ขอให้ปรับเปลี่ยนรูปและจัดเรียงให้มีความดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้น
ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้ทบทวนลําดับขั้นตอนการทํางานของการจัดทําวารสาร
“ฅนสหกรณ์” ในที่ประชุมอีกครั้ง สรุปได้ดังรูป

รูปขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําวารสาร “ฅนสหกรณ์”
โดย คุณ สายสุ ดา ศรี อุ ไ ร แจ้ ง กํ า หนดการเบื้ อ งต้ น คาดว่ า ดราฟท์ สุ ด ท้ ายจะเสร็ จ
ภายในวันที่ 16 ส.ค. 2556 และสัปดาห์ถัดไป (วันที่ 19-23 ส.ค. 2556) เป็นช่วงเวลาแก้ไขต้นฉบับและ
เพิ่มเติมในส่วนข้อมูลผู้ได้รับรางวัล การประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี
2556 ซึ่งจะได้ข้อสรุปในวันที่ 19 ส.ค. 2556 ที่จะถึงนี้
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2.2 ติดตามความก้าวหน้าการจัดทําเว็บไซต์สถาบันฯ
ประชุ ม ร่ ว มพิ จ ารณาเว็ บ ไซต์ ส ถาบั น ฯ ตามที่ คุ ณ พรพงษ์ แสงนาค นํ า เสนอการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขตามข้อเสนอในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของช่องการค้นหา
ข้อมูล ไม่สามารถนําขึ้นมาไว้ด้านบนตามเสนอได้ ที่ประชุมจึงขอให้ปรับขึ้นมาวางไว้ระหว่างภาพข่าวกับ
แผนกิจกรรมของสถาบันในรอบเดือนแทน
นอกจากนี้ คุณพรพงษ์ แสงนาค ได้นําเสนอวีดีทัศน์เชิญชวนเข้าร่วมงานการประกาศ
เกียรติคุณฯ และเวทีเสวนา ในวันที่ 16 กันยายน 2556 ซึ่งที่ประชุมร่วมพิจารณาแล้ว ขอให้เพิ่มภาพ
มงกุฏซึ่งเป็นโลโก้ของงานการประกาศเกียรติคุณเพิ่มเข้าไปในวีดีทัศน์ด้วย และเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ให้นําส่งมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ต่อไป
คุณสายสุดา ศรีอุไร ให้ข้อสังเกตว่า ภาพประกอบในกิจกรรมงานประกาศเกียรติคุณ
ประจําปี 2555 นั้นบางภาพไม่ใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานวันนั้น จึงขอให้ผู้ดูแลเว็บไซต์แก้ไขให้ถูกต้อง
ด้วย
ปิดประชุม เวลา 10.00 น.
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เวทีถอดบทเรียนโครงการร้าน Farmer Shop
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณณัฐกานต์
คุณวสินธรา
คุณจินตหรา
คุณพรติมา
คุณพรพงษ์
คุณธราภรณ์

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สุขสมงาม
สหวัชรินทร์
ขวยเขิน
นกเงิน
คงศรี
แสงนาค
ศรีงาม

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การจัดตั้งและดําเนินการร้าน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนําร่อง เพื่อทดสอบระบบ
และพัฒนาไปสู่การนําไปใช้ประโยชน์ในฐานะการเป็นทางเลือกแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบในการเข้าถึง
ตลาดที่มีแนวทางของการค้าที่เป็นธรรม และการเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงแหล่งจําหน่าย
สินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม เป็นการสร้างแบรนด์ Farmer Shop เพื่อเข้าถึงผู้ผลิต และผู้บริโภค
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จากการดําเนินงานร้านต้นแบบในระยะเวลา 2 ปี โครงการวิจัยฯ ได้มีการถอดบทเรียน
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และการให้ข้อเสนอแนะแนวคิดต่างๆ จากประสบการณ์ที่
ผ่านมา โดยมีประเด็นการถอดบทเรียน ดังรายละเอียด
ประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับร้านต้นแบบ Farmer Shop
คุณจินตหรา นกเงิน เจ้าหน้าที่ประจําร้าน Farmer Shop
กล่าวว่า มีความรับผิดชอบในการดูความเรียบร้อยทั้งหมดภายในร้าน เริ่มตั้งแต่การเปิด
ร้านตอนเช้า การทําความสะอาดร้านเพื่อเตรียมต้อนรับลูกค้า การจัดวางสินค้า การตรวจนับสินค้า
จนกระทั่ง ปิ ด ร้ า นตอนเย็น สิ่ง สําคัญที่เ จ้ า หน้ า ที่ประจํา ร้ า นต้ อ งมี ใ นการทํางาน คื อ ความซื่อสัต ย์
ความอดทน ความมีระเบียบในตนเองและในกรณีที่ต้องนําชุดความรู้ไปถ่ายโอนความรู้เมื่อเปิดร้าน
ในชุมชน สิ่งสําคัญที่จะต้องถ่ายโอนให้กับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจําร้าน คือ ต้องมีความซื่อสัตย์ และมีใจ
รักในงานบริการ (Service mind)
เครื่ อ งมื อ หรื อ ความรู้ ที่ สํ า คั ญ ในการนํ า ไปใช้ เ พื่ อ ให้ ร้ า นนํ า ไปใช้ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดําเนินงานไปได้จากประสบการณ์การทํางาน คือ
1. การตรวจนับสินค้า: การจัดชั้นสินค้าที่ทําให้สามารถตรวจนับได้ง่าย
2. การจัดวางชั้น
3. มีความรู้ในตัวสินค้าที่นํามาขาย: เนื่องจากลูกค้าต้องมีการถามถึงรายละเอียดสินค้า จึง
ต้องมีการศึกษารายละเอียดของสินค้าไว้ โดยการศึกษาจากโบชัวร์สินค้า หรือการสืบค้นข้อมูลต่างๆ
คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ นักวิจัยประจําโครงการวิจัย
กล่ า วว่ า จากประสบการณ์ ก ารทํ า โครงการซื้ อ ข้ า วจากชาวนา ในช่ ว งแรกข้ า วของ
โครงการวิจัยยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในประชาคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากนัก อีกทั้งลูกค้ายังไม่รู้จัก
ข้าวและร้าน Farmer Shop และการเข้าไปยังหน่วยงานต่างๆ ก็ยังไม่ได้ตอบรับมากนัก ต่อมาทาง
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โครงการซื้อข้าวจากชาวนาได้เข้าร่วมกับสภาข้าราชการ ทําให้ผู้บริโภครู้จักเรามากขึ้น เมื่อลูกค้ามี
ความสนใจในตัวผลผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะเข้ามาสอบถามและเข้ามาถามผลิตภัณฑ์เอง โดยวิธีการนี้เป็น
การใช้ “ข้าว” ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า และเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อไปว่า “หากลูกค้ามี
ความสนใจซื้อข้าวให้เข้ามาที่ร้าน Farmer Shop ซึ่งจัดตั้งที่คณะเศรษฐศาสตร์”
อีกทั้ง มีความเห็นว่า โครงการซื้อข้าวจากชาวนา กับ ร้านต้นแบบ Farmer Shop ไม่
เกี่ยวเนื่องกัน เพราะสมัครสมาชิกร้านแต่ก็ต้องสมัครสมาชิกโครงการซื้อข้าวอีกอยู่ดี ลูกค้ายังมีความ
สับสนว่า ระหว่างเป็นสมาชิก Farmer Shop กับ โครงการซื้อข้าวมีความแตกต่างกันอย่างไร แต่เมื่อมี
การจัดทําฐานข้อมูลสมาชิกร้าน Farmer Shop ทําให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์
“ข้าว” ได้มากขึ้น
และมี ป ระเด็ น เพิ่ ม เติ ม จากการสอบถามข้ อ มู ล จากลู ก ค้ า เมื่ อ ให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมหรือการสั่งซื้อข้าว การรับข้าว “ลูกค้ายังชอบพูดว่าคําว่า...ไม่สะดวก...” แต่ท้ังคํานี้คําว่า ไม่
สะดวกน่าจะครอบคลุมไปถึงกรณี 1. ที่จอดรถ ที่ไม่สามารถจอดรับของบริเวณหน้าร้านได้ ทําให้ลูกค้า
มองว่าเมื่อจะมารับข้าวหรือซื้อของต้องเดินไกล 2. การรับข้าวตามปริมาณที่กําหนด เป็นต้น
การต่อยอดโครงการซื้อข้าว คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบัน
ลูกค้ารู้จักโครงการนี้แล้ว ถ้าสามารถมีร้านประจําเป็นหลักแหล่ง จะทําให้คนสนใจมากขึ้น เข้าถึงสินค้า
มากขึ้น เพราะตอนนี้ผู้บริโภคมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ข้าวแล้ว และในกรณีของการปรับราคาข้าว ลูกค้าก็
ยังมีการพูดบ้างแต่ก็ยังซื้อต่อไป
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท กล่ า วว่ า ในกรณี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม ประชาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะที่ผ่านมา ที่ยังเข้าถึงประชาคมได้น้อยเพราะทางโครงการร้านต้นแบบมี
แผนการดําเนินงานแต่ไม่ได้ดําเนินการตามแผน ทําให้เข้าถึงประชาคมได้น้อยลง
และถามความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานว่าแบรนด์สินค้าควรมีกี่แบรนด์ : 1 แบรนด์ หรือ
จํานวนมากกว่า 1 แบรนด์
คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ กล่าวว่า แบรนด์ไม่ควรมีหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
บริหารจัดการได้ง่าย เมื่อพบปัญหาจะทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ เราต้องรู้เจตนาของการทํางาน
ของเรา เราต้องการนําข้าวที่รับจากสหกรณ์โดยตรงมาจําหน่ายแก่ลูกค้า
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตั้งคําถามเกี่ยวกับร้านต้นแบบ Farmer Shop ที่มีความชัดเจน
ในระบบธุรกิจ และมีความเห็นตรงกันว่า สิ่งที่ทําตอนนี้ยาก เราจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร้าน Farmer
Shop ให้กับลูกค้าอย่างไร
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คุณพรติมา คงศรี กล่าวว่า ร้านต้นแบบ Farmer Shop เป็นร้านสินค้าเกษตรแปรรูป ที่มี
ประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพ โดยสิ น ค้ า จะมาจากการคั ด เลื อ กสิ น ค้ า ข้ า วของเรามี จุ ด เด่ น และมาจาก
โครงการวิจัย
คุณพรพงษ์ แสงนาค กล่าวว่า ร้าน Farmer Shop เป็นร้านที่ไม่ได้ขายเพื่อธุรกิจแต่เป็น
การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้บริโภค ร้านของเราไม่ได้ทําแบบธุรกิจเหมือนร้านขายของชําทั่วไป รูปแบบ
และเจตนาในการจําหน่ายแตกต่างกัน
คุณธราภรณ์ ศรีงาม กล่าวว่า ร้าน Farmer Shop เป็นร้านที่มีการจัดวางระบบธุรกิจไว้
ตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ซึ่งมีการวางการบริหารจัดการไว้อย่างครอบคลุม และการจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค แต่ท้ังนี้ ในระยะที่
ผ่านมา เรายังเน้นกระบวนการไปที่ผู้ประกอบการ และยังลงไปที่ผู้บริโภคน้อยเกินไป ทําให้ร้าน Farmer
Shop ยังไม่เป็นที่ร้จู ักของผู้บริโภคมากนัก
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า ในกรณีที่ได้มีการศึกษาร้านขายสินค้า OTOP ที่
ประเทศเกาหลี และมีการดูแลร้านเพียงคนเดียว จากเดิมร้าน Farmer Shop มีเจ้าหน้าที่ประจําร้าน 3
คน และปัจจุบันมีเพียงคนเดียว อยากให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
คุณจินตหรา นกเงิน กล่าวว่า การทํางานทุกอย่างความรับผิดชอบจะมาอยู่ที่เรา ร้านที่
เราเปิด คนจะมองอย่างไร จะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ประจําร้านซึ่งเป็นตัวแทนสําคัญในการทําให้คนรู้จักเรา
การทํางานต้องมีความทุ่มเทมาก เรารู้ว่าจุดประสงค์ที่เรามาทําอยู่ตรงนี้คืออะไร ? บางครั้งการทํางาน
ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง เราพยายามตามเป้าที่วางไว้ จึงก่อให้เกิดความกดดันในตัวเอง เช่น การหยุด
งานในบางกรณี ทําให้รู้สึกกดกัน เพราะการเปิด-ปิดร้าน จะเป็นมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์
Farmer Shop ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบสําคัญกับร้านทั้งด้านการจัดส่งสินค้า การเข้ามาซื้อสินค้า
จากข้างต้น จึงทําให้ตัวเองมีการวางแผน และปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้อํานวยการ
เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติงานตอนทํางาน 2 คน สามารถมีเวลาทําอะไรส่วนตัวได้มากขึ้น
คุณสายสุดา ศรีอุไร กล่าวว่า จากเดิมที่ร้านมี 3 คน แต่ละคนมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ต่อมาเหลือนางสาวจินตหรา นกเงิน เป็นผู้รับผิดชอบแค่คนเดียว โดยมีข้อตกลงว่า ให้ปฏิบัติร้านตามที่
เจ้าหน้าที่ 1 คนจะสามารถรับผิดชอบได้ ในกรณีที่ลูกค้าพูดอะไร ให้เรารู้ว่า เราไม่สามารถบริการลูกค้า
ทุกคนได้ ให้เรารู้ว่ามาตรฐานของร้าน Farmer Shop คืออะไร การกดดันตนเอง จะทําให้เป็นปัญหาไม่มี
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ความสุ ขกับ การทํ างาน ไม่ ต้ อ งกดดัน ว่ า ลู ก ค้ า จะพูดอะไร อย่างไร ให้ เ ราทํ า งานตามหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของเรา
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า ประเด็นที่ต้องการถามต่อ ทุกคนมีข้อเสนอแนะอย่างไร
นางสาวสายสุดา ศรีอุไร กล่าวว่า ตอนเริ่มร้าน Farmer Shop คาดหวังว่าร้านไปไกลกว่า
ตอนนี้ 10 เท่า เพราะเรามีการวางระบบ เราไม่ได้เป็นแค่ต้นแบบ ตอนนี้เราต้องไปในชุมชนแล้ว หรือ
นอกเขตแดนประเทศไทยแล้ว เวทีที่การประชุมผู้ประกอบการ การเปิด Outlet ที่ต่างๆ
ข้ อ เสนอแนะ ระบบที่ ว างไว้ ดี แ ล้ ว แต่ ค วรเจาะเป็ น เรื่ อ งๆ ไป การปรั บ เปลี่ ย นตาม
สถานการณ์เวลา ความฝันตอนนี้กับเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ปัญหามีมากมาย ทั้งด้านผู้ประกอบการ การจัดส่ง
สินค้า หลายคนเข้ามาเพื่อต้องการขายของ ไม่ได้เพื่อต้องการที่จะก้าวไปกับ Farmer Shop
การทํางานของเราเกิดขึ้นตลอดเวลา ถ้าเรามีการวางแผนและสามารถปฏิบัติตามนั้นได้ ให้
เราทําให้ดีที่สุด
ข้อจํากัดและสาเหตุของข้อจํากัด :
คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ กล่าวว่า ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น พฤติกรรมลูกค้า
ในแง่ความต้องการ ลูกค้ายังไม่เข้าใจในตัวเรามากนัก การเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้เวลา มีประมาณ
10% ที่สามารถโน้มน้าวลูกค้าให้ทําตามการจัดการที่วางไว้ แต่การทํางานที่ผ่าน เราสามารถทําได้เกิน
เป้าที่เราคิดไว้
ปัจจัยสําคัญที่จะสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนได้ คือ ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและราคาที่
แตกต่างและตัวลูกค้า ถ้ าเมื่อไหร่ ที่ กําลัง ขยายและมี กํ าลังซื้ อ มี ก ารรวมกลุ่ม จะทําให้ เห็นผลการ
เปลี่ยนแปลงได้
คุณวสินธรา ขวยเขิน กล่าวว่า ผู้ประกอบการไม่ได้ทําตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ และไม่เข้าใจ
ถึงเจตนารมณ์ของ Farmer Shop อย่างแท้จริง การที่อลุ่มอร่วยการมีการส่งสินค้านอกเวลาที่กําหนด
จะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อื่น และการเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า
มูลค่าของเราน้อย ไม่มีแรงจูงใจที่จะดึงให้เค้ามาทําให้ และมีความเห็นว่า หากต้องการความสะดวกใน
การซื้อสินค้า น่าจะเข้าห้างสรรพสินค้าสะดวกซื้อมากกว่า
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า จากการทํางานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เราได้
นําหลักการและความรู้เรื่องการรวมซื้อรวมขาย “2 ปีที่ผ่านมา เรายังไม่ค่อยเห็นผู้ประกอบการที่
มองไกล ร่วมพลังเป็นผู้บุกเบิก” วิญญาณของผู้ประกอบการยังต้องลงทุน เพราะต้องขาย
คุณสุพจน์ สุขสมงาม กล่าวว่า คนที่เป็นเจ้าของจะรักที่จะทํา และอยากจะทํา และคิดว่า
จะทําได้ดี เพราะมีความเป็นเจ้าของ โดยการนําชุดความรู้ที่มีไปใช้
คุณธราภรณ์ ศรีงาม กล่าว่า จากการดําเนินงานของร้าน Farmer Shop เวลา 2 ปี ร้านได้
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและมีการจัดทําคู่มือร้านไว้อย่างชัดเจน และมีความเห็นว่าจากการ
พัฒนาระบบในระยะที่ผ่านมา เราควรมีการปรับปรุงคู่มือเพื่อให้สามารถนําไปใช้งานได้จริงและนําเข้าสู่
ชุมชนได้
คุณวสินธรา ขวยเขิน กล่าวว่า กรณีร้านต้นแบบ Farmer Shop มีความเป็นไปได้ แต่ สิ่ง
สําคัญผู้ประกอบการมราเข้ามาร่วมงานกับเราต้องให้ความร่วมมือ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่า การสร้างแบรนด์ Farmer Shop มีความสําเร็จจากการ
ได้รับการตอบรับจากประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ
ข้าว
การดําเนินงานต่อเนื่อง :
- การจัดตั้งสมาคม Farmer Shop การจัดตั้งรวมกลุ่มเพื่อสร้างแนวคิดผู้ประกอบการ
- ร้านอาหารสุขภาพ Committee
ของชมรม เน้นเรื่องสุขภาวะ จําหน่ายผักคุณภาพ
โดยอาจารย์ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ รับเป็นผู้จัดจําหน่ายข้าวให้ แต่เราต้องให้การดูแลเพื่อให้เกิดความ
เรียบร้อย ตรวจประเมินเหมือนคณะกรรมการตลาดสุขใจ และ MOU ร่วมกันเกี่ยวกับการนําสินค้าเข้า
มาจํ า หน่ า ย สถานที่ จ ะมี ก ารปรั บ แต่ ง ให้ เ หมาะสม ตู้ ที่ ต กแต่ ง ภายในจะมี ก ารยกให้ ค ณะฯ การ
ดําเนินการจะทําในช่วงกันยายน 2556 ในกรณีของการประชาสัมพันธ์เมื่ออาจารย์ใจฟ้า มาเปิดร้าน
ทางสถาบันฯ จะให้มีเจ้าหน้าที่มาจัดทํา Campaign ให้ว่า “ร้าน Farmer Shop จะเป็นคุณค่าทาง
ร้านค้าชุมชน ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
- ในกรณีโครงการซื้อข้าว การส่งข้าวควรเคลียร์เงินเป็นรอบๆ Credit term โดยอาจารย์ใจ
ฟ้ามีหน้าที่ขายเพียงอย่างเดียว โดยการทดสอบระบบที่ Thai PBS ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
- ร้านค้าชุมชนอย่างไรจะสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน…
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ระยะต่อไป :
- การเปิดร้านค้าชุมชน ในเขต ส.ป.ก. พื้นที่ต่างๆ
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ มอบหมายให้ คุ ณ พรพงษ์ แสงนาค ส่ ง ข้ อ มู ล ไปยั ง สมาชิ ก ร้ า น
Farmer Shop เพื่อแจ้งการปิดปรับปรุงกิจการตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2556 และพบกันเดือน
พฤศจิกายน 2556 โดยเริ่มเคลียร์สินค้า ระบบ และสถานที่ได้
และการจั ดจํ า หน่ า ยข้ า ว ณ บริ เ วณโรงอาหาร 2 จะมี ต่ อ ไป โดยให้ เ ครื อ ข่ า ยวิ จั ย เป็ น
ผู้รับผิดชอบ จะเป็นราคาแฟร์เทรดโดยใช้ราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้
ปิดประชุมเวลา 10.00 น.
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การประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณสายสุดา
3. คุณนิคม
4. คุณอรุษ
5. คุณสุทศิ
6. คุณดิษยา
7. คุณจตุพร
8. คุณวิชัย
9. คุณชไมพร
10. คุณอัฒยา

ภัทราวาท
ศรีอุไร
เพชรผา
นวราช
จิราวุฒิพงศ์
ยศพล
ศรีวารีรตั น์
มีสวัสดิ์
พราหมณโชติ
สง่าแสง

เริ่มประชุม

เวลา 9.00 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม
ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ
ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ
ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ
ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ
ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ
นักวิจยั อิสระ
นักวิจยั อิสระ

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งเรื่องเพื่อทราบในที่ประชุมว่า กลุ่มศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ได้รับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณฯ แห่งปี พ.ศ. 2556 ซึ่งธีมหลัก (Theme) ของการประกาศเกียรติคุณในปีนี้
เป็นเรื่องของการนําคุณค่าสู่ธุรกิจฐานสังคม โดยผลการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการสรรหานัก
สหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า โดยมีท่านอาจารย์เชิญ บํารุงวงศ์ เป็นประธานกรรมการฯ สรุปว่ามี
ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
 นักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี จํานวน 4 ราย ได้แก่ 1) คุณเรืองไร รองวงศ์ (ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จํากัด) 2) คุณฉัตรวดี วิจาระจักร (ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร
ปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหนึ่ง จํากัด) 3) คุณสรวีย์ จิรานันท์สิริ (ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
จํากัด) และ 4) คุณจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ (ประธานกรรมการดําเนินการร้านสหกรณ์ จังหวัดตราด
จํากัด)
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 สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี จํานวน 1 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้างเขา
ซก จํากัด
และในปีนี้คณะกรรมการฯ ได้เพิ่มการมอบการประกาศเกียรติคุณสําหรับกลุ่ม/องค์การ
ที่มีคุณค่าแห่งปีขึ้นเป็นปีแรก โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีคุณค่าสหกรณ์แห่งปี” มีจํานวน 3
องค์กร ได้แก่ 1) กลุ่มเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร 2) กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.
จันทบุรี และ 3) กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จ.นครปฐม
วาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 ผลการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้มีชีวิต และแผนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ ใน

อนาคต
 คุ ณ นิ ค ม เพชรผา นํ า เสนอความก้ าวหน้ า การขับ เคลื่ อ นศู น ย์ เ รี ย นรู้ มี ชี วิ ต
“เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม” ดังนี้
ศูน ย์ เ รีย นรู้ข้า วคุ ณ ธรรม ได้ พ ยายามไล่ เ รี ย งประวั ติ ความเป็นมาของศูน ย์ ฯ
เริ่มตั้งแต่ที่ชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์พบปัญหาราคาข้าวตกต่ํา เมื่อปี 2548-2549 จนได้พบกับสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ และร่วมกันสร้างเวทีถอดบทเรียน กระทั่งสามารถแก้ปัญหาเชิงการตลาดและ
ปัญหาภาพลักษณ์ได้ โดยมีแบรนด์ “ข้าวคุณธรรม” ที่เข้ามาเป็นวิถีชีวิต ซึ่งสามารถถ่ายทอดได้อย่าง
ครบวงจร ตั้ ง แต่ ต้ น น้ํ า กลางน้ํ า จนถึ ง ปลายน้ํ า ทั้ ง นี้ เ รื่ อ งราวเหล่ า นี้ ที่ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ จ ะเป็ น เพี ย ง
แบบจําลองเท่านั้น โดยจะมีการกระจายอยู่ในพื้นที่ชุมชน-หมู่บ้าน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มี
ชีวิตอย่างแท้จริง
จากนั้ น กลุ่ ม ชาวนาฯ ได้ รั บ พระราชทานเมล็ ดพั น ธุ์ ข้า วหอมมะลิ ท นน้ํ าท่ ว ม
ฉับพลันจากสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเมื่อนําไปทดลองปลูกแล้วได้ผลดี จนในที่สุดได้ขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์ข้าว
“กข51” ซึ่งเป็นที่จุดประกายให้ทางกลุ่มฯ ริเริ่มที่จะอนุรักษ์พันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ จึงได้สร้างอาคารดินหลัง
หนึ่งสําหรับเป็นสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยใช้ชื่อว่า “ธนาริยาคาร” ที่แปลว่า “อาคารที่เก็บทรัพย์อัน
ประเสริฐ”
ทั้ ง นี้ คํ า ว่ า “ธนาริ ย าคาร” เป็ น การสนธิ คํ า 3 คํ า คื อ 1) ธนา/ธนะ/ธั ญ ญะ
ที่แปลว่า เมล็ดพันธุ์ 2) อาริยะ แปลว่า สิ่งประเสริฐ และ 3) อาคาร คือสิ่งปลูกสร้าง เมื่อรวมกันจึงได้
เป็นคําว่า “ธนาริยาคาร” ซึ่งเป็นอาคารที่ออกแบบเป็นทรงงอบของชาวนา ทําด้วยดิน ใช้เป็นธนาคาร
เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จฯ เปิดศูนย์ไปเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2554
ปัจจุบันเป็นที่เก็บเมล็ดพันธุ์ประมาณ 200 สายพันธุ์ มีท้ังการอนุรักษ์ข้าวสายพันธุ์เก่า เช่น พันธุ์ข้าว
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หอมนครชัยศรี และการขยายพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ เช่น ข้าวพันธุ์ “ศีลาภรณ์” ที่แปลว่า มีศีลเป็น
เครื่องประดับ (ซึ่งเป็นชื่อที่มีเสียงสอดคล้องกับชื่อของ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการ สกว.)
นอกจากนี้ก ลุ่มฯ
ยังได้ มุ่งดํ าเนิน งาน “ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์พืชไทบ้าน”
ที่รับ ผิ ด ชอบโดยคนรุ่ น ใหม่ เช่ น ตุ๊ห ร่ า ง ซึ่ง ทํา งานทั้ ง การวิ จัย และพัฒ นา (R&D) โดยซื้ อที่ดิ น พื้น ที่
ประมาณ 70 ไร่ (กู้เงินจากกองบุญหนุนเกื้อจํานวน 7 ล้านบาท) เพื่อใช้พัฒนาพันธุ์ข้าวปลูก และใช้เป็น
แปลงสําหรับการเรียนรู้ของศูนย์ฯ มุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่สนใจหันมาประกอบอาชีพทางการเกษตร โดย
จัดแบ่งให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันดูแลคนละ 2-3 ไร่ และแบ่งสายพันธุ์พืชให้ดูแล 2-3 สายพันธุ์
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตจะมีการทํา mapping ของกลุ่มที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ซึ่ง
จะแบ่งเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วยชาวนาระดับ Top จํานวน 119 ราย มีพื้นที่รวมประมาณ 3,000 ไร่ ทํา
เกษตรอิ น ทรีย์ พร้อมกับถือศี ล (ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบ บุห รี่ และไม่เล่นการพนัน ) ซึ่ง พื้ น ที่นี้ จ ะเรี ย กว่ า
“Peace area” หรือเรียกว่า “พื้นที่สันติภาพ” และอีกกลุ่มหนึ่งคือ ชาวนากลุ่มฐาน ประมาณ 500 ราย
ที่ทําเกษตรอินทรีย์ แต่ยังไม่ได้ถือศีลละเว้นอบายมุข ชาวนากลุ่มนี้จึงยังไม่ได้เข้ากลุ่มระดับ Top เพราะ
กลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มมาตรฐานเหนือมาตรฐานทั่วไป นอกจากนี้ยังมี “กองบุญหนุนเกื้อ” ซึ่งให้สมาชิกทํา
การออมเงินวันละบาท เพื่อใช้เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกเอง พร้อมกับมีสวัสดิการเรื่องสุขภาพ ให้สมาชิก
ชาวนาคุณธรรมเข้าร่วมค่ายสุขภาพฟรี ที่เรียกว่า “เทอราปีบ้านนา สปาบ้านทุ่ง”
ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ที่มีการขับเคลื่อนดําเนินงานอย่าง Active 8 แห่ง และมี
ศูนย์ที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้อีก 19 ศูนย์ ในพื้นที่ 4-5 จังหวัด
สําหรับแผนการดําเนินงานขั้นต่อไปของศูนย์ฯ คือ 1) จะมีการจัดท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ โดยจัดเป็น Home stay ให้แก่ผู้บริโภคได้มาพักร่วมกับชาวนา ร่วมปลูกข้าวและทํากิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนา เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการผลิตข้าวของกลุ่มฯ ทั้งนี้ คุณนิคม
เพชรผา กล่าวเชิญ สกว. โดยเฉพาะ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย เจ้าของชื่อสายพันธุ์ข้าว “ศีลาภรณ์” และ
ทีมงาน สว.สก. พร้อมเครือข่ายที่สนใจ ไปอยู่แบบ home stay และเข้าร่วมการเกี่ยวข้าวในช่วงปลาย
ฝน-ต้นหนาวที่จะถึงนี้ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2556) และจะจัดให้มีการชิมข้าวสายพันธุ์ต่างๆ
ด้วย (Rice tasting)
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเสริมว่า ประเด็นที่คุณนิคม กล่าวมาข้างต้น
ทั้งหมดนั้นคือคุณสมบัติของ“ธุรกิจฐานสังคม” ซึ่งสอดคล้องกับการทํางานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
สามพรานและศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ โดยจากการถอดบทเรียนการทํางานที่ผ่านมา สรุปได้ดังรูป
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โดยรูปแบบที่ได้น้ันคือ บทบาทของ สกว. จะเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน ส่วน
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ หรือฝ่ายวิชาการมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้ข้อมูลข่าวสาร มีหลักสูตรชาวนามือ
อาชีพที่แตกหน่อไปยัง ส.ป.ก. ทั้งนี้จะไม่ตีกรอบพื้นที่ชุมชนเพราะหากมีคนมารวมกลุ่มกันนั่นสามารถ
ถือว่าเป็นชุมชนได้ สําหรับพื้นที่โรงเรียน เมื่อใดก็ตามที่มีคนเรียนและมีครูก็สามารถเรียกได้ว่าเป็น
โรงเรียนโดยไม่จําเป็นต้องมีกรอบแต่อย่างใด นอกจากนี้ ร้านชุมชนของกลุ่มชาวนาคุณธรรม ที่ใช้ชื่อว่า
ตลาดสุขใจ (ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งของตลาดสุขใจที่สวนสามพรานนั้น) รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอความ
ร่วมมือว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ชื่อ ร้าน Farmer Shop โดยคุณนิคม เพชรผา ตอบรับว่าไม่น่ามีปัญหา
แต่อย่างใดที่จะใช้ชื่อร้าน Farmer Shop
คุณนิคม เพชรผา กล่าวต่อไปว่า สําหรับแผนที่ 2 ของศูนย์ฯ คือ จะทําเรื่อง
การตลาดล่วงหน้า เพื่อความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิต โดยขณะนี้มีคนสั่งข้าวจํานวน 500 ตัน
ข้าวเปลือกจากกลุ่มชาวนาคุณธรรม ซึ่งจะวางเงินมัดจําล่วงหน้าไว้ให้ชาวนาผลิตข้าวตามคําสั่งซื้อ และ
เป็นระบบส่งข้าวจากนาถึงหน้าบ้าน ยิ่งไปกว่านั้นทางกลุ่มฯ ยังมีแผนผลิต “ผักกล่อง” ตามฤดูกาล
ออกจําหน่าย ราคากล่องละ 200 บาท ส่งไปตามศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการทําตลาดเพื่อ
ความมั่นคงทางอาหาร โดยมีวัดป่าติ้วเป็นศูนย์กลาง และงานทั้งหมดที่ดําเนินการไปนั้นพวกเราเรียกว่า
“ทางเลือก-ที่เป็นทางรอด” นอกจากนี้จะขับเคลื่อนเรื่อง “สภาผู้บริโภค” เพื่อการรับรองมาตรฐาน
ของตนเองอย่างจริงจังมากขึ้น
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปเรื่องราวการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ข้าว
คุณธรรมจากที่ คุณนิคม เพชรผา นําเสนอในที่ประชุมได้ดังภาพ
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โดยสรุ ป ได้ ว่ า ศู น ย์ เ รี ย นรู้ มี ชี วิ ต “เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ข้ า วคุ ณ ธรรม” นั้ น ช่ ว ย
แก้ปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ํา โดยสร้างแบรนด์ “ข้าวคุณธรรม” ขึ้นด้วยกลุ่มชาวนาคุณธรรม จํานวน
119 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ รวมประมาณ 3,000 () ไร่ ซึ่งชาวนากลุ่มนี้พร้อมให้การเรียนรู้แก่
สาธารณชนในการปลูกข้าวที่ครอบคลุมทั้ง 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เป็นสากล
(IFOAM) และมาตรฐานคุณธรรม ที่มีเงื่อนไขชาวนา ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และไม่เล่นการพนัน
ตั้งแต่ปี 2549 มีการจัดตั้งกองบุญหนุนเกื้อ ซึ่งเมื่อชาวนามีธุรกรรมทางการเงิน
แล้ว จะนําเงินมาออมเงินกับกองบุญหนุนเกื้อ ซึ่งกองบุญฯ นี้ได้ให้ศูนย์เรียนรู้ฯ กู้เงินจํานวน 7 ล้านบาท
เพื่อซื้อที่ดิน สําหรับใช้เป็นแปลงทดลองและพัฒนาพันธุ์ข้าวปลูกของศูนย์ฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจะ
แข่งขันทางการตลาดได้น้นั ต้องพัฒนาพันธุ์ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง โดยจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยพันธุ์พืชไทบ้าน
นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพฯ ได้ทรงพระราชทานพันธุ์ข้าวทนน้ําท่วมให้แก่กลุ่มฯ
เมื่ อปี 2550 ซึ่ ง ชาวนาได้ นํา ไปทดลองปลูก ครั้ง แรกในปี เ ดี ย วกั น และได้ ผ ลสําเร็จ เป็ น อย่ า งดี และ
พระองค์ยังทรงเสด็จไปเป็นประธานในพิธีเปิด “ธนาริยาคาร” อาคารดินสําหรับเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าว
ด้วย จากนั้นในปี 2553 ได้มีการเปิดร้านค้าชุมชน โดยเริ่มจากการจัดให้มีตลาดนัดจําหน่ายสินค้าทุกวัน
ศุกร์ จึงใช้ชื่อว่า “ตลาดสุขใจ” ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับตลาดสุขใจของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
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แล้วเมื่อตลาดเริ่มได้รับความนิยมจึงเปิดตลาดทุกวันจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ได้เริ่มมีศูนย์บรรจุภัณฑ์
และโรงสีต้นแบบด้วย
ทั้งหมดเหล่านี้เป็นกิจกรรมภายใต้ชุมชนของกลุ่มเครือข่ายชาวนาคุณธรรม ซึ่งได้มี
การถักทอโซ่อุปทาน เกิดเครือข่ายพันธมิตร โดยมีมูลนิธิธรรมะร่วมใจเป็นทุนเดิม และมีสถาบันวิชาการ
ด้ า นสหกรณ์ (สว.สก.) สํา นั ก งานกองทุ น สนับ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) และสภาผู้ บ ริ โ ภค เข้ า มาร่ ว ม
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ นี้ สําหรับแผนในอนาคตของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ได้วางแผนไว้ คือ
การจัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ มีบริการเพื่อสุขภาวะที่เรียกว่า เทอราปีบ้านนาสปาบ้าน
ทุ่ง
ทั้ ง นี้ คุ ณ นิ ค ม เพชรผา กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า มี ค วามเป็ น ห่ ว งเรื่ อ งแรงงานภาค
การเกษตร ที่ลดน้อยลงอย่างน่าตกใจ จึงต้องการขับเคลื่อนเรื่อง “เครือข่ายทายาทเกษตรกรมืออาชีพ”
โดยมุ่งเป้าหมายเพิ่มเกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ให้ได้มากกว่า 50% ซึ่งได้วางแผนและจัดการ
สัมมนา เรื่อง “ผู้สืบสันดานอาชีพเกษตรกรรม” เพื่อผลักดันให้เรื่องนี้ประสบความสําเร็จให้ได้ตามที่
มุ่งหวัง โดยมี คุณเอ็นนู ซี่อสุวรรณ เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย
 คุณอรุษ นวราช รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ “ตลาดสุข
ใจ” ดังนี้
จากการขับเคลื่อนโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จนมาถึงศูนย์เรียนรู้
“ตลาดสุขใจ” พบว่าการทํางานเหมือนเป็นเรื่องของ “ธรรมะจัดสรร” อะไรที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหา
กัน เช่นเดียวกับกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายที่ดีๆ เหมือนกันก็จะดึงดูดให้ได้มาร่วมงานกัน แต่ท้ังนี้ต้องเลือก
กลุ่มคนที่มีเป้าประสงค์เดียวกันกับงานของเราและมีความตั้งใจจริง ตัวอย่างเช่นที่ไร่ยิ้มเขียว ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ทําเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงและพร้อมที่จะให้ความรู้แก่คนที่สนใจ หากใครจะเข้าไปหาเพื่อ
ศึกษาความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ก็ได้เสมอ แต่จะไม่ตระเวนออกไปให้ความรู้ไปทั่วตามที่มีคนเชิญทุกครั้ง
เช่นเดียวกับศูนย์เรียนรู้ “ตลาดสุขใจ” ซึ่งที่นี่ใครต้องการความรู้จะสามารถเข้ามาเรียนรู้ที่ตลาดได้เสมอ
ทั้งนี้เมื่อเริ่มทํางานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ก็มีคนเข้ามาติดต่อขอร่วม
ทํางานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นนั้นเราเป็นภาคธุรกิจที่เข้ามาร่วมกับภาควิชาการ หน่วยงาน
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยได้ทุนจากหน่วยงานรัฐส่วนหนึ่งมาใช้พัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง
เกษตรอินทรีย์น้ันเป็นเหมือนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน (Community) และพัฒนาพนักงานของ
โรงแรมด้วย
เมื่อดําเนินงานผ่านมา 4 ปี พบว่า งานนี้สามารถช่วยตอบโจทย์ชีวิตได้ ทั้งนี้การ
ทํางานเกษตรอินทรีย์น้ันต้องทําตลอดชีวิต เป็นวิถีชีวิตที่ได้เลือกแล้ว ไม่ใช่เป็นเพียง five year plan ซึ่ง
คนที่จะเข้ามาเรียนรู้งานตรงนี้ได้ไม่ใช่แค่คนที่มาตลาดสุขใจเท่านั้น หากเป็นกลุ่มลูกค้าของโรงแรมที่เป็น
บริษัทภาคเอกชน ก็จะชักชวนให้เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการทําเกษตรอินทรีย์ด้วย เพราะบริษัทเอกชน
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ส่วนใหญ่จะมีงบทํา CSR ซึ่งเป็นการสร้างพันธมิตรอีกทางหนึ่ง เช่น สัปดาห์ที่ผ่านมามีบริษัทเอกชนมา
บริจาคทําชีวพันธุ์โดยครั้งแรกเราก็ถ่ายรูปทําการประชาสัมพันธ์ก่อน จากนั้นครั้งต่อไปจึงจะชักชวนคน
ในบริษัทให้เข้ามาร่วมเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์กับเรา เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งลักษณะนี้จะได้ประโยชน์แบบ
win-win กันทั้งสองฝ่าย
งานนี้จะมองว่าเป็นโมเดลทางธุรกิจก็ได้ หรือมองว่าเป็นโมเดลของ “วิถีชีวิตที่
สร้ าง community” เป็น การเชื่ อ มโยงเกษตรกรกับ ภาคเอกชนหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ และเชื่ อ มโยง
ระหว่างคนกรุงเทพกับเครือข่ายเกษตรกรในอําเภอสามพราน ซึ่งโมเดลนี้ใครจะเข้ามาเรียนรู้ก็ได้ และ
หากทุกที่ในประเทศไทยจะเริ่มดําเนินการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ได้ ก็จะเป็นการคืนความเป็นชุมชน
เกษตรอินทรีย์ให้ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พร้อมคืนสุขภาพที่ดีให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภค นอกจากนี้
เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์และผลักดันแบรนด์ “สุข
ใจ” ให้ชัดเจนขึ้น
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท วาดแผนภาพสรุปโมเดลศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต “ตลาด
สุขใจ” ได้ดังรูป

สรุปได้ว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ นั้นเริ่มจากการมีปณิธานร่วม สร้างชุมชนอําเภอสามพราน
ให้เป็นชุมชนพืชผักปลอดภัยที่ม่งุ สู่เกษตรอินทรีย์ โดยใช้ตลาดสุขใจเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้การเรียนรู้
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ด้านเกษตรอินทรีย์ แล้วจึงต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ซึ่งฝั่งสวนสามพรานจะเป็นเรื่องของ
วิชาการ มีนิทรรศการ ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี มีการทดลองสารตกพิษต่างๆ แสดงให้เห็น ส่วนฝั่ง
สวนเกษตรอินทรีย์จะเป็นภาคปฏิบัติมีแปลงนาและสวนเกษตรสาธิตให้ศึกษา
จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามความคิดเห็นจากนักวิจัยอิสระ 2 ท่านที่เข้า
ร่วมการประชุมในวันนี้ ซึ่งทั้งสองท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมตลาดสุขใจและสวนเกษตรอินทรีย์ โดยทั้ง 2
ท่านได้เล่าประสบการณ์การเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็น ดังนี้
คุณอั ฒยา สง่าแสง เล่ า ว่ า ได้ เ ดิ น ทางไปเยี่ยมชมตลาดสุข ใจและสวนเกษตร
อินทรีย์ พร้อมพูดคุยกับพนักงานที่ดูแลพื้นที่ มีความเห็นว่าผู้ที่จะทําเกษตรอินทรีย์ได้น้ันต้องมีคุณธรรม
ในใจอย่างแท้จริง และยิ่งเมื่อได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์แล้วจึงได้เห็นความสมดุลของชีวิต ทั้งความ
สมดุลในพืช สัตว์ และคนที่อยู่ในพื้นที่
คุณชไมพร พราหมณโชติ กล่าวว่า มีความประทับใจที่ได้เห็นภาพภาคเอกชนเข้า
มาทํางานลักษณะนี้ ได้เห็นภาพความภูมิใจของพนักงานผู้ดูแลการทําแปลงเกษตรอินทรีย์ ได้เห็นภาพ
แปลงเกษตรที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมสวนสามพราน ซึ่งเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ที่มีพื้นที่กว้างขวางมาก
รู้สึกประทับใจในภาพดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในแปลงเกษตรนั้นจะมีชื่อพืชผักกํากับอยู่ท้ัง
ภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งหากเกษตรกรหรือผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาจะได้ความรู้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้
“คนชุมชน” มีความเป็นธรรมชาติ มีวิธีการนําเสนอให้คนที่เข้ามาเรียนรู้ได้ความรู้อย่างเป็นธรรมชาติ
สัมผัสได้ถึงความสะอาดของชุมชน และจากการได้สัมผัสกับผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อสินค้าที่ตลาดสุขใจ
พบว่าหลายคนตั้งใจมาซื้อผัก-ผลไม้ ปลอดสารพิษจากพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนเพราะมั่นใจในสินค้าและกิน
ได้อย่างสนิทใจ ซึ่งเหล่านี้เรียกได้ว่า “สุขใจทั้งชุมชน”
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเสริมต่อไปว่า ขณะนี้ศูนย์เรียนรู้ฯ กําลังดําเนินงาน
เป็น Hub Global Value Chain ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ซึ่งเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ และมั่นใจว่างานนี้จะไปถึง
ระดับ Global ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้เห็นว่า คุณอรุษ มีทุนเดิมที่น่าจะสามารถจัดหลักสูตรผู้นํา
ชุมชนได้ด้วย
คุณอรุษ นวราช ชี้แจงว่า ขณะนี้วางแผนไว้ว่าจะให้พนักงานของโรงแรม จํานวน
ประมาณ 450 คน แข่งกันปลูกผักโดยแบ่งเป็นทีมให้ช่วยกันดูแล โดยแจกชุดเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย
ให้แก่ชาวบ้านแล้วให้เอามาส่งโรงแรม และจัดสรรส่วนแบ่งให้แก่คนเหล่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นอีกกลุ่ม
หนึ่งเหมือนเป็นการสร้างชุมชน
คุณอัฒยา สง่าแสง เสนอเพิ่มเติมว่า หากหยิบยกเรื่อง COP (Community of
Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ ขึ้นมานําเสนอน่าจะช่วยให้เห็นได้ชัดขึ้น นั่นคือเรื่องของกระบวนการที่กลุ่มคน
ทั้งหมดร่วมกันทํา
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คุณดิษยา ยศพล กล่าวว่า ตลาดสุขใจนั้นเป็น “สังคมอีกแบบหนึ่ง” ที่พ่อค้า
แม่ค้าได้เข้าร่วมจําหน่ายสินค้าปลอดสารพิษในตลาดสุขใจให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าที่เดินทาง
มาจากพื้นที่ไกลๆ เข้าเยี่ยมชมตลาดทุกสัปดาห์และเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
2.2 การจัดบู๊ทนิทรรศการในงานประกาศเกียรติคุณฯ ปี พ.ศ. 2556
คุณสายสุดา ศรีอุไร แจ้งแก่ที่ประชุมว่าในงานประกาศเกียรติคุณฯ ปี 2556 นี้จะมี
การจั ด บู๊ ท นิ ท รรศการ โดยขอความร่ ว มมื อ จากศู น ย์ เ รี ย นรู้ ฯ แต่ ล ะแห่ ง ร่ ว มจั ด บู๊ ท ได้ แ ก่ บู๊ ท ข้ า ว
คุณธรรม บู๊ทตลาดสุขใจ บู๊ท Farmer Shop บู๊ทผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี และจะมีบ๊ทู แสดงพันธุ์ข้าวจาก
ส.ป.ก. ด้วย
โดย คุณนิคม เพชรผา เสนอว่าบู๊ทข้าวคุณธรรมจะจัดให้ชิมข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ชื่อว่า
พัน ธุ์ “ศี ลาภรณ์ ” ในงานนี้ ด้ วยหากเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ได้ ทั น วั น งาน แต่ จ ะยั ง ไม่ มี จํ า หน่ า ย เพี ย งจะ
นําเสนอข้าวพันธุ์ใหม่นี้ ที่มีจุดเด่นในเรื่องการเพิ่มผลผลิตเป็น 120 กก./ไร่ และจําหน่ายข้าวคุณธรรม
เท่านั้น ทั้งนี้สถาบันฯ จะจัดเตรียมแคร่ โต๊ะ และเถียงนาไว้ให้ส่วนหนึ่ง และนําสปาบ้านทุ่งมาสาธิตและ
จําหน่ายในวันงานด้วย
สําหรับบู๊ทตลาดสุขใจ จะใช้ร่มใหญ่ 2 อัน และพ่อค้าแม่ค้าจะใส่เสื้อเอี๊ยมที่มีโลโก้
ของตลาดสุขใจ นําผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาร่วมจําหน่ายด้วย
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุม
การประชุม “Towards Excellence in Co-operative training & Education in Asian
ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556
ณ ประเทศมาเลเซีย
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. ดร.ปรีชา

ภัทราวาท
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
จากการศึ ก ษา ฝึก อบรม ดู ง าน ประชุ ม /สั ม มนา ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย และไปปฏิ บั ติ ง านใน
องค์การระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและการให้การฝึกอบรมเรื่อง
สหกรณ์ในภูมภิ าค โดยเน้นไปที่ Spirit of Co-operative
2. เพื่อสร้างภาคีพันธมิตรทางด้านการศึกษา การฝึกอบรมเกี่ยวกับสหกรณ์ในภูมิภาค
อาเซียน
การประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและการให้การฝึกอบรม
เรื่องสหกรณ์ในภูมิภาค โดยเน้นไปที่ Spirit of Co-operative และการสร้างภาคีพันธมิตรทางด้านการ
ฝึกอบรมในอาเซียน มีข้อสรุปในเบื้องต้นว่า CCM ได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง HUB สําหรับ
Coops Training โดยมี CCM เป็นแกนนํา ซึ่งหลังจากอภิปรายอย่างกว้างขวางและ CAI ได้นําเสนอกรอบ
แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ
ของ Networking โดยภาคีท้ัง 10 สถาบันจะเป็น Steering Committee ของ Networking และภารกิจของ
Networking ควรเป็นไปในรูปแบบของสังคมฐานความรู้ โดยมี Steering Committee ช่วยกันยกร่าง
หลักสู ตรฝึกอบรมร่วมกัน ซึ่ งในอนาคตอาจใช้ฐานการให้บริการฝึกอบรมพั ฒนาไปสู่การทําธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียนในรูปแบบของ Coop to Coop Business (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 Networking ความร่วมมือการให้บริการฝึกอบรมของภาคีพันธมิตรในการพัฒนาไปสู่สังคม
ฐานความรู้ระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายให้ CCM ยกร่าง Concept Paper สําหรับ Networking
เพื่อนํามาประชุมในรายละเอียดอีกครั้งใน 6 เดือนข้างหน้า
การศึกษาดูงานมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน ได้นําเสนอกรอบภารกิจการให้การศึกษา วิจัย
และฝึกอบรมของสถาบันฯและภาควิชาสหกรณ์ และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ภาคีเครือข่าย
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียนสําหรับความสนใจที่สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์และภาควิชาสหกรณ์จะให้ความร่วมมือในเรื่องการฝึกอบรมในอนาคต
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
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รายงานการประชุม
เวทีเสวนาวิชาการ “นําสหกรณ์สกู่ ารเป็นธุรกิจฐานสังคม” และประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
9.00 น.
9.15 น.
9.25 น.

10.00 น.
10.30 น.

ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค์ ประธานในพิธีเข้าห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
พิธีกร คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ์ กล่าวเชิญผู้ร่วมงานฯ ชมวีดีทัศน์ เรื่อง “การนําสหกรณ์
สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม”
กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคัง่ : คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กล่าวประกาศเกียรติคุณฯ โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์
พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ โดย ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค์ ดังนี้
 การประกาศเกียรติคณ
ุ นักสหกรณ์ทีม่ ีคณ
ุ ค่า แห่งปี 2556 ได้แก่
• คุณเรืองไร รองวงศ์ : ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จํากัด
• คุณฉัตรวดี วิจาระจักร์ : ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ที่ดนิ เกษตรวิสัยหนึ่ง จํากัด
• คุณสรวีย์ จิรานันท์สิริ : ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด
• คุณจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ : ประธานกรรมการฯ ร้านสหกรณ์ จ.ตราด จํากัด
 การประกาศเกียรติคณ
ุ สหกรณ์ทมี่ ีคุณค่า แห่งปี 2556 ได้แก่
• สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จํากัด
 การประกาศเกียรติคณ
ุ องค์กรที่มีคณ
ุ ค่าสหกรณ์ แห่งปี 2556 ได้แก่
• กลุ่มเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร
• กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จ.นครปฐม
• กลุ่มชาวสวนผลไม้คณ
ุ ภาพ จ.จันทบุรี
ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค์ กล่าวเปิดงาน
จากนั้นเป็นการถ่ายรูปที่ระลึกผู้ได้รบั รางวัล ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ
เริ่มการเสวนาวิชาการ (ภาคเช้า)
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 เวทีเสวนาวิชาการ (ภาคเช้า) หัวข้อเรื่อง “นําสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม”
ผู้ดําเนินรายการ : คุณณาตยา แวววีรคุปต์ บรรณธิการข่าวสังคมและนโยบายสาธารณะ
วิทยากร โดย : คุณมีชัย วีระไวยทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชาการและชุมชน
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
คุณสุชาดา ยุวบูรณ์
ประธานกรรมการโรงแรมสวนสามพราน
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อํานวยการสถาบันไทยพัฒน์
เริ่มเวลา 10.30 – 12.30 น.
 คุณณาตยา แวววีรคุปต์ : ผู้ดําเนินรายการ
ในช่วงแรกขอให้วิทยากรทุกท่านได้เล่าว่าแต่ท่านได้ทําอะไรมาบ้าง เพื่อเปิดประเด็นว่าธุรกิจ
ฐานสังคมมีลักษณะเป็นอย่างไร? โดยกล่าวเชิญท่านแรก คุณสุชาดา ยุวบูรณ์ ประธานกรรมการ
โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน เล่าเรื่องราวที่เป็นรูปธรรม และความเป็นมาของการสร้าง “ตลาด
สุขใจ” ขึ้นมา
 คุณสุชาดา ยุวบูรณ์ : ประธานกรรมการโรงแรมสวนสามพราน
ได้เล่าว่า โรงแรมสวนสามพรานนั้นแต่เดิมไม่ได้เริ่มต้นจากการทําธุรกิจ แต่เริ่มจากรุ่นพ่อแม่
ได้มาซื้อที่ดินติดแม่น้ําใน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย ดังนั้นคําว่า “ธุรกิจฐานสังคม”
จึงคิดว่าความหมายคือ “วิถีไทย-ครอบครัวคนไทย” เมื่อเข้าไปอยู่อาศัยในระยะแรก คุณพ่อได้เคยบอก
ไว้ว่าเราเป็นคนต่างถิ่นเข้าไปอยู่อาศัย “การไปอยู่ในชุมชนนั้น เราต้องเข้ากับเพื่อนบ้านให้ได้” การมี
เพื่อนบ้านก็เหมือนมีร้วั บ้าน ดังนั้นจะอยู่ที่นั่นก็ต้องอยู่กับชุมชนให้ได้
ในระยะแรกที่เข้าอยู่อาศัยนั้นไม่ได้มีการทําธุรกิจ แต่ต่อมาเมื่อมีความจําเป็น ชาวบ้านต้องการ
ขายที่ดินให้มากขึ้นดังนั้นเพื่อความอยู่รอดจึงต้องขยายทําเป็นธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการทําสวนกุหลาบ
ในพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ซึ่งเป็นการทําเกษตรแบบใช้สารเคมีท้ังหมด และรับชาวบ้านในพื้นที่เข้ามา
ทํางานโดยเน้นรับพนักงานทั้งครอบครัว มี “ร้านค้าสวัสดิการ” ให้พนักงาน ซึ่งขณะนั้นยังไม่รู้จักคําว่า
“สหกรณ์” แต่ได้เริ่มต้นดําเนินงานจากการให้พนักงานถือหุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เปิดให้พนักงานถือ
หุ้นจํานวน 75% ช่วยให้พนักงานซื้อของในราคาถูก พร้อมมีเงินปันผลได้ถึง 15-25% ต่อปี ซึ่ง
ดําเนินงานมากว่า 18 ปี ทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตและรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก
การจะอยู่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ได้ น้ั น ต้ อ งมี ค วามยุ ติ ธ รรม สํ า หรั บ ตนเองนั้ น ต้ อ งมุ่ ง สู่ ก ารทํ า ธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยว เพราะเมื่อ 40 ปีก่อน ธุรกิจการท่องเที่ยวนี้ได้รับความนิยมมาก แต่เป็นแบบ Mass tourism
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ซึ่งปัจจุบันการทําธุรกิจแบบ mass นี้จะอยู่ไม่ได้ เราต้องเน้นคุณภาพ ทําให้เมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา คุณอรุษ
นวราช (บุตรชาย) ซึ่งเรียนวิศวกรรม สาขาวิศวเคมี กลับเข้ามาช่วยทํางานจึงมีความคิดที่จะชักชวน
เกษตรกรเพื่อนบ้านให้เลิกใช้สารเคมี หันกลับมาใช้วิถีเกษตรปลอดภัยแทน
สําหรับการทําเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน เรื่องสําคัญคือ ต้องมีองค์ความรู้ จึงได้ไปหาความรู้
จากแหล่งต่างๆ ขึ้นชื่อเรื่องเกษตรอินทรีย์ แต่กลับไม่ประสบความสําเร็จ ต้องล้มลุกคลุกคลานมาเป็น
เวลา 4 ปี จากนั้น “ธรรมะจัดสรร” ให้คุณอรุษ ได้พบกับ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย และ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทร
วาท จึงได้พบกับการรวมกลุ่มของผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน คือ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร จ.นครปฐม เช่น
กลุ่มเกษตรกรคลองจินดา ฯลฯ จากนั้นจึงได้มีการรวมกลุ่ม และจัดอบรมไม่ต่ํากว่า 6 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี
2551 เป็นต้นมา จนกระทั่งปี 2553 เครือข่ายเริ่มเกิดความเข้มแข็ง โรงแรมสวนสามพรานจึงปรับพื้นที่
จอดรถทัวร์ 7 ไร่ ให้เป็น “ตลาด” และสร้างศูนย์เรียนรู้ ให้เกษตรกรเครือข่ายได้นําผลผลิตมาจําหน่ายที่
ตลาดแห่งนี้ ซึ่งระยะแรกตนเองคาดว่าน่าจะมีคนมาเยี่ยมชมตลาดประมาณ 200-300 คนต่อวัน แต่
ปัจจุบันมีคนเข้าเยี่ยมชมตลาดที่เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ มากถึง 700-800 คนต่อวัน ดังนั้นจะเห็น
ว่า ทุกคนมีความฝันได้ แต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรตัวจริง งานก็จะไม่สําเร็จ จึงต้อง
ขอขอบคุณเครือข่ายเกษตรกรทุกคนทุกกลุ่ม และมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ และ สกว. ผู้ให้ทุนสนับสนุน
มา ณ โอกาสนี้
เพราะฉะนั้น คําว่า “ธุรกิจฐานสังคม” ก็คือ การอยู่และแบ่งปันกันอย่างเป็นธรรม ให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน
ในการนี้ทางกลุ่มเครือข่ายคุณค่าสามพราน ได้จัดทําโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของตลาด
สุขใจ มาแจกให้ผู้ร่วมเวทีได้อ่าน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ ดร.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ซึ่งเป็นผู้ต้ังชื่อตลาด
แห่งนี้ให้แก่กลุ่มฯ โดยใช้ชื่อว่า “ตลาดสุขใจ” ที่หมายถึง เป็นตลาดแห่งความสุขใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
สําหรับการดําเนินงานของตลาดนั้นได้รับคําแนะนําจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ว่าจะต้องมีการ
จัดประชุมพูดคุยอย่างสม่ําเสมอ จึงได้จัดให้มีการประชุมของพ่อค้าแม่ค้าหลังปิดตลาดทุกสัปดาห์ เพื่อ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาตลาด โดยค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการตลาดค่าสาธารณูปโภคต่างๆ พ่อค้าแม่ค้าและสวนสามพรานร่วมกันรับผิดชอบ โดยโรงแรมให้
พื้นที่โดยไม่คิดค่าเช่าร้าน ซึ่งการประชุมนี้ทําให้ได้ร้วู ่าพ่อค้าแม่ค้าแต่ละราย มีรายได้เท่าไหร่ เพื่อจัดเก็บ
เป็นสถิติ ซึ่งต้องใช้ความซื่อสัตย์เชื่อใจระหว่างกัน และจากข้อมูลของปีนี้ ในช่วงเวลา 8 เดือนแรก ได้
ข้อมูลสรุปว่ามีเงินหมุนเวียนในตลาดสูงถึงประมาณสิบเอ็ดล้านเก้าแสนกว่าบาท และมีจํานวนลูกค้ามา
เที่ยวชมตลาด ถึงประมาณ 48,000 คน
ทั้งนี้เราเน้นความซื่อสัตย์ของพ่อค้าแม่ค้าในการนําสินค้าที่ปลอดภัยมาจําหน่าย ซึ่งจะมีการส่ง
เจ้าหน้าที่นักวิจัยเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัย และสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรนํามาจําหน่าย
ในตลาดอย่างสม่ําเสมอ โดยยังตรวจพบสารตกค้างปีละ 1 ราย ซึ่งมีกฎของตลาดที่ต้ังไว้แล้วว่า หาก
ตรวจพบครั้งแรกจะทําการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหากพบครั้งต่อไปจะเชิญออกจากการ
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จําหน่ายสินค้าในตลาดทันที ดังนั้นการจะเรียกว่าประสบความสําเร็จได้น้ัน จะต้องไม่พบสารตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์ที่นํามาจําหน่ายในตลาดสุขใจแห่งนี้แม้แต่รายเดียว
 คุณณาตยา แวววีรคุปต์ : ผู้ดําเนินรายการ
เล่าว่า มีโอกาสได้ไปตลาดสุขใจช่วงสายๆ แล้วพบว่าสินค้าเหลือน้อย เพราะคนซื้อเยอะมากจึง
ถามพ่อค้าแม่ค้าในนั้นว่าทําไมไม่เอาสินค้ามาจําหน่ายมากขึ้น ก็ได้คําตอบว่าเป็นเพราะไม่แน่ใจว่าถ้าเอา
ของคนอื่นมาขายแล้วจะเป็นสินค้าปลอดภัยจริงหรือไม่ จึงขายเฉพาะของตัวเองซึ่งมั่นใจได้เท่านั้น และ
พ่อค้าที่นั่นได้บอกไว้ว่า ฤดูกาลหน้าจะปลูกข้าวหอมนครชัยศรีปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นข้าวของจังหวัด
นครปฐมเอง มาจําหน่ายด้วย จะไม่ปลูกข้าวเพื่อไปเข้าโครงการรับจํานําอีกต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
มากว่าเพราะเหตุใดเกษตรกรเหล่านี้จึงเลือกที่หันมาผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและมาจําหน่ายในตลาด
แห่งนี้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
คุณสุชาดา ยุวบูรณ์ กล่าวเสริมว่า เนื่องจากตลาดสุขใจมีนโยบายหนึ่งคือ ต้องเป็นผลผลิตที่
เกษตรกรผลิตเอง แล้วนํามาขายเอง ต้องไม่ใช่พ่อค้าคนกลาง จึงจะเข้ามาจําหน่ายสินค้าในตลาดแห่งนี้
ได้ ดังนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมตลาด มักมีคําถามว่าเมื่อขายดีขนาดนี้แล้ว เหตุใดจึงไม่เปิดตลาด
ทุกวัน ซึ่งคําตอบคือ พ่อค้าแม่ค้าที่นําสินค้ามาจําหน่ายนั้นเป็นเกษตรกร ซึ่งต้องทําสวนปลูกพืชผักเอง
ดังนั้นในวันธรรมดาก็จําเป็นต้องประกอบอาชีพปกติ แล้วในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จึงจะนําสินค้าต่างๆ
มาจําหน่ายในตลาดได้
จากนั้น คุณณาตยา แวววีรคุปต์ เชิญคุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้มีประสบการณ์อันยาวนาน ใน
การดําเนินกิจการที่ทําเพื่อส่วนร่วมซึ่งสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ร่วมให้ความคิดเห็น
 คุณมีชัย วีระไวทยะ : นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
กล่าวว่า สําหรับคําว่า “ธุรกิจฐานสังคม” นั้นน่าจะเป็นมากกว่าสหกรณ์ในวันนี้ นั่นคือน่าจะเป็น
“สหกรณ์ของวันพรุ่งนี้” โดยอาจตั้งเป็นอีกสาขาหนึ่งของสหกรณ์ คือ ธุรกิจเพื่อสังคม มีรูปแบบว่า
สหกรณ์เป็นเจ้าของทําธุรกิจ จะเป็นธุรกิจอะไรก็ได้ และกําไรที่ได้มาไว้ช่วยเหลือสังคม
สหกรณ์ในอดีตถึงปัจจุบันมีไว้เพื่อสมาชิก แต่ปัจจุบันต้องมีไว้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสังคม
โดยไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ในอดีตหากต้องการช่วยเหลือสังคมจะต้องตั้งเป็นมูลนิธิ/สมาคม และรอคอยความกรุณาจาก
คนอื่นมาให้ความช่วยเหลือทําให้มักไปไม่รอด ดังนั้นปัจจุบันควรต้องเริ่มต้นทําเป็นบุคคลก่อน หรือเป็น
คณะบุคคล และเป็นองค์กร แนะนําให้ทําธุรกิจให้เป็น ให้มีรายได้เพียงพอ แล้วมีเวลาไปช่วยคนอื่น ไม่
จําเป็นต้องเป็นสหกรณ์ เพราะ “การทําความดี ไม่ต้องจดทะเบียน”
เพราะฉะนั้นถ้าสอนนักเรียนจะสอนเรื่องการทําธุรกิจและแบ่งปันให้เป็น ใช้วิธีการหารายได้เพื่อ
ช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยการจัดตั้งเป็นธุรกิจของตนเองโดยแยกจดทะเบียนบริษทั จํากัด
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เป็นอีกนิติบุคคลหนึ่ง บริษัทประเภทนี้เรียกว่า “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Business for Social Progress) นั่นคือ
การทําธุรกิจเพื่อให้สังคมดีขึ้น ไม่ใช่เป็นการทําธุรกิจเพื่อให้เจ้าของร่ํารวยขึ้น
โดยตลอดเวลา 38 ปีที่ผ่านมา ตนเองได้ดําเนินการเช่นนี้มาตลอด คือจดทะเบียนเป็นบริษัท
เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย และนํากําไรที่ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ เพื่อไว้สํารองการดําเนินงาน เพื่อ
ขยายธุรกิจ และเพื่อใช้สนับสนุนกิจการสาธารณะประโยชน์ ทั้งนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
บ้างประมาณ 30% เนื่องจากผู้ที่ได้เห็นความพยายามที่จะช่วยเหลือตนเองเช่นนี้แล้วจึงเกิดความ
ต้องการสนับสนุนจึงให้ความช่วยเหลือ เหล่านี้เป็นต้น
สําหรับตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ในประเทศไทย เช่น ร้านภูฟ้า ร้านดอยคํา เป็นต้น นอกจากนี้ใน
ต่างประเทศก็มีธุรกิจลักษณะนี้อยู่ทั่วโลกเช่นกัน ทั้งธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร โรงพิมพ์ ธุรกิจ
ส่งออกนําเข้า โรงพยาบาล ธนาคาร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ เหล่านี้คือตัวอย่างจากรอบโลกที่เริ่มหันมาทํา
ธุรกิจเพื่อสังคม โดยต้องการช่วยให้สังคมดีขึ้น และในประเทศอังกฤษ มีเกือบสามแสนแห่งที่เป็นธุรกิจ
เพื่อสังคม และมีรายได้เกือบ 6% ของทั้งประเทศ และกระทรวงการคลังของอังกฤษยังได้ต้ังกรมเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจเหล่านั้นอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ได้ตัวอย่างในประเทศบังคลาเทศ ซึ่งมีบริษัทหนึ่งที่ต้ังขึ้นเป็นองค์กรเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ชื่อ “กรามีน” โดยตลาดโทรศัพท์มือถือครึ่งหนึ่งเป็นของบริษัทนี้ แต่กําไรนํามาใช้เพื่อสังคม
“กรามีนโซลูชั่น” เป็น บ.ซอฟแวร์สําหรับคอมพิวเตอร์ “กรามีนเอ็นเนอจี” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอกชน
ของบังคลาเทศ และอื่นๆ หรือแม้กระทั่ง “ธนาคารกรามีน” ที่รู้จักกันทั่วโลก ส่วนอีกองค์กรหนึ่งชื่อ
BRAC เป็นองค์กรที่ทําธุรกิจโรงเรียน ซึ่งดูแลโรงเรียนที่คิดเงิน 4,900 แห่ง และโรงเรียนที่ไม่คิดเงิน
32,000 แห่ง โดยใช้กําไรที่ได้จากโรงเรียนคิดเงินมาบริหารกิจการ เหล่านี้เป็นต้น
ในส่วนของการทํางานของตัวเองนั้น ได้ดําเนินงานมากว่า 38 ปี ซึ่งจากเริ่มต้นได้ตระหนักว่าเรา
ไม่สามารถพึ่งพาความกรุณาจากผู้อื่นตลอดไปได้ จึงต้องช่วยเหลือตัวเอง ตั้งมา 28 บริษัท บางธุรกิจ
ไม่ได้เน้นกําไร บางธุรกิจเน้นทํากําไรเพื่อนํามาบริหารกิจการอื่นๆ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจก่อสร้าง
สร้างโรงงานตามพื้นที่ชนบทเพื่ อที่จะช่วยให้แรงงานไม่ต้องอพยพเข้าสู่เมือง แต่นําเครื่องจักรและ
โรงงานไปหาแรงงานแทน นอกจากนี้มีแนวคิดที่จะตั้งบริษัทเพื่อจัดตั้งโรงเรียน จัดการเรียนการสอน
แบบใหม่เพราะทนแบบเก่าไม่ไหวแล้ว! เราต้องการเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุก
คน พร้อมเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ใครต้องการความรู้อะไรจะหาคนมาสอน เราสอนให้คิดเป็น หาทาง
เลือกเป็น ไม่ได้สอนให้ท่องจําเช่นในอดีต และหวังว่าต่อไปกลุ่มสหกรณ์ที่ดําเนินธุรกิจ จะมาช่วยกัน
สร้างโรงเรียน เป็นศูนย์เรียนรู้ สําหรับโรงเรียนตัวอย่างอยู่ที่ จ.บุรีรัมย์ ระบบการเรียนการสอนที่นั่นจะ
เป็นแบบนักเรียนเลือกครู และมีการทดลองการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ มากมาย
 คุณณาตยา แวววีรคุปต์ : ผู้ดําเนินรายการ
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กล่าวสรุปว่า สิ่ง ที่ คุณมีชัย วีร ะไวทยะ เล่าถึงโรงเรียนในจั งหวั ดบุรี รัมย์น้ัน เป็ น โรงเรี ย นที่
น่าสนใจ ซึ่งตนเองเคยเดินทางไปเยี่ยมชมมาแล้ว ชื่อว่า “โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา” ซึ่งโรงเรียนนี้ไม่
เพียงแต่มีการเรียนการสอนแบบใหม่สําหรับนักเรียนแต่ยังเป็นการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนด้วย โดยครูเป็น
ผู้นํากระบวนการเรียนรู้ และน่าทึ่งมาก ว่ากระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการยกระดับการศึกษาของเด็กใน จ.
บุ รี รั ม ย์ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากงบประมาณของรั ฐ แต่ เ ป็ น ความคิ ด จากคนๆ หนึ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ โดยไม่ต้องรอคอยการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
จากนั้นจึงเชิญฝ่าย ส.ป.ก. ได้เล่าให้ฟังในฐานะเป็นหน่วยงานของราชการ และมีนโยบายใน
การสนันบสนุนด้านต่างๆ
 ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ : เลขาธิการสํานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
กล่าวว่า ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานรัฐ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหตุที่ ส.ป.ก. ได้เข้า
มาร่วมงานกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก. และหน่วยงานภาคีอีกหลายหน่วย เนื่องจาก ส.ป.ก. ทํา
หน้าที่จัดสรรที่ดินให้เกษตรกร ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบัน ได้จัดสรรที่ดินไปแล้ว 35 ล้านไร่
เมื่อเทียบกับพื้นที่เกษตรทั้งประเทศ คิดเป็น 1 ใน 4 ของพื้นที่เกษตร โดยเป็นครัวเรือน 2.5 ล้าน
ครัวเรือน จากทั่วประเทศมีประมาณ 6.8 ล้านครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นคน 1 ใน 3 ของประเทศ จะเห็นได้ว่า
จํานวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. หนาแน่นกว่า
ประเด็นสําคัญคือ อีก 10 ปีข้างหน้า พื้นที่เกษตรจะไม่อยู่ในมือของเกษตรกร แต่จะอยู่ในมือของ
กลุ่มนายทุนใหญ่ ดังนั้นพื้นที่ ส.ป.ก. จะยังสามารถรักษาพื้นที่ไว้ได้ เพียงแต่ส่วนมากจะเป็นพื้นที่นอก
เขตชลประทาน และอายุของเกษตรกรเฉลี่ยในปัจจุบันประมาณ 55 ปี และอีก 10 ปีข้างหน้าอาจเกิด
ภาวะขาดแคลนคนในภาคเกษตร ดังนั้นควรต้องหาทางส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้ามาอยู่ในภาค
การเกษตร ดังนั้นต้องใส่ใจเรื่องโครงสร้างของอายุ ที่ควรต้องมีอายุในราว 30 ปี เพื่อเข้ามาต่อยอด
อาชีพเกษตรกรรมต่อไป ดังนั้นโจทย์เรื่องโครงสร้างอายุนี้เป็นโจทย์สําคัญของกระทรวงฯ และของ
ส.ป.ก. จึงได้เกิดความร่วมมือกับ สกว. เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยต้องเริ่มที่ตัวบุคคล กลุ่ม และ
สร้างเครือข่ายในการกระจายองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และทําให้แต่ละคนสามารถพึ่งตัวเองได้ใน
ระดับหนึ่ง และพร้อมที่จะสร้างกระบวนการขับเคลื่อนงานในลักษณะนี้ต่อไป
ดังนั้น ส.ป.ก. จึงได้เข้ามาร่วมงานกับหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สกว. ก็
เพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการถอดบทเรียนให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นตัวอย่างให้แก่กลุ่มอื่นๆ ที่จะเข้ามาปฏิบัติต่อไปได้
ในส่วนเรื่องสหกรณ์ ในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 130 แห่ง และ
หากไม่มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานแล้ว คิดว่าอีกไม่นานคงจะเหลือเพียงประมาณ 30 แห่ง ทั่ว
ประเทศ ซึ่งจากการประเมินสหกรณ์มานั้น ได้ข้อคิดว่า ถ้าสหกรณ์ไม่ปรับตัวเอง ไม่ขับเคลื่อนงานไปสู่
เชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับสมาชิก โดยหวังเพียงแค่ส่วนต่างจากการปล่อยสินเชื่อแล้วสหกรณ์
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จะไปไม่รอด ดังนั้น สิ่งที่จะทําให้อยู่รอดได้ คือ สหกรณ์ต้องช่วยผลักดันเรื่องโครงสร้างอายุ-แรงงาน
ภาคการเกษตรที่หายไป และเครื่องจักรกลทางการเกษตร สหกรณ์จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้ โดยต้อง
หาทางช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ต้องพึ่งตัวเองได้ท้ังพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และสามารถเติบโตด้วยตัวเอง
ได้ สหกรณ์จึงจะไปรอด และอาจรวมไปถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรเองด้วย
 คุณณาตยา แวววีรคุปต์ : ผู้ดําเนินรายการ
ขอฟังเรื่องรูปธรรมของการทํางานของเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ว่ามีการรวมกลุ่ม การพัฒนา
กระบวนการต่างๆ ที่น่าสนใจ เพราะ ส.ป.ก. มีพื้นที่ 1 ใน 4 ของประเทศ ดังนั้นหาก ส.ป.ก. มีนโยบายที่
ดี และชักชวนให้เกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมการดําเนินงานที่น่าสนใจ อาจะมีผลดีเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ
 ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสํานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
กลไกในการขับเคลื่อนชุมชนหรือคนกลุ่มใหญ่ คือการใช้ปราชญ์เกษตร และศูนย์เรียนรู้ โดยการ
ดึงคนที่มีศักยภาพสูง ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานของตัวเอง โดยพยายามให้คนเหล่านี้ช่วยดึง
คนและขับเคลื่อนคนในชุมชน ตัวอย่างเช่น กลุ่มเครือข่ายอินแปง แต่อีก 5 ปี ข้างหน้าอาจจะล้มได้ หาก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายจํานวนมากน้อยเท่าใด ส่วนกลุ่มใหม่ๆ เช่น
กลุ่มลาดบัวหลวง ที่ทําศูนย์ข้าวชุมชน สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ได้ และสามารถดําเนินธุรกิจที่
ขยายเครือข่ายออกไปได้ ดังนั้น ส.ป.ก. เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาคน สร้างตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมได้
 คุณณาตยา แวววีรคุปต์ : ผู้ดําเนินรายการ
เชิญ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อํานวยการสถาบันไทยพัฒน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ CSR และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม
 ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ: ผู้อํานวยการสถาบันไทยพัฒน์
กล่าวว่า สถาบันไทยพัฒน์ ก่อตั้งเมื่อปี 2542 ได้ลองผิดลองถูก จนกระทั่งตั้งฐานได้ในปี 2547
เป็นองค์กร Non-profit คือองค์กรไม่ได้หวังกําไร พยายามทํางานให้เกิดประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ
ภาคเอกชน โดยงานวิจัยชิ้นแรกของไทยพัฒน์ ในปี 2547 คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง ณ
ขณะนั้น เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจะยังเข้าใจกันในมุมแคบว่าเป็นเรื่องในภาคการเกษตร ซึ่งภาคเอกชนจะ
ไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมหรือให้ความสนใจมากนัก
โดยงานชิ้นแรกคือ ค้นหาและรวบรวมกลุ่มองค์กรพื้นที่ที่ใช้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่แรกเป็นการหา base line ว่าใครทําอะไร ที่ไหน ทําได้
ในระดับใด ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลได้ 600 กว่าพื้นที่ แล้วระยะที่ 2 พยายามยกระดับกลุ่มองค์กร
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เหล่านั้นให้สูงขึ้น และผลลัพธ์ของงานนี้ทําให้สามารถขยายกลุ่มได้ถึงพันกว่ากลุ่ม ได้ผลลัพธ์เป็นกรอบ
ความคิด คือ “เข้าข่าย เข้าใจ เข้าถึง”
จากนั้นโจทย์วิจัยจึงเพิ่มเรื่องการพัฒนาเครื่องมือหรือเครือข่ายที่จะสามารถนําไปขับเคลื่อน
และยกระดับกลุ่ม เหล่านี้ไ ด้ จึงแบ่งงานวิจัยออกเป็น 4-5 กลุ่ม เช่น เรื่องครัวเรือน ได้พัฒนากลุ่ม
โดยการใช้บัญชีแ ก้ม ลิง เรื่อ งกลุ่ม เยาวชน ได้มีก ลุ่ม โมโซ (Moderation
Society)
คือสัง คม
พอประมาณ เรื่องธุรกิจได้พัฒนาเรื่องมือวัดประเมิน และได้ช่วยทํา Road map เศรษฐกิจพอเพียง
รวมถึงสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างประเทศ ส่วนในแง่เครือข่ายชุมชน ได้ใช้ทฤษฎีใหม่ 3
ขั้น คือ 1) ยืนบนขาตัวเองได้ 2) รวมกลุ่มในลักษณะสหกรณ์ และ 3) ร่วมมือกันทํางาน ซึ่งได้นํามาใช้
ขับคเลื่อนในปัจจุบันด้วย
ต่อมาสถาบันไทยพัฒน์ ได้รับมอบหมายให้เน้นเรื่องการขับเคลื่อนในภาคเอกชนเป็นหลัก จึงเริ่ม
มีงานวิจัยด้าน CSR (Cooperate Social Responsibility) ซึ่งพัฒนาการ CSR ของบ้านเรานั้น สถาบันฯ ได้
ทําวิจัย CSR ชิ้นแรกในปี 2548 โดยเมื่อถอดบทเรียนกับภาคเอกชน พบว่า ภาคเอกชนส่วนใหญ่จะ
ช่วยเหลือสังคมด้วยการคืนกําไร ด้วยการบริจาค และพบว่าหลายธุรกิจใจบุญ โดยมีการให้แต่กลับไม่
รับผิดชอบ ทําให้เกิดมลภาวะ ไม่สนใจไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งที่จริงแล้วต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นความเชื่อแบบเก่าในการให้ของภาคธุรกิจนั้น เป็นตรรกะแบบเก่าที่ไม่ยั่งยืน จึงเสนอ
ความคิ ด ใหม่ ว่า “ไม่ ต้ อ งให้ ม าก แต่ ต้ อ งทําธุ ร กิ จ อย่ า งรับ ผิ ด ชอบ” ซึ่ ง ในช่ ว งงานวิ จัย นั้น ได้ มี ก าร
บัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ ได้แก่ “CSR in process” คือ เป็นการมุ่งเน้นความรับผิดชอบในกระบวนการทํา
ธุรกิจ ในขณะที่แบบเดิมเป็น “CSR after process” คือ การแสดงความรับผิดชอบหลังการทําธุรกิจ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เน้นทางนี้ และเอาไปใช้เป็นโฆษณากันมาก ดังนั้นคําว่า “CSR in process” จึงเกิดขึ้นและใช้ตัว
นี้เป็นเครื่องมือในกระบวนการขับเคลื่อน
นอกจากนี้ยังมีอีกคําหนึ่งคือ “CSR as Process” คือ การทําทั้งกระบวนการ มีจุดมุ่งหมายของ
การก่อตั้งธุรกิจเป็นประโยชน์เพื่อสังคม และถือว่ารูปแบบสหกรณ์ หรือ “ธุรกิจฐานสังคม” นั้นเป็น
ธุรกิจประเภทนี้ และในปัจจุบันองค์กรธุรกิจหลายแห่งในประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจใน CSR as
Process มากขึ้น และโจทย์แรกที่ขอฝากไว้คือ ควรคิดว่าพวกเราควรจะหาทางเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
หรือองค์กรเหล่านี้ โดยช่วยกันคิดว่าจะมีหนทางเชื่อมโยงกันได้อย่างไร
สํ า หรับ เครื่ อ งมื อ ที่ ส ถาบั น ไทยพั ฒ น์ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ประกอบด้ ว ย 2 ตัว คื อ รางวั ล และ
รายงาน โดยรางวัลนั้นขับเคลื่อนผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มแจก
รางวัล CSR award ในปี 2549 เป็นปีแรก ให้แก่องค์กรที่มีโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ทุก
โครงการจะเป็นแบบ CSR after process ทั้งหมด แต่ต่อมาจึงเริ่มใช้ CSR in process เป็นที่ต้ัง ซึ่งทุก
บริษัทที่เข้ามาขอรับรางวัลเริ่มเข้าใจใน CSR in process ทั้งหมดว่าต้องทําธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ส่วนเครื่องมืออีกตัวหนึ่งคือ รายงาน นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนกับ กลต. โดยสถาบันฯ ได้ขอ
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เพิ่มรายงานจากบริษัท/องค์กรต่างๆ ให้ต้องมี CSR in process ด้วย ซึ่งตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป ทุกบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องดําเนินการ CSR in process
ดังนั้นโจทย์ที่สองที่ขอฝากไว้ คือ สิ่งที่เราต้องการจัดการจะต้องวัดผลได้ ซึ่งการวัดผลมาจาก
การเปิดเผยข้อมูลจากรายงาน ดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่า สหกรณ์จะต้องจัดทํารายงานประเภทรายงาน
ความยั่งยืน เพื่อสะท้อนให้เห็นผลประกอบการทางสังคม ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้ทําอยู่น้ันจะช่วยให้เห็น
ภาพได้ชัดขึ้นว่าการขับเคลื่อนสหกรณ์จะตอบโจทย์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
 คุณณาตยา แวววีรคุปต์ : ผู้ดําเนินรายการ
กล่าวสรุปว่า ปัจจุบันเรามีโอกาสที่จะมองเห็นได้ท้ังสองส่วนที่ ดร.พิพัฒน์ กล่าวมา คือ ทั้งส่วน
ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ นั่นคือองค์กรธุรกิจที่จะต้องทํา CSR in process นั้นมี
โอกาสที่จะเชื่อมโยงกันมากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งคือการใช้ความรู้และวิธีการมาทํารายงาน ซึ่งอาจใช้
กระบวนการเหล่านั้นมาทําที่สหกรณ์ด้วย แต่ท้งั นี้การที่จะเข้าใจ CSR อย่างถูกต้องพร้อมกันทั้งหมดของ
ธุรกิจในประเทศอาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก จึงขอเชิญ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ได้ช่วยอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้
ชัดเจนขึ้น
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย : รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กล่ า วว่ า ปี นี้ เ ป็ น ปี ที่ เ ริ่ ม มองเห็ น ทิ ศ ทางของสหกรณ์ ชั ด ขึ้ น มี ห ลั ก การของคํ า ว่ า Social
Enterprise เข้ามาแทนสหกรณ์แบบเก่าๆ ของประเทศที่ไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาจากกรณีเกษตรกรที่นําสินค้าเข้ามาจําหน่ายในตลาดสุขใจ จากข้อมูลในโบรชัวร์ ที่คุณสุชาดา
ยุวบูรณ์ นํามาแจกนั้นจะเห็นว่ารายได้ของเกษตรกร ซึ่งมีจํานวนประมาณ 50 ราย มีรายได้เฉลี่ยสูงถึง
เดือนละประมาณ 30,000 บาท (คิดจากข้อมูลเงินหมุนเวียนในตลาดของชุมชน ปี 2556 ในเวลา 8
เดือน ประมาณ 12 ล้านบาท ผู้ค้าประจําประมาณ 50 ราย รายได้เฉลี่ยรายละ 240,000 บาท/8 เดือน)
ซึ่งเป็นรายได้จากการขาย 8 วัน/เดือน นอกจากนี้เมื่อได้ไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่ อ.วังน้ําเขียว และได้
พูดคุยสอบถามจากเกษตรกรในพื้นที่ พบว่ามีรายได้จากการขายผักปลอดสารพิษ สูงถึงเฉลี่ยสัปดาห์ละ
20,000 บาท เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการเป็นเกษตรกรนั้นรวย และหากทําเกษตรเชิงธุรกิจแล้วจะหาย
ห่ วง แต่ สิ่ ง ที่เ กษตรกรส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี คื อ ความสามารถในการประกอบการเกษตรเชิ ง ธุร กิ จ ซึ่ ง ถ้ า
เกษตรกรจะทํ า เกษตรเชิ ง ธุ ร กิ จ เริ่ ม ต้ น ต้ อ งรู้จั ก การทํา บัญ ชี เพื่ อ ควบคุม ต้ น ทุน การผลิ ต และวาง
แผนการผลิต ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่ทําเกษตรเชิงธุรกิจรวยทุกราย ตัวอย่างที่เห็น คือ บริษัทซีพ หรือ
บริษัทเบทาโกร เป็นต้น
การทําเกษตรเชิงธุรกิจ ต้องพูดเรื่อง Business model โดยทั่วไปแล้วการเติบโตทางธุรกิจทั่วไป
นั้นจะเติบโตบนฐานการแข่งขัน ซึ่งการเติบโตจะแบ่งเป็น 3 วง วงแรกคือ Competitive growth การ
เติบโตบนฐานการแข่งขัน วงที่สอง คือ Inclusive growth การเติบโตที่ลดความเหลื่อมล้ํา และวงที่สาม
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คือ Green growth คือการเติบโตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหล่านี้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นสิ่งที่ต้องมา
พิจารณาคือ ทําอย่างไรให้ท้ัง 3 วงนี้มาเหลื่อมซ้อนกันแล้วเติบโตได้มากที่สุดนั่นคือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งเรียกว่า Sustainable growth
สหกรณ์ เป็นโมเดลแบบหนึ่งที่มีความคิดที่จะแบ่งผลประโยชน์กลับสู่สมาชิก แต่การทําสหกรณ์
บ้านเราไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นัก ดังนั้นมีความเห็นว่าสิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจฐานสังคมดําเนินการ
สําเร็จด้วยดีได้ จะต้องประกอบด้วย 3 อย่าง คือ 1) การมีเครือข่าย ที่เหนียวแน่น เชื่อมั่น ซื่อสัตย์สุจริต
2) การต้องการความรู้และข้อมูล ซึ่งนอกจากการมีเครือข่ายที่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นแล้ว เครือข่าย
จะต้องมีความรู้ในการจะนําประโยชน์จากการรวมกลุ่มไปเจรจาต่อรองที่ดี ไม่ต้องไปก่อม็อบต่างๆ ซึ่ง
กลุ่มที่ทํางานกับพวกเราจะเป็นพวกที่ไม่ต้องไปม็อบเพราะเห็นทางเลือกที่ดีกว่า
คุณณาตยา แวววีรคุปต์ : ผู้ดําเนินรายการ ตั้งคําถามว่า เมื่อพวกเรามีกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ที่
ประสบความสําเร็จแล้ว เหตุใดกลุ่มเกษตรกรลักษณะนี้จึงยังไม่กระจายไปในวงกว้าง และองค์ประกอบ
ที่ 3 คืออะไรต่อไป
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กล่าวต่อไปว่า องค์ประกอบที่ 3 คือ เงิน-ทุน ซึ่งเรื่องเงินจะต้องอยู่เป็น
ตัวสุดท้าย เพราะหากนําเรื่องเงินเป็นตัวนําแล้วกลุ่มจะแตกง่ายมาก ตัวปัจจัยสําคัญที่สุดของการ
เคลื่อนงานนี้คือ สององค์ประกอบแรก กลุ่มที่ไม่มีสองตัวแรกจะไม่เกิด และต้องมีกระบวนการทาง
สังคม ไม่ต้องมีคําสั่งหรือนโยบายใดๆ จากรัฐ แต่ต้องทําเอง ซึ่งเป็นเหมือนการลากขบวน ต้องมีหัว
ขบวนที่แข็งแรง และจํานวนมากพอที่จะลากขบวนให้ไปรอดได้ หรือที่เรียกว่า Critical mass ทั้งนี้ Critical
mass ของญี่ปุ่น จะใช้ประมาณ 10% ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม แต่สําหรับตนเองจะใช้ 15% ซึ่งถ้า
หากมีถึง 15% จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 5 ปี แต่มีคําถามว่าจะสร้างกลุ่ม 10-15% นี้มาจาก
ไหน ใครจะเป็นคนสร้างได้บ้าง?
จากประสบการณ์ ข อง สกว. จะใช้ โ ครงการวิ จั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลง เพราะโครงการวิจัยจะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วม และสามารถดึงเครือข่ายเข้ามาได้ พร้อม
กับใช้ความรู้และมีทุนให้ ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ แต่ส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จจะเป็นโครงการ
ขนาดเล็ก ซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศประมาณ 200 แห่ง ที่เป็นแกนนําประมาณ 30 แห่ง ที่จะสามารถ
ทําเรื่องเหล่านี้ได้ แต่ต้องช่วยกันทําคนละไม้คนละมือ และวางเรื่องการกระจายตัวไปทั่วประเทศ โดย ส.
ป.ก. จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่น่าจะเป็นแกนนําได้เพราะมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ
สุดท้ายขอฝากไว้ว่า องค์กรที่ปรับตัวช้าที่สุด คือ ภาครัฐ ส่วนองค์กรที่ปรับตัวเร็วคือ องค์กร
ธุรกิจ เพราะหากไม่รู้จักปรับตัวแล้วจะอยู่ไม่รอด ส่วน “สหกรณ์” เกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐ
และเป็นชุมชนกึ่งรัฐ มีความจําเป็นในการปรับตัวแต่การเรียนรู้ยังช้า จึงต้องเติมส่วนนี้เข้าไปซึ่งมีคําถาม
ว่า ใครจะพากลุ่มนี้เรียนรู้? ดังนั้นมหาวิทยาลัยคือตัวช่วยที่สําคัญ น่าจะมีวิธีที่เข้าไปทํางานร่วมกับ
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ชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ มีพี่เลี้ยงมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยให้เครือข่าย
กลุ่มชุมชน จะเกิดการรวมตัวดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้
 คุณณาตยา แวววีรคุปต์ : ผู้ดําเนินรายการ
กล่าวสรุปว่า บนเวทีแห่งนี้ มีครบทั้ง 3 ส่วน คือ เครือข่าย ความรู้ และเงินทุน ดังนั้นจึงคิดว่า
ปัจจัยที่จะสร้างให้หวั ขบวนเกิดขึ้น เดินหน้า และขยายตัวได้น้นั มีพร้อมแล้ว แต่จะทําอย่างไรให้ขยายวง
กว้างออกไป จึงขอให้วทิ ยากรแต่ละท่านกล่าวสรุปให้แง่คิดที่จะช่วยให้ธุรกิจฐานสังคมเดินหน้าต่อไปได้
ก่อนปิดเวทีในภาคเช้า
 ดร.วีระชัย นาควิบูลวงศ์ กล่าวว่า สิ่งที่ สกว. ตั้งสมมิติฐานว่าถ้าจะทําให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาค
เกษตร สิ่งสําคัญคือเรื่องรายได้ โดยต้องทําให้คนรุ่นใหม่ในภาคเกษตรมีรายได้เท่าเทียมกับคนนอกภาค
เกษตร ซึ่งวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทําให้เกิดขึ้นจริงได้
 คุณมีชัย วีระไวทยะ กล่าวว่า ต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก ซึ่งเด็กนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้การปลูกผัก
ให้ได้เห็นความสวยงามสร้างสรรค์ของการเจริญเติบโต และต้องสอนให้เด็กอย่าทําตัวเป็นขอทาน
เพราะขณะนี้รัฐบาลไทย ออกนโยบายฟรีให้ประชาชนมากมาย ทั้งรถเมล์ฟรี น้ําฟรี ฯลฯ ซึ่งเป็นการ
สอนให้เป็นขอทาน แทนที่จะส่งเสริมให้หายจนและรู้จักแบ่งปัน ต้องคิดใหม่ทําใหม่ นอกจากนี้ พวกที่กู้
เงินของรัฐไป ต้องให้มาทํางานกับกลุ่มคนยากจนหรือด้อยโอกาส ตามจํานวนหนี้ อย่างน้อยเมื่อใช้หนี้
หมด เราจะได้คนใหม่ที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสัย จากคนที่ไม่เคยสนใจผู้คนจะหันกลับมาสนใจ เรา
ต้องเน้นให้แบ่งปัน การพัฒนาธุรกิจต้องเพิ่มด้วยว่า และจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน
 ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ กล่าวว่า หากพูดถึงคําว่า “ธุรกิจฐานสังคม” จุดที่น่าจะต้องคิดกัน
อย่างจริงจังคือ เหตุใดจึงเกิดรูปแบบใหม่นี้ขึ้น และแบบที่มีอยู่เดิมใช้ไม่ได้หรืออย่างไร ทั้งนี้เข้าใจว่าจุดที่
เป็ น ข้ อ จํ า กั ด ของภาคธุ ร กิ จ เอกชนนั้ น คื อ กลุ่ ม องค์ ก รเหล่ า นั้ น ไม่ มี ค วามมุ่ ง มั่ น เจตนารมณ์ หรื อ
วัตถุประสงค์เหมือนอย่างที่บางกลุ่มมี เพราะองค์กรเอกชนมักจะคิดถึงแต่ความมั่งคั่ง การกอบโกย
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ แต่ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรเหล่านั้นมีจุดแข็ง
เรื่องหนึ่งคือ การมีองค์ความรู้ในการปรับตัว และการสร้างขีดความสามารถของตัวเอง ในขณะที่กลุ่ม
องค์กรสาธารณะประโยชน์ เช่น สมาคม หรือสหกรณ์น้ัน มีสิ่งดีคือ มีวัตถุประสงค์ทางสังคมและความ
มุ่งมั่นในการทํางานเรื่องนี้อย่างจริงจัง แต่ยังอาจมีจุดด้อยในเรื่องของการดําเนินงาน ดังนั้น “ธุรกิจฐาน
สังคม” จึงเกิดขึ้น เนื่องจากมีความพยายามที่จะผนวกเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเข้าไว้ด้วยกัน คือ
เป็นองค์กรที่คิดถึงส่วนร่วมเป็นที่ต้งั และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งในเรื่องของจุดประสงค์และ
ความตั้งใจนั้นมีอยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากภาคเอกชนคือการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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 คุณสุชาดา ยุวบูรณ์ กล่าวว่า เมื่อได้ฟังเรื่ององค์ประกอบ 3 อย่างของ ดร.สีลาภรณ์ แล้วจึง
ย้อนกลับมามองที่การดําเนินงานของตลาดสุขใจ และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะตลาดสุขใจมีครบทั้ง
3 องค์ประกอบ คือ ทั้ง 3 ฝ่ายได้ประโยชน์ซึ่งกัน เรียกว่า win-win-win โดยเครือข่ายเกตรกรมีรายได้
มีความภูมิใจในสิ่งที่ได้ทํา ภาครัฐนํางบประมาณหลวงมามอบให้ ส่วนภาควิชาการได้นําความรู้และ
ข้อมูลมาให้ สุดท้ายในส่วนธุรกิจการท่องเที่ยวของสวนสามพราน ที่จากเดิมเป็น mass tourism ปัจจุบัน
ต้องปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่มีชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งจากการ
ทํางานนี้ ทําให้โรงแรมได้รางวัลใหญ่ที่สุดของแวดวงธุรกิจท่องเที่ยว ในการที่สามารถรักษาวัฒนธรรม
ทางการเกษตรและให้แก่ชุมชนได้ ดังนั้นสรุปว่าเราต้องรักษาวัฒนธรรม สิ่งที่เรามี โดยเฉพาะอัธยาศัย
ของคนไทย หากหน่วยงานต่างๆ นําโมเดลนี้ไปริเริ่มในส่วนอื่นๆ ของประเทศได้น่าจะเป็นเรื่องดี
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กล่าวว่า ขอฝากให้เกษตรกรที่มาในวันนี้ ได้กลับไปตรวจสอบว่า มี
องค์ประกอบทั้ง 3 คือ เครือข่าย ความรู้ และทุน เป็นอย่างไร เครือข่ายเข้มแข็งหรือไม่ ความไว้วางใจมี
หรือไม่ ความรู้ใช้แค่ไหน ซึ่งการเสาะหาความรู้เพื่อนําเข้ามาเติมเต็มนับเป็นเรื่องยากอีกรูปแบบหนึ่ง
เพราะความรู้มีหลายประเภท ความรู้ที่จะสร้างการเรียนรู้น้ันมีคนทําเป็นอยู่น้อย ทําความรู้เพื่ออะไร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการเพียงใด เราได้ใช้บ้างหรือไม่/ ใช้อย่างไร/ เกิดผลอะไรบ้าง และ
การใช้ทุนเป็นอย่างไร ซึ่งหากทบทวนแล้วจะได้พบว่าจะพบว่าตนเองต้องพัฒนาอย่างไร และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่
คุณณาตยา แวววีรคุปต์ กล่าวสรุปเวที/ ขอบคุณวิทยากร และผู้ร่วมฟังเวทีเสวนาทุกท่านที่
เข้าร่วมในภาคเช้า
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ์ กล่าวเชิญคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง ขึ้น
เวทีมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร และถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกัน
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.30 – 13.30 น.
13.30 น.
14.00 น.

พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รแก่ ช าวนามื อ อาชี พ โดย ผศ.ดร.นุ ช นาถ มั่ ง คั่ ง : คณบดี ค ณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมนําสู่การพัฒนา”

 เวทีเสวนาวิชาการ (ภาคบ่าย) หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมนําสูก่ ารพัฒนา”
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ผู้ดําเนินรายการ : รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
วิทยากร โดย : คุณอรุษ นวราช
คุณวินัย เมฆดํา
คุณศศิธร วิเศษ
คุณนิคม เพชรผา
คุณบุญเกิด ภานนท์
คุณมนัส ชูผกา
เริ่มเวลา 14.00 – 16.30 น.

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
กรรมการผู้จดั การโรงแรมสวนสามพราน
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ ส.ป.ก.
เครือข่ายคุณค่าผลไม้ จ.จันทบุรี
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง (กลุ่มเจียเม้ง) จํากัด

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
กล่าวแนะนําวิทยากรผู้ร่วมเวทีท้งั 6 ท่าน จากนั้นจึงขอเชิญ คุณมนัส ชูผกา ได้เล่าเรื่องราวของ
การทํางานในสหกรณ์เจียเม้งว่าเริ่มต้นต้องเผชิญกับอะไรบ้าง และหลังจากผ่านพ้นวิกฤตเหล่านั้นได้มี
ปัจจัยอะไรที่ทํางานได้สําเร็จ และความสําเร็จคืออะไรบ้าง
 คุณมนัส ชูผกา : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง (กลุ่มเจียเม้ง) จํากัด
กล่าวว่า ทํางานใน สอ.ข้าวหงษ์ทอง หรือที่รู้จักกันในนาม กลุ่มเจียเม้ง และเคยได้รับรางวัล
สหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2554 จากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก. ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในสหกรณ์ทุกคนเป็นอย่างมาก
บริษัทนี้ต้ังอยู่ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.นนทบุรี รวมแล้วมีพนักงานประมาณ 400 คน ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมดแล้ว สหกรณ์เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2550 เริ่มมาจากแรงจูงใจของเจ้าของ
บริษัท เพราะตัวเจ้าของบริษัทมักถูกพนักงานยืมเงินไปจ่ายหนี้อยู่เสมอ ทําให้ต้องจ่ายเงินไปมากถึงสอง
สามล้านบาทและไม่เคยได้เงินคืน จึงต้องการหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือเรื่องหนี้สินให้แก่พนักงาน
ดังนั้นตนเองจึงได้เข้าไปทํางานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่บริษัท ซึ่งช่วงเริ่มต้นนั้นต้องพบอุปสรรคในเรื่อง
ของพนักงานที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ และพี่น้องของเจ้าของบริษัทเองก็ไม่เห็นด้วยในการที่จะต้องตั้งสหกรณ์
เพื่อช่วยเหลือพนักงานเหล่านั้นทั้งที่พนักงานก็ได้รับเงินเดือนประจําอยู่แล้ว ซึ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรค
ในช่วงเริ่มต้นที่ต้องพบเจอ
ในระยะแรกได้ทําการสํารวจพบว่า พนักงานบางคนมีหนี้เป็นหลักแสน ในขณะที่มีเงินเดือนเพียง
หกถึงเจ็ดพันบาทเท่านั้น จึงเริ่มด้วยการชักชวนระดับผู้บริหารให้เข้ามาเป็นกรรมการและสมาชิกเพื่อหา
ทุนให้สมาชิกกู้ โดยกลุ่มผู้บริหารเองก็จะมีคําถามต่างๆ อยู่เสมอแต่ก็ยินยอมให้ความร่วมมือ และ
ตนเองต้องพยายามหาคําตอบในเรื่องต่างๆ ที่ผ้บู ริหารตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอด
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ในส่วนของพนักงานที่เป็นหนี้ ต้องทําความเข้าใจและพูดคุยกับพนักงาน ชักชวนให้เลิกดื่มเหล้า
สูบบุหรี่เพื่อลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง และช่วยคํานวณค่าใช้จ่ายให้พนักงานเห็นว่าหลังจากเป็นสมาชิกแล้ว
ต้องฝากเงินกับสหกรณ์เท่าใด สามารถใช้เงินได้สัปดาห์ละเท่าไหร่ จึงจะใช้หนี้ได้หมดภายในกี่ปี โดย
ตนเองจะถือบัตรเอทีเอ็มของสมาชิกที่เป็นหนี้เพื่อควบคุมการใช้เงินและการฝากเงินเข้าสหกรณ์
ภายหลังจากการดําเนินงานดังกล่าวผ่านไป 5 ปี พนักงานที่เป็นสมาชิกสามารถปลดหนี้ได้ทุก
คน ส่ ว นสหกรณ์ เ องก็ ข ยายใหญ่ ขึ้ น จนขณะนี้ มี สิ น ทรั พ ย์ ป ระมาณสี่ สิ บ ล้ า นบาท อี ก ทั้ ง สมาชิ ก ยั ง
สามารถมี เ งิ น ซื้ อ รถคั น แรก บางคนมี เ งิ น ดาวน์ บ้ า นเป็ น ของตั ว เองได้ แ ล้ ว และขณะนี้ ไ ด้ ข ยายการ
ดํ า เนิ น งานไปที่ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษด้ ว ย เพราะแต่ เ ดิ ม จะดํ า เนิ น การเพี ย งในส่ ว นบริ ษั ท ที่ จ.นนทบุ รี
หลังจากได้เริ่มทําโครงการชาวนามืออาชีพร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก. และเกษตรกร
สมาชิกที่จังหวัดศรีสะเกษได้เรียนรู้กับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แล้วจึงเกิดความสนใจ
โดยที่ ศ รี ส ะเกษนั้ น พนั ก งานส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เกษตรกรด้ ว ย จึ ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการการเรี ย นรู้
หลักสูตรชาวนามืออาชีพ ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และพันธมิตร ซึ่งโครงการได้ร่วมกันจัดทําขึ้น
เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดี และพยายามผลักดันให้เกษตรกรที่ต้องการกู้เงินมากขึ้นต้องหันมาปลูกผัก
อินทรีย์จึงจะได้รับการส่งเสริม เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี ทั้งนี้สหกรณ์เห็นแล้วว่าถึงแม้จะต้องไปกู้
เงินจากสหกรณ์อื่นเพื่อมาให้บริการแก่สมาชิกในจังหวัดศรีสะเกษ แต่ก็น่าจะคุ้มค่ากับการลงทุน ที่จะให้
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและพร้อมจะทํางานให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน ซึ่ง
เหล่านี้เท่ากับได้รับประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เล่าเพิ่มเติมว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา มีนวัตกรรมการเรียนรู้หลักสูตร
โรงเรี ยนชาวนามืออาชีพ ซึ่งได้ขยายผลไปที่ จ.ศรีสะเกษ โดย สอ.เจียเม้ง คิ ดนอกกรอบมุ่งมั่น ถึ ง
ครัวเรือนของเกษตรกร ซึ่งต่อไปนี้ สอ. เจียเม้ง จะช่วยสนับสนุนเงินทุนภาคครัวเรือน ให้การเรียนรู้ พา
ภาคีที่มีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ และจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเหล่านั้นในราคาที่เหมาะสมไม่ให้
ราคาที่สูงเกินราคาตลาดมากเกินไป แต่จะให้เน้นเรื่องการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรเอง
ซึ่งเหล่านี้ต้องได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งคนในพื้นที่ที่ปฏิบัติอย่างจริงจัง และผู้ทรงคุณวุฒิ งานจึง
จะสําเร็จได้ จากนั้นจึงเชิญ คุณอรุษ นวราช เล่าเรื่องราวการดําเนินงานที่ผ่านมา
 คุณอรุษ นวราช : กรรมการผู้จัดการโรงแรมสวนสามพราน
กล่าวขอบคุณ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย และ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ ช่ ว ยจุ ด ประกายเรื่ อ งการ
ทําเกษตรอินทรีย์ เพราะอําเภอสามพรานนั้นแต่เดิมเกษตรกรใช้สารเคมีกันเป็นจํานวนมาก จนเมื่อ
ได้รับความรู้ จึงได้ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจการทําเกษตรอินทรีย์ แต่ยังมีความกังวลกับเรื่อง
การขายผลผลิต ทางโรงแรมสวนสามพรานจึงได้สร้างตลาดสุขใจ เพื่อให้เกษตรกรนําสินค้าปลอดภัยมา
จําหน่ายในตลาด เวลาผ่านไป 3 ปี ตลาดสุขใจได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น ก็ยิ่งมี
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ความเป็นห่วงเรื่องความเสี่ยงในแง่ความโลภของคน ในการที่จะมีคนนําผลผลิตที่ใช้สารเคมีเข้ามา
จําหน่ายปะปนกับสินค้าปลอดภัยตลาดสุขใจแห่งนี้ จึงยิ่งต้องมีมาตรการคุมเข้มสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้น
ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มได้รับทุนจาก สสส. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุขใจ ซึ่งมี
นักวิชาการจาก มก. 5 ท่าน ร่วมกับผู้จัดการทํางานที่ศูนย์ทุกวัน ดังนั้นขณะนี้ตลาดติดแล้ว ส่วนเรื่อง
ความรู้กําลังเริ่มตามมา มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในปีนี้ไปแล้วประมาณ 500 ราย และติดตาม
อย่างต่อเนื่อง
สําหรับเรื่องตลาดสุขใจนั้น เห็นว่าเป็นเพียงแค่ Show room สําหรับใช้ประชาสัมพันธ์เรื่อง
เกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร แต่ตลาดจริงนั้นมุ่งเป้าไปที่กรุงเทพฯ โดยขณะนี้ได้ทําการติดต่อโรงแรม
ชั้นนํากลุ่มต่างๆ และบริษัทต่างๆ ที่มีงบทํา CSR เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรอินทรีย์จาก อ.สามพราน
ส่งถึงผู้บริโภคในกรุงเทพฯ โดยขณะนี้มีเกษตรกร 2 รายที่ได้มาตรฐาน IFOAM ซึ่งเป็นมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์สากลเรียบร้อยแล้ว และตั้งเป้าว่าปีต่อไปน่าจะได้รับมาตรฐานนี้เพิม่ เป็น 10%
โครงการนี้เป็นวิถีชีวิต จึงไม่มีกําหนดว่าใช้เวลาดําเนินงานกี่ปี เพราะเป็นวิถีชีวิตที่ต้องทําไป
ตลอดชีวิต ส่วนเรื่องหนี้สินของเกษตรกรนั้นเกิดขึ้นเพราะเกษตรกรใช้สารเคมีจํานวนมาก ต้องเป็นหนี้
เพื่ อ ซื้ อ สารเคมี ม าใช้ เ พิ่ ม ผลผลิ ต ดั ง นั้ น ต้ อ งเปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต เกษตรกรให้ หั น มาทํ า เกษตรอิ น ทรี ย์
นอกจากนี้ยังสนใจเรื่องพันธุ์ข้าวของพื้นที่จังหวัดนครปฐม จึงได้เสาะหาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมนครชัยศรี
ซึ่งโชคดีที่ “ธรรมะจัดสรร” ทําให้ได้พบกับคุณนิคม เพรชผา เพราะกลุ่มกลุ่มเครือข่ายข้าวคุณธรรมนี้ได้
ดําเนินการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ไว้ ซึ่งรวมถึงพันธุ์ข้าวหอมนครชัยศรีด้วย จึงขอแบ่ง
เมล็ ด พั น ธุ์ ม าทํ า การจั ด สรรให้ แ ก่ เ กษตรกรที่ ส นใจจริ ง ได้ นํ า ไปปลู ก ขยายพั น ธุ์ ซึ่ ง ขณะนี้ ส ามารถ
เพาะพันธุ์ได้เองแล้ว พื้นที่รวมแล้วประมาณร้อยกว่าไร่ ทั้งนี้ปัจจุบันเกษตรกรหลายท่านสามารถลด
ต้นทุนลงได้สูงถึง 70% แต่ยังคงสามารถขายสินค้าได้มากเท่าเดิมทําให้มีรายได้ที่สูงขึ้น ซึ่งเราพร้อมที่จะ
สนับสนุนเกษตรกรเหล่านี้ในทุกทางทั้งด้านการตลาด ด้านวิชาการ และด้านชีวพันธุ์ เพียงแค่ขอให้
เกษตรกรมีความตั้งใจจริงที่อยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่าถ้าสหกรณ์สามารถลงสู่ชุมชนได้ในระดับอําเภอหรือ
อบต. แล้วคนในชุมชนรักสหกรณ์ สหกรณ์จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในวิถีชีวิตและวิถีธรรมชาติ จากนั้น
จึงเชิญตํานานนักส่งเสริมสหกรณ์ คุณศศิธร วิเศษ ได้เล่าเรื่องการต่อยอดกลุ่มเครือข่ายผลไม้คุณภาพ
จ.จันทบุรี
 คุณศศิธร วิเศษ : เครือข่ายคุณค่าผลไม้ จ.จันทบุรี
กล่าวว่า งานที่กลุ่มเครือข่ายได้ดําเนินการนั้นเป็นบริบทหนึ่งของสหกรณ์ นั่นคือทําอย่างไรที่จะ
ยกระดับคนในชุมชนหรือคนในสังคมให้เป็นคนสหกรณ์ให้ได้ ซึ่งคนที่จะเป็นคนสหกรณ์ได้ต้องรู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างสรรค์สหกรณ์บนความยั่งยืนของคนในชุมชนและสังคม
ขณะนี้ต้องมองว่าปัจจุบันสหกรณ์ของเราจะอยู่แบบไหน จากที่ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กล่าวไว้ว่า ต้อง
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ทําธุรกิจเกษตร เพราะแต่เดิมกลุ่มผู้ทําเกษตรกรมักจะยากจน แต่ทุกวันนี้เกษตรกรต้องทําเกษตรเชิง
ธุรกิจโดยมีสหกรณ์เป็นกลไกกลางในการขับเคลื่อนให้แก่เกษตรกร
การทํางานของเราชาวสหกรณ์ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ คือคนในสังคม แล้วจึงค่อยๆ ขยายวงกว้าง
ออกไป ที่สําเร็จอาจไม่ได้ใหญ่โตแต่เราพร้อมที่จะเป็นแบบให้ขยายออกไป การเรียนรู้จะอยู่ในธรรมชาติ
ต้ อ งคํ า นึ ง ว่ า เกษตรกรของเราจะอยู่ อ ย่ า งไรในชุ ม ชน ต้ อ งเกิ ด งาน เกิ ด รายได้ ต้ อ งใช้ เ วที ใ นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนา โดยการสร้างคุณค่าเพื่อเพิ่มมูลค่า และพยายามสร้าง
แบรดน์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก หัวใจสําคัญคือ ต้องสร้างความเข้าใจ ไม่เช่นนั้นจะทํางานไม่ได้ ต้องทําให้
เกษตรกรเข้าใจและตระหนักว่าหากจะยืนหยัดเป็นผู้ผลิตพืชอาหารได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องให้ความสําคัญ
กับการจัดเก็บข้อมูล ต้องรู้จักการจดบันทึก ช่วยลดต้นทุน ตระหนักเห็นราคาผลผลิตในท้องตลาดที่เพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี แต่ต้องลดการใช้สารเคมี และใช้ความคิดสมัยใหม่ในการจัดการผลผลิต ดังจะเห็นได้จาก
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่กลับไปทําสวนผลไม้ และนําวิธีการที่ทันสมัยมาจัดการการเพาะปลูกทําให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพสม่ําเสมอ รู้จักใช้องค์ความรู้ในการผลิตและการทําการตลาดมากขึ้น
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามคุณศศิธร วิเศษ เพิ่มเติมว่า ทําอย่างไรให้เครือข่ายคุณค่าผลไม้
คุณภาพมีแบรนด์ได้รับการยอมรับ และทําให้โซ่อุปทานของผลไม้เปลี่ยนจากเดิมไปจนสามารถเชื่อมโยง
ตลาดไปสู่ต่างประเทศได้ ถามว่าทําอย่างไร สหกรณ์อยู่ตรงส่วนไหน และอะไรเป็นปัจจัยเสริมหนุนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
คุณศศิธร วิเศษ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่ากว่าจะให้สหกรณ์เห็นความสําคัญของอาชีพเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้น้ันค่อนข้างยากมาก เพราะสหกรณ์ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่เรื่องการจ่ายเงินกู้แต่แท้ที่
จริงแล้ว ตัวเกษตรกรสมาชิกนั้นอยากให้สหกรณ์มองที่อาชีพมากกว่า เพราะเกษตรกรมักขาดโอกาส
ทางการตลาด การเจรจาก็ไม่สามารถทําเองได้ เพราะถนัดที่จะทําเรื่องแปลงผลิตเท่านั้น ดังนั้นสหกรณ์
เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสมาชิก ดังนั้นสหกรณ์เราจึงต้องให้ความสําคัญกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก จึง
เริ่มต้นแสวงหาตลาดให้แก่เกษตรกร ซึ่งไม่ใช่แค่ระดับประเทศ แต่ต้องพิจารณาทุกระดับทั้งตลาดบน
และตลาดล่าง เพราะเกษตรกรผลิตผลไม้ออกมาหลายระดับหลายเกรด ซึ่งสหกรณ์ได้เข้าส่งเสริมตั้งแต่
แปลงผลิ ต ให้ ผ ลิ ต และเก็ บ เกี่ ย วได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งมี คุ ณ ภาพตามความต้ อ งการของแต่ ล ะตลาด ซึ่ ง
สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปสู่แปลงผลิตได้ จากนั้นมีการเจรจากับผู้ส่งออก โดยชี้จุดแข็งของกลุ่มฯ
คือมีสมาชิกเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีผลไม้คุณภาพ
ดัง นั้นจึงเป็ น หัวใจว่า หากสหกรณ์จะเป็น คนกลางในการขับเคลื่อนให้แก่เกษตรกรสมาชิ ก
จะต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นน้ําว่าผลิตสินค้าอะไรและพัฒนาสินค้านั้น เรื่องเงินเป็นเรื่องรอง เพราะหาก
ผลิตดี มีรายได้ดี แล้วเกษตรกรส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับองค์ความรู้มากกว่าเรื่องเงิน และสหกรณ์
ใดที่มีสมาชิกประสบความสําเร็จเช่นนี้จะเห็นได้ว่าสหกรณ์จะมีความยั่งยืน เพราะสมาชิกมีเงินใช้หนี้ได้
100% และสามารถซื้อสินค้าสหกรณ์ ทั้งข้าวสาร น้ํามัน ฯลฯ นอกจากนี้สหกรณ์ของเรายังได้เชื่อมโยง
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เครือข่าย สั่งข้าวเกิดบุญมาจําหน่ายที่สหกรณ์ หรือนําสินค้าผลไม้คุณภาพไปร่วมจําหน่ายในตลาดสุข
ใจ เป็นต้น ทั้งนี้การจะเปลี่ยนวิถีการทํางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเชิญ คุณบุญเกิด ภานนท์ เล่าการดําเนินงานเครือข่ายข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทย
 คุณบุญเกิด ภานนท์ : เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
กล่าวว่า จากที่ได้ร่วมรับฟังเวทีเสวนาในภาคเช้า ที่วิทยากรพูดถึงปัญหาสหกรณ์ว่า เหตุใด
สหกรณ์จึงเดินช้าและทําอย่างไรจึงจะไปรอด ซึ่งตนเองรู้สึกดีใจที่ทุกคนเป็นห่วงวงการสหกรณ์ ทั้งนี้
บริบทของสหกรณ์แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน การเชื่อมโยงเครือข่ายจะเป็นแบบหลวมๆ ไม่เข้มแข็ง
แต่ทุกวันนี้แต่ละสหกรณ์เริ่มตระหนักแล้วว่า สหกรณ์จะอยู่แบบโดดเดี่ยวไม่ได้อีกต่อไป ทุกสหกรณ์ต้อง
มีเครือข่ายเชื่อมโยงกัน ซึ่งหากสหกรณ์ขนาดเล็กยังเพิกเฉยในการหาทางเชื่อมโยงสู่สหกรณ์ขนาดใหญ่
หรือสหกรณ์ขนาดใหญ่ก็ม่งุ แต่ละรวมตัวติดต่อกันแต่ในกลุ่มเท่านั้นแล้ว สหกรณ์จะไปไม่รอด
จากนี้ไปการเข้าสู่ AEC นั้นจะต้องมีการเชื่อมโยงให้เข้มแข็ง สําหรับการเชื่อมโยงเครือข่าย 15
สหกรณ์ ของกลุ่มเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยนั้น บางครั้งมีการถกเถียงกัน บางสหกรณ์
ไม่ผลิตข้าวคุณภาพ ทุกเดือนต้องคุยกันเพื่อสร้างความเข้าใจ จะช่วยเหลือกันอย่างไร สุดท้ายได้ข้อ
สรุปว่าทุกกลุ่มต้องผลิจข้าวให้ได้คุณภาพ หากใครผลิตไม่ได้คุณภาพจะต้องขับออกจากเครือข่ายทันที
สําหรับปีนี้นับว่าเป็นปีแรกที่สหกรณ์จะมีการเชื่อมโยงกันเกือบทั่วประเทศ ซึ่งเราจะไม่ทําธุรกิจ
เฉพาะข้าวเท่านั้น แต่ท้งั นี้สมาชิกของสหกรณ์ทุกแห่งในประเทศก็ต้องให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ในการ
ซื้อสินค้าของสหกรณ์ด้วย และการเชื่อมโยงเป็นสิ่งที่ดี
สกก.เกษตรพิสัย จํากัด เริ่มเปลี่ยนจากการทําธุรกิจสินเชื่อ การกู้หรือให้กู้ โดยจะส่งเสริมให้
สมาชิกผลิตข้าวอินทรีย์ ปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ดี แล้วสหกรณ์เป็นผู้รับซื้อและสหกรณ์มีศูนย์กระจายสินค้า
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีเงินเข้าเดือนละประมาณเกือบสองล้านบาท ทั้งนี้ข้าวเกิดบุญก็จะส่งไปวางจําหน่ายกับ
เครือข่ายเกือบทั่วประเทศเช่นกัน
จากการศึกษาดูงานจากสหกรณ์ร้านค้า จ.ตราด แล้วจึงมีความคิดว่าควรจะดําเนินการเช่น
สหกรณ์น้ัน และตระหนักแล้วว่าหากสหกรณ์ทําแต่ธุรกิจสินเชื่อจะไปไม่รอดเพราะสู้ธนาคารไม่ได้ สกก.
เกษตรพิสัย จึงหันมาทําธุรกิจรวบรวมผลผลิตเป็นหลัก และแปรรูปสินค้าข้าว และทําธุรกิจกระจาย
สินค้าด้วย ซึ่งคิดว่าการดําเนินงานของสหกรณ์จะไปได้ดี นอกจากนี้สหกรณ์ยังนํากําไรที่ได้ส่วนหนึ่งคืน
สู่สังคมด้วย เช่น สร้างห้องให้โรงพยาบาล มอบให้โรงเรียน เป็นต้น
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเชิญ คุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ เล่าเรื่องวิถีชีวิตของเกษตรกร
รุ่นใหม่ อะไรคือแรงบันดาลใจ และการทํางานเป็นอย่างไร
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 คุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ และคณะทายาทเกษตรกร
แนะนําสมาชิกทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ พี่มดและพี่เบิร์ด ซึ่งได้กลับมาทําสวนผลไม้และมา
รวมกลุ่มทํางาน
จากที่ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองผลไม้นากาโนะ ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้ความสําคัญกับเรื่อง
สหกรณ์ เกษตรกร และสมาชิกอย่างแท้จริง มีการทํางานแบบครบวงจร ตั้งแต่เรื่องการทําเรื่องต้นทุน
อุ ป กรณ์ ก ารเกษตร ระบบตลาด ซึ่ ง การดู ง านครั้ ง นี้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กลั บ มาใช้ ห ลายๆ เรื่ อ ง
นอกจากนี้ได้พบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้งั ใจไปซื้อผลไม้จากสหกรณ์เมืองนากาโนะแห่งนี้ จึงเป็นแรง
บันดาลใจที่จะทํางานต่อไป
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เชิญ คุณนิคม เพชรผา เล่าประสบการณ์การทํางาน
 คุณนิคม เพชรผา : เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร
กล่าวว่า อาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่มั่นคง เป็นอาชีพที่ได้บุญมากอีกอาชีพหนึ่ง ตนเองประกอบ
อาชีพการทํานามาตั้งแต่เกิด วันนี้ขอขอบคุณสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ให้รางวัลกับกลุ่มเครือข่าย
ข้าวคุณธรรม นวัตกรรมแรกที่ได้รับคือ นวัตกรรมทางสังคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา
และในวันนี้ได้รับรางวัลนวัตกรรมใหม่สําหรับการขับเคลื่อนธุรกิจทางสังคม
กลุ่มข้าวคุณธรรมทํากิจกรรมการผลิต แปรรูป จัดการการตลาด ขอไม่พูดคําทางวิชาการที่จะ
ใช้คําว่า “โซ่อุปทาน” ต้นน้ําของเรา เป็นการผลิตข้าวแบบง่ายๆ ทําให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐาน
ของคนต้องมีคุณธรรม จึงจะได้เป็นข้าวคุณธรรม และอีกมาตรฐานหนึ่งคือ มาตรฐานผลผลิตตามสากล
IFOAM ดังนั้นจึงจัดการคุณภาพได้ง่าย ส่วนกลางน้ําเป็นการเก็บข้าวในรูปข้าวเปลือกแทนข้าวสารเพื่อ
ป้องกันข้าวเน่า เรามีโรงสีดาวกระจายที่สามารถแปรรูปได้ด้วยตัวเอง ทุกส่วนของข้าวจะกลับไปสู่ฟาร์ม
ไปทําประโยชน์อื่นๆ ได้ เช่นนําไปเลี้ยงสัตว์ ทําให้ได้เป็นไข่อินทรีย์ เป็นต้น จนในที่สุดเรามีศูนย์ข้าว
คุณธรรมขึ้น เพื่อควบคุมกันเองในสังคม พวกเราอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด การควบคุมที่ดีที่สุดคือให้คนใน
สังคมช่วยควบคุมกันเอง
ปัจจุบัน “ข้าวคุณธรรม” ต้องสั่งจองเพื่อการผลิตได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค เราทํา
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆ มากกว่า 150 สายพันธุ์ และนํามาผสมเพื่อการวิจัย พบว่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ที่หลายสีน้นั มีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย จึงได้นํามาผสมให้ได้สมดุลกับธาตุ ซึ่งเราใช้จุดด้อยที่โรงสี
ใหญ่ไม่รับสีข้าวพันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้มาดําเนินการเอง จนได้เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองแบบผสมออกมา
จําหน่ายซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพเป็นอย่างมาก
ต่อมาโชคดีได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าวจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ เช่น ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง
และข้าวทนน้ําท่วม เป็นต้น จนในที่สุดได้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ เป็นศูนย์วิจัยพันธุ์พืช ซึ่งชาวนาแต่ละคน
จะได้รับผิดชอบดูแลคนละ 3-4 สายพันธุ์ ให้ปลูกในแปลงนา นอกจากนี้ยังมีการผสมข้าวสายพันธุ์ต่างๆ
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จนได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ขึ้น เช่น ข้าวพันธุ์ศรีลาภรณ์ (ข้าวเหนียวดํา) เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการตั้งชื่อธนาคาร
เมล็ดพันธุ์ว่า “ธนาริยาคาร” ที่หมายความว่า อาคารที่เก็บทรัพย์อันประเสริฐ
สุดท้าย กลุ่มข้าวคุณธรรมได้มีศูนย์การเรียนรู้ของชาวบ้าน ที่เรียกว่า “ศูนย์การเรียนรู้ไทบ้าน”
นอกจากนี้ที่กลุ่มฯ ยังมีสวัสดิการชาวนา ทําเทอราปีบ้านนา สปาบ้านทุ่ง ให้แก่สมาชิกฟรี เพื่อรักษา
สุขภาพให้แก่สมาชิก มีการล้างพิษในร่างกาย ซึ่งได้รับความนิยมจากคนภายนอกที่ให้ความสนใจเข้า
ร่วมคอร์สล้างพิษนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในปลายปีจะขอเชิญอาจารย์จากสถาบันวิชาการฯ สกว.
และผู้สนใจ เข้าร่วมการเกี่ยวข้าวและชิมข้าวที่ชาวนากลุ่มข้าวคุณธรรมได้ปลูกไว้ด้วย
จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเชิญ คุณวินัย เมฆดํา ผู้อํานวนการกลุ่มพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ ส.ป.ก. ได้เล่าความมุ่งหวังในระยะ 2 ปีข้างหน้าว่าจะทําอะไรบ้าง
 คุณวินัย เมฆดํา : ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ ส.ป.ก.
เล่าว่า ได้ร่วมงานโครงการชาวนามืออาชีพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ไม่นาน เริ่มต้นรับ
ดูแลโครงการในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดเชียงราย มหาสารคาม สิงห์บุรี ชัยนาท และชุมพร
ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลชาวนา จ.ชุมพร พบว่ารักการปลูกข้าว แต่จากพื้นที่ชัยนาทและสิงห์บุรี คําตอบที่
ได้แตกต่างกัน ซึ่งถามว่าอาชีพชาวนาจะหายไปหรือไม่ คําตอบคือไม่หายไปอย่างแน่นอน แต่ชาวนาจะ
ถือครองพื้นที่น้อยลงแต่เช่าเพิ่มมากขึ้น สร้างมูลค่าได้เร็วที่สุด
สําหรับบทบาทหน้าที่ของ ส.ป.ก. นั้นไม่มีปัญหาในการจัดสรรที่ดิน ประมาณ 30 กว่าล้านไร่ทั่ว
ประเทศ แต่ สกว. ระบุว่า ส.ป.ก. ยังทํางานนี้ไม่สําเร็จ ปัญหาคือ ต้องมีการพัฒนาอาชีพด้วย เพราะหาก
สําเร็จแล้วที่ดินเหล่านั้นคงไม่ถูกเปลี่ยนมือจากพื้นที่เกษตรไปเป็นรีสอร์ทเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ปัญหาหนึ่งคือ
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ไม่ได้มีความสามารถด้านการเกษตรเหมือนกันทุกคน แต่ท้ังนี้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เป็น Smart
officer ได้ คือมีความสามารถที่จะถ่ายทอดชุดความรู้เหล่านี้ได้ สิ่งที่ ส.ป.ก. กังวลคือ อนาคตจะนําชุดความรู้
เหล่านี้ไปใช้อย่างไร ซึ่งอนาคตถ้าได้ถ่ายโอนความรู้ร่วมกันน่าจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก และขณะนี้ ส.
ป.ก. ได้เตรียมคนจากโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมีความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ซึ่งจากการวิจัยของ สกว. พบว่า คนที่จบหลักสูตรการเกษตร ในวิทยาลัยมานั้นจะไม่อยากกลับไปสู่ภาค
การเกษตร เนื่องจาก 1) ไม่ศรั ทธาต่ออาชีพเกษตรกร 2) ขาดความรู้ และ 3) ขาดปัจจัย ดังนั้นจึงมีการ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งได้ทําไปแล้ว 3 หลักสูตร โดยส.ป.ก.ทําหน้าที่จัดขบวนการและ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเข้ามาให้ความรู้ในทุกด้าน ร่วมกันสร้าง
ความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ซึ่งความยั่งยืน คือ ตัวเกษตรกรต้องสร้างทางเลือกในอาชีพของตัวเองได้
สุดท้ายขอฝากเรื่องเกษตรอินทรีย์ กับมาตรฐาน GAP ต้องดูให้ดีว่า 2 อย่างนี้คืออะไร ต้องใช้ให้
เป็นและใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะบางครั้งการใช้ป๋ยุ เคมีที่เป็นอาหารของพืชก็มีความจําเป็น
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเชิญ คุณเกินศักดิ์ ศรีสวย นักวิจัยในโครงการหลักสูตรชาวนา
มืออาชีพ เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่และเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วย ได้เล่าความเป็นมาของแนวคิดโรงเรียนลูก
ชาวนา
 คุณเกินศักดิ์ ศรีสวย : นักวิจัยโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ
เล่าว่า ตนเองเป็นคนเกษตรพิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นลูกชาวนาเหมือนกัน ซึ่งจากเริ่มต้นมี
ความสงสัยว่าเหตุใดคนออกจากอาชีพชาวนา จึงทําการวิจัยสํารวจการสืบทอดอาชีพชาวนา แล้วพบว่า
ร้อยละ 70-80% อยากประกอบอาชีพชาวนาต่อไป แต่รุ่นพ่อแม่มีเพียง 2% เท่านั้นที่อยากให้ลูก
กลับมาประกอบอาชีพชาวนาต่อจากพ่อแม่ จึงเป็นที่มาของแนวคิดโครงการชาวนามืออาชีพ เพื่อจะให้
ชาวนาได้มีภาพความสําเร็จของการประกอบอาชีพชาวนาให้เห็นเป็นตัวอย่างจริง และจะทําอย่างไรให้
ชาวนาอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เชิญ ผศ.ดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช ร่วมเล่าประสบการณ์
 ผศ.ดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช : นักวิจัยโครงการหลักสูตรชาวนามืออาชีพ
กล่าวว่า ขอขอบคุณสถาบันฯ และ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ให้โอกาสเข้ามาร่วมงานวิจัย มี
ความคิดว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สูงส่งมาก อยากให้กําลังใจเกษตรกรทุกคน ที่ท่านสามารถฝ่าฟัน
ความยากลําบากมาได้ ต่อไปนี้ถ้าท่านเปิดใจรับโอกาสทางเลือกใหม่ สิ่งที่แลกเปลี่ยนในเวทีวันนี้ อยาก
ลองให้ศึกษาและนําไปดัดแปลงให้เข้ากับตัวเอง และพัฒนาให้เป็นของตัวเอง เพื่อให้ได้เป็นนวัตกรรม
ใหม่ที่เหมาะสมกับแปลงนาของตนเอง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เชิญ คุณเพทาย ปทุมจันทรัตน์ นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2552
(นักสหกรณ์ที่มีคุณค่ารุ่นแรก) ซึ่งทํางานร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด ร่วมแสดงความคิดเห็น
 คุณเพทาย ปทุมจันทรัตน์ : นักสหกรณ์ทีม่ ีคุณค่า แห่งปี 2552
กล่าวว่า จากการเข้าร่วมฟังเวทีในวันนี้พบว่าทิศทางการทํางานเป็นเชิงรุก เป็นนวัตกรรมที่จะ
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสายงานสหกรณ์ เช่น เรื่องภาคเกษตร เคยดูงานที่ประเทศเกาหลีและ
ไต้หวัน พบว่าที่นั่นทํางานเกษตรกันอย่างจริงจังแต่ของไทยกลับทําทิ้งๆ ขว้างๆ แต่วันนี้พวกเราทํากัน
อย่างจริงจังและมีนักสหกรณ์คอยให้การสนับสนุนส่งเสริมจึงคิดว่าจะไปได้ดี ขณะเดียวกันในส่วนของ
สหกรณ์เครดิตยูเนียน ก็เร่งที่จะฟื้นฟูจิตตารมณ์ คุณธรรม กับสมาชิก ให้ตระหนักว่าต้องใช้ 2 สิ่งนี้เป็น
ตัวเริ่มต้น ต้องใช้คนนําเงินและยังคงใช้กันอยู่มาโดยตลอด
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เชิญ ดร.สาโรจน์ อังสุมารินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ ร่วมแสดง
ความเห็นและมีข้อเสนออย่างไร
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 รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน : ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
จากการได้ไปประชุมที่ จ.สุรินทร์ ได้คุยกันว่าสหกรณ์ทํางานอะไรบ้าง เค้างงว่าเรากําลังทําอะไร
เพราะทางญี่ปุ่นกับเกาหลีใช้ระบบจากบนลงล่าง แต่ของ รศ.จุฑาทิพย์ ทําจากล่างขึ้นบน เน้นเรื่องทํา
ธุรกิจ และการสร้างคน ซึ่งแตกต่างกับของเค้ามาก ของเราต้องสร้างเครือข่ายมาทําธุรกิจร่วมกัน สอน
ให้พวกเราทําธุรกิจให้เป็น ตัวอย่างมีอยู่หลายกลุ่ม แต่จะเป็นคนจากข้างนอกเข้าไปทํางานกับชุมชน ซึ่ง
เป็นห่วงว่าหากคนเหล่านี้ถอนตัวออกมาเมื่อไหร่ เกรงว่าจะล้มครืน จึงเห็นว่าต้องมีการสร้างคนรุ่นใหม่
เข้ามาร่วมงานด้วย ต้องสร้างคนจากข้างล่างขึ้นไป ได้คุยกับ ดร.สีลาภรณ์ แนะนําว่า ให้ มก. สร้าง
บริษัทเกษตรขึ้น แล้วนําไปดําเนินการธุรกิจฐานสังคม ซึ่งไม่สามารถทําได้ ดังนั้นสิ่งสําคัญคือ ต้องสร้าง
คนที่จะไปเป็นผู้ประกอบการที่มีจิตใจเพื่อสังคม ทั้งนี้คนไทยยังขาดวินัยกันอยู่มาก ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญ
ที่ทําให้ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาได้ และนิสัยในการออมของคนไทยจะยังมีอยู่น้อย นิยมกู้ยืมและ
นําเงินในอนาคตมาใช้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เชิญ อ.เชิญ บํารุงวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ ให้โอวาสแก่ผู้ร่วมเวที
เสวนาในครั้งนี้
 อ.เชิญ บํารุงวงศ์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
กล่าวว่า จุดประสงค์ใหญ่ของพวกเราชาวสหกรณ์คือ ต้องการให้ สหกรณ์ ของพวกเราเป็น
สหกรณ์ที่แท้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก ชุมชน และสังคม เพราะผู้ที่คิดริเริ่มสหกรณ์น้ัน
เริ่มจากความคิดที่จะช่วยให้หลุดพ้นพันธะทางเศรษฐกิจและสังคม ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้นถ้าแต่
ละคนต่างคนต่างทําจะสําเร็จได้ยาก ดังนั้นจึงมีคําขวัญที่ว่า “ต้องช่วยตัวเองด้วยการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน” ตัวอย่างในต่างประเทศที่พัฒนาสหกรณ์ขึ้นมาจนยืนอยู่บนลําแข้งของตัวเองได้ จึงควรต้องหัน
กลับมามองงานสหกรณ์ในประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นมาร่วม 100 ปี แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จได้ ไม่มีการ
พัฒนาคนให้รู้จักช่วยตนเองอย่างแท้จริง คนส่วนใหญ่ยังหวังที่จะพึ่งความช่วยเหลือจากรัฐบาล ดังนั้น
เราต้องพัฒนาคนของเราให้ตามคําขวัญดังกล่าวให้สําเร็จ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เชิญให้วิทยากรแต่ละท่านกล่าวสรุปก่อนปิดเวที
 คุณมนัส ชูผกา : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง (กลุ่มเจียเม้ง) จํากัด
กล่าวว่า เมื่อได้จัดตั้งสหกรณ์ ทําให้สมาชิกระดับล่างเกิดปัญญา เลิกดื่ม เลิกสูบ เลิกเล่นหวย
ซึ่งพนักงานที่จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์จะให้เงินกู้ใช้จ่ายในการทํานา แต่ใครที่จะเข้าโครงการนี้ต้องเข้า
รับการอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ทําให้ขณะนี้พนักงานของบริษัทต่างเข้าใจแล้วว่า ต้องมีการ
สะสมทรัพย์และไม่ใช้จ่ายในทางที่ไม่ควร นอกจากนี้ทางจังหวัดนนทบุรี เห็นความดีของสหกรณ์ออม
ทรั พย์ ข้ าวหงษ์ ท อง จํ ากั ด จึ ง ตนเองเชิ ญไปบรรยาย แต่ ผู้จั ด การที่ไ ด้ ม าร่ ว มฟั ง มั ก ไม่ เ ข้ า ใจ จึ ง ไม่
สามารถกลับไปอธิบายให้เจ้าของบริษัทเข้าใจได้ ทําให้ไม่สามารถจัดตั้งสหกรณ์ได้ ดังนั้นตนเองยินดีให้
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ความร่วมมือในการจัดตั้งดําเนินการสหกรณ์ และต้องการเผยแพร่งานนี้ไปสู่บริษัทอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือ
พนักงานบริษัทแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของพนักงานด้วย
 คุณวินัย เมฆดํา : ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ฯ ส.ป.ก.
กล่าวว่า ในฐานะผู้ใช้ชุดความรู้ ต้องขอขอบคุณงานวิจัยดีๆ ที่สถาบันฯ ได้สร้างสรรค์ขึ้น และ
คิดว่างานวิจัยทุกอย่างขยายผลไปอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาวนามืออาชีพ เรื่องของ Farmer
Shop และคิดว่า ส.ป.ก. มีความพร้อมจะได้นําหลักสูตรเพื่อนําไปสู่ขบวนการจัดการที่จะให้เจ้าหน้าที่นํา
องค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่เกษตรกร ซึ่งตัวเกษตรกรเองที่ดําเนินการอยู่ก็มีความพร้อมที่จะรองรับในเรื่อง
เหล่านี้เช่นกัน เพียงแต่ว่า Smart Officers นั้นยังต้องหาวิธีการพัฒนาต่อไป
 คุณบุญเกิด ภานนท์ : เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นนักสหกรณ์ ขอฝากสหกรณ์ให้ส่งเสริมสมาชิกปลูกข้าว หรือผลิตสินค้าที่
ได้คุณภาพมาตรฐาน และเชื่อมโยงกับสหกรณ์ต่างๆ กลุ่มต่างๆ ตลอดจนเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน และแลกเปลีย่ นสินค้าซึ่งกัน และเพื่อที่จะร่วมกันควบคุมไม่ให้สินค้าออกมาจนล้นตลาด
 คุณนิคม เพชรผา : เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร
กล่าวว่า ในฐานะเป็นชาวนาและเป็นเกษตรกร อยากให้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการแก้ปัญหา
ใน 3 อ. คือ 1) อายุของเกษตรกรที่ต้องมีคนรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อ 2) อาณาเขต ในอนาคตเมื่อเปิด
AEC แล้วจะไม่มีขอบเขตการค้า จึงต้องเตรียมรับมือ และ 3) อากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงต้อง
มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 อ. ดังนั้นหากจะยกธุรกิจฐานสังคมให้สหกรณ์ทําได้
จะต้องทําการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้น
 คุณศศิธร วิเศษ : เครือข่ายคุณค่าผลไม้ จ.จันทบุรี
กล่าวว่า ด้วยการเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ จึงอยากเห็นสหกรณ์เติบโตอย่างมั่นคงเพื่อเกษตรกร
สมาชิกผู้เป็นเจ้าของ ดังนั้นการจะทําหน้าที่เป็นองค์กรธุรกิจฐานสังคม สหกรณ์ต้องให้ความสําคัญใน
การพัฒนาสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ ควรให้ทุกคนร่วมมือกัน ซึ่งในเครือข่ายของพวกเราจึงให้ความสําคัญใน
การสร้างเวทีเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไข เพื่อสุดท้ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน เดินไปข้างหน้า
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ที่สําคัญต้องทําอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเครือข่าย
มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทําให้สมาชิกผู้เป็นเจ้าของมีรายได้และประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
 คุณอรุษ นวราช : กรรมการผู้จัดการโรงแรมสวนสามพราน
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กล่าวว่า จากมุมมองของนักธุรกิจ อาชีพเกษตรกรนั้นหากไม่พูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณแล้ว
นับว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีแต่ต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ เพราะจากประสบการณ์ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาที่ได้
ทําเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 1 ไร่ ทําเกษตรอินทรีย์สามารถหาวัตถุดิบได้จากรอบๆ ตัว ไม่ต้องใช้เงินไปซื้อ
สารเคมี ดังนั้นขอฝากไว้ว่าอยากให้มีวิชาสอนเกษตรอินทรีย์ในมหาวิทยาลัย เพราะส่วนใหญ่จากการ
เสาะหาแล้วจะพบแต่คนที่มีจิตวิญญาณแต่ยังไม่มีการสอนเรื่องนี้อย่างจริงจัง และตนเองยินดีให้ความ
ร่วมมือในการให้ความรู้เรื่องดังกล่าวด้วย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่า ทั้งหมดที่กล่าวถึงแต่ละเครือข่ายนั้น การทํางานไม่ใช่
เรื่ อ งง่ า ย สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ต้ อ งขอบคุ ณ ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และ
เครือข่ายทุกภาคส่วน และแท้จริงสหกรณ์คือองค์การธุรกิจฐานสังคม เพียงแต่ในบ้านเรายังไม่เป็น
สหกรณ์ แ ท้ ดัง นั้น จึ ง อยากเชิ ญ ชวนให้ พ วกเรามาช่ ว ยกัน ทํา ให้ ส หกรณ์ เ ป็น สหกรณ์ แ ท้ ซึ่งสถาบั น
วิชาการด้านสหกรณ์จะยังคงขับเคลื่อนต่อไป พร้อมปิดเวที
จบการเสวนาในภาคบ่าย เวลา 16.30 น.
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รายงานการประชุมหารือ
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย
“โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
(Smart Farmers; Smart Officers) สูก่ ารพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี”
วันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม 2556
ณ ห้องประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

รศ. จุฑาทิพย์
นายวินัย
น.ส.กีรติยา
น.ส.ผาณิตา

ภัทราวาท
เมฆดํา
สวัสดิภาพ
ชัยดิเรก

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ม.เกษตรศาสตร์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร ส.ป.ก.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส.ป.ก.
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ความเป็นมา
จากบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย
“โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart
Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” ภายใต้โครงการสร้างและ
พั ฒ น า เ ก ษ ต ร ก ร รุ่ น ใ ห ม่ ร ะ ห ว่ า ง สํ า นั ก ง า น ก า ร ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น เ พื่ อ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ( ส .ป .ก .)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (สวก.) ณ ห้องประชุมกําพล อดุลย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อถ่ายโอนความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ เพื่อนําไปพัฒนาบุคลากรของ ส.ป.ก. และบุคลากรที่อยู่ภายใต้ภารกิจของ ส.ป.ก. ให้มีทักษะ
ในการบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อนําไปสู่การสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นไปในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามกรอบภารกิจ ดังนี้ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหาร
จัดการแบบองค์รวมเพื่อยกระดับขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ส.ป.ก. ในการปฏิบัติภารกิจสู่การ
บรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการดําเนินการโครงการพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน เพื่อเป็นกลไกของคนใน
ชุมชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมบนการพึ่งพาตนเอง เพื่อการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สนับสนุน
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาตัว
แบบธุรกิจที่มีการบริหารจัดการโซ่อุปทาน เพื่อนําประโยชน์ส่สู มาชิกและชุมชน
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ประเด็นที่หารือ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การเตรียมบุคลากร ส.ป.ก.
และการดําเนินการโครงการพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน ตามบันทึกความร่วมมือฯ
สรุปการประชุม
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้อธิบายประสบการณ์การดําเนินงานขยายผลการถ่ายโอน
ความรู้ และประสบการณ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ให้กับ ธกส. ใน 25 จังหวัด การถอดบทเรียน
เครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ทํางานร่วมกันเพิ่มขึ้น พบว่า ไม่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของ ธกส. ที่เป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การเอาประสบการณ์ในตัวบุคคลไปทํางาน ไม่ได้นําเกณฑ์
ของการพัฒนาไปใช้ในการทํางาน แนะนําให้ควรทําการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรกับการ
พัฒนาคนในองค์กรไปพร้อมๆกัน
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย


สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์





















รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ให้ข้อเสนอว่า ควรมีบุคคลที่ทําหน้าที่เป็น Hub รับข้อมูลจาก
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ นําไปขยายผลต่อให้กับ ส.ป.ก. จังหวัด ควรทําจํานวนน้อยเพื่อให้เป็นการ
นําร่อง เป็น Fast track ก่อน Smart Offices จึงควรมีจํานวนประมาณ 10 ราย
นายวินัย
เมฆดํา ได้ ก ล่ าวถึ ง ในส่ วนของการขับ เคลื่อนงานภายใต้ โ ครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่
ดี” จํานวนบุคลากร ส.ป.ก. ที่เข้าร่วมโครงการฯ เดิมมีจํานวน 40 ราย ควรลดลงมาประมาณ 10 - 15
ราย ส.ป.ก. มีงบประมาณในแผนงานที่พร้อมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
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ในส่วนของชื่อและวัตถุประสงค์ของโครงการควรจะเป็น “โครงการถ่ายโอนความรู้ใน
การยกระดับความสามารถของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Officers) เพื่อการส่งเสริมธุรกิจฐานชุมชนให้
เข้มแข็ง”
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง/สร้างศักยภาพชุมชน (Community Capacity Building) ให้มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ฐานชุ ม ชนและกระบวนการกิ จ กรรมที่ ใ ห้ ค วามสนใจ (Attention
activities)
2) ฝึกทักษะการทํางานจริงร่วมกับชุมชนให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลาย
น้ํา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้ตัวแบบหลักสูตรชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community learning) ได้ยุทธศาสตร์
direct marketing
2) ได้พัฒนาเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เป็น Hub Community learning Center ทําหน้าที่
ส่งเสริมธุรกิจฐานชุมชนให้เข้มแข็ง ในการขยายผลและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
สําหรับการยกระดับความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้เป็น Smart
Officer เพื่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลตามยุทธศาสตร์ประเทศ 2020
(New Growth Model) หน่วยงานภาครัฐควรทําการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)
สร้างเครือข่าย (net work) โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (Infrastructure) คํานึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
(Green Growth) และเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของการค้าที่เป็นธรรม (Fair trade town) เพื่อให้ประชาชนได้
มีทางเลือก
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แผนการทํางานโครงการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2557 - 2559)
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เสนอในที่ประชุม เกี่ยวกับผลผลิตในระยะเวลา 3 เดือน: การพัฒนาตัว
แบบหลักสูตรนําร่อง (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มีข้อมูลเดิมอยู่แล้ว) เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับกระบวนการทํางานแนวใหม่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่
โดยผ่านกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ต้ อ งมี ก ารลง Work Shop และมี คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ประกอบด้ ว ย
สาระการเรี ย นรู้ รวมทั้ ง ให้ ส.ป.ก. เป็นผู้จัดทําร่างเงื่อนไขข้อกําหนดขอบเขตและรายละเอียด (Terms
of Reference: TOR) และเป็นฝ่ายเลขานุการของโครงการดังกล่าว
 พัฒนาหลักสูตร นําเสนอหลักสูตร เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบ นําหลักสูตรที่ได้มี
การพัฒนาแล้วนําไปทดลองกับรุ่นที่ 1 ซึ่งเป็น Hub นําไปปรับใช้ และนําไปใช้กับรุ่น
ถัดไป
 คุณสมบัติของบุคลากร ส.ป.ก. ที่เข้าร่วมโครงการฯ ส.ป.ก. ควรมีทีมงานพี่เลี้ยง
(Costing) สําหรับการประชุมควรมีจดบันทึกรายงาน (report) การประชุมทุกครั้ง
กลุ่มเป้าหมาย Fast track จํานวน 10 – 15 ราย ควรมี Screen คน โดยการสัมภาษณ์
และให้คะแนน พิจารณาคัดเลือกจากทัศนคติ ความตั้งใจ มีการศึกษาในระดับปริญญา
โท มีชุมชนหรือเครือข่ายที่มีการผลิต เช่น พืชผัก มีเวลาเพียงพอไม่ติดภารกิจจากงาน
ประจําที่รับผิดชอบ
 พื้นที่ในการดําเนินงาน ควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก และพิจารณา
ความร่ ว มมื อ ของผู้ นํ า ท้ อ งถิ่ น เป็ น องค์ ป ระกอบ เช่ น อํ า เภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
 ระยะเวลาในการพัฒนา อาจจะเรียนอาทิตย์ละ 1 วัน
 กิจกรรมการพัฒนาร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ เรียนในหลักสูตร Inter Program
“ผู้ประกอบการธุรกิจฐานสังคม”ร่วมกับนักศึกษาปริญญาเอกประเทศมาเลเซีย ประมาณ 5
– 6 ราย มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ (Professional) ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เข้าไป
สถานที่จริง ศึกษาดูงานต่างประเทศ เรียนจากห้องเรียนธรรมชาติ สามารถนํางานไป
ต่อยอดในระดับปริญ ญาเอกได้ และสามารถขอทุน วิจัย จากสํา นัก งานกองทุน
สนับ สนุน การวิจัย (สกว.) ในส่วนของการขยายผลในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ และ
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การทํ า งานในการประเมิ น ผล ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสํ า นั ก งาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
เลิกประชุมเวลา 11.34 น.
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รายงานการประชุมโครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์
2. คุณอรุษ
3. คุณดิษยา
4. คุณสุพจน์

ภัทราวาท
นวราช
ยศพล
สุขสมงาม

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
หัวหน้าโครงการวิจัย
นักวิจัย
เจ้าหน้าที่วิจัย สว.สก.

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงานกลางชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ได้กล่าวเปิดการประชุมโครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ การ
ประชุมครั้งนี้คุณอรุษ นวราช หัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัยได้ขอปรึกษาผู้อํานวยการสถาบันฯ ใน
ประเด็นต่าง คือ
1. แนวทางการจั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ใ นการบริ ห ารจั ด การโครงการวิ จั ย ซึ่ ง ขณะนี้ ที ม วิ จั ย ได้
เตรียมการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เบื้องต้น มีคณะกรรมการมูลนิธิคือ
1.คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
2.คุณสุชาดา ยุวบูรณ์
3.รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
4.คุณอรุษ นวราช
5.คุณดิษยา ยศพล
โดยผู้อํานวยการได้แนะนําให้ทีมวิจัยได้จัดเตรียม รายงานการประชุม วัตถุประสงค์มูลนิธิ
แหล่งเงินทุน รายรับ มีกิจกรรม มีโลโก้มูลนิธิ ทั้งนี้ทีมวิจัยได้รายงานว่าจะตั้งชื่อมูลนิธิสุขใจ แต่มีผู้จด
ทะเบียนไปก่อนแล้ว จึงไม่สามารถใช้ชื่อมูลนิธิสุขใจได้ ผู้อํานวยการสถาบันฯจึงได้เสนอประสบการณ์
จากไปเข้าร่วมการประชุมนานาชาติที่ประเทศนอร์เวย์ เป็นชุมชน Fair-trade town มีอยู่ 1,600 ชุมชนทั่ว
โลก ชุมชนสามพรานจะเป็นชุมชนดั่งกล่าวได้ โดยผู้อํานวยการได้เสนอชื่อมูลนิธิ “ชุมชนสุขใจ” หรือจะมี
อะไรก็ได้แต่ต้องมีคําว่าสุขใจ
ทั้งนี้ที่ประชุมนัดหมายประชุมร่วมกับ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริ
ธรรม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 56 โดยจะนัดหมายเวลาในภายหลังอีกครั้ง
2.นักวิจัยคุณอรุษ นวราช นําเสนอแนวทางการดําเนินโครงการวิจัยและการขับเคลื่อนศูนย์
เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ โดยมีศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ ที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
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พราน โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกร/ผู้นําเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชุมชนและกลุ่มธุรกิจ ซึ่งในขณะนี้ได้
ดํ า เนิ น การตั้ ง คณะกรรมการตลาดสุ ข ใจ ขึ้ น มา 6 คนเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษากฎระเบี ย บ ความเรี ย บร้ อ ย
ประกอบด้วย
1.คุณเขียว
2.คุณสมัคร
3.คุณตั้ม
4.คุณอรุณี
5.คุณสังเวียน
6.คุณตูน
ในส่วนของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตรกรซึ่งอยู่ในส่วนของ สสส.ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการ
อบรมเกษตรกรไปจํานวน 500 ราย ในปีนี้นักวิจัยคาดหวังว่าจะมีเกษตรกรเข้ารวมจํานวน 250 คน จะ
ยังคงขับเคลื่อนและเชื่อมต่อกับศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ โดยใช้มูลนิธิที่กําลังจดทะเบียน ในการ
บริหารจัดการ

เลิกประชุมเวลา 18.00 น.
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การประชุม CIRIEC International ครั้งที่ 4
ภายใต้หวั ข้อ “Social Economy on the move..at the crossroads of structural change and regulation”

ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2556
ณ ประเทศเบลเยี่ยม
การเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาดูงานองค์กรเกี่ยวกับ Social Economy Enterprise ในประเทศเบลเยี่ยม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ในเรื่องธุรกิจฐานสังคม
3. เพื่อนําข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์เรื่องธุรกิจฐานสังคมจากจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจการวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
4. เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการระหว่างสว.สก.-มก.CIRIEC
การจัดประชุม CIRIEC International ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "Social Economy on the
move...at the crossroads of structural change and regulation" มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย
และ ผู้ประกอบการด้านสังคมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเสริมประสบการณ์ในเรื่องธุรกิจ
ฐานสังคม (Social Economy Enterprise) ก่อนนําเสนอสู่สาธารณะ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 50 ประเทศ
จํานวนกว่า 400 คน โดยมหาวิทยาลัย Antwerpen ประเทศเบลเยี่ยมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
CIRIEC เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มิใช่หน่วยงานรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการ
จัด ทํ าข้ อ มูล งานวิ จั ย และเผยแพร่ ผ ลงาน ตลอดจนการจั ด กิ จ กรรมในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ รัฐ ท้ อ งถิ่ น
สาธารณะ และวิสาหกิจในระดับประเทศ ภูมิภาค และชุมชนในส่วนที่เป็น SE (สหกรณ์ องค์กรพึ่งพา
ตนเอง องค์กรไม่แสวงหากําไร ฯลฯ)
สมาคม CIRIEC มีเครือข่ายระดับประเทศ 13
กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกต่างๆ ได้แก่ วิสาหกิจ องค์กร
ด้านธุรกิจ เครือข่ายสังคม-การเมือง วิสาหกิจ และองค์กร
ในภาค SE และนักวิจัยที่เป็นตัวบุคคล มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานวิจัยที่สนใจในกิจกรรม CIRIEC โดยด้านงานวิจัย
จะมุ่งไปที่งานวิจัยสหวิทยาการ ส่วนการจัดสัมมนาจะมุ่งไป
ที่ in depth discussion เพื่อนํามาซึ่งชุดความรู้และแนวปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรม ปัจจุบันมี International Scientific Committee ที่ Prof.Rafael Chavas มหาวิทยาลัย
Valencia เป็นประธาน โดยการจัดประชุม CIRIEC จะมีทุก 2 ปี และครั้งที่ 4 ใช้ Theme "Social Economy
on the move...at the crossroads of structural change and regulation"
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กําหนดการประชุมนานาชาติ CIRIEC ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่
24-26 ตุลาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 24 ตุลาคม 2556 : การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Social
Economy
Enterprise ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ Werkhaven
Antwerpen, Levanto และ Web Turnout ซึ่งเราได้มีโอกาสได้ไปดูงาน
ที่ WEB ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็น Social Economy Enterprise มีกิจกรรมที่
สนับสนุน ช่วยเหลือแรงงานให้มีอาชีพที่ยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก ได้แก่ Coaching, work experience, professional training,
screening and orientation, training of job application skills. โดยมี
แหล่งรองรับแรงงานของ WEB อาทิ ร้านขายของมือสอง, ร้านอาหาร
, งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ domestic help
วันที่ 25 ตุลาคม 2556 : การประชุมประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
 The globalised supply chain and the social economy
 Social justice and the future of the social economy
 The social economy: in search of both an appropriate societal development model
and an institutionalization for its own development?
ส่วนที่สอง เป็นการนําเสนอบทความวิชาการภายใต้หัวข้อ 10 หัวข้อ ได้แก่
 หัวข้อที่ 1: Policy and ideology of social economy
 หัวข้อที่ 2: Measurement and assessment of the social economy
 หัวข้อที่ 3: Laws on social economy, legal statutes and types of undertaking
 หัวข้อที่ 4: Financing mechanisms, state aid and public policies
 หัวข้อที่ 5: Innovave management
 หัวข้อที่ 6: Governance models
 หัวข้อที่ 7: Network management, partnerships and stakeholders
 หัวข้อที่ 8: Globalizaon and local anchoring
 หัวข้อที่ 9: Social economy, social inclusion and fight against poverty
 หัวข้อที่ 10: Social innovations, products and services
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ข้อสรุปที่ได้จากเวทีประชุมนานาชาติ CIRIEC ครัง้ ที่ 4:
แม้ว่า Social Economy Enterprise จะยังไม่มีคําจํากัดความอย่างเป็นทางการ แต่อาจสรุป
ได้ว่า SE เป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายสําคัญ 2 ด้าน ทั้งเศรษฐกิจและสังคม โดยปัจจุบันผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งนักวิชาการ นักพัฒนา และผู้นําองค์กรธุรกิจฐานสังคม ต่างก็มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
ชี้ให้เห็นว่า SE จะช่วยยกระดับความเท่าเทียมกันในสังคม และการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยเครือข่าย
CIRIEC มีจุดมุ่งหมายดําเนินการใน 3 เรื่อง ได้แก่
1) การให้คํานิยามที่ชัดเจนของ Social Economy และการศึกษา คุณค่าทางสังคมของ SE
2) การติดตามและ Mapping ผู้เกี่ยวข้องกับ SE
3) การจัดทําฐานข้อมูลเกีย่ วกับสถานการณ์และบทบาทของ SE ในยุโรป
โดยสิ่งท้าทายที่สําคัญของ SE ที่ควรมีคําตอบคือ อะไรคือจุดมุ่งหมายหลักของ SE และ
ใครคือผู้มีส่วนเกีย่ วข้องกับ SE
1. Anders Be & Olle Westin กล่าวใน
บทความเรื่อง "On the road towards reinforced
cooperation : Emerging structures for co-production
between the public sector and the social economy" ใน
ตอนหนึ่งว่า ควรมีองค์กรสนับสนุน SE ในระดับภูมิภาค
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย มู ล นิ ธิ ศู น ย์ พั ฒ นาสหกรณ์ แ ละ
เครือข่ายการพัฒนาสหกรณ์และ SE
2. Ana Simaens & Nigel Roome กล่าวในบทความเรื่อง "A system approach to strategy
in third sector organization" ในตอนหนึ่งว่า Strategic plan เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการพัฒนาองค์กรใน
กลุ่ม third sector
3. Luc Dielis & Annick Waegeman
กล่าวในบทความเรื่อง "Social business innovation in
Antwerp : Innovation and market orie nted thinking
in Antwerp's social economy ในตอนหนึ่งว่า บทบาท
ของเมืองควรสนับสนุน SE ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการ
ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับ SE และการ
ส่งเสริมนวัตกรรม
4. Carmela Guarascio ได้นําเสนอบทความ
"Public and private aids : autonomy and sustainbility of soial and solidarity experience. International
comparison between Bahia and Calabria, อิตาลี ในตอนหนึ่งว่าในอิตาลีช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาได้จัดตั้ง
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Steering Team นั้นมาเพื่อดําเนินการพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม การเสาะหาภาคีพันธมิตรการ
ขับเคลื่อนโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5. Amita Dharmadhikarn-Yadwadkar ได้นําเสนอบทความเรื่อง Can the cooperative be
an approprite model for urban waste collection and
disposal in India: A case study of swach, Pune, India
ซึ่งชี้ให้เห็นการจัดตั้งสหกรณ์จัดเก็บขยะโดยมีผู้จัดเก็บ
ขยะ (Waste pickers) เป็นสมาชิก ซึ่งสามารถทําได้
ดีกว่ารัฐซึ่งนอกจากจะสร้างความพึงพอใจแก่ครัวเรือน
ที่ บ ริ ก ารรวดเร็ ว กว่ า ดี ก ว่ า แล้ ว ยั ง ช่ ว ยให้ ชุ ม ชนมี
ทัศนียภาพสะอาดขึ้นกว่าเดิม
6. Christian Lauteomann ได้นําเสนอ
บทความเรื่อง Energy cooperatives as entrepreneurial
actors of the energy transition ที่ชี้ให้เห็นความตั้งใจในการวางกรอบทิศทางในอนาคตของการค้นหา
รูปแบบองค์กร สหกรณ์ในการจัดหาและจัดสรรพลังงานทดแทนความขาดแคลนของพลังงาน จากปิ
โตรเคมีที่กําลังขาดแคลน
7. Jorge Gernando Molano Velandia ได้นําเสนอบทความชื่อ profile of competeneies
necessary factor of Entrepreneour cultural green by Social Economy in Columbia ในตอนหนึ่งว่า
ปัจจัยสําคัญคือ
- ศักยภาพของ SE ซึ่งขึ้นอยู่กับการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
- คุณลักษณะของสมาชิก วัฒนธรรมองค์กร ทักษะการประกอบการและเสรีภาพใน
SE การสร้างคุณค่าเรื่องการเรียนรู้ ฝ่ายจัดการที่เข้าถึงสมาชิกและการมีกรอบทิศทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน
8. Khrystyna Paulyk, ยูเครน ได้
นําเสนอบทความเรื่อง Social Economy in
Ukraine ว่า SE ในยูเครนมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับหน่วยงานระหว่างประเทศ อย่างไรก็
ตามในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีกฎหมายสําหรับ SE
ซึ่งได้กล่าวถึง Social Enterprise ว่าคือกลุ่มคน
ที่ ม ารวมตั ว กั น เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมสู่
เป้าหมายร่วม และได้นําเสนอกรณีศึกษาองค์กร
SE ชื่อ "People's Aids" Social Taxi
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9. Phillipp Van Parijs ได้นําเสนอบทความ "Social justice and the future of the Social
Economy ว่า SE จะช่วยให้เกิด Social justice เพราะ SE มีความยืดหยุ่นกว่าการขับเคลื่อนโดยรัฐ อีกทั้ง
เปิดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของ bottom up system เช่นกลุ่มอาสาสมัคร
10. Benoit Levesque แคนาดา ได้นําเสนอบทความชื่อ The Social Economy : in search of
both an appropriate societal development model
and an institutionalization for its own
development? ซึ่งมีแนวคิดที่น่าสนใจว่า Social
Economy มีแนวคิดเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม และ SE ไม่ใช่หน่วยงานรัฐหรือเอกชน แต่
เป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาสิ่งที่ SE แตกต่างจาก
องค์ ก รอื่ น คื อ ใช้ ห ลั ก การจองภาคี พั น ธมิ ต ร
(partnership regulation) เน้นที่กระบวนการและการ
สร้างความสัมพันธ์เพื่อนํามาซึ่งบริการแก่สาธารณะ
และสังคมมากกว่าปัจเจกบุคคลและชุมชน
แนวทางการปรับเปลี่ยนของรูปแบบธุรกิจ SE อาจดําเนินการได้ 2 แนวทาง คือการ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจที่เป็นอยู่และการพัฒนาโดยเงื่อนไขของการแข่งขันทาง
การค้า โดยเขาได้นําเสนอแนวทางสําหรับนวัตกรรมเขิงระบบในระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วย การกําหนด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เงินทุน การวิจัยและพัฒนาการให้การศึกษาอบรม การบริการให้การส่งเสริม SE
จากหน่วยงานรัฐ
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ภาคผนวกที่ 3
ภาพกิจกรรมชุดโครงการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดําเนินโครงการพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ
จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับผู้บริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมหารือการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจ GAP แก่
สมาชิก วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่
วันที่ 10 พฤษภาคม 55 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุมหารือสําหรับการจัดตั้งบู๊ท Farmer shop ณ โรงพยาบาลนครธน
วันดี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมแผนกโภชนาการ โรงพยาบาลนครธน

การประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ ศูนย์สารสนเทศห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าประสบการณ์ของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น กับ Dr.Abe Yukio :
Manager training department Institute for the development of agricultural cooperation in Asia ( IDAKA )
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ ศูนย์สารสนเทศห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับภาควิชาสหกรณ์จัดงาน International Seminar 2012 : Cooperative business Interco
operation forward to ASIAN Economic committee (AEC)
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การประชุมหารือแนวทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือขยายผลการดําเนินงานสู่เกษตรกรในเขตพื้นที่ ส.ป.ก.
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ

การประชุมนําเสนอรายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมตัวตั้งรับของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”โดย ดร.ธนภัท แสงอรุณ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 30 พฤศจิกายนพ.ศ. 2555 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer shop ครั้งที่ 8
วันที่ 30 พฤศจิกายนพ.ศ. 2555 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่ตามหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555

คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้อง 214 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเชิงวิชาการในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แก่เกษตรกร
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การประชุมหารือการจัดตั้งร้าน Farmer shop ที่เพชรบุรี
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ บริษัทพันสุข 2008 จํากัด จ.เพชรบุรี

โครงการร้าน Farmer shop ได้ดําเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ขึ้น
ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ บริเวณซุ้มด้านหน้าร้าน Farmer shop คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

การประชุมเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้อง 214 ศูนย์สารสนเทศ
สหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การประชุมร่วมกับคุณมนัส ชูประกา โครงการพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

ประชุมเจ้าหน้าที่สรุปโครงการของขวัญปีใหม่
วันที่ 3 มกราคม 2556 ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุมหารือลู่ทางการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซียผ่านเครือข่ายสหกรณ์
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการท่องเที่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุมโครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยใช้กลไกผู้ตรวจสอบกิจการ
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุมโครงการวิจัยลู่ทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และปตท.ในการสนับสนุนโครงการร้านค้า
Farmer Shop วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด นําชุด
ความรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ไปใช้ประโยชน์
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสานนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เ ข้าร่วมประชุมผู้ประชุมผู้ประสานงานฝ่ายชุมชุนและสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่าย
วิจัยชุมชนและสังคม ( ฝ่าย 4 )สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลกินรี ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตรวจประเมินตลาดสุขใจ โครงการกลุ่มธุรกิจ
เชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3 วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2556
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง โครงการร้าน Farmer shop และร้านใบจาก
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุมหารือขับเคลื่อนแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center)
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ ในจังหวัดจันทบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

โครงการร้าน Farmer shop จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้อง 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (วชก.) ดูงานสถาบันฯและตลาดสุขใจ
ระหว่างวันที่ 22-23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การประชุมโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปีที่ 3
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยโครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers ; Smart Officers) และเสวนาวิชาการ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม และเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย นําข้าวคุณธรรม และข้าวเกิดบุญมาจําหน่าย
ในงานเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2556 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
บริเวณบู๊ทจําหน่ายสินค้าโซน S ด้านหน้าร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จํากัด

ประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30-14.15 น. ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

เครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยจัดการความรู้หัวข้อ การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จ.ร้อยเอ็ด

การประชุมร่วมกับตัวแทนผู้จัดการ บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จํากัด ในเครือบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop
วันที่ 19 มีนาคม 55 ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การประชุมนําเสนอรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
วันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์พร้อมด้วยทีมวิจัยได้เดินทางไปศึกษาลู่ทางความร่วมมือทางวิชาการและธุรกิจที่
ประเทศอินโดนีเซียร่วมกับ ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ และคุณชุมเจตน์ กาญจนเกสร อัคร
ราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการเกษตรประเทศอินโดนีเชีย ระหว่างวันที่ 2-5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

การประชุมโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปีที่ 3 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 214
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี Mr.Ming นักธุรกิจชาวจีนได้มาเจรจาซื้อข้าวของเครือข่าย
นําไปจําหน่ายในประเทศจีน
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

ประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุมนําเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 29/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์พร้อมด้วยทีมวิจัยได้เดินทางไปศึกษาดูงานขบวนการสหกรณ์
ในประเทศ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม พ.ศ.2556

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการโครงการร้าน Farmer shop ในงานการประชุมทางวิชาการในการนําเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจําปี พ.ศ.2556
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
การประชุมหารือแนวทางการจัดทํางบการเงินร้าน Farmer shop ตามมาตรฐานการบัญชี
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนารับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าร้าน Famer shop ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

โครงการซื้อข้าวจากชาวนาร่วมกับโรงสีไฟเจียเม้ง จัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวงานวันรําลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ มก. บางเขน
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.00 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
ผู้อํานวยการสถาบันฯ ร่วมเดินทางไปกับผู้บริหาร สกว. เพื่อศึกษาลู่ทางความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศ ณ
กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รองผู้อํานวยการ สกว. พร้อมด้วยผู้อํานวยการสถาบันฯ ติดตามงานศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม
การนําเสนอข้าวพันธุ์สีลาภรณ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556ณ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตข้าวคุณธรรม จ.ยโสธร
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

โครงการร้าน Farmer shop ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2556
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
เวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกโครงการซื้อข้าวจากชาวนา
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214ชั้น2อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
การประชุมถอดบทเรียนเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในการปฏิบัติงานร้าน Farmer shop
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 ครั้งที่ 3
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 ครั้งที่ 4
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214ชั้น2อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้อํานวยการสถาบันฯ ติดตามการขยายผลการนําตัวแบบธุรกิจร้านค้าปลีกไปใช้ในชุมชน
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด จ.บุรรี ัมย์
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
ผู้อํานวยการสถาบันฯ นําเสนอบทความวิชาการ Fair trade Conference in Surin Thailand ในหัวข้อThe Strategic
Framework for Enhancing Growth and Development of Communities and the Nation
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556

ผู้อํานวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม “Towards Excellence in Co-operative training &
Education in Asianประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556

ประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop
วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

3-29

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
งานเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

3-30

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
ผู้อํานวยการสถาบันฯและหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติ 7th Fair Trade Town
Conference ภายใต้หัวข้อ “International Fair Trade Town Conference”
กรุงออสโรว์ ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 1 ตุลาคม 2556

3-31

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
การประชุมนําเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

3-32

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
ประชุมหารือแนวทางการจัดรูปแบบร้าน Farmer shop ในการจําหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ
เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2556 ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3-33

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“ทีมผู้ประสานงานชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและผู้อํานวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 4th CIRIEC
International Research Conference on Social Economy : ภายใต้หัวข้อ Social Economy on the move...at the crossroads
of structural change and regulation ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง 214 ศูนย์ ชั้น อาคารวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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