รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 5”
(1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

โดย

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ
ตุลาคม 2555
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ระยะที่ 5
Research series on Co-operatives Transformation and Fairtrade
ทีมผู้ทรงคุณวุฒิ :
1. ดร.สีลาภรณ์
2. ศ.ดร.โสภิณ
3. รศ.สมพร
4. คุณเอ็นนู
5. คุณลดาวัลย์
6. คุณกฤษฎา
7. อาจารย์เชิญ
8. ดร.ปรีชา
9. นายแพทย์ สมเกียรติ
ทีมประสานงานกลาง :
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. นางสาวสายสุดา
3. นางสาวธราภรณ์
4. นางสาวพรติมา

บัวสาย
ทองปาน
อิศวิลานนท์
ซื่อสุวรรณ
คาภา
อุทยานิน
บารุงวงศ์
สิทธิกรณ์ไกร
ธาตรีธร

ภัทราวาท
ศรีอุไร
ศรีงาม
คงศรี

นักวิจัยภายใต้ชุดโครงการ :
1. รศ.ศานิต
เก้าเอีย้ น
2. ผศ.ดร.ปิติ
กันตังกุล
3. นางนุชรินทร์
อยูอ่ าไพ
4. ผศ.ดร.อภิรดี
อุทัยรัตนกิจ
5. นางดวงทิพย์
ระเบียบ
6. คุณกาญจนา
คูหากาญจน์
7. คุณบรรหาร
แสงฟ้าสุวรรณ
8. คุณสุขุม
ไวทยธารงค์
9. คุณสมพงษ์
ชุ่มเพ็งพันธ์

หน่วยงานต้นสังกัด
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
หน่วยงานต้นสังกัด
คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 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
มณีน้อย
กรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop
วิเศษ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14. คุณสุรางค์
พุม่ โพธิ์ทอง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด
15. คุณวิชัย
ประกอบทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด จ.จันทบุรี
16. คุณวุฒิชัย
ประกอบทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด จ.จันทบุรี
17. คุณปรีชา
พวงพิกุล
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด จ.จันทบุรี
18. คุณวิภาภรณ์ ผลมา
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จากัด
19. นายอรุษ
นวราช
กรรมการผู้จัดการโรงแรมสวนสามพราน
20. นายสุทิศ
จิราวุฒิพงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายสวน โรงแรมสวนสามพราน
21. นางดิษยา
ยศพล
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน
22. นายวิชัย
มีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม : ตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน
23. คุณชมพูนุท
บุราชแขวง
โรงแรมสวนสามพราน
23. นางธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท จากัด
24. นางบุญเกิด
ภานนท์
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
25. น.ส.บุญล้วน อุดมพันธ์
ผู้จัดการโรงสีสกก.เกษตรวิสัย จากัด
26. นางสาวอภิญญา พลอาสา
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
27. นางขนิษฐาบวช สันเทียะ
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด
28. นางรุ่งอรุณ
เชาวกรกุล
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จากัด
29. นายวิทูล
ธรรมเดชากุล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกระสัง จากัด
30. นายประยุทธ์ หงษ์ทอง
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
31. นางพรสุดา
ภาคภูมิรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบรบือ จากัด
32. น.ส.จีรนันท์
เลาวัชรากูล เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรปราสาท จากัด
33. คุณจารัส
จันทร์ศรี
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบรบือ จากัด
34. ดร. ธนภัท
แสงอรุณ
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
35. นางฝ้ายคา
ถิรพร
ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
36. นางผาณิต
บูรณ์โภคา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
37. นางสิรัลยา
จิตอุดมวัฒนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
38. นางสาวปัทมาวดี โพประสิทธิ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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39. นายวินิจ
ล่อใจ
40. นายจรูญ
พรมหมื่นไวย์
41. นางสาวสริญญา จันทร์เขียว
42. ดร.ธวิช
สุดสาคร
43. นายนพเวช
บุญมี
44. ดร. โชคชัย
สุทธาเวศ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยมหิดล
และเลขาธิการมูลนิธนิ ิคมจันทรวิทุร
45 .นางสาวณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
46. นายสุพจน์
สุขสมงาม
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
47. นายสนธยา
สีแดง
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
48. นางสาววสินธรา ขวยเขิน
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
49. นางสาวจินตหรา นกเงิน
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
50. นายประทิน
สนริว้
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจั ยชุด โครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์แ ละการค้าที่เป็น
ธรรม” ฉบับนี้ เป็นรายงานการวิจัยในระยะที่ 5 ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินการ 15 เดือน ทีมประสานงาน
กลางซึ่งมีภารกิจภายใต้ความรับผิดชอบที่สาคัญ 5 ประการ คือ การประสานงานและจัดเวทีเ รียนรู้
เพื่อให้การสนับสนุนและเผยแพร่ชุดความรู้ของโครงการฯ สู่สาธารณะ การปฏิบัติงานในฐานะทีมพี่
เลีย้ งในการส่งเสริมการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกสนับสนุน
ได้แ ก่ หลัก สูต รเรียนรู้แ ละศูน ย์เรียนรู้ การติด ตามการวิจั ยในพื้น ที่แ ละการสรุปผล สัง เคราะห์
ถอดบทเรียน เพื่อจัดหาข้อเสนอเชิงนโยบายและการนาไปใช้ประโยชน์
การดาเนินการวิจัยเป็นไปตามแผนการดาเนินการชุดโครงการซึ่งมีโครงการวิจัยภายใต้
ชุดโครงการฯ ทั้งสิ้น 12 โครงการ อีกทั้งยังได้มีโอกาสร่วมจัดมหกรรมวิชาการสกว.วิจัยตามรอย
พระยุคลบาท : สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่
20-24 มิถุน ายน 2555 และการขานรับนโยบายปีส ากลแห่ง การสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กัน ยายน
2555 โดยการเผยแพร่ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ตัวแบบสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าให้
ปรากฏในสายตาของสาธารณชน อีกทั้งมีข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจฐาน
สังคม (SEE) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ
นาไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในระบบเศรษฐกิจและทางเลือกในการดาเนินชีวิตที่ดีกว่าของคน
ในสังคมบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน
ใคร่ขอขอบคุณ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย เจ้าหน้าที่สกว. ผู้ทรงคุณ วุฒิ นักวิจั ย ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจั ย ที่ทาให้งานวิจัยส าเร็จ ลุล่วง
ด้วยดี หากมีข้อแนะนาประการใด ผู้ประสานงานยินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณ

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท)
ผู้ประสานงานชุดโครงการ
ตุลาคม 2555

บทสรุปผูบ้ ริหาร
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ระยะที่ 5
การดาเนินการชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม ระยะที่ 5 มุ่งเน้นไปที่การนาชุดความรู้ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรม (VN&F Platform) ไปใช้ในการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ โดยมีโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการทั้งสิน้
12 โครงการ ในส่วนของโครงการวิจัยที่มีการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ ประกอบด้วย ตัวแบบร้าน Farmer
Shop กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย เครือข่ายคุณค่าผลไม้ และเครือข่ายคุณค่ายางพารา
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้นาเอาการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
มาใช้ในธุร กิจ เพื่อการยกระดับสมรรถนะของธุรกิจ การบริห ารจั ดการทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และการแบ่งงานกันตามความสามารถของภาคี ได้ก่อให้เกิดคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยข้อค้นพบจากการวิจัยได้ชใี้ ห้เห็นคุณสมบัติของตัวแบบธุรกิจ
ที่สาคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1.) ตัวแบบธุรกิจที่ดาเนินการบนหลักการการพึ่งพาและร่วมมือกันของ
ภาคีภายใต้ 3 เสาหลักด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2.) ภาคีมีกรอบการทางาน
อย่างมีแบบแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม 3.) มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ 4.) ดาเนิน
ธุรกิจภายใต้กลไกตลาดเพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม และ 5.) ไม่เป็นองค์กรรับเงินทุนเพื่อ
การแทรกแซงกลไกตลาดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวบ่งชี้ถึงบริบท
ของการเป็นธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE)
ในการวิเคราะห์ บริบทของตัวแบบธุรกิจ ในการบริห ารจัด การโซ่อุปทาน ได้ชี้ให้เห็ น
กระบวนการสาหรับกิจกรรมระดับต้นน้า ซึ่งมุ่งไปที่การยกระดั บขีดความสามารถของเกษตรกรสู่
การทาการเกษตรที่ดี ในส่วนของการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับกลางน้า มุ่งเน้น ไปทีก่ ารเพิ่มสมรรถนะ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการในการลดความเสี่ ย งเรื่ อ งการจั ด หาวั ต ถุ ดิบ การพั ฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์ที่มี คุณ ภาพมาตรฐาน และการสร้ างโอกาสการเข้าถึ ง ผู้บริโภคอย่างเป็น ธรรม การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับปลายน้านั้น มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบธุรกิจร้านค้าทางเลือกภายใต้
แบรนด์ Farmer Shop เพื่อการกระจายสินค้าของเครือข่ายผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภคภายใต้วิสัยทัศน์
“ร้านค้าปลีก ที่ ผู้ผลิต และผู้บริโ ภคเป็นเจ้าของร่วมกัน ” ซึ่งผลการติดตามแบรนด์ Farmer Shop
พบว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในระดับ “ดี”
กระบวนการขับเคลื่อนการดาเนินงานของตัวแบบธุรกิจฐานสังคมดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นบริบท
3 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการขับเคลื่อน
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ธุรกิจฐานสังคมในฐานะกลไกการพั ฒนาที่มีประชาชนเป็น ศูน ย์ก ลาง ภายใต้ก รอบการวิเคราะห์
ปัจ จั ยสภาพแวดล้ อมของตั วแบบธุ ร กิจ ฐานสัง คมได้ น าไปสู่ ก ารก าหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ 9
ประการ จากนั้นจึงนามาจัดทาเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลุ
วิสัยทัศ น์ก ารพัฒนาประเทศ “สัง คมอยู่ร่วมกั น อย่างมีความสุข มีความเสมอภาค เป็นธรรม มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
ข้ อ เสนอส าหรั บ การวิ จั ย ในระยะต่ อ ไปของชุ ด โครงการฯ ควรเป็ น ไปภายใต้ ก าร
ดาเนินการวิจัยใน 2 กลุ่มงานวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มงานวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม
และกลุ่มงานวิจัยส่งเสริมการขับ เคลื่อนขบวนการธุรกิจฐานสัง คมภายใต้กรอบระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform) เพื่อปลุกจิตสานึก ปรับวิธีคิด วิธีการทางานของภาคี โดยใช้
กลไกของการวิจัยเชิง ปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วม และการนาทุนความรู้ ทุน เศรษฐกิจ และทุนทาง
สังคมของภาคีเครือข่ายภายใต้ชุดโครงการฯ ต่อยอดและขยายผลเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา
อันจะนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าที่เป็นอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน และก้าวไปสู่ระบบการค้าที่
เป็นธรรม ที่จะเป็นทางเลือกของประชาชนสู่การมีชีวิตที่ดีกว่า
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Executive Summary
The 5th phase of the co-operative development and fair-trade research series
The 5th phase of the co-operative development and fair-trade research series
intends to utilize the Value Network and Fair-Trade Platform (VN&F Platform) in developing the
value business models. From 12 projects under inside the research series, there are 6 projects
that include the development of business models, for instance; the Farmer Shop model, the
value business network of Sampran group, the moral rice network, the value network of Thai
Hom Mali rice co-operatives, the fruits value network and the value network of rubber farming.
The participatory action research (PAR) which employs the supply-chain
management in the business administration and advances the business capacity and resource
management in cooperative manner that eventually maximize the benefits of all parties has
created not only socioeconomic benefit but also environmental gains. The research findings
show 5 main characteristics of success business model as following. 1) The business model that
operate on mutual alliance under economic social and environmental foundations 2) The alliance
has clear and systematic framework to achieve the mutual goals 3) Utilizing supply-chain
management in business model 4) Operating under market mechanism for economic and social
objectives 5) Do not accept funding for intervening the market mechanism that will obstruct
fair-trading which is the key quality of the Social Economy Enterprises: SEE
From the analysis business model’ supply chain management, it is obvious that the
up-stream business process by and large aims at advancing farmers’ capacity for good
agricultural practices whereas the mid-stream process targets at increasing the business
capability of entrepreneurs in controlling risks related to the procurement of raw materials, the
development of high quality products and fair market channels to customers. On the other
hand, the down-stream operation intends to create the alternative business model under
Farmer Shop brand which distribute products from producers’ network to customers. This model
represents the vision of “Retail shop that producers and consumers are mutual owners. The
Farmer Shop model has received good supports from regular customers.
This Social Economy Enterprises movement highlights 3 essential contexts to the
success of business models as follow; the economic and social developments and environmental
sustainability where civic participation is central. As this approach aligns with the direction of the
11th National Economics and Social Development plan, the research team proposes policy
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recommendations to promote the Social Economy Enterprise (SEE) which offers a unique
platform for people-center development mechanism. The SWOT analysis of SEE business model
shows 9 strategic points for the strategic master plan for the advancement of SEE for the vision
of country’s development entitled “Harmonious society under equality and fairness with strong
immunity for changes”
The implications for future research should be divided into two research groups; the
research and development for the supporting system of SEE and the research and development
for the promotion of the VN&F Platform movement. These two research groups should be
studied by the participatory action research platform to endorse the self-consciousness,
stimulate paradigm shift and develop the effective partnership process. This process needs the
utilization of knowledge capital, economic capital and social capital of alliance under the
research series which will extend the research and development of SEE further. Eventually, this
movement will lead to more economic and social equities in the future as well as the progress
toward fair-trade system not only at the domestic level but also at the international level. This
will be the alternative choice for citizens en route for the better living standard.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของโครงการ
การดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เป นธรรม” ระยะที่ 4 ที่เพิ่งเสร็จสิ้น ไปในเดือ นมิถุน ายน 2554 ไดกอ ใหเ กิด ผลงานวิจัย
ภายใตก รอบคิด และแนวทางการวิจั ย ที่มุ งไปที่ก ารขั บ เคลื่อ นการพัฒ นาการสหกรณใ นมิติ ของ
สหกรณเชิงอัตลักษณ ซึ่งใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของสมาชิกและแนวทางการขับเคลื่อน
สหกรณบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันเพื่อนํ าประโยชนสูสมาชิกและชุมชน โดยการออกแบบ
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการวิจัยนั้น จะครอบคลุมกระบวนการปลูกจิตสํานึก การปรับกระบวน
ทัศน การนําหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีมาใชในการดําเนินงาน โดยคาดหวังที่จะชวยใหเกิดการ
ยกระดับการดําเนินงานของสหกรณ/กลุม/องคกร ไปในทิศทางของการเปนองคกรพึ่งพาตนเอง (Self
help Organization) ใหมากขึ้น
การขับเคลื่อนการดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยเปนไปภายใต Road Map ที่ได
ออกแบบไวเพื่อการบรรลุวิสัยทัศนในป 2559 “คนในสังคมมีจิตวิญญาณการรวมมือกันเพื่อพัฒนา
ประเทศ” นั้น อาจกลาวไดวาเปนขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมยอยๆ ของเครือขายทรัพยากรมนุษย
ที่เห็นชอบในกรอบคิดการพัฒนาสหกรณในเชิงอัตลักษณดังกลาว ซึ่งมีอยูประมาณ 5,691 คน โดย
มีสถาบันวิชาการดานสหกรณเปนแกนนําในการขับเคลื่อนและใชกลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง โดยตลอดเวลา 11 ปที่ผานมานั้น อาจชี้ใหเห็นพัฒนาการการ
ดําเนินงานของชุดโครงการซึ่งจําแนกไดเปน 5 ระยะ ดังนี้ (รูปที่ 1.1)
ระยะที่ 1 : การประเมินสถานการณและการวางยุทธศาสตรการพัฒนา
การริเริ่มการวิจัยในป 2543 ไดนําไปสูการประเมินสถานการณแวดลอม
ของการสหกรณและการวางกรอบยุทธศาสตรเพื่อนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาในมิติของการ
ขับเคลื่อนการสหกรณในเชิงอัตลักษณในป 2545
ระยะที่ 2 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ
ในเชิงอัตลักษณ
ชุดความรูจากการวิจัยภายใตชุดโครงการฯ ไดถูกนําไปใชเปนยุทธศาสตร
หลัก ภายใตแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 1 (พ.ศ.2546-2549) และแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่
2 (พ.ศ.2550-2554) ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนกรอบยุทธศาสตรในระดับชาติที่เปนจุดเปลี่ยนในเชิง
กรอบคิดและแนวทางการพัฒนาการสหกรณจากเดิมที่มีมุมมองวาสหกรณเปน “เครื่องมือของรัฐ”
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาเปน “กลไก” ที่กอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการนํา

หลักการพึ่งพาตนเองและรวมมือกันมาใชในการแกปญหาของประชาชนในมิติของการเปนองคการ
พึ่งพาตนเอง (Self help Organization)
ระยะที่ 3 : การสรางนวัตกรรมเกื้อหนุนการพัฒนา
ผลลั พ ธ ข องการวิ จั ย ภายใต ชุ ด โครงการฯ นอกจากจะก อ เกิ ด เป น
เครือขายทรัพยากรมนุษยที่เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณในเชิงอัตลักษณแลว
ยังมีชุดความรูและนวัตกรรมที่นํามาใชในการพัฒนาสหกรณภายใตบริบทปจจัยสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยางเปน พลวัต ที่สําคัญ ไดแก “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” “การสรางแบรนดเชิง
คุณคา” “4 มิติในการสรางผูนําเชิงคุณคา” “กรอบการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม :
VN&F Platform” ซึ่งในชวงป พ.ศ.2550-2554 ไดขยายผลนําไปใชในการพัฒนาตัวแบบสหกรณ ตัว
แบบเครือขาย ตัวแบบกลุมธุรกิจ และตัวแบบผูนําสหกรณเชิงคุณคาอยางกวางขวางทั้งในเชิงพื้นที่
และกลุมพืชยุทธศาสตรของประเทศ
ระยะที่ 4 : การสราง Platform การขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบระบบ
คุณคาและการคาที่เปนธรรม
ในชวงป 2552 เปนตนมาไดมีการสราง Platform การขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามกรอบระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรมใน 2 แนวทาง แนวทางแรกเปนเรื่องของการ
พัฒนาหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินการรวมกับชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศ
ไทย จํากัด (ชสค.) ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ องคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี และขบวนการสหกรณ แนวทางทีส่ อง ไดดําเนินการรวมกับภาคีองคกรธุรกิจเอกชน
และเครือขายสหกรณในรูปของการวิจัยที่กําหนดเปาหมายไปที่ “การสรางระบบคุณคาและการคาที่
เปนธรรม” ที่สําคัญที่ไดริเริ่มในชวงป 2552 เปนตนมา ไดแก เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณ
ไทย เครือขายคุณคาผลไม เครือขายคุณคายางพารา เครือขายคุณคากระจายสินคา ฯลฯ
ระยะที่ 5 : ขบวนการนําคุณคาสหกรณสูทางเลือกแกคนในสังคม
ผลการขับเคลื่อนสหกรณในเชิงอัตลักษณไดกอใหเกิดผลผลิตการวิจัยใน
รูปของแบรนดสินคาเชิงคุณคา ตัวแบบผูนํา ตัวแบบสหกรณ ตัวแบบเครือขาย ตัวแบบกลุมธุรกิจ ตัว
แบบตลาด ตั ว แบบศู น ย เ รีย นรู วารสารฅนสหกรณ เครือ ขายอิน เตอรเ น็ ต เครื อ ขา ยเปาบุ น จิ้ น
หลักสูตรเรียนรูและตัวแบบรานคาปลีก Farmer Shop
อาจกลา วได วาการดํ าเนิ น การชุด โครงการที่ เ ปน อยูใ นปจ จุบัน เป น รูป แบบของ
ขบวนการนําคุณคาสหกรณสูทางเลือกของคนในสังคม โดยมีเปาหมายรวมใหเกิดเปน “ระบบคุณคา
และการคาที่เปนธรรม” ที่จะเอื้อประโยชนตอประชาชนในสังคมในการเขาถึงแหลงทุน เขาถึงตลาด
เขาถึงแหลงเรียนรูและการแกปญหาความยากจนในแนวทางของการพึ่งพาและรวมมือกัน (รูปที่ 1.1)
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การนําคุณค่า/การสร้างทางเลือก
ขบวนการขับเคลื�อนสหกรณ์ในเชิงอัตลักษณ์
Platform การขับเคลื�อน
ชุดความรู้/นวัตกรรม
โครงสร้างพื�นฐาน

Farmer Shop / ตลาดสุขใจ / คิชฌกูฎโมเดล / ข้าวคุณธรรม / ข้าวเกิดบุญ /
เครือข่ายคุณค่า / กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า / เครือข่ายเปาบุ้นจิ�น /
วารสารฅนสหกรณ์ / www.cai.ku.ac.th /
การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที�มีคุณค่าแห่งป� / ศูนย์เรียนรู้ /
หลักสูตรเรียนรู้ตามกรอบระบบคุณค่าและการค้าที�เป�นธรรม/
รายวิชาในหลักสูตรป.ตรี มก.

ทํางานอย่างมีน�ําใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม
กรอบระบบคุณค่าการค้าที�เป�นธรรม (VN & F Platform) / กรอบการสร้าง
ความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร

ชุดความรู้การเชื�อมโยงเครือข่าย/คุณค่าการพัฒนาระบบคุณค่าฯ / การสร้างแบรนด์
เชิงคุณค่า/4 มิติในการสร้างผู้นําเชิงคุณค่า

แผนแม่บทการพัฒนาสหกรณ์/การปรับปรุงกฎหมาย เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์/
ระบบสารสนเทศ/การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้
การประเมินสถานการณ์และการวางกรอบกลยุทธ์ศาสตร์

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื�อนําคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที�เป�นธรรม
2543

2554

รูปที่ 1.1 การขับเคลื่อนสหกรณในเชิงอัตลักษณสูระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
เมื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนชุดโครงการฯ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนในป 2559
กับแนวทางการพัฒนาภายใตประเด็นยุทธศาสตร ทั้ง 6 ประการ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อ
การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น “สั ง คมอยู ร ว มกั น อย า งมี ค วามสุ ข ด ว ยความเสมอภาค เป น ธรรม และมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” แลว จะเห็นไดวามีความสอดคลองกันดังที่กลาวไวในรายงานวิจัย
ของชุดโครงการฯ ระยะที่ 4 เปนสวนใหญดังที่กลาวไวในรายงานวิจัยของชุดโครงการฯ ระยะที่ 4
เปนสวนใหญ
เพื่อสนับสนุนแนวทางเชิงยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การดําเนินการชุด
โครงการวิจัยในระยะตอไป จึงเห็นควรที่จะใชชุดความรูตามกรอบระบบคุณคาและการคาที่เป น
ธรรม (VN & F Platform) ขยายผลการดําเนินการรวมกับภาคีพันธมิตร ทั้งในระดับพื้นที่รวมกับ
องคกร/ชุมชน เพื่อยกระดับความเขมแข็งของกลุม/องคกร/สถาบันเกษตรกร เพื่อการขับเคลื่อนไปสู
ระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม โดยจะดําเนินการในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สว นร ว ม ในรู ป แบบตา ง ๆ ตามศั ก ยภาพและสถานภาพของกลุ ม/องค กร ได แก ตั ว แบบกลุ ม
เกษตรกร ในแนวทางการยกระดับความสามารถการผลิตในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวแบบ
สหกรณ /วิสาหกิจชุ มชน/ผูป ระกอบการ SMEs และOTOP ในแนวทางของการยกระดั บ
ความสามารถในการบริหารจัดการโซอุปทาน ตัวแบบเครือขายคุณคาและกลุมธุรกิจเชิงคุณคา
ในแนวทางของการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ ตัวแบบตลาดชุมชน ในแนวทางของ
การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและวิถีการบริโภคแกผูผลิตและผูบริโภค และตัวแบบ Farmer Shop ใน
แนวทางของการปรั บ เปลี่ ย นโซ อุ ป ทานสู โ ซ คุ ณ ค า ในกลุม ผลิต ภั ณ ฑ สิ นค า เกษตรแปรรู ป โดย
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คาดหวังวาไดชุดความรูและนวัตกรรมที่จะใชในการขยายผลการนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบายและ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตอไป
อนึ่ ง ด ว ยการนํ า ชุ ด ความรู ไ ปใช ป ระโยชน ใ นเชิ ง นโยบายในรู ป ของแผนพั ฒ นาการ
สหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) ไดสิ้นสุดการดําเนินการ ในป 2554 จึงเปนโอกาสเหมาะสมที่
จะได มีก ารติด ตามประเมิ นผลการขั บ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร ภายใต แผนดั งกลา ว เพื่ อ การนํา มาใช
ประโยชนในการตอยอดขยายผลการวิจัย เพื่อเปนการพัฒนาสหกรณเชิงอัตลักษณ อีกทั้งการนําไป
เผยแพรแกสาธารณชน ในปสากลแหงการสหกรณ ตามนโยบายขององคการสหประชาชาติ ในป
2555 ตอไป
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ ได ม าซึ่ ง ชุ ด ความรู แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ การ
เผยแพรและการใชประโยชนในสังคม
1.2.2 เปนแกนนําในการขับเคลื่อนการพัฒนาการนําคุณคาสหกรณ สูการปรับเปลี่ยน
คานิยม วิถีคิด วิถีการทํางานรวมกันในองคกร / ชุมชน วิถีการผลิต และวิถีการบริโภค ภายใตกลไก
ชุดความรูตามกรอบระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2.3 ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุดโครงการวิจัยในการ
พัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม ในกลุมภาคีที่สนใจเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน “คนในสังคม
อยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
1.2.4 การขับเคลื่อนหลักสูตรเรียนรู และศูนยเรียนรู ภายใตกรอบระบบคุณคาและ
การคาที่เปนธรรม เพื่อสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงรวมกับหนวยงานภาคีพันธมิตร ใหเกิดการขยาย
ผลการพัฒนาในวงกวาง
1.2.5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณในเชิงอัตลักษณ เพื่อขานรับปสากลแหงการสหกรณ เพื่อการสงเสริมสนับสนุนแนวทาง
“การพึ่งพาและรวมมือกัน” ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
1.2.6 การติ ด ตามหนุ น เสริ ม เครื อ ข า ยที่ เ ป น ผลผลิ ต ของชุ ด โครงการฯ ในเกิ ด การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณในเชิงอัตลักษณอยางตอเนื่อง และเกิดประโยชนตอชุมชน และสังคม
1.3 กรอบคิดการดําเนินการชุดโครงการฯ
การดําเนินการชุดโครงการฯ ในระยะที่ 5 จะเปนไปภายใตกรอบคิดในรูปที่ 1.2 โดยจะ
มุงเนนไปในเรื่องการนําชุดความรูภายใตกรอบระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม (VN&F Platform)
รวมกับภาคีพันธมิตรที่เขามามีสวนรวมในโครงการวิจัยไปในแนวทางของการปลูกจิตสํานึก การปรับ
กระบวนทัศน การปรั บ เปลี่ยนวิถีการทํางาน วิถีก ารผลิต วิถีก ารบริโ ภค ในแนวทางการพัฒนา
สหกรณ เ ชิง อั ต ลั ก ษณ เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถของกลุ มเกษตรกร สหกรณ วิส าหกิ จชุ มชน
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ผูประกอบการ SMEs และ OTOP เครือขายธุรกิจ-กลุมธุรกิจเชิงคุณคา ศูนยเรียนรู ตลาดทางเลือก
และ Farmer Shop อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายภายใตกรอบวิสัยทัศนชุดโครงการ “คนในสังคม
มีจิตวิญญาณการรวมมือกันในการพัฒนาประเทศ” และการบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาภายใตแผนฯ
ฉบับที่ 11 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง”

รูปที่ 1.2 แนวคิดการขับเคลื่อนการวิจัยภายใตชุดโครงการฯ ระยะที่ 5
1.4 กระบวนการทํางาน
กระบวนการทํางานของชุดโครงการจะเปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการในรูปที่ 1.3
ขั้นที่ 1 : การจัดเวทีเรียนรู การประสานงาน และการใหการสนับสนุน การเผยแพรชุด
ความรู / นวัตกรรม สูเวทีสาธารณะ และเวทีวิชาการทั้งในและตางประเทศสูประชาคมตางๆ
ขั้นที่ 2 : การขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการฯ ภายใตกรอบระบบคุณคาและการคา
ที่เปนธรรม (VN&F Platform) ในฐานะทีมพี่เลี้ยง โดยทีมประสานงานกลาง
ขั้นที่ 3 : การสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและกลไกสนับสนุน ไดแก หลักสูตร
เรียนรู และศูนยเรียนรู ภายใตกรอบระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม (VN&F Platform) เพื่อสราง
ผูนําเชิงคุณคา สนับสนุนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการพัฒนาการสหกรณเชิงอัต
ลักษณ เพื่อการขานรับปสากลแหงการสหกรณ (ป 2555)
ขั้นที่ 4 : การติดตามการวิจัยในพื้นที่ การสังเกตกาณณ และสนับสนุนการขับเคลื่อน
การปรับเปลี่ยนการพัฒนาสังคม ในแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปน
ธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขั้นที่ 5 : การสรุปผล / สังเคราะห / ถอดบทเรียน เพื่อใหขอเสนอเชิงนโยบายและการ
นําไปใชประโยชน
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ผลงานที�คาดหวัง

การขับเคลื�อนชุดความรู้ภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที�เป�นธรรม เพื�อปลูกจิตสํานึกสําหรับปรับกระบวนทัศน์ และนําการเปลี�ยนแปลง
=

=
=
=

เริ�มต้น

=

การสนับสนุนการพัฒนา
การจัดเวทีเรียนรู้
การขับเคลื�อนการวิจัย
โครงสร้างพื�นฐานและ
สรุปผล
การประสานงาน
การติดตามงานวิจัยในพื�นที�
ของชุดโครงการ
กลไกสนับสนุน
สังเคราะห์
การสนับสนุนการขับเคลื�อน
การให้การสนับสนุน
ภายใต้กรอบ
การจัดหลักสูตรเรียนรู้
ถอดบทเรียน
การพั
ฒ
นาการสหกรณ์
การเผยแพร่ความรู้/
ระบบคุณค่าการค้า
การจัดศูนย์เรียนรู้
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในแนวทาง VN&F Platform
นวัตกรรมผ่านเวทีวิชาการ/
ที�เป�นธรรม
การขานรับนโยบาย
เครือข่าย ปชส. ต่างๆ
ในฐานะทีมพี�เลี�ยง
ป�สากลแห่งการสหกรณ์

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
=
=
=

=

ชุดความรู้/นวัตกรรม
ตัวแบบผู้นํา/สหกรณ์/
เครือข่าย/กลุ่มธุรกิจ
คลังความรู้
หลักสูตรเรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้
ขบวนการทางสังคม
ขับเคลื�อนการพัฒนา
ระบบคุณค่าฯ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

รูปที่ 1.3 กระบวนการทํางานของชุดโครงการฯ
1.5 ผลงานที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 ชุดความรู / นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณคา การคาที่
เปนธรรม และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.5.2 ตัวแบบผูนําสหกรณ วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ SMEs OTOP เครือขายกลุม
ธุรกิจ ที่มีอัตลักษณการทํางานสหกรณเชิงอัตลักษณ
1.5.3 คลังความรู หลักสูตรเรียนรู ศูนยเรียนรู สนับสนุนการพัฒนาตามกรอบระบบ
คุณคาและการคาที่เปนธรรม
1.5.4 ขบวนการทางสังคมของกลุมคนในสังคมที่เขามามีสวนรวมกับชุดโครงการ โดย
การนําคุณคาสหกรณในเชิงอัตลักษณ ภายใตกรอบระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม (VN&F
Platform) เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในคานิยม วิธีคิด วิถีการทํางาน วิถีชีวิตใหม ขึ้นมาเปนทางเลือก
ของคนในสังคม (Alternative life-style) ใหเกิดการกินดีอยูดี มีความสุข ของคนในชาติ
1.5.5 ขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรม
1.6 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
1.6.1 คนในสั ง คมมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในด า นจิ ต สํ า นึ ก
“การพึ่งพาตนเองและรวมมือกัน” ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และวิถีการดําเนิน
ชีวิต วิถีการทํางานในองคกรในแนวทางระบบคุณคา การคาที่เปนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.6.2 เกิ ด เป น สั ง คมฐานความรู “ระบบคุ ณ คา การค า ที่ เ ป น ธรรม” สนั บ สนุ น การ
พัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรภายใตแผนฯ ฉบับที่ 11
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นกรอบคิดหลักของการวิจัย จึงจะได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 เกี่ยวกับการค้าที่เป็นธรรม1
2.1.1 ความเป็นมา
การค้าที่เป็นธรรมนั้นได้ริเริ่มขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2483-2493 โดยกลุ่มศาสนาและ
องค์การพัฒนาเอกชนที่มีแนวคิดทางการเมืองและได้ดาเนินการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าแฟร์เทรด
ในกลุ่มหมูบ่ ้านของประเทศกาลังพัฒนา ซึ่งสินค้าสาคัญเป็นหัตถกรรมจากปอกะเจา ในทวีปยุโรป
นั้น ได้ริเริ่มขึ้นในราวปี 2503 และได้รับการยอมรับในนานาประเทศ ในปี พ.ศ. 2511 เมื่อคราวการ
ประชุมสหประชาชาติเรื่องการค้าและพัฒนา(อังก์ทัด) ได้เน้นให้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทาง
การค้าที่เป็นธรรมกับประเทศที่กาลังพัฒนา
ในปี 2512 ร้านค้าปลีกแห่งแรกในประเทศเนเธอร์แลนด์ให้นาหลักการค้าที่เป็นธรรมมา
ใช้ในสินค้าภายในร้านจะเป็ นสิน ค้าที่ผลิตภายใต้เงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมในแถบประเทศที่ยังไม่
พัฒนา จากนั้นจึงมีร้านค้าแบบนีด้ าเนินการในกลุ่มประเทศยุโรปอื่น ๆ
ในปี 2531 การขายสินค้าแฟร์เทรดได้พัฒนาให้มีการติดป้ายตราสินค้าแฟร์เทรด “สติช
ติ่งแมกซ์ ฮาเรลลาร์ (Stichting Max Harelarr)”ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยการริเริ่มของนิโครเชนฟรานส์วัน
เดอร์ฮอพพ์ องค์การพัฒนาเอกชน ชาวดัตซ์โซลิการิคาด และกระจายไปสู่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง
และในปี 2540 ก็ได้มีการก่อตั้งองค์การป้ายสินค้าแฟร์เทรดระหว่างประเทศ (FLO) ในฐานะเป็น
องค์กรกลาง มีภารกิจในการกาหนดมาตรฐานสินค้าแฟร์เทรดสนับสนุนตรวจสอบและรับรองผู้ผลิต
ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารสินค้าแฟร์เทรดด้วย
ในปี พ.ศ. 2547 สมาคมการค้าที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ (IFAT) ได้เริ่มใช้เครื่องหมาย
การค้าใหม่ในปี พ.ศ.2547 เพื่อบ่งบอกลักษณะองค์การการค้าที่เป็นธรรมโดยเรียกว่าเครื่องหมาย
FTO CFTO Mark ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภครู้จักองค์การสินค้าแฟร์เทรดที่จดทะเบียนแล้วที่โลกรับประกัน
ว่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานในเรื่องสภาพการทางาน ค่าจ้าง การใช้แรงงานเด็กและสภาพแวดล้อม
2.2.2 ความหมายของการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade)
สมาคมการค้าที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ (IFAT) และองค์การป้ายสินค้าแฟร์เท
รดระหว่างประเทศ (FLO) ร่วมกันให้คานิยามความหมายไว้วา่ “หุ้นส่วนการค้า ซึ่งตั้งบนรากฐานของ
1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน จุฑาทิพย์ ภัทราวาท. “บทบาทของสหกรณ์กับการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม” ในหนังสือ “ทาสหกรณ์ให้เป็น
ทางเลือกของประชาชน ด้วยวิธีคดิ และคุณค่า” หน้า 29-35.
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ความโปร่งใสและการเคารพซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการค้าระหว่างประเทศ และ
ยังสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการทาให้เกิดเงื่อนไขทางการค้าที่ดีข้ึนและช่วยปกป้องสิทธิของ
ผู้ผลิตและลูกจ้างที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ผลิตและลูกจ้างในประเทศที่กาลังพัฒนา”
2.1.3 หลักการของการค้าที่เป็นธรรม ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 7 ประการ ได้แก่
1.) การสร้างโอกาสแก่ผู้ผลิตที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
2.) ความโปร่งใสตรวจสอบได้
3.) การสร้างสมรรถนะแก่ผู้ผลิตในการปรับปรุงทักษะ การจัดการและการเข้าถึง
ตลาดใหญ่ ๆ
4.) การจ่ายราคาที่เป็นธรรม
5.) ความเที่ยงธรรมในการจ่ายผลตอบแทนโดยไม่คานึงถึงเพศ
6.) สถานการทางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
7.) การคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
2.1.4 สถานการณ์ Fairtrade
ข้อมูลจาก FLO กล่าวว่าในปี 2549 ยอดขายสินค้า Fair Trade ทั่วโลกสูงถึง
1,600 ล้านยูโรหรือประมาณ 78,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41% มีผู้ได้รับประโยชน์ในฐานะ
ผู้ผลิต ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร 1.4 ล้านคน สหภาพยุโรปเป็นตลาดสินค้า Fair Trade ใหญ่ท่สี ุดในโลก
มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 70 ของการค้ารวมทั้งโลก โดยการค้าปลีกในยุโรปมี 15 ประเทศ ในปี
2550 อังกฤษนาเข้าสินค้า Fair Trade 31,059 ล้านบาท โดยเพิ่มจากปี 2549 ร้อยละ 81%
ในส่ ว นของสหราชอาณาจั ก ร ข้ อ มู ล ของ Leatherhead Food Research
International ชีว้ า่ ยอดขายสินค้า Fair Trade ในสหราชอาณาจักรมีมูลค่ากว่า 63 ล้านปอนด์ต่อปี
ตลาดสินค้า Fair trade ในสหรัฐโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2548-2550 ขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ต่อปี ตลาดมีมูล ค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจ จุบัน มีร้านค้าปลีกจานวนกว่า
35,000 แห่ งในสหรัฐที่มีสินค้ามาตรฐาน Fair trade จัด จาหน่าย เป็นร้านกาแฟ starbuck ร้าน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต Whole Food และโรงงานผลิตสินค้ากว่า 400 แห่งในสหรัฐ ซื้อวัตถุดิบในการผลิต
โดยวิธี Fair trade ปัจจุบันมีองค์กรผลักดันและสนับสนุนการค้า Fair trade ในสหรัฐ ได้แก่ Equal
Exchange Fair trade Resource Network , Fair trade Town USA, Fair Trade Federation, Global
Exchang Green America Trans Fair USA และ United Students for Fair Trade นอกจากนั้นยังมีการ
รณรงค์จัดตั้ง Fair Trade town ในรัฐวิสคอนซิน เมืองบอสตัน เมืองซานฟรานซิสโก เป็นต้น
2.1.5 ทัศนะและข้อคิดเห็นที่มีต่อการค้าที่เป็นธรรม
ข้อคิดเห็นที่มีต่อการค้าที่เป็นธรรม มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบ ในที่นี้จึงได้นา
ประเด็นความคิดเห็นของนักวิชาการและที่เกี่ยวข้องมานาเสนอ ดังต่อไปนี้
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1.) อะเลกซ์ ซิงเกิลตัน แห่งสถาบันอะดัมสมิธิ วิจารณ์ว่าหลักของการค้าที่เป็น
ธรรมจะนาผู้ผลิตสินค้าแฟร์เทรดไปสู่การผลิตที่เพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาวเพราะผู้ผลิตสินค้าแฟร์เทรด มีเกษตรกรเพียงจานวนน้อยที่ได้ประโยชน์ แต่อีกจานวน
มาก ยิง่ ยากจนลง
2.) บริงค์ลินซี่ รองประธานสถาบันวิจัย คาสโต กล่าวถึงการค้าที่เป็นธรรมว่า
เป็นแผนการแทรกแซงที่มีความตั้งใจดี แต่จะก้าวไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด เขาเห็นว่าการค้าที่เป็น
ธรรมจะถูกนาไปใช้ในการแก้ไขความล้มเหลวของตลาด เพราะโครงสร้างราคาที่บกพร่อง แต่การ
แก้ไขนี้ กลับนาโครงสร้างที่บกพร่องอีกด้านหนึ่งมาใช้แทน
3.) เฮย์ เบ็คเช็คติ และโรซาติ มีข้อวิพากษ์ท่เี กี่ยวกับการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้
การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ผลิตและพ่อค้าคนกลางไม่ได้เกิดขึ้นในกรอบแห่ง
การแข่งขัน ทาให้ราคาตลาดถูกบิดเบือน ละไม่สะท้อนให้เห็นผลิตภาพของผู้ผลิต นอกจากปัญหา
ด้านการตลาดของพวกเขา
4.) วิไ ลลักษณ์ ถิรพุทธิ และคุณกรวรรณ ย่อมกระโทกได้ให้ข้อสังเกตใน
ฐานะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรวบรวม Fair trade ว่า ความต้องการเรื่องของตลาดแฟร์เทรดไม่
แน่นอนมากนัก เนื่องจากตลาดหลักเป็น ตลาดยุโรป ซึ่งไม่ได้บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักและ ราคา
ประกันของ Fair trade บางครั้งยังต่ากว่าราคากลาง นอกจากนั้น ปัจจัยที่เป็นปัญหา คือ ค่าใช้จ่าย
ในการขอรับรองเครื่องหมายสูงมากและขึ้นอยู่กับ จานวนสมาชิก ถ้ามีสมาชิก 1,000 คน จะเสีย
ค่าใช้จ่ายกว่าแสนบาท และยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีอีกด้วย นอกจากนั้นจาเป็นต้องมีบุคลากร
ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษในการดาเนินการด้วย
5.) สฤณี อาชวานันทกุล กล่าวไว้ในบทความ Fair trade Label : หลังเปลี่ยน
สังคมของผู้บริโภคกล่าวว่า “ นักเศรษฐศาสตร์บางคนอาจสงสัยว่า การประกันราคาขั้นต่าให้กับ
เกษตรกร โดยเฉพาะในภาวะที่ “ ราคาเป็นธรรม” อาจอยู่สูงกว่า “ราคาตลาด” จะทาให้เกษตรกร
ผลิตสินค้ามากเกินไปซึ่งอาจนาไปสู่ปัญหาสินค้าล้นตลาด และแม้ว่าจะได้รับคาตอบที่ที่เป็นข้อมูล
เชิงประจักษ์วา่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้นารายได้เพิ่มไปปรับปรุงการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพ
และลงทุนทาการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงให้อาชีพการเกษตร อีกทั้งยังมีแรงจูงใจใน
การปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพดีข้นึ เรื่อยๆ
ประโยชน์ที่มีค่าที่สุดของโครงการ Fair trade Label อาจไม่ใช่รายได้ที่เพิ่มขึ้น
แต่เป็นองค์ความรู้ท่ีเกษตรกรได้รับจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ เพื่อประโยชน์ต่อการ
ดาเนินชีวิต
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2.1.6 สถาบันเกษตรกรและองค์กรธุรกิจที่ดาเนินการเกี่ยวกับการค้าที่เป็นธรรม
ในประเทศไทย
1) ไทยคราฟท์ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มผลิตงานหัตถกรรมกว่า
60 กลุ่มจากทุกภาคของไทย มีหลักการดาเนินงานของการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิตและ
ผู้บริโ ภคได้ รับประโยชน์อย่า งเท่า เทีย มกัน และการอนุรั ก ษ์ภูมิ ปัญญาและวั ฒนธรรมด้า นงาน
หัตถกรรมไทย ควบคูก่ ับการประยุกต์ในแบบร่วมสมัย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
2) สหกรณ์ชาวไร่สัปปะรดสามร้อยยอด จากัด จังหวัดเพชรบุรีกว่า 60 ราย
พื้นที่ปลูก 8,500 ไร่ ผลผลิต 20,000 ตัน ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Fair trade ในนามของ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสัปปะรด แฟร์เทรด เป็นกลุ่มแรกและกลุ่มเดียว ทั้งนี้ในระบบ
ดังกล่าว การผลิตสัปปะรดต้องได้คุณภาพมาตรฐาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยของเกษตรกรและ
ผู้บริโภค ควบคู่กับการไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมและสร้างความเป็นธรรม เกษตรกรต้องได้ราคาไม่ต่า
กว่าต้นทุน ซึ่งสหกรณ์มีประกันราคาขัน้ ต่าให้สมาชิก สหกรณ์จ้างแรงงานต้องเป็นไปตามกฎหมาย
กาหนดและจะต้องไม่กีดกันเรื่องเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา ในขณะที่ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
ราคาที่เหมาะสม
3) สหกรณ์กรีนเนท จากัด มีนโยบายการดาเนินการค้าที่เป็นธรรม(Fair trade)
โดยท าการตลาดทั้ ง ภายในประเทศและต่า งประเทศ โดยการรวบรวมและคั ด สรรผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติท่ปี ลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมาจาหน่ายในราคาที่เป็นธรรม
4) สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จากัด จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการ
รับรองการค้าที่เป็นธรรมจากองค์การ FLO (Fairtrade Labeling Organization) ประเทศเยอรมนี
ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา
สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จากัด เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบ
ยุโรป และประเทศที่เป็นสมาชิก fairtrade ที่ขายสินค้าเกษตรประเภทอื่น ๆ รวมทั้งข้าวเปลือกด้วย
ผลประโยชน์ ที่เห็ นเป็นรูปธรรม คือ สมาชิกขายข้าวได้ราคาดีข้ึนเป็นที่พอใจ
(ราคาซื้อขายในตลาดปี 2549 ราคาตันละ 4,500-5,500 บาท สมาชิกแฟร์เทรดขายได้ตันละ 7,200
บาท สหกรณ์คดิ ค่าบริการตันละ 200 บาท กลุ่มสมาชิกได้เงินพรีเมี่ยมจาองค์กรแฟร์เทรดเพื่อมาพัฒนา
คุณภาพชีวิตอีกตันละ 750 บาท สหกรณ์สามารถขายข้าวได้จานวน 5,900 ตัน (เฉพาะค่าพรีเมี่ยมได้เงิน
มาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมากถึง 4,425,000 ล้านบาท) ในปีแรก ต่อจากนั้นก็ทยอยขายได้เรื่อย ๆ
2.2 การพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์ ก ารสหประชาชาติ (2530) ได้ บัญ ญั ติ ศั พ ท์ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development) ไว้วา่ “รูปแบบของการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบัน โดยไม่ทาให้
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คนรุ่นต่อไปในอนาคต ต้องประนีประนอม ยอมลดทอนความสามารถ ในการที่จะตอบสนองความต้องการ
ของตัวเอง”
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง
“การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของ
คนรุ่นต่อไปในอนาคต”
2.3 เกี่ยวกับกรอบการพัฒนาสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform) เป็นการบูรณาการชุด
ความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า การจัดการเชิงกลยุทธ์สหกรณ์ และการบริหารจัดการโซ่อุปทานใน
ธุรกิจสหกรณ์ (ซึ่งเป็นชุดความรู้ท่เี ป็นผลผลิตจากการวิจัยในระยะที่ผ่านมา) เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
การยกระดับการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม อันจะ
ก่อให้เกิดการกินดี อยูด่ ี และความสามัคคีของคนในชาติ

รูปที่ 2.1 กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
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บทที่ 3
การจัดกิจกรรมตามแผนการวิจัย
กิจกรรมการวิจัยของชุดโครงการฯ ในระยะที่ 5 มุ่งเน้นไปที่การจัดการเวทีเรียนรู้ การ
ทาหน้าที่เป็นพี่เลีย้ งเพื่อสนับสนุนการดาเนินการวิจัยของทีมวิจัย การติดตามงานในพื้นที่ ตลอดจน
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการและ
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง ในช่วงเวลา 15 เดือน มีการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง สิ้น 127
กิจกรรม มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจานวน 10,522 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

1

2/7/54

โครงการวิจัย
เครือข่ายเชิง
ธุรกิจคุณค่า
สามพราน

การประชุมรายงานผล
การดาเนินงานของ
โครงการ และการให้
สัมภาษณ์แก่การ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

ผู้ประสานงาน/
ผู้บริหาร
สานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย/
นักวิจัย/
นักข่าว

2

5-6
/7/54

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ

การจัดฝึกอบรม
หลักสูตร “เทคนิคนักขาย
สไตล์สหกรณ์”

วิทยากร
บรรยาย/
เจ้าหน้าที่
สหกรณ์

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม
8

23

สถานที่

ผลลัพธ์

ห้องประชุม
มุกดาหาร โรงแรม
โรสการ์เด้นท์
ริเวอร์ไซด์
อ.สามพราน
จ.นครปฐม

- รายงานผลการ
ขับเคลื่อนโครงการวิจัย
ในระยะทีผ่ ่านมาพร้อม
กับขอคาแนะนาจาก
ผู้ประสานงาน เพื่อ
ขับเคลื่อนงานในระยะ
ต่อไป
- รองผู้อานวยการ
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ได้เสนอแนะ
แนวทางในการบริหาร
จัดการเชื่อมโยง
เครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
สวนสามพรานนอกจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในตลาดสุขใจ
- ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
จากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยและเดิน
สารวจตลาดสุขใจโดย
การสัมภาษณ์ผู้คา้
ผู้บริโภค และ
นักท่องเที่ยว
- ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “เทคนิคนัก
ขายสไตล์สหกรณ์”
ได้รับเกียรติบัตร

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

การค้าที่เป็น
ธรรม”

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

การเกษตร

ผลลัพธ์
จานวน 20 คน จาก
สหกรณ์ในเครือข่าย 8
สหกรณ์

3

7/7/54

โครงการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

ประชุมคณะทางานจัดทา
วารสาร
ฅนสหกรณ์

คณะทางาน
วารสาร
ฅนสหกรณ์

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- หารือการจัดทาหน้าปก
วารสารฅนสหกรณ์
ฉบับที่ 13
- ดาเนินการประสานงาน
ขอบทความจาก
คอลัมนิสต์
และรูปหน้ากลางของ
วารสารฅนสหกรณ์

4

8/7/54

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารร้าน
Farmer Shop และดูงาน
ณ ไร่สุวรรณ

นักวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

6

ไร่สุวรรณ
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

- การนาสินค้าเข้า
จาหน่ายเพิ่มเติมในชั้น
วางสินค้าที่ไร่สวุ รรณ
- หารือรายละเอียด
การตกแต่งร้าน Farmer
Shop ร่วมกับ
คุณสมคิด แช่มศรีดิษฐ์
- หารือการจัด Road
Show การวางระบบ
ร้านค้าปลีก และ
แผนงานในระยะต่อไป

5

18/7/54

การประชุมร่วมกับทีมวิจัย นักวิจัย
เพื่อหารือการเตรียม
ข้อมูลการจัดทา (ร่าง)
รายงานฉบับสมบูรณ์

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ทีมวิจัยได้มกี ารหารือ
เกี่ยวกับ Outline
การจัดทารายงาน
ฉบับสมบูรณ์

6

19/7/54

การประชุมร่วมกับนักวิจัย
เพื่อการจัดทา (ร่าง)
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

นักวิจัย

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ทีมวิจัยได้มกี ารหารือ
เกี่ยวกับ Outline การ
จัดทารายงานฉบับ
สมบูรณ์ ปีที่ 3

7

21/7/54

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
โครงการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์
โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า แห่งปี
2554

การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการจัด
เตรียมการประกาศเกียรติ
คุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคณ
ุ ค่า

คณะกรรมการ
สรรหานัก
สหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มี
คุณค่า

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- รูปแบบงานภายใต้ชื่อ
งาน “ขบวนการนา
สหกรณ์คุณค่า สู่
ทางเลือก เพื่อการกินดี
อยู่ดีของคนในชาติ”
- มีมติให้มีการจัดเวที

13

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

8

25/7/54

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารร้าน
Farmer Shop เพื่อหารือ
ความก้าวหน้าดาเนินการ
ร้าน Farmer Shop

นักวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

9

26/7/54

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การประชุมนาเสนอ (ร่าง) ผู้ทรงคุณวุฒิ/
รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย
และการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย
 (ร่าง) รายงานฉบับ
สมบูรณ์
1. โครงการวิจัยการ
พัฒนาและดาเนินการตัว
แบบ Farmer Shop
2. โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่ายางพารา ระยะที่ 2
3. โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ระยะที่ 2
4. โครงการเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

8

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

35

ห้อง 601 ชัน้ 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
ประชุมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้คณะกรรมการ
สรรหา ร่วมกับนัก
สหกรณ์และสหกรณ์ที่
ได้รับรางวัลทั้งในอดีต
และปัจจุบัน
โดยกาหนดจัดขึน้ ใน
วันพุธ ที่ 14 กันยายน
2554 ณ ห้อง 601
ชั้น 6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
เวลา 13.00 น.
- นักวิจัยและ
คณะกรรมการ เตรียม
ความพร้อมในการ
ประชุมนาเสนอร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ์
- การจัดทาวีดีทศั น์เพื่อ
นาเสนอเส้นทางความ
เป็นมาของผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิดเพื่อเพิ่ม
ความน่าสนใจและเป็น
การประชาสัมพันธ์
สินค้าให้แก่
กลุ่มเปูาหมาย
- ทีมวิจัยภายใต้ชุด
โครงการวิจัยร่วม
นาเสนอผลการดาเนิน
งานวิจัย และรับฟัง
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการ
นาไปประยุกต์การ
ดาเนินงานวิจยั

14

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

10

28/7/54

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

11

2/8/54

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

กิจกรรม
สหกรณ์ ปีที่ 3
 พิจารณาข้อเสนอ
โครงการ
1. โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3
2. โครงการกลุ่มองค์กร
เกษตรบ้านคลองใหญ่
การประชุมหารือร่วมกับ
ภาคีพันธมิตรในขบวนการ
สหกรณ์ : ผู้บริหาร
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จากัด

การประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารร้าน
Farmer Shop เพื่อหารือ
ความก้าวหน้าการจัดตั้ง
ร้าน Farmer Shop

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผู้อานวยการ
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์/
ผู้บริหาร
สันนิบาต
สหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
จากัด

9

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

นักวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

8

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์

- คุณวิฑูรย์ แนวพานิช
เข้ารับตาแหน่งประธาน
กรรมการดาเนินกา
สันนิบาตสหกรณ์ฯ
พร้อมกับ
คณะกรรมการ
ดาเนินงานชุดใหม่ จึงได้
ขอคาแนะนาจาก
ผู้อานวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ถึง
รูปแบบและแนวทางใน
การขับเคลื่อนงานของ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ และ
แผนงานความร่วมมือที่
จะสร้างศรัทธาให้คนใน
ขบวนการสหกรณ์
เชื่อมั่นในระบบคุณค่า
ของสหกรณ์และ
บทบาทหน้าที่ของสันนิ
บาติสหกรณ์ฯในการ
เป็นองค์กรผู้นาในการ
พัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ของประเทศ
- จัดทาหนังสือแจ้ง
ผู้ประกอบการทีผ่ ่าน
การคัดเลือกสินค้า นา
สินค้ามาส่งในวันที่ 15
สิงหาคม 2554
- การจัดวางสินค้าบนชั้น
ให้ทาการหักค่าส่วนต่าง
ที่ 20 %
- จัดทาหนังสือเชิญ
ผู้ประกอบการภายใต้
เครือข่ายเข้าร่วมงาน

15

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

12

4/8/54

โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า แห่งปี
2554

การประชุมความก้าวหน้า
การพิจารณานักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
และรายละเอียดในงานพิธี

คณะกรรมการ
สรรหานัก
สหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มี
คุณค่า

7

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

13

4/8/54

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การศึกษาดูงานระบบ
การบริหารจัดการของ
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ
จากัด

นักวิจัย/พนักงาน
ประจาร้าน
Farmer Shop

4

ร้านสหกรณ์
กรุงเทพ จากัด
สาขา ปิ่นเกล้า

ผลลัพธ์
วันที่ 15 กันยายน 2555
- ฝุายจัดการ ได้มกี ารทา
หนังสือเชิญร่วมงาน
วันที่ 15 กันยายน 2554
จานวน 1200 ราย
- ที่ประชุมมีมติเชิญ
คุณกฤษฎา อุทยานิน
เข้าร่วมเวทีเสวนา
ภาคเช้า
- การพิจารณาคัดเลือก
นักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่มีคุณค่าขึน้ บัญชีเพื่อ
พิจารณา
- ที่ประชุมกาหนดวันจัด
เวทีเสวนาผู้นานัก
สหกรณ์และสหกรณ์ที่
ได้รับรางวัลทั้งในอดีต
และปัจจุบัน ใน
วันที่ 14 กันยายน 2554
เวลา 13.00 น.
- เจ้าหน้าที่ร้าน Farmer
Shop เข้าศึกษาดูงาน
ระบบและการบริหาร
จัดร้านของร้านสหกรณ์
กรุงเทพ จากัด โดย
คุณอุษา ณ ตรุงค์
ผู้จัดการร้านสหกรณ์
กรุงเทพ ได้ให้ข้อมูล
ดังนี้
- กระบวนการจัดซือ้ และ
เอกสารประกอบการ
จัดซือ้ และส่งของ
- ระบบการจัดวางชั้น
สินค้า
- วิธีการเก็บรักษาสินค้า
- การจัดทา barcode
สาหรับสินค้าที่จาหน่าย
- ข้อเสนอแนะเมื่อการ
ความผิดพลาดในการ
ลงข้อมูลการขาย
ประจาวัน

16

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

14

6/8/54

โครงการวิจัย
เครือข่ายเชิง
ธุรกิจคุณค่า
สามพราน

การลงพื้นที่เพื่อติดตาม
การดาเนินงานวิจัย

นักวิจัย

15

16/8/54

โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า แห่งปี
2554

การประชุมพิจารณา
คัดเลือกนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคณ
ุ ค่า

คณะกรรมการ
สรรหานัก
สหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มี
คุณค่า

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์

1

ณ ตลาดสุขใจ
โรงแรมโรสการ์เด้น
ริเวอร์ไซด์

- มีร้านจาหน่ายสินค้า
เพิ่ม 4 ร้าน
- มียอดผูเ้ ยีย่ มชมตลาด
สุขใจรวม 539 คน จาก
การสอบถามผู้บริโภค
จานวนหนึ่ง ส่วนใหญ่
เป็นผู้อาศัยอยูใ่ น
อ.สามพราน หรือ
ใกล้เคียง
เขตพุทธมณฑล

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การประชุมเพื่อคัดเลือก
นักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่มีคุณค่า เพื่อนาข้อมูล
ของผู้ที่ได้รบั รางวัล
จัดทาบทความลง
วารสารฅนสหกรณ์
นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า :
1. คุณบุญเกิด ภานนท์:
ผู้จัดการสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสยั
จากัด
2. คุณปราณี รัตน
สุวรรณ: ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สระบุรี จากัด
3. คุณอาพัน เจริญรูป:
รองประธาน
คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ น ศรี
หฤทัยขลุง จากัด
และรองประธาน
กรรมการเครดิต
ยูเนีย่ นแห่งประเทศไทย
4. คุณสานิตร์ เชษฐ
ศาสน์: ผู้จัดการร้าน
สหกรณ์สิงห์บุรี จากัด
สหกรณ์ที่มีคุณค่า :
1. สหกรณ์การเกษตร

17

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

16

17/8/54

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

โครงการเสวนาทาง
วิชาการ “Farmer Shop
Knowledge Sharing”
ครั้งที่ 1/2554

คณาจารย์/
นิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์/ผู้
ที่ให้ความสนใจ

120

16

18/8/54

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การบรรยายสาธิต
การใช้งาน Software
AdaPos 3.0 Hypermart

ทีมวิจัย/
เจ้าหน้าที่ประจา
ร้าน Farmer
Shop/เจ้าหน้าที่
บริษัท เอด้า
ซอฟท์ จากัด

4

17

18/8/54

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

ประชุมย่อยเจ้าหน้าที่ร้าน
Farmer Shop

เจ้าหน้าที่ร้าน
Farmer Shop

6

18

19/8/54

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม

การประชุมเชิงวิชาการ
และแสดงความคิดเห็นต่อ
งานวิจัย เรื่อง
“แนวทางการพัฒนาไปสู่
ระบบ การรับรองมาตร

ผู้ประสานงาน/
นักวิจัย/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

20

สถานที่

ผลลัพธ์

มะขาม จากัด
(จ. จันทบุรี)
2. สหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่มเจียเม้ง จากัด
(จ. นนทบุรี)
3. สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
หนองขานาง จากัด (
จ. เพชรบุรี)
ห้อง EC5314
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
อาคารปฏิบัติการ
Farmer Shop แก่
คณะเศรษฐศาสตร์
ประชาคม มก.
มหาวิทยาลัยเกษตร - ให้นิสิตได้ร่วมแชร์ข้อดี
ศาสตร์
-ข้อเสีย ต่างๆ ของ
ร้าน Farmer Shop
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาคมต่อไป
ร้าน Farmer shop
- เจ้าหน้าที่ฝุายอบรม
คณะเศรษฐศาสตร์
บริษัทเอด้า ซอฟ จากัด
มหาวิทยาลัย
ได้บรรยายพร้อมสาธิต
เกษตรศาสตร์
การใช้งาน ปุปุ ฏิบัตกิ าร
ของ Software การใช้
งานโดยการจาลอง
สถานการณ์ต่างๆ เช่น
ขั้นตอนกระบวนการ
คิดเงิน-ทอนเงิน
ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาในกรณีต่างๆ
ร้าน Farmer Shop - ผอ.มีคาสั่งแต่งตั้ง
ชั้น 1 อาคาร
เจ้าหน้าที่ประจาร้าน
ปฏิบัตกิ าร คณะ
3 คน
เศรษฐศาสตร์
- หารือเรื่องเวลาทาการ
ของร้าน Farmer Shop
และข้อปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ประจาร้าน
Farmer Shop
ห้อง 601 ชั้น 6
- ทีมวิจัยโครงการวิจยั
อาคารวิจัยและ
เครือข่ายคุณค่าข้าว
พัฒนา มก.
คุณธรรม ได้
แนวความคิดและข้อมูล
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ

18

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

เกษตรอินทรียเ์ ชิง
คุณธรรม” กรณีศกึ ษา
เครือข่ายคุณค่าข้าว
คุณธรรม
ประชุมย่อยเจ้าหน้าที่ร้าน
Farmer Shop

เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกีย่ วข้อง

12

สถานที่

ผลลัพธ์
การนาไปขบเคลื่อน
งานวิจัยต่อไป

19

22/8/54

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

20

25/8/54

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

ประชุมย่อยเจ้าหน้าที่ร้าน
Farmer Shop

เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกีย่ วข้อง

12

21

26/8/54

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารร้าน
Farmer Shop

ทีมวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

6

22

26/8/54

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารร้าน
Farmer Shop

ทีมวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

6

23

27/8/54

โครงการวิจัย
กลุ่มธุรกิจเชิง

การลงพื้นที่ติดตามการ
ดาเนินงานงานวิจัย

นักวิจัย

1

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การมอบหมายงานแก่
เจ้าหน้าที่ประจาร้าน
Farmer Shop
- บริษัทเอด้าซอฟท์ จะ
เข้าดาเนินการติดตั้ง
โปรแกรม
- การมอบหมายให้
นายธนวัฒน์ ธนะปลืม้
ทาสต็อควัสดุ-อุปกรณ์
ร้าน Farmer Shop
ห้อง 214 ชั้น 2
- แจ้งนโยบายของร้าน
อาคารวิจัยและ
และมอบหมายงานแก่
พัฒนา มก.
เจ้าหน้าที่ประจาร้าน
- การทาความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ประจาร้าน
Farmer Shop ซึง่ เป็นตัว
ดาเนินเรื่องราว ที่
เชื่อมโยงระหว่าง
เกษตรกรและผูบ้ ริโภค
- การจัดทารหัสวัสดุอุปกรณ์ตดิ อุปกรณ์
ร้าน Farmer Shop - เปิดทาการร้าน Farmer
ณ อาคาร
Shop โดยมียอดขาย
ปฏิบัตกิ ารคณะ
ร้านข้าว จานวน 1,620
เศรษฐศาสตร์
บาท และยอดขายร้าน
มหาวิทยาลัยเกษตร
มินิมาร์ท จานวน
ศาสตร์
10,780 บาท
ห้อง 214 ชั้น 2
- จัดทาการ์ด
อาคารวิจัยและ
Member Card
พัฒนา มก.
- การจาหน่ายแกงมัสมั่น
ของคุณสุขุม ไวทย
ธารงค์ ในร้าน
Farmer Shop เพื่อเป็น
ทางเลือกแก่นิสิต
ตลาดสุขใจ
- ปัจจุบันมีร้านจาหน่าย
โรงแรมโรสการ์
สินค้าจานวน 57 ร้าน
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

คุณค่าสามพราน

สถานที่
เด้นท์ ริเวอร์ไซด์
อ.สามพราน
นครปฐม

24

28/8/54
4/9/54

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การศึกษาดูงานและเจรจา
ธุรกิจร่วมกับ Coop
College

ผู้ประสานงาน/
ผู้บริหาร
สานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย

4

Cooperative
College และ
The Fair-trade
Coops
ประเทศอังกฤษ

25

9/9/54

โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารร้าน
Farmer Shop

ทีมวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

26

11/9/54

โครงการวิจัย
กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน

นักวิจัยลงพื้นที่ตดิ ตาม
งานวิจัย ร่วมกับ
อ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม
คณะเกษตร และนักวิจัย
สารวจศูนย์เรียนรูเ้ กษตร
ธรรมชาติ

นักวิจัย

5

ตลาดสุขใจ
โรงแรมโรสการ์
เด้นท์ ริเวอร์ไซด์
อ.สามพราน
นครปฐม

ผลลัพธ์
เก็บค่าบารุงตลาด
53 ร้าน อีก 4 ร้าน
ที่ไม่เก็บค่าบารุงตลาด
คือ
1. ร้าน EM
2. ร้าน Farmer shop
3. ร้านปลาสลิด
4. ร้านของพนักงาน
สวนสามพราน
- วันที่ 29-31 สิงหาคม
2554 ศึกษาดูงาน
London School of
Economics and British
Museum
- วันที่ 1 กันยายน 2554
การประชุมหารือ
ร่วมกับผู้อานวยการ
Cooperative College
และ Dr.Linda Shaw
- วันที่ 2 กันยายน 2554
ประชุมหารือร่วมกับ
ผู้นา The Fair-trade
Coops
- การเตรียมบู๊ทร้าน
Farmer Shop ในงาน
เสวนาวิชาการฯ
ประจาปี 2554
- การคัดเลือกสินค้าใหม่
เข้าร้าน Farmer Shop
- ความคืบหน้าการนา
สินค้าวางจาหน่ายที่
ร้านค้าไร่สุวรรณ
จ.นครราชสีมา
- การกาหนดแผนปฏิบัติ
งานโครงการวิจัย
- สารวจแปลงศูนย์เรียนรู้
เกษตรปลอดสารพิษ
มีพ้นื ที่จานวน 30 ไร่
- ผู้คา้ กลุ่มเกษตรยั่งยืน
คลองจินดาร่วมแนะนา
แนวปฎิบัติจาก

20

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

27

14 /9/54

28

15/9/54

29

15/09/
54

30

19/9/54

โครงการ

โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า และ
เสวนาวิชาการ
“ขบวนการนา
คุณค่าสหกรณ์
สู่ทางเลือก เพื่อ
การกินดีอยู่ดี
ของคนในชาติ”
โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า และ
เสวนาวิชาการ
“ขบวนการนา
คุณค่าสหกรณ์
สู่ทางเลือก เพื่อ
การกินดีอยู่ดี
ของคนในชาติ”
โครงการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์
โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
ประสบการณ์
- การแลกเปลี่ยนร่วมกัน
ของผู้นาสหกรณ์ที่ได้รบั
รางวัลสหกรณ์ที่มี
คุณค่าและนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า

เวทีเสวนาผู้นานักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า

คณะกรรมการ/
นักสหกรณ์ที่มี
คุณค่า/ผู้นา
สหกรณ์ที่มี
คุณค่า/ผู้ร่วม
สังเกตการณ์/
นิสิต

40

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประกาศเกียรติคณ
ุ
นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่
มีคุณค่า แห่งปี 2554
และเวทีเสวนาวิชาการ
“ขบวนการนาคุณค่า
สหกรณ์ สู่ทางเลือก เพื่อ
การกินดีอยู่ดีของคนใน
ชาติ”

ผู้ทรงคุณวุฒิ/
นักวิจัย/คนใน
ขบวนสหกรณ์/ผู้
ที่สนใจ

473

ห้องประชุมสุธรรม
อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
มก.

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกาณณ์ในการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยใน
ทิศทางของระบบคุณค่า
และการค้าที่เป็นธรรม
- การจัดนิทรรศการ
จาลองร้าน Farmer
Shop

การจัดบู๊ทเพื่อรณรงค์
สมาชิกวารสารฅนส
หกรณ์
วัน
ประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณ์และสหกรณ์แห่ง
ปี 2554
การประชุมย่อยการ
ทบทวนการวางระบบ
สั่งซือ้

คณะทางาน
วารสารฅน
สหกรณ์

473

ห้องสุธรรมอารีกุล
อาคารสารนิเทศ
50 ปี

- รณรงค์สมาชิก
วารสารฅนสหกรณ์มี
ผู้สมัครสมาชิก 7 ราย
ต่ออายุสมาชิก จานวน
14 ราย

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ทบทวนการวางระบบ
การสั่งซือ้ การรับสินค้า
การขายสินค้า การจัด
ประชาสัมพันธ์ การลง
บาร์โค้ด การเช็คสต็อค
การทารายงานสรุปการ
ขายและกาไรขาดทุน
การจาหน่าย
- การวิจัยตลาดด้าน
Supplier เพียงพอ
หรือไม่และจะคัดสรร
อย่างไร

เจ้าหน้าที่วิจัย
ประจาโครงการ
Farmer Shop

4

21

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

31

21/9/54

32

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม
6

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 14

คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

22/9/54

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

ประชุมย่อยวางระบบ
เงื่อนไขการเป็นสมาชิก
โครงการ Farmer Shop

เจ้าหน้าที่
ผู้เกีย่ วข้องใน
โครงการ Farmer
Shop

5

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

33

22/9/54

คณะกรรมการร้าน
Farmer Shop ลงพื้นที่
สังเกตการณ์การจัดชั้น
วางสินค้า

คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

5

ศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟุาง
แห่งชาติ

34

24/9/54

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

16

ตลาดสุขใจ
โรงแรมโรสการ์
เด้นท์ ริเวอร์ไซต์
อ.สามพราน
จ.นครปฐม

- การติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานวิจยั

35

24-28
/9/54

2

เมือง Suwon
ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี

- การเข้าร่วมฟังการ
ประชุมสัมนนาเกี่ยวกับ
การทาการเกษตร
อินทรีย์ของประเทศ
ต่างๆ
- การศึกษาดูงานตัวแบบ

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การศึกษาดูงานตลาดสุข นักวิจัย
ใจร่วมกับคณะกรรมการ
สหกรณ์บริการสื่อ
สาธารณะ จากัด และ
คณะกรรมการบริหารร้าน
farmer Shop
การเข้าร่วมประชุม
นักวิจัย
IFOAM Organic World
Congress ครั้งที่ 17 :
Program Organic Urban
Agricultural Preconference

สถานที่
ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
- สรุปผลการจาหน่าย
สินค้าของโครงการร้าน
Farmer Shop ตั้งแต่
วันที่ 26 ส.ค. 2554 –
19 ก.ย. 2554
- การเตรียมการสาหรับ
จัดร้าน Farmer Shop
ณ ไร่สุวรรณ
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
- แผนการดาเนินงาน 3
เดือนของโครงการ
- การจัดบู๊ทที่อิมแพค
เมืองทองธานี ในงาน
“รวมพลังอาหาร
ปลอดภัย เทิดไท้องค์
ราชินี”
- วัตถุประสงค์หลักของ
การแจกบัตร
Member Card
- จุดมุง่ หมายและ
ประโยชน์ที่ได้รบั จาก
การเป็นสมาชิกร้าน
Farmer Shop
- การสารวจพื้นที่สาหรับ
จัดวางจาหน่ายสินค้า

22

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
การทาการเกษตร
อินทรีย์ของประเทศ
เกาหลี

36

29/9/54

37

5/10/54

38

6/10/54

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”
ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

โครงการวิจัย
ดาเนินการและ
พัฒนาตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมร่วมกับทีม
Organize เพื่อเตรียมการ
จัดนิทรรศการ “มหกรรม
สกว.”

ผู้ประสานงาน

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมนาเสนอ
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย
1. โครงการวิจัยกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
พราน
การพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย
1. โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ระยะที่ 2
2. โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่ายางพารา ปีที่ 3
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 15

ผู้ประสานงาน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ทีมวิจัย

22

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

8

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ประชุมหารือทาความ
เข้าใจเกีย่ วกับการ
จัดบู๊ทนิทรรศการ
มหกรรม สกว.
- รูปแบบบูท๊ นิทรรศการ
- สินค้าที่เข้าร่วมจาหน่าย
- ทีมวิจัยร่วมนาเสนอผล
การดาเนินงานวิจัย
และรับข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

- รายงานความก้าวหน้า
Outlet ไร่สุวรรณ
และการจัดร้าน Farmer
Shop ใหม่ ณ ไร่สุวรรณ
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
- รายงานความก้าวหน้า
Outlet ร้านสหกรณ์ ผู้
ปฏิบัตกิ ารการไฟฟูา
ฝุายผลิต จากัด
- การจัดเวทีคัดสินค้า
ในวันที่ 13 ต.ค. 2554
- การเตรียมการสาหรับ
การจัดบู๊ทในงาน
มหกรรม สกว.
วันที่ 23-27 พ.ย. 2554
- การเตรียมการสาหรับ
การจัดทาโครงการ

23

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
ของขวัญปีใหม่
- การเตรียมการสาหรับ
พิธีเปิดโครงการร้าน
Farmer Shop
- ติดตามความก้าวหน้า
การจัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และการ
ดาเนินการพัฒนา
เครือข่ายต้นน้า
- การติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานวารสาร
ฅนสหกรณ์
- การจัดพิมพ์บทความ
วารสารฅนสหกรณ์
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การผลิต
และการตลาด และ
ปัญหา-อุปสรรคที่
เผชิญ
- ผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการคัด
สินค้าจานวน 13 ราย
ผ่าน 12 ราย
- มีสินค้าทีเ่ ข้าร่วม
โครงการคัดสินค้า
ทั้งหมด 57 รายการ
ผ่าน 56 รายการ

39

12/10/54 โครงการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานวารสาร
ฅนสหกรณ์

คณะทางาน
วารสาร
ฅนสหกรณ์

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

40

13/10/54

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

เวทีคดั สินค้าโครงการ
Farmer Shop ครั้งที่ 5

ผู้ประกอบการที่
สนใจเข้าร่วม
โครงการ

26

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

41

13/10/54

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 16

คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การเตรียมการสาหรับ
การจัดบู๊ทในงาน
มหกรรม สกว. ในวันที่
23-27 พ.ย. 2554

42

14/11/54

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ผลไม้

การลงพื้นที่ของนักวิจยั
เพื่อติดตามงานวิจัย
เพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยร่วมกับ
ทีมวิจัย

ทีมวิจัย

5

สานักสหกรณ์
จังหวัดจันทบุรี

43

17/11/54

โครงการวิจัย

การลงพื้นที่ของนักวิจยั

ทีมวิจัย

5

สานักงานสหกรณ์

- ทีมผูป้ ระสานงานลง
ติดตามการดาเนินงาน
วิจัยของโครงการวิจยั
- หารือการดาเนินงาน
และร่วมพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย
- ทีมผูป้ ระสานงานลง

24

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์

การเกษตรบ้านย่าน
ตาขาว จากัด

ติดตามการดาเนินงาน
วิจัยของโครงการวิจยั
- หารือการดาเนินงาน
และร่วมพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย
- ท าความสะอาดร้ า น
Farmer Shop หลังจาก
ประสบอุทกภัย

เครือข่ายคุณค่า
ยางพารา

เพื่อติดตามงานวิจัย
เพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยร่วมกับ
ทีมวิจัย

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”
โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

ทาความสะอาดร้าน
Farmer shop

เจ้าหน้าที่สถาบัน
ฯ /เจ้าหน้าที่ร้าน
Farmer Shop

10

ร้าน Farmer Shop
ชั้น 1 อาคาร
ปฏิบัตกิ าร คณะ
เศรษฐศาสตร์

การร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายร่วมกับสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้อานวยการ
สว.สก./
สกว.

5

จังหวัดนครราชสีมา

- การเชื่อมโยงเครือ ข่า ย
ร่ ว มกั บ ที ม ส านั ก งาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การ
วิจัย

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 17

คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

8

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- สรุปสถานการณ์
โครงการร้าน
Farmer Shop
ภายหลังน้าลด
- รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานและการ
จัดร้าน Farmer Shop
ใหม่ที่ไร่สวุ รรณ อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา
- ติดตามความก้าวหน้า
ของ Outlet ที่ ร้าน
สหกรณ์ กฟผ.
- การจัดเวทีคัดสินค้า
ครั้งที่ 6
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่มสมาชิก โดย
จาแนกตามชนิดของพืช
ที่ปลูก
- การนัดประชุมหารือเพื่อ
นาเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อการ
ประสานงานผู้เชีย่ วชาญ
แต่ละด้านเข้าให้ความรู้
แก่เกษตรกรต่อไป
- จัดชั้นสินค้า

44

28-30
/11/54

45

6/12/54

46

7/12/54

47

8/12/54

โครงการกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรบ้าน
คลองใหญ่

ร่วมเป็นประธานในพิธเี ปิด ทีมวิจัย/
ปูายสานักงานกองทุน
กลุ่มเกษตรกร
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
บ้านคลองใหญ่

60

สานักงานกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรบ้าน
คลองใหญ่
จ.ชัยนาท

48

17-18

โครงการวิจัย

ประชาสัมพันธ์โครงการ

8

ศูนย์วิจัยข้าวโพด

ลูกค้าประจาของ

25

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

ว.ด.ป.

โครงการ

สถานที่

/12/54

พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

Farmer Shop

Outlet ไร่สุวรรณ

49

1923/12/
54

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

โครงการของขวัญปีใหม่ปี
2555

ประชาคม มก.

700

ร้าน Farmer Shop
ชั้น 1 อาคาร
ปฏิบัตกิ าร คณะ
เศรษฐศาสตร์

50

7/1/55

โครงการวิจัย
กลุ่มกิจเชิง
คุณค่าสามพราน

เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญ
ครบรอบ 1 ปี การเปิด
ตลาดสุขใจ

ทีมวิจัย/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้ประกอบการ

80

ตลาดสุขใจ
โรงแรมโรส
การ์เด้นท์ริเวอร์ไซด์
จากัด

51

13/1/55

โครงการวิจัย
ดาเนินการและ
พัฒนาตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุม
คณะกรรมการบริหารร้าน
Farmer Shop
ครั้งที่ 18

ทีมวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารร้าน
farmer Shop

8

ตลาดสุขใจ
โรงแรมโรส
การ์เด้นท์ริเวอร์ไซด์
จากัด

และข้าวฟุาง
แห่งชาติ

ผลลัพธ์
Farmer Shop
- การจัดซุ้มชิมผลิตภัณฑ์
ภายใต้แบรนด์
Farmer Shop
- สังเกตการณ์พนื้ ที่
สาหรับการจัด
ประชาสัมพันธ์ของขวัญ
ปีใหม่ปี 2555
- การจัดบู๊ทไว้บริการ
บริเวณด้านหน้าร้าน
Farmer shop
- หน่วยงานที่สนับสนุน
คือ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก./กอง
คลัง มก./โครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
(ภาคพิเศษ)/โครงการ
หลักสูตรวทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชา
ธุรการเกษตร (ภาค
พิเศษ)
- มียอดขายทั้งสิน้ จานวน
119,050 บาท
- ทีมวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้บริหารโรงแรมฯ และ
ผู้ประกอบการเข้าร่วม
ทาบุญวันครบรอบ 1 ปี
การเปิดตลาดสุขใจ
- การแลกเปลี่ยนรู้ในการ
พัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
พราน
- รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
ของขวัญปีใหม่ของร้าน
Farmer Shop
- การเตรียมอุปกรณ์เพื่อ
การดึงดูดความสนใจ
ผู้บริโภค

26

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
- การเตรียมการจัดบูท๊
Farmer Shop ในงาน
เกษตรเทรดแฟร์
(4-12 ก.พ. 2555)
- รายงานความก้าวหน้า
Outlet ร้านสหกรณ์
กฟผ.

52

13/1/55

โครงการวิจัย
ดาเนินการและ
พัฒนาตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมร่วมกับ
อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศย
พลากร และ อ.ดร.ธนา
สมพรเสริม

ทีมวิจัย/
อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์
บุศยพลากร และ
อ.ดร.ธนา สมพร
เสริม
คณะทางาน
วารสาร
ฅนสหกรณ์

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การหารือเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ร้าน Farmer Shop ใน
ประชาคม มก.

53

19/01/
55

โครงการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานวารสาร
ฅนสหกรณ์

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ติดตามบทความ
วารสารฅนสหกรณ์
- การรายงานผลการ
ดาเนินระหว่างการ
จัดทาวารสาร
ฅนสหกรณ์

54

25/1/55

โครงการวิจัย
ดาเนินการและ
พัฒนาตัวแบบ
Farmer Shop

การจัดกิจกรรมโครงการ
Look Like Love
Farmer Shop

ทีมวิจัย/
ผู้ให้ความสนใจ
เข้าเยีย่ มชม

55

27/1/54

โครงการวิจัย
ดาเนินการและ
พัฒนาตัวแบบ
Farmer Shop

การประชุมหารือการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานร้าน Farmer
Shop

ทีมวิจัย/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

56

9/2/55

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

เวทีคดั สินค้าโครงการ
Farmer Shop ครั้งที่ 6
(ภาคเช้า)

ผู้ประกอบการที่
สนใจเข้าร่วม
โครงการ

54

100

บู๊ทหน้าร้าน
- การจัดอันดับสินค้า
Farmer Shop
5 อันดับแรก ที่นิสติ
คณะเศรษฐศาสตร์
อยากอุดหนุน และ
มหาวิทยาลัยเกษตร
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ศาสตร์
ประกอบด้วย การจัด
ร้าน ประเภทสินค้า
การบริการ
ห้อง 214 ชั้น 2
- การพัฒนาระบบร้าน
อาคารวิจัยและ
Farmer Shop
พัฒนา มก.
- การขยายผลการ
ดาเนินการร้าน Farmer
Shop ไปสู่ชุมชน
ห้อง 601 ชั้น 6
- ชีแ้ จงรายละเอียด
อาคารวิจัยและ
โครงการ Farmer Shop
พัฒนา มก.
และเงื่อนไขการส่ง
สินค้าเข้าร้าน Farmer
Shop โดยผู้อานวยการ
สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์และคณะ
กรรมการบริหารร้าน
Farmer Shop

27

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

57

9/2/55

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

เวทีคดั สินค้าโครงการ
Farmer Shop ครั้งที่ 6
(ภาคบ่าย)

ผู้ประกอบการที่
สนใจเข้าร่วม
โครงการ

54

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

58

9/2/55

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 19

คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

59

10/2/55

โครงการวิจัย

การประชุมถอดบทเรียน

ทีมวิจัย

11

ห้อง 214 ชั้น 2

ผลลัพธ์
- ผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการคัดสินค้า
จานวน 54 ราย
ผ่าน 45 ราย
มีสินค้าทีเ่ ข้าร่วม
โครงการคัดสินค้า
ทั้งหมด 142 รายการ
ผ่าน 111 รายการ
- การบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “ข้อควรปฏิบัติ
ตามแนวทางอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety)
สาหรับผู้ประกอบการ”
- การประชุมหารือการนา
สินค้าเข้าจาหน่ายร้าน
Farmer Shop และ
Outlet ต่างๆ
- การบรรยายธรรมโดย
พระมหาสมปอง ตาล
ปุตโต ภายใต้โครงการ
สั่งซือ้ ข้าวจากชาวนา
ของสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์
- การเชิญชวนจาก กฟผ.
ให้เข้าร่วมจัดบู๊ทแสดง
สินค้าในงานแสดง
สินค้าของ กฟผ.
- พิจารณาการจัดบู๊ท
กฟผ.
- การจัดชั้น (Shelf) ที่ร้าน
สหกรณ์ กฟผ. 6.
- ความก้าวหน้า Outlet
ไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
- การจัดบู๊ท Farmer
Shop ในงานเกษตรแฟร์
เดือนพฤษภาคม 2555
- การจัดบู๊ท Farmer
Shop ในงานนิทรรศการ
ของ สกว.
- การถอดบทเรียนความรู้

28

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

โครงการ “เปิดใจใส่
ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน
สร้างสรรค์สังคม

นิสิตและ
ประชาคม มก.

200

ชั้น 2 อาคาร
ปฏิบัตกิ าร คณะ
เศรษฐศาสตร์

การจัดสัปดาห์อาหารเพื่อ
สุขภาพ

นิสิตและ
ประชาคม มก.

720

หน้าร้าน Farmer
Shop ชั้น 1 อาคาร
ปฏิบัตกิ าร คณะ
เศรษฐศาสตร์

การประชุมหารือร่วมกับ
งานออแกไนซ์ จัดงาน
มหกรรม สกว.

ทีมวิจัย/
ทีมออแกไนซ์

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การนารายงาน
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัยการพัฒนา
และดาเนินการตัวแบบ

ทีมวิจัย/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

12

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

61

27/2/55- โครงการวิจัย
9/3/55 พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

63

21/3/55

สถานที่

ชาวนาคุณธรรม

15/2/55

8/3/55

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม

60

62

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”
ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ

อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
ที่จาเป็นในการผลิตข้าว
ของชาวนา
- วิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมของชาวนา
- ชาวนาควรมีความรู้ด้าน
ใดบ้าง
- ได้รับใบแสดงความรู้สกึ
133 ใบ
- มอบของรางวัลที่มยี อด
ซือ้ 10 อันดับแรก
- มีผู้สนใจสมัครสมาชิก
โครงการ Farmer Shop
เพิ่มขึน้ 53 ราย
- มีผู้สมัครสมาชิก
โครงการซือ้ ข้าวจาก
ชาวนาเพิ่มขึน้ 5 ราย
- จาหน่ายข้าวแก่ผู้มาร่วม
งานจานวน 4 ราย
เป็นเงิน 1,393 บาท
- ประชาคม มก. ชิม
และซือ้ อาหารเพื่อ
สุขภาพ จากภาคี
พันธมิตร โรงเรียนครัว
ชมรมอาหารมังสวิรัติ
และผลิตภัณฑ์
- มีผู้สนใจเข้ามาชิมและ
ซือ้ สินค้า ประมาณ
80 รายต่อวัน
- มียอดขายอาหารเพื่อ
สุขภาพ ประมาณ
6,000 บาทต่อวัน
- การจัดรูปแบบบู๊ท
นิทรรศการ
- สินค้าที่นาเข้าร่วมจัด
นิทรรศการ

- ทีมวิจัยได้นาเสนอผล
การดาเนินงานของ
โครงการ Farmer Shop
ปีที่ 2 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

29

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

64

26/3/55

65

27/3/55

66

30/3/55

67

4/4/55

68

11/4/55

69

20/4/55

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์

การค้าที่เป็น
ธรรม”

Farmer Shop

และรับฟังข้อเสนอแนะ
เพื่อนาไปประยุกต์ใน
งานต่อไป

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”
โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การประชุมหารือร่วมกับ
เลขาธิการสมาคมผู้เลีย้ ง
สุกร

ผู้อานวยการ
สว.สก.

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การเชื่อมโยงเครือข่าย
กับทางเลขาธิการ
สมาคมผู้เลีย้ งสุกร

การประชุมหารือร่วมกับ
ทีมวิจัยเกี่ยวกับระบบ
การเงินการบัญชีร้าน
Farmer Shop

ทีมวิจัย

6

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
โครงการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

การประชุมหารือร่วมกับ
ทีมวิจัยเกี่ยวกับระบบ
การเงินการบัญชีร้าน
Farmer Shop

ทีมวิจัย

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ปัญหาความล่าช้าใน
การจ่ายชาระค่าสินค่า
แก่ผปู้ ระกอบการ โดย
ผู้ประกอบการสินค้า
ฝากขายต้องจัดส่งใบ
แจ้งหนี้/ใบวางบิล
ภายในวันที่ 24 ของทุก
เดือน เพื่อประกอบชุด
เอกสารขออนุมัติ
เบิกจ่าย
- สรุปประเด็นปัญหาที่
พบในการปฏิบตั ิงาน
- แนวทางแก้ไขปัญหาที่
พบในการปฏิบตั ิงาน

ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานวารสาร
ฅนสหกรณ์

คณะทางาน
วารสาร
ฅนสหกรณ์

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ติดตามบทความ
วารสารฅนสหกรณ์
- การรายงานผลการ
ดาเนินระหว่างการ
จัดทาวารสาร
ฅนสหกรณ์

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 20

คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การพิจารณาติดตาม
ความก้าวหน้า Outlet
Farmer Shop

การประชุมชีแ้ จงทาความ
เข้าใจร่วมกับ Yong
Ambassador

ผู้อานวยการ
สว.สก./ทีมวิจัย/
Yong
Ambassador

6

ศูนย์เรียนรู้ข้าว
ร้าน Farmer Shop
อาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์

- ทาความเข้าใจกับนิสติ
ที่สมัครเข้าเป็น Yong
Ambassador ภายใต้
โครงการซือ้ ข้าวจาก

30

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

70

25/4/55

71

27/4/55

72

1/5/55

73

2/5/55

74

3/5/55

75

3/5/55

โครงการ
Shop
โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
โครงการวิจัย
เครือข่ายเชิง
ธุรกิจคุณค่า
สามพราน ปีที่ 3
โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ยางพารา ปีที่ 3
โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

การประชุมร่วมกับตัวแทน ทีมวิจัย/
ร้านสหกรณ์ผปู้ ฏิบตั ิงาน ตัวแทน รส.กฟผ.
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จากัด เพื่อ
ประเมินอุปสรรคและ
ปัญหา Outlet Farmer
Shop

8

การประชุมชีแ้ จงทาความ
เข้าใจร่วมกับ Yong
Ambassador

ผู้อานวยการ
สว.สก./ทีมวิจัย/
Yong
Ambassador

4

การประชุมหารือเพื่อ
ดาเนินงานโครงการวิจัย

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

5

การประชุมหารือเพื่อ
ดาเนินงานโครงการวิจัย

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

3

การประชุมชีแ้ จงทาความ
เข้าใจร่วมกับ Yong
Ambassador

ผู้อานวยการ
สว.สก./ทีมวิจัย/
Yong
Ambassador

3

การประชุมหารือร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง การจัดตั้งสมาคมผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์

ผู้อานวยการ
สว.สก./
ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

สถานที่

ผลลัพธ์

มก.
ห้องประชุมร้าน
สหกรณ์
ผู้ปฏิบตั ิงานการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จากัด

ชาวนา
- ดูบทู๊ Farmer Shop เพื่อ
ปรับปรุงชั้นวางสินค้า
เพื่อสร้างความสนใจ
- ปัญหาเรื่องมุมในการ
จัดชั้นสินค้า ซึ่งทาให้จุด
จาหน่ายสินค้าของ
Farmer Shop ไม่
สามารถจัดให้เป็น
สัดส่วน อยูใ่ นพื้นที่
เดียวกันได้
- ประชุมทาความเข้าใจ
ร่วมกับทีม Yong
Ambassador เกีย่ วกับ
แผนงาน

ศูนย์เรียนรู้ข้าว
ร้าน Farmer Shop
อาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์
มก.
ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- วางแผนการดาเนินการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
ห้อง 214 ชัน้ 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- วางแผนการดาเนินการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การจัดโครงการอบรมผู้
ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่
23-28 กรกฎาคม
2555
- การประสานภาคี
พันธมิตร ชสอ. เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมผู้ตรวจสอบ
กิจการฯ
- การประสาน ชสอ.
เพื่อขอสถานที่จัดตั้ง
สมาคม

- ประชุมทาความเข้าใจ
ร่วมกับทีม Yong
Ambassador เกีย่ วกับ
แผนงาน
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
- ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์กบั กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์จัดทา
โครงการวิจัย
“การยกระดับมาตรฐาน
การตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการ”

76

3/5/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การประชุมเพื่อพัฒนา
โจทย์วิจัย โครงการวิจัย
แนวทางการพัฒนา
เครือข่ายท่องเทีย่ วชุมชน
ในแถบอินโดไชน่า

ผู้ประสานงาน/
ดร.ธวิช สุดสาคร

2

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

77

4/5/55

โครงการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานวารสาร
ฅนสหกรณ์

คณะทางาน
วารสาร
ฅนสหกรณ์

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

78

10/5/55

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 21

คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

8

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

79

10/5/55

ชุดโครงการวิจัย

การเข้าร่วมงานแถลงข่าว

ผู้อานวยการ/

100

เดอะมอลล์

- แนวทางการพัฒนา
โจทย์วิจัย ร่วมทีมวิจัย
โดยจะเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือก/
นาเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์
- ติดตามบทความ
วารสารฅนสหกรณ์
- การรายงานผลการ
ดาเนินระหว่างการ
จัดทาวารสาร
ฅนสหกรณ์
- รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
ร้าน Farmer Shop
- พิจารณา ทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์ของ
Farmer Shop
- การเตรียมงาน
เกษตรแฟร์
30 พฤษภาคม 7 มิถุนายน 2555
- การเตรียมการงาน
มหกรรมวิชาการ สกว.
ระหว่างวันที่ 20-24
มิถุนายน 2555
- ผู้อานวยการ สว.สก.
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

กลุ่ม
เป้าหมาย

โครงการ

กิจกรรม

“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

งานเทศกาล Fruit Frash
ครั้งที่ 12

สื่อมวลชน/
ผู้ทีค่ วามสนใจ

80

14/5/55

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ผลไม้ ระยะที่ 3

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและผลิตผลไม้
คุณภาพ

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย/
เกษตรกร

81

15/5/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การประชุมหารือเกี่ยวกับ
Virtual University :
University of Farmer
Shop

ผู้อานวยการ
สว.สก./เครือข่าย
นักวิจัย
มหาวิทยาลัย
ต่างๆ

82

23/5/55

การประชุมชีแ้ จงทาความ
เข้าใจร่วมกับ Yong
Ambassador

83

26/5/55

84

29/5/55

85

29/5/55

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ระยะที่ 3
โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่
บางกะปิ

100

ผลลัพธ์
เข้าร่วมงานแถลงข่าว
งานเทศกาล Fruit
Frash ครั้งที่ 12 เป็น
การเชื่อมโยงเครือข่าย
ร่วมกับภาคีพนั ธมิตร

สหกรณ์การเกษตร
เขาคิชกูฎ จากัด

- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิเพื่อ
สร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและผลิตผลไม้
คุณภาพ

8

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผู้อานวยการ
สว.สก./ทีมวิจัย/
Yong
Ambassador

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- มีการประชุมภาคีกัน
เดือนละครั้งเพื่อ
ขับเคลื่อนงาน ซึ่ง
สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพ
หลัก โดยมอบหมายให้
อ.ดร.ธวิช สุดสาคร
เป็นผู้ประสานงานนัด
หมายการประชุมในครั้ง
ต่อไป
- ประชุมทาความเข้าใจ
ร่วมกับทีม Yong
Ambassador เกีย่ วกับ
แผนงาน

การประชุมหารือร่วมกับ
ทีมวิจัยเพื่อการ
ดาเนินงานโครงการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

7

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ประชุมหารือการดาเนิน
ตามแผนงานวิจัย

การเข้าร่วมดูงาน
THAIFEX WORLD OF
FOOD ASIA 2012

ผู้อานวยการ
สว.สก.

200

อาคารชาเลนเจอร์
1-3 อิมแพ็คเมือง
ทองธานี

การเข้าร่วมประชุมสุด
ยอดด้านสื่อสารมวลชน
แห่งเอเชีย-แปซิฟกิ Asia
Media Summit 2012

ผู้อานวยการ
สว.สก./
เจ้าหน้าที่วิจัย

1000

โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัล
พลาซ่าลาดพร้าว

- และเจรจาการค้า
กับผู้ประกอบการ
โดยตรงและได้คดั เลือก
สินค้าเข้าร่วมโครงการ
ร้าน Farmer Shop
- แนวคิดหลักคือ
“Creating
Impact:Media in
Today’s Society” หรือ
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

การค้าที่เป็น
ธรรม”

ครั้งที่ 9

การประชุมหารือร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมการเข้าร่วม
จัดแสดงผลงานวิจัยใน
งานมหกรรมวิชาการ
สกว.
การประชุมหารือร่วมกับ
ทีมวิจัยและทายาท
เกษตรกร

ผู้อานวยการ
สว.สก./
เจ้าหน้าที่
สว.สก.

9

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

7

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การนาเสนอผลงานวิจยั
ในงานเกษตรแฟร์
ประจาปี 2555

ทีมวิจัยภายใต้ชุด
โครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ

300

บริเวณอาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ
มก.

86

29/5/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

87

30/5/55

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ผลไม้ ระยะที่ 3

88

31/5/55
-5/6/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ

ผลลัพธ์
“สื่อกับการสร้าง
ผลกระทบต่อสังคมใน
ปัจจุบัน”
มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก
กว่า 50 ประเทศ รวม
กว่า 500 คน
ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ
นักสื่อสารมวลชน
นักพัฒนาเอกชน
ผู้มีส่วนร่วมโครงการ
อบรมและองค์กรต่างๆ
โดยจะมีผู้นาองค์กรสื่อ
ระดับสากลร่วมแสดง
ปาถฐถา
- การมอบหมายงานตาม
ความรับผิดชอบของ
เจ้าภาพหลัก
- ทาความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับโครงการร้าน
Farmer Shop
- หารือแนวทางและวาง
แผนการขับเคลื่อน
โครงการวิจัย ซึ่งจะเริ่ม
ดาเนินการต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 3
- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การผลิตผลไม้คุณภาพ
ของทายาทเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ทไี่ ด้เข้า
ร่วมโครงการวิจยั เพื่อ
สืบสานการผลิตผลไม้
คุณภาพจากภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นของชาวสวนใน
อดีตกับทายาท
เกษตรกร
- การนาเสนอผลงานวิจัย
ภายใต้แบรนด์
“ข้าวคุณธรรม” และ
แบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ”

34

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

การค้าที่เป็น
ธรรม”
89

1-5
/6/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การศึกษาดูงานสหกรณ์
ในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ร่วมกับนิสิต
MECรุ่นที่ 10

90

1/6/55

การบันทึกเทปเรื่องราว
ของชาวนาคุณธรรม

91

1/6/55

92

1/6/55

โครงการวิจัย
“แนวทางการ
พัฒนาไปสู่ระบบ
การรับรองมาตร
เกษตรอินทรีย์
เชิงคุณธรรม”
กรณีศึกษา
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม
โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

93

2-4
/6/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

กลุ่ม
เป้าหมาย
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”
ผู้อานวยการ
สว.สก./
เจ้าหน้าที่
สว.สก./
นิสิต MCE

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
และอาหารมังสวิรัติ

24

ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้

- เป็นการเชื่อมโยง
เครือข่าย
- ศึกษาตัวแบบระบบ
ธุรกิจของกลุ่ม I-coop
และการขนส่งสินค้า
และการจาหน่ายสินค้า
หน้าร้าน
- บันทึกเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของชาวนาคุณธรรม
โดย ตุ๊หร่าง

ชาวนาคุณธรรม/
ทีมงานสถาบัน
รามจิตติ

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมชีแ้ จงทาความ
เข้าใจร่วมกับ Yong
Ambassador

ผู้อานวยการ
สว.สก./ทีมวิจัย/
Yong
Ambassador

11

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ประชุมทาความเข้าใจ
ร่วมกับทีม Yong
Ambassador เกีย่ วกับ
แผนงาน

การประชุมหารือร่วมกับ
คุณถนัด เบิกนา เจ้าของ
ร้านกาแฟกระบี่

ผู้อานวยการ
สว.สก./
คุณถนัด เบิกนา

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- หารือการจัดจาหน่าย
กาแฟเมืองกระบี่ ณ
งานมหกรรม สกว.

การเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัตกิ าร System
Thinking และการจัดการ
งานวิจัย ABC : สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ทีมวิจัยภายใต้
สานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย

50

ห้องเจด โรงแรม
โรสการ์เด้นท์รเิ วอร์
ไซต์ สามพราน

- เป็นกิจกรรมการฝึกให้
เข้าใจกระบวนการคิด
อย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน
- วันที่ 2 เป็นกิจกรรม
การประยุกต์ความคิด
เชิงระบบมาเข้าใจการ
จัดการพื้นทีด่ ้วย
งานวิจัย ABC
- วันที่ 3 จะเป็นการ
ประยุกต์ความคิดเชิง
ระบบมาเข้าใจการ

35

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

94

7/6/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

ร่วมแถลงข่าวมหกรรม
สกว. : จัด Mini Boot
Farmer Shop

ทีมวิจัย/สกว./
สื่อมวลชน

100

95

9/6/55

การประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ชสอ. ประจาปี
2555 เพื่อเชื่อมโยง
เครือข่าย

ผู้อานวยการ
สว.สก./
ผู้นาหน่วยงาน
สหกรณ์ออม
ทรัพย์

300

96

12/6/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”
ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

ผู้อานวยการ
สว.สก./
เจ้าหน้าที่
สว.สก.

10

97

12/6/55

การประชุมหารือร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมการเข้าร่วม
จัดแสดงผลงานวิจัยใน
งานมหกรรมวิชาการ
สกว.
การจัดจาหน่ายผลไม้
คุณภาพ ภายใต้
ผลงานวิจัยภายใต้ชุด
โครงการ “การขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์

ผู้ประสาน/ทีม
วิจัยผลไม้

200

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น

สถานที่

ผลลัพธ์

จัดการพื้นทีด่ ้วย
งานวิจัย ABC
และผูเ้ ข้าร่วมประชุมยัง
ได้เดินเยี่ยมชมตลาดสุข
ใจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จาก
งานวิจัยของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์
ร่วมกับโรงแรมโรส
การเด้น ริเวอร์ไซด์
และภาคีเครือข่าย
ในโครงการกลุ่มธุรกิจ
เชิงคุณค่าสามพราน
ห้องลาดพร้าวสูท
- นิทรรศการตัวอย่าง
โรงแรมเซ็นทารา
ผลลัพธ์งานวิจัยจาก
แกรนด์ เซ็นทรัล
การสนับสนุนจาก สกว.
ลาดพร้าว
- จาลองร้าน Farmer
Shop ร่วมจัดแสดงให้
สื่อมวลชนและนักวิจัย
ได้เลือกซือ้ สิน้ ค้า โดยมี
Farmer Shop Young
Ambassador คอยตอบ
ข้อซักถามและเชิญชวน
เยี่ยมชมบูท๊ นิทรรศการ
ห้องรอยัล จูบิลี่
- เข้าร่วมประชาสัมพันธ์
บอลลูม อาคาร
เพื่อรณรงค์สมาชิก
ชาเลนเจอร์ ศูนย์
วารสารฅนสหกรณ์
แสดงสินค้าและการ - การเชื่อมโยงเครือข่าย
ประชุมอิมแพ็คเมือง
กับภาคีพันธมิตรในภาค
ทองธานี
ขบวนการสหกรณ์
ห้อง 214 ชั้น 2
- ประชุมเพื่อติดตาม
อาคารวิจัยและ
ความก้าวหน้าการ
พัฒนา มก.
จัดเตรียมงานมหกรรม
สกว.
- การวางการเข้าจัดชั้น
สินค้าในงานมหกรรม
สกว.
ซุ้มกิจกรรมหน้า
- การนาผลผลิตจาก
ร้าน Farmer Shop
กระบวนการวิจยั อย่าง
อาคารปฏิบัติการ
มีส่วนร่วม และการผลิต
คณะเศรษฐศาสตร์
ทางการเกษตรที่ดแี ละ
มก.
เหมาะสม หรือ Good

36

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

ธรรม”

และการค้าที่เป็นธรรม”

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
Agriculture Practices
(GAP) เพื่อผลิตสินค้า
ปลอดภัย ปลอดศัตรูพชื
และคุณภาพถูกใจ
ผู้บริโภค

98

15/6/55

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 21

คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

10

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

99

16/6/55

โครงการวิจัย
“แนวทางการ
พัฒนาไปสู่ระบบ
การรับรองมาตร
เกษตรอินทรีย์
เชิงคุณธรรม”
กรณีศึกษา
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม

การประชุมร่วมกับสภา
ผู้บริโภคฯ

ผู้ประสานงาน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ทีมงานสภา
ผู้บริโภคฯ/
สื่อมวลชน

60

มูลนิธิธรรมะร่วมใจ
อ.ปุาติว้ จ.ยโสธร

100

18/6/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การประชุมหารือร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมการเข้าร่วม
จัดแสดงผลงานวิจัยใน
งานมหกรรมวิชาการ
สกว.

ผู้อานวยการ
สว.สก./
เจ้าหน้าที่
สว.สก.

13

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

101

18/6/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การประชุมหารือร่วมกับ
ผู้ประกอบการสินค้าต่างๆ
ที่สนใจเข้าร่วมจาหน่าย
สินค้าในร้าน Farmer
Shop

ผู้อานวยการ
สว.สก./
ผู้ประกอบการ

11

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินโครงการร้าน
Farmer Shop
- รายงานผลการ
ดาเนินงาน ณ Outlet
ต่างๆ
- รายงานผลยอดขาย
ประจาเดือน
- เวทีแลกเปลีย่ นรู้ร่วม
กลุ่มสภาผู้บริโภค
- กิจกรรม workshop
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เชิงคุณธรรม
เพื่อนาไปสู่ความเชื่อถือ
ในระดับสากล
- กิจกรรมหว่านข้าวพันธุ์
พระราชทานลงสู่ผนื นา
และหว่านศรัทราเข้า
สู่หัวใจ
- ประชุมหารือติดตาม
ความก้าวหน้าการ
เตรียมความพร้อมใน
การจัดนิทรรศการ ณ
งานมหกรรม สกว.
- การบริหารความเสีย่ ง
ร่วมกันเมื่อเกิดกรณี
ต่างๆ
- ประชุมร่วมกับ
ผู้ประกอบการสินค้า
ต่างๆที่สนใจเข้าร่วม
จาหน่ายสินค้าในร้าน
Farmer Shop ได้แก่
คุณพวงเพ็ญ ชุณห์วิจิ
ตรา บริษัทโปรแพลน

37

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

102

20-24
/6/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การจัดบู๊ทนิทรรศการ
นาเสนอผลงานวิจัย
โครงการ “การพัฒนา
และดาเนินการตัวแบบ
Farmer Shop” /
ข้าวเกิดบุญ/
ข้าวคุณธรรม

นักวิจัย

103

24-27
/6/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การเข้าร่วมประชุม
Education&Research
Conferrence
“Cooperating for change
in the International year
of Coops”
University of Quebec,
Montreal, Canada

104

2-8
/7/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

นาเสนอบทความวิจัย
เรื่อง “Value networks:
strong strategic intent for
co-operatives”
Development in Thailand
ในคราวการประชุมทาง
วิชาการ Mainstreaming
Co-operation : An
Alternative for the 21st
century?

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

1000

ฮอลล์ 7-8
อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี

ผู้อานวยการ
สว.สก.

70

University of
Quebec, Montreal,
Canada

ผู้อานวยการ
สว.สก./
รองผู้อานวยการ
สว.สก.

60

อาคาร
Co-operative
Group
เมืองแมนเชสเตอร์

ผลลัพธ์
อุตสาหกรรมผู้ผลิตและ
จาหน่ายอาหารกลุ่ม
เครื่องปรุงรส
- สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดาเนินไปทรง
เปิดงานมหกรรม
วิชาการ สกว.
- สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ได้เข้าร่วม
นาเสนอผลงานในงาน
ด้วยผลงานวิจัย 2 ส่วน
คือ โครงการร้าน
Farmer Shop และ
ตลาดสุขใจ
- นาเสนอบทความใน
หัวข้อ“Farmer Shop as
a business model
forsustainability”
ภายใต้โครงการวิจัย
“การพัฒนาและ
ดาเนินการตัวแบบ
Farmer Shop” ที่จะเป็น
ทางเลือกของประชาชน
2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูผ้ ลิต
สินค้าเกษตรแปรรูป
และกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็น
สมาชิก Farmer Shop
- นาเสนอบทความวิจยั
เรื่อง “Value networks:
a strong strategic
intent for
co-operatives’
development in
Thailand” เนือ้ หาสาระ
ที่นาเสนออยู่ภายใต้ชุด
ความรู้ของชุดโครงการ
“การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม”
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

105

10/7/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การนาเสนอ (ร่าง)
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
และนาเสนอโครงการวิจัย
ชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
สหกรณ์และการค้าทีเ่ ป็น
ธรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย
ผู้ประสานงาน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ทีม
วิจัย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม
25

สถานที่
ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
- นาเสนอร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัยแนว
ทางการพัฒนาไปสู่
ระบบการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เชิงคุณธรรม
กรณีศึกษาเครือข่าย
คุณค่าข้าวคุณธรรม
- นาเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัย ได้แก่
1. โครงการวิจัยการศึกษา
การจัดการโซ่อุปทานใน
รูปแบบเครือข่ายของ
ธุรกิจสหกรณ์
การเกษตรไทยเพื่อ
ยกระดับศักยภาพใน
การแข่งขัน :
กรณีศึกษา เครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
2. โครงการวิจัยการสร้าง
โซ่อุปทานระหว่าง
ประเทศสาหรับสินค้า
สถาบันเกษตรกรโดย
การประเมินผล
แผนพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติฉบับที่สอง
(พ.ศ. 2550-2554)
3. โครงการวิจัยการ
จัดการภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ประชาคมอาเซียน
กรณีศึกษา :ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นชุมชนในกลุ่ม
ประเทศอินโดจีนโดย
4. โครงการวิจัยการ
ยกระดับมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดย

39

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

106

ว.ด.ป.

12/7/55

โครงการ

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

การประชุม
ผู้อานวยการ
คณะกรรมการบริหารร้าน สว.สก./
Farmer Shop
คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

10

สถานที่

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
กลไกผูต้ รวจสอบ
กิจการ
- หารือแผนการ
ดาเนินงานโครงการร้าน
Farmer Shop โดย
แผนงานในระยะต่อไป
ประกอบด้วย
1. การจัดเวทีเสวนา
วิชาการ ประจาปี 2555
ของสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ซึ่งจะจัด
ขึน้ เป็นประจาทุกปี โดย
ปีนีก้ าหนด จัดขึน้ ในวัน
ศุกร์ที่ 14 กันยายน 55
และขอความร่วมมือ
จากผู้ประกอบการเข้า
ร่วมจัดบู๊ทโครงการร้าน
Farmer Shop
เช่นเดียวกับปีทผี่ ่านมา
2. โครงการของขวัญปี
ใหม่ ในช่วงวันที่ 1-15
ธ.ค. 55 ขอความ
ร่วมมือจากคุณถนัด
เบิกนา นากาแฟเมือง
กระบี่มาเปิดบูท๊ หน้า
ร้าน Farmer Shop ที่
คณะเศรษฐศาสตร์
3. แผนการดาเนินงานเปิด
ร้าน Farmer Shop ณ
สถานที่ต่างๆ เช่น ไทย
พีบีเอส หรือ จังหวัด
เพชรบุรี เป็นต้น
4. การจัดเวทีเครือข่าย
ผู้ประกอบการ
(Suppliers) ในทุกไตร
มาส โดยต้องกาหนด
หัวข้อเสวนาและมี
กิจกรรมให้
ผู้ประกอบการได้รับ
ประโยชน์ และรับทราบ
ถึงแผนการดาเนินงาน
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
ของโครงการฯ
5. การหาพื้นที่จัด Outlet
ณ ตลาด อตก.

107

16/7/55

108

17/7/55

109

17/7/55

110

20/7/55

111

24/7/55

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ระยะที่ 3
ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานโครงการวิจัย

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- วางแผนการดาเนินการ
โครงการวิจัยตาม
แผนงานทีไ่ ด้วางไว้

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหานักสหกรณ์และ
สหกรณ์ทมี่มคี ณ
ุ ค่า

คณะกรรมการ
สรรหาสหกรณ์
และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การเจรจาพื้นที่จัดร้าน
Farmer Shop ตลาด
อ.ต.ก.

ทีมวิจัย

5

ตลาด อ.ต.ก.

- หน่วยงานที่จะส่งเรื่อง
ประชาสัมพันธ์ รูปแบบ
แผ่นประชาสัมพันธ์
โครงการประกาศ
เกียรติคุณฯ และการ
นาเสนอชื่อผูเ้ หมาะสม
โดยสรุปหน่วยงานที่จะ
จัดส่ง และเกณฑ์
คุณสมบัติของสหกรณ์
และนักสหกรณ์ที่มี
คุณค่า แห่งปี 2555 ซึ่ง
เกณฑ์คณ
ุ สมบัติของ
สหกรณ์และนักสหกรณ์
- การลงพื้นที่เพื่อจัดหา
พื้นที่สาหรับการจัดตั้ง
ร้าน Farmer Shop ณ
บริเวณตลาด อ.ต.ก.

การเข้าร่วมพิธีเปิดงาน
อาหารมังสวิรัติ

ผู้อานวยการ
สว.สก./

100

แฟร์ชั่นไอซ์แลนด์
รามอินทรา

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ระยะที่ 3

การประชุมโครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทย

ผู้ประสานงาน/
คณะกรรมการ
บริหารเครือข่าย
และทีมกลยุทธ์

14

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ผู้อานวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิด
งานอาหารมังสวิรัติ ใน
ฐานะภาคีเครือข่าย
ภายใต้โครงการร้าน
Farmer Shop
- หารือแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการซึ่งมี
ประเด็นที่สาคัญในการ
หารือคือ
1. การติดตาม

41

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

112

ว.ด.ป.

28/7/55

โครงการ

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

กิจกรรม

นิทรรศการแสดงผลงาน
โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวเพื่อคัด
สินค้าเข้าโครงการร้าน
Farmer Shop

กลุ่ม
เป้าหมาย

ทีมวิจัย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

1500

สถานที่

ณ อาคารอิมแพ็ค
เมืองทองธานี

ผลลัพธ์
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ระยะที่ 3
โดยที่ประชุมได้รว่ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัญหาอุปสรรค
ข้อจากัด
2. พิจารณาหารือเรื่อง
ตัวแทนจาหน่าย
ข้าวสารแบรนด์เกิดบุญ
เพื่อทาให้ผบู้ ริโภค
ไว้วางใจและการ
พิจารณาพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ใหม่
3. การส่งเสริมทา
โครงการ GAP และ
หารือการเตรียมการจัด
เวทีสรุปบทเรียน
โครงการ GAP ของภาคี
สมาชิกเครือข่าย
4. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวเปลือกและข้าวสาร
5. แผนงานวิจัยเพื่อ
รายงานใน Inception
report / progressreport
และนัดหมายประชุม
ประจาเดือนละ 1 ครั้ง
ในทุกวันศุกร์ที่ 2 ของ
เดือน
- มีนิทรรศการ
“น้าพุเฉลิมพระเกียรติ”
การจาหน่ายสินค้าของ
ร้านศิลปาชีพ 904
ตลาดสินค้าราคาพิเศษ
มากกว่า 400 ร้านค้า
สินค้าจากผู้ประสบ
อุทกภัยและพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนใต้

42

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม
5

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

113

31/7/55

โครงการวิจัย
กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน

ประชุมหารือติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานโครงการวิจัย

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

114

1/8/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

ติดตามความก้าวหน้า
กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้าน
คลองใหญ่ และเวที
แลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
กลุ่มองค์กร
เกษตรกรบ้าน
คลองใหญ่

60

สานักงานกลุ่ม
องค์กรเกษตรกร
บ้านคลองใหญ่
ตาบลหันคา
จังหวัดชัยนาท

115

7/8/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหานักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคณ
ุ ค่า

คณะกรรมการ
สรรหาสหกรณ์
และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า

7

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

116

8/8/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การประชุมเพื่อปรับแก้
ข้อเสนอโครงการวิจยั
โครงการยกระดับ
มาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์ โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัยจากกรม
ตรวจบัญชี
สหกรณ์

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

สถานที่
ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
- โครงการวิจยั และการ
ขับเคลื่อนแผนงานวิจยั
โดยได้นดั หมายประชุม
ขับเคลื่อนโครงการวิจัย
ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของ
เดือน
- การจัดนิทรรศการงาน
มหกรรม สกว. ระหว่าง
วันที่ 20-24 มิถุนายน
2555 ณ ฮอลล์ 7-8
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- ตกผลึกความคิดใน
ประเด็นสาเหตุปัญหา
การเกิดหนีส้ ิน อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการประกอบ
อาชีพของสมาชิก ซึ่ง
จาแนกตามประเภทการ
ประกอบอาชีพของ
สมาชิก 4 อาชีพหลัก
คือ ทานาข้าว ทาไร่อ้อย
เลีย้ งสัตว์และปลูกมัน
สาปะหลัง
- หารือการวางแผน
ดาเนินงานโครงการ
- เตรียมการประสาน
วิทยากร
- ส่งจดหมายเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์การ
เสนอชื่อสหกรณ์และนัก
สหกรณ์ที่มีคณ
ุ ค่า
- ข้อเสนอแนะสาหรับ
ศึกษาข้อมูลและ
แนวทางในการดาเนิน
โครงการเพิ่มเติม จึง
นามาซึ่งในการประชุม
เพื่อหารือแนวทางการ
ปรับแก้ข้อเสนอ
โครงการวิจัยในครั้งนีใ้ ห้
เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒแิ ละ
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

117

9/8/55

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ระยะที่ 3

การศึกษาดูงาน
กระบวนการผลิตข้าว
บรรจุถุงที่ บริษทั โรงสีไฟ
เจียเม้ง จากัด

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัยเครือข่าย
คุณค่าข้าวหอม
มะลิสหกรณ์
ไทย/
ทีมวิจัย

26

ณ โรงสีไฟบางซื่อ
เจียเม้ง จากัด

118

10/8/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์เครดิตยูเนียน
แห่งประเทศไทย จากัด
(ช.ส.ค.)

ผู้อานวยการ
สว.สก./
ผู้บริหาร ชสค./
ทีมงาน ชสค.

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

119

14/8/55

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

โครงการคัดเลือกสินค้า
โครงการร้าน
Farmer Shop ครั้งที่ 7
และ เวทีเรียนรู้ในหัวข้อ
“แนวทางการขับเคลื่อน
ธุรกิจ Farmer Shop”

ผู้ประสานงาน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คัดเลือกสินค้า/
ทีมวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop/
เครือข่าย

30

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
ห้อง 701 ชั้น 7
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
เจตนารมณ์ของนักวิจัย
ที่ต้องการยกระดับ
มาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดย
กลไกผูต้ รวจสอบ
กิจการ
- ผู้ประสานงานกลางชุด
โครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ภาคีเครือข่าย
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทย 5 สหกรณ์ได้แก่
สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสยั จากัด
สหกรณ์การเกษตร
บรบือ จากัด สหกรณ์
การเกษตรกระสังข์
จากัด และสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ
จากัด เดินทางไปดูงาน
กระบวนการผลิตข้าว
บรรจุถุง ณ บริษทั โรงสี
ไฟเจียเม้ง จากัด
- หารือคือแนวทางความ
ร่วมมือการจัดงาน
ประกาศเกียรติคุณ
สหกรณ์ที่มีคณ
ุ ค่าและ
นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า
แห่งปี 2555
ในวันที่ 14 กันยายน
2555 นี้
- มีผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต
ร่วมนาสินค้ามา
คัดเลือกจานวน 17 ราย
มีสินค้าทั้งสิน้ 92
รายการ
- การประชุมหารือระบบ
การนาสินค้าเข้า
จาหน่ายร้าน Farmer
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

ผู้ประกอบการ
ร้าน Farmer
Shop

120

16/8/55

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ระยะที่ 3

โครงการซือ้ ข้าวจาก
ชาวนา จัดบู๊ทจาหน่าย
ข้าวหอมมะลิแบรนด์
“ข้าวเกิดบุญ”

ทีมวิจัย/ตัวแทน
เครือข่าย
สหกรณ์/
ประชาคม มก.

50

121

17/8/55

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดาเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การประชุมหารือแนว
ทางการแก้ปัญหาวัตถุดบิ
กล้วยเล็บมือนางขาด
ตลาดในการผลิตสินค้า

ผู้ประสานงาน/
ทีมงานสานักงาน
การปฏิรูปทีด่ ิน
เพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.)/
ผู้ประกอบการ
บริษัท เอส ที ไอ
มาร์เก็ตติง้
จากัด

4

สถานที่

ผลลัพธ์

Shop โดยมีการระดม
ความคิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหัวข้อ “แนว
ทางการขับเคลื่อนธุรกิจ
Farmer Shop”โดยมี
ประเด็นในการหารือคือ
1. ข้อเสนอสาหรับ
ผู้ประกอบการในการมี
ส่วนร่วมกับ Farmer
Shop
2. องค์ความรู้ที่ต้องการ
3.ข้อเสนอแนะสาหรับแนว
ทางการขับเคลื่อน
บริเวณโรงอาหาร
- นาข้าวหอมมะลิแบรนด์
กลาง 2 ภายใน มก.
ข้าวเกิดบุญ มาวาง
จาหน่าย บริเวณ
โรงอาหารกลาง 2
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ บางเขน เพื่อ
เป็นการรณรงค์สร้าง
ทางเลือกให้แก่
ประชาคมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ให้มี
โอกาสบริโภคข้าว
คุณภาพดีในราคา
ยุติธรรม และมีโอกาส
อุดหนุนเกษตรกรไทย
ผ่านกลไกร้าน Farmer
Shop
ห้อง 214 ชั้น 2
- คุณวินัย เมฆดา
อาคารวิจัยและ
สานักงานการปฏิรปู
พัฒนา มก.
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) ได้นดั หมาย
คุณบรรหาร แสงฟูา
สุวรรณ ผูป้ ระกอบการ
บริษัท เอส ที ไอ มาร์
เก็ตติง้ จากัด ผู้ผลิต
กล้วยอบเล็บมือนางศรี
ภา หารือถึงแนว
ทางการแก้ปัญหา
วัตถุดิบกล้วย

45

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

122

21/8/55

123

28/8/55

123

124

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
เล็บมือนางขาดตลาดใน
การผลิตสินค้า
- การคัดสรรนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
ตามรายชื่อที่ทาง
หน่วยงานต่างๆได้
ประชาสัมพันธ์

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”
ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การประชุม
คณะกรรมการสรรหา
สหกรณ์และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่าแห่งปี 2555 คั้งที่
3/2555

คณะกรรมการ
สรรหาสหกรณ์
และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุม
คณะกรรมการสรรหา
สหกรณ์และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่าแห่งปี 2555 คั้งที่
4/2555

คณะกรรมการ
สรรหาสหกรณ์
และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การคัดสรรนักสหกรณ์
และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
ตามรายชื่อที่ทาง
หน่วยงานต่างๆได้
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

29/8/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ง
ประเทศไทย จากัด
(ชสค.) ในการเตรียมจัด
งานประกาศเกียรติคุณ
สหกรณ์และนักสหกรณ์ที่
มีคุณค่าแห่งปี 2555

ผู้อานวยการ
สว.สก./
ทีมงาน ชสค.

10

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

30/8/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การเข้าร่วมงานฉลองการ
ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด ครบรอบ 40 ปี
และปีสากลแห่งการ
สหกรณ์ และร่วมจัดบูท๊
ประชาสัมพันธ์
วารสารฅนสหกรณ์

ผู้อานวยการ/
ทีมวิจัย/
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในขบวนการ
สหกรณ์

600

โรงแรมรามา
การ์เด้นท์
กรุงเทพฯ

- สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ได้รว่ มมือกับ
ชุมนุมสหกรณ์เครดิต
ยูเนียนแห่งประเทศไทย
จากัด ในการจัดงาน
ประกาศเกียรติคุณ
สหกรณ์และนักสหกรณ์
ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555
และเสวนาวิชาการขึน้
ในวันที่ 14 กันยายน
2555
- การวางแผนงานร่วมกัน
ในการจัดงานเกีย่ วกับ
กาหนดการและขั้นตอน
ในพิธีจัดงาน การ
จัดเตรียมงาน
นิทรรศการ
- ร่วมจัดนิทรรศการ
นาเสนอผลงานวิจัย
ร่วมกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต่างๆที่นาผลงาน
นวัตกรรมการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในหัวข้อ แนว
ทางการพัฒนาระบบ
การเงินที่เกือ้ หนุนการ

46

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
พึ่งพาตนเองและ
ร่วมมือกันระหว่าง
สหกรณ์
- ประชาสัมพันธ์
วารสารฅนสหกรณ์แก่ผู้
มีส่วนเกีย่ วข้องใน
ขบวนการสหกรณ์
- ประชุมเตรียมความ
พร้อมการจัด
นิทรรศการ
- วาง layout สาหรับการ
วางพื้นทีเ่ พื่อจัด
นิทรรศการ

125

4/9/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การประชุม
คณะกรรมการบริหารร้าน
Farmer Shop และ
เครือข่าย เพื่อเตรียมงาน
นิทรรศการเวทีเสวนา
วิชาการ

ผู้ประสานงาน/
คณะกรรมการ
บริหารร้าน
Farmer Shop/
/เครือข่าย
ผู้ประกอบการ

20

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

125

4/9/55

การประชุม
คณะกรรมการสรรหานัก
สหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า

คณะกรรมการ
สรรหานัก
สหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มี
คุณค่า

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- เตรียมความพร้อม
สาหรับงานเสวนา
วิชาการ

126

14/9/55

ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”
ชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

การจัดเวทีเสวนาวิชาการ
“ทาสหกรณ์ให้เป็น
ทางเลือกของประชาชน”

700

ห้องประชุมสุธรรม
อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
มก.

- ภาคเช้าจัดเวทีเสวนา
วิชาการ หัวข้อ “ทา
สหกรณ์ให้เป็นทางเลือก
ของประชาชน”
- ภาคบ่าย เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “Farmer Shop
ทางเลือกของประชาชน”

127

15/9/55

โครงการวิจัย
เครือข่ายเชิง
ธุรกิจคุณค่า
สามพราน

แถลงข่าวการได้รับรางวัล
Asia Responsible
Entrepreneurship Awards
และได้รับมาตรฐาน
International Federation
of Organic Agriculture
Movement (IFOAM) และ
European Union Organic
(EU) ของสวนออแกนิค
สามพรานริเวอร์ไซด์

คณะกรรมการ
สรรหานัก
สหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มี
คุณค่า/ผูท้ รงคุณ
วุฒิ/เเครือข่าย
วิจัย/คนในภาค
ขบวนการสหกรณ์
ผู้ประสานงาน/
รองผู้อานวยการ
สานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย/
ผู้บริหารโรงแรม
สามพรานริเวอร์
ไซด์ จากัด/
สื่อมวลชน

100

โรงแรมสามพราน
ริเวอร์ไซด์ จากัด

- แถลงข่าวการได้รบั
รางวัล Asia Responsible
Entrepreneurship Awards
และได้รับมาตรฐาน
International Federation
of Organic Agriculture
Movement (IFOAM) และ
European Union Organic
(EU) ของสวนออแกนิค
สามพรานริเวอร์ไซด์
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บทที่ 4
ผลผลิตการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย ในระยะที่ 5
เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง ผลผลิตการวิจัยใน 3 ส่วน คือ ส่วนแรก รายละเอียดการ
ดาเนินการโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการฯ ส่วนที่สอง กลไกสนับสนุนและแนวปฏิบัติในการ
ขับเคลื่อนการวิจัยตามกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ส่วนที่สาม ผลผลิตการวิจัย
4.1 รายละเอียดโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ ระยะที่ 5
โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการฯ ระยะที่ 5 ประกอบด้วย 12 โครงการ ภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณ ปี 2554 จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 7,465,000 บาท ภายใต้การสนับ
สนุนงบประมาณ ปี 2555 จานวน 9 โครงการ งบประมาณทั้งสิน้ 4,611,715 บาท ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดโครงการวิจัยที่ดาเนินการภายใต้ชุดโครงการ ระยะที่ 5
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการวิจัยลู่ทางการพัฒนาไปสู่ระบบการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม
: กรณีกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรม
ภายใต้เครือข่ายมูลนิธิธรรมะ ร่วมใจ
จ.ยโสธร
ชื่อหัวหน้าโครงการ : คุณนิคม เพชรผา
งบประมาณ : 300,000 บาท
2 โครงการวิจัยการพัฒนาและดาเนินการ
ตัวแบบ Farmer Shop ปีที่ 2
ชื่อหัวหน้าโครงการ : รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
งบประมาณ : 5,665,000 บาท

3

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 มิ.ย. 5431 พ.ค. 55

15 ส.ค. 5414 ส.ค. 56

15 ส.ค. 5414 พ.ย. 55

ผลผลิต/ผลผลิตที่คาดหวังจากการวิจัย



คู่มือประกันคุณภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับแนวทางการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ “เชิงคุณธรรม” ที่
เป็น ที่ยอมรับมาตรฐานสากล

รายงานผลการดาเนินการโครงการ
 รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจ-สังคม
 ผลการพัฒนาคุณภาพสินค้าภายใต้โครงการ
 รายละเอียด
 เงื่อนไขมาตรฐานคุณภาพ Farmer Shop
 คู่มือการจัดตั้งและด าเนินการร้าน Farmer
Shop เพื่อการขยายผลในชุมชน
 ข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการขยายผลใน
ชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ
 วารสารฅนสหกรณ์ 5 เล่ม
 ก าร ป ร ะเมิน ผ ล ก า ร ใ ช้ ป ร ะโ ย ช น์ ข อ ง
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหน้าโครงการ : คุณสายสุดา ศรีอุไร
งบประมาณ : 1,500,000 บาท

4

โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
สามพราน ปีที่ 3
ชื่อหัวหน้าโครงการ : คุณอรุษ นวราช
งบประมาณ : 649,000 บาท

5

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3
ชื่อหัวหน้าโครงการ : คุณบุญเกิด ภานนท์
งบประมาณ : 583,000 บาท

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลผลิตที่คาดหวังจากการวิจัย

วารสารฅน สหกรณ์และเว็บ ไซต์ ผ่านกลไก
เครื อข่ า ยสมาชิ ก วารสารฅนสหกรณ์ และ
Social Network
 เอกสารเผยแพร่ สื่อพิมพ์และเมนู ร ายการใน
เว็บไซต์และบทความในวารสารฅนสหกรณ์
 ข้อเสนอสาหรับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้าน
สหกรณ์ เพื่อการสานต่อนโยบายการยกระดับ
ความสามารถของผู้ เกี่ ยวข้ องกั บการพั ฒนา
สหกรณ์และระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรม
1 เม.ย. 55-  ผลการขับเคลื่อนกลไกการตลาดในการจั ด
31 มี.ค. 56
ระเบี ย บการเรี ย นรู้ ที่ จ ะยกระดั บ เกษตร
ปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์
 ผลการดาเนินงานแปลงสาธิต การทาเกษตร
อินทรีย์ภายใต้การกากับแนะนา
 ข้อเสนอสาหรับแนวทางการพัฒนาระบบการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ การยกระดั บ ท าการเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
 ข้ อเสนอแนวทางการพั ฒ นาระบบมาตรฐาน
การรั บ รองคุ ณภาพสิ น ค้ าเกษตรปลอดภั ย
มาตรฐาน (Q)
 ผลการดาเนินงานของกลุ่มธุร กิจเชิง คุณค่าที่
มีต่อเศรษฐกิจ สังคม ของภาคีกลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่า
 ความคิ ด เห็น ของผู้ ผ ลิต และผู้ บ ริโ ภคที่ มี ต่ อ
กลไกการจั ด ระบบตลาดสิ น ค้ า เกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
 ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ เชิ ง นโยบายในการ
ยกระดั บ มาตรฐานสิ น ค้ าเกษตรปลอดภั ย
และเกษตรอินทรีย์
1 เม.ย. 55-  แผนการขั บ เคลื่อ นธุ ร กิ จ เครือ ข่ ายที่ มี ก าร
31 มี.ค. 56
กาหนดตัวชีว้ ัดเชิงคุณค่า / มูลค่า
 แผนการขับเคลื่อนแบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ”
 ผ ล ก าร ด าเ นิ น ง าน เค รือข่ าย ฯ ใ น ก า ร
สร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ ภ าคี
พันธมิตรและผู้เกี่ยวข้อง
49

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลผลิตที่คาดหวังจากการวิจัย
ชุด ความรู้ส าหรับ แนวทางการพัฒ นาระบบ
ธุรกิจเครือข่ายสู่เปูาหมายร่วม
 ตั ว แบบธุ ร กิ จ เครื อ ข่ า ยในแนวทางของการ
บริหารจัดการโซ่อุปทาน
 ชุ ด ความรู้ แ นวทางการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ไว้วางใจแก่ผู้บริโภคสาหรับผลิตภัณฑ์สินค้า
สหกรณ์
 แผนการปฏิ บัติ ก ารวิจั ย การบริ ห ารจัด การ
ธุรกิจสหกรณ์ภายใต้โซ่อุปทาน
 แผนธุ ร กิ จ เครื อ ข่ า ยภายใต้ โ ซ่ อุ ป ทานที่
ครอบคลุ ม กิ จ กรรมต้ น น้ า กลางน้ า และ
ปลายน้า
 รายงานสรุป แนวทางการให้ ก ารเรีย นรู้ ด้ว ย
กลไกกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ แก่เกษตรกร
รุ่นใหม่
 ตั ว แบ บระบบธุ ร กิ จ ผ ลไม้ คุ ณภาพของ
เครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน
 รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เครื อ ข่ า ย
ภายใต้โซ่อุปทาน
 รายงานสรุป ผลการขับ เคลื่ อนศูน ย์ เรี ยนรู้ สู่
เกษตรกรเปูาหมาย
 ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย แนวทางการ
ส่ ง เสริ ม เกษตรกรชาวสวนผลไม้ คุ ณ ภาพ
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ผ ล ไ ม้ ส ห ก ร ณ์
การเกษตรภายใต้โซ่อุปทาน
 รายงานสถานการณ์การดาเนินธุรกิจภายใต้
การดาเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
 รายงานความก้าวหน้า การขับเคลื่อนศูนย์
เรียนรู้และแผนส่งเสริมการทาสวนยางแก่
สมาชิก
 รายงานผลการจัดเวทีถอดบทเรียนความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
 รายงานความก้าวหน้าการจัดทาแผนธุรกิจที่
มีการบริหารความเสี่ยง
 แผนธุรกิจปี 2555 – 57 ที่มีรายละเอียด


6

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้
จ.จันทบุรี ปีที่ 3
ชื่อหัวหน้าโครงการ : คุณศศิธร วิเศษ
งบประมาณ : 445,000 บาท

1 เม.ย. 5531 มี.ค. 56

7

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ปี
ที่ 3
ชื่อหัวหน้าโครงการ : รศ.ศานิต เก้าเอีย้ น
งบประมาณ : 607,000 บาท

1 เม.ย. 5531 มี.ค. 56

50

ลาดับ
ที่

8

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสาหรับ 1 ก.ย. 55สินค้าสถาบันเกษตรกรของไทย
31 ส.ค. 56
ชื่อหัวหน้าโครงการ : คุณธนพัทธ์ แสงอรุณ
งบประมาณ : 286,000 บาท

ผลผลิต/ผลผลิตที่คาดหวังจากการวิจัย
ต้นทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงจาแนก
ตามช่องทางการตลาด
 ผลการประเมินตนเองที่คานึงถึงแนวทางการ
ปูองกันความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ
ยางพารา โดยคานึงถึงความเสี่ยงในการ
ดาเนินงาน (Operation risk) ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial risk) และความเสี่ยงด้าน
นโยบาย (Policy risk)
 ผลการประเมินความคิดเห็นระดับเกษตรกร
และผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับสมาชิก สหกรณ์
และระดับเครือข่าย
 ศูนย์เรียนรู้แบบเสมือนจริง (Virtual learning
center) เพื่อให้บริการสมาชิกและผู้สนใจ
 ข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการขับเคลื่อน
แผนธุรกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงสาหรับ
สหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือการส่งเสริมสมาชิกชาวสวนยางใน
แนวทางเพื่อความมั่นคงในอาชีพ
 การทบทวนวรรณกรรมว่ าด้ ว ยการจัด การ
โซ่ อุป ทานเพื่ อพั ฒนาความสามารถในการ
แข่ ง ขัน ทางธุ รกิ จ และปัจจั ยต่ างๆ ที่ส่ ง ผล
ต่อการนาแนวทางการจัดการนี้ไปใช้ในธุรกิจ
ขนาดย่อม
 ขั้น ตอนและกิจกรรมในการสร้างโซ่อุปทาน
ระหว่ า งประเทศของสถาบั น เกษตรกร
ต้นแบบที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 ผลการถ่ า ยทอดประสบการณ์ ที่ ไ ด้ จ าก
กรณีศึกษาข้างต้นให้ แก่สถาบัน เกษตรกรที่
จาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งมีศักยภาพใน
การพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศจานวน 10
แห่ ง รวมทั้ ง ผลการสั ม ภาษณ์ ส ถาบั น
เกษตรกร 10 แห่งนี้ เพื่อค้นหาปัจจัยที่กั้ น
ขวางไม่ ใ ห้ มี ก ารสร้ า งโซ่ อุ ป ทานระหว่ า ง
ประเทศ
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9

แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์
การเกษตรไทย
ชื่อหัวหน้าโครงการ :
คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์
งบประมาณ : 341,660 บาท

15 ก.ย. 5514 มิ.ย. 55













10 การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ
ชื่อหัวหน้าโครงการ :
คุณผาณิต บูรณ์โภคา
งบประมาณ : 427,055 บาท

15 ก.ย. 5514 ก.ย. 56







ข้ อ เสนอแนะทางนโยบายต่ อ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชน
รายงานการศึ กษาทฤษฎีและงานวิ จัยอื่น ที่
เกี่ยวข้อง
รายงานผลจากการศึ ก ษาและรวบรวม
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของโซ่อุ ป ทาน สหกร ณ์
การเกษตรกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง อย่ า งน้ อ ย 2
สหกรณ์
รายงานผลการศึ ก ษาและรวบรวมข้ อมู ล
ของโซ่ อุ ป ทานสหกรณ์ ก ารเกษตรกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งทั้ ง
ประกอบด้ ว ย
รูป แบบโครงสร้ างองค์ ป ระกอบโซ่ อุป ทาน
ลั ก ษณะของความร่ ว มมื อ ประโยชน์ แ ละ
อุปสรรคของความร่วมมือในแต่ละช่องทาง
สรุ ป ผลจากการประเมิ น และเปรี ยบเที ยบ
ศักยภาพในการแข่งขั นของแต่ละโซ่อุปทาน
ใ น เ ก ณ ฑ์ วั ด ผ ล ทั้ ง 4 ด้ า น ( Balance
Scorecard)
ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะห์ ก า ร จั ด ล า ดั บ
ความส าคั ญ ของปั จ จั ย เสริ มอื่ น ๆ ทั้ ง ด้ า น
การเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน ที่สมาชิกในโซ่
อุป ทานแต่ ล ะระดั บ คาดว่ าจะสามารถช่ ว ย
ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันได้มากขึน้
ข้อเสนอแนะในการยกระดับความร่วมมือ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแก่โซ่อุปทาน
ของสหกรณ์การเกษตรไทย
ผ ล ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม ส า ห รั บ
มาตรฐานการตรวจสอบโดยกลไกของผู้
ตร ว จส อบกิจการ แล ะนวั ต กร ร มก าร
ตรวจสอบกิจการ
ทฤษฎี ก ฎหมาย ค าสั่ ง นายทะเบี ยน และ
กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ
กิจการ
สถานการณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
โดยกลไกของผู้ ตรวจสอบกิ จการที่ชี้ใ ห้เห็ น
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11 การสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการ
สหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ
ชื่อหัวหน้าโครงการ : ดร.โชคชัย สุทธาเวช
งบประมาณ : 484,000 บาท

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลผลิต/ผลผลิตที่คาดหวังจากการวิจัย

ข้ อ จ ากั ด อุ ป สรรค ในการท างานของผู้
ตรวจสอบกิจการ
 ปัจจัยที่ส่ง ผลต่อการก าหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบ
 แนวทางในการก าหนดวิ ธี ก ารด าเนิ น งาน
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการที่มี
คุ ณ ภ า พ ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค า แ น ะ น า แ ก่
คณะกรรมการด าเนิ น งานได้ อย่ างถู ก ต้ อ ง
ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สหกรณ์ท่ดี ี
 แนวทางการคั ด สรรผู้ ต รวจสอบกิ จ การที่
สามารถวางแนวทางการสร้ างสรรค์ ก าร
ให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ แก่สมาชิก
 สรุ ป บทเรี ย นที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย และแนว
ทางการนาไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์
15 ก.ย. 55-  รายงานวิจัยที่แสดงถึงรายชื่อนวัตกรรมและ
14 พ.ค. 55
คุ ณ ลั ก ษณะโดยสั ง เขปของนวั ต กรรมที่
เกิดขึน้ ในขบวนการสหกรณ์ ในรอบประมาณ
10 ปี (พ.ศ. 2546- 2554) หลั ง จากการ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดย
จ าแนกเป็ น ประเภทๆ เช่ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
เทคนิ ค การจั ด การ และ อื่ น ๆ ตามสั ง กั ด
ประเภทหน่วยงานและสหกรณ์ประเภทต่างๆ
รวมทั้ง ประโยชน์ ของนวัต กรรมเหล่ านั้ น แก่
ขบวนการสหกรณ์ (และสังคม) ไทย
 รายงานวิ จั ย ที่ พ รรณนาและอธิ บ ายถึ ง
พัฒนาการ วิธี และกระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมต่างๆ โดยคัดสรรเฉพาะนวัตกรรม
เด่นๆ ที่เกิดขึ้น จากปัจจัยด้านองค์ก าร และ
ปั จ จั ย อื่ น ๆ เ ช่ น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอก
ขบวนการสหกรณ์ที่เอื้ออานวยหรือส่งเสริ ม
ต่อการพัฒ นาหรือสร้ างสรรค์ นวั ตกรรมให้
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เกิดขึน้ ครอบคลุมถึงการแสดงให้เห็นว่า:
 หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธ น าคาร เพื่ อก าร เก ษ ต ร แ ล ะส ห ก ร ณ์
การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์แห่ง ชาติ สมาคม
นัก เศรษฐศาสตร์ ส หกรณ์ สถาบั น วิ ช าการ
ต่าง ๆ และองค์ การต่างๆ ที่เ กี่ยวข้อง อาทิ
สั น นิ บ าตสหก รณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ไ ด้
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม มี ส่ ว นร่ ว มในการ
พั ฒ นาหรื อ สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม และได้
ด าเนิ น การอะไรบ้ างหรือไม่ และอย่ างไรใน
การตอบสนองต่อการพัฒนาหรือสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เกิดขึน้ ในขบวนการสหกรณ์
 ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการสหกรณ์
แห่ ง ชาติ มีค วามเข้ าใจและเข้ าถึ ง เรื่องการ
พั ฒ นาหรื อสร้ างสรรค์ น วั ต กรรมมากน้ อ ย
เพียงใด
 รายงานวิ จั ย ที่ อ ธิ บ ายถึ ง ว่ า บริ บ ทของการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
ฉบั บ ที่ ห นึ่ ง และสองเกื้อหนุ น ต่ อการพั ฒ นา
หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือไม่และอย่างไร
ครอบคลุมถึงการแสดงให้เห็นว่า:
 โครงสร้ า งการขั บ เคลื่ อ นแผน ที่ คพช .
กาหนดไว้ มีส มรรถนะในการเอื้ออานวยต่ อ
การพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไร
 กฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์ แ ละระเบี ย บต่ า งๆ
หรือ เงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องเอื้ออานวยหรือเป็น
อุปสรรคต่อพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม
อย่างไร
 โคร งส ร้ า ง แล ะก ลไก อะไร ที่ จ ะเอื้ อ ต่ อ
บรรยากาศในการพั ฒ นาหรื อ สร้ า งสรรค์
นวั ต กรรมในขบวนการสหกรณ์ ใ นอนาคต
เพื่ อการยกระดั บ การพั ฒ นาสหกรณ์ ไ ทยสู่
ความเป็นปึกแผ่นและช่วยยกระดับชีวิตความ
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เป็นอยู่ของสมาชิก และชุมชนตามอัต ลักษณ์
ของการเป็น องค์ ก ารธุ ร กิ จฐานสั ง คมอย่ าง
แท้จริง
 แนวคิด และแนวทางการส่ง เสริมการพั ฒ นา
และการบริ ห ารนวั ต กรรมของขบวนการ
สหกรณ์ในอนาคต

12 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ 15 ก.ย. 55การพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน : 14 ก.ย. 56
กรณีศึกษาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ์ จ.พังงา
ชื่อหัวหน้าโครงการ : ดร.ธวิช สุสาคร
งบประมาณ : 789,000 บาท

รายงานการทบทวนวรรณกรรมและอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 รายงานการศึก ษาระบบการจั ด การความรู้
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของเครือ ข่ า ยท่ อ งเที่ ย ว
ชุมชนจังหวัดพังงา 11 กลุ่ม
 รายงานการจัดทาระบบฐานข้อมูล ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นของเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวั ด
พังงา
 รายงานการวิเคราะห์ข้อค้นพบจากโครงการ
วิจยั
 ข้อเสนอสาหรับแนวทางการพั ฒ นาศัก ยภาพ
การท่องเที่ยวด้านอุปทานการท่องเที่ยว และ
อุปสงค์การท่องเที่ยว จากการจัดการความรู้
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของเครือ ข่ า ยท่ อ งเที่ ย ว
ชุมชนจังหวัดพังงา 11 กลุ่ม
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4.2 กลไกและแนวปฏิบัตใิ นการขับเคลื่อนการวิจัยตามกรอบระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรม
การขับ เคลื่อ นการวิจั ยภายใต้ ชุด โครงการฯ ระยะที่ 5 นั้ น เป็น ไปในพื้น ที่ก ารวิจั ย
กลไกและแนวปฏิบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.1 พื้นที่การวิจัย
การขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัย ในระยะที่ 5 ซึ่งมีโครงการย่อยที่อยู่ระหว่างการ
วิจัยทั้งสิ้น 7 โครงการ กระจายการทางานในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม
เพชรบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร ตรัง มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา
ชัยนาท และมีโครงการวิจัยใหม่ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
สาหรับสินค้าสถาบันเกษตรกรของไทย โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้
โซ่อุปทานของธุรกิจ สหกรณ์ก ารเกษตรไทย โครงการวิจั ยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ โครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์
ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และโครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่ อการพัฒนาศัก ยภาพกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน : กรณีศึก ษาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ์ จ.พังงา ดังรายละเอียดในรูปที่ 4.1
·
·
·
·
·

.

.
Farmer Shop

.

รูปที่ 4.1 พื้นที่การวิจัยชุดโครงการฯ ระยะที่ 5
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4.2.2 กลไกการสนับสนุนของชุดโครงการฯ นั้นดาเนินการใน 4 ประการ ได้แก่ (รูปที่ 4.2)
1) ทีมพี่เลี้ยง ประกอบด้วย ผู้ประสานงานและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการประสานงาน
การติดตามหนุนเสริมแก่ทมี วิจัย ทั้งด้านให้คาแนะนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้องกับการวิจัย และ
การจัดทารายงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนในช่วงระยะเวลาของชุดโครงการวิจัย ทีมพี่เลี้ยงได้ดาเนิน
กิจกรรมทั้งสิน้ 17 ครั้ง
2) วารสารฅนสหกรณ์ จะใช้เป็นกลไกในการเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัย
ความรู้ด้านสหกรณ์ ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าการวิจัยของชุดโครงการ เพื่อให้นักวิจัยและ
ชุมชนวิจั ยได้รับรู้ส ถานการณ์ ที่จ ะเป็น ประโยชน์ใ นการขับเคลื่อนการวิจั ย ในช่วงระยะเวลาชุด
โครงการได้จัดทาวารสาร จานวน 5 เล่ม มีบทความทั้งสิ้น 83 บทความ มีสมาชิกวารสาร จานวน
337 คน ห้องสมุดที่ได้เป็นภาคี 11 แห่ง หน่วยงาน 200 แห่ง
3) เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th เป็นกลไกในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หมูน่ ักวิจัยและผู้สนใจในเรื่องการวิจัย การสหกรณ์ และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีเมนู 14 เมนูหลัก
45 เมนูยอ่ ย มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ยเดือนละ 868 ราย
4) เวทีเรียนรู้และกิจกรรมสนับสนุน จะใช้เป็นกลไกในการปลุกจิตสานึก ปรับวิธี
คิด และเพิ่มพูนความรู้แก่นักวิจัยและกลุ่มเปูาหมายการวิจัย เพื่อให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนการวิจัย สู่ความสาเร็จตามเปูาหมายซี่งในช่วงเวลาชุดโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้มีการจัดเวที
เรียนรู้และกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งสิน้ 110 ครั้ง มีผู้เข้ามามีส่วนร่วม จานวน 10,522 คน

www.cai.ku.ac.th

รูปที่ 4.2 กลไกสนับสนุนการวิจัยตามกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
57

4.2.3 แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุดความรู้ตามกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่
เป็นธรรม VN & F Platform
ชุดความรู้ภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform)
เป็นการบูรณาการชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า การจั ดการเชิงกลยุทธ์สหกรณ์ และการ
บริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ (ซึ่งเป็นชุดความรู้ท่เี ป็นผลผลิตจากการวิจัยในระยะที่ผ่านมา)
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายไปสู่ระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม อันจะก่อให้เกิดการกินดี อยูด่ ี และความสามัคคีของคนในชาติ (รูปที่ 4.3)

รูปที่ 4.3 ชุดความรู้ภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
กระบวนการขับเคลื่อนชุดความรู้ VN&F Platform ภายใต้คาแนะนาของทีมพี่เลี้ยงเป็นไป
ตามกระบวนการ ดังนี้ (รูปที่ 4.4)
1) การสร้ า งความร่ ว มมื อของภาคีเ ครื อ ข่ ายในรู ป แบบของหุ้น ส่ ว นหรือ พั น ธมิ ต ร
(Partnership Interaction) ภายใต้ค่านิยมหรือปณิธานร่วม
2) การเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ของภาคี เ ครื อ ข่ า ย (Complementary
Relationship) โดยใช้กิจกรรมร่วมและการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง
3) การมีมุมมองร่วมกัน (Common Perception) ภายใต้การจัดการความรู้ และกลไก
ของเวทีถอดบทเรียน การศึกษาจากตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
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4) การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วม (Common Vision) โดยใช้เวทีระดมความคิดในการมอง
อนาคตร่วมกัน เพื่อนาไปสู่การวางแผนการทางานร่วมกัน ภายใต้กรอบระบบคุณค่าการค้าที่เป็น
ธรรม และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเครือข่าย (Participatory) ด้วยการพัฒนาโครงสร้าง
การขับเคลื่อนการดาเนินงานเครือข่ายสู่เปูาหมายร่วม
6) การร่วมมือกัน ของภาคีเครือข่าย (Cooperation Among Partnership) ด้วยการ
กาหนดเงื่อนไข ข้อตกลงของภาคีในการขับเคลื่อนแผนการดาเนินการของเครือข่าย
7) การก าหนดผลประโยชน์ห รือเปูาหมายร่วมของภาคีเครือข่าย (Mutual Benefits)
เพื่อให้เกิดการเสริมพลังซึ่งกันและกัน โดยต้องมีกลไกการติดตามประเมิลผลเพื่อนาข้อมูลปูอนกลับ
ไปปรับปรุงในระยะต่อไป

/

(Mutual Benefits)
/
(Cooperation Among Partnership)

(Participatory)
(Common Vision)
(Common Perception)
/

(Complementary Relationship)
/
(Partnership Interaction)

/

/

/

/

รูปที่ 4.4 แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนเครือข่ายสูก่ ารบรรลุเปูาหมายร่วม
4.3 ผลผลิตการวิจัย
ในที่นี้จะได้กล่าวถึงผลผลิต การวิจัยที่เกิดจากโครงการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการวิจัยฯ
ระยะที่ 5 ซึ่ง ประกอบด้วยตัวแบบธุร กิจ ตัวแบบผู้น า ตัว แบบสหกรณ์ ตัวแบบเครือข่ายธุร กิ จ
เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดัง รูปที่ 4.5
และกรอบที่ 1-17 ต่อไปนี้
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รูปที่ 4.5 ผลผลิตการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยฯ ระยะที่ 5
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กรอบที่ 1 : ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop อยู่ในช่วงการบ่มเพาะธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่การดาเนินการ
4 กิจกรรม ได้แก่ การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs OTOP และสหกรณ์ การพัฒนาสินค้า
การบริห ารจั ด การโซ่อุปทาน การพัฒนาระบบร้านค้าปลีก ณ ร้านต้น แบบคณะเศรษฐศาสตร์
และการสร้างแบรนด์ Farmer Shop ให้เป็นที่ประจักษ์
ผลการดาเนินการวิจัยในปัจจุบัน ได้ก่อเกิดเป็นระบบธุรกิจ Farmer Shop ที่เชื่อมโยง
ภาคีทั้งระดับต้น น้า กลางน้า และปลายน้า ประกอบด้วย ภาคีผู้ประกอบการ จ านวน 225 ราย
มีสินค้าผ่านการคัดเลือก 606 รายการ ซึ่งได้จั ดทาเป็นแคตตาล็อกสินค้าเผยแพร่ในเว็บไซต์และ
วารสารฅนสหกรณ์ มีภาคีผู้บริโภค จานวน 711 ราย และมีผู้สนใจเสนอตัวในการเป็น Outlet แบรนด์
Farmer Shop จานวน 5 แห่ง ได้แก่ ปึกเตียน คาบาน่าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ร้านสหกรณ์
จังหวัดตราด จากัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด
ยอดจาหน่าย ณ ร้านต้นแบบสูงกว่าที่ประมาณการในแผนธุรกิจ โดยมียอดจาหน่าย
เฉลี่ยเดือนละ 51,377.50 บาท มียอดจาหน่ายภายใต้การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ จานวน 6 ครั้ง
รวมทั้งสิน้ 874,423 บาท ผลการบ่มเพาะธุรกิจของสมาชิกด้านผู้ประกอบการที่ Outlet ไร่สุวรรณ
ในรอบ 1 ปี มียอดจาหน่าย 2,065,077.15 บาท โดยชีใ้ ห้เห็นประโยชน์ท่ผี ู้ประกอบการได้รับจากการ
ลดค่ า ใช้ จ่ า ยการตลาด ประมาณ 10 เปอร์ เ ซ็ น โดยเปรี ย บเที ย บกั บ แหล่ ง จ าหน่ า ยที่ เ ป็ น
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ผลการประเมินความคิดเห็นด้านผู้บริโภคในงานเกษตรแฟร์ งานเสวนา
วิชาการประจาปี งานมหกรรมวิชาการ สกว. อยู่ในระดับดี ปัจจุบัน นักวิจัยกาลังพัฒนาคู่มือการ
บริหารจัดการในร้านค้าปลีก เพื่อนาไปใช้ขยายผลให้คาแนะนาแก่ร้านค้าชุมชนในระยะต่อไป
ข้อมูลจากเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มภาคีผู้ประกอบการ ชีใ้ ห้เห็นว่า ผูป้ ระกอบการ
เห็นความสาคัญของการจัดตั้งและดาเนินงาน Farmer Shop เพราะเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้เข้าถึง
ผู้บริโภคในราคาเป็นธรรม และพบว่ามีความจาเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ในเรื่องการ
พัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานสิน ค้ า และความเป็ น มือ อาชีพ ในการด าเนิน ธุร กิ จ ภายใต้ โ ซ่อุ ปทาน
แนวทางการลดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนด้านวัต ถุดิบ ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย (Food
Safety) และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
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กรอบที่ 2 : กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณ ค่าสามพราน
ปั จ จุ บั น มี ภ า คี จ า น ว น 6 ก ลุ่ ม
ประกอบด้วย กลุ่มอินทรีย์ส ามพราน
กลุ่ ม แม่ บ้ า นต าบลสามพราน กลุ่ ม
พั ฒ นายั่ ง ยื น กลุ่ ม ปลู ก ข้ า วเกษตร
ยั่งยืน กลุ่มโอทอปไร่ขิง และกลุ่มหนึ่ง
โรงเรี ย นหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ง หวั ด
นครปฐม
การใช้ “ตลาดสุขใจ” เป็นกลไก
ในการเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค ได้นามาซึ่ง ความตระหนักเห็น ความสาคัญ ของการ
ยกระดับการผลิตจากเกษตรปลอดภัยไปสู่เกษตรอินทรีย์ และก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ของกลุ่มธุรกิจ เชิงคุณค่าสามพรานที่มีโรงแรมสามพรานเป็นแกนนา โดยมีปณิธานเป็น แรงจูงใจ
ระหว่างภาคี เพื่อการได้ประโยชน์ร่วมกัน
ผลประกอบการตลาดสุขใจ ซึ่งมีเกษตรกรและคนในชุมชน จานวน 53 ราย มียอด
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า เฉลี่ ย เดื อ นละ 819,215 บาท มี ผู้ บ ริ โ ภคมาอุ ด หนุ น สิ น ค้ า ในช่ ว งเปิ ด ตลาด
เสาร์-อาทิตย์ เฉลี่ยเดือนละ 3,513 ราย มีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดสุข
ใจอยูใ่ นระดับดี และมีลูกค้าประจามากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีข้อสังเกต ผู้ซอื้ สินค้าในตลาดส่วนใหญ่มากัน
เป็นครอบครัว และมีความเชื่อมั่นในสินค้าว่าปลอดภัย และเห็นความแตกต่างของตลาดสุขใจ เมื่อ
เปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ โดยเฉพาะด้านความสะอาด บรรยากาศเป็นกันเอง ผู้ขายให้ความใส่ใจ
กับลูกค้า
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (IFOAM) อีกทั้ง ตลาดสุขใจยังได้รับรางวัล AREA AWARD จาก Enterprise Asia ว่าเป็นธุรกิจ
ชั้นนาส่ง เสริมกิจกรรมเพื่อสังคม นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติยังเชิญให้โรงแรมสวนสามพรานไปเป็นตัวแบบของผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน เมื่อ
วันที่ 6 กันยายน 2555 ณ ห้องแกรน์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี

62

กรอบที่ 3 : เครือข่ายคุณค่าผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

การวิจัยในระยะที่ 3 ที่มุ่งไปที่
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ศู น ย์ เ รี ย น รู้ แ ก่
เกษตรกรรุ่นใหม่ ได้ก่อเกิดเป็นกลุ่ม
ทาย าท ชาวส วน ผล ไม้ คุ ณ ภาพ
จานวน 5 คน ที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้จ ากพ่อวิชัย ประกอบทรัพย์
ในเรื่อง “การผลิตผลไม้คุณภาพด้วย
จิตสานึก”
การด าเนิน งานภายใต้กลไกศู นย์เรียนรู้ นาชุด ความรู้และปราชญ์ชาวสวนผลไม้
ถ่ายโอนความรู้สู่เกษตรกร เพื่อปลูกจิตวิญญาณการทาสวนผลไม้คุณภาพ และปรับความคิดเรื่อง
การทาการเกษตรยั่ง ยืน และการสร้างความ
ไว้วางใจในผลไม้คุณภาพของเครือข่ายในกลุ่ม
ผู้บ ริ โ ภค ภายใต้ ช่ อ งทางการตลาด Farmer
Shop สหกรณ์ และช่องทางการตลาดต่างๆ
เพื่อนาไปสู่การยกระดับความสามารถในการ
ด าเนิน ธุร กิจ ของเครือ ข่ายผลไม้ สร้างความ
มั่นคงในอาชีพของชาวสวนผลไม้ และการสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ไว้ ว างใจในผลไม้ คุ ณ ภาพแก่


ผู้บริโภคกลุ่มเปูาหมาย
 การบริ หารจั ด การแปลงผลิ ต
และควบคุ ม ผลผลิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามความ
ต้องการของตลาด

63

กรอบที่ 4 : เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
การวิ จั ยในระยะที่ 3
ที่ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารจั ด การโซ่
อุป ทานในธุร กิ จ ข้ า วเกิ ด บุ ญ
ของเครือข่าย ได้มีการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ข้าวเกิดบุญ
 มีการเจรจาธุรกิจข้าว
แบรนด์เกิดบุญกับประเทศจีน
 ตั ว แทนเ ครื อ ข่ า ย ฯ
จ านวน 15 สหกรณ์ ได้ เ ข้ า
ร่ ว มโครงการซื้ อ ข้ า วจ าก


ชาวนาร่วมกับร้าน Farmer Shop ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ในช่วงเวลาที่รัฐบาลดาเนินการโครงการรับจานาข้าวเปลือกนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจข้าวของสหกรณ์ ทั้งนีเ้ นื่องมาจากต้นทุนการรวบรวมข้าวเปลือกสูงขึ้นตามราคาแทรกแซง
 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิส หกรณ์ไทย มีเปู าหมายร่วมในระหว่างภาคีส หกรณ์
การเกษตร 15 แห่ ง โดยใช้แ บรนด์ข้าวเกิด บุญปกปูองข้าวหอมมะลิไทยด้วยการรัก ษาคุณ ภาพ
มาตรฐาน ด้วยการพัฒนา เรื่อง การบริห ารจั ด การโซ่อุปทานในธุร กิจ สหกรณ์แ ละการพัฒนา
คุณภาพข้าวให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาผู้บริโภค
 ผลการประเมินความคิดเห็นผู้บริโภคภายใต้โครงการซือ
้ ข้าวจากชาวนา ผู้บริโภคให้
ความเห็นว่าข้าวเกิดบุญ “อร่อย” และทีมวิจัยยังมีข้อสังเกตเรื่องคุณภาพข้าว การบรรจุ การขนส่ง
ให้รัดกุมมากขึ้น
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กรอบที่ 5 : เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมเป็นตั วแบบระบบเครือข่ายที่ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์
ของการที่ชาวนามีอิสระในอาชีพ และมีการบริหารจัดการโซ่อุปทาน โดยการสร้างพันธมิตรธุรกิจ
ตั้งแต่ระดับการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การจาหน่าย และการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์
เชิงคุณธรรม โดยแบรนด์ข้าวคุณธรรมสามารถสร้างความเชื่อถือไว้ วางใจจากผู้บริโภคได้อย่าง
กว้างขวาง
ปัจจุบันกลุ่มชาวนาคุณธรรม จานวน 119 คน ภายใต้ศูนย์ข้าวคุณธรรมชุมชน 19 ศูนย์
ได้ด าเนิน การโครงการวิจั ย เพื่อพั ฒนาระบบรั บรองมาตรฐานเกษตรอิน ทรี ย์คุณ ธรรม ภายใต้
ปฏิญญาชาวนา 8 ข้อ เพื่อน าไปสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานแนวทางใหม่ที่สภาผู้บริโภคข้าว
คุณธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรองการตรวจมาตรฐาน
 เครื อข่ า ยคุณ ค่ า ข้า วคุ ณธรรมได้ เ ข้า ร่ ว มโครงการซื้อ ข้ า วจากชาวนาร่ ว มกับ ร้ า น
Farmer Shop ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 จัดตั้งธนาริยาคาร เพื่อรวบรวมพันธุ์ข้าว 109 ชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
เมล็ดพันธุ์คุณภาพให้แก่ทายาทเกษตรกรและสานต่อนโยบายความมั่นคงทางอาหาร
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กรอบที่ 6 : เครือข่ายคุณค่ายางพารา จังหวัดตรัง
การวิ จั ย ในระยะที่ 3 ของเครื อ ข่ า ย
ยางพารา จังหวัดตรัง ซึ่งมุ่ง เน้นไปในเรื่องการ
วางแผนธุ ร กิจ ที่คานึง ถึ ง ความเสี่ยง และการ
ขับเคลื่อนศู นย์เรียนรู้ และแผนส่งเสริมการทา
สวนยางแก่ ส มาชิ ก นั้ น ได้ รั บ ผลกระทบจาก
นโยบายรัฐ ในเรื่องการแทรกแซงราคารับซื้อ
ยางพารา จึง ทาให้ทีมวิจั ยต้องขอขยายกรอบ
เวลาการวิจั ยไป 4 เดือน โดยจะเริ่มต้น ตั้ง แต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ไปสิน้ สุดโครงการใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
 การเชื่อมโยงธุรกิจยางพาราภายใต้โซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้นาเข้าจากต่างประเทศ
โดยสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จากัด เป็นแม่ข่าย มีการจัดทาแผนธุรกิจเบือ้ งต้นเพื่อการส่งออก
ยางพารา และการทาข้อตกลงด้านธุร กิจ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทาสวนธารน้าทิพย์ อาเภอ เบตง
จังหวัดยะลา การศึกษาดูงานเรื่องการแปรรูปยางพาราคอมปาวด์ของบริษัทยูโรม่ารับเบอร์ ประเทศ
มาเลเซีย การศึกษาดูงานและเจรจาหาลู่ทางเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจกับชุมนุมสหกรณ์การผลิตและ
การตลาดจีน (ACFSMC) ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยในส่วนของธุรกิจยางพาราได้เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสมาชิกในการพัฒนาระบบธุรกิจยางพาราภายใต้โซ่อุปทาน Platform การส่งเสริมการทาสวน
ยางของสมาชิกตามบริบทแวดล้อมที่แตกต่าง
 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการยกระดับการทาสวนยางพาราของเกษตรกรและธุรกิจ
ยางพาราของสหกรณ์ในทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
 การพัฒ นาแบบจ าลองธุ ร กิ จภายใต้โ ซ่ อุ ป ทานของสหกรณ์ที่ มี ก ารบู ร ณาการการ
จัดการธุรกิจทั้งในระดับต้นน้า คือ การส่งเสริมการทาสวนยางพาราของสมาชิกที่เชื่อมโยงกับการ
ดาเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปของสหกรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมกลางน้าเพื่ อนาไปสู่การจัดการธุรกิจ
ปลายน้าร่วมกับภาคีพันธมิตรในทิศทางของการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาต่อไป
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กรอบที่ 7 เครือข่ายสารสนเทศสหกรณ์
เครือข่ายศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่
1) เครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น เ ค รื อ ข่ า ย
วารสารฅนสหกรณ์ เป็นไปเพื่อกระตุ้นให้ผู้นาสหกรณ์ได้
ติด ตามความรู้ แ ละข้ อ มู ล ข่า วสารที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาสหกรณ์ วารสารฅน
สหกรณ์จึงได้จัดทาขึ้นภายใต้คอบเซ็บท์ “เติมความรู้ เล่า
สู่ กั น ฟั ง จากการวิ จั ย ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวใน
แผนพั ฒ นาสหกรณ์ และนานาสาระ” โดยปั จ จุ บั น มี
สมาชิ ก จ านวน 337คน และมี ภ าคี ห้ อ งสมุ ด ใน
สถาบันการศึกษาที่ได้รับมอบวารสารเป็นประจา 11 แห่ง
ในช่วงเวลาของชุดโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้จัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์
จานวน 5 เล่ม มีบทความ ทั้งสิน้ 83 บทความ และมีภาคีได้รับการสนับสนุนโฆษณาเพื่อเป็นทุนใน
การจัดพิมพ์ 3 แห่ง ได้แก่ สหประกันชีวิต จากัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยแห่งประเทศไทย จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จากัด
ผลการสารวจความคิดเห็นสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ อยูใ่ นระดับ “ดี” มีข้อเสนอแนะ
ทีน่ ่าสนใจ ได้แก่ ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ที่กระบวนการสหกรณ์ กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบมี
ส่วนร่วมเป็นสาคัญ ควรเพิ่มสาระเกี่ยวกับการออมเงิน และการลงทุนที่ไม่เสี่ยงมาก ควรมีเรื่อง
ขบวนการสหกรณ์ในต่างแดนต่อเนื่องทุกฉบับ มีความสุขที่ได้อ่านวารสารตนสหกรณ์ เพราะมีสาระ
น่ารู้ ประสบการณ์ จ ากปราชญ์ผู้รู้ใ นวงการสหกรณ์แ ละในระดับโลก ตลอดทั้ง แง่คิดภูมิปัญญา
สร้างสรรค์ ทาให้เป็นสื่อกลางของคนไฝุรู้ และการเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ขอให้
กาลังใจ และทางานด้วยความมุ่งมั่น เพื่อชาวสหกรณ์และประชาชนทุกชนชั้น
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2) เครือข่ายสังคมออนไลน์
เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ ภ า ย ใ ต้ ก ล ไ ก ข อ ง
www.cai.ku.ac.th นั้น ถูก ใช้เป็ น สื่อกลางในการเผยแพร่
กิ จ กรรมการวิ จั ย และความเคลื่ อ นไหวต่ า งๆ ในแวดวง
นักวิจัยและผู้สนใจ มีสาระนาเสนอ จานวน 14 เมนูหลัก 45
เมนูย่ อย ได้แ ก่ เมนูห น้า หลั ก เมนูเ กี่ย วกั บสถาบัน ฯ เมนู
ภารกิจงานวิจัย เมนูภารกิจบริการวิชาการ เมนูภารกิจการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย เมนูคลังความรู้ เมนูกิจกรรมสถาบันใน
รอบปี เมนูหอประวัติเกียรติคุณ เมนูการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เมนูขา่ วและภาพกิจกรรม เมนู
สารสนเทศสหกรณ์ เมนูรางวัลที่ได้รับ เมนูรวมลิงค์ และเมนูบล็อก
ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เฉลี่ยเดือนละ 868 ราย โดยมีคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์
สยามรัฐ เกลียวเชือก และโคออปนิวส์ เข้ามาค้น คว้าและนาเอาข้อความเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สหกรณ์ออกไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เป็นประจาทุกเดือน โดยในช่วงระยะเวลาของชุดโครงการวิจัย
ปรากฎว่า มีผู้สื่อข่าวได้นาเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ไปตีพมิ พ์พมิ พ์เผยแพร่ จานวน 10 เรื่อง
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กรอบที่ 8 : คลังความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา
ตามกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
ในการดาเนินงานชุดโครงการวิจัย ฯ ระยะที่ 5 นั้น มีการสนับสนุนการดาเนินการวิจัย
ดังนี้
8.1 คลังความรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ www.cai.ku.ac.th
ประกอบด้วย เมนูข้อมูลข่าวสารและชุด ความรู้จาก
การวิจัย 14 เมนูหลัก 45 เมนูย่อย ซึ่งผู้เข้ามาเยี่ยมชมและ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ มี ทั้ ง นั ก สหกรณ์ นั ก วิ จั ย นิ สิ ต และ
ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ ที่นามาสืบค้นและนาไปเผยแพร่

8.2 คลังความรู้ผ่านเครือข่ายวารสารฅนสหกรณ์
ในช่วงเวลาการดาเนินงานชุดโครงการฯ ระยะที่
5 มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์จานวน 5 เล่ม มี
บทความทั้งสิน้ 83 บทความ มีสมาชิกจานวน 337ราย และนาไป
เผยแพร่ในห้องสมุดสถาบันการศึกษาและหน่วยราชการ 11 แห่ง

8.3 คลังความรู้ผ่านห้องสมุดศูนย์สารสนเทศสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ปัจจุบันห้องสมุดศูนย์สารสนเทศ ได้รวบรวม
เอกสารรายงานการวิจัยและสื่อความรู้ต่าง ๆ ทั้ง พ็อค
เก็ตบุ๊ค วีดีทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จานวน 69
รายการ เพื่อบริก ารสืบค้น โดยผู้สนใจส่วนใหญ่เป็น
นั ก วิ จั ย ภ า ย ใ ต้ ชุ ด โ ค ร ง ก า ร นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า
ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรขบวนการสหกรณ์
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กรอบที่ 9 : ศูนย์เรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยในระยะที่ 5 ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการวิจัยและ
พัฒนาตามกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม มีดังนี้
9.1 ศู นย์เรียนรู้ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ถูกใช้เป็นกลไกในการติด อาวุธทาง
ปั ญ ญาและการเสริ ม พลั ง แก่ ที ม วิ จั ย ผู้ น าสถาบั น
เกษตรกร ภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการวิจัยของชุด
โครงการ ในขณะเดี ย วกั น ก็ ใ ช้ เ ผยแพร่ ชุ ด ความรู้ แ ก่
ผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ด้วย
ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ
9.1.1 ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ณ สถาบั น วิ ช าการด้ า น
สหกรณ์ (CAI Learning Center) มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ โดยมี ที ม ประสานงานกลาง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันให้การสนับสนุนการดาเนินการศูนย์
เรียนรู้ ตามกรอบระบบคุ ณ ค่า และการค้าที่เป็ น ธรรม
(VN&F Platform)
9.1.2 ศูนย์เรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Learning Center) จะเป็นการดาเนินการศูนย์เรียนรู้
ในพื้นที่การวิจัยภายใต้ชุดโครงการ โดยมีทีมประสานงานกลางและผู้ทรงคุณวุฒิให้การสนับสนุน
9.2 ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ได้ใช้
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในแปลงสาธิต ที่โรงแรมสวน
สามพราน ในการเผยแพร่ความรู้แก่ภาคีด้วยการปฏิบัติ
จริง
นอกจากนั้ น ยั ง ใช้ ก ลไก ของการ
ประชุมคณะกรรมการตลาดสุขใจและศู น ย์เรียนรู้ฯใน
การพัฒนาเกษตรกรสู่เปูาหมายเกษตรอินทรีย์ แก่ภาคีกลุ่มธุรกิจฯและผู้สนใจอย่างสม่าเสมอทุก
สัปดาห์
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9.3 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มผู้ปลูกผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จากัด
เป็ น ศู น ย์ เรี ย นรู้ ข องกลุ่ม เกษตรกรผู้
ปลูกผลไม้คุณภาพ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการจัดเวทีเรียนรู้ แก่
เกษตรกรและผู้ส นใจ การจั ด เก็บข้อมูล การผลิต การ
จาหน่ายและเวทีถอดบทเรียนแก่สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผลไม้
คุณภาพ ตลอดจนพัฒนาทายาทเกษตรกร ซึ่งจะเป็นแกน
น าในการขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต ผลไม้ คุ ณ ภาพเพื่ อ เป็ น
ตัวอย่างที่ดี ในการธารงรัก ษาอาชีพชาวสวนผลไม้ของ
จังหวัดจันทบุรีและเครือข่ายฯ
9.4 ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม
เป็นกลไกของกลุ่มชาวนาเครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรมในการเผยแพร่วิธีคิดและวิธีการทานา
และการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มชาวนาคุณธรรม
ภายใต้สโลแกน “ศีลเด่นเป็นงานชาญวิชา” ภายใต้
ปฏิญญาชาวนาคุณ ธรรม 8 ประการแก่ผู้ส นใจซึ่ง
ปัจจุบันมีทงั้ สิน้ 19 ศูนย์
9.5 ศูนย์เรียนรู้ยางพารา
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ.ตรัง ได้
ด าเนิ น การศู น ย์ เ รี ย นรู้ ย างพารา โดยการจั ด เวที
เรียนรู้แ ละศู นย์ส ารสนเทศยางพาราเพื่อบริการแก่
ชาวสวนยางพาราในเรื่องข้อมูลราคา และชุดความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการทาสวนยางพาราเพื่อเผยแพร่แ ก่
สมาชิกและผู้สนใจ
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9.6 ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop
ปัจจุบัน โครงการวิจัยและพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ได้ดาเนินการศูนย์เรียนรู้
Farmer Shop เพื่อการเผยแพร่แก่ภาคีเครือข่ายและ
สมาชิกด้านผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้สนใจ อยู่
ที่ อ า ค า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นยังใช้ตัวแบบ
ร้าน Farmer Shop และโครงการซื้อข้าวจากชาวนา
ในการรณรงค์สมาชิกในกลุ่มประชาคมและผู้สนใจให้
ตระหนั ก เห็ น ความส าคั ญ ของการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม
ควบคูก่ ับการรณรงค์สมาชิกด้วยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

72

กรอบที่ 12 เครือข่ายสมาชิก Farmer Shop
ภายใต้วัตถุประสงค์การวิจัยของโครงการ “การพัฒนาและดาเนินการตัวแบบ Farmer
Shop” ที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การรณรงค์สมาชิก
ด้ า นผู้ บ ริ โ ภค โดยมี พ้ื น ที่ ด าเนิ น การอยู่ ที่ ร้ า นค้ า
ต้ น แ บ บ ณ ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการดาเนินการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นั้น นัก วิจั ยได้ใช้ก ลไกการจั ด กิจ กรรม การจั ด บู๊ท
แสดงสิน ค้าโครงการซื้อข้าวจากชาวนา โครงการ
ของขวัญปีใหม่ โครงการอาหารสุขภาพ และ Young
Ambassador ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาคมและ
ผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิก จานวนทั้งสิน้ 711ราย
เจตนารมย์ ที่ ส าคั ญ ของการสร้ า ง
เครือ ข่ายสมาชิก Farmer Shop นั้น เป็น ไปเพื่ อ
รณรงค์ให้ผู้บริโภคและคนในสังคมได้ตระหนัก เห็ น
ความสาคัญของการบริดภคอาหารปลอดภัย การ
อุ ด หนุ น สิ น ค้ า ไทย และการมี ส่ ว นร่ ว มแก้ ปั ญ หา
เศรษฐกิจด้วยระบบการค้าที่เป็นธรรม
ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของ
เครือข่ายสมาชิก Farmer Shop เกี่ยวกับการจัดตั้ง
และดาเนินงานโครงการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer
Shop อยู่ ใ นระดั บ ดี และเห็ น ด้ ว ยว่ า จะช่ ว ย
แก้ปัญหาทั้งด้านผู้บริโภค ผู้ประกอบการรายย่อย
และรายกลาง ตลอดจนการแก้ ปั ญ หาระดั บ
เกษตรกร
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กรอบที่ 13 เครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop
การด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาตั ว แบบ Farmer Shop ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งเวลาของ
ชุด โครงการวิ จั ย ฯ ระยะที่ 5 ได้ ก่ อ เกิด เป็ น เครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการ Farmer Shop ที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และสหกรณ์ จานวนทั้งสิน้ 225 ราย
ภายใต้วิสัยทัศน์ของร้าน Farmer Shop “ร้านค้าที่ผู้ผลิต และผู้บริ โภคเป็น เจ้าของ
ร่วมกัน” ผู้ประกอบการที่ตระหนัก เห็นความสัมพัน ธ์ของการพึ่งพาและร่วมมือกันภายใต้แ บรนด์
“Farmer Shop” เพื่อการยกระดับความสามารถของธุรกิจ จะเข้าสู่การเป็นภาคีเครือข่ายตามแนว
ปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของโครงการ Farmer Shop
บริบทของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการในฐานะเป็นหุ้นส่วน (Partnership) กับโครงการ
ร้าน Farmer Shop นั้น จะเข้ามาร่วมมือกันในการสร้างแบรนด์และพัฒนาระบบธุรกิจสินค้าเกษตร
แปรรูป ภายใต้โซ่อุปทานเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนตั้งแต่กิจกรรมการจัดหาปัจจัยการผลิต (สินค้า
เกษตร) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การวางแผนธุรกิจ
ร่วมกับร้าน Farmer Shop และการสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจจากผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ร้าน
Farmer Shop
ภายใต้ปณิธานร่วม “ไม่ได้หวังกาไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจา” นั้น ผู้ประกอบการที่
เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการวิจัย จะได้เรียนรู้เพื่อปลุกจิตสานึก ปรับวิธีคิดและวิธีการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้กรอบระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งจะนาไปสู่ความยั่งยืนในธุรกิจของตน และการรวม
พลังสร้างสรรค์ระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรม เพื่อขานรับนโยบายเรื่องความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศสืบไป
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กรอบที่ 14 สภาผู้บริโภค ข้าวคุณธรรม
สภาผู้บริโภคข้าวคุณธรรม ได้ริเริ่มภายใต้โครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณ ธรรม กรณี “กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณ ธรรม ภายใต้
เครือข่ายมูล นิธิธรรมะร่วมใจ จ.ยโสธร” ซึ่ง ปัจ จุ บัน ประกอบด้วย ผู้บริโภคและภาคีพัน ธมิต รที่
อุดหนุนข้าวคุณธรรม จานวนทั้ง สิ้น 33 คน 29 หน่วยงาน โดยมีคุณบงกต ภูษาธร ดารงตาแหน่ง
ประธานสภาผู้บริโภค
สภาผู้บริโ ภคถูก ใช้เป็น กลไกในการรับรองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย์คุ ณ ธรรม ของ
ผลผลิตข้าวคุณธรรม ที่ผลิตโดยกลุ่มชาวนาคุณธรรม ซึ่งมีการผลิตภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
และปฏิญญาข้าวคุณธรรม 8 ประการ
กลไกการประเมินคุณภาพข้าวคุณธรรม ตั้งแต่การผลิต การเก็บรักษา การแปรรูป การ
บรรจุหีบห่อ และการส่งมอบข้าว จะเป็นไปตามเงื่อนไขของคูม่ ือปฏิบัติเกษตรอินทรีย์คุณธรรมที่เป็น
ผลผลิตจากการวิจัย
จึง อาจกล่าวได้ว่าสภาผู้บริโภคข้าวคุณ ธรรมเป็นอีก ปรากฎการณ์ในสัง คมที่ จ ะช่วย
สร้างสรรค์ระบบการค้าที่เป็นธรรม ให้เป็น รูปธรรมของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าของชาวนา
และการยกระดับขีดความสามารถชาวนาไทยที่มีภาคีผู้บริโภคเข้ามาช่วยธารงรักษาให้มีอาชีพและมี
ช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคบนการพึ่งพาและร่วมมือกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสหกรณ์ที่แ ท้จริง
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กรอบที่ 15 กลุม่ ทายาทเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้คุณภาพ
การขั บ เคลื่ อ นการวิ จั ย ของ
โครงการ “เครือข่ายคุณ ค่าผลไม้ จั ง หวั ด
จั น ทบุ รี ” ภายใต้ ก ารวิ จั ย ของคุ ณ ศศิ ธ ร
วิเศษ หัวหน้าโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องถึง
ระยะที่ 3 โดยมีจุ ด มุ่ง หมายส าคัญในการ
บริห ารจั ด การโซ่อุปทานในธุร กิจ สหกรณ์
การเกษ๖รนั้น ได้ฟันฝุาอุปสรรคนานัปการ
ทั้งเรื่องของข้อจากัดในธรรมชาติของผลไม้
ที่เน่าเสียง่าย วิธีคิดและวิธีการทางานเรื่อง
ธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์การเกษตร การเจรจาต่อรองกับคู่ค้าและพันธมิตร และการเผชิญหน้ากับ
ปัญหาที่มาจากนโยบายรัฐที่ ส่งผลไม้ชาวสวนผลไม้มีแนวโน้มเปลี่ยนอาชีพจากการทาสวนผลไม้
ปลูกยางพารา และปาล์มน้ามัน
พ่อวิชัย ประกอบทรัพย์ (แกนน าชาวสวนผลไม้) ซึ่ง เป็นสมาชิกสหกรณ์ก ารเกษตร
เขาคิชกูฎ จากัด ได้ตระหนักเห็นความสาคัญของอาชีพชาวสวนผลไม้ที่จะสามารถธารงรักษาอาชีพ
ชาวสวนผลไม้และการสานต่อนโยบายด้านความเสี่ยงทางอาหาร จึงอาสาเป็นแกนนาในการรณรงค์
ภาคีเครือข่ายชาวสวนผลไม้ ให้หันมาตระหนัก และใส่ใจในการผลิตผลไม้คุณภาพ โดยมีสหกรณ์
การเกษตรเขาคิชกูฏ จากัด และสหกรณ์การเกษตรมะขาม จากัด และภาคีหน่วยงานต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่ วมในการบริห ารจั ด การโซ่อุ ปทานในธุร กิจ สหกรณ์ ซึ่ง จะช่วยแก้ปัญหาในกิ จ กรรมการ
จาหน่ายผลผลิตแก่ชาวสวน
ในกิจกรรมต้น น้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยกระดับความสามารถแก่ชาวสวนในเรื่องการ
ผลิตผลไม้คุณภาพนั้น ทีมวิจัยได้สร้างกลุ่มทายาทชาวสวนผลไม้ข้นึ มาเพื่อเป็นแกนนาในการพัฒนา
อาชีพชาวสวนผลไม้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนในสังคมในเรื่องความรู้และวิธีคิด วิถีชีวิตของชาวสวน
ผลไม้ท่เี ป็นตัวแบบที่ดีจานวน 5 คน
ปัจจุบันนักวิจัยได้วางกรอบแนวทางการพัฒนาทายาทเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ทั้งด้าน
การเรีย นรู้แ ละทัก ษะ กระบวนทัศ น์ร่ว มกับภาคีส ถาบั น วิชาการด้านสหกรณ์ และหน่ วยง านที่
เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตามการขับเคลื่อนตัวแบบทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อไป
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กรอบที่ 16 ตัวแบบผู้นาสหกรณ์ที่มีคุณค่า
1. คุณบุญเกิด ภานนท์
ประวัติส่วนตัว :
การศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานในสหกรณ์ :
เริ่ มปฏิ บั ติ ง านที่ ส หกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรวิ สั ย
จากัด ตั้งแต่ปี 2525
ตาแหน่ง พนักงานบัญชี
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์
ความประทับใจในการปฏิบัติงานในสหกรณ์ :
สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในชีวิตการทางาน คือ สมาชิกเรียกผู้จัดการว่า “ยายจ่อย” หมายถึง ผู้จัดการบุญเกิด
ที่เขารักและศรัทธา (ซึ่งสมาชิก มีประมาณ 8,200 คน) เรียกชื่อ ยายจ่อย 98% เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุด เพราะ คา
ว่า “ยายจ่อย” ลูกหลานของสมาชิก ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ ทั้ง 16 โรงเรียน จะเรียก
ตามคุณพ่อคุณแม่ว่า “ยายจ่อย” เหมือนกัน เมื่อถึงเวลา ไปเยี่ยมโรงเรียน เด็กๆ ตั้งแต่ ประถม 1-6 จะคุยกันว่า
“ยายจ่อยมาแล้ว” ซึง้ ทาให้รู้สึกประทับใจและดีใจมาก
เอกลักษณ์ประจาตัวที่แสดงให้เห็นคุณค่าองค์ประกอบ 4 มิติของผู้นาที่มีคุณค่า :
ด้านคุณค่า/อุดมการณ์ :
ยึดมั่นและถือปฏิบัติบ นพื้นฐานแห่งคุณ ค่าของการพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกั นและกัน มีการให้ บริการแก่
สมาชิกด้วยความเท่าเทียม ไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของ
สมาชิกเพื่อนาไปพัฒนาการดาเนินงานสหกรณ์ เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น ผู้อื่น มีน้าใจ เอือ้ อาทร
ด้านกระบวนทัศน์ :
เห็นความสาคัญของการพึ่งพาและร่ วมมือกัน ได้ชักชวนเพื่อนในขบวนการสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พั ฒ นาเครื อข่ ายความร่ ว มมือ ระหว่ า งสหกรณ์ ก ารเกษตร 15 แห่ ง โดยมี จุด มุ่ ง หมายส าคั ญ ที่ จะร่ ว มมื อกั น
สร้างสรรค์ธุรกิจสหกรณ์ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านหลักการ :
ใช้หลั กประชาธิปไตย สร้างการมีส่ วนร่ วมของสมาชิ ก การพั ฒนาบุคลากรและสร้างความร่ วมมือระหว่าง
สหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ การเอื้ออาทรต่อชุมชน ดาเนินกิจการต่างๆเพื่อการ
พัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบาย ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ
ด้านแนวปฏิบัติที่ดี :
บริ ห ารกิ จการของสหกรณ์ อย่ างซื่อสั ต ย์ โปร่ ง ใส มี ความรั บ ผิ ด ชอบ สร้ างการมี ส่ ว นร่ ว ม และมี ก ารใช้
กระบวนการบริหารจัดการ
เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัด เพื่อให้สหกรณ์สามารถ
ดาเนินงานประสบ
ความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมั่นคง ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
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กรอบที่ 16 ตัวแบบผู้นาสหกรณ์ที่มีคุณค่า (ต่อ)
2. คุณปราณี รัตนสุวรรณ
ประวัติส่วนตัว :
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและ
การจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การปฏิบัติงานในสหกรณ์ :
เริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ครู ส ระบุ รี
จากัด ตั้งแต่ปี 2526 ตาแหน่ง ผู้จัดการ จนถึงปัจจุบัน
ความประทับใจในการปฏิบัติงานในสหกรณ์ :
เรื่องราวที่ป ระทั บใจในการท างานสหกรณ์ ตลอด 27 ปี ที่ผ่ านมาของคุณปราณี รัต นสุ วรรณ คือการตั้ งใจ
ทางาน ยึดมั่นหลักการ และมีแนวปฏิบัติที่ดีมาโดยตลอด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจประสานงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้
ลุล่วงไปด้วยดี ช่วยสร้างสรรค์งานให้เจริญก้าวหน้า บนความเอื้ออาทรกัน ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี
ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่ามาโดยตลอด
เอกลักษณ์ประจาตัวที่แสดงให้เห็นคุณค่าองค์ประกอบ 4 มิติของผู้นาที่มีคุณค่า :
ด้านคุณค่า/อุดมการณ์ :
มีการดาเนิ นชี วิตโดยยึ ดมั่ นการพึ่ งพาตนเอง ประหยั ดตามหลักปรั ชญาความพอเพี ยง มี ความขยั นหมั่นเพี ยร
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งงานในหน้าที่และงานอื่นๆ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตตนเองโดยการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ถือ
หุ้นรายเดือน ฝากเงินกั บสหกรณ์ เป็นประจาทุกเดือน รั กษาระเบี ยบวินั ย และปฏิบั ติตามกฎหมาย ข้ อบั งคับ และ
ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด ยึดมั่นให้บริการแก่สมาชิก และผู้มาติดต่อโดยให้ความสาคัญอย่างเท่าเทียมกันทุกคน
ด้านกระบวนทัศน์และหลักการ :
เป็นผู้ริ เริ่มให้ มีการจัดโครงการด้ านต่างๆ เพื่ อประโยชน์ต่ อทุกฝุาย สนั บสนุนให้เจ้าหน้าที่ไ ด้รับการพัฒนา
ศักยภาพ เน้นให้ความ สาคัญกับการบริการแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญใน
การเชื่อมโยงกับสหกรณ์ประเภทอื่นๆ จัดตั้ง ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ ภาคตะวันออก เพื่อเป็น
สวัสดิการให้กับฝุายจัดการ และองค์กรในระดับภาคอีกด้วย
ด้านแนวปฏิบัติที่ดี :
ได้ ศึ ก ษาหาความรู้ ใ นเรื่องการแก้ ไ ขข้ อบั ง คั บ สหกรณ์ และระเบี ยบของสหกรณ์ เพื่ อเป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มาโดยตลอด พร้อมกับริเริ่มปรับปรุงให้สหกรณ์สร้างธรรมาภิบาลและปฎิบัติตาม จนได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
การสร้างธรรมาภิบ าล อยู่ ใ นระดับ ดี เลิ ศ ปี พ.ศ. 2553 จากส านั ก งานสหกรณ์ จังหวัด สระบุ รี นอกจากนี้ยัง ส่ง เสริ มให้ ส มาชิ ก
สหกรณ์มีส่วนร่วม
ทาธุรกิจเงินรับฝาก และสร้างภูมิคุ้มกันโดยรณรงค์ให้สมาชิกทุกคนฝากเงินกับสหกรณ์
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กรอบที่ 16 ตัวแบบผู้นาสหกรณ์ที่มีคุณค่า (ต่อ)
3. คุณอาพัน เจริญรูป
ประวัติส่วนตัว :
การศึกษาศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏราไพพรรณี
การปฏิบัติงานในสหกรณ์ :
เริ่ มเข้ ามามี ส่ วนร่ ว มในงานสหกรณ์ ใ นต าแหน่ ง
กรรมการ ตั้งแต่ปี 2527
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง :
รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีหฤทัยขลุง จากัด และรองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด
ความประทับใจในการปฏิบัติงานในสหกรณ์ :
ในฐานะผู้นารุ่นบุกเบิก นายอาพัน เจริญรูป และกรรมการสหกรณ์อีกหลายท่าน ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดขบวนการสหกรณ์ที่เข้มแข็งในภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดจันทบุรี อาเภอขลุง ซึ่ง
ปัจจุบัน (2554) มีสหกรณ์กลุม่ เครดิตยูเนี่ยน 13 สหกรณ์ และในเขตจังหวัดตราดอีก 3 สหกรณ์ ซึ่งได้ใช้เวลาหลายปีตั้งแต่
ปี 2527-2540 ในการร่วม ผลักดันทาให้กลุ่ม / สหกรณ์เหล่านั้นยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง จนถึงปัจจุบันกลายเป็นองค์กรทาง
การเงิ นของชุ มชนนั้ น ที่อานวยประโยชน ์และสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยื นจนทุก วันนี้ในส่วนของการขับเคลื่ อนการ
ดาเนินงานของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด มีโอกาสได้ให้แนวคิดการทางาน แก่เจ้าหน้าที่ชุมนุมฯ
และเพื่อนกรรมการดาเนินการให้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นผู้เสียสละต่อสหกรณ์ /ชุมนุมฯ ที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งๆ
ขึน้ ไป ตลอดจนความช่วยเหลือด้านการสวัสดิการต่างๆ ที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด ดาเนินการอยู่
แล้ว ให้มากขึ้นและหลากหลายรูปแบบยิ่งขึน้ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นให้ได้รับบริการที่ดีขึ้น
อันจะนาไปสูก่ าร เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ นั่นเอง
เอกลักษณ์ประจาตัวที่แสดงให้เห็นคุณค่าองค์ประกอบ 4 มิตขิ องผู้นาที่มีคุณค่า :
ด้านคุณค่า/อุดมการณ์ :
เป็นผู้ใช้วิธกี ารของสหกรณ์ในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง นาคณะกรรมการสหกรณ์ร่วมบริหารงานสหกรณ์ และ
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นแห่ ง ประเทศไทย จนประสบความส าเร็ จ อย่ า งน่ า พอใจ รว มทั้ ง ยั ง มี ส่ ว นร่ ว มเป็ น
คณะอนุกรรมการเผยแพร่และร่วมจัดตั้งกลุม่ สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนหลายๆ แห่งใน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด
ด้านกระบวนทัศน์ :
มีความคิดว่าการเรียนรูว้ ิธกี ารสหกรณ์ อุดมการณ์แห่งการเสียสละ แบ่งปันห่วงใยและรับใช้ซ่งึ กันและกันในหมู่สมาชิก
คณะกรรมการ สหกรณ์เดียวกันและต่างสหกรณ์ นอกจากนีด้ ว้ ยการมีเครือข่ายของสหกรณ์ในรูปชุมนุมสหกรณ์ มุ่งพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต สมาชิ ก และ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ค วามกิ น ดี อ ยู่ ดี ต ามอั ต ภาพอย่ า งพอเพี ย งสอดรั บ กั บ พระราชด าหริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้นารูปแบบ และ วิธกี ารของเครดิตยูเนี่ยนสากลมาปรับใช้ มุ่งสูก่ ารประหยัดอดออม การ
พึ่งพาตนเอง อันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาตนเองและสังคมรอบข้างได้
ด้านหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี :
สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนเป็น หนทางหนึ่ง ที่จะช่ วยพัฒนาให้ชุมชนแต่ละท้อ งถิ่นให้มีความสุข ตามสมควร การเสียสละ
ตนเองเพื่ อ รั บ เลื อ กเป็ น ผู้ แ ทนของมวลสมาชิ ก ในฐานะคณะกรรมการสหกรณ์ และตระหนั ก รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า หลั ก การ
อุดมการณ์สหกรณ์ท่แี ท้จริง ตลอดจน การศึกษาอบรมอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง จนในที่สุดสามารถนาไปพัฒนาสังคมรอบข้าง
และนาพาเพื่อนมนุษย์ทุกคนในสังคมทุกระดับชั้น ให้ดารงตนอย่างเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ มีจริยธรรม และคุณธรรมอันดีงาม
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4. คุณสานิตร์ เชษฐศาสน์
ประวัติส่วนตัว :
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาการบริ ห าร
ทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การปฏิบัติงานในสหกรณ์ :
เริ่มปฏิบัติงานที่ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จากัด ตั้ งแต่
ปี 2528 ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์
ความประทับใจในการปฏิบัติงานในสหกรณ์ :
ความประทับ ใจในการปฏิบัติ หน้าที่ใ นร้านสหกรณ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมานั้ นคือ การท างานของร้านค้ า
สหกรณ์นั้นมีปัญหาอุปสรรคมากมาย ทั้งคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงกว่า พฤติกรรมผู้บริโ ภคที่เปลี่ยนไป ตลอดจนเงินทุน
หมุนเวียนที่ไม่เพียงพอ แต่ปัญหา ทั้งหลายเหล่านี้ร้านสหกรณ์สามารถผ่านพ้นมาได้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของ
คณะกรรมการ และเจ้ าหน้ า ที่ ที่ ช่ ว ยกั น ทุ่ ม เทการท างาน อย่ างหนั ก เพื่ อพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ร้ านสหกรณ์ ภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด และความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิก จนทาให้มีวันนี้ วันที่สหกรณ์สิงห์บุรีได้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับกันโดยทั่วไป พร้อมกับมีหน่วยงานต่างๆ ขอเข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นตัวอย่างตลอดมา
เอกลักษณ์ประจาตัวที่แสดงให้เห็นคุณค่าองค์ประกอบ 4 มิติของผู้นาที่มีคุณค่า :
ด้านคุณค่า/อุดมการณ์ :
เป็นผู้ท่ใี ห้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อสมาชิกเป็นอันดับแรก โดยการจัดให้มีสินค้าคุณภาพราคาเป็นธรรม
เข้ามาจาหน่ายให้แก่สมาชิก สนับสนุนการจาหน่ายสินค้าในชุมชนและสินค้าของสมาชิก มีการจัดสรรกาไรสุทธิ
จ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราที่เหมาะสม พร้อมกันนีย้ ังมีการจัด สรรเงินทุนไปช่วยเหลือสมาชิกและประชาชนที่ประสบ
ภัยพิบัติต่างๆ
ด้านกระบวนทัศน์ :
ให้ความสาคัญกับแผนกลยุทธ์ท่คี านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการร้านสหกรณ์
โดยใช้ธรรมาภิบาล และ หลักการสหกรณ์ 7 ประการ เป็นองค์กรพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ยังเกิดการ
นารวมซือ้ ซึ่งเป็นการสร้างอานาจในการต่อรองซื้อสินค้า มีการเชื่อมโยงและส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
มาตรฐานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดความเข้มแข็งต่อไป
ด้านหลักการ :
สนับสนุนให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี นาเทคโนโลยีท่ที ันสมัยมาใช้ในร้านสหกรณ์ มีการตรวจสอบบัญชี
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นในสหกรณ์ สนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาบุคลากรทุก
ฝุายในสหกรณ์
ด้านแนวปฏิบัติที่ดี :
มีผลงานที่ เป็นตั วอย่ างหรือแผนปฏิบั ติที่ดี โดยตั้งแต่ปี 2528 มีฐานะทางการเงิน ที่เข้ มแข็ง มีร ะบบควบคุ ม
ภายในที่ดี สมาชิกให้ความ ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจ มีการริเริ่มโครงการให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ถือหุ้นเพิ่มเป็นประจาทุกเดือนเพื่อเป็นการออมเงิน ไว้ใช้ยามเกษียณ มีการสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ทุกคน ตลอดจนเจ้าหน้าที่มีการเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และ
มีความเอือ้ อาทรต่อกันซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วยกันเองอีกด้วย
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5. คุณสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
ประวัติส่วนตัว :
เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม 2496 อายุ 59 ปี
การศึ ก ษา จบปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทางานสหกรณ์ :
เป็นสมาชิกสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2529
ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2552-2553
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
คุณสมบัติโดดเด่นที่ควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ :
เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีความรับผิดชอบสูง นาสหกรณ์ไปในทิศทางของการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผน มี
การบริหารจัดการที่ดี เพื่อการนาประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน
คุณสมบัติประจาตัวที่แสดงให้เห็นคุณค่าองค์ประกอบ 4 มิติของผู้นาที่มีคุณค่า :
มิติด้านคุณค่า-อุดมการณ์สหกรณ์ :
ยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์ การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมแก่สมาชิก ฝุายจัดการ และคณะกรรมการ ด้วยความ
เสมอภาค ให้ความสาคัญด้านการขับเคลื่อนสหกรณ์ในมิติการเป็นองค์การของสมาชิก เพื่อสมาชิก โดยสมาชิก
อย่างแท้จริง
มิติด้านกระบวนทัศน์ :
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างพลังความร่วมมือ กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง และมององค์รวม มีความ
รับผิดชอบสูง และกล้าทัดทานในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยไม่รู้สึกหวั่นไหวต่อคาวิพากษ์วิจารณ์ จึงสามารถนาองค์กรไป
ใน ทิศทางที่มีการนานวัตกรรม และรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างเหมาะสมและ
เป็นรูปธรรม อาทิ บัตรสหกรณ์ เอทีเอ็ม ระบบแคชแมเนชเม้นต์ และอื่น ๆ
มิติด้านหลักการ :
ยึดมั่นและอานวยการให้สหกรณ์มีระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักและวิธีการสหกรณ์ ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก คณะกรรมการ ฝุายจัดการ สู่การบรรลุเปูาหมายแห่งความสาเร็จร่วมกัน
มิติด้านแนวปฏิบัติที่ดี :
มี ผ ลงานเป็ น ตั ว อย่ างทั้ ง ด้ านการบริ ห ารคน บริ ห ารเงิ น บริ ห ารทรั พ ยากรอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ร ะบบ
สารสนเทศและกลไก สนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบที่เป็นแบบอย่างที่ดี อานวยการให้ มีระเบียบ-ข้อบังคับ
ที่ เ อื้อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของทุ ก ส่ ว นฝุ า ย ในทิ ศ ทางของการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการดาเนินการ
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6. คุณสุกิจ จัดภัย
ประวัติส่วนตัว :
เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2490 อายุ 65 ปี
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติการทางานสหกรณ์ :
เป็นสมาชิกสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2524
เป็นเลขานุการของผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2526-2532
เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2533
คุณสมบัติโดดเด่นที่ควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ :
เป็นต้นแบบของคนสหกรณ์ที่มีความเอือ้ อาทร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ก่อตั้งชมรมเครดิตยูเนี่ยนป
ระจวบ- ชุมพร-ระนอง
คุณสมบัติประจาตัวที่แสดงให้เห็นคุณค่าองค์ประกอบ 4 มิติของผู้นาที่มีคุณค่า :
มิติด้านคุณค่า-อุดมการณ์สหกรณ์ :
เป็นผู้ท่ยี ึดมั่นในจิตตารมย์ อุดมการณ์เครดิตยูเนี่ยน และให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนสหกรณ์ในมิติที่เอื้อ
ต่อการเป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง
มิติด้านกระบวนทัศน์ :
ให้ ความสาคัญ กั บแผนกลยุท ธ์ที่ คานึ งถึ งปั จจั ยสภาพแวดล้ อมที่ เปลี่ยนแปลง ใช้แผน 5 ปี เป็ นตั วก าหนด
ทิศทาง การดาเนินงานสหกรณ์ ริเริ่มนาระบบคอมพิวเตอร์มาให้บริการสมาชิก
มิติด้านหลักการ :
มีความคิดและสนับสนุนให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักและวิธีการสหกรณ์
มิติด้านแนวปฏิบัติที่ดี :
จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมการดารงชีวิตของสมาชิกให้มีการกินดีอยู่ดี ให้ความช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับ
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ
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กรอบที่ 16 ตัวแบบผู้นาสหกรณ์ที่มีคุณค่า (ต่อ)
7. คุณชูชาติ อินสว่าง
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 9 กันยายน 2495 อายุ 60 ปี
การศึ ก ษา : ปริ ญ ญาโท รั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ปัจจุบัน)
ประวัติการทางานสหกรณ์ :
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จากัด ตั้งแต่ ปี 2527-ปัจจุบัน
คุณสมบัติโดดเด่นที่ควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ :
เป็นผู้จัดการมืออาชีพ นาความคิด กล้าหาญ เชี่ยวชาญการประสานเครือข่ายเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์
คุณสมบัติประจาตัวที่แสดงให้เห็นคุณค่าองค์ประกอบ 4 มิติของผู้นาที่มีคุณค่า :
มิติด้านคุณค่า-อุดมการณ์สหกรณ์ :
ยึดมั่นบนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการพึ่งพาและร่วมมือกัน และให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนสหกรณ์ในมิติที่
เอือ้ ต่อการเป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง
มิติด้านกระบวนทัศน์ :
จัดตั้งปั๊มชุมชนสหกรณ์บางจากแห่งแรกของประเทศไทย ปี 2533 พร้อมโครงการ “น้ามันแลกข้าวสารเพื่อ
เด็กยากไร้” พัฒนาระบบงานสหกรณ์ ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นแห่งแรกในจังหวัดสุพรรณบุรี
มิติด้านหลักการ :
พัฒนารูปแบบการดาเนินงานและบริการแก่สมาชิกอย่างหลากหลาย มีเข็มมุ่งในการพัฒนาสหกรณ์เพื่อสร้าง
ชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
มิติด้านแนวปฏิบัติที่ดี :
สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่ อเป็น แหล่ง เรียนรู้สู่ชุมชน จัด ตลาดนัดการแลกเปลี่ยนสินค้ าของชุมชน สร้าง
แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ เป็นแกนนากลุ่มสหกรณ์การเกษตรทั่ว
ประเทศ เข้าร่วมโครงการพักชาระหนี้และลดภาระหนี้เกษตรกร
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กรอบที่ 17 ตัวแบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า
1. สหกรณ์การเกษตรมะขาม จากัด
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ :
สหกรณ์การเกษตรมะขาม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2513
โดยมีสมาชิกแรกตั้ง 400 คน ทุนการดาเนินงาน 1.3 ล้านบาทเศษ
จนถึงปัจจุบัน ได้ดาเนินงานมากว่า 41 ปี มีสมาชิก 1,826 คน
ทุน ดาเนิ นงานกว่ า 453 ล้ านบาท ธุ รกิ จของสหกรณ์มี อยู่
ด้วยกัน 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจาหน่าย ธุรกิจรวบรวม และธุรกิจน้ามัน
ผลงานที่โดดเด่นของสหกรณ์ :
สหกรณ์ฯ ดาเนินธุรกิจรวบรวมและจาหน่ายผลไม้ มุ่งหวังให้เป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิต รักษาเสถียรภาพด้านราคา
เพื่อ ช่วยเหลือสมาชิกด้านการตลาด สนับสนุนเกษตรกรสมาชิกให้มุ่งเน้นไปที่ขบวนการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ ด้วยการสร้าง
เครือข่ายกลุ่ม ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ สาหรับหัวใจสาคัญของการพัฒนาสหกรณ์ฯ คือ ผู้บริหารมุ่งให้ความสาคัญแก่สมาชิกผู้เป็น
เจ้า ของอย่า งแท้จ ริง โดย สหกรณ์ ได้ เปิด เวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ แบบมี ส่ว นร่ วม และแนวทางในการพัฒ นากลุ่ มผู้ ผลิ ตผลไม้
คุณภาพ เพื่อให้สมาชิกเกิดแนวคิดทัศนคติ และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม พร้อม
กับร่วมมือกันที่จะมุ่งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือ นามาซึ่งสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรสมาชิก
ผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์เอง
สหกรณ์ มี โครงการสิ นเชื่ อเอื้ ออาทร ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมหนึ่ ง ที่ สหกรณ์ ให้ การสนั บสนุ นการลดต้ นทุ น การผลิ ตของสม าชิ ก
นอกจากนี้ สหกรณ์ยังมุ่งให้ความสาคัญในการนาหลักการ เอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม ส่งเสริมความรู้เรื่องสหกรณ์ให้แก่นักเรียน
พร้อมรณรงค์ ส่งเสริมการออม และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการดารงชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
ผลการดาเนินงานที่ชี้ให้เห็นอัตลักษณ์ท่ดี ี 4 ประการ : ได้แก่
ด้านคุณค่า/อุดมการณ์ :
มีการดาเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม พึงเห็นความสาคัญของสมาชิก มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดาเนินงานด้วยความ
ซื่อตรง เปิดเผย สามารถตรวจสอบภายนอกและภายในได้ มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์เพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน
ด้านกระบวนทัศน์ :
วิสัยทัศน์ของสหกรณ์ฯ คือ “มุ่งเป็นศูนย์กลางการรวบรวมผลผลิตคุณภาพ ธุรกิจเข้มแข็ง ระบบงานดี เทคโนโลยีทันสมัย
ส่งเสริมสมาชิก และ ชุมชนให้ มีคุณภาพชี วิตที่ ดี ” สหกรณ์ ฯ ดาเนิน งานตามแผนกลยุทธ์ ที่กาหนดไว้เพื่ อส่ง เสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของสมาชิก ให้มี คุณภาพที่ดีขึ้ น มุ่ งพัฒนาศักยภาพของบุ คลากรภายในสหกรณ์ใ ห้มีความรู้ค วามสามารถ น า
ความรู้มาพัฒนางานสหกรณ์
ด้านหลักการ:
สหกรณ์ฯ พิจารณาความสาคัญของการดาเนินงานตามลาดับขั้นตอน และพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียจากการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ หากกิจกรรม ใดส่งผลให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกดีขึน้ จะมุ่งเน้นการดาเนินกิจกรรมนั้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก
เป็นสาคัญ การดาเนินทุกกิจกรรมของ สหกรณ์ต้องเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมให้มากที่สุด เพราะสมาชิกเป็นส่วนสาคัญ
ให้สหกรณ์เจริญเติบโตและเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืน
ด้านแนวปฏิบัตทิ ่ดี ี :
สหกรณ์ฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ และไม่ขัดซึ่งกฎหมาย การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้นมุ่งเน้น
สมาชิกเป็น ผู้ร่วมดาเนินธุรกิจเป็นสาคัญ เพราะสมาชิกคือเจ้าของสหกรณ์ การปฏิบัติงานของสหกรณ์ในทุกขั้นตอนเกิดจากความ
ร่วมมือร่วมใจทางาน จากบุคคลากรฝุายบริหารและฝุายจัดการ มีการมอบหมายหน้าที่การงานอย่างชัดเจน บุคลากรทางานเพื่อ
ประโยชน์ของสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสมาชิกเป็นสาคัญ
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กรอบที่ 17 ตัวแบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า (ต่อ)
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จากัด
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ :
สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ยนหนองขานาง จ ากั ด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2524 ด้วยทุนการ
ดาเนินงาน 1,524 บาท โดยมีสมาชิกเริ่มต้น จานวน
26 คน ปัจจุ บันด าเนิ นงานมากว่า 30 ปี มีสมาชิ ก
จานวน 10,757 คน และมีทุ นดาเนิ นการประมาณ
473 ล้านบาท
ผลงานที่โดดเด่นของสหกรณ์ :
สหกรณ์ฯ มีการให้บริการแบบอเนกประสงค์ทั้งด้านการรับฝากเงิน ให้สินเชื่อ จาหน่ายสินค้าในรูปแบบรถโมบายเคลื่อนที่
และการจัด สวัสดิการต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ สวัสดิการอุ้มบุญ รับขวัญบุตร อุปสมบท ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยผู้สูงอายุ ฯลฯ โดย
มีการจัดสรรกาไร เป็นกองทุนสวัสดิการต่างๆ ซึ่งสหกรณ์ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการ และ
ยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิก ที่ครอบคลุมบริการทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต เช่น การบริการจาหน่ายสินค้าราคาถูก โดย
เปิดเป็นบริการร้านค้าสหกรณ์ บริการเงินรับฝาก ออมทรัพย์กับผึ้งน้อย นอกจากนีย้ ังมีการจัดตั้งกองทุน เช่น กองทุนเงินรับฝาก
กองทุนช่วยเหลือผูท้ ุพลภาพ ซึ่งเหล่านีล้ ้วนเป็นการดาเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง
ผลการดาเนินงานที่ชี้ให้เห็นอัตลักษณ์ท่ดี ี 4 ประการ : ได้แก่
ด้านคุณค่า/อุดมการณ์ :
สหกรณ์มีดาเนินงานภายใต้คุ ณธรรม 5 ประการ อัน ได้แก่ ซื่อสั ตย์ เสียสละ รับ ผิดชอบ เห็ นใจ และไว้วางใจกัน มีการ
ดาเนินงานที่เป็ นเอกภาพตามหลักคุณค่าสหกรณ์ อีกทั้งยังส่ง เสริมให้สมาชิก เป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์โดยการสะสมหุ้นเป็ น
เจ้าของสหกรณ์ร่วมกันเพื่อสมาชิก ทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็น และช่วยเหลือผลักดันให้รู้จักการออมตั้งแต่
วัยเยาว์กับโครงการบริการเงินรับฝากออมทรัพย์กับผึง้ น้อย โดยมีรถเคลื่อนที่ไปบริการรับฝากเงินจากเด็กนักเรียนตามโรงเรียน
ต่าง ๆ เป็นต้น
ด้านกระบวนทัศน์ :
สหกรณ์ ฯ มี การขับ เคลื่อนงานอยู่ ตลอดเวลา ซึ่ งเห็นได้จ ากการนานวัต กรรมใหม่ๆ มาใช้ ในงานสหกรณ์ พร้อมทั้ง เอื้ อ
ประโยชน์ต่อสหกรณ์ เครือข่ายที่ต้องการขอใช้ด้วย มีการจัดสวัสดิการร้านค้าให้แก่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้ซ้ือสินค้าในราคาถูก
และสามารถซื้ อได้ในลักษณะของการเป็นหุ้ นส่วนของร้าน พร้อมมีเงินปั นผลให้ เมื่อสิ้ น ปี มีการให้บริ การสิน เชื่ออุป กรณ์เพื่ อ
การเกษตรแก่สมาชิก เพื่อนาไปซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรในราคาสมาชิกที่สหกรณ์ได้ โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอีกด้วย
ด้านหลักการ :
สหกรณ์ฯมีการจัดทาแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานเป็นประจาทุกปีอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการดาเนินงานของสหกรณ์
และเป็ นแนวทางปฏิบั ติ ให้ กับคณะกรรมการดาเนิน งานและฝุ ายจัดการทุก ท่าน สามารถขับ เคลื่ อนงานให้ เป็ นไปในทิศ ทาง
เดียวกัน
ด้านแนวปฏิบัตทิ ่ดี ี :
สหกรณ์ ฯ ด าเนินงานภายใต้ หลัก ธรรมาภิบ าล ยึด มั่น ในจิ ตตารมณ์เ ดียวกัน ด าเนิ นงานตามหลัก การเครดิ ตยูเ นี่ย นทุ ก
ประการ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยส่งเข้ารับการอบรมพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ พร้อมเปิดโอกาสให้
สมาชิกได้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ ในนามคณะกรรมการสหกรณ์และเพื่อให้เข้าถึงสมาชิกมากยิ่งขึ้น ได้มีการตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มย่อยดูแลสมาชิกในกลุ่มพืน้ ที่ของตนเอง เพื่อรั บทราบความต้องการของสมาชิกอย่างทั่วถึง และจัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อรับทราบปัญหา ในทุกเดือนเพื่อกระจายงานลงสู่พ้ืนที่ต่อไป
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3. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเจียเม้ง จากัด
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ :
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ลุ่ ม เจี ย เม้ ง จ ากั ด
จั ด ตั้ ง ขึ้น เมื่ อวั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2550 โดยมี
สมาชิ ก แรกตั้ ง จ านวน 76 คน ทุ น ด าเนิ น งาน
เริ่ ม ต้ น 739,90 0 บาท จน ถึ ง ปั จจุ บั นไ ด้
ดาเนินงานมากว่า 4 ปี มีสมาชิก 340 คน มีทุน
ดาเนินงาน 10,631,370 บาท
ผลงานที่โดดเด่นของสหกรณ์ :
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุม่ เจียเม้ง จากัด มีโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่โดดเด่นคือ “โครงการให้ความช่วยเหลือสมาชิก
เพื่ อพ้ น จากภาระหนี้ สิ นนอกระบบ” ที่ ต้ องเสีย ดอกเบี้ ย สูง ถึ งร้ อ ยละ 10 ต่ อเดื อน โดยเริ่ มต้ น จากสมาชิ ก ที่ท างานดี
ประพฤติดี มีหนีส้ นิ ต่ากว่า 100,000 บาท มีการแนะนาให้สมาชิกรู้จักการทาบั ญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ -รายจ่ายของ
ตนเอง จนได้รแู้ หล่งที่มาของการ เป็นหนี้ และหาทางแก้ปัญหาโดยการเสี่ยงโชคด้วยหวยเถื่อน หรือแม้กระทั่งการพนัน เหตุ
เหล่านี้ล้วนนาไปสู่การเป็น หนี้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีสมาชิ กสนใจเข้าร่ วมโครงการจานวน 75 ราย นอกจากนี้ยังมีการมอบ
รางวัลให้แก่สมาชิกดีเด่น ที่มีเงินฝากมากกว่าหนี้คงเหลือ ไม่เคยผิดนัดผ่อนชาระ และสามารถปฏิบัติงานได้ดโี ดยการรับรอง
จากผู้บังคับบัญชา และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของสหกรณ์ที่ได้รับ ความสาคัญจากบริษัทเอกชน ที่หันมาให้ความสนใจด้าน
เศรษฐกิจ และสวัส ดิการความเป็ นอยู่ ของพนัก งานของตนเอง อั นจะนาไปสู่ความก้ าวหน้าขององค์กรโดยรวมต่ อไป....
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุม่ เจียเม้ง จากัด
ผลการดาเนินงานที่ชี้ให้เห็นอัตลักษณ์ที่ดี 4 ประการ : ได้แก่
ด้านคุณค่า/อุดมการณ์ :
สหกรณ์เน้นการระดมทุนภายใน โดยมีการระดมทุนเรือนหุ้น และระดมเงินฝากจากสมาชิกเพื่อนาเงินมาบริการให้แก่
สมาชิกที่มีความจาเป็น โดยสหกรณ์ไม่ได้กู้ยืมเงินจากแหล่งทุนภายนอก นอกจากนี้ สหกรณ์มีโครงการพิเศษช่วยปลดหนี้
นอกระบบให้แก่สมาชิก และส่งเสริมให้สมาชิก ที่สหกรณ์ช่วยปลดหนีน้ อกระบบให้รู้จักการออม ซึ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างตาม
หลักการพึง่ พาตนเอง เพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก่สมาชิกที่เป็นพนักงานของบริษัทเอง
ด้านกระบวนทัศน์ :
สหกรณ์มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี และฝุายจัดการของสหกรณ์ได้นาแผนปฏิบัติงานประจาปีของสหกรณ์ไปสู่
การปฏิบัติจริง โดยมีการจัดลาดับความสาคัญของแผนปฏิบัติงานตามความจาเป็นและความต้องการสมาชิกเป็นหลัก
ด้านหลักการ :
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้ทราบฐานะ
ของกิจการและเพื่อพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนจากการดาเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสม่าเสมอ
ด้านแนวปฏิบัติที่ดี:
สหกรณ์ได้ช่วยเหลือสมาชิกให้พน้ จากการเป็นหนีน้ อกระบบและหนี้บัตรเครดิต ทาให้สมาชิกที่มีหนี้นอกระบบและหนี้
บัตรเครดิต มีเงินพอใช้และเหลือเก็บ โดยการให้สมาชิกจัดทาบัญชีรับ –จ่าย เพื่อให้ตระหนักถึงรายจ่ายที่ไม่จาเป็นของตัว
สมาชิกเอง
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4. สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ :
สหกรณ์การเกษตรลาพระเพลิง จากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วั น ที่ 28 มี น าคม 2520 โ ดยมี วั ต ถุ ป ระส งค์เพื่ อ
ช่ว ยเหลือ เกษตรกรที่มีพื้ นที่ อยู่ ใ นเขตชลประทานล า
พระเพลิง มีพืน้ ที่ดาเนินงานใน 3 เขตอาเภอ คือ
อาเภอปักธงชัย อาเภอโชคชัย และอาเภอเมืองนครราชสีมา มีสมาชิกแรกตั้ง 194 คน จนถึงปัจจุบันได้ดาเนินการ
มากกว่า 35 ปี มีสมาชิก 1,960 คน มีทุนเรือนหุ้น 62 ล้านบาท
ผลงานทีโ่ ดดเด่นของสหกรณ์
เป็นสหกรณ์ทันสมัย ใช้นวัตกรรมนาธุรกิจสหกรณ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีผลงานก้าวกระโดด มีการบริหาร
จัดการ โซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้สู่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานที่ชี้ให้เห็นคุณค่าองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่
มิติด้านคุณค่า-อุดมการณ์สหกรณ์ :
ให้ความสาคัญกับสมาชิกเป็นสาคัญ ยึดมั่นในหลักและวิธีการสหกรณ์อย่างแน่วแน่
มิติด้านกระบวนทัศน์ :
มีการจัดตั้ งสถาบันเพื่อการเรี ยนรู้ข องสหกรณ์ ตามแผนการพั ฒนาบุ คลากรของสหกรณ์ป ระเทศญี่ปุ น มา
ประยุกต์ใ นงาน จัด ตั้งและดาเนินงานร้ าน “Farmers Co-op Shop” มีการวิจัยระบบข้าวอินทรีย์ และจัดตลาด
Farmers market
มิติด้านหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี :
มี ก ารบริ ห ารจั ด การโซ่ อุป ทานในธุ ร กิ จสหกรณ์ มี แ นวปฏิ บั ติ ข องการขั บ เคลื่อนธุ ร กิ จอเนกประสงค์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ และการเป็นสถาบันเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความรู้สู่การพัฒนาธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
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5. สหกรณ์ เครดิ ตยู เนี่ ยนโรงเรี ยนวั ดหนองแก
จากัด
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ :
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก จากัด
เดิมชื่อ “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนหนองแก” จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วั น ที่ 2 กั น ยายน 2524 มี ส มาชิ ก แรกตั้ ง 28 คน
ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน
2536
โดยมีทุนดาเนินงานเริ่มต้น 5.39 ล้านบาท จนถึงปัจจุบัน มีจานวนสมาชิกทั้งสิ้น 13,622 คน มีทุนเรือนหุ้นกว่า 116
ล้านบาท นับเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ติดอันดับ 1 ใน 5 สหกรณ์ ที่มีผลการดาเนินงานสูงสุด
ผลงานทีโ่ ดดเด่นของสหกรณ์ :
สหกรณ์ฯมีการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่
2 และน าไปสู่การปฏิ บัติ อย่างเป็ นรูปธรรมด้วยการนาหลักสู ตรเครดิ ตยู เนี่ยนเข้ าสู่สถานศึ กษาใน 13 โรงเรี ยน มีการ
ให้บริการแบบอเนกประสงค์แก่สมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงานที่ชี้ให้เห็นคุณค่าองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่
มิติด้านคุณค่า-อุดมการณ์สหกรณ์ :
มีการดาเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรมทั้ง 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจ และไว้วางใจซึ่ง
กันและกั นด้ วยการใช้ แนวทางการบริ หารจั ดการที่ พึ่ งพาตนเองและยึ ดถือประโยชน์ ของสมาชิกเป็นหลัก มุ่งเน้นการ
ให้บริการที่เข้าถึงสมาชิก และยกระดับฐานะ ความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดียิ่งขึน้
มิติด้านกระบวนทัศน์ :
วิสั ยทัศน์ ของสหกรณ์ฯ คือ “เป็ นสถาบั นการเงิ นระดั บแนวหน้ า บริ หารจัดการโปร่ งใส เชื่อมโยงเครือข่าย ใส่ ใจ
สมาชิก พัฒนาอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” จัดตลาดนัดให้สมาชิกนาผลผลิตมาจาหน่าย
มิติด้านหลักการ :
มีการจัดทาแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานสหกรณ์ อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการดาเนินงานของสหกรณ์เป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้กับ คณะกรรมการดาเนินงานและฝุายจัดการทุกท่านสามารถเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน
มิติด้านแนวปฏิบัติที่ดี :
สหกรณ์ฯดาเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในจิตตารมณ์เดียวกัน ดาเนินการตามหลักการเครดิตยูเนี่ยนทุก
ประการ มีการส่ง บุคลากร คณะกรรมการ และฝุายจัดการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอ มีการตั้งคณะกรรมการกลุ่มย่ อย ดูแลสมาชิกในกลุ่มพื้นที่ของตนเอง เพื่อรับทราบความต้องการของสมาชิ ก
อย่างทั่วถึง และจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบปัญหา ในทุกๆเดือน เพื่อกระจายงานลงสู่พืน้ ที่ต่อไป
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6. ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จากัด
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ :
ร้ านสหกรณ์ จัง หวั ด ตราด ก่ อตั้ ง เมื่ อวั น ที่ 25
สิ ง หาคม 2496 มี ส มาชิ ก แรกตั้ ง กว่ าร้ อ ยคน ใน
ระยะแรกร้ านสหกรณ์ฯ ต้ องประสบปั ญหา ภาวะ
ขาดทุ นอย่างหนั ก แต่ ในปัจจุบั น สามารถชาระหนี้
คืนได้เสร็จสิน้ มียอดขาย 982 ล้านบาท กาไรสุทธิ
33.41 ล้านบาท สมาชิกจานวน 12,115 คน
ผลงานทีโ่ ดดเด่นของสหกรณ์ :
ร้านสหกรณ์ฯมีผลงานโดดเด่นในธุรกิจค้าปลีกเทียบเคียงกับไฮเปอร์มาร์ทในจังหวัด เป็นตัวแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่เข้าถึงสมาชิกและ ปลูกฝังความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ มีความภาคภูมิใจในร้านของตน เป็ นร้านสหกรณ์ที่มีสถิติยอดขายสูงสุด
อันดั บ 1 ประจ าปี 2554 จานวน 838.99 ล้า นบาท จากกรมตรวจสอบบัญ ชีสหกรณ์ ได้รับ โล่ ประกาศเกี ยรติคุณ จาก
กระทรวงพาณิชย์ ในการให้ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าด้วยดี เป็นศูนย์กระจาย สินค้าสหกรณ์ในเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ
เป็นศูนย์เรียนรูท้ ัศนศึกษาดูงานของสหกรณ์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นาในการเชิญชวน และร่วม บริจาคช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นการปฏิบัติตามหลักการการเอือ้ อาทรโดยแท้
ผลการดาเนินงานที่ชี้ให้เห็นคุณค่าองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่
มิตดิ ้านคุณค่า-อุดมการณ์สหกรณ์ :
ร้านสหกรณ์ฯมุ่ง เน้ นการบริ หารจั ดการที่ พึ่ง พาตนเอง และยึ ดถื อประโยชน์ข องสมาชิ กเป็น หลั ก มีก ารจัด ทาแผน
ยุทธศาสตร์ของร้านฯ ให้สมาชิกมีส่วนร่วม โดยจัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ปลูกฝังความเป็น
เจ้าของร้านสหกรณ์ให้สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจในร้าน
มิตดิ ้านกระบวนทัศน์ :
มีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ไปสูแ่ บบปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติตามแผนและโครงสร้างต่างๆ เช่น ปรับปรุงพัฒนา
ร้านค้าให้กว้างขวางขึน้ การจัดอบรมบุคลากร ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ทันสมัย การให้บริการเชิงรุกในลักษณะการขายส่ง
สินค้า บริการส่งสินค้าทุกวัน การจัดมหกรรม ลดราคาสินค้า ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาดูแลสินค้าคงคลัง เพื่อลดการสูญเสีย
และเป็นการเพิ่มประสิทธภาพในการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่าง รวดเร็วมากขึน้
มิตดิ ้านหลักการ :
มีระบบบริการจัดการที่ดี มีการแบ่งส่วนงานแต่ละด้านอย่างชัดเจน สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ มีการประชุม
รับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหา ในการทางานทุ กวันศุกร์และประชุมคณะกรรมการทุกวันที่ 28 ของเดือน นาเครื่องมื อ
การเงินมาวิเคราะห์และวางแผนในการทางานเพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยา
มิตดิ ้านแนวปฏิบัติที่ดี :
ร้านสหกรณ์ฯ สามารถเข้า ถึงสมาชิ กและมีส่ วนช่วยในการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ข องสมาชิ กให้ดีขึ้น ด้วยการ
จัดหาสินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสมาชิก ในราคายุติธรรม ทาให้สามารถแข่งขันกับร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียง ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาซื้อ สินค้า โดยมีบริการส่ งถึงบ้าน มีส่วนในการ
ช่วยสร้างตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยรอบ เช่น นาผักผลไม้ปลอดสารพิษ ของเรือนจาจังหวัดตราดและของ สมาชิก
มาจาหน่าย คณะกรรมการทุกท่านเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละเข้ามาทางานโดยไม่มีค่าตอบแทน มีการลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิก
ตามร้านค้าชุมชนอย่างสม่าเสมอ ทาให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา
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4.4 การประเมินผลการขับเคลื่อนกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
ดังที่ไ ด้กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิตการวิจัย ซึ่งออกมาในรูปของ “ระบบธุรกิจ
ทางเลือก” ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นระบบธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานที่รู้จักกันในนาม “Farmer Shop”
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เครือข่ายคุณค่าต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบของระบบธุรกิจที่ภาคีเครือข่าย
ได้สร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อการบรรลุเปูาหมายร่วม ซึ่งมีทั้งเปูาหมายเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป
อีกทั้งยังแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของการมีวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมีแบบแผนบนหลักการ
พึ่ง พาและร่วมมือกัน โดยต่อไปนี้จ ะขอเรียกผลผลิต การวิจั ยเหล่านี้ในนามของ “ตัวแบบธุร กิจ
ทางเลือก”
ตัวแบบธุร กิจ ทางเลื อกที่เป็น ผลผลิต จากการวิจั ยนั้ น ได้ถูก ออกแบบให้ ส อดคล้อ ง
เหมาะสมกับบริบทของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และมีแนวทางการดาเนินงานในการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ เพื่อบรรลุเปูาหมายการค้าที่เป็น ธรรม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ในที่นี้จ ะได้ประเมินสมรรถนะของผลผลิต การวิจัยใน 2 ประเด็น ได้แก่ การประเมิน
สมรรถนะการดาเนินการของ “ตัวแบบธุรกิจทางเลือก” ตามกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรม ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 4.2.3 ซึ่งมีทั้งสิ้น 7 ประการ และการประเมินผลการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานในธุรกิจของตัวแบบธุรกิจทางเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.4.1 การประเมินสมรรถนะการดาเนินการเครือข่าย โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติ
ตามกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2 ซึ่งมี 7 ประเด็น ดังรูป
ที่ 4.4 ได้แก่
 การสร้างภาคีเครือข่าย ภายใต้ค่านิยม/ปณิธานร่วม
 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีกิจกรรมและการติดต่อสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องระหว่างภาคี
 การมีมุ มมองร่ว มกั น โดยใช้ก ารจัด การความรู้ การจัด เวทีถ อดบทเรี ยนและ
ศึกษาจากต้นแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
 การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมของเครือข่าย เพื่อวางอนาคตร่วมกัน
 การมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข่ า ยของภาคี ภายใต้ ก ารออกแบบ
โครงสร้างเครือข่ายและวางระบบการทางานร่วมกัน
 การร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงตาม
แผนการดาเนินงานของเครือข่าย
 ผลประโยชน์ร่วมของเครือข่าย ซึ่งอาจมีทั้งที่เป็นเรื่องของธุรกิจและคุณค่าที่มิใช่
ตัวเงิน เช่น การสร้างแบรนด์สินค้าเชิงคุณค่า รางวัลที่ได้รับ เป็นต้น
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ผลการประเมินสมรรถนะการดาเนินการเครือข่าย ทั้ ง 6 เครือข่ายที่ดาเนินการอยู่ใน
ช่วงเวลาของชุดโครงการ ในระยะที่ 5 พบว่า เครือข่ายที่สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกรอบของ
ระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรมได้ในระดับดีมากทุกประเด็น คือ เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม และ
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน รองลงมา ได้แก่ ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop และเครือข่ายคุณค่า
ผลไม้ ส่วนเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย และเครือข่ายคุณค่ายางพารายังเผชิญกับ
ข้อจากัดทั้งที่เป็นปัจจัยภายในของเครือข่ายฯ และ ปัจจัยภายนอกที่มาจากนโยบายรัฐ
ตารางที่ 4.2 การประเมินสมรรถนะการดาเนินการของตัวแบบธุรกิจทางเลือกตามแนวปฏิบัติระบบ
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
/
/
1.

Farmer Shop

2.
3.
4.
5.
6.
:

/
/
/
/

4.4.2 การประเมินสถานการณ์การบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจของตัวแบบธุรกิจ
การประเมินสถานการณ์การบริหารจัดการโซ่อุปทานของตัวแบบธุรกิจในที่นี้ จะ
เป็นไปภายใต้กรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจภายใต้ความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรโดย
มีการกาหนดแผนธุรกิจเพื่อการบรรลุเปูาหมายร่วมในรูปจะแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงการดาเนิน
ธุรกิจของเครือข่ายตั้งแต่ระดับต้นน้าที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร ระดับกลางน้า และระดับปลายน้าที่
เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ดังรูปที่ 4.6
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-

รูปที่ 4.6 สถานการณ์การบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจของตัวแบบธุรกิจ
การเชื่อมโยงภาคีในกิจกรรมระดับต้นน้า ได้แก่ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการผลิตแก่
สมาชิก ซึ่งอาจมีทั้งที่เป็นผู้ประกอบการด้านปัจจัยการผลิต สถาบัน /หน่วยงานที่ทาหน้าที่ส่งเสริม
เทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตแก่สมาชิก
การเชื่อมโยงภาคีใ นกิจ กรรมระดับกลางน้า ได้แก่ การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสิน ค้าและการจ าหน่าย ซึ่ง อาจมีทั้ง ภาคี ผู้ประกอบการ และภาคี
พันธมิตรด้านวิชาการในการส่งเสริมนวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือ
สร้างอานาจการต่อรอง
การเชื่อมโยงภาคีในกิจกรรมระดับปลายน้า ได้แก่ การกระจายสินค้า การสร้างแบรนด์
นั้นมีภาคีทั้งที่เป็นพันธมิตรธุรกิจ ภาคีสถาบันด้านวิชาการ และเครือข่ายผู้บริโภค
การประเมินสถานการณ์การบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจของตัวแบบธุรกิจในที่นี้
ชีใ้ ห้เห็นองค์ประกอบของภาคีพันธมิตรของเครือข่ายในแต่ละระดับของกิจกรรมภายใต้โซ่อุปทานซึ่ง
เป็นผลของการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรตามกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
4.5 การวิเคราะห์บริบทของ “ตัวแบบธุรกิจทางเลือก”
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าผลลัพธ์การขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น ธรรม ในระยะที่ 5 โดยใช้ก รอบการพัฒนาระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรมนั้น ได่ก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ในรูปของ “ตัวแบบธุรกิจทางเลือก” ของกลุ่มคนและ
องค์กรที่ตระหนักเห็นความสาคัญของการพึ่งพาและร่วมมือกันตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลลัพธ์จากการสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจ ทางเลือกที่ก่อให้เกิด เป็นตัวแบบธุร กิจ จาก
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสู่ก ารบรรลุเปูาหมายร่วมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แ ก่ ตัวแบบธุร กิ จ
Farmer Shop ตัวแบบกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ตัวแบบเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ตัวแบบ
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เครือข่ายคุณ ค่าผลไม้คุณ ภาพ ตัวแบบเครือข่ายคุณ ค่าข้าวหอมมะลิส หกรณ์ไทย และตัวแบบ
เครือข่ายคุณค่ายางพารานั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวแบบธุรกิจทางเลือกที่มีการปรับเปลี่ยนวิถีก าร
ดาเนินการที่แ ตกต่างไปจากตัวแบบธุร กิจ ในระบบเศรษฐกิจ ทั้ง ในด้านวัต ถุประสงค์ โครงสร้าง
องค์กร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกฎระเบียบที่ใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจสู่เปูาหมายร่วม
จากรูปที่ 4.7 ชีใ้ ห้เห็นบริบทการดาเนินงานของตัวแบบธุรกิจทางเลือกเชิงเปรียบเทียบ
กับธุรกิจรูปแบบอื่น ดังนี้ ตัวแบบธุรกิจทางเลือกจะให้ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม มีโครงสร้างองค์กรหรือโครงสร้างการบริหารงานที่ผสมผสานให้สอดคล้องกับแผนการ
ดาเนิน งาน เพื่อการบรรลุเปูาหมายร่วมกัน ดัง นั้น โครงสร้างฯ จึง ผสมผสานระหว่างความเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ แต่เน้นไปที่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อความเชื่อมั่นไว้วางใจใน
ระหว่างภาคี สาหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น มีทงั้ กิจกรรมเพื่อการค้าและมิใช่เพื่อการค้า โดยจะ
เน้นไปที่การร่วมมือกันเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งการนาความสามารถหลัก
ของภาคีมาเสริมพลัง กัน เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมและความยั่ง ยืน ของ
ธุรกิจ ดังนั้น การใช้กฎระเบียบในการขับเคลื่อนพันธกิจสู่เปูาหมายร่วม จึงมีความยืดหยุ่น แต่จะใช้
แผนธุรกิจ ตัวชี้วัดความสาเร็จในการทางานร่วมกัน และการติด ตามประเมินผลมาเป็นกลไกการ
ทางานร่วมกัน

SMEs/OTOP

รูปที่ 4.7 บริบทการดาเนินงานของตัวแบบธุรกิจทางเลือกในระบบเศรษฐกิจ
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4.6 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกิจกรรมของสหกรณ์ทั่วไปและตัวแบบธุรกิจทางเลือก
รูปที่ 4.8 ชีใ้ ห้เห็นเชิงเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมของสหกรณ์ทั่วไปและตัวแบบธุรกิจ
ทางเลือก โดยในที่นี้จะพิจารณากิจกรรมตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การวางแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภาคี มีการวิจัยและพัฒนาในธุรกิจ การส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร การ
บริหารความเสี่ยงในธุรกิจ การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ แนวทางการค้าที่เป็นธรรม การดาเนินงาน
ที่คานึงเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
เมื่อพิจ ารณาเปรียบเทีย บกิจ กรรมในแนวทางการพัฒนาที่ยั่ง ยืน ของตัวแบบธุร กิ จ
ทางเลือกที่เป็นผลผลิตจากการวิจัยและสหกรณ์/สถาบันเกษตรกรที่เป็นภาคี จะพบว่า ตัวแบบธุรกิจ
ทางเลือกจะช่วยยกระดับการทางานในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ความร่วมมือมากขึน้
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รูปที่ 4.8 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์และตัวแบบธุรกิจทางเลือก
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บทที่ 5
ข้อค้นพบจากการวิจัยและแผนการวิจัยในระยะต่อไป
5.1 ข้อค้นพบจากการวิจัย
การพัฒนาประเทศภายใต้แ ผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ซึ่งได้กาหนดวิสัยทัศน์ “สังคมอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลง” และมีพัน ธกิจในการสร้างสัง คมให้เป็นธรรมและมีคุณ ภาพ
พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม สามารถปรับตัวภายใต้สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาฐาน
การผลิตและบริการให้เข้มแข็ง และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น
ปัจจุบันแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ได้มุ่งไปที่การสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วน เพื่อ
การตระหนักเห็นความสาคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การพัฒนา สู่การบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน
5.1.1 ผลผลิตจากการวิจัย: ตัวระบบธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE)
ในส่วนของการขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม” ซึ่งปัจจุบันอยูใ่ นช่วงเวลาของชุดโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้ผลผลิตการวิจัยในรูป
ของตัวแบบธุรกิจทางเลือกที่มีลักษณะเป็น “ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม”(Social Economy Enterprises :
SEE) ที่ดาเนินการบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันของภาคี ซึ่งมีทั้งปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นคนในชุมชน
เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SMIs) ผู้ประกอบการขนาดกลาง(SMEs) สถาบัน เกษตรและ
สหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการบริห ารจั ด การธุร กิจ ภายใต้ก ลไกของระบบเศรษฐกิจ สู่การบรรลุ
เป้าหมายทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ตัวแบบธุรกิจฐานสังคมเหล่านี้ ได้แก่ Farmer Shop กลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ เครือข่ายคุณค่ายางพารา เป็นต้น ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า SEE
1) ความหมายของธุรกิจฐานสังคม : SEE
เมื่อพิจารณาบริบทในการด าเนินงานของ SEE อาจให้คาจ ากัดความของ SEE
หมายถึง องค์การธุรกิจที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีที่เป็นเจ้าของร่วมกัน ดาเนินธุรกิจโดยใช้กลไก
ตลาดและการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ เพื่อการบรรลุเป้าหมายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน
และที่สาคัญต้องไม่เป็นองค์กรที่รับเงินทุนเพื่อการแทรกแซงกลไกตลาดในระบบแข่งขัน (รูปที่ 5.1)
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(SEE)

รูปที่ 5.1 คุณสมบัติของธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE)
2) การวิเคราะห์บ ริบทเชิง เปรียบเทียบระหว่าง SEE และองค์การธุรกิจใน
ระบบเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ที่ประยุกต์จากกรอบการวิเคราะห์ Three
Economic system and the Social Economic ของ Alberta Social Economy Research Alliance ชี้ให้เห็นว่า
กลไกการขับเคลื่อน SEE ที่มีการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยใช้กลไกตลาดเพื่อการบรรลุเป้าหมายทาง
สังคมร่วมกัน และจะเห็นกระบวนการดาเนินงานของ SEE นั้น มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสาคัญกับ 3 เสาหลัก การ
พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาระบบคุณค่า
และการค้าที่เป็นธรรม(VN & F Platform) ที่เป็นกระบวนการขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการฯ
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รูปที่ 5.2 กรอบการวิเคราะห์บริบทเชิงเปรียบเทียบระหว่าง SEE และองค์การธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ
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3) ประเด็นการเรียนรู้ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ชุดโครงการฯ ที่ผ่าน
มาจนถึงระยะที่ 5 นั้น เป็นไปภายใต้การสนับสนุนของทีมพี่เลี้ยง โดยใช้ชุดความรู้ ตัวอย่างเช่น การ
เชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ การวางแผนกลยุทธ์สกู่ ารจัดทา
แผนธุรกิจเครือข่าย ได้นาไปสู่กระบวนการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ ขึ้นระหว่างภาคีที่
เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ มิติการปลุกจิตสานึก (การพึ่งพาและร่วมมือกัน การค้าทีเ่ ป็นธรรม การพัฒนาที่
ยั่ง ยืน แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) มิติก ารปรับวิธีคิด และการฝึก ทัก ษะด้วยกระบวนการ
ขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจ SEE สู่ปณิธาน/เป้าหมายร่วม ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันในกลุม่ ภาคีนกั วิจยั
และผู้มีส่วนร่วม ซึ่ง ถือเป็น ทรัพยากรมนุษย์ ที่จ ะเป็ นทุนทางสังคมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อการปรับปรุงวิสัยทัศน์ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ในที่นี้จะได้สรุปให้เห็น ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจ SEE
ใน 3 เสาหลักของการพัฒนา ดังรายละเอียดในรูปที่ 5.3
3.1) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ มุ่งเน้นไปที่
 การเปิดโอกาสแก่ประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนการพึ่งพาตนเอง
 การลดความไม่เป็นธรรมในทางเศรษฐกิจ
 ฝึกทักษะในการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ
 เรี ย นรู้ ก ารขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ตามกรอบระบบคุ ณ ค่ า และการค้ า ที่ เ ป็ น
ธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 การพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise : SEE)
3.2) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มุ่งเน้นไปที่
 การให้ความสาคัญของศัก ดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (ความเสมอภาค เท่ า
เทียมกัน)
 การปลุกจิตสานึกและเปิดโอกาสการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบน
การพึ่งพาและร่วมมือกัน
 การสร้ า งสรรค์ สั ง คมเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งสมดุ ล
(เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ผ่านกลไก SEE
 ขบวนการทางสั ง คมสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นภู มิ ปั ญ ญาของคนไทยให้ มี
ภูมิคุ้มกัน
3.3) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มุง่ เน้นไปที่
 ส่งเสริมการตระหนักเห็นความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมตัง้ แต่กิจกรรมต้น
น้า กลางน้า ปลายน้าของโซ่อุปทาน
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ใช้กลไกของ SEE ในการปรับวิธีคดิ และวิถีชีวิตเรื่องสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
·
·
·
·
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รูปที่ 5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจฐานสังคมที่ครอบคลุม 3 เสาหลักการพัฒนา
5.1.2 การกาหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อนาไปสู่การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม
(SEE) สู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์การพัฒนาประเทศ ในที่นี้จึงจะได้วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับ SEE และการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน SEE ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การวิเคราะห์ปัจ จัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาใน 2 กลุ่มปัจ จั ย
ได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยสภาะแวดล้อมภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1) การวิเคราะห์ปัจ จั ยสภาพแวดล้อมภายนอก จะพิจ ารณาในมิติที่ส าคัญ
ได้แก่ นโยบายรัฐที่เกี่ยวข้อง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย
ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายนอก ที่ เ ป็ น โอกาสต่ อ การ
ดาเนินงานของตัวแบบธุรกิจทางเลือก SEE (Social Economy Enterprises) วาระแห่ง “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” ที่คนในสังคมให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ก่อให้ เกิดสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ง แวดล้อม โดยให้ คนเป็น ศู น ย์ก ลางการพัฒนาเพื่ออยู่ร่วมกัน ด้วยความเกื้อกูล กัน แต่ยัง เผชิ ญ
อุปสรรคในเรื่องนโยบายรัฐ ที่ส วนทางเลือกกับการขับเคลื่อนการพัฒนาธุร กิจ ที่มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ภายใต้อัตลักษณ์องค์การธุรกิจพึ่งพาตนเอง อีกทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่เกื้อหนุนการ
ส่งเสริม การพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุล และสร้างความเป็นธรรม นอกจากนั้นยัง
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พบว่าผู้บริโภคในสังคมส่วนใหญ่ ยังขาดความตระหนักในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย และยังมี
พฤติกรรมบริโภคตามกระแสผ่านสื่อโฆษณาของบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่ส ร้างความไม่เป็น ธรรมในกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายย่อยและรายกลาง ทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ
1.2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน โดยนาเอากรอบแนวทางการ
พัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม(VN & F Platform) ภายใต้ชุดโครงการระยะที่ 5 ดาเนินการ
อยู่ สะท้อนให้เห็นจุดแข็ง ได้แก่ การมีตัวแบบของธุรกิจฐานสังคมที่เชื่อมโยงการพัฒนาภายใต้เสาหลัก
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ) และมีคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งนาไปใช้เป็น
ต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้ในการขยายผลการพัฒนา SEE ได้ นอกจากนั้นยังมีทุนทรัพยากรมนุษย์ที่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการวิจั ยและพัฒนา ได้แ ก่ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ทรงคุณ วุฒิ
เครือข่ายสถาบันเกษตร-สหกรณ์ เครือข่ายผู้ประกอบการ และเครือข่ายผู้บริโภค ปัจจุบันเข้ามามีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนขบวนการทางสังคม ภายใต้กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม พบว่าจุดอ่อนปรากฏให้เห็น ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังขาดวิธีคิด และทักษะ ในเรื่อง
การบริหารจัด การโซ่อุปทานในธุรกิจ ขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ .
แข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองผู้บริโภค และการตระหนักเห็นความสาคัญเรื่องการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งต้องเกิดจากการพัฒนาที่มีความสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2) การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยวิธีการ TOWS Matrix
การก าหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ด้วย วิ ธีก าร TOWS Matrix โดยพิจ ารณา
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ใ น 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม ยุ ทธศาสตร์ SO ที่ น าโอกาสและจุ ด แข็ ง มาใช้ กลุ่ ม
ยุทธศาสตร์ WO ที่นาโอกาสมาลดจุดอ่อน กลุ่มยุทธศาสตร์ ST ที่นาจุดแข็งลดอุปสรรค และกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ WT ที่หลีกเลี่ยงจุดอ่อนและอุปสรรค ซึ่งมีทั้งสิ้ น 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียด
ตารางที่ 5.1.2
2.1) กลุ่มยุทธศาสตร์ SO ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 สร้างทีมงานส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม(SEE) ตามกรอบระบบ
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform)
 ขยายผลการจัดตั้งและดาเนินงาน SEE ในชุมชนและภาคส่วนเศรษฐกิจ
ต่างๆ ร่วมกับภาคี เพื่อบรรลุวสิ ัยทัศน์การพัฒนาฯภายใต้แผนพัฒนา ฉบับที่ 11
 ส่ง เสริ มให้ ใช้ ตัว แบบ SEE เป็น ศู นย์ เ รีย นรู้ เพื่ อ การเผยแพร่แ ก่ คนใน
สังคมและผู้สนใจ
 จัดหลักสูตรเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์สส
ู่ ังคม
2.2) กลุ่มยุทธศาสตร์ WO ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 สร้างกลไกการส่งเสริมและพัฒนาระบบสนับสนุน การขับเคลื่อน SEE
อย่างมีแบบแผน
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สร้างกลไกการเผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ ให้คนในสัง คมตระหนักเห็ น
ความสาคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมใน SEE
2.3) กลุ่มยุทธศาสตร์ ST ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 การจั ด ตั้ งและใช้ ก ลไกสมาคม SEE ในการประสานหน่ วยงานภาครั ฐ
สาหรับนโยบายส่งเสริมระบบการค้าที่เป็นธรรม
2.4) กลุ่มยุทธศาสตร์ WT ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 ให้มีการวิจัยสาหรับกฎหมายที่เกื้อหนุนการพัฒนาระบบการค้าที่เป็น
ธรรมและการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
 ผลั ก ดั น ให้ มี น โยบายรั ฐ ส่ ง เสริ ม ระบบการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม และลด
มาตรการที่เป็นอุปสรรค
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ตารางที่ 5.1 ตาราง TOWS Matrix เพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน SEE เพื่อสานต่อ
นโยบายพัฒนาภายใต้แผนฯพัฒนา ฉบับที่ 11

การวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อม ภายใน

การวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อม ภายใน

S : จุดแข็ง
1) ภาคี ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน SEE เป็ น
ทุนทรัพยากรมนุษย์ ที่มี ความพร้อ ม
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ น
และขยายผล SEE ในสังคม
2) ตัวแบบ SEE ที่เป็นผลผลิตการวิจัย
สามารถใช้เป็นกลไกการเรียนรู้เพื่อ
ขยายผล
3) มีชุ ด ความรู้ VN & F Platform ใน
การสร้ า งที ม งาน เพื่ อ ขยายผล SEE
ในชุมชน-สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่ม SO :
1) สร้างทีมงาน ส่งเสริมสนับสนุน SEE
ตามกรอบ VN & F Platform
2) ก า ร ข ย า ย ผ ล ก า ร จั ด ตั้ ง แ ล ะ
ดาเนิ นงาน SEE ในชุ มชน และภาค
ส่วนเศรษฐกิจต่างๆร่วมกับภาคี เพื่อ
บรรลุวิ สั ยทั ศน์การพั ฒนาประเทศ
ภายใต้แผนพัฒนา ฉบับที่ 11
3) ส่ ง เสริ ม ให้ ตั ว แบบ SEE เป็ น ศู น ย์
เรี ย นรู้ เพื่ อ การเผยแพร่ แ ก่ ค นใน
สังคมและผู้สนใจ
4) จั ด หลั ก สู ต ร เรี ย นรู้ ใ นสถาบั น
การศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งทรั พ ยากร
มนุษย์สู่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่ม ST :

O : โอกาส
1) กระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน ทาให้ทั่วโลกหันมา
สนับสนุนการขั บเคลื่ อนการพั ฒนาใน 3 เสา
หลักสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2) นโยบายพัฒนาประเทศภายใต้แผนการพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 11 ต้องการกลไกเชิงยุทธศาสตร์ เช่น
เกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนตามกรอบของ VN
& F และตัวแบบ SEE
3) คนในสั ง คมหั น มาให้ ค วามสนใจและให้ ก าร
สนับสนุนธุรกิจลักษณะ SEE มากขึน้
4) ผู้ ป ระกอบการขนาดเล็ ก และขนาดกลาง
สถาบั น เกษตรกรและเกษตรกรรายย่ อ ย
ตื่นตั วที่ จ ะร่ว มมือ เป็ นภาคี ในการขั บ เคลื่ อ น
SEE สู่การค้าที่เป็นธรรม
T : ข้อจากัด
1) นโยบายรั ฐ ที่เ ข้า ไปแทรกแซงกลไกตลาดส่ ง
ผลกระทบต่ อ ประชาคมรายย่ อ ย สถาบั น
เกษตรกรและสหกรณ์ และผู้ประกอบการราย
ย่อยและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการทา 1) การจัดตั้งและใช้กลไกสมาคม
ธุรกิจ
SEE ในการปรับนโยบายรัฐให้
2) หน่ ว ยงานรั ฐ มี ก ารด าเนิ น งานที่ ส วนทางกั บ
เกื้อหนุนการพัฒนาระบบ
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและ
การค้าทีเ่ ป็นธรรม
กระทบต่อ SEE
3) กฎหมายที่เกี่ยวข้ องยังไม่ เอื้ อต่ อการค้าที่เป็ น
ธรรม อีกทั้งยังขาดกลไกการสร้างความเข้าใจ
และเข้าถึงผู้เกี่ยวข้องและประชาชน

W : จุดอ่อน
1) ยังขาดกลไกการจัดการความรู้ แก่
ผู้เกีย่ วข้อง และหน่วยงานภาคี
2) ยั ง ขาดกลไกและระบบสนั บ สนุ น
การขับเคลื่อน และขยายผล SEE

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่ม WO :

1) สร้างกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบสนับสนุน การ
ขับ เคลื่อน SEE อย่างมีแบบ
แผน
2) สร้างกลไกการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ
ให้คนในสังคมตระหนักเห็น
ความ สาคัญและเข้ามามีส่วน
ร่วมใน SEE
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่ม WT :

1) ให้มีการวิจัยสาหรับกฎหมาย
ที่เกือ้ หนุนการพัฒนาระบบ
การค้าที่เป็นธรรมและการ
บังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
2) ผลักดันให้หน่วยงานรัฐมี
Agenda ที่ไม่ขัดต่อการ
ขับเคลื่อนระบบการค้าที่เป็น
ธรรมภายใต้มาตรการ
ประเมินผลที่รัดกุม
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5.1.3. แผนที่ยุทธศาสตร์
การจั ด ท าแผนที่ยุ ท ธศาสตร์ ใ นที่ นี้ เ ป็ น ไปเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมือ สื่ อ สารให้ เ ห็ น
กระบวนการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้กลไกธุรกิจฐานสังคม(SEE) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์
การพัฒนาประเทศตามกรอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความ
เสมอภาค เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
แผนที่ยุท ธศาสตร์ ในรูปที่ 5.4 แสดงให้เห็ น ทิศ ทางในการขั บเคลื่อนประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ภายใต้องค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่ มิติการเรียนรู้และพัฒนา มิติด้านกระบวนการภายใน
มิติกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะนาไปสู่คุณค่าใน 4 ประการ ได้แก่
 การเกษตรยั่งยืน และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
 ระบบการค้าที่เป็นธรรม และสร้างสรรค์สินค้าไทยสู่สากล
 โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนการพัฒนา
 คนในสังคมใส่ใจในสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม และสังคมคุณภาพมีคุณธรรม

/

/
/

SEE

/

Outlet

SEE

(

SEE

/

/

(

/

SEE)

(

)

/
(Farmer Shop)/

/

)

รูปที่ 5.4 แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์การพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
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5.2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์เชิง นโยบาย จึง มีข้อเสนอให้มีการจั ด เวทีเสวนาวิชาการ ใน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม เพื่อนาเสนอรายงานการ
วิจัย และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1. การส่งเสริมตัวแบบธุรกิจฐานสังคมเป็นศูนย์เรียนรู้การค้าที่เป็นธรรม เพื่อเผยแพร่แก่
สังคม
2. การขยายผลการจัดตั้งและดาเนินงานธุรกิจฐานสังคม ในชุมชนและภาคเศรษฐกิจ
3. การจัดหลักสูตรการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี สาขา “การจัดการธุรกิจฐานสังคม” : Social Economy Enterprises Management”
4. การพัฒนาทีมงานและระบบสนับสนุน ภายใต้หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฐานสังคม เพื่อ
การสานต่อ นโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาภายใต้แ ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่ก ารบรรลุ
วิสัยทัศน์
5. การสนับสนุนให้มีหน่วยวิจัยและพัฒนา(Research and Development Unit) ในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการค้าที่เป็น
ธรรม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
5.3 ข้อเสนอสาหรับการวิจัยในระยะต่อไป
การวิจัยในระยะต่อไปสาหรับชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และ
การค้าที่เป็นธรรม ในระยะที่ 6” อาจกล่าวว่าเป็นการต่อยอดชุดความรู้ที่ได้จากการวิจัย โดยใช้ ตัว
แบบธุรกิจฐานสังคม (SEE) เป็นกลไกในการเรียนรู้และพัฒนา โดยใช้ทุนทรัพยากรทางสังคม ได้แ ก่
เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายผู้ประกอบการ Farmer Shop กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า เครือข่ายคุณค่าต่างๆ
เครือข่ายผู้บริโ ภค และภาคีหน่วยงานสถาบัน การศึก ษา (ภาคเอกชนและชุมชน ในการขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนที่ยุทธศาสตร์ที่กล่าวไว้ในข้อ 5.1.3
ข้อเสนอสาหรับการวิจัยในระยะต่อไป อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มงานวิจัย ดังนี้
5.3.1. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุน ได้แก่ การพัฒนาทีมงานและระบบส่งเสริม
SEE การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน SEE การพัฒนากลไกรับรองคุณภาพเพื่อสร้าง
ความไว้วางใจจากผู้บริโภค การพัฒนากลไกกระจายสินค้าธุรกิจ SEE การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
การจัด การ SEE การพัฒนา(ร่าง)กฎหมายการแข่ง ขัน ทางการค้าที่ เอื้อต่อการพัฒนาระบบการค้า
ที่เป็นธรรม
5.3.2. กลุ่มงานวิจัยการขับเคลื่อน SEE สู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคี ในการจัดตั้งและดาเนินงาน SEE ในชุมชน และภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆ
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รูปที่ 5.5 ข้อเสนอสาหรับการวิจัยในระยะต่อไป
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ภาคผนวกที่ 1
รายงานการประชุมชุดโครงการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 กรกฎาคม 2554-15 กันยายน 2555)

รายงานการประชุมติดตามงานวิจัยโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้อง ประชุมมุกดาหาร โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.สีลาภรณแ บัวสาย
รองผูอํานวยการ สกว.
2. รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
3. คุณสุชาดา
ยุวบูรณแ
กรรมการผูจัดการโรงแรมโรสการแเดน ริเวอรแไซดแ
4. คุณอรุษ
นวราช
หัวหนาโครงการวิจัย
5. คุณดิษยา
ยศพล
นักวิจัย
6. คุณวิชัย
มีสวัสดิ์
นักวิจัย
7. คุณสายสุดา ศรีอุไร
รองผูอํานวยการ สว.สก.
7. คุณสุพจนแ
สุขสมงาม
เจาหนาที่วิจัย สว.สก.
8. คุณพรติมา
คงศรี
เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
นักวิจัยโครงการเครือขายธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ไดประชุมหารือกับ ดร.สีลาภรณแ
บัวสาย รองผูอํานวยการ สกว. และ รศ.จุ ฑาทิพยแ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน วิชาการดาน
สหกรณแ เพื่อรายงานการดําเนินโครงการวิจัยโดยมีประเด็นสําคัญที่ไดหารือดังนี้
ดร.สีลาภรณ์ : แนะนําการพัฒนาในประเทศไทยในระดับเมืองหรือจังหวัดเปรียบเทียบ
กับการพัฒ นาระดั บเมือ งในตา งประเทศ คื อ เมือ งอั มเตอรแดัม พแ และเมือ งแวนคูเวอรแ ความ
หลากหลายของวัฒนธรรมสามารถนําหนวยธุรกิจ หนวยการศึกษา ประชาชนเขามามีสวนรวมได
สําหรับประเทศไทยจังหวัดที่ศักยภาพสามารถพัฒนาไดทั้งจังหวัด คือจังหวัดนครปฐม และจังหวัด
ภูเก็ต นักการเมืองมีอิทธิพล มีเงิน แตการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดไดตองใชเครือขาย
ถาเราทําฐานทํากลุมเครือขายเขมแข็งนักการเมืองจะเปลี่ยนพฤติกรรมตามกลุมตาม
ฐานที่เขมแข็ง นักการเมืองไมยอมรับไมไดเพราะเครือขายมีหลายตําบล เป็นฐานเสียงจํานวนมาก
หลังจากนั้นนักวิจัยไดรายงานผลการดําเนินงานวิจัยแกท่ปี ระชุมพรอมกับไดแลกเปลีย่ น
เรียนรูตอบขอซักถามและขอคําปรึกษาจาก รองผูอํานวยการ สกว.และ ผูอํานวยการ สว.สก.
คุณอรุษ : การดําเนินงานวิจัยในชวงที่ผานมาตลาดสุขใจมีลูกคาเฉลี่ยวันละ 500 คน มี
ลูกคาตั้งคําถามทําไมของหมดไวในชวงเชา
คุณสุชาดา : ของไมพอขายไมเป็นไร เราตองการคัดคนคัดลูกคา อยากใหพอคาแมคา
เสียเวลาเล็กนอยอธิบายวาทําไมของหมด ของมีนอย ของที่เราขายเป็นของปลอดภัยจริงๆ เป็นของที่
ปลูกเองทําเอง หรือเป็นของเพื่อนบานของในชุมชน
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คุณอรุษ : คุณชายถนัดศรีไดชวยไดอธิบายตอนออกรายการทีวี ของที่ขายเป็นของที่
ผลิตเอง ไมเหมือนของในซุปเปอรแมาเก็ต ถามาที่ตลาดสุขใจ มาชาของก็จะหมด
ขอสังเกตกราฟรายไดจากการขายที่สรุปมานําเสนอนาจะคอนเซอรแเวทีฟ นาจะต่ํากวา
ความเป็นจริง 15-20%
ของที่ขายดี จะเป็นสินคาที่มีแบรนดแ มีความนาเชื่อถือ อาทิ สมโอไทยทวีที่ไดมาตรฐาน
การสงออก
ดร.สีลาภรณ์ : เรามี กลุมธุรกิจ กลุมเกษตรกร และมีผูบริโภค จุดที่อยูตรงกลางคือตลาด
สุขใจ มีคําถามวาเราจะทําใหตลาดสุขใจเขมแข็งอยางไรเราจะจัดการเสนความสัมพันธแของผูที่เกี่ยวของ
อยางไร ซึ่งขางหลังของแตละกลุมก็ยังมีเครือขาย มีเน็ตเวิรแค ผูคาบางรายมีระบบการผลิตตนทางอยู อยู
นครปฐม อยูเ มืองกาญจนบุรี ผูคาบางรายก็มีเครือขายสงออกสินคาไปตางประเทศ มีเครือขายโต฿ะจีน ซึ่ง
นครปฐมมีชื่อเสียงมาก ก็เป็นอีกชองทางของผูคา ซึ่งเราจะไมไปบริหารจัดการตรงนั้น
สําหรับทางหนวยธุรกิจโรงแรมสวนสามพรานก็มี เครือขายโรงแรม, เครือขายสื่อและ
โรงเรียน
การที่เราเดินผานตลาดสุขใจทําใหเราเห็นชองทางพวกนี้ เรากําลังเชื่อมความสัมพันธแ
กลุมเกษตรกร กับหนวยธุรกิจ กลุมผูคาเองก็กําลังสรางความสัมพันธแภายในดวย มีคนมาขาย 4050 ราย ยังไมไดเป็นเนือ้ เดียวกัน ยังมีการขัดแยงกันบาง ยังตองใชเวลาในการจัดระบบความสัมพันธแ
อยู บ นธุ ร กิ จ เป็ น คํ า ถามว า ระบบความสั มพั น ธแ จ ะแข็ง แรงและอยู ไ ด อ ย างไร อยู ได ด วยอะไร
ประสบการณแสิ่งที่คนพบจากงานวิจัยวิธกี ารจัดการแบบนีใ้ หไดดี คือ
1.การจัดการความสัมพันธแ
2.การจัดการความรู
คุณอรุษ : ตลาดเป็นแคเครื่องมือ เปูาหมายของเราในระยะยาวคือคืน พื้นที่ในสาม
พรานใหเป็นสีเขียว
ดร.สีลาภรณ์ : การจะคืนพื้นทีสีเขียวใหสามพราน จําเป็นจะตองมี Map จะตองรูวา
กลุมที่มารวมงานวิจัยกับเราใครอยูตรงไหนของสวนสามพราน จะคืนพื้นที่สวนไหน เราจะตองคุม
สภาพพืน้ ที่ใหได คนที่มาตลาดอาจจะเป็นคน จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่ เราจะตองรุกคืบ
พื้นที่สามพราน เอาพื้นที่ Map มากาง
คุณอรุษ : ตอนนีเ้ ราเริ่มทํา Map กลุมบานคลองจินดา วางตําแหนงฟารแมอยูตรงไหน
ไมตองมองไกล เพื่อนบานผม ทําสวนฝรั่งอยูห ลังบาน ก็ยังฉีดยาอยู คุยกันมาหลายปี จนเจาของเดิม
ยายออกไป ก็ยังฉีดยาอยู
ดร.สีลาภรณ์: ตองใหเขารูดวยตนเองโดยการจดตนทุนการผลิตกับราคาขาย คาปุยคา
ยา และทําบัญชีเลือด ตรวจเลือด ทุกคนรักลูก ทุกคนรักตัวเอง เมื่อรูขอมูล รูผลเสียตอรางกาย แลว
จะเปลี่ยนพฤติกรรม มาทําปุยชีวภาพ
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คุณอรุษ : กลุมบานคลองจินดา ก็มีประสบการณแ เคยเห็นลูกไรเสียชีวิตไปตอหนาตอ
ตาเลยหันมาทําเกษตรอินทรียแ เพราะวาเจอประสบกาณณแกับตัวเอง
ดร.สีลาภรณ์: ลองไปขอความรวมมือกับสาธารณสุขใหมาชวยสุมตรวจพนักงานหรือ
คนในละแวกสวนสามพราน โดยอาจเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรมในตลาดสุขใจ
คุณดิษยา : เมื่อครั้งที่มีก ารอบรม มีผูเขาอบรมมาจากเพชรบูรณแเลาใหฟังวา เจอ
เกษตรกรเขาปลูกกะหล่ําปลี กะหล่ําปลีหลนมาหนึ่งหัว เขาจอดรถลงมาเก็บ จึงถามวาไมเสียเวลา
เหรอ แคกะหล่ําปลีหัวเดียว เอง ไดรับคําตอบวา ตองเก็บกลัววัวมากินเดีย๋ ววัวตาย!!
ดร.สีลาภรณ์ : จากการเก็บตัวเลข สารเคมีที่นําเขามาในประเทศไทยจํานวนมาก
สามารถฆาคนไทยทั้งหมด ตายได 3 รอบ ไมตองแปลกใจวาทําไมคนจึงเป็นมะเร็งกันมากขึ้น เรา
ตองรูวาระยะเวลาของสารพิษที่ตกคางอยูมีกี่วัน อะไรใชไดบางในการลางพิษ เชน หญารางจืด ชา
สมุนไพร
คุณอรุษ : เวลาที่อบรมอะไรที่เกี่ยวกับตนเองคนจะสนใจมาก
คุณสุชาดา : ขอคําแนะนําจากอาจารยแวาจากนีต้ อไปอีก 6 เดือนจะตองทําอยางไรบาง
ดร.สีลาภรณ์ : ในแงงานวิจัยก็เหมือนถนน เวลาลุยเขาไปใหมๆ ก็ยังรกอยู ถาเดินไป
เดินมามันก็เตียนไปเอง ถนนกวางไปเรื่อยๆ ตองระวังอะไร เราใชเครื่องมืออะไรบางไปถากถาง ตอง
ใชความเชื่อใจ ใชกิจกรรม อะไรอยางไรใหเกิดการยอมรับรวมกัน เทาที่สัง เกตผูคาในตลาดมีความ
หลากหลาย สิ่ง ที่ จ ะตองให ความสํ าคั ญคื อ บทบาทของผูค ากั บตลาดสุข ใจ และความสัม พัน ธแ
ระหวางผูคาดวยกันเอง ควรจะควบคุมความมีวินัย ความเป็นเจาของ ความซื่อสัตยแสุจริต ความ
เอือ้ เฟื้อตอกันและกัน จะเอาอะไรมายึดความสัมพันธแ คงไมใชเรื่องของผลประโยชนแ ในที่สุดจะตอง
แบงบันกัน จะจัดสรรกันอยางไรกับเงิน 50 บาท
หลังจากนั้นที่ประชุมไดรวมพิจารณาหารือในประเด็นของบัญชีคาใชจายของตลาดสุขใจ
โดยมีประเด็นคือการบริหารจัดสรรงบประมาณ
คุณสุชาดา : เสนอ ถาคาจาง รปภ. สูงไป ผูคาอาจจะจัดสรรคนของผูคาเป็นผูดูแลเอง
หรือไม เพื่อลดคาใชจาย ลดตน ทุน เพราะขณะนี้ในแตละเดือนมีคาใชจายขาดดุล เดือนละ 4,000
บาท เราควรจะทําอยางไรใหระบบดําเนินไปดวยตัวเอง (Self-Run)
คุณดิษยา : รายงานงบการเงินบัญชีรายรับ-รายจาย ของสถาบันฯในชวงแรกตลาดมี
การลงทุนคอนขางมาก รานคานอย เก็บคาแผงไดเพียง 120,000 บาท แตตอนนีม้ ีรานคาเพิ่มขึ้นเป็น
50 ราน ก็จะมีเงินที่เก็บได 20,000 บาท แตเรามีรายจายประจํา 23,000 บาท ติดลบ 3,200 บาท
ผูคาเคยประชุมกันเสนอใหเก็บ 60 บาทจะไดเงินเพิ่มมาอีก 4,000 บาท
คุณสุชาดา : ถาเราไมเก็บเพิ่มแตเราไมจายถุง
คุณดิษยา : ถาเราไมจายถุงให ถุงก็จะไมเหมือนกันเกิดความแตกตาง ไมยอยสลาย
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รศ.จุฑาทิพย์ : ควรนําเขาที่ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตอนเย็นใหผูคาทุกคนมีสวน
รวม ซึ่งจะเป็นการสอนใหผูคาทําบัญชี ทําธุรกิจดวย
ดร.สีลาภรณ์ : เป็นเรือ่ งที่ดีกรณีคา ใชจาย ที่จะนํามาเป็นตุ฿กตาชวยจัดการความรูสึกความ
เป็นเจาของ อาจจะตองปักธงไปขางหนาในเรื่องความสัมพันธแในตลาด ที่นาจะทําคือการที่ทําใหผูคารับรู
รูจักกัน ยิ่งรูลึกไปถึงครอบครัว ลูกหลาน ญาติ จะทําใหมีความเป็นมนุษยแ มีเยื้อใย คนในชุมชนรูจักกัน
ในชวงทายที่ประชุมได ห ารือการเปิด รับสมัครผูคาซึ่ง ยัง คงเปิด รับสมั ครผูคาอยูซึ่ ง
สวนมากจะติดตอผานทางเครือขายโดยจะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัด เลือกตาม
หลักเกณฑแของตลาดกอน
โดย ดร.สีลาภรณแ ไดแนะนําใหมีการจัดการความรูโดยใหผูคาทําบั ญชีของตนเอง ผูคา
ควรจะตองทํา ซึ่งตัวเลขที่ปรากฏจะทําใหคณะกรรมการมีขอมูล อาทิ ลูกคาสนใจซื้อสินคาประเภท
ไหน รานไหน ตองไปสํารวจมา ของแบบไหนขายไดดี สินคาแบบไหนไมพอขาย
ใหนําเขาที่ประชุมแลวคุยกัน เราบอกไดวาโรงแรมยังมีคาใชจาย ใหเหตุผลผูคาวาเป็ น
งานวิจัยจําเป็นตองเก็บขอมูลทํารายงาน ขอมูลนั้นจะทําใหเราเห็นตลาด พรอมทั้งยังเป็นขอมูลปูอนกลับ
ไปยังผูคา จะตองปรับตัวนําสินคามาขายใหตรงกับความตองการ อีกทั้งผูคาแตละคนก็อาจปรับการผลิต
คุณสุชาดา : ตัวอยางกรณีไข เป็นสิ่งจําเป็นทุกคนทุกบานซื้อ ครั้งหนึ่งไมมีมาขาย
ดิฉันเลยบอกวาถาเจานีห้ าไขมาขายไมไดจะหา เจาอื่นมาขายแทน
หลังจากนั้นที่ประชุมไดหารือถึงประเด็นที่จะไดหารือรวมกับผูสื่อขาวในชวงบาย โดย
คุณสุชาดาไดแนะนําวาผูที่จะมาสัมภาษณแเป็นตัวแทนจากบริษัทซึ่ง ททท.ไดวาจางใหทําโปรเจค
การตลาดในหัวขอ เลาเรื่องเมืองนารัก ที่จะไปตามที่ตางๆเลาเรื่องชุมชน
คุณสุชาดา : เอกสารบัญที่ใหอาจารยแดูสําหรับเงินในสวนที่ติดลบเดือนละ 4,000
บาทตองมีการบริหารจัดการระหวางโรงแรมและผูคา โดยใหผูคาอยูไ ดดวยตัวเอง แลวจะยั่งยืน ทาง
โรงแรมไมอยากขึ้นราคาคาบริหารจัดการตลาด
ดร.สีลาภรณ์ ผูคาควรจะระดมเงิน เอาไวเป็น กองกลางเอาไวทํากิจกรรมบางอยาง
ไมใชcover cost แตเป็นextra สําหรับคิดทําอะไรของตลาดเอง เพราะสักวันทางโรงแรมก็ตองไปทํา
ธุรกิจดานอื่นๆ แตก็ยังยินดีเป็นพี่เลี้ยงชวยคิด
คุณสุชาดา : การพูดทํานองแบบนี้ สําหรับคุณดิษยาหรือคุณวิชัยไปพูด ผูคาจะมองวา
เป็นผลประโยชนแของโรงแรมหรือเป็นคนของโรงแรม ขอเสนอวาหลักงจากนีอ้ าจจะจัดประชุม โดยจะ
เชิญอาจารยแทงั้ 2 ทานเขารวมแลวใหอาจารยแใหขอ มูลกับผูคาจะดีกวาทางโรงแรม
ดร.สีลาภรณ์ : เห็นดวยเพราะในประเด็นนีค้ ดิ วาทางโรงแรมพูดไมได
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.
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รายงานการประชุมย่อยอบรมการใช้โปรแกรมครั้งที่ 1
รายงานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝกึ อบรมจาก บ.เอด้าซอฟ จากัด
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 – 17.00 น.
ณ ราน Farmer Shop ชั้น 1 อาคารปฏิบัตกิ าร คณะเศรษฐศาสตรแ มก.
ผู้เข้าประชุม :
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณดีน
3. คุณสนธยา
4. คุณวสินธรา
5. คุณประทิน
6. คุณสาวิตรี
7. คุณจินตหรา
8. นายธนวัฒนแ

ภัทราวาท
สีแดง
ขวยเขิน
สนริว้
นุกันยา
นกเงิน
ธนะปลืม้

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เจาหนาที่ฝึกอบรมจาก บ.เอดาซอฟทแ จํากัด
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศ
เจาหนาที่วิจัยโครงการ Farmer shop
เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop
เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop
เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop
เจาหนาที่วิจัยโครงการ Farmer shop

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ตามที่ ผอ.มอบหมายใหเจาหนาที่ประจํารานและเจาหนาที่วิจัยประจําโครงการ Farmer
Shop เขาฝึกอบรมเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูป AdaPOS 3.0 Hypermart จาก บ.เอดาซอฟทแ
จํากัด ครั้งที่1 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 เพื่อที่เจาหนาที่ประจํารานทุกคนจะสามารถใชโปรแกรม
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จึงนัดทางผูฝึกอบรมจาก บ.เอดาซอฟทแ จํากัด เพื่อติดตั้งโปรแกรม
และอบรมแกเจาหนาที่ประจําราน โดยมีกระบวนการดังนี้
แบงการทํางานเป็น 2 ทีมคือ ทีมแบคออฟฟิตและฟอนทแออฟฟิต โดยคุณดีนไดเทรนทีม
ฟอนทแออฟฟิตกอน เริ่มจากการเขาระบบ AdaPosFront ใหสังเกตวันที่วาเป็นวันที่ปัจจุบันหรือไม มี
หนาจอบอกสถานะวาขณะนีผ้ ูเขาใชอยูใ นสถานะใด เชน Admin Manager Cashier หนาจอจะปรากฎ
ตารางการขาย ดานขวาจะเป็นปุุมปฏิบัติการ สามารถเปลี่ยนแปลงไดและมีคียแลัด ขั้นตอนแรกกอน
ปฏิบัติงานคือการนําเงินทอนเขาระบบที่ ปุ่มนาเงินเข้า ตอมาคือปุ่มล็อคจอ สามารถเซ็ตรหัสได การ
นําเงินออก ตองใช ปุ่มนาเงินออกเพื่อที่ระบบจะไดรับทราบ การยกเลิกบิล ตองระบุเหตุผลเสมอ
สามารถยกเลิกรายการสุดทายได ที่ ปุ่มยกเลิกสุดท้าย สามารถเลือกรายการที่จะยกเลิกไดที่ ปุ่ม
เลือกรายการ กรณีที่ยังไมไดปดิ รอบ ใหเขารหัสเดิมเพื่อทํารายการตอกอน การพักบิล ที่ ปุ่มพักบิล
และค้นคืน กรณีมีการใชคูปอง ควรเก็บคูปองคืนหลังจากใชคูปองแลว ระบุสถานะของลูกคาวาเป็น
สมาชิกกอนชําระเงิน ปุ่มเช็คราคา ในกรณีที่ลูก คาสอบถามราคาของสินคาและจะสามารถทราบ
จํานวนของสินคาคงเหลืออีกดวย ปุ่มคูณ วิธีคือใสจํานวน > กดปุุมคูณ > ยิงบารแโคด ปุุมฟรี กดปุุม
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ฟรี > ยิงบารแโคดตัวที่ฟรี และควรมีใบสงมอบเงินระหวางวัน ไมควรเก็บไวที่แคชเชียรแเป็นจํานวนมาก
การสงขอมูลจากฟอนตแออฟฟิตไปถึงแบคออฟฟิต ทําไดโดยการใชระบบ Import - Export และ Sky
ของโปรแกรม AdaPos
ระบบแบคออฟฟิต เริ่มจากการจัดการขอมูลตั้งแต หัวทายบิล เมนูเครื่องมือ ไดแกการ
สรางบารแโคด (กรณีสินคาที่ไมมีบารแโ คด ) ใหติ๊กกลางและใหญออก เลือกชวงรหั ส โดยใช Ada
Barcode เริ่มจาก พิมพแบารแโคด > บารแโคดทั่วไป > เลือกชวงรหัส > เลือกจํานวนดวง การเลือก
กระดาษ (แบบพิมพแโดยตรง) เลือกเป็น 3 คอลัมสแ>พิมพแ เมนูกลุ่มสินค้า แบงออกเป็น 2 กลุมคือ
ขายขาดและฝากขาย การตั้งรหัสบารแโคดควรตั้งจากหนวยที่เล็กที่สุด การตั้งราคาสมาชิกจะใชเป็น
เปอเซ็น โฟเดอรแเก็บรูปอยูที่ C: Program File > Ada > AdaPos 3.0 Hypermart > AdaImage เมนูผู้
จาหน่าย สามารถทําใบรับของและใบซือ้ สินคาไดทันทีเมื่อรับสินคา โดยทางโปรแกรมจะเป็นแบบทุน
เฉลี่ย สามารถรายงานสต็อคสินคา รายงานความเคลื่อนไหวของสินคา เมนูสินค้าคงคลัง สามารถ
เบิกออกสินคาในกรณีเปลี่ยนสินคาเมื่อสงสิ นคาแลวให add ที่ใบเขาสินคา เมนูซื้อ สามารถลดหนี้
เจาหนี้ ในกรณีสงคืนสินคา กรณีหลังปิดรอบบิล ควรประมวลผล > ประมวลผลรวม > ติ๊ก 3 ตัวบน
กรณีลืมอนุมัติ ใหประมวลผลรวม > ติ๊กทุกชอง
หลังจากอบรมแบคออฟฟิตและฟอนตแออฟฟิตเป็นที่เรียบรอย คุณดีนไดเปิดโอกาสให
ซักถาม และทดลองใชงานโปรแกรมเบื้องตน กอนจะทําการลางระบบกอนราน Farmer Shop เปิดทํา
การในวัน ที่ 26 สิง หาคม 2554 เจ าหนาที่ยัง สามารถอบรมไดอีก 1 ครั้งตามโควตาของ บ.เอดา
ซอฟทแ จํากัด และสามารถใหเจาหนาที่ของ บ.เอดา รีโมทไดตลอดไมกําจัดจํานวนครั้ง
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
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รายงานการประชุมย่อยเพื่อเตรียมความพร้อม
รายงานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 16.40 – 17.30 น.
ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้เข้าประชุม :
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณสายสุดา
3. คุณสนธยา
4. คุณสุพจนแ
5. คุณผุสดี
6. คุณธราภรณแ
7. คุณพรติมา
8. คุณวสินธรา
9. คุณประทิน
10. คุณสาวิตรี
11. คุณจินตหรา
12. นายธนวัฒนแ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สีแดง
สุขสมงาม
กลิ่นเกษร
ศรีงาม
คงศรี
ขวยเขิน
สนริว้
นุกันยา
นกเงิน
ธนะปลืม้

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศ
เจาหนาที่วิจัย
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
เจาหนาที่วิจัยโครงการ Farmer shop
เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop
เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop
เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop
เจาหนาที่วิจัยโครงการ Farmer shop

เริ่มประชุมเวลา 16.40 น.
ผอ.ประชุมรวมกับเจาหนาที่สถาบันฯ เพื่อมอบหมายงานแกเจาหนาที่ประจําราน Farmer
Shop และตรวจความเรียบรอยภายในรานกอนรานเปิดทําการเพื่อทดสอบระบบในวันที่ 26 สิงหาคม
2554
ผอ.ไดแจงเพื่อทราบ สําหรับปูายราคาสินคาในรานนั้น ในสวนของรหัสสินคาใหเปลี่ยนเป็น
รหัสบารแโคด และการแกรหั สบารแโคดใหเป็นรหั สสากล โดยเป็นรหัสเฉพาะของราน Farmer Shop
สําหรับขาวเกิดบุญที่เป็นแบรนดแเดียวกันแตมาจากหลายสหกรณแ ใหใชบารแโคดเดียวกัน โดยทางบริษัท
เอดาซอฟ จํากัด จะทําการรีโมทมายังราน Farmer Shop เพื่อติดตั้งโปรแกรม หลังจากติดตั้งแลวทาง
ทีมแบคออฟฟิตสามารถปริน้ บารแโคดมาใชไดในวันที่ 23 สิงหาคม 2554
ผอ.มอบใหน ายธนวัฒนแ ทําสต็อควัส ดุ-อุปกรณแของราน Farmer Shop โดยการทํา
รายการ จัดทําใบเบิกวัสดุ-อุปกรณแ เช็คสต็อคและจัดทําปูายสินคาและปูายอื่นๆ ภายในราน Farmer
Shop เชน ไมรับฝากของ กรุณาเก็บตะกราเขาที่ เป็นตน
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เรื่องอื่น ๆ ผอ.มอบใหคุณพรติมานําเงิน ทอนใสแคชเชียรแเป็นเงิน 3,000 บาท มอบให
คุณวสินธราจัดเตรียมบิลเงินสด ใบรับของและเอกสารตางๆ ที่จําเป็นตองใชในการรับ -สงสินคา ให
เตรียมบันทึกรายการพรอมบิลเงินสดไวในกรณีที่ไฟฟูาดับ กรณีขอบิลเงินสดยอนหลังใหเวนวันที่ไว
ไมตองลง ผอ.มอบใหคุณสายสุดาดําเนินการขอโทรศัพทแเพื่อใชประสานงานระหวาง Office กับราน
Farmer Shop มอบใหเจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop รางระเบียบของราน Farmer Shop และ
นําเสนอแก ผอ.เพื่อนําไปปรับใชและถือปฏิบัติเพื่อความเป็น ระเบียบ เตรียมจัดทําปูายเครื่องดื่ม
สุขภาพ ปูายผักอินทรียแ ผอ.แจงวาจะมีการทําอาหารกลอง ผักสลัด และน้ําสลัดของคุณวสินธรา
เพื่อจําหนายตอไป
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
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รายงานการประชุมย่อยก่อนเปิดร้าน
รายงานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
วันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 08.35 – 10.30 น.
ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้เข้าประชุม :
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณสายสุดา
3. คุณสนธยา
4. คุณสุพจนแ
5. คุณผุสดี
6. คุณธราภรณแ
7. คุณพรติมา
8. คุณวสินธรา
9. คุณประทิน
10. คุณสาวิตรี
11. คุณจินตหรา
12. นายธนวัฒนแ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สีแดง
สุขสมงาม
กลิ่นเกษร
ศรีงาม
คงศรี
ขวยเขิน
สนริว้
นุกันยา
นกเงิน
ธนะปลืม้

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศ
เจาหนาที่วิจัย
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
เจาหนาที่วิจัยโครงการ Farmer shop
เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop
เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop
เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop
เจาหนาที่วิจัยประจําโครงการ Farmer

shop
เริ่มประชุมเวลา 08.35 น.
ผอ.ประชุมรวมกับเจาหนาที่สถาบันฯ เพื่อแจงนโยบายของราน เรื่องการบริการตนเอง
ของลูกคา เพราะทางรานไมมีเจาหนาที่สําหรับบริการลูกคา และมอบหมายงานแกเจาหนาที่ประจํา
ราน Farmer Shop เพื่อตรวจความเรียบรอยภายในรานกอนรานเปิดทําการเพื่อทดสอบระบบในวันที่
26 สิงหาคม 2554
ผอ.กลาวเปิดประชุม พรอมนําภาพถายประกอบการประชุมไดและอธิบายเรื่องราวบน
โปสเตอรแภายในราน วาคุณบุญซื่อนั้นเป็นสัญลักษณแประจําราน Farmer Shop ซึ่งเป็นตัวดําเนิน
เรื่องราว ที่เชื่อมโยงระหวางเกษตรกรและผูบริโภค ใหทราบถึงความเป็นมาของสินคาภายในรานวา
ไดมาจากเกษตรกรโดยตรง
ผอ.จึ งไดหารือกับเจ าหนาที่ประจําราน วามีวัสดุและอุปกรณแใดที่จะตองเตรียม ดังมี
รายการดัง นี้ ที่ ตากผ า กระติก น้ํ าสํ าหรับเจาหน าที่ หั วสวมก฿ อก กล องใส ทิ ชชู ปู าย open-close
อุปกรณแหุงขาว ถังขยะ ผอ.แจงวาชั้นวางสินคาที่ยังวางอยู ใหนํามะขามและไขไกไปวาง รวมถึ งระเบียบ
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และขอปฏิบัติตางๆ ดังนี้ ผอ.ไดมอบใหนายธนวัฒนแ เช็ควัสดุ-อุปกรณแตามบิล จากคุณพรติมา พรอม
ทั้งทํารหัสติดที่อุปกรณแ ผอ.มอบใหคุณวสิธรา กันรหัส Barcode ไวสําหรับสินคาของคุณเกเ เพื่อที่จะได
รหัสที่ใกลเคียงกัน และใหคุณวสินธรา ตั้งวงเงินที่จะถือสําหรั บซื้ออุปกรณแหรือสิ่งของจําเป็นภายใน
ราน รวมถึงการรับของใหตรวจบิลอยางละเอียด กรณีสินคาชํารุดใหเขียนหลังบิลกํากับไว
คุณประทิน เจาหนาที่ประจําราน มีขอสังเกตหลังจากที่ตรวจความเรียบรอยภายในราน
วา พหรมเช็ดเทานั้นลื่น ไมยึดพืน้ เบื้องตน ผอ.ไดรับเรื่องไวเพื่อแกไขตอไป คุณจินตหรา มีขอสังเกต
วา ผาสําหรับใชทําความสะอาดไมควรตากไวภายในรานเพราะจะทําใหเกิดกลิ่นอับ จึงเสนอวา
สามารถนํามาตากบริเวณหนารานไดหรือไม คุณประทินจึงแจงวา ดานหลังของอาคารปฏิบัติการมี
หองแมบา นไมทราบวาสามารถนําไปตากที่นั้นไดหรือไม ผอ.จึงมอบใหคุณสาวิตรี สอบถามแมบาน
วาทางรานสามารถนําผาไปตากที่หองนั้นไดหรือไม สําหรับการสงมอบเงินจากการขายในแตละวัน
ผอ.มอบใหคุณสาวิตรีรับผิดชอบพรอมทั้งทําแบบฟอรแมการสงรับเงินและมอบใหเจาหนาที่ประจํา
รานบันทึกพรอม รายงานประสบการณแที่พบระหวางปฏิบัติงานเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาตอไป
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
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รายงานลงพื้นที่สังเกตการณ์ตลาดสุขใจ
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์
จากการดําเนินโครงการวิจัยรวมกันระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณแและโรงแรมโร
สการแเดนริเวอรแไซดแ ไดดําเนินการจัดตั้งตลาดสุขใจ ในการไปครั้งนีม้ ีรานจําหนายสินคาคอนขางหนา
ตา ในปัจจุบันมีรานจําหนายสินคาจํานวน 57 ราน เก็บคาบํารุงตลาด 53 ราน อีก 4 รานที่ไมเก็บคา
บํารุงตลาดคือ 1. ราน EM 2. ราน Farmer shop 3. รานปลาสลิด 4. รานของพนักงานสวนสามพราน
โดยมีรานที่ไมมาในวันนี้ 4 รานคือ 1. รานหัตถกรรมเขาแกว 2. รานภาพเขียน 3. ราน
ผลิตภัณฑแเมล็ดทานตะวัน และ 4.รานสหกรณแโคเนือ้
ทั้งนี้ มี 1 รานที่จ ะไม มาจํ าหน ายอี กตอไป คือรานขนมจีนน้ํ ายา ดวยสาเหตุ มีสถานที่
จําหนายอยูใ กลบา นและขายเป็นประจําทุกวัน นอกจากนีข้ า วออแกนิกนาวิลิตที่ไมมาจําหนายระยะหนึ่ง
ก็มาขายในวันนี้ และมีรานจําหนายขาวหอมมะลิอินทรียแทงุ กุลา ในแบรนดแลุงบุญมีมาจําหนายดวย
บรรยากาศในตลาดมีนักทองเที่ยว ผูบริโภค คอนขางบางตา แตจะมีปริมาณมากเป็น
บางชวงเวลา จากการเก็บขอมูลในวันนีม้ ีผูบริโภค/นักทองเที่ยวมาตลาดสุขใจประมาณ 389 คน
ในชวงบาย ผศ.ดร.อภีรดี อุทัยรัตนกิจ และ ดร.อัจฉริยา มณีนอย เดินทางมาตลาดสุขใจ
หลังจากนั้นเวลาประมาณ 13.30 น. ผศ.ดร.อภีรดี ไดบรรยายในหัวขอ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผักผลไม” มีผูสนใจเขารับฟังการบรรยายจํานวน 21 คน ประชาชนที่สนใจ 11 คน เป็นเครือขายผูคา
จํานวน 7 คน และพนักงานคนสวนของโรงแรมจํานวน 3 คน
การบรรยายในเนือ้ หาคอนขางเป็นเชิงวิชาการ เป็นวิทยาศาสตรแเกี่ยวกับสาเหตุ ธรรมชาติ
ของผัก ผลไม ที่ผลตอการดูแลรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ผูฟังบางสวนอาจไมเขาใจหรือเขาไมถึง
ในชวงทายเปิดโอกาสใหผูฟังถามคําถาม อาทิสาเหตุการดําของถั่วพูดําเวลาเก็บในตูเย็น
ภาพตลาดสุขใจ
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ขาวหอมมะลิอินทรียแทงุ กุลา แบรนดแลุงบุญมี
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การประชุมนาเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ชุดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. ดร.สีลาภรณแ
3. นพ.สมเกียรติ
4. อาจารยแไพโรจนแ
5. คุณเอ็นนู
6. คุณอังคณา
7. ผศ.ดร.อภิรดี
8. คุณกาญจนา
9. คุณบรรหาร
10. คุณสมพงษแ
11. คุณสุขุม
12. รศ.ศานิต
13. ผศ.ดร.ปิติ
14. คุณนุชรินทรแ
15. คุณพรทิพยแ
16. คุณธนญฐแวรรธแ
17. คุณสุนทร
18. คุณศีลธรรม
19. คุณธีระภัทรแ
20. คุณอุรา
21. คุณจีรนันทแ
22. คุณพรสุดา
23. คุณจํารัส
24. คุณวิทูล
25. คุณศศิธร
26. คุณวิชัย

ภัทราวาท
บัวสาย
ธาตรีธร
สุจินดา
ซื่อสุวรรณ
ใจเลีย้ ง
อุทัยรัตนกิจ
คูหากาญจนแ
แสงฟูาสุวรรณ
ชุมเพ็งพันธุแ
ไวทยธํารงคแ
เกาเอีย้ น
กันตังกุล
อยูอ ําไพ
ผลพืช
แสงหวัง
ตาติโต
ใบเจียม
สมรสหลาง
มะลา
เลาวัชรากูล
ภาคภูมิรัตนแ
จันทรแศรี
ธรรมเดชากุล
วิเศษ
ประกอบทรัพยแ

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผูอาํ นวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
เจาหนาที่บริหารโครงการ
หัวหนาโครงการวิจัย
ประธานกรรมการบริหารราน Farmer Shop
กรรมการบริหารราน Farmer Shop
กรรมการบริหารราน Farmer Shop
กรรมการบริหารราน Farmer Shop
หัวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา
นักวิจัย
ผูจัดการ สกก. ยานตาขาว จํากัด
ผูชวยนักวิจัย
หัวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ
กรรมการ สกก. เกษตรวิสัย จํากัด
กรรมการ สกก. เกษตรวิสัย จํากัด
กรรมการ สกก. เกษตรวิสัย จํากัด
ผูตรวจ
ผูชวย ผจก. สกก. ปราสาท จํากัด
หัวหนาโรงสีขาว สกก. บรบือ จํากัด
ผูจัดการ สกก. บรบือ จํากัด
ตัวแทน สกก. กระสัง จํากัด
หัวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม
เกษตรกรผูปลูกผลไมคุณภาพ สมาชิกสหกรณแ
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27. คุณ มนัส
28. คุณสุรางคแ
29. คุณวรชัย

ทองชิว
พุม โพธิ์ทอง
สิงหฤกษแ

30. คุณสายสุดา

ศรีอุไร

ประธาน สกก. เขาคิชฌกูฎ จํากัด
ผูจัดการ สกก. เขาคิชฌกูฏ จํากัด
หัวหนาโครงการกลุมกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรบาน
คลองใหญ จ. ชัยนาท
รองผูอํานวยการฝุายบริหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพจนแ
2. นายสนธยา
3. นายธนวัฒนแ
4. นางสาวธราภรณแ

สุขสมงาม
สีแดง
ธนะปลืม้
ศรีงาม

เจาหนาที่วิจัย
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ
เจาหนาที่โครงการวิจัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เรียนเชิญ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผูอํานวยการ สกว. กลาว
เปิดการประชุมโดยขอบคุณนักวิจัยและผูทรงคุณวุฒิทกุ ทานที่เขารวมการประชุมในวันนี้
รศ. จุฑาทิพย์ ในฐานะผูประสานงานชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณแและการคาที่เป็นธรรม” ชีแ้ จงกําหนดการสําหรับเวทีในวันนีด้ งั นี้
9.00-9.10 น. เปิดการประชุม โดย ดร.สีลาภรณแ บัวสาย รองผูอํานวยการ สกว.
9.10-9.20 น. ชีแ้ จงรายละเอียดการประชุมของชุดโครงการฯ
โดย รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผูประสานงานชุดโครงการ
9.20-10.20 น. การนําเสนอ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณแและการพิจารณาขอเสนอโครงการและให
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒ:ิ โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ
Farmer Shop
10.20-11.20 น. การนําเสนอ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณแและใหขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ:
โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา ปีท่ี 2
11.20-12.20 น. การนําเสนอ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณแและใหขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ:
โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทย ระยะที่ 2
12.20-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
13.00-13.30 น.การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม ระยะที่ 3 และให
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
13.30-14.00 น.การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยฟืน้ ฟูกลุมเกษตรกรบานคลองใหญ และให
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
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14.00-14.30 น. การนําเสนอ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณแและใหขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ:
โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณแปที ี่ 3
14.30-15.00 น.ขอเสนอแนะและกลาวปิดการประชุม
โดย ดร.สีลาภรณแ บัวสาย รองผูอํานวยการ สกว.
รศ.จุ ฑ าทิพย์ ภัท ราวาท เกริ่ น นํา การดํา เนิน งานภายใตชุ ด โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณแและการคาที่เป็นธรรม ระยะที่ 4 โดยมีวัตถุประสงคแหลักที่จะเป็นแกนนําในการ
คิด คน นวัต กรรม สนับสนุนการพัฒนาในทิศ ทางเชิงคุณ คาและการคาที่เป็น ธรรม ซึ่ง มีภาพการ
ขับเคลื่อนสหกรณแในเชิงอัตลักษณแสูระบบคุณค าและการคาที่เป็น ธรรม โดยสถาบันวิชาการดาน
สหกรณแไดดําเนิน การวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อนําคุณ คาสหกรณแสูก ารพัฒนาระบบ
คุณ ค า และการค า ที่ เ ป็ น ธรรมมาตั้ ง แต ปี พ.ศ. 2543 จนถึ ง ปัจ จุ บั น ซึ่ ง เริ่ ม จากการประเมิ น
สถานการณแและการวางกรอบยุทธศาสตรแ มีแผนแมบทการพัฒนาสหกรณแ การปรับปรุงกฎหมาย
ไดชุด ความรูเชื่อมโยงเครือขายคุณคา โดยการทํางานอยางมีน้ําใจ สูโครงการวิจัยตางๆ ที่เป็น
ตัวอยางนํารอง เชน Farmer Shop (ตลาดสุขใจ) คิชฌกูฏโมเดล เป็นตน จากนั้น ไดมอบเวทีให
โครงการตางๆ ไดนําเสนอ (ราง) รายงาน ดังตอไปนี้
 โครงการวิจัยการพัฒนาและดาเนินการตัวแบบ Farmer Shop
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหนาโครงการ (รวม) เป็นผูนําเสนอรายงานของโครงการฯ
ในรอบ 10 เดือนที่ผานมาภายใตคําถามวิจัย วัตถุประสงคแ และประโยชนแที่คาดวาจะไดรับ ตามที่ได
กําหนดไว โดยมีกรอบคิดการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการของรานคาปลีกภายใตแบรนดแ
Farmer Shop ที่มีการดําเนินงานอยูด วยกัน 5 ชั้นคือ
1. การคัดสรรสินคา 3 หมวด คือ อาหาร สินคาอุปโภค และของใช-ของที่ระลึก
2. การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐานและยั่งยืน
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซอุปทาน
4. การจําหนายสินคาแกผูบริโภค
5. การสรางแบรนดแ Farmer Shop
ซึ่งมีขนั้ ตอนและกระบวนการวิจัยระยะที่ 1 เป็นระยะเตรียมการ มีอยูด วยกัน 6 แผนงาน
และผลการวิจัยตลอดระยะเวลา 10 เดือนที่ผานมา ไดมีการประชุมทีมวิจัย การกําหนดเงื่อนไขการ
คั ด สรรสิ น ค า เบื้ อ งต น โดยมี ก ารคั ด สรรสิ น ค า เข า ร ว มโครงการไปแล ว จํ า นวน 4 ครั้ ง ได
ผูประกอบการเขารวมโครงการแลวทั้งสิ้น 87 ราย มีก ารคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร Farmer
Shop ทั้ง หมด 6 ทานจากผูประกอบการที่เขารวมโครงการ ซึ่ง มีก ารประชุมเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานทุกเดือน
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กรอบทิศ ทางการดํ าเนิ น งาน มีส โลแกนว า “ไมได ห วัง กําไร แต อยากให เป็น ลูก ค า
ประจํา” และมีวิสัยทัศนแวา “รานคาที่ผูผลิตและผูบริโภคเป็นเจาของรวมกัน ” ซึ่งโครงการพัฒนาตัว
แบบราน Farmer Shop นีม้ ีประมาณการรายได-รายจายในปี 2554 สุทธิอยูที่ 20,000 บาท และปี
2555 ที่ประมาณ 200,000 บาท ตลอดปีการวิจัยนีไ้ ดมีการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใตกรอบทิศทาง
รวมกับคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีการออกบู฿ทประชาสัมพันธแโครงการรานหลายครั้ง ไดแก
1. งานเสวนาวิชาการ วันที่ 15 ก.ย. 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
2. ตลาดสุขใจ สวนสามพราน จ.นครปฐม
3. การไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย รวมกับรานสหกรณแ กฟผ.
4. งานเกษตรแฟรแ บางเขน ปี 2554
5. หางสรรพสินคาเดอะมอลลแ บางกะปิ
ซึ่ง จากการออกงานแสดงสิน ค าในนามโครงการรา นนั้น ทํา ให เห็ น วา การรวมกลุ ม
สามารถเพิ่มพลังอํานาจในการตอรองไดมากขึ้น ดีกวาที่ผูประกอบการรายเดียวจะไปเจรจาการคา
กับกลุมธุรกิจขนาดใหญ แตขณะเดียวกันก็มีอุปสรรคการดําเนินงานอยูพอสมควร และจากการ
ส อ บ ถ าม ค ว า มคิด เ ห็ น จ าก ผู บ ริ โ ภค มี ก าร ต อ บ รั บ ใ น เ ก ณ ฑแ
“ดี ” แ ล ะเ ชื่ อ ว า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแจ ะคัด เลือกสิน คาที่มีคุณภาพมาจําหนาย ซึ่ง โครงการนี้จะชวยลดคา
การตลาดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผูประกอบการ
นอกจากนีย้ ังมีกิจกรรมกระเชาของขวัญปีใหมที่มีรายไดประมาณสองหมื่นกวาบาท และ
ยอดรายไดจากการออกบู฿ทขายสินคาประมาณ 500,000-600,000 บาท ตลอดระยะเวลา 10 เดือน
ที่ผานมา และขณะนีโ้ ครงการฯ มีพนื้ ที่จัดรานคาตนแบบแหงแรก ณ คณะเศรษฐศาสตรแ มก. ซึ่งอยู
ระหวางการตกแตงพื้นที่ โดยมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา Farmer Shop เรียบรอยแลว ได
ดําเนินการขอบารแโคดสําหรับสินคาที่ไมมีเลขบารแโคด และคัดเลือกโปรแกรมซอฟแวรแที่เหมาะสม
เพื่อใชในรานคาเรียบรอยแลวเชนกัน ขณะนีไ้ ดเริ่มประชาสัมพันธแผานเสนทางตางๆ เชน การทําแผน
ปูายประชาสัมพัน ธแ หรือการเชิญชวนผานเครือขาย facebook เพื่อใหบุคลากรและนิสิต ใน ม.
เกษตรศาสตรแไดรับทราบการเปิดราน Farmer Shop ที่คาดวานาจะสามารถทดลองเปิดรานไดภายใน
เดือนสิงหาคมนี้
รศ.จุ ฑ าทิพย์ ภัท ราวาท กลาวเสริมขอบคุณ ผูบริ จ าคเงิน สบทบในการตกแตง รา น
Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตรแ ในเบื้องตนจากเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทย และ
บริษัทอดัมสแฯ พรอมกับแนะนําคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ทั้ง 4 ทานที่มาเขารวมเวทีใน
ครั้งนี้ และเปิดโอกาสใหตัวแทนคณะกรรมการเลาความเป็นมา
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารราน Farmer Shop กลาววาเป็นผู
ประกอบ การรายหนึ่งที่มีโอกาสไดเขารวมรับการคัดสรรสินคากับโครงการ และเมื่อไดเขามารวมกับ
โครงการแลว เห็ น วาเป็น โครงการที่ ดีมาก ที่ เปิด โอกาสใหผูป ระกอบการรายเล็ ก ได มีชอ งทาง
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การตลาดใหม เห็นวาโครงการนีช้ วยดูแลผูประกอบการตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ไปถึงปลายน้ํา ใครมี
ปัญหาอะไร สามารถขอคําปรึกษาหาทางแกไขรวมกันได ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากและเป็นกําลังใจใหกับ
ผูประกอบการรายยอยอยางพวกเราให ส ามารถดําเนิ น งานตอ ไปได มีกําลัง ใจที่จ ะผลิต สิน ค า
คุณ ภาพในราคาที่เ ป็ น ธรรมต อ ผู ผ ลิ ต และผู บริ โ ภคต อ ไป สํ าหรั บ สิ่ง ที่ ยึ ด โยงให พ วกเราเหล า
ผูประกอบการกับโครงการฯ ทํางานรวมกันไดคือ การมีเปูาหมายรวมกัน เพื่อใหราน Farmer Shop
กาวไปไดอยางยั่งยืน มีอนาคตที่มั่นคง
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กรรมการบริหารราน Farmer Shop ทานหนึ่งกลาววาเมื่อ
ไดเขารวมกับโครงการฯ ก็ไดรับการชวยเหลือรวมหาทางแกปัญหาดานวัตถุดิบที่ขาดแคลน นั่นคือ
กลวยเล็บมือนาง เนื่องจาก จ.ชุมพร ลดพื้นที่การปลูกกลวยหันไปปลูกยางพาราแทนทําใหระยะสอง
ปีหลัง กลวยหายากมาก เมื่อไดเขารวมโครงการฯ แลวสิ่งที่ไดคือองคแความรู การตั ดสินใจตางๆ ที่
เป็นประโยชนแตอตัวเอง ซึ่งขณะนีก้ ําลังดําเนินงานรวมกับโครงการฯ ในการหาทางแกปัญหาที่เผชิญ
อยู
คุณสุขุม ไวทยธารงค์ กรรมการบริหารราน Farmer Shop มองวาพวกเราเป็นตัวแทน
Farmer Shop จากการที่ผูประกอบการทําธุร กิจ แลวไมไดรับความเป็น ธรรม ชองทางนี้จ ะเป็น
ชองทางที่ชวยใหเกิดความเป็น ธรรมตลอดสายการผลิต ตั้ง แตผูปลูก ผูผลิต หรือผูแ ปรรูป ไปถึง
ผูบริโภค ซึ่งทุกคนจะไดรับความเป็นธรรมกันทุกคน
คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ กรรมการบริหารราน Farmer Shop กลาววาจากเดิมที่เคยทํา
อาชีพประจํามาสูการทําธุรกิจเต็มตัว เมื่อไดมาเขารวมโครงการฯ ก็เห็นวาเป็นการคาแบบใหมท่ีจะสู
กับกระแสโลกาภิวัตนแได และคอนขางมั่นใจวาธุรกิจจะสามารถสูกับภาวะในปัจจุบัน พรอมกับเชื่อวา
โครงการนีจ้ ะผานไปไดดวยดี และอีก 2 ปีขางหนาคาดวานาจะมีการขยายสาขาได
รศ. จุ ฑ าทิพ ย์ ภัทราวาท กลาวเพิ่ มเติมวาจากกิจ กรรมทั้ง หมด 53 กิ จ กรรม ที่ไ ด
ดําเนินงานกันมาตลอดเวลา 10 เดือน ทางโครงการฯ ไดทํางานเกินเปูาหมายในระยะแรกไปแลว
พรอมกับไดเห็นอุปสรรค ขอจํากัดจึงมีขอเสนอโครงการในระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคแ 2 ขอคือ
1. การจัดตั้งและดําเนินการราน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนํารองเพื่อทดสอบ
ระบบและพัฒนาไปสูการนําไปใชประโยชนแในฐานะการเป็นทางเลือกแกผูผลิตและผูประกอบการใน
การเขาถึงตลาดที่มีแนวทางของการคาที่เป็นธรรมและการเป็นทางเลือกแกผูบริโภคในการเขาถึง
แหลงจําหนายสินคาคุณภาพราคาเป็นธรรม
2. การสรางแบรนดแ Farmer Shop เพื่อเขาถึงผูผลิตและผูบริโภค
กระบวนการทํางานจะใชกรอบคิดเดิมของปีแรก คือ การทํางาน 5 ชั้น และจะเป็นการ
บมเพาะธุรกิจ โดยมีแผนการดําเนินงาน 4 ขัน้ คือ
1. การเตรียมการรานคา ประกอบดวย การกําหนดสถานที่ตั้ง การตกแตงราน การจัด
ชั้นวางสินคา การวางระบบเทคโนโลยีและอุปกรณแ การจัดจางพนักงาน
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2. การทดสอบระบบ ประกอบดวย การอบรมบุคลากร การปรับระบบบริหารจัดการ
การเปิดดําเนินการ และการประชุมวางแผนกับผูเกี่ยวของ
3. การดําเนินการโครงการ Farmer Shop ประกอบดวย การบริหารจัดการรานคาปลีก
การประชุ มคณะกรรมการ การพั ฒนาเครื อข ายพั น ธมิต รภายใต โซ อุป ทานตามกรอบแนวคิ ด
วิสัยทัศนแ และการติดตามยอนกลับ
4. การสรางแบรนดแ ประกอบดวย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธแ การสราง
เครือขายสมาชิก และการติดตามแบรนดแ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา
เห็นวาผูประกอบการที่เขารวมโครงการฯ ที่ผานประสบการณแมามากๆ นาจะสามารถ
ชวยขับเคลื่อนงานไปได สําหรับวัตถุประสงคแที่เขียนไวในปีที่ 1 และ 2 นั้น ถูก ตองแลววาไมควร
เปลี่ยนมากนัก เพราะเป็นเรื่องใหญ ควรพิจารณาการสรางความสัมพันธแระหวางผูผลิตกับผูบริโภค
โดยมี Farmer Shop เป็นตัวสรางความสัมพันธแ (เป็นตัวจัดการ/ ตัวขาย) นาจะเพิ่มคําวา Farmer
Shop ลงไปดวย ที่สําคัญงานนี้ตองเอาใจผูบริโภคเป็นสําคัญดวย ขอเป็นกําลัง ใจใหกับงานวิจั ย
โครงการนี้
 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
เชื่อวาจากประสบการณแ ของผูประกอบการที่เ คยลมเหลวกัน มากอนที่จะมาเขารวม
โครงการนั้น นาจะชวยใหการดําเนินงานไปไดดี และมีประเด็นเสริมคือ
1. การที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแเห็นดวยกับโครงการนีแ้ ละใหพนื้ ที่สําหรับการตัง้ ราน
เป็นสิ่งที่ดีมาก แตหัวใจสําคัญคือ การสรางความสัมพันธแกับผูบริโภค การหาสมาชิ กจากบุคลากร
และนิสิตนั้นอาจตองเชิญลูกคากลุมเปูาหมายมานั่งคุยกันวาตองการอะไร ใหเรารับฟังเพื่อเป็นขอมูล
ในการกําหนดกลยุทธแเพื่อดึงดูดลูกคา
ขอยกตัวอยางของคณะปฏิรูปการเกษตร มีอาจารยแ 2 มหาวิทยาลัย คือ ม.สุโขทัยธรร
มาธิราช และ ม.ธรรมศาสตรแ รังสิต ไดทําวิจัยพืชปลอดสารพิษ ซึ่งลูกคามีความมั่นใจในสินคา เกิด
การรวมกลุมกันจายเงินลวงหนาเพื่อใหผูผลิตสามารถนําผักปลอดสารพิษมาขายไดตามวันที่กําหนด
ไว และขยายผลสูรานคาในโรงอาหารของ มสธ. ที่รวมมือปรุงอาหารดวยพืชปลอดสารพิษ ลูกคาให
ความสนใจ หรือเกิดมีตลาดนัดปลอดสารพิษทุกวันอังคารเวนอังคาร เหลานีเ้ ป็นตัวอยางการเริ่มตน
ที่ดี
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2. การจัดพาดูแหลงผลิต อาจเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความสัมพันธแกับ
ผูผลิต จนเกิดความเป็นเพื่อน เหมือนการที่ผูผลิตเอาของดีๆ มาใหเพื่อนกิน จะเกิดความชวยเหลือ
กันระหวางผูผลิตกับผูบริโภค ซึ่งการสรางความเป็นเพื่อนอาจชวยใหเป็นไปไดดี มีความยั่งยืน
 นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร
ขณะนี้ ทั่ว โลกมี ปัญ หาเรื่อ งแหล ง ผลิต อาหารแล ว แต ตอ งติ ด ตามข อมู ล นานาชาติ
โครงการนีม้ ีขอสังเกตที่สโลแกน “ไมหวังกําไร” คิดวานาจะปรับเปลี่ยนเป็น “กําไรอยางเป็นธรรม”
จะเหมาะสมกวา โดยการเนนโครงสรางเรื่องความเป็นธรรม นอกจากนีม้ ีขอสังเกตวาโครงการใดๆ ก็
ตามที่เป็นโครงการนํารองมักจะสมบูรณแแบบทั้งนั้น แตเมื่อมีการขยายจากการนํารองไปแลวจะเกิด
ปัญหา จึงตองระมัดระวังใหมากเพราะคนจะเกิดกิเลส
การทํางานนีเ้ ป็นการเคลื่อนไหวเชิงบวก ตองระวังเรื่องการขยายจํานวน การขยายตัว
เงิน ในขอ 4.8 และ 4.9 การจัดการสินคาคงคลัง และการควบคุมระบบบัญชี ใหระวังในวันที่มีเงิน
เขามาเกี่ยวของมากๆ จะเกิดปัญหาขึ้นไดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นตอไปตองดูแลเรื่องการควบคุมคน และ
บัญชีอยางเป็นระบบ โครงการดีๆ เมื่อมารวมตัวเป็นกลุมใหญข้ึน ตองรวมตัวกันอยางชาๆ ทั้งเชิง
ระบบและเชิงบุคลากร ตองระวังใหมาก
 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
การรายงานวันนีแ้ บงเป็น 2 สวนคือ การรายงานฉบับสมบูรณแในปีแรก และทิศทาง
โครงการใหมในปีท่ี 2
1. อยากเห็ นขอมูล ผูประกอบการที่ เขามารวมโครงการ ใหอธิบายลักษณะปัญหาที่
ผูประกอบการแตละรายเผชิญอยู เชน บางรายพบปัญหาชองทางการตลาด บางรายมีปัญหาเรื่อง
วัตถุดิบ ควรจะแสดงใหเห็นในรายงานวากลุมใดมีปัญหาอะไรบาง ขอมูลจากผูประกอบการจะชวย
ทําใหเห็นวาปัจจุบันเรากําลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู มีขอมูลออกมาใหเห็นวามีกี่รายที่เจอการหัก
เปอรแเซ็นตแจากลุมธุรกิจขนาดใหญ และพบความไมเป็นธรรมอยางไรบาง
2. มีขอคิด เห็น วาในระยะเฟสที่ 2 ตองดูแลเรื่องความสัมพัน ธแใหมระหวางผูผลิตกับ
ผูบริโภค จากสโลแกนและวิสัยทัศนแท่เี ขียนมานั้น คําถามคือความสัม พันธแนี้ตองการยึดคุณคาอะไร
เป็นหลัก เชน ใชความเป็นธรรม หรือการใชความสัมพันธแในรูปแบบเพื่อน หรือ ประสิทธิภาพของ
สินคา ควรแสดงใหเห็นวาใชตัวไหนเป็นหลักในการยึดโยงความสัมพันธแเหลานี้ เห็นวาควรทบทวนอีก
ครั้งใหหลักนีช้ ัดเจน ตองหาใหเจอวาใชหลักการอะไรเป็นสําคัญ ควรจัดลําดับความสําคัญใหชัดเจน
โดยสวนตัวแลวคิด วาหลักที่จะตรึงคนไดมากคือหลักเรื่องความเป็นธรรม แผนระยะ
ตอไปตองหากิจกรรมที่จะทําใหผูบริโภคเห็นวาราน Farmer Shop มีความแตกตางจากรานคาปลีก
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อื่นอยางไร ตองตั้งเข็มใหเห็นแลวออกแบบการเดินทางใหชัดเจน และควรปรับใน Proposal เรื่องการ
ทํางานดานผูบริโภคดวย
 โครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีที่ 2
ผศ.ดร. ปิติ กันตังกุล นําเสนอ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณแของโครงการเครือขายคุณคา
ยางพารา ปีที่ 2 ซึ่ง มีส หกรณแ การเกษตรยานตาขาวเป็น สหกรณแที่เขารวมการดําเนิ น งานของ
โครงการฯ โดยเป็น สกก. ที่เนนธุรกิจยาง มีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยางโดยไมคิดดอกเบี้ย มี
การจัด สรรเงินเฉลี่ยคืนอยางสม่ําเสมอ และมีก ารบริห ารจัดการที่ดี มีแผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อมุงสูเปูาหมายในการพัฒนาธุรกิจยางพาราไปสูการสงออกโดยตรง แตประสบปัญหา
คือ ยังขาดความรู ทักษะ ประสบการณแทําธุรกิจ ขาดขาวสารการสงออก และยังมีความเสี่ยงตอ
ความแปรปรวนดานราคายาง
สําหรับงานวิจัยในปีท่ี 2 นี้เป็นการเชื่อมโยงโซอุปทานเพื่อลดจุดออนของเครือขาย ทั้ง
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มุงการลดตนทุนจากผูผลิตและผูบริโภค ใหมีอาชีพทําสวนยางไดอยาง
ยั่งยืน ภายใตวัตถุประสงคแ 3 ขอ คือ
1. ยกระดับฐานขอมูล วางแผนธุรกิจ สกก. เพื่อการแขงขัน
2. แนวทางธุรกิจสหกรณแแบบบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ
3. วิเคราะหแดําเนินธุรกิจเครือขายตามแผนธุรกิจผานชองทางการตลาด คํา นึงถึงความ
เสี่ยงธุรกิจ
โดยผลการวิจัยแบงไดเป็น 2 สวนคือ
1. การพัฒนาตนน้ํา ประกอบดวย 5 กิจกรรมคือ
1) การจัดทําฐานขอมูลสมาชิก สกก. เพิ่มเติมปี 2 จํานวนสมาชิก 538 คน
2) การวิเคราะหแความสัมพันธแผลผลิตยางแผนดิบกับปริมาณปุยที่ใช
3) การใชปยุ กับยางพาราตามคาการวิเคราะหแดิน
4) การแนะนําการทําปุยสกัดจากมูลสุกร
5) การพัฒนาสวนยางพาราเป็นเครือขายคุณคาตนน้ํา
6) ศูนยแเรียนรูเสมือนจริง โดยจัดทําฐานขอมูลและขาวสารความรูทั้งดานการทํา
สวนยาง และธุรกิจยางพารา ซึ่งมีผูเขาศึกษาดูงานรวม 379 คน ตลอดปีท่ผี านมา
2. การพัฒนากลางน้ําและปลายน้ํา ประกอบดวย
1) ลัก ษณะการดําเนิน ธุรกิจ ยางพารา รับซื้อทั้ง น้ํายางสด ยางแผนดิบ ยางแผน
รมควัน ยางฟอง และยางคัตติง้
2) สถานการณแปัจจุบันเครือขาย มีเครือขายทัง้ สิน้ จํานวน 43 เครือขาย
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3) การเจรจาธุรกิจกับผูนําเขาอินเดีย เป็นการแสวงหาตลาดสงออกใหม โดย จ.ตรัง
ไดอนุมัติงบพัฒนาจังหวัดปี 2554 ให สนง.พาณิชยแจังหวัดดําเนินโครงงานสงเสริมและสนับสนุน
ทั้งนีไ้ ดเจรจากับประเทศอินเดีย ชวงกลางเดือน ก.ค. 2554 ที่ผานมา
4) แผนธุ ร กิ จ เครื อ ข า ยคุ ณ ค า ยางพารา สกก. ย า นตาขาว มี ก ารวิ เ คราะหแ
สถานการณแธุร กิจ (SWOT) จั ดทําแผนการตลาด แผนพัฒนาผลิตภัณ ฑแ แผนบริหารจัด การ และ
แผนการเงิน
5) แผนความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ สกก. ยานตาขาว มีขนั้ ตอนบริหารความเสี่ยง
ทั้งภายนอก และภายใน เพื่อลดความเสี่ยงตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อการสรางรายไดแกสมาชิกอยาง
ยั่งยืน
สุดทายเป็นขอสรุปและขอเสนอแนะสําหรับตนน้ํา คือ 1) สมาชิกยังขายผลผลิตยาง
ให สกก. นอยมากเพราะเดินทางไมสะดวก ดังนั้น สกก. ควรเพิ่มจุดรับซื้อยางใหมากขึ้น และ 2) มี
การปลูกพืชแซมและเลีย้ งสัตวแในสวนนอย จึงสงเสริมใหชาวสวนทํานํารอง โดยจัดประกวดสวนยาง
และมอบรางวัลหรือใหอัตราดอกเบีย้ ต่ําเป็นสิ่งจูงใจ
ขอเสนอแนะสําหรับกลางน้ําและปลายน้ําคือ 1) การที่เครือขายถอนตัวออกไป ควร
จัดชั้นเครือขายโดยใหมีแรงจูงใจตางกัน 2) พัฒนาแนวทางบริหารจัดการธุรกิจยางพารา โดยจัดทํา
ขอมูลพื้นฐาน ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และจัดตั้งศูนยแเรียนรู เพิ่ม IT และสงเสริมให สกก.
อื่น ๆ จั ด ทํา แผนบริ ห ารความเสี่ย ง 3) ราคายางผัน ผวนมาก รัฐ ควรต อ งจั ด ตั้ ง กองทุน รัก ษา
เสถียรภาพยาง และ 4) สกก. ยานตาขาว ควรพัฒนาระบบประเมินตนเองและรับการตรวจประเมิน
จากภายนอก
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ถาเรามีการบันทึกการจัดการที่ดี เมื่อมีงบจากรัฐบาลเขามาแลวจะเป็นตัวอยางทีด่ ีได
ตอไป งานนีด้ ีมาก ควรเก็บขอมูลองคแความรูตางๆ ไว รวมทั้งเรื่องการปลูกพืชแซม ถาปลูกเยอะ
เกินไปอีก 3-4 ปีขางหนาจะมีปัญหา แตเห็นวามีการวางแผนบริหารความเสี่ยงไวแลวซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
มาก สิ่งสําคัญคืออยากใหมกี ารบันทึกขอมูลเหลานีไ้ วเพือ่ เป็นประโยชนแในอนาคตขางหนา
 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา
การหาความรู และการเรียนรูเรื่องการตลาดในการหาความเป็นธรรมดวยตัวสหกรณแ
การเกษตรเอง อาจเป็นจุดคนพบใหสหกรณแทั่วไปเห็นไดวา นี่เป็นจุดเริ่ม ตนในการทําธุรกิจแขงกับ
ภาคเอกชน ถึงแมวาจะใหประโยชนแแกสมาชิกไดเพียงไมกี่เปอรแเซ็นตแก็ตาม
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 นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร
ในสไลดแหัวขอที่ 3 เรื่องการใชปยุ กับยางพาราตามคาการวิเคราะหแดิน ใหตรวจสอบอีก
ครั้งวาขอมูลผิดหรือไมกับคาพีเอช (pH) ที่กลาวถึง
เรื่องโกดัง เก็บยางและการปลอยขาย อาจตองวิเคราะหแวาควรมีขอมูลใหดีในการใช
ประกอบการประเมินสถานการณแ ซึ่งผลวิจัยนีอ้ าจใชไดดีเฉพาะทางภาคใตเทานั้น เนื่องจากเป็นพืน้ ที่
ที่ผลิตยางพาราไดผลดีท่สี ุดในประเทศไทย
 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
กระบวนการทํางานนีเ้ ป็นกระบวนการในแนวราบ เหมือนการทอกระสวยเชื่อมโยงไปมา
คือเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเป็นการเชื่อมรอยโซอุปทานเพื่อการลดจุดออนของเครือขาย จึงนาจะตอบโจทยแ
นี้วา ชวยลดจุ ดออนไดผลหรือไม ยั่ง ยืน หรือไม และวิธีการที่ใชดีก วาวิธีอื่นหรือไม / อยางไร ควร
วิเคราะหแวาความแตกตางของกระบวนการนี้แตกตางจากการใหขอมูลขาวสารเพียงอยางเดียว
อยางไร และมีจุดออนตรงไหนบาง งานของตัวเองที่ทํายังขาดอะไร ใหวิเคราะหแของตัวเองวาเรายัง
ขาดการเรียนรูอะไร อีกทั้งไมควรเสียเวลากับอะไร ใหสรุปวา Action ที่เราเลือกใชนี้ใชไดดีหรือไม /
อยางไร
 โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2
คุณ ธนณฐ์วรรธ์ แสงหวั ง หั วหนา โครงการวิจั ยฯ ระยะที่ 2 นําเสนอความเป็น มา
วัตถุประสงคแ ผลที่คาดหวัง กรอบแนวคิดการวิจัย ทั้งปัจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธแ รวมถึง
ขัน้ ตอนและวิธีวิจัย
จากนั้น มอบให คุณจี ร นัน ท์ เลาวัชรากูล ตัวแทนทีมกลยุทธแโครงการวิจั ยฯ รายงาน
กระบวนการวิจัยที่มีอยู 6 กิจกรรมคือ การจัดทําฐานขอมูล การปรับปรุงประสิทธิภาพและการลด
ตนทุนการผลิต การรณรงคแใหผูบริโภคอุดหนุนแบรนดแขาว “เกิดบุญ” การขับเคลื่อนเครือขายฯ ดวย
“ระบบธุรกิจเชิงคุณคา” การติดตามแบรนดแ และการทําแผนธุรกิจเครือขายฯ ซึ่งผลการวิจัยแบงได
เป็นสองสวนคือ
 สวนแรก
1. ระบบธุรกิจเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทย ไดมีการจัดทําฐานขอมูล และ
การเรียนรูระบบการเกษตรที่เหมาะสม โดยกระบวนการดานการสงเสริมการผลิตที่มีคุณภาพและ
ลดตนทุน ซึ่งมีโครงการนํารองการสงเสริม GAP ดวยจิตสํานึก
2. แบรนดแเชิงคุณ คา “ขาวเกิดบุญ” ที่ผูบริโภคใหความสนใจ มีผลการสํารวจพบวา
เนื่องจากเป็นแบรนดแใ หมยัง เป็นที่รูจัก นอย การตอบรับจึงยังนอยอยู คาดหวัง วาอนาคตมีความ
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เป็นไปไดท่จี ะติดตลาด และมีขอเสนอแนะจากผูบริโภควาควรหาซือ้ ไดงายและควรปรับปรุงใหเป็นถุง
สุญญากาศ ซึ่งเครือขายกําลังทําการปรับปรุง
3. ชุดความรูการบริหารจัดการเครือขายสหกรณแ พบวาสมาชิกภาคีที่มีโรงสีจะใหความ
สนใจมากกวากลุมที่ไมมีโรงสี และควรมีการสํารองบุคลากรเพื่อปูองกันความไม ตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน ซึ่งทั้งหมดนีต้ องการความรวมมือเป็นสําคัญ
 สวนที่สอง เป็นชุดความรูการสรางแบรนดแเชิงคุณคา
1. มีการปรับปรุงถุงบรรจุภัณฑแใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูบริโภค
2. ดานการตลาดของขาวเกิดบุญยังเป็นเรื่องยากซึ่งตองคอยๆ ทํางานกันตอไป
3. เสนทางการตลาด
4. เปูาหมาย/ชองทางการตลาด ยอดขายยังต่ํากวาเปูาหมายที่ตั้งไว เนื่องจากกลุมลูกคา
ยังติดแบรนดแเดิมที่เคยกินกันอยู
จึงมีบทสรุปและขอเสนอแนะคือ
1. การจั ดทําฐานขอมูล ดานราคา นํารองโดย 5 สหกรณแ ซึ่งเป็นขอมูล สารสนเทศที่
เครือขายสามารถใชประโยชนแและเป็นขอมูลอางอิงในดานราคาขาวเปลือก/ ขาวสารหอมมะลิ
2. การพัฒนากระบวนการผลิตขาวคุณภาพ GAP
3. ผลสํารวจความพึงพอใจอยูใ นระดับปานกลาง
4. ผูนําของแตละสหกรณแที่เป็นสมาชิกภาคีฯ ตองมีความตอเนื่อง
5. การจัดทําถุงสุญญากาศ ขนาดบรรจุ 5 กก.
6. เปูาหมายการตลาดขาวเกิดบุญ ทับซอนกับกลุมเดิม จึงคิดวาควรมีกลุมเปูาหมายที่
แตกตางออกไปจากกลุมเดิม
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา
ขาวเป็ น ผลิต ภั ณ ฑแที่ปลู ก กัน ทั่ว ไป ปัญ หาหนึ่ ง เกิด จากการติด สิน ค าที่กําหนดพื้น ที่
เพราะฉะนั้นขาวเกิดบุญจึงตองแขงขันกับขาวสหกรณแ
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงตั้งคําถามแกนักวิจัยโครงการฯ ใหแสดงความคิดเห็นวาการ
ที่สหกรณแมีขาวหลายแบรนดแ คิดวามีผลดีตอสหกรณแหรือไม
คุณ ธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง แสดงความคิดเห็ น วาการมีห ลายแบรนดแนั้น นาจะดีก วา
เนื่องจากถาทําแบรนดแเดียวแลวไมประสบความสําเร็จก็จะเสียหายทัง้ หมด
คุณจารัส จันทร์ศรี ผูจัดการ สกก. บรบือ กลาววา เมื่อไดเขารวมโครงการฯ นีจ้ ึงทําใหรู
วาสหกรณแคอื อะไร จุดมุงหมายคือการตองดูแลสมาชิก ไดองคแความรูวาสหกรณแตองมีการรวมกลุม
กัน และไดเพื่อน ครูอาจารยแ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก
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คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ หัวหนาโรงสีขาว สกก. บรบือ กลาวเสริมวาเมื่อไดเขารับการ
อบรมนักขายมืออาชีพที่ทางสถาบันฯ จัดขึ้น ทําใหไดเปิดโลกทัศนแและไดความรูใหมๆ ที่นาสนใจมาก
คุณวิทูล ธรรมเดชากุล ตัวแทนจาก สกก. กระสัง เห็นวาการที่ตองมีขาวหลายแบรนดแ
เนื่องจากขาวมีคุณสมบัติท่แี ตกตางกันไปในแตละแบรนดแ ในอดีตสหกรณแจะผลิตขาว “เกลียวเชือก”
ตอมากระทรวงพาณิชยแก็สงเสริมใหสรางแบรนดแใหม เขาตลาดใหม แตจะเห็นไดวาตลาดจะติดแบ
รนดแเดิมๆ มากกวา ดังนั้นขาวแบรนดแใหมๆ ก็ตองเปิดตลาดใหมซึ่งทํางานยาก เมื่ อทํางานโครงการนี้
แลวรวมกันสรางแบรนดแ “เกิดบุญ” ซึ่งจะนําขาว
คุณสุนทร ตาติโต กรรมการ สกก. เกษตรวิสัย กลาววาจากที่ไมเคยรูจักหรือเขาใจวา
แบรนดแคืออะไร เมื่อไดเขารวมโครงการนีจ้ ึงเกิดความรูและเขาใจแลววาแบรนดแคืออะไร
 นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร
มีขอสังเกตอยูด วยกัน 4 ขอคือ
1. ความตอเนื่อง ตองพยายามทําใหงานที่ทําเป็นงานประจํา จึงจะทําใหงานไมขาดตอน
2. เรื่องบรรจุภัณฑแท่อี ยูร ะหวางการปรับปรุงตามคําแนะนํา
3. เรื่องแบรนดแ คิดได 2 มิติคือ ใครเกงก็ขายไดมาก แบรนดแใ ดดีหรือติดตลาดก็ขายดี
หรือจะหลอมรวมภายใจแบรนดแเดียวกัน เชน แอมเวยแ ถาเราพยายามสงเสริมใหขาว “เกิดบุญ” ติด
ตลาดก็ใหสงเสริมแบรนดแเดียว
4. การตลาด กรณีสหกรณแที่ไมมีโรงสีแลวถอนตัวนั้น ตองศึกษาเรื่องการตลาดใหเขาใจ
ปัจจุบันการพูดเรื่อง Logistic ไมใชเพียงเรื่องการขนสง แตคือกระบวนการลดตนทุน การระบาย
สินคาใหเร็ว ดวยตนทุนต่ําที่สุด
จึงควรสรุปใหไดวาควรจะเป็นแบรนดแเดียว หรือใชหลายแบรนดแ และจากที่รายงานไปมี
คําถามวาแรงจูงใจที่ทําให สกก. ที่ไมมีโรงสีถอนตัวออกไปจากโครงการฯ เป็นเพราะอะไร
คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ตอบวา โครงการวิจัยฯ ระยะที่ 2 นีเ้ ราเนนดานการตลาด ซึ่ง
ยัง ไมประสบผลสําเร็จอยางชัด เจนจึ งยัง ไมไดซื้อขาวเปลือกจาก สกก. ที่ไมมีโรงสี ทําให สกก.
เหลานั้นขอถอนตัวจากการดําเนินงานในระยะที่ 2 ไป
 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
มีคําถามวาเมื่อทําสําเร็จ ผลที่เกิดขึน้ กับชาวนาหรือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกคืออะไร ได
ผลประโยชนแอะไรเพิ่มขึ้น ที่สามารถจับตองไดบา ง เชน เงินปันผล หรือมูลคาราคาขาวที่เพิ่มขึ้น เชน
ทํา GAP แลวไดราคาเพิ่มขึ้นตันละ 1,000 บาท เป็นตน ตัวเลขราคาเฉลี่ยขาวหลังจากรวมตัวกันทํา
แลวไดราคาเพิ่มขึ้น ควรเขียนในรายงานดวย โดยใหสรุปวาเมื่อรวมกลุมกันแลวดีกวาอยางไร มีผล
สงกลับไปสูเกษตรกรผูผลิตอยางไรบาง
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และมีขอสงสัยวาเครือขายมีวิธีการตัดสินใจรับภาคีใหมอยางไร เชนที่รายงานวาไดรับ
สกก. นางรอง เขามาเป็นสมาชิกภาคีใหม
คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ตอบวาเครือขายภาคีฯ จะมีขอบังคับในที่ประชุม และแตเดิม
นั้น สกก. นางรอง อยูในจั งหวัด บุรีรัมยแซึ่งเป็น หนึ่ง ในสมาชิกภาคีอยูแลว จึงสามารถรับเขารวม
เครือขายได
 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
กลาวเสริมวาอาจเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณแชาวนาผูผลิตขาว GAP ลงไวในรายงานดวย
จะทําใหผูบริโภคมั่นใจวาอุดหนุนแลวไดบุญจริง เวลาออกบู฿ทใหพาชาวนาไปพูดความรูสึกวาเมื่อเขา
มาทําขาว GAP แลวดีขนึ้ อยางไร
 ข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3
คุณศศิธร วิเศษ หัวหนาโครงการฯ นําเสนอขอเสนอโครงการวิจั ยฯ ระยะที่ 3 ซึ่ง
ตอเนื่องจากโครงการวิจัยในระยะที่ผานมาที่เกิดตนแบบเครือขายผูผลิตมังคุดคุณภาพ สูการสราง
สังคมเกษตรกรผูผลิตผลไมคุณภาพ เนื่องจากปัจจุบัน พบวาเกิดสถานการณแปัญหากระแสราคา
ยางพาราสูง ขึ้น ทําให เกิด ความไมมั่นคงในการผลิตพืชอาหาร และพบวาเกษตรกรผูปลูกผลไม
โดยเฉพาะมังคุดและเงาะ ไดเตรียมการตัดโคนและปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปเพื่อการปลูกยางพาราแทน
จึงมีแนวคิดโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไมในระยะที่ 3 เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการ
สงเสริมอาชีพชาวสวนผลไมของสหกรณแ ที่จะสามารถชวยเหลือเกื้อกูลเกษตรกรใหมีอาชีพอยาง
ยั่งยืนได โดยกระบวนการวิจัยในระยะที่ 3 จะแบงการดําเนินงานออกเป็น 7 ขั้นตอน เริ่มตั้งแตการ
จัดเวทีคน หาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อกําหนดกิจกรรม จัดเวทีสรางเครือขายทายาท
เกษตรกร เพื่อคนหาแนวทางในการพัฒนาการผลิต ตลอดจนจัดเวทีสงเสริมความรูความเขาใจใหแก
เกษตรกรในการปลูกพืชอาหาร แทนการปลูกยางพารา และสุดทายจะเป็นการสรุปและสังเคราะหแ
ขอมูล ถอดบทเรียน
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวเพิ่มเติมวาโจทยแของโครงการนีจ้ ะสะทอนใหเห็นลักษณะ
ที่แตกตางระหวางการผลิตพืชอาหารกับพืชพลังงาน
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา
แนะนําใหเลาตัวอยางกรณีการขาดแคลนพืชอาหาร เชนผลไม และกลาววาเราตองมี
จุดยืนที่มั่นคง
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 นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร
จากคําถามในขอเสนอโครงการวิจัยนั้นสามารถตอบไดในหลายๆ ขออยูแลว เชนขอ 1
เรื่องการสงเสริมอาชีพ สามารถตอบไดว าคนตองการความมั่น คงทางเศรษฐกิจ ความรูขอมูล
ขาวสาร และการไดรับการยอมรับในสังคม สวนขอ 3 เรื่องนโยบายรัฐนั้นเป็นหนาที่ของรัฐเองที่ตอง
สวนกระแสบาง ประเทศไทยเป็นแหลงผลิตอาหารของโลก เป็นแหลงปลูกพืชอาหารที่เหมาะที่สุดใน
โลก แตรัฐตองเจาะตลาดใหมๆ เพิ่มขึ้น
 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
กลาววาการเปลี่ยนใจคนทามกลางกระแสคอนขางยาก ตองมีขอมูลใหมากๆ ถาเราจะมี
รูปแบบวิธกี ารที่ดีจะเป็นแนวทางและขอเสนอใหแกรัฐบาลได และควรมีขอมูลใหชาวสวนตางๆ วา
ควรตองทําอะไรอยางไร นาจะมีตัวอยางหลากหลายรูปแบบ
 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
ใหขอเสนอแนะวาควรตั้งโจทยแใหคมกวานี้ โครงการที่เสนอมาในระยะที่ 3 นี้เหมือนกาว
ถอยไปเพื่อพัฒนาคนอยางเดิม ควรคิดวาการทําใหชาวสวนมองระยะยาวๆ จะทําไดอยางไร เพราะ
คนทั่วไปมักมองสั้นๆ เพราะฉะนั้นตองทําอยางไร สําหรับเรื่องการปลูกพืชอาหารนั้นชาวสวนอาจยัง
ไมรูวาประเทศไทยเราอยูระดับไหนของโลก เชน มังคุด เราผลิต ไดคุณภาพดีที่สุด ในโลก อาจทํา
ขอมูล เปรีย บเทียบให เห็ น ระหวา ง มัง คุด ไดผลผลิต กี่ กิโลกรัมต อไร ไดร าคาเทาไหร เทียบกั บ
ยางพารา วาปลูกกี่ไรไดน้ํายางเทาไหร ขายไดราคาเทาไหร ควรลองทําขอมูล นีอ้ อกมาใหเห็น
ควรตั้งเป็นคําถามแลวเราจะรูวา เรารูหรือยังไมรูอะไร เชน ใครเป็นผูกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพมังคุดโลก ซึ่งเราไมรู จากความสําเร็จที่ผานมา เชน กลุมผูผลิตมังคุดคุณภาพ หรือทายาท
เกษตรกร นั้น เราจะเอามายกระดับใหถึง ระดับโลกไดอยางไร อาจนํามากําหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบ การรับรองคุณภาพดวยตัวเราเองไดหรือไม อยางไร อยากใหทํางานใหญๆ ตอไป
เปรียบเทียบการทํางานสี่ชั้น ชั้นลางสุดคือ ชาวสวนหรือเกษตรกร ชั้นสองคือระดับ
จั ง หวั ด ชั้ น สามคื อ ระดั บ ภู มิ ภ าค และชั้ น บนสุ ด คื อ กติ ก า/ระเบี ย บต า งๆ ที่ จ ะนํ า ไปสู ต ลาด
ตางประเทศ เราจะเอาผลไมเมืองรอน เชน มังคุด มาเป็นตัวเชื่อมรอยใหทะลุทั้ง 4 ชั้นไดอยางไร จะ
สามารถอํานวยใหชั้นลางสุดที่เป็นชาวสวนผลไมไดประโยชนแท่ดี ีขนึ้ ไดหรือไม อยางไร เหลานีเ้ ป็นสิ่งที่
นาสนใจ
ในคําถามที่เขียนมานั้น เครื่องมืออะไร หมายถึงขอมูลอะไรที่จะชวยใหเกษตรกรปรับตัว
หรือยกระดับตัวเองไมหันไปปลูกยางพาราแทน ซึ่งความไดเปรียบของประเทศไทยเราอยูที่การปลูก
ผลไมคุณภาพ ดวยพืน้ ที่ท่ดี ีท่สี ุดในโลก เทคโนโลยีที่ดีเยี่ยม ตัวเกษตรกรดีเยี่ยม แลวตองตั้งคําถาม
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แกชาวสวนวาตองการเปลี่ยนไปเพื่ออะไร เหลานี้คือเครื่องมือการเรียนรู และเห็นวาการทํางานใน
ระยะที่ 3 ตามโจทยแที่เสนอมานีง้ ายเกินไป ควรลองตั้งประเด็นใหมใหทายทายมากยิ่งขึ้น
 ข้อเสนอโครงการวิจัยฟื้นฟูกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่
คุณวรชัย สิงหฤกษ์ หัวหนาโครงการฯ นําเสนอความเป็นมาของโครงการนีเ้ ริ่มจากกลุม
เกษตรกรบานคลองใหญ ซึ่งมีทุนเครือขายอยูประมาณ 300 คน มีขาวพันธุแดี คนกลุมนี้อยากลด
ตนทุนการผลิตในการปลูกขาว เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย ซึ่งจะมีภารกิจรวมกันในสัจจะออมทรัพยแ
วัน ละบาท และจะมีศู น ยแเรียนรูในชุมชน โดยกลุมเกษตรกรตองการใหส ถาบัน ฯ ชวยเสริมดาน
วิชาการ การฝึกอบรม เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกกลุมเกษตรกรเหลานี้ใหสามารถลดหนี้สินได
พรอมตั้งปฏิญญารวมกัน เพื่อสงผลสูรุนลูกหลานอยางยั่งยืน ภายใตคําถามวิจัย 2 ขอ คือ
1. ทําอยางไรใหสมาชิกกลุมเกษตรกรลดตนทุนการปลูกขาว
2. ทําอยางไรใหความรู เทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพ
และมี วั ต ถุ ป ระสงคแ เพื่ อ ให เ กษตรกรมี บั ญ ชี ฟ ารแ ม และรู จั ก บริ ห ารจั ด การ มี เ วที
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อลดภาระหนีส้ ิน ซึ่งมีขนั้ ตอนและวิธีการวิจัย คือ
1. ประสานงานกับผูท่เี กี่ยวของ
2. สืบคนขอมูล จัดเตรียมเอกสาร
3. ดําเนินงานฝึกอบรม การจัดทําบัญชีฟารแมอยางงาย
4. การติดตามและใหคําแนะนํา
5. การประเมินผลการดําเนินงาน โดยใช การสังเกตบันทึกกอนหลัง พรอมกับสํารวจ
ความพึงพอใจของกลุมสมาชิกเกษตรกร
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
หลายเรื่องมีองคแความรู เพียงแตขาดกระบวนการติดตามดูแล ทําใหเมื่ออบรมแลวทิง้ ไป
ไมเกิดผลตอเนื่อง ผลงานวิจัยเหลานี้มีมากมาย จะทําตรงนี้ตองมั่นใจวาจะสามารถทําไดครบ คน
ติดตามดูแลตองมีความมุงมั่นเอาจริง และควรอยูในพื้นที่จึงจะสามารถติดตามไดจริง การทํางาน
ลักษณะนีต้ องระเบิดจากขางใน ในชวงแรกตองทําเป็นขั้ นตอนไป ขั้นแรกตองไลจากบัญชีครัวเรือน
กอน จะขามขัน้ ไปทําบัญชีฟารแมเลยอาจไมสําเร็จ และเห็นวาปัญหาสวนใหญมาจากการใชเงินไมเป็น
เพราะฉะนั้นบัญชีครัวเรือนสําคัญที่สุด ควรทําบัญชีครัวเรือนใหไดขอมูลกอนซัก 3-6 เดือน แลว
นํามาวิเคราะหแ จะเห็นตัวเลขความแตกต าง แลวจะเกิดความตองการหาวิธีแ กไขอยางจริงจัง ซึ่ง
เหลานีต้ องมีคนมาวิเคราะหแใหเห็น
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ลองคิดวิธีการขางใน กระบวนการที่คิดแลวจะเกิดผลจริง ซึ่งตัวอยางบัญชีครัวเรือนใน
จ. ชัยนาท มีตัวอยางจริงอยูท ี่ สกว. ซึ่งคนจะทําโครงการตองมีองคแความรู และตองทุมเทมาก คน
นอกมองปัญหาตองติดตามดูแลใกลชิด ตองมีตัวตนแบบ เชน ปราชญแชาวบาน หรือผูนําที่ดี
 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
แนะนําใหทดลองทําบัญชีดานการบริโภค กับ ดานการผลิต เปรียบเทียบกันดูกอน
เพราะการทําบัญชีดานการบริโภคจะทําใหบริโภคพอประมาณ และดานการผลิตจะทําใหตน ทุนมี
เหตุมีผล
ใหลองยกกรณีตัวอยางทําบัญชีตนทุนดานการผลิตแบบเดียว กับทําบัญชีทงั้ สองอยาง
แลวนํามาดูความแตกตางผลสําเร็จวาจะเป็นอยางไร ซึ่งงานเหลานีม้ ีการทําวิจัยแลวจากการทํา
บัญชีครัวเรือน ของอาจารยแอารียแ สามารถไปหาตัวอยางได ศึกษาเทียบดูวา การใชเครื่องมือแบบ 1
หลักการ กับทําทัง้ 2 ดาน ผลตางกันหรือไม มีนัยสําคัญอยางไร เก็บขอมูล อาจขออาสาสมัคร
แบงกลุมพวกทําบัญชีฟารแม กับทําบัญชีครัวเรือน อันไหนไดผลดีกวากัน
การแกปัญหาของเกษตรกร ตองแกปัญหาใหครบวงจร บัญชีครัวเรือนอยางเดียวอาจไม
สําเร็จ ตองใชเครื่องมืออื่นอีกซักอยางหนึง่ มาเป็นตัวเชื่อมเขาหาแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งในกรณีนกี้ ลุม
เกษตรกรเครือขายมี 300 ราย มาจาก 12 ตําบล ฐานของแตละพืน้ ที่อาจจะมีจํานวนนอยเกินไปไม
สามารถดึงความสนใจจากกลุม อบต. ทีเ่ กี่ยวของ เพราะกลุม อบต. อาจเห็นวาไมมีหนาที่ท่จี ะนําเงิน
งบประมาณไปชวยคนเพียง 25 คนในแตละตําบล จึงอาจสงผลใหงานนีไ้ มประสบความสําเร็จเพราะ
ไมมีใครนําไปใช เนื่องจากสวนหนึ่งไมเชื่อมตอกับผูมีสวนรวมตอไป ซึ่งการแกปัญหาหนีส้ ินชาวบาน
แกฝั่งเดียวไมรอด ตองแกใหครบวงจร
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชีแ้ จงเพิ่มเติมวาโจทยแของกลุมเกษตรกรบานคลองใหญนคี้ อื
มาแบบโดดเดี่ยวจึงอยากเริ่มทีฐ่ านขอมูล คิดวาถาเกษตรกรเห็นตัวเลขแลวอาจเกิดแรงบันดาลใจให
อยากทําก็จะไดตัวแบบ จะดูวถิ กี ารผลิตของกลุมซึ่งนาจะเปลี่ยนแปลงดวยปัญญา ซึ่งสิง่ ทาทายของ
งานคือ ลําพังกลุมจะทําไดหรือไม
ผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ใหความเห็นวาการลดตนทุนการผลิตจะตองเอาเชิงตัวเลข
มาเป็นตัวตั้ง หาขอมูลกอนวาแตละอําเภอทําเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร
ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย กลาวเพิ่มเติมวา สิ่งที่นาหวงคือ เรามีบทเรียนมากพอที่จะบอกวา
ผลงานที่ลมเหลวที่ผานๆ มาคือเราไมรูจะไปรวมเชื่อมตอกับใคร ดังนั้นตองมีกลุมที่จะเชื่อมตอกับเรา
รวมคิดตั้งแตตน ตองมีสวนรวมตั้งแตเริ่ม สวนเครื่องมือทดลองนาสนใจ แตเครื่องมืออยางเดียวจะ
ชวยปลดหนีไ้ มเพียงพอ ตองมีการรวมมือกับแผนชุมชนจึงจะปลดหนี้ได การคิดเรื่องแผนชุมชนเป็ น
ตัวที่นาจะชวยการทํางานกับการปกครองในทองถิ่นได แตกลุมสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนี้ไมไดรวมกับ
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อบต. ดังนั้นถาไปรวมมือกับ ธ.ก.ส. จะใชอะไรเป็นตัวชวย ตองทําอะไรซักอยางที่จะสามารถไปตอ
กับ ธ.ก.ส. ไดจึงจะเหมาะสมกวา
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปวาใหลองลงพื้นที่ไปสํารวจกับ ธ.ก.ส. วาอะไรจะสามารถ
เชื่อมตอกับเราไดบา ง
ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย เห็นวาโครงการนีถ้ าดําเนินงาน เวลาเพียงปีเดียวอาจไมเพียงพอ
อยางนอยตองหนึ่งปีครึ่งแลวจึงจะเห็นวาจะไปตอไดหรือไม
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เห็นวาไมควรทําเดี่ยวๆ ควรทําเป็นกลุ มนาจะไปรอด อาจตองมี
แปลงสาธิต แลวรวมกลุมใหความรู
รศ.ศานิต เก้าเอีย้ น เห็นดวยกับการทําบัญชีครัวเรือน เพราะจะไดเห็นปัญหาตนทุนได
ชัดเจนขึ้น
 โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 3
คุณสายสุดา ศรีอุไร นักวิจัยโครงการฯ นําเสนอรายงานผลการดํา เนินงานของปีที่ผาน
มา ทั้งวัตถุประสงคแ 3 ขอ ผลลัพธแที่คาดหวัง 4 ขอ โดยมีกรอบคิดการดําเนินการโครงการคือ การ
สืบคนขอมูลและรวบรวมการวิเคราะหแจากผูทรงคุณวุฒิ และนักวิจัย เพื่อพัฒนาเป็นวารสารและ
ขอมูลลงเว็บไซตแ ซึ่งรอบปีท่ผี านมามีผลการดําเนินงานดังนี้
1. วารสารฅนสหกรณแ มีธมี หลักคือ “เติมความรู้ เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย ติดตามความ
เคลื่อนไหวในแผนพัฒนาฯ จากแต่ละคนเพื่อทุกคน สู่การสร้างสังคมเป็นสุขร่วมกัน ” ซึ่งปีที่ผานมาได
ออกวารสารจํานวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 9 -12 ในเดือน กันยายน 2553, ธันวาคม 2553, มีนาคม
2554 และมิถุน ายน 2554 ตามลําดับ มีบทความเผยแพรจํานวน 60 บทความ ภายใตสโลแกน
“ครบเครื่องเรื่องการนําคุณคาจากแตละคนเพื่อทุกคน...สูระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสังคมอยู
เย็นเป็น สุข” โดยมีการรณรงคแส มาชิกหลากหลายรูปแบบ เชน โครงการรวมแบงปันสานฝันฅนส
หกรณแ การจั ดบู฿ทประชาสัมพัน ธแ การ Tele Sale การประชาสัมพันธแผานอิน เตอรแเน็ต Social
Network: Facebook การรณรงคแผานไปรษณียแ และการฝากขาย เชน ที่รานศึกษาภัณฑแพานิช ราน
หนัง สือ มก. เป็น ตน ซึ่งปัจ จุบันมีส มาชิกจํ านวน 400 ราย โดยมีผูส นับสนุน หลัก คือ สกว. และ
สหกรณแอ่นื ๆ
สําหรับแผนการดําเนิน งานในระยะตอไป จะมีก ารจั ด กิจ กรรมประชาสัมพัน ธแอยาง
ตอเนื่อง ทั้งผานอินเตอรแเน็ต และภาคีพันธมิตร พรอมขยายกลุมเปูาหมายไปยังกลุมผูประกอบการ
SMEs โอทอป และกลุมนิสิต นักศึกษาตอไป
2. เว็บไซตแ www.cai.ku.ac.th มีการพัฒนารูปแบบเว็บไซตแ ระบบสารสนเทศสหกรณแ ซึ่ง
จะมีบทความที่นาสนใจ สื่อวีดีทัศ นแ และเครือขายตางๆ เชน เครือขายพระสงฆแ เครือขายนักวิจั ย
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เครือขายคลังสมอง เป็นตน โดยหนาเว็บสถาบันฯ ประกอบดวย 12 เมนูหลัก 54 เมนูยอย หนาแรก
เป็นขาวเดนของสถาบันฯ ประจําสัปดาหแ
เรื่องการสืบคนคําในกูเกิ้ล พบวามีการสืบคนชื่อสถาบันฯ พรอมคําที่เกี่ยวของกับงาน
ของสถาบันฯ เชน จุฑาทิพยแ ภัทราวาท หรือเครือขายตางๆ จํานวนมาก ซึ่งเว็บไซตแจะมีบทความที่
นาสนใจลงไวจํานวนมากใหผูสนใจเขาชมได นอกจากนีย้ ังมีลิงคแเว็บไซตแโครงการ Farmer Shop และ
Facebook ของโครงการตางๆ เชน โครงการผูตรวจสอบกิจการฯ มีฐานขอมูลเครือขายบุคลากรที่
เป็นพันธมิตรกับ สถาบันฯ ทั้งหมด 10 เครือขาย
สําหรับแผนการดําเนินงานพัฒนาเว็บไซตแในระยะตอไปคือ
1. การประชาสัมพันธแผานเว็บไซตแ Social Network ตางๆ เชน Facebook Twitter และ
2. การพัฒนาเว็บไซตแดวยโปรแกรมเว็บไซตแสําเร็จรูป Web Application ตางๆ และทํา
การปรับปรุงเนือ้ หาใหมีความเหมาะสมในการใชงานของผูใชบริหาร
3. การดําเนินงานและประเมินผลการใชเว็บไซตแ www.cai.ku.ac.th
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
โครงการนี้เป็นการทํางานเพื่อรองรับการสรางแนวคิด กระบวนการอุด มการณแ และ
สรางความสัมพันธแใหม จึงควรทําหนาที่สรางการเรียนรูระหวางคนในเครือขาย หรือคนที่สนใจได
เห็นการริเริ่มใหมๆ ที่เกิดขึน้ เห็นโอกาสใหมๆ เพื่อใหเคลื่อนไดทันการขยับตัวกาวไปขางหนา เหลานี้
จะเป็น New Opportunity เพราะฉะนั้นฐานขอมูลที่ควรมีคอื
1. กลุมตนแบบ ไมวาจะเป็นตนแบบที่เกิดจากงานวิจัยโครงการเหลานี้ หรือกลุมอื่นๆ ที่
รวมทางคลายกันกับเรา เชน สหกรณแเยี่ยมๆ หาไดจากที่ไหน นาจะมีขอมูลเหลานีไ้ ว
2. ขอมูลประเภทกฎหมายหรือสิ่งที่เป็นระเบียบ กติกา ขอตกลงระหวางประเทศที่นาจะ
เกี่ยวของกับงานสหกรณแ เชน เครือขายที่ทํางานติดตอกับตางประเทศ ที่เครือขายอานแลวเขาใจ ได
เห็นคิดริเริ่มใหมๆ โดยอาจมีลิง คแเชื่อมโยงใหไวไปสูขอมูล เหลานั้นได แตสําคัญตองสามารถลิง คแ
กลับมาที่เว็บไซตแของเราได และควรตองคํานึงถึงผูท่จี ะเขามาอาน ใหสามารถอานงาย เขาใจงาย
3. งานวิจัยตนแบบ มีอะไรบาง ตองมีอะไรที่จะชวยใหผูท่สี นใจมีความแข็งแรง สามารถ
เคลื่อนงานตอไปได เมื่อเขามาหาขอมูลจากเรา โดยมีพลังหนุนเสริมจากเราในระบบของเราตองมี
ขอมูลใหพรอม

1-30

 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
เราควรถามเครือขายของเราวาตองการทราบเรื่องอะไร หรือตองการขอมูลอะไรบาง
แลวจึงนํามาใสไวในระบบสารสนเทศของเรา
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอนอมรับคําแนะนําและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิทกุ
ทาน และขอขอบคุณนักวิจัยทุกทานที่เขารวมเวทีในวันนี้ ขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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รายงานการประชุมกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 12
วันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้เข้าประชุม :
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. ผศ.ดร.อภิรดี
3. คุณบรรหาร
4. คุณสุขุม
5. คุณสมพงษแ
6. นายธนวัฒนแ

ภัทราวาท
อุทัยรัตนกิจ
แสงฟูาสุวรรณ
ไวทยธํารงคแ
ชุมเพ็งพันธแ
ธนะปลืม้

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
หัวหนาโครงการวิจัย
รองประธานกรรมการบริหารรานฯ
กรรมการบริหารราน Farmer Shop
กรรมการบริหารราน Farmer Shop
เจาหนาที่วิจัยประจําโครงการ Farmer shop

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
หลังจากราน Farmer Shop ไดเปิดใหบริการเป็นวันแรกเพื่อทดลองระบบ ผอ.ไดประชุม
รวมกับหัวหนาโครงการวิจัยและคณะกรรมการบริหารราน Farmer Shop เพื่อพัฒนาระบบและ
ขับเคลื่อนราน Farmer Shop มีรายละเอียดดังนี้
ผอ.ไดแจงแกที่ประชุมวา ไดดําเนินการจัดทําการแด Member Card แลวอยูในระหวาง
การดําเนินการ คาดวาจะแลวเสร็จประมาณตนเดือนกันยายน
ผอ.ไดเสนอในที่ประชุมวา ควรมีแกงมัสมั่นของคุณสุขุม ในราน Farmer Shop เพื่อเป็น
ทางเลือกแกนิสิต ที่ตองการบริโ ภคอาหารกลอง โดยแนะนําใหใชถาดหลุมพาสติกที่สามารถเขา
ไมโครเวฟได คุณสุขุมจึงไดแนะนําเป็นแกงกะหรี่ คูกับแกงมัสมั่น เพราะแกงกะหรี่มีอาจาด ทําใหดู
สวยงามนารับประทาน กลุมเปูาหมายคือ นิสิตหลัง 15.00 น. และมีโต฿ะนั่งรับประทานบริเวณหนา
ราน คุณสุขุมไดรายงานแกท่ปี ระชุมวาแกงมัสมั่นนั้นเก็บได 2 วันและรสชาติของมะขามนั้นไมนิ่ง
คณะกรรมการไดมีขอสังเกตหลังจากราน Farmer Shop เริ่มเปิด ทําการมีดังนี้ คุณ
สมพงษแไดแนะนําวา แสงในรานไมเพียงพอทําใหสินคาไมเดนเทาที่ควร เบื้องตน ผอ.ไดแจง จนท.ของ
ทางคณะแลว และไดทําการแกไขแลว ผอ.ไดรับเรื่องเพื่อพัฒนาตอไป คุณสมพงษแมีขอสังเกตวา เสือ้
Farmer Shop นั้นไมมีกระเปาเสื้อ และควรเพิ่ม Maximum Size เป็น XXL เพราะ Size ไมได
มาตรฐาน คุณ สุขุม ไดเสนอวา สําหรับกระเปา Farmer Shop ควรมีหู หิ้วที่ยาวกวานี้ เพื่อที่จ ะ
สามารถใชงานไดมากกวานี้
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
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รายงานการประชุม
โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่าและนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2554
ครั้งที่ 4/2554
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. อาจารยแเชิญ
2. คุณสุรจิตตแ
3. อาจารยแวรเทพ
4. คุณลดาวัลยแ
5. อาจารยแไพโรจนแ
6. รศ.จุฑาทิพยแ

บํารุงวงศแ
แกวชิงดวง
ไวทยาวิโรจนแ
คําภา
สุจินดา
ภัทราวาท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวธราภรณแ

ศรีงาม

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท เลขานุการในที่ประชุมแจงเรื่องดังตอไปนี้
1. รายงานรายงานความคืบหนาการสงหนังสือเชิญเขารวมงานประกาศเกียรติคุณ ฯ
และเวทีเสวนา ประจําปี 2554 ซึ่งขณะนีไ้ ดจัดทําหนังสือเชิญออกไปแลวประมาณ 1,200 ราย และ
อยูร ะหวางการจั ด ทําหนัง สือเชิ ญอีก 300 ราย ซึ่ง คาดวาจะได รับการตอบรับ การเขารวมงาน
ประมาณ 500-600 ราย
2. การเชิญผูเขารวมเวทีในภาคเชาไดเปลี่ยนจากคุณเทพชัย หยอง ซึ่ง ติดภารกิจไม
สามารถเขารวมเวทีได เป็นคุณกฤษฎา อุทยานิน จากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เขารวมเวทีใน
ภาคเชาแทน
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วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2554

2.1 รับรองรายงานการประชุมโครงการประกาศเกียรติคุณฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอแกไขดังนี้
- หนา 2 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ขอ 4.1 นักสหกรณแ ใหยายขอ 1 สหกรณแ
การเกษตรมะขาม จํากัด ลงมาไวในหัวขอ สหกรณแ แทน จึงจะเหลือนักสหกรณแ 6 ทาน และเพิ่ม
จํานวนสหกรณแ เป็น 9 แหง
- หนา 3 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ขอ 4.2 รายละเอียดงาน บรรทัดที่ 3 แกไขชื่อ
ฯพณฯ องคมนตรี “อําพณ” ใหแกไขเป็น “อําพล”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่แกไข
วาระที่ 3

เรือ่ งสืบเนื่อง

3.1 การพิจารณาและคัดเลือกนักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคา
คณะกรรมการในที่ประชุมรวมกันพิจารณานักสหกรณแที่มีคุณคา ซึ่งมีสงเอกสาร
เพิ่มเติมเขามา 2 ราย และสหกรณแที่มีคุณคาสงเพิ่มเติมเขามา 2 แหง ไดขอสรุปวาใหข้ึนบัญชีนัก
สหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคาไวเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป ดังนี้
 นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ขึ้นบัญชีไวเพื่อพิจารณาจํานวน 4 ราย ไดแก
1. คุณบุญเกิด ภานนทแ ผูจัดการ สกก. เกษตรวิสัย จํากัด
2. คุณปราณี ผูจัดการ สอ. ครูสระบุรี จํากัด
3. ทันตแพทยแปยิ ะพงศแ ประธาน สอ. กรมการแพทยแ จํากัด (รอขอมูล)
4. คุณสมิง จงกะสิกิจ อาสาสมัครอิสระและที่ปรึกษาขบวนการสหกรณแเครดิต
ยูเนียน
 สหกรณ์ที่มีคุณค่า ขึ้นบัญชีไวเพื่อพิจารณาจํานวน 3 ราย ไดแก
1. รานสหกรณแ กฟผ. จํากัด (รอขอมูล)
2. สหกรณแการเกษตรมะขาม จํากัด
3. สหกรณแออมทรัพยแชลบุรี จํากัด
3.2 รูปแบบและรายละเอียดงานประกาศเกียรติคุณ
รศ. จุฑ าทิพยแ นําเสนอกําหนดการงานประกาศเกียรติคุณฯ ใหที่ประชุมรวมกัน
พิจารณา และไดขอสรุปดังนี้
 แกไ ขจากเดิม “พิธีเปิด โดย ฯพณฯ องคมนตรี อาพล เสนาณรงค์ ” เป็น
“พิธเี ปิดและมอบประกาศเกียรติคุณฯ โดย ฯพณฯ องคมนตรี อาพล เสนาณรงค์”
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 เวทีภ าคเชา ในหั ว ข อ “การน าคุณ ค่าสหกรณ์ สู่ก ารสร้ างทางเลื อกแก่
สังคมไทย” โดย รศ.ดร. สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ เป็นผูดําเนินรายการ และ
วิทยากร 6 ทาน ซึ่งตอบรับเรียบรอยแลวทุกทาน ประกอบดวย
1) ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย: รองผูอํานวยการ สกว.
2) คุ ณ วี ร ะชั ย นพสุ ว รรณวงศ์ : รองอธิ บ ดี ก รมเจรจาการค า ระหว า ง
ประเทศ
3) คุณลดาวัลย์ คาภา: รองเลขาธิการ สศช.
4) รศ. สมพร อิศวิลานนท์: นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
5) คุณกฤษฎา อุทยานิน: ผูตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
6) ดร. เดชรัตน์ สุขกาเนิด: อาจารยแคณะเศรษฐศาสตรแ มก.
 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภาคบาย ในหัวขอ “ขบวนการน าคุณค่าสหกรณ์ สู่
ทางเลือกของคนในชาติ ” ดําเนินรายการโดย รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผอ. สถาบันวิชาการดาน
สหกรณแ และวิทยากรรวม 6 ทาน ซึ่งตอบรับเรียบรอยแลวทุกทาน ไดแก
1) คุณอรุษ นวราช: กรรมการ ผจก. โรงแรมโรสการแเดนทแฯ
2) คุณ ศศิ ธ ร วิเ ศษ: ผอ.กลุ ม ส ง เสริ มและพั ฒนาธุร กิจ สหกรณแ สนง.
สหกรณแจังหวัดจันทบุรี
3) คุณกาญจนา คูหากาญจน์: ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เค.อินดัสทรี่ฯ
4) ดร.อัจฉริยา มณีน้อย: ผจก.ฝุายวิจัยและพัฒนา บริษัทอดัมสแฯ
5) คุณ บุญเกิด ภานนท์: ประธานเครือขายคุณ คาขาวหอมมะลิส หกรณแ
ไทย
6) คุณธนา ทั่วประโคน: ผจก.ฝุายบริหารงานทั่วไป องคแการกระจายเสียง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
 ขอใชเวลาหลัง การมอบประกาศเกียรติคุณ ฯ ประกาศขอบคุณผูบริจ าค
เงินทุนสนับสนุนการตกแตงราน Farmer Shop ดวย
 ในชวงเชาจะมีก ารนําเสนอวีดีทัศนแความยาวประมาณ 3 นาที ในธีมของ
โครงการราน Farmer Shop ที่จะมีเด็กนําสินคาจากรานไปฝากคุณยายพรอมเลาถึงงานภาคเกษตร
ไปสูการเชื่อมโยงสายโซอุปทาน จนไดมาเป็นสินคาเขาราน Farmer Shop ในที่สุด โดยวีดีทัศนแจะมี
ความยาวประมาณ 3 นาที
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วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ขอเวลานําเสนอขอสรุปโครงการ และภารกิจของสถาบัน ฯ
เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหขอเสนอแนะ
1. เริ่มจากภาพการตกแตงหองของราน Farmer Shop ทั้ง 2 หอง หองแรกใชสําหรับ
ขายข า ว อี ก ห อ งหนึ่ ง ใช เ ป็ น ร า นขายสิ น ค า Farmer Shop คาดว า วั น ที่ 15 ส.ค. นี้ จ ะเริ่ ม ให
ผูประกอบการนําสินคาสงเขาราน และนิสิตเริ่มทําปูายประชาสัมพันธแรานใน มก.
2. นําเสนอการทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อนําคุณคาสหกรณแสูระบบ
คุณคาและการคาที่เป็นธรรม ของสถาบันฯ ที่เริ่มตั้งแตปี 2543 จนถึงปัจจุบัน มีขั้นตอนการทํางาน
ตางๆ ดังนี้
 เริ่มจากการประเมินสถานการณแและการวางกรอบยุทธศาสตรแ
 สูแผนแมบทการพัฒนาสหกรณแ / การปรับปรุงกฎหมาย เครือขายทรัพยากร
มนุษยแ/ ระบบสารสนเทศ/ การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู
 สูชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขาย/ คุณคาการพัฒนาระบบคุณคา/ การสรางแบ
รนดแเชิงคุณคา/ 4 มิติในการสรางผูนําเชิงคุณคา
 กรอบระบบคุณคาการคาที่เป็นธรรม (VN&F Platform)/ กรอบการสรางความ
เขมแข็งแกสถาบันเกษตรกร
 ทํางานอยางมีน้ําใจ ใสใจวิสัยทัศนแ รับผิดชอบ และมององคแรวม
 ได
/ คิชฌกูฏโมเดล/ ขาวคุณ ธรรม/ ขาวเกิดบุญ /
เครือขายคุณคา/ กลุมธุรกิจเชิงคุณคา/ เครือขายเปาบุนจิน้ / วารสารฅนสหกรณแ/ www.cai.ku.ac.th/
การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี / ศูนยแเรียนรู/ หลักสูตรเรียนรูตาม
กรอบระบบคุณคาและการคาที่เป็นธรรม/ รายวิชาในหลักสูตร ป.ตรี มก.
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุม
โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่าและนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2554
ครั้งที่ 5/2554
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. อาจารยแเชิญ
2. คุณสุรจิตตแ
3. รศ.จุฑาทิพยแ

บํารุงวงศแ
แกวชิงดวง
ภัทราวาท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวธราภรณแ

ศรีงาม

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
อาจารยแเชิญ บํารุงวงศแ ประธานในที่ประชุมกลาวเปิดการประชุม โครงการประกาศ
เกียรติคุณสหกรณแที่มีคณ
ุ คาและนักสหกรณแที่มีคณ
ุ คาแหงปี 2554 ตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท เลขานุการในที่ประชุมแจงแกท่ปี ระชุมความวา การประชุมครั้ง
นีเ้ ป็นครั้งที่ 5 ซึ่งจะเป็นครั้งสุดทายที่ตองสรุปผลสหกรณแที่มีคุณคาและนักสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี
2554 เพื่ อ ให มี เ วลาในประสานงานขอข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากผู ที่ ไ ด รั บ รางวั ล นํ า บทความและ
รายละเอียดตางๆ ลงวารสาร “ฅน สหกรณแ” เลมใหมท่จี ะตองแลวเสร็จพรอมสงใหสมาชิก และผูที่
จะเขารวมเวทีเสวนาในวันที่ 15 ก.ย. 2554
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554

รับ รองรายงานการประชุ ม โครงการประกาศเกี ย รติ คุ ณ ฯ ครั้ ง ที่ 4/2554 เมื่ อ วั น
พฤหัสบดีท่ี 4 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม

1-37

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การพิจารณาและคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
คุณธราภรณแ ศรีงาม รายงานการประชาสัมพันธแโครงการฯ และการรับการเสนอชื่อ
นักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2554 โดยไดจัดสงไปยังหนวยงานตางๆ รวม 84 แหง มี
ผูสนใจเสนอรายชื่อนักสหกรณแที่มีคุณคาเขารวมรับการพิจารณาอีก 11 ราย จากเดิมที่ข้ึนบัญชีไว
จากการประชุมครั้งที่ผานมา จํานวน 4 ราย รวมทั้งหมดเป็น 15 ราย และสหกรณแที่มีคุณคา จาก
เดิมที่ขึน้ บัญชีไว 3 แหง เพิ่มอีก 16 แหง รวมเป็น 19 สหกรณแ ซึ่งคณะกรรมการในที่ประชุมรวมกัน
พิจารณาแลว สรุปไดดังนี้
 นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า มีผูที่เหมาะสมไดรับการประกาศเกียรติคุณ จํานวน 4
ทาน จากสหกรณแ 4 ประเภท ไดแก
 สหกรณแการเกษตร
1. คุณบุญเกิด ภานนทแ: ผูจัดการสหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
 สหกรณแออมทรัพยแ
2. คุณปราณี รัตนสุวรรณ: ผูจัดการสหกรณแออมทรัพยแครูสระบุรี จํากัด
 สหกรณแเครดิตยูเนี่ยน
3. คุณอําพัน เจริญรูป: รองประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแเครดิต
ยูเนี่ยน
ศรีหฤทัยขลุง จํากัด และรองประธานกรรมการเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศ
ไทย
 รานสหกรณแ
4. คุณสานิตรแ เชษฐศาสนแ: ผูจัดการรานสหกรณแสิงหแบุรี จํากัด
 สหกรณ์ที่มีคุณค่า มีสหกรณแที่เหมาะสมไดรับการประกาศเกียรติคุณ 3 แหง
จากสหกรณแ 3 ประเภท ไดแก
 สหกรณแการเกษตร
1. สหกรณแการเกษตรมะขาม จํากัด (จ. จันทบุรี)
 สหกรณแออมทรัพยแ
2. สหกรณแออมทรัพยแกลุมเจียเมง จํากัด (จ. นนทบุรี)
 สหกรณแเครดิตยูเนี่ยน
3. สหกรณแเครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จํากัด (จ. เพชรบุรี)
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3.2 แบบฟอร์ม ค าประกาศเกียรติคุ ณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุ ณค่าแห่ง ปี
2554
รศ. จุ ฑ าทิพยแ ภัทราวาท นําเสนอ (ราง) คําประกาศเกียรติคุณสหกรณแและนัก
สหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2554 ในที่ประชุม และที่ประชุมเห็นพองวาใหจัดทําแบบฟอรแม (Format)
เพื่อสงไปขอขอมูลเพิ่มเติมจากสหกรณแและนักสหกรณแที่ไดรับรางวัล และขอใหสงกลับมายังสถาบัน
ฯ ภายในวั น พรุ ง นี้ โดย รศ. จุ ฑ าทิ พ ยแ โทรศั พทแ แ จ ง ไปยั ง ผู ที่ไ ด รับ รางวั ล เพื่ อขอขอ มู ล และ
มอบหมายใหคุณธราภรณแ ศรีงาม เป็นผูจัดสงแบบฟอรแมภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม
วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
ไมมี

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
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ตัวอย่างแบบฟอร์มคาประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ทมี่ ีคุณค่าแห่งปี 2554 (เพื่อขอข้อมูล)
คาประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2554

รูป

ชื่อ – สกุล

การศึกษา (คุณวุฒิสูงสุด):
การปฏิบัติงานในสหกรณ์ :
เรื่องราวที่ท่านประทับใจในการปฏิบัติหน้าทีใ่ นสหกรณ์: (จานวนไม่เกิน 10 บรรทัด พร้อมรูป
ถ่าย)
เอกลักษณ์ประจาตัวที่แสดงให้เห็นคุณค่า 4 ประการ ดังนี้
1. ด้านคุณค่า/อุดมการณ์
อธิบายถึงวิถีการดารงชีวิตและการทางาน ที่ชี้ให้ เห็นถึงการประพฤติปฏิบัติตามคุณค่า
สหกรณ์ 10 ประการ (การช่วยตนเอง การรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความ
เที่ยงธรรม ความเป็นเอกภาพ ความซื่อสัตย์ การเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม การเอื้ออาทร
ต่อผู้อื่น)
2. ด้านกระบวนทัศน์
อธิบายถึงการเป็นผู้นาความคิดในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มอง
องค์รวม มีผลงานภายใต้ความรับผิดชอบที่แสดงให้เห็น นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รูปแบบ
วิธีการบริหารจัดการใหม่ๆ
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3. ด้านหลักการ
อธิบายให้เห็นถึงการใช้หลักการและเหตุผลในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์
4. ด้านแนวปฏิบัติที่ดี
อธิบายให้เห็นถึงการสนับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์อย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบ
แผน ไม่ขัดต่อกฎหมายข้อบังคับ เป็นธรรมาภิบาล ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิก และการทางาน
เป็นทีม
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ตัวอย่างแบบฟอร์มคาประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2554 (เพื่อขอข้อมูล)
คาประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2554
แก่ ……………………………………

ภาพสหกรณ์และกิจกรรม
ภาพถ่าย 4-5 ภาพ ที่ชี้ให้เห็นคุณค่าอย่างโดดเด่น

ประวัติสหกรณ์ :
สหกรณแ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ……………………….. โดยมีส มาชิ ก แรกตั้ ง ………. คน ทุ น การ
ดําเนินงาน ……………………… บาท จนถึงปัจจุบันไดดําเนินงานมากวา ………… ปี มีสมาชิก ……………. คน
ทุนดําเนินงาน …………………… บาท มีบริการอะไรบาง …………………………
เล่าเรื่องโดดเด่น : (จานวน 10 บรรทัด)
ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ที่ชี้ใ ห้เห็นอัตลักษณ์ของสหกรณ์ที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดี 4
ประการ ได้แก่
1. ด้านคุณค่า/อุดมการณ์
อธิบายถึงวิถีการดารงชีวิตและการทางาน ที่ชี้ให้เห็นถึงการประพฤติปฏิบัติตามคุณค่า
สหกรณ์ 10 ประการ (การช่วยตนเอง การรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความ
เที่ยงธรรม ความเป็นเอกภาพ ความซื่อสัตย์ การเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม การเอื้ออาทร
ต่อผู้อื่น)
2. ด้านกระบวนทัศน์
อธิบายถึงการเป็นผู้นาความคิดในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มอง
องค์รวม มีผลงานภายใต้ความรับผิดชอบที่แสดงให้เห็น นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รูปแบบ
วิธีการบริหารจัดการใหม่ๆ
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3. ด้านหลักการ
อธิบายให้เห็นถึงการใช้หลักการและเหตุผลในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์
4. ด้านแนวปฏิบัติที่ดี
อธิบายให้เห็นถึงการสนับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์อย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบ
แผน ไม่ขัดต่อกฎหมายข้อบังคับ เป็นธรรมาภิบาล ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิก และการทางาน
เป็นทีม
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รายงานลงพื้นที่สังเกตการณ์ตลาดสุขใจ
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554
ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์
การลงพื้นที่ในครั้งนีน้ ักวิจัยโครงการกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานไดนัดหมาย อ.ดร.สุ
พจนแ กาเซ็ม อาจารยแภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ สํารวจแปลงศูน ยแ
เรียนรูเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งมีพ้ืนที่จํานวน 30 ไร โดยมีคุณสุทิศ จิราวุฒิพงษแ คุณวิชัย มีสวัสดิ์
และคุณชมพูนุช บุญราชแขวง เป็นผูนําสํารวจ ระหวางการสํารวจ อ.ดร.สุพจนแ จะเป็นผูอธิบายและ
แนะนําสิ่งตางๆแกนักวิจั ยที่ตองพัฒนาปรับปรุง โดยมีคุณประกฤติ ผูผลิต /ผูคากลุมเกษตรยั่งยืน
คลองจินดารวมแนะนําแนวปฎิบัติจากประสบการณแจริงอีกทางหนึ่ง อาทิ
-การปลูกตนกลวยเป็นแนวปูองกันบริเวณรอบๆ ศูนยแเรียนรู โดยกลวยหนึ่งกอใหมี 2
ตน คือตนแมและตนลูก ตนแม มีใหคนงานตัดใบเหลือ 5 ใบนับจากยอดลงมา การนําดินโคลนจาก
ทองรองน้ําขึ้นมาถมโคนตนจะทําใหตนกลวยงามกวาเดิม
-ตนมะเขือ ไมควรใหมีใบเยอะ เพราะจะทําใหผลงาม ควรรูดใบใหเหลือนอย เหลือใบ
เฉพาะบริเวณยอด
-ผักบุง การที่คนงานนําใบไมมารองตนจะทําใหตนออนแอรากไมถึงดิน
ภายหลังจากที่รายการตลาดสดสนามเปูาออกอากาศไปเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผานมา
ทําใหต ลาดสุขใจเป็น ที่รูจั ก มากขึ้น จากการประมาณการโดยเครื่องมือมีผูมาตลาดสุขใจในวัน
อาทิตยแ จํานวน 1,989 คน สินคาทุกรานขายดีจนไมพอขายหมดกอนเวลาตลาดปิด โดยรานที่สินคา
ขายดีเป็นพิเศษจนสินคาหมดคือ ผักผลไมกลุมเกษตรยั่งยืนคลองจินดา ตุ฿กตาเด็กออน ไขเป็ดไลทุง
กลุมเกษตรพี่นองสองตําบล เป็นตน
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ภาพบรรยากาศ

ปูายบอกทางเขาตลาดสุขใจ

บรรยาการศการจับจายซือ้ สินคา

บอรแดประชาสัมพันธแ ผักอินทรแ /ผักปลอดสาร

ราน Farmer Shop ที่ตลาดสุขใจ

บรรยากาศภายในตลาด

นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาดสุขใจ
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รายงานลงพื้นที่สังเกตการณ์ตลาดสุขใจ
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์
จากการดําเนินโครงการวิจัยรวมกันระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณแและโรงแรมโร
สการแเดนริเวอรแไซดแ ไดดําเนินการจัดตั้งตลาดสุขใจ นับเป็นระยะเวลากวา 8 เดือน( 12 ธันวาคม 53
เปิดตลาดสุขใจอยางเป็นทางการโดยทานองคมนตรี ) ที่ตลาดสุขใจไดดําเนินการมา ในการไปครั้งนี้
มีรานจํ าหนายสิน คาเพิ่ม 4 ราน คือรานจํ าหนายผัก ออแกนิกไรย้ิมเขียว, รานจํ าหนายเนื้อโคขุน
กําแพงแสน, สหกรณแโคเนือ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด , รานจําหนาย
น้ําตาลสดเพชรบุรี และรานจําหนายตนมะลิ โดยรานจําหนายน้ําตาลโตนดเพชรบุรีไมมาในวันนี้ แต
ในชวงเย็นไดมีเจาของรานมาจัดเตรียมสินคา บรรจุน้ําตาลใสขวดสําหรับจําหนายในวันอาทิตยแ โดย
มีผูคาไมมาจําหนายในวันนี้ 4 รานคือ รานจําหนายน้ําพริก, รานจําหนายน้ําตาลโตนด, รานเกสรผึ้ง
และ รานจําหนายน้ําฟักขาว อ.ทิวาพร สําหรับน้ําฟักขาว ของ อ.ทิวาพร จะหยุดประมาณ 2 เดือน
สาเหตุเพราะผลผลิตมีนอย กําลังขยายแปลงผลิตจึงแจงคุณวิจัยขอปิดรานกอน แตก็ยังมีผลผลิต
ฝากเครือขายมาจําหนายอยูแ ตมีปริมาณไมมาก อาทิ น้ําฟักขาว ผักตา งๆ ทั้งนี้ยังมีผูคามาจําหนาย
สิน คา ตั้ง รานชา เวลาประมาณ 11.30 น. 2 รานคือ รานจํ าหนายกระเจี๊ยบไพรทิพยแ และราน
จําหนายดอกไม/ผลไมกลุมพัฒนายั่งยืน
สําหรับผูบริโภค/นักทองเที่ยวนั้น จากการประมาณการโดยเครื่องมือโดยมี รปภ.เป็นผูใ ช
มียอดผูเยี่ยมชมตลาดสุ ขใจรวม 539 คน จากการสอบถามผูบริโภค จํานวนหนึ่ง สวนใหญเป็น ผู
อาศัยอยูใ น อ.สามพราน หรือใกลเคียง เขตพุทธมณฑล สวนใหญจะซื้ออาหารผักสดไปทํากับขาว
และผลไม จะมาประจําเป็นครอบครัว บางก็มาเป็นแมบานฝุายหญิงชวนนองสาว คุณยา คุณยาย
พี่สาว นองสาว มา หรือไมก็เป็นครอบครัว พอแมลูก ภรรยาจะเดินซือ้ ผัก/กับขาว สามีเดินดูมากกวา
สวนใหญตลาดจะคึกคักมีคนเดินมากๆในชวง 11.00-12.00 น. ในชวงบายมีนักทองเที่ยวบางตา จาก
การณแสังเกตนักทองเที่ยวที่นั่งรถมาจากในโรงแรมจะไมคอยเดินเที่ยว หรือซื้อของมากนักเมื่อเทียบ
กับนักทองเที่ยวหรือผูบริโภคที่ตั้งใจมาขับรถมาจอดที่ลานจอดรถของตลาดสุขใจ
จากการสอบถามเจ า หน า ที่ ร า นจํ า หน า ยเนื้ อ โคขุ น กํ า แพงแสนสหกรณแ โ คเนื้ อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัดจะมียอดขายสัปดาหและ 2-3 พันบาท (รวม
เสารแ-อาทิตยแ ) มีเจาหนาที่ผลัดเปลี่ยนกัน มา ในแตละวัน เจาหนาที่ใหขอมูลวากลุมลูกคาที่มาซื้อ
เป็นจํากัดเฉพาะกลุม ในปัจจุบันคนบางกลุมนิยมงดบริโภคเนือ้ วัว ในสวนของราน Farmer shop เกา
ไดใหรานจําหนายผักออแกนิกไรย้ิมเขียวขึ้นไปจําหนายแทนรานจําหนายผลิตภัณฑแของกลุมพี่นอง
สองตําบล
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ภาพตลาดสุข

บอรแดประชาสัมพันธแ ผักอินทรแ /ผักปลอดสาร
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 13/2554
วันศุกรแท่ี 9 กันยายน 2554 เวลา 13.30 – 18.00 น.
ณ ศูนยแสารสนเทศสหกรณแ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพยแ
2. ผศ. ดร. อภิรดี
3. คุณสายสุดา
4. คุณกาญจนา
5. คุณบรรหาร
6. คุณสุขุม

ภัทราวาท
อุทัยรัตนกิจ
ศรีอุไร
คูหากาญจนแ
แสงฟูาสุวรรณ
ไวทยธํารงคแ

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
หัวหนาโครงการวิจัยรวม Farmer Shop
นักวิจัย
ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
รองประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท แจงแกท่ปี ระชุม ดังนี้
1. สกว. ไดอนุมัติโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่
2 เรียบรอยแลว โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน 2 ปี เริ่มตั้งแตเดือนกันยายน 2554 – 2556 ซึ่งมี รศ.
จุฑาทิพยแ ภัทราวาท เป็นหัวหนาโครงการฯ และ ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เป็นหัวหนาโครงการ
รวมฯ เชนเดิม สําหรับรานคา Farmer Shop ที่เป็นสวนหนึ่งของโครงการวิจัยไดเริ่มเปิดดําเนินการที่
คณะเศรษฐศาสตรแแลว และขณะนีม้ ีพนักงานประจํารานขาว 1 คน และพนักงานประจํารานมินิมารแท
2 คน พรอมกับมีเจาหนาที่ของสถาบันฯ คือ คุณธนวัฒนแ ธนะปลื้ม และคุณวสินธรา ขวนเขิน เป็น
ผูชวยดําเนินงานดวย นอกจากนีไ้ ดวางแผนไววา ระยะที่ 2 จะจัดจางผูจัดการรานเพิ่มเติมตอไป
2. สรุปผลการจําหนายสิน คาของโครงการราน Farmer Shop ตั้งแตวัน ที่ 26 ส.ค.
2554 – 8 ก.ย. 2554 มีรายไดเป็นที่นาพอใจ โดยวันแรกเปิดจําหนายสินคาไดจํานวน 12,418 บาท
แตพบวายอดขายในวันเสารแมีเพียง 1,191 บาท รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท จึงเปลี่ยนนโยบายการขาย
โดยประกาศปิดรานวันเสารแ-อาทิตยแ และกําหนดใหมีการตรวจสอบและเช็คสต็อกสินคาในวันเสารแ
ทุกสัปดาหแ นอกจากนีไ้ ดเริ่มแจกบัตรสมาชิกเพื่อสะสมยอดจําหนายและเก็บขอมูลการซือ้ สินคาเพื่อ
ใชเป็นฐานขอมูลในการดําเนินงานรานตอไปแลว พรอมกับแจกบัตรสมาชิกแกคณะกรรมการทุกทาน
ดวย
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วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2554

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวัน
ศุกรแท่ี 26 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การเตรียมบู฿ทราน Farmer Shop ในงานเสวนาวิชาการฯ ประจําปี 2554
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดวางแผนใหคุณดวงทิพยแ ระเบียบ เป็นผูรับผิดชอบในการจัด
บู฿ทราน Farmer Shop เชนเดียวกับปีท่แี ลว โดยจะเนนการโชวแโมเดลรานมากกวาการขายสินคา แตก็
ยังมีการจําหนายสินคาดวยเชนกัน และไดประสานงานกับคุณมณิสรา (สํารับโบราณ) ใหนําสินคา
ขนมไทยมาจั ด แสดงด ว ย พร อ มกั บ ขอปรึ ก ษาคณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม ว า ควรมี ก ารจั ด
ประชาสัมพัน ธแสินคาโดยจัดมาใหชิมฟรี หรือใหทดลองสาธิต สินคาบางชนิดด วยจะดีหรือไม ซึ่ง ที่
ประชุมเห็นพองใหมีการนําสินคามาสาธิต และใหชิมฟรีหนางานดวย ไดแก กลวยอบเล็บมือนางศรี
ภา (คุณบรรหาร), ชาใบหมอน (คุณกาญจนา), น้ําพริกแมเกตุ (คุณสุขุม), ผลิตภัณฑแของ บ. ซอง
เดอรแ, กลุมพลาผล จ.จันทบุรี และแชมพูชมพูพันธแทพิ ยแ (คุณสมพงษแ)
3.2 การคัดเลือกสินคาใหมเขาราน Farmer Shop
 คุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ ไดนําสินคามานําเสนอใหท่ปี ระชุมรวมกันพิจารณา
ประเภทนมและเตาฮวยนมสดรสชาติตางๆ ซึ่ง ที่ประชุมรวมกันพิจารณาตรวจสอบแลว คัดเลือก
สินคา 2 รายการเขารวมโครงการฯ ไดแก เตาฮวยนมสดผสมเฉาก฿วย และเตาฮวยนมสดผสมแคนตา
ลูป โดยใหพ้นื ที่จัดวางสินคาในตูแช 1 ชั้น พรอมขอใหจัดทําเรื่องราวความเป็นมาของวัตถุดิบในการ
ผลิตสินคามาสงดวย
 รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ขอนําไอศกรีมเจลาโต สไตลแอิตาลี มาวางจําหนายใน
ราน โดยผูประกอบการจะนําตูแชมาวางสินคาให 1 ตู
 คุณวาย ผูประกอบการ ผลิตและจําหนายน้ําผลไมชนิดตางๆ ซึ่งไดรับคําแนะนํา
จากคุณมณิสรา (คุณออ สํารับโบราณ) ใหนําสินคามาเสนอแกที่ประชุม ไดนําน้ําผลไมจํานวน 11
ชนิด เชน น้ําบีทรูทผสมเสาวรส น้ําเสาวรสผสมอโวคาโด น้ําใบบัวบก น้ํากระเจี๊ยบพุทราจีน ฯลฯ ซึ่ง
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลว สรุปวาใหผูประกอบการนําสินคาจํานวน 8 ชนิด ยกเวนน้ําวางหาง
จระเข น้ําขาวกลองงอก และน้ําขาวโพด มาทดลองฝากขายที่ราน โดยใหเริ่มนําสินคามาจั ดวาง
พรุงนี้ (วันเสารแท่ี 10 ก.ย. 2554) และนําสงสินคาทุกวันเสารแ นอกจากนี้ยังเสนอสินคาประเภทขนม
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ปังโฮลวีตเพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมคัดเลือกไว 3 ชนิด คือ ขนมปังโฮลวีทลูกเกด ขนมปังโฮลวีทไสงาดํา
และขนมปังโฮลวีทอบกรอบรสกระเทียม โดยใหนําสินคามาวางจําหนายไดทันทีเชนกัน
โดย รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดขอเชิญใหผูประกอบการรายนี้ นําสินคามารวมจัดบู฿ทชิม
ฟรีในงานเสวนาวิชาการฯ ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีท่ี 15 ก.ย. 2554 ที่จะถึงนีด้ วย
3.3 ความคืบหนาการนําสินคาวางจําหนายที่รานคาไรสุวรรณ จ.นครราชสีมา
คุณกาญจนา คูหากาญจนแ แจงวาพบปัญหาการจายเงินลาชา ซึ่งที่ประชุมรวมกัน
พิจารณาแลวเห็นวายังอยูใ นระยะแรกของการนําสินคาวางจําหนาย จึงเห็นพองใหรอการชําระเงิน
รอบตอไปกอน หากเกิดปัญหาอีกครั้งจึงหาทางแกปัญหาตอไป
นอกจากนีท้ ี่ประชุมรวมกันพิจารณาสินคาที่จะนําสงวางจําหนายที่รานคาไรสุวรรณ
เพิ่มเติม โดยจะสงรายการสินคาทั้งหมดดังตอไปนี้
1. ขาวเกิดบุญ
2. ขาวคุณธรรม
3. ชาใบหมอน
4. กลวยอบเล็บมือนาง
5. น้ําพริกแมเกตุ
6. ขาวตัง น้ําพริก เผาหมูห ยอง/ขาวตังเนยสด/ขาวตัง เนยสดโรยงา/ ขางตัง เนย
กระเทียม/ ขาวตังธัญพืช
7. แชมพูชมพูพันธแทพิ ยแ
8. ครีมนวดชมพูพันธแทพิ ยแ
9. ครีมประสานรอยแตกลาลาเก
10. ผลิตภัณฑแกลวยอบธัญพืช (สํารับโบราณ)
11. ท฿อฟฟี่มะขาม (Farmer Shop)
12. ผลิตภัณฑแถั่วเหลืองอบกรอบ (ซี.เค.อินดัสทรี จก.)
13. ทุเรียนทอด (พลาผล) หรือ ทุเรียนอบกรอบแมศรี
14. ผลิตภัฑณแเฮิรแบนัท
15. ผลิตภัฑฑแของ บ.พรทิพยแ
16. กระเจี๊ยบอบกรอบไพรทิพ
17. บร็อคโคลี่อบกรอบไพรมิพ
18. กาแฟชุมพร
19. ผลิตภัณฑแ บ.ซองเดอรแ
20. น้ํามันเหลือง จากผูประกอบการทั้ง 2 แหง
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โดยโครงการจะสงรายชื่อสินคาไปยังรานคาไรสุวรรณ และใหผูประกอบการแตละ
รายติดตอกับรานคาไรสุวรรณไดโดยตรง และใหแจงแกผูประกอบการทุกรายวารานคาไรสวุ รรณหัก
คา GP 15%
3.4 การกําหนดแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยระยะที่ 2
รศ.จุ ฑาทิพยแ ภัทราวาท แจงแผนปฏิบัติงานในระยะที่ 2 โดยจะมีแผนการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
 การประชุมคณะกรรมการบริหารราน Farmer Shop จะมีการประชุมเป็น
ประจําทุกเดือน โดยกําหนดใหเป็นทุกวันพุธสัปดาหแแรกของเดือน และในระยะที่ 2 นีจ้ ะมีเบี้ยเลีย้ งคา
เดินทางใหแกคณะกรรมการทุกทานดวย
 การคัด เลือก Suppliers เพิ่มเติมจะจั ด ขึ้น อีก 6 ครั้ ง ใน 1 ปี โดยจะจั ด
คัดเลือกเดือนเวนเดือน ซึ่งขอใหคณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณาหาเครือขายใหนําสินคาเขามารวม
คัดเลือกดวย และขอความรวมมือใหคณะกรรมการฯ เขียนโครงการมาเสนอวาคิดจะทําอะไรตอไป
โดยขอใหนําสงในการประชุมครั้งถัดไป
 ขอใหคณะกรรมการฯ นําเสนอเครือขายผูประกอบการที่จะใหสถาบันฯ ไป
จัดเวทีใหความรูดานตางๆ เชน การรับมือกับการคาเสรีเต็มรูปแบบในอนาคต โดยกําหนดจํานวน
ผูประกอบการขัน้ ต่ํา 10 ราย ที่มีปัญหาเรื่องการตลาดและมีความสนใจที่จะเขารวมงานกับโครงการ
Farmer Shop ซึ่ง คุณกาญจนา เสนอขอใหจัด เวทีใหความรูแ กผูประกอบการในทองที่จั ง หวัด
กาญจนบุรีและจังหวัดใกลเคียง 1 ครั้ง
วาระที่ 4

อื่นๆ
1. นัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งตอไปวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 9.30 น.
(เนื่องจาก ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ติดภารกิจในวัน พุธที่ 5 ต.ค. จึงขอเลื่อนวันประชุมเป็นวัน
ถัดไป)
2. คุณกาญจนา คูหากาญจนแ ขอปรึกษาปัญหาที่พบจากรานสหกรณแ กฟผ. เชน พบ
ปัญหาการเก็บเงินยากเนื่องจากมีการสั่งของเพิ่มแตยังไมเคยไดรับการจายเงินเลย การไมเปิด PO
การไมใหวางบิล สินคาหมดจากชั้นไมมีการเติม และสินคาของโครงการ Farmer Shop ไมไดจัดวาง
เป็น กลุมเหมือ นชวงเริ่มตน โดยมีก ารจั ด เรียงกระจั ด กระจายปนกับ สิน คาทั่วไป ซึ่ง ที่ประชุมให
ขอคิดเห็นวานาจะเกิดจากปัญหาระบบภายในของรานคา กฟผ. เอง ดังนั้น รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
จึงขอรับทราบปัญหานีไ้ ว และจะหาแนวทางประสานงานแกปัญหาตอไป
3. คุณ กาญจนา คูหากาญจนแ เสนอใหมีการจัด ทําปูายประชาสัมพันธแสรรพคุณ ของ
สินคาในราน Farmer Shop ซึ่งจากการอภิปรายในที่ประชุมร วมกันแลว ผศ.ดร.อภิรดี เสนอใหทํา
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ปูายบอกสรรพคุณสินคาหมุนเวียนกันไป เชน สัปดาหแแรกทําปูายสรรพคุณสินคา 5 ชนิด สัปดาหแ
ถัดไปเปลี่ยนไปอีก 5 ชนิด เพื่อใหมีทัศนวิสัยที่สวยงามดูสะอาดตา
4. รศ. จุ ฑ าทิ พ ยแ ภทราวาท ขอความร ว มมื อ จากคณะกรรมการและสมาชิ ก
ผูประกอบการ ใหไปรวมออกงานแสดงสินคาในนามโครงการราน Farmer Shop ในงานมหกรรม
วิชาการของ สกว. ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี โดยอาจจัดสินคาใสถุง Farmer Shop เป็นชุดไว
จัดจําหนายดวย
5. คุณ สุขุม ไวทยธํารงคแ เสนอใหส รางทีม นําสินคาไปวางจําหนายที่ต ลาดสุขใจ จ.
นครปฐม เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาใหแกผูประกอบการที่เป็นสมาชิก ที่ประชุมเห็นชอบ
ดังนั้น รศ.จุฑาทิพยแ จึงขอนัดหมายคณะกรรมการใหเดินทางไปดูสถานที่และพูดคุยรายละเอียดใน
วันเสารแท่ี 24 ก.ย. 2554 โดยเบื้องตนอาจสอบถามกับผูประกอบการที่ไดรับคัดเลือกสินคาไปวาง
จําหนายที่รานคาไรสุวรรณวาสนใจจะนําสินคามาวางจําหนายที่ตลาดสุขใจดวยหรือไม
เลิกประชุมเวลา

18.00 น.
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รายงานการประชุมเวทีเสวนานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
วันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผูมาประชุม
1. อาจารยแเชิญ
คุณคา
2. อาจารยแวรเทพ
3. รศ.จุฑาทิพยแ
คุณคา
4. คุณเพทาย
5. คุณเกียงเฮง
6. คุณพิมลพักตรแ
7. คุณปราณี
8. คุณสานิตรแ
9. คุณอําพัน
10. คุณบุญเกิด
11. คุณมนัส
จํากัด)
12. คุณวีระศักดิ์
13. คุณจันทกานตแ
จํากัด)
14. คุณพรภัทรา
15. คุณสุพัตรา
16. คุณจิรวรรณ
17. คุณเสนหแ
18. คุณประพันธแ
19. คุณคํานึง
20. คุณวิภาภรณแ
21. คุณอุไร
22. คุณอนุวัตร

บํารุงวงศแ

ประธานกรรมการสรรหานักสหกรณแและสหกรณแที่มี

ไวทยาวิโรจนแ กรรมการสรรหานักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคา
ภัทราวาท
กรรมการและเลขานุการสรรหานักสหกรณแและสหกรณแที่มี
ปทุมจันทรัตนแ
แซตั้ง
มหาขันธแ
รัตนสุวรรณ
เชษฐศาสนแ
เจริญรูป
ภานนทแ
ชูผกา

นักสหกรณแที่มีคณ
ุ คาแหงปี 2552
นักสหกรณแที่มีคณ
ุ คาแหงปี 2553
นักสหกรณแที่มีคณ
ุ คาแหงปี 2553
นักสหกรณแที่มีคณ
ุ คาแหงปี 2554
นักสหกรณแที่มีคณ
ุ คาแหงปี 2554
นักสหกรณแที่มีคณ
ุ คาแหงปี 2554
นักสหกรณแที่มีคณ
ุ คาแหงปี 2554
ผูแทนสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2554 (สอ.กลุมเจียเมง

สงเคราะหแ
พุม เพ็ชร

ผูแทนสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2554 (สกก.มะขาม จํากัด)
ผูแทนสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2554 (สค.หนองขานาง

บํารุงรักษแ
เศวตพนิต
เงินกร
พหลยุทธ
จันทศร
จันทศร
ผลมาก
ปทุมจันทรัตนแ
บุญอิ่ม

สหกรณแออมทรัพยแกลุมเจียเมง จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแครูสระบุรี จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแครูสระบุรี จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแครูสระบุรี จํากัด
สหกรณแการเกษตรมะขาม จํากัด
สหกรณแการเกษตรมะขาม จํากัด
สหกรณแการเกษตรมะขาม จํากัด
สหกรณแเครดิตยูเนี่ยนศูนยแกลางเทวา จํากัด
สหกรณแเครดิตยูเนี่ยนศูนยแกลางเทวา จํากัด
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23. คุณภูมิ
24. คุณศีลธรรม
25. คุณสุนทร

ชางถม
ใบเจียม
ตาติโต

สหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
สหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
สหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด

ผูเขารวมการประชุม
1. นางสาวพรติมา

คงศรี

เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณแ

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กลาวแนะนํา อาจารยแเชิญ บํารุงวงศแ ประธานกรรมการสรรหา
นักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคา พรอมกลาวตอนรับผูเขารวมเวทีเสวนาทุกทาน ผูไดรับรางวัลนัก
สหกรณแที่มีคุณ คาและตัวแทนจากสหกรณแที่มีคุณ คา แหง ปี 2554 จากนั้นเกริ่น นําที่มาของงาน
ประกาศเกียรติคุณฯ โดยมีประเด็นการประชุมอยูด วยกัน 5 ประเด็น ไดแก
1. อาจารยแ วรเทพ ไวทยาวิ โ รจนแ กล า วแนะนํ า อาจารยแ เ ชิ ญ บํ า รุ ง วงศแ ประธาน
กรรมการสรรหานักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคา
2. เอกลักษณแของนักสหกรณแที่มีคุณคาและสหกรณแที่มีคุณคา เป็นอยางไร
3. การแนะนําตัวของนักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคา
4. ผูเขารวมเวทีแตละทานเสนอความคิดรวบยอด กลั่นกรองเลาเรื่องวา กวาจะมาเป็น
วัน นี้ บทบาทของสหกรณแใ นเชิง คุณคาควรเป็นอยางไร มีอุปสรรคอยางไร และมีวิธีก ารเอาชนะ
อุปสรรคอยางไร
5. แนวทางของสถาบันฯ มี Road map อยางไร และแตละทานที่เขารวมเวทีจ ะรวม
เดินทางกับสถาบันฯ ไดอยางไรบาง
จากนั้น รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ขอเชิญผูรวมเวทีกลาวแนะนําตัว
อาจารย์เชิญ บ ารุง วงศ์ ขณะนี้เป็นผูทรงคุณ วุฒิของสถาบัน ฯ และไดรับเชิญใหเป็น
ประธานกรรมการสรรหานักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคา ในปี 2554 นี้ อดีตดํารงตําแหนงอธิบดี
กรมสงเสริมสหกรณแ ซึ่งปัจจุ บันไดเกษียณอายุราชการแลว มีความคิดเห็น วาเราควรสงเสริมให
ประชาชนสามารถรวมกลุมพึ่งพาตัวเองไดดวยวิธีการสหกรณแ โดยสหกรณแที่วานี้ตองพึ่งตนเองได
ปกครองตัวเองได และเป็นอิสระ ตองไมข้ึนกับภาครัฐหรือเอกชนใดๆ จึงจะเป็นสหกรณแที่แทจริง
ขอใหพวกเราทุกคนชวยกันสานตองานสหกรณแใหดําเนินตอไป
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คุณเพทาย ปทุมจันทรัตน์ นักสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2552
เริ่มงานจากสลัมดินแดง เนื่องจากชาวบานที่อพยพเขามาอยูแบบตัวใครตัวมัน ไมรูจัก
กัน จึง เกิด ความคิด วาเมื่อมีผูอพยพเขามาอยูดวยกันแลวเราควรชวยกัน ใหเกิด การรวมกลุมทํา
กิจกรรมเล็กๆ นอยๆ ตามความสามารถ ซึ่งเป็นวิถีสหกรณแโดยไมรูตัว ตอมาจึงใชเครดิตยูเนี่ยนเขา
มาชวย แตยังไมส ามารถจดทะเบียนไดเพราะแตล ะคนไมไดทํางานที่เดียวกันและไมมีเงินรายได
ประจํา แตวิถีทางนีท้ ําใหสังคมเกิดความอบอุนมากขึ้น คนในชุมชนมีสุขภาพจิตสุขภาพกายดีข้ึน เรา
ใชประสบการณแนํามาแกไขปรับปรุง ตลอดมา จนปี 2522 ไดจดทะเบียนเป็นสหกรณแออมทรัพยแซึ่ง
ไมใชสิ่งที่เราตองการ เนื่องจากเป็นสิ่งที่แตกตางเครดิตยูเนี่ยน จนในที่สุดไดเป็นเครดิตยูเนี่ยนและ
ได รับ รางวัล แรกในปี 2540 ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ภ าคภูมิ ใ จมาก ถึง แม ว าคนในชุม ชนจะมี ก ารโยกย า ย
ตลอดเวลาแตสมาชิกรุนแรกของเรายังคงอยูม ากถึง 30% ซึ่งเป็นรากฐานที่เขมแข็งของกลุมเรา และ
เราคิดวาจะทํางานตรงนีใ้ หเกิดประโยชนแตอไป
คุณเกียงเฮง แซ่ตั้ง นักสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2553
เครดิตยูเนี่ยนบางดุงสามัคคี เกิดจากความเดือดรอนที่ไดรับจากไฟไหมครั้งใหญของ
อําเภอบานดุง แลวไดรับการสงเคราะหแจากมูลนิธหิ นึ่งมาชวยสรางบานใหมีท่อี ยูอ าศัย เริ่มแรกไดรับ
เงิน มาสรางบานโดยมีเ งื่อนไขวาคนกลุมที่ไดรั บเงิน นี้ตองรวมตัวกัน ในรูปแบบของสหกรณแ ซึ่ ง
ระยะแรกจากความไมเขาใจจึ ง ลมลุก คลุก คลานไปบาง แตในที่สุด ปี 2530 ไดจ ดทะเบียนเป็ น
สหกรณแ และไดรับรางวัลสหกรณแดีเดนในปี 2542 และมีพัฒนาการที่ดีเรื่อยมา เพราะระบบสหกรณแ
นั้นถานําวิธีการ และหลักการมาเป็นตัวนํา นําจิตตารมณแ 4 ประการ และคุณธรรม 5 ประการ ซึ่งสิ่ง
เหลานีต้ องเติมเต็มใหมีจิตวิญญาณและคุณธรรมมากขึ้น ซึ่งจะเกิดไดจากการปลูกฝัง และตอกย้ํา
จะทําใหจิตวิญญาณสหกรณแไมหางหายไป และเห็นวาสหกรณแตองใชคนนําเงิน เพราะถาเงินนําคน
เมื่อใดแลวความเป็นสหกรณแจะลดนอยลงไป นอกจากนี้เราไมควรคํานึงถึงแตกําไรที่ไดรับ แตตอง
คํานึงวาความสําเร็จที่เราไดรับนั้นเราไดใชหลักการ-วิธีการสหกรณแ บนพื้นฐานของจิตตารมณแใหอยู
ดีกินดี ตามวัตถุประสงคแของสหกรณแแลวหรือยัง เพราะหลายแหงเริ่มมีปัญหาเนื่องจากจิตตารมณแ
หลักการและคุณธรรมหางหายไป
คุณพิมลพักตร์ มหาขันธ์ นักสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2553
เป็นกรรมการผูจัดการของสหกรณแออมทรัพยแโรงพยาบาลชลบุรี เลาความเป็น มาของ
การกอตั้งสหกรณแในฐานะเป็นเหรัญญิก ตองรับผิดชอบงานทุกอยางโดยพยายามศึกษาหาขอมูลใน
หลักการดานสหกรณแจากหลายๆ แหง เริ่มตั้งแตการรางขอบังคับ การวางระเบียบตางๆ จากตรงนี้
จึงคิดสรางระบบการควบคุมภายในเพื่อควบคุมการทุจริต โดยเนนวาสมาชิกตองเป็นสมาชิก สหกรณแ
เดียวเทานั้น พรอมกับเพิ่มสวัสดิการปัจจัยสี่ท่สี ําคัญสําหรับสมาชิก มีการเพิ่มวงเงินกูโดยชักชวนให
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สมาชิกรูจักการออมกอนตามระเบียบ ซึ่งสหกรณแออมทรัพยแจะแตกตางจากเครดิตยูเนี่ยนตรงที่จะ
เป็นการหักเงิน ณ ที่จาย และตองมีผูค้ําประกันในการกู จึงสามารถดําเนินงานมาไดดวยดี
คุณปราณี รัตนสุวรรณ นักสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2554
เป็นผูจัดการสหกรณแออมทรัพยแครูสระบุรี ซึ่งกอตั้งมารวม 50 ปี เป็นผูจัดการคนแรก
โดยเริ่มจากการทํางานในสหกรณแการเกษตร ตอมาไดมีโอกาสเขามาทํางานใน สอ.ครูสระบุรี ซึ่งใน
ระยะแรกที่เขามาทํางานพบปัญหาของครูที่มีปัญหาเรื่องเงินกูมากมาย จึงเริ่มเขาแกปัญหาตรงจุดนี้
และพัฒนาเรื่อยมา แตปัจจุบันก็ยังมีปัญหาที่หลายสถาบันยื่นมือเขามาใหเงินกูแกครูมากมาย ทําให
ตองจัดตั้งโครงการคืนสูเหยา เพื่อรองรับครูที่ลาออกจากสมาชิกไปหาแหลงเงินกูอื่นแลว ไมประสบ
ความสําเร็จและคิดจะกลับเขามาในวงการสหกรณแอีกครั้งหนึ่ง แตสหกรณแออมทรัพยแจะมีจุดแข็ง
ตรงที่มีการหักเงิน ณ ที่จายกอน ซึ่งเป็นขอดีกวาของเครดิตยูเนี่ยนที่ไมมีการหักเงิน ณ ที่จาย
คุณสานิตร์ เชษฐศาสน์ นักสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2554
เริ่มเขาทํางานสหกรณแรานคา จ.สิงหแบุรีเมื่อปี 2528 โดยเริ่มจากที่สหกรณแรานคาแหงนี้
เกิดการทุจ ริตขึ้น จึงไดรับการชักชวนใหเขามาชวยงานโดยเริ่มตนศึกษางานสหกรณแอยางจริงจั ง
และเริ่มปรับปรุงรานคาสหกรณแใหมีความทันสมัยนาสนใจ ซึ่งเห็นวาการพัฒนาสหกรณแรานคาตอง
เป็นยุทธศาสตรแระยะยาว แตเรามีขอจํากัดที่กฎระเบียบมากมาย และมีคูแขงทางการคาที่เขามา
จัดตั้งในบริเวณใกลเคียงจํานวนมาก จึงเห็นวาควรมีการพัฒนาแกไขทั้งระบบ กระทรวงทุกกระทรวง
ตองเขามาชวยดูแลระบบสหกรณแทุกประเภทใหชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางบูรณาการ ไมควรพัฒนา
แบบแยกสวนกันเพราะจะไมสามารถพัฒนาใหสําเร็จได
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ กลาวเสริมวาอยากเชิญชวนทุกทาน ถามีโอกาสไดไปที่
จ.สิงหแบุรี ใหแวะไปเยี่ยมชมสหกรณแรานคา จ.สิงหแบุรี วาคุณสานิตรแ สามารถบริหารงานสหกรณแ
รานคาแหงนีใ้ หเจริญกาวหนาตอสูกับสภาวะปัญหาที่ตองเผชิญในปัจจุบันมากมายไดอยางไร
คุณอาพัน เจริญรูป นักสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2554
จากสหกรณแขนาดเล็กในชุมชนคาทอลิก อ.ขลุง ตองขอขอบคุณนักสหกรณแหลายๆ ทาน
ที่ชวยเขาไปใหความเขาใจแกคนในชุมชนยากจนเล็กๆ กลุมหนึ่ง จนไดเป็นเครดิตยูเนี่ยนที่มี ความ
มั่นคง ชวยใหสมาชิกมีความเป็นอยูท ี่ดีข้นึ ไมเฉพาะชาวคาทอลิกเทานั้นที่เขาเป็นสมาชิกแตปัจจุบันมี
พี่นองชาวพุทธเขาเป็นสมาชิก จํานวนมาก พรอมกับการขยายผลไปสูเพื่อนเครดิต ยูเนี่ยนในพื้น ที่
ใกลเคียง ณ วันนีเ้ ราสามารถใหบริการแกสมาชิกไดมากพอสมควร เราได ผานอุปสรรคมามากมาย
ไดใหความชวยเหลือผูคนจนสามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับหนึ่ง มีสวัสดิการชุมชน จากทุนจัดตั้ง
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เพียงเล็กนอยจนไดเป็นสวัสดิการที่ใหการชวยเหลือสมาชิกครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตมนุษยแ ตั้งแต
เกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเป็นสิ่งที่นาภาคภูมิใจเป็นอยางมาก
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ เชนที่คุณอําพันกลาววาการกินอยูนั้นเป็นสิ่งสําคัญ จึง
ตองขอกลางถึงสหกรณแอีกประเภทหนึ่งที่เป็นกลุมที่นาสนใจ ขอเชิญคุณบุญเกิดชวยเลาเรื่องของ
สหกรณแการเกษตร
คุณบุญเกิด ภานนท์ นักสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2554
ในอดีตสหกรณแภาคการเกษตรเป็นสหกรณแที่ยากจนมาก สมาชิกสวนใหญมักจะยากจน
ตองอาศั ยภาครัฐ เขาให ความชวยเหลือ มากกวาสหกรณแอื่ น ๆ สํ าหรับ การบริห ารงานสหกรณแ
การเกษตรเกษตรวิสัย ชวงเริ่มตนเป็นสิ่งที่ยากลําบากมาก เริ่มตนสมาชิก 176 คน ทุนเรือนหุนแสน
กวาบาท แตมีหนีห้ ลายแหง ในปี 2525 ประสบปัญหามากมาย จนมีคนเสนอใหยุบสหกรณแแตตนเอง
ไมยินยอม จนปี 2532 แทบไมเหลือคนทํางานบริหาร และเมื่อตนเองไดเขาเป็นผูจัดการสหกรณแ
ตองทํางานดวยตนเองแทบทุกอยาง หาเพื่อนหามิตรใหการชวยเหลือ ตอสูจนปัจจุบันมีสมาชิกแปด
พันกวาคน และในปี 2549 ไดเป็นสหกรณแดีเดนแหงชาติ แตในปีนั้นเองก็ถูกโกงไปจํานวนมาก แต
สวัสดิการพนักงานและสมาชิกยังคงมีอยูค รอบคลุมตั้งแตเกิดจนตาย มีบริการแมกระทั่งการบริการ
โลงศพฟรีแกผูเสียชีวิต ทุกวันนีส้ หกรณแเราทําธุรกิจครบวงจร เมื่อกอนเราทํางานแบบเก็บตัวไมคบ
คากับใครเพราะกลัวการถูกโกง แตเมื่อไดรูจัก รศ.จุฑาทิพยแ จึงไดเริ่มเปิดตัวในปี 2548 พบวาเราไม
สามารถอยูต ัวคนเดียวได ในที่สุดเรามีเพื่อนเป็นเครือขายมากมาย การมีเพื่อนทําใหเราอบอุนคาขาย
ไดงาย เพราะเพื่อนจะไมคดโกงกัน และที่สําคัญในวงการสหกรณแจะไมมีการคดโกงกันเพราะมีความ
เป็นเพื่อน
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ตอไปจะขอเชิญพบกับกลุมสหกรณแที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณสหกรณแที่มีคุณคา ปี 2554 สหกรณแแรกคือ สหกรณแออมทรัพยแกลุมเจียเมง จํากัด ที่แม
จะเป็นกลุมสหกรณแออมทรัพยแขนาดเล็ก และเป็นนองใหมที่ตั้งมาไมนาแตมีความนาสนใจอีก แหง
หนึ่ง ขอเชิญคุณมนัส ชูผกา
คุณมนัส ชูผกา ผูแทนสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2554 (สอ.กลุมเจียเมง จํากัด)
สหกรณแของเราอยูใ นบริษัทที่ผลิตขาวหงสแทอง ซึ่งเป็นขาวหอมมะลิของไทยที่สวนหนึ่ง
ไดจากขาวหอมมะลิของคุณบุญเกิดเชนกัน และพรอมใหความชวยเหลือสนับสนุนแกกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเพราะบริษัทเราทํา CSR ดวย ซึ่งความเป็นมาของสหกรณแนั้นตองใชเวลาในการกอตั้ง
นานถึง 1 ปีและเกือบไมประสบความสําเร็จ แตผูท่สี นับสนุนอยางมากคือประธานบริษัท เพราะเห็น
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วาพนักงานของบริษัทมีปัญหาเรื่องการเป็นหนีส้ ินอยางมากและตองคอยหลบเจ าหนี้ จึงชวยผลักดัน
ใหกอตั้งสหกรณแเพื่อชวยแกปัญหาใหแกพนักงาน จนเริ่มกอตั้งไดดวยจํานวนสมาชิกครึ่งหนึ่งของ
พนักงานทั้งหมด แตทุกคนจะมีความเขาใจในเรื่องของสหกรณแเป็นอยางดีเพราะเราใหความรูความ
เขาใจกอนการเป็นสมาชิก พรอมเนนเรื่องการชวยแกปัญหาหนี้สินนอกระบบแกพนักงาน จนปัจจุบัน
เราสามารถชวยแกปัญหาใหแกสมาชิกไดจํานวนมาก ยกตัวอยางกรณีของพนักงานขับรถของบริษัท
คนหนึ่ง ที่เป็น หนี้สิน จํ านวนมาก เมื่อไดเขาเป็น สมาชิก และรับความชวยเหลือจากสหกรณแ จน
ปัจจุบันสามารถปลดหนีไ้ ดทงั้ หมดพรอมเงินฝากในสหกรณแอกี จํานวนหนึ่ง
ขณะนีส้ หกรณแสามารถชวยปลดหนีใ้ หแกสมาชิกไดเกือบทั้งหมด และมีเงินทุนอยูจ ํานวน
หนึ่งที่สามารถใหสมาชิกกูเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกสมาชิก ทุกวันนีเ้ ราปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลของสหกรณแ และยึดหลักพรหมวิหารสี่ และเมื่อไดรับรางวัลจากสถาบัน ฯ นี้ก็รูสึก ภูมิใจมาก
และไดรับการติดตอจากสหกรณแจังหวัดใหไปใหคําแนะนําแกสหกรณแอื่นๆ ที่ตองการคําแนะนํา ซึ่ง
เราก็พรอมจะใหการชวยเหลือแกเพื่อนสหกรณแดวยเชนกัน
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ เรื่องเลาของคุณมนัสนีเ้ ป็นขอพิสูจนแไดวาเป็นสหกรณแที่
มีคุณคาอยางแทจริง และเลาเพิ่มเติมจากงานวิจัยของจุฬาฯ เมื่อเร็วๆ นี้วาขาวหงษแทองเป็นเพียง
ยี่หอเดียวในประเทศไทยที่เป็น ขาวหอมมะลิแท 100% ไมมีการปลอมปน ตอไปขอเชิญสหกรณแ
การเกษตรมะขาม
คุณวีระศักดิ์ สงเคราะห์ ผูแทนสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2554 (สกก.มะขาม จํากัด)
สหกรณแการเกษตรมะขาม จํากัด เป็นสหกรณแในจังหวัดจันทบุรี มีสมาชิกปลูกผลไมเป็น
หลัก สหกรณแดําเนินงานมาเป็นเวลา 41 ปี ชวงแรกลมลุกคลุกคลานและเคยโดนทุจริตไปจํานวน 22
ลานบาทซึ่งถือวาเป็นเงินจํานวนมาก แตเราไมไดทอ ถอย จากเดิมตนเองเริ่มเป็นเกษตรกรตามบรรพ
บุรุษ มีพ้ืนที่ปลูก ผลไมจํานวนหนึ่งจึง ตองดําเนิน งานตาม พรอมกับเขารวมทํางานในสหกรณแที่มี
หนีส้ ินจํานวนมาก แตปัจจุบันสามารถลดจํานวนหนีส้ ินคงคางลงไปเหลือจํานวนเล็กนอยเทานั้น ซึ่ง
เป็น สิ่ ง ที่ภาคภูมิใ จมาก และสิ่ง ที่ ก รรมการภู มิใจมากคื อ จากอดีต สมาชิก มัก สมัครเขามาเพื่ อ
ตองการกูเงิน แตปัจจุบันสมาชิกเกินครึ่งที่เขามาเพื่อทําธุรกิจ ทําการคาขายกับสหกรณแการเกษตร
มะขาม ซึ่งสหกรณแเรามีการทําธุรกิจกับภาคเอกชน รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรผูปลูก
ผลไมคุณภาพสงขายใหแกกลุมธุรกิจเอกชนหลายๆ แหงทั้งแมคโคร บิ๊กซี และสงออกประเทศจีน
ดวย
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คุ ณจันทกานต์ พุ่ ม เพ็ชร ผูแ ทนสหกรณแที่มีคุณ คาแหง ปี 2554 (สค.หนองขานาง
จํากัด)
สหกรณแเครดิตยูเนี่ยนหนองขานางเริ่มตนจากทุนเริ่มตนพันกวาบาท กับสมาชิกเพียง 24
คน ปีนี้เป็นปีที่ 30 ของการดําเนินงาน มีสมาชิกประมาณหมื่นกวาราย ในการดําเนินงานชวงเริ่มตน
กลุมผูกอตั้งตองตอสูกันมาอยางมาก ทั้งการตอตานจากคนในทองที่ เคยประสบปัญหาเงินขาดบัญชี
เมื่อตนเองไดเขามาทํางานจึงพบวาปัญหาใหญคือระบบพรรคพวกเสนสาย จึงหาวิธีการแกปัญหา
ดวยการรับสมัครเจ าหนาที่เขามาทํางานพรอมระบุเวลาการทํางานที่ชัดเจน และปรับเปลี่ยนตัว
เจาหนาที่ใหไดรับความเชื่อมั่นจากสมาชิก พรอมปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตย กรรมการตองมาจาก
การเลือกตั้งเป็นตัวแทนกลุม และไมมีปัญหาเรื่องหนีส้ ินคั่งคางกับสหกรณแ จนคนเริ่มใหความเชื่อมั่น
หันกลับมาเป็นสมาชิก ซึ่งขณะนีเ้ รามีเงินทุนสํารองไมต่ํากวารอยละ 20 ตอปี เพื่อบริหารความเสี่ยง
จนไมเดือดรอนในเรื่องเงิน ทุน แลว เราจึงมาเพิ่มสวัส ดิก ารใหแกสมาชิก ณ วันนี้สหกรณแเราเป็น
สหกรณแที่มีขนาดใหญไมเคยมีวันหยุดงาน นอกจากกรณีเจาหนาที่ไปศึกษาดูงาน และสหกรณแตอง
ปรับเปลี่ยนตามความตองการของสมาชิก เรามีรานคาบริการใหแกสมาชิก พรอมเนนเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง สงเสริมใหสมาชิกทําการเพาะปลูกเกษตรอินทรียแ มีการสาธิตและทําเป็นตัวอยางใหแ ก
สมาชิกเห็นวาทําไดจริง
การบริหารของสหกรณแเครดิตยูเนี่ยนหนองขานางในปัจจุบันเนนเรื่องเงินทุนสํารองเป็น
สําคัญ เพื่อความมั่นคงของสหกรณแ และดูแลสมาชิกใหไดรับสวัสดิการครอบคลุมตลอดชวงชีวิต เรา
มีสิน ทรัพยแสี่รอยกวาลาน และเงินทุนสํารองสามสิบกวาลาน แตทั้ง นี้เราทําทุกอยางเพื่อสมาชิก
พรอมใหความชวยเหลือแกเพื่อนสหกรณแที่อยูน อกเขต เนื่องจากเราเห็นความสําคัญที่วาคนเราตอง
ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันจึงจะชวยใหเกิดความมั่นคงอยางยั่งยืนตอไป
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ เชิญผูอํานวยการสถาบันฯ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท เลา
กิจกรรมการดําเนินงานของสถาบันฯ ที่ทํามาโดยตลอดอยางไรบาง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เลาเรื่อง Road map ของสถาบันฯ จากการทํางานของสถาบันฯ ตลอดมาทําใหเห็นวา
เราตองใหความรูแกเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรเองตองรูวาตลาดเป็นอยางไร แตเราเองเคยมีความวิตก
กังวลวาเราจะใชอาจารยแจากที่ไหนใหความรูเหลานี้ ซึ่งวันนีเ้ ราพบแลววาเราสามารถใชนักสหกรณแที่
นั่งอยูใ นเวทีแหงนี้ชวยเป็นอาจารยแใหความรูแกสมาชิกเครือขายของเราได ซึ่งประสบการณแจากการ
ทํางานอันยาวนานของแตละทานลวนเป็นประโยชนแทงั้ สิน้
จากนั้นไดชแี้ จงกําหนดการงานประกาศเกียรติคุณฯ และนัดหมายเวลาขอความรวมมือ
ใหผูไดรับประกาศเกียรติคุณฯ มาพรอมกันกอนเวลา 8.30 น.
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อาจารย์เชิญ บารุงวงศ์ กลาวชีแ้ จงความเป็นมาของโครงการประกาศเกียรติคุณฯ ของ
สถาบันฯ ที่เริ่มตั้งแตปี 2552 เป็นตนมา โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อยกยองผูเป็นแบบอยางที่ดีและยึดมั่น
ในคุณคาสหกรณแ ซึ่งคุณสมบัติของนักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี ตองประกอบไปดวย 4
มิติ คือ มิติดานคุณคา ดานกระบวนทัศนแ ดานหลักการ และดานแนวปฏิบัติ ที่สําคัญสหกรณแตอง
ตั้งอยูบ นพื้นฐานการพึ่งพาตนเองและ รับผิดชอบตอตนเอง
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ สําหรับปีนี้การตัดสินที่ยากที่สุดคือสหกรณแออมทรัพยแ
กลุมเจียเมง จํากัด เนื่องจากมีอายุ การจัดตั้งดําเนินงานนอยมากจึงตองผานการพิจารณาอยางถี่
ถวน แตในที่สุดคณะกรรมการจึงมีความเห็นรวมกันวาจะมอบรางวัลเพื่อแสดงใหเห็นวาถึงแมจะเป็น
สหกรณแขนาดเล็กที่เพิ่งจัดตั้งไดไมนาน แตสามารถชวยเหลือสมาชิกใหมีชีวิตความเป็นอยูที่ดีข้ึน ไม
ตองอยูอ ยางหวาดระแวงการถูกตามทวงหนี้ หรือตองหนีหนี้ สวนสหกรณแเครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง
นั้นเป็นตัวอยางของการดําเนินงานเพื่อสมาชิกที่มีการสอบถามความตองการของสมาชิก เพื่อจั ด
สวัสดิการใหแกสมาชิกไดอยางถูกตองตรงความตองการ ซึ่งเป็นตัวอยางของการดูแลบริหารงาน
สหกรณแที่ดี
ถึงตอนนีข้ อเชิญคุณปราณี ผูจัดการสหกรณแออมทรัพยแครูสระบุรี ที่สามารถยืนหยัดบน
ความถูกตองไมดําเนินงานไปในทิศ ทางที่เบี่ยงเบนไปจากหลัก การสหกรณแ ที่สวนมากเนน ดาน
การเงินเป็นตัวตั้ง และใหกูไดอยางรวดเร็ว แต สอ.ครูสระบุรี สามารถยืนหยัดบริหารงานแบบที่ไม
เป็นอันตรายตอตัวสหกรณแ เชนไมรวมทําเรื่องล็อตเตอรี่ จึงอยากทราบวาทําอยางไรจึงโนมนาวให
คณะกรรมการเห็นดวยที่จะไมรวมดําเนินการในสิ่งที่เป็นความเสี่ยงตอสหกรณแ
คุณปราณี รัตนสุว รรณ นัก สหกรณแที่มีคุณคาแหง ปี 2554 ผูจั ด การสหกรณแออม
ทรัพยแครูสระบุรี
ในการทํางานตองพบกับปัญหาเหมือนกับสหกรณแทั่วไป เรื่องการกูเงินของสมาชิกก็พบ
ปัญหาวาสมาชิกไปเป็นหนีน้ อกระบบมากขึ้น สหกรณแเองก็ตองปรับรูปแบบการใหกูเพื่อสนองความ
ตองการที่มากขึ้น เพราะการใชเงินในอนาคตอาจทําใหหมดอนาคตได ดังนั้นการทํางานจึงตองทํา
ความเขาใจกับสมาชิกใหเห็นความเสี่ยงกับการกูเงินในรูปแบบตางๆ ซึ่งตองใชเวลาเป็นปีกวาจะแกไข
ปัญหาเหลานี้ และใหความเขาใจแกสมาชิกและกรรมการได สําหรับเรื่องหวยล็อตเตอรี่ท่สี หกรณแเรา
ไมรวมลงทุนดวย เพราะเห็นแลววาไมถูกตอง เนื่องจากเป็นการนําลักษณะระบบแชรแแมชมอยมาใช
จึงเห็นวาเป็นการคิดนอกกรอบที่ผิด จึงไดชแี้ จงใหกรรมการและสมาชิกเขาใจและไมรวมดวย
โยงไปถึงเรื่องการจัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะหแในรูปแบบตางๆ ที่ตั้งวาตองไดศพละกี่แสน
ตามที่กําหนดนั้น เป็น สิ่ง ที่ไ มถูก ตอง ซึ่ง ทั้งหมดนั้นเห็น วาเริ่มจากภาวะที่ครูไทยสรางห นี้เกง ทุก
หนวยงานจึงพยายามเขามาใหความชวยเหลือโดยการใหกู แตทั้งนี้เห็นวาเป็นการซ้ําใหครูทั้งหลาย
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สรางหนีพ้ อกพูน และเสียวินัยในการใชเงินมากขึ้น ทําใหกวาสหกรณแจะชวยเหลือสมาชิกแตละราย
ในการแกไขเรื่องปัญหาหนีส้ ินไดนั้นตองใชเวลาเป็นอยางมาก
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ตอไปขอเชิญคุณเกียงเฮง ที่ไดกลาวทิ้งทายไววา ทุกวันนี้
จิตตารมณแที่เป็นหลักการของสหกรณแนั้นชักจะบิดเบีย้ วไปแลวนั้น ไดเลาวาจะดําเนินการอยางไรให
ไมออกแนวทางมากไปกวานี้
คุณเกียงเฮง แซ่ตั้ง นักสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2553
ปัญหาตางๆ เกิดจากกิเลสของคน ดังนั้นตองแกดวยการใหความรู ติดอาวุธทางปัญญา
ใหแกผูนําและสมาชิก มาทบทวนถึงที่มาของสหกรณแวาเรามีเปูาหมายที่แทจริงอยางไร เราตองการ
พัฒนาใหห ลุด พน จากความยากลําบาก ใหอยูในสังคมไดอยางมีเกียรติมีศั ก ดิ์ศ รี ดัง นั้น ตอไปนี้
นโยบายของชุมนุมตองเนนเรื่องการฝึกอบรม ตองมีสถาบันอบรมในทุกภูมิภาค เราตองลงทุนเพื่อให
เกิด ปั ญญา ตอ งเน น วิถี ความเป็น ไทยไมใ หก ระแสวั ฒนธรรมตะวั น ตกเขามากลื น วิถี ไทยไปได
โดยเฉพาะวิถีของเครดิตยูเนี่ยนที่ตองมีจิตตารมณแเป็นหลัก
คุณเพทาย ปทุมจันทรัตน์ นักสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2552
เลาเพิ่มเติมวาในวันที่ไปรวมเสวนาทางวิชาการ กอนรับรางวัลปราชญแสหกรณแนั้น มีการ
เนนใหคนสหกรณแตองรักกัน และคํานึงถึงเอกลักษณแสหกรณแ พรอมกับมีนิทรรศการสหกรณแไทยใต
รมพระบารมีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและนาสนใจมาก นอกจากนีย้ ังมีรายชื่อผูที่ไ ดรับรางวัลเป็นเกียรติประวัติ
ตั้งแตปี 2540 เป็นตนมาครบทุกคน ทําใหไดรูจักและเขาใจในงานของสหกรณแที่ดีมากขึ้น
คุณมนัส ชูผกา ผูแทนสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2554 (สอ.กลุมเจียเมง จํากัด)
จากประสบการณแ การบรรยายในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคราชการตางๆ ที่ผานมา
พบวามนุษยแเงินเดือนจะพบกับปัญหาเดียวกันคือไมรูจะทํางานเพื่อชวยคนจริงๆ ไดอยางไร ดังนั้นจึง
ขอเสนอให เราผลัก ดัน ให พรบ.สหกรณแ ไปบัง คับใหน ายจางตองทํ าสหกรณแ ถา ทําใหน ายจา ง
ดําเนิน การตาม พรบ.สหกรณแ ไ ดจ ะเกิด ประโยชนแมาก และขอฝากวาถานัก ศึก ษาภาคสหกรณแ
ตองการไปศึกษาวิจัยในเรื่องสหกรณแนสี้ ามารถไปทํารวมกับสหกรณแของเราได ยินดีตอนรับ
คุณสานิตร์ เชษฐศาสน์ นักสหกรณแที่มีคุณคาแหงปี 2554
เสนอใหมีเวทีปัญหาและอุปสรรคสําหรับการดําเนินงานสหกรณแในทุกประเภท เนือ่ งจาก
ปัญ หาของสหกรณแ ร า นค า ไม ใ ช เรื่ อ งเงิ น ที่ห ลายหน วยงานมั ก จะเขา ใจผิด แต เ ป็ น การพั ฒ นา
รูปลักษณแ เทคโนโลยีที่ทันสมัยของรานคา เทาที่สหกรณแสิงหแบุรีอยูมาไดตองตอสูอยางมาก เพราะ
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ธุรกิจภาคเอกชนขนาดใหญมีกําลังทุนทรัพยแมหาศาล เคยเสนอใหสหกรณแจังหวัดสรางศูนยแกระจาย
สินคาระดับจังหวัด ระดับภาค ไปจนถึงระดับประเทศ และเสนอใหทําโมเดลรานคาใหชัด เจน จึง
ตองการใหมีเวทีสําหรับพูดคุยใชเวลามากกวานีเ้ พื่อผาทางตันในระบบสหกรณแ และเพื่อการเชือ่ มโยง
ระบบซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินงานดวย
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ เลาวาขณะนี้กรมสงเสริมฯ รวมกับกรมตรวจบัญชีฯ
รวมกันคิดจะทําศูน ยแกระจายสินคาระดับภาค ดังที่คุณสานิตรแเสนอในขั้นตนแลว โดยจะมีการจัด
เสวนาในอีก 2-3 เดือนขางหนา ซึ่งนาจะมีแนวทางการคลี่คลายวาสหกรณแรานคาจะมีการแกไขกัน
ไดอยางไร สําหรับวันนีข้ อจบเวทีเพียงเทานี้ ขอขอบคุณทุกทาน
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
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การเสวนาวิชาการ
“ขบวนการนาคุณค่าสหกรณ์ สู่ทางเลือก เพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในชาติ”
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เวทีเสวนาวิชาการ (ภาคเช้า) หัวข้อเรื่อง “การนาคุณค่าสหกรณ์ สู่ทางเลือกแก่
สังคมไทย”
ผู้ดาเนินรายการ:
รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
วิทยากร:
ดร.สีลาภรณแ บัวสาย
คุณลดาวัลยแ คําภา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รศ.สมพร
อิศวิลานนทแ
ดร.เดชรัต
สุขกําเนิด
ดร.พิชญแ
นิตยแเสมอ
คุณกฤษฎา อุทยานิน

คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ

รองผูอํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
อาจารยแคณะเศรษฐศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ
รองผูอํานวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ผูตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

เริ่มเวลา 10.00 – 12.30 น.
รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน ผูดําเนินรายการ
กลาวแนะนําวิทยากรผูเขารวมเวทีเสวนาวิชาการในภาคเชา ภายใตหัวขอเรื่อง “การนา
คุณค่าสหกรณ์ สู่ทางเลือกแก่สังคมไทย” ทั้ง 6 ทาน และเชิญวิทยากรเริ่มการบรรยาย
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เล า ข อ คน พบจากงานวิจั ย ที่ ท าง สกว. ได ทํา งานเกี่ ย วข องกั บ ภาคชนบทและการ
แกปัญหาความยากจนของประชาชนซึ่งไดขอสรุปคือ การจดบัญชีครัวเรือนเป็นหัวใจสําคัญในการ
ชวยชาวบานใหสามารถปลดหนีไ้ ด ซึ่งขอคนพบจากการทํางานในกลุ มตัวอยางสิบหกจังหวัดที่ผาน
มาพบวา ดวยกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสม กลุมเกษตรกรสามารถปลดหนี้ไดดวยตัวเอง
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โดยกระบวนการทําบัญชีครัวเรือนมีอยูด วยกัน 2 สวน คือ บัญชีการบริโภค และบัญชีการผลิต จาก
การวิจัยพบวาเมื่อกลุมเกษตรกรเริ่มจดบัญชีครัวเรือนแลว สามารถลดตนทุนการผลิตลงไดมาก
พรอมกับมีก ารรวมกลุมแบงปันความรู ชวยกัน แกไขปัญหา ซึ่ง การรวมกลุมนี้ก็คือหลัก ของงาน
สหกรณแนั่นเอง และสิ่งที่เลามานั้นเป็นกระบวนการที่ทําใหคนสามารถพึ่งพาตนเองได เหมือนการ
สอนใหคนตกปลากินเองไดไมใชการหยิบยื่นปลาใหโดยตรงซึ่งไมเกิดประโยชนแอันใด
แตยังมีคําถามวาในสวนของการเพิ่มความสามารถในการประกอบการเชิงธุร กิจของ
เกษตรกรนั้น ใครจะเป็นคนนําพาเกษตรกรเหลานี้ใหสามารถดําเนินไปได ทั้งการวางแผนการผลิต
การควบคุมและลดตนทุนการผลิต การจัดการคุณภาพ การจัดการชองทางการตลาด ซึ่งเกษตรกร
เองตองรูจักเรียนรูใหมในแนวคิดการจัดการแบบโซอุปทาน ซึ่งเห็นวางานของสถาบันวิชาการดาน
สหกรณแไดนําไปทําจนพัฒนากาวไปขางหนาจนเป็นเนือ้ เหล็กแลว มีการจัดการตลอดสายโซอุปทาน
ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ไปจนถึงปลายน้ํา
ในภาคธุรกิจการเกษตรนั้นเกษตรกรมีความเสียเปรียบในหวงโซอุปทาน ซึ่งถาสามารถ
แกปัญหาจุดนีไ้ ดจะชวยไดมาก ดังนั้นสหกรณ์ต้องเป็นโรงเรียนให้แก่สมาชิกในการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะในการประกอบการเชิงธุรกิจ ซึ่งตัวสหกรณแเอง (Cooperatives) ตองมีการเชื่อมโยง
ทั้ง 3ซี (3C) คือ ชุมชน/สัง คม (Community) ตัวสินค า/ผลิต ภัณ ฑแ (Commodity) และตัวผูบริโภค
(Consumer) โดยเราตองนํานักธุรกิจมาประกบกับเกษตรกรเพื่อชวยฉุดดึงใหกาวไปพรอมกันได ตอง
มีก ระบวนการเรียนรูไปดวยกัน ซึ่งเหลานี้คือคุณคาของ Action Research ที่พวกเราควรจะทํา
สุดทายบทพิสูจนแความสําเร็จของการเรียนรู คือ ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและมีการกระจายอยางเป็น
ธรรม บนอุดมการณแการชวยเหลือกันของสหกรณแ
คุณลดาวัลย์ คาภา รองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 1 เป็นตนมาไดสนับสนุนการ
รวมกลุมของเกษตรกรและมีการพัฒนาเรื่องนีม้ าโดยลําดับ จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ที่มีการปรับ
ใหคนเป็นศูนยแกลางในการพัฒนา เมื่อมาสูแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะรัฐบาล ก็ยังคงสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรซึ่งเป็นหลักของงานสหกรณแ ซึ่งเมื่อไดเห็น
สถิติก ารจดทะเบียนสหกรณแใ นปี 2553 ที่ผานมาจะพบวามีก ารจดทะเบียนสหกรณแใหมมากถึง
ประมาณ 230 แหง แตในขณะเดียวกันก็มีสหกรณแที่ตองเลิกกิจการไปกวา 200 แหงเชนกัน จึงเห็น
วาสหกรณแเองตองสรางคุณคาตลอดสายโซอุปทาน (Supply Chain) ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
ซึ่งหากเป็นสินคาสหกรณแอาจทําใหโซอุปทานนั้นสั้นลงได เราตองเพิ่มคุณคาใหกับตัวสินคาพรอม
กระโดดไปสู น วั ต กรรมใหม ที่เ ป็น Unique ซึ่ง หลายๆ ทา นจากทุก ภาคส วนตอ งเขา มาชว ยกั น
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายสหกรณแใ หมากขึ้น แลวสหกรณแจะเป็นทางเลือกที่ดีในสังคม เชนโครงการ
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Farmer Shop ที่ใชองคแความรูชวยพัฒนาวัตถุดิบ รูปแบบวัตถุดิบ และการตลาด ซึ่งเมื่อเห็น Farmer
Shop แลวทําใหคิดถึงความเป็นแบรนดแเนม (Brand Name) ของเรา ถาสามารถทําใหติดตลาดไดจะ
มีคนใหความสนใจเป็นที่ตองการเพิ่มมากขึ้น
รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
ประเด็นหนึ่งที่ตองนํามาคิด คือการรวมกัน เป็นประชาคม ซึ่งตอไปนี้ตลาดจะไมใชแ ค
หมายถึงตลาดในประเทศไทยเทานั้น แตเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเป็นตลาดเดียว ฐาน
การผลิตเดียว มีการโยกยายฐานการผลิตมากขึ้น เพราะฉะนั้นความเสี่ ยงในเรื่องการตลาดจะเพิ่ม
สูงขึ้นดวยเชนกัน และการรวมเป็นตลาดเดียวนั้น คุณภาพจะเป็นตัวบงบอกวาจะสามารถอยูใ นตลาด
ไดหรือไม
สําหรับโลกอนาคตขางหนาผูบริโภคจะเป็นตัวกําหนดการผลิต ในการเขาสูการคาเสรี
นั้น การควบคุ มการผลิต เป็น สิ่ง สํ าคัญ ซึ่ ง ผูผ ลิต หรือผู ประกอบการรายย อยจะควบคุ มได ยาก
มากกวาภาคเอกชนที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ เพราะฉะนั้นการรวมตัวกันของกลุมผูผลิตรายเล็กจะ
เป็นทางรอดของภาคการเกษตร นั่นคือเราตองรวมตัวกันหาตลาดใหมๆ ที่เป็น ตลาดกลุมเฉพาะ
(Niche Market) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางรอดเพื่อลดความเสี่ยงดานการตลาด โดยเราตองใสคุณภาพลง
ไปในกระบวนการผลิตเพื่อความนาเชื่อถือ ยกตัวอยางเชน กรณีขาวคุณ ธรรม (Moral Organic
Jasmine Rice) จากขาวหอมมะลิราคาต่ํา ชาวนาผูถือศีลสามารถรวมตัวกันผลิตนําสูการซื้อขาวไป
เสิรแฟบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาของกลุมได
การเปิดตลาดมีโอกาสใหเราไดมากขึ้นแตตองมีคุณภาพเป็นสําคัญ ถาเรารวมตัวกันเป็น
กลุมการผลิต แลวสหกรณแเป็น ผูร วบรวมจากผูผลิตรายเล็กๆ ใหขยายขนาดใหญข้ึน เราจะเป็น
เหมือนฟารแมขนาดใหญมีผลผลิตมากแลวจะสามารถคัดคุณภาพมาตรฐานได ซึ่งสิ่งเหลานีเ้ กษตรกร
เองตองมีกระบวนการผลิตที่ดีข้ึน โดยสหกรณแจ ะมีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหเกษตรกรรายยอย
สามารถอยูไ ด เชน ในประเทศเกาหลี ไดใช ง านวิ จั ยและระบบสหกรณแ เขาไปชวยเกษตรกร ให
เกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิตของตัวเอง ซึ่งเป็นตัวอยางอันดีที่เราจะศึกษาเป็นตัวอยางอีกแหง
หนึ่ง
ดร.เดชรัต สุขกาเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลาวถึงสหกรณแกับกลไกของสังคม เนื่องดวยเคยทํางานกับคณะกรรมการปฏิรูปฯ ซึ่ง
เชื่อวาสหกรณแเป็นหัวใจของสังคมไทยที่ไมทอดทิ้งกัน และขอเติมวา “สหกรณแเป็นคุณคาของการ
สรางสังคมไทยที่ไมทอดทิ้งกัน ” จากการที่โลกเชื่อมถึงกันมากขึ้นแตไมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึง
ตองเผชิญกับความสับสนและความไมแนนอน เพราะฉะนั้นเราจึงควรตองเพิ่มขีดความสามารถใน
การจัดการของประชาชนและชุมชนในทองถิ่นของตนเอง โดยไมไดเนนเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเพียง
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อยางเดียวเทานั้น ซึ่งสหกรณแจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเชน ดานงบประมาณ ขอยกตัวอยาง
กรณีศึกษาที่จังหวัดยโสธรซึ่งเริ่มตนจากเกษตรกรจํานวน 5 ราย ที่ไดรับโอกาสใหเงินทุนจํานวนหนึง่
ไปจัดการระบบน้ําในที่ดินของตนเอง เมื่อทําสําเร็จแลวเกษตรกรเหลานีน้ ําผลประโยชนแท่ไี ดจากทุนที่
ไดรับไปตั้งเป็นกองทุน เกิดการแบงปัน ซึ่งลาสุดสามารถขยายผลไปไดหาสิบกวารายแลว ซึ่งเหลานี้
คือหัวใจของงานสหกรณแ และเราควรตองนําหลักการสหกรณแเป็นธงนําเพื่อใชในบริหารความเสี่ยง
สหกรณแคอื ตนแบบของผูประกอบการทางสังคม การวางระบบใหเกิดประโยชนแตอสังคม
แตก็ตองตระหนักวาหลักการกับรูปแบบของสหกรณแอาจจะไมเหมือนกันทั้งหมด เนื่องจากอาจทําได
หลายรูปแบบแตกตางกันไป แตสุดทายสหกรณแจะเป็นหัวใจของสังคมไทยที่ไมทอดทิง้ กัน
ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ รองผู้อานวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
มีความเห็นวา Research Method เป็นสิ่งสําคัญอยางยิ่ง แตเครื่องมือการวิจัยยังคงมีอยู
อย า งจํ า กั ด สํ า หรั บ ในการทํ า งานนั้ น ทุ ก คนต อ งมี สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ สติ ซึ่ ง ในที่ นี้ มี 2 นั ย ยะคื อ
สติสัมปชัญญะ หรืออีกนัยหนึ่งในภาษาอังกฤษคือ STI ซึ่งประกอบดวย S คือ Science, T คือ
Technology และ I คือ Innovation
จากหัวขอการเสวนาในวันนีท้ ี่วา “ขบวนการนําคุณคาสหกรณแ สูทางเลือกเพื่อการกินดี
อยูด ีของคนในชาติ” อาจแสดงไดวาในขณะนีป้ ระชากรสวนใหญของประเทศยังกินไมดีอยูไมดี จึงมี
คําถามขึ้นมาวาขบวนการสหกรณแจะเป็นเครื่องมือในการกินดีอยูด ีไดอยางไร ซึ่งประชากรในประเทศ
ไทยเราสวนหนึ่งเป็นสมาชิกสหกรณแ และอีกสวนหนึ่งไมไดเป็น ถาสหกรณแมีกระบวนการที่ดีแลวควร
จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
ในความเห็นสวนตัวมองวาขณะนี้องคแกรที่เกี่ยวของกับงานสหกรณแแบงออกไดเป็น 3
คาย คือ 1) สหกรณแที่จัดตั้งโดยกรมสงเสริมฯ 2) สหกรณแที่จัดตั้งโดย ธ.ก.ส. หรือ สกต. และ 3)
สหกรณแที่อยูในกํากับดูแ ลของ รศ.จุฑ าทิพยแ ภัทราวาท ซึ่งมีลัก ษณะแตกตางจาก 2 คายแรกที่
กลาวถึง โดยกลุมที่สามนีม้ ีหลายกลุมรวมอยูด วยกัน ซึ่งทั้งสามคายนี้ใชหลักการสหกรณแเดียวกันแต
แตกตางกันในทางปฏิบัติ และอาจมีเปูาหมายปลายทางที่แตกตางกัน นอกจากนี้ภาพลักษณแที่มอง
ทั้ง 3 ค ายนี้ ก็แ ตกตา งกัน ไป เชน กลุ มแรกมี ภาพลัก ษณแเป็ น แบบงานราชการ กลุมที่ ส องเป็ น
ภาพลักษณแในแนวธุรกิจ และกลุมสามเป็นกึ่งธุรกิจกึ่ง Well Fair
เมื่อหันกลับมามองที่สินคาเกษตรจากตนทางถึงปลายทางนั้น เห็นไดวาตองผานขั้นตอน
ตางๆ ซึ่งเมื่อถึงปลายทางสินคาเหลานั้นจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นสูงมาก แตในทางกลับกันที่ตนทางมักจะ
ไดรับผลตอบแทนที่ต่ํามาก จึงมีคําถามวาเราจะกระจายมูลคาเหลานั้นกลับไปสูตนทางไดอยางไรให
เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งนี่จะเป็นการคืนความสุขกลับสูตนทางคือเกษตรกรผู ผลิตวัตถุดิบ
โดยถาจะใหสหกรณแมีบทบาทในการเชื่อมโซคุณคา (Value Chain) เหลานีจ้ ะเป็นไปไดหรือไม และคิด
วาถาสหกรณแทําไดจะสามารถแขงขันกับกลุม Modern Trade ได นอกจากนี้สิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่ง
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คือ สหกรณแยังไมมีระบบไอซีที (ICT) ที่ดี ไมสามารถเชื่อมขอมูลขาวสารตอกันทุกสหกรณแไดทําใหไม
รูขาวคราวซึ่งกันและกัน อีกทั้งเราจะพัฒนาระบบโลจิสติกสแ (Logistic) ใหโดดเดนไดอยางไร
สําหรับการทํางานของสถาบันวิชาการดานสหกรณแนั้นยังเป็นการรวมกลุมอยางหลวมๆ
ดังนั้นเราจะทําอยางไรใหเกิดการเชื่อมโยงกันอยางเหนียวแนนมากขึ้น ซึ่งกระบวนการปรับเปลี่ยน
ของโลกภายนอกกับกระบวนการภายในนั้นตองเดินไปควบคูกัน เราตองเปลี่ยนจาก Reactive เป็น
Proactive เพื่อการเป็นผูนําดังเชนที่ประเทศเกาหลี หรือสิงคโปรแทํา จึงอยากใหสถาบันฯ เปลี่ยนการ
ทํางานจากเชิงรับเป็นเชิงรุกใหมากขึ้น
คุณกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
จากหัวขอเสวนา “การนําคุณคาสหกรณแ สูการสรางทางเลือกแกสังคมไทย” อยากจะ
ขอเติมตอทายวา “และสังคมไทยควรตองเลือก” เขาไปดวย ซึ่งหัวใจสําคัญของสหกรณแคือ ความ
สามัคคี ตองมีการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบแกไขปัญหารวมกัน และอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเดนของ
สหกรณแคอื กลไกของสหกรณแเป็นประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน
การบูร ณาการภาครัฐ และเอกชนเขาดวยกัน จะเป็ น การยกระดับความเขมแข็ง ของ
เกษตรกร โดยภาครัฐเองตองเปลี่ยนบทบาทไปดูแลเรื่องการสรางมาตรฐานในบางเรื่อง และมีหนาที่
เป็นเพื่อนคูค ดิ เป็นนักวิชาการชวยใหความรูและคําแนะนํา ซึ่งเชื่อวาคนไทยคิดเป็นขอแคใหมีโอกาส
จะสามารถดูแลและใชทรัพยากรในทองถิ่นได สําหรับภาคเอกชนนั้นหลายแหงใหความสนใจทําเรื่อง
CSR ซึ่งนาจะชวยใหสามารถรวมงานกันไดและจะเป็นการลดคูแขงที่ดีที่สุดดวย สวนความสําคัญ
ของโอทอป SMEs และวิสาหกิจชุมชนเหลานี้เป็นปัญหาใหญของประเทศ ถาหากสามารถรวมกับ
สหกรณแไดนาจะเป็นทางรอดของประเทศไทย เพราะสวนหนึ่งของชุมชนคือสหกรณแ นอกจากนี้ยังมี
ความเป็นหวงในเรื่องการยึดติดรูปแบบ ซึ่งจะทําใหกระบวนการสหกรณแไมเกิด โดยกระบวนการจะ
เกิดไดเมื่อสมาชิกมีใจที่จะเขามาใหความรวมมือ จึงควรสงผานขอมูลขาวสารใหสมาชิกเกิดความ
เขาใจมากขึ้น อีกทั้งควรใชทรัพยากรที่มีอยูอ ยางจํากัดใหเกิดประโยชนแสูงสุดบนหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง การกูเงินก็ควรใหกูอยางมีเหตุผลที่เหมาะสมไมใชกูเงินเพื่อนําไปเที่ยวตางประเทศ เป็นตน
สุดทายขอเป็นกําลังใจใหทํางานตอไปอยาทอถอย ทําดวยความมั่นใจ อาจมีลมบางแต
จงลุกขึ้นอยางสงางาม ขอใหสหกรณแเป็นสวนหนึ่งที่เขาไปชวยพัฒนาประเทศชาติตอไป
รศ.ดร.สาโรช อังสุม าลิน ผูดําเนินรายการ เปิดเวทีใหผูรวมงานเสวนาไดรวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
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ผศ.ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มีความคิดเห็นวาในสหกรณแเราควรสรางคุณคาตั้งแตจุดเล็กๆ ของตัวเอง จากที่ไดฟัง
วิทยากรทุกทานบรรยายแลวสรุปไดอยางครบถวนตั้งแตจุดเล็กๆ จากชุมชน จากตัวเกษตรกรที่ตอง
เรียนรูการรวมกลุมชวยเหลือกัน สรางความเขมแข็ง เชนที่คุณลดาวัลยแเสริมวาตองใหเกิดพลังรวม
และ ดร.พิชญแ กลาวถึงการสรางระบบการผลิต ชุมชนควรทําอยางไรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ตัวเอง จากการทํางานของ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดเรียนรูและพบวา ผลการวิจัยเป็นสวนหนึ่งที่
ทําใหเกิดการพัฒนา และการลงพื้นที่ก็เป็นสวนหนึ่งของการพัฒนา เห็นไดจากการทํางานของทั้ง
รศ.จุฑาทิพยแ และ ดร.สีลาภรณแ สุดทายสรุปวาประเด็นทั้งหลายนั้นรัฐมีสวนชวยเยอะมากแตยังไม
เพียงพอ สวนภาคเอกชนก็ให ความชวยเหลือมากเชน กัน จึง ยัง คงมีคําถามวารัฐ จะชวยพวกเรา
อยางไรตอไป
 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ภาคบ่าย) ในหัวข้อ “ขบวนการนาคุณค่าสหกรณ์ สู่ทางเลือกของ
คนในชาติ”
ผู้ดาเนินรายการ
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
ผู้ร่วมเสวนา
ดร.อัจฉริยา มณีนอย
จํากัด
คุณอรุษ
นวราช
คุณกาญจนา คูหากาญจนแ
คุณธนา
ทั่วประโคน
ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
คุณบุญเกิด ภานนทแ
คุณศศิธร
วิเศษ
จันทบุรี

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ

ผูจัดการฝุายวิจัยและพัฒนา บ. อดัมสแเอนเตอรแไพรสแเซส
กรรมการผูจดั การโรงแรมโรสการแเดนทแริเวอรแไซดแ จํากัด
ประธานกรรมการ บ. ซี.เค. อินดัสทรี่ (2000) จํากัด
ผจก. ฝุายบริหารงานทั่วไป องคแการกระจายเสียงและแพร
ประธานเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทย
ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณแ สนง.สหกรณแ จ.

เริ่มเวลา 13.45 – 16.30 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผอ. สถาบันวิชาการดานสหกรณแ
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ผูดําเนินรายการ เกริ่นนําการทํางานของสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนสหกรณแในเชิงอัต
ลักษณแสูระบบคุณคาและการคาที่เป็นธรรม ซึ่งสถาบันฯ ไดเริ่มดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม เพื่อนําคุณคาสหกรณแสูการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เป็นธรรมตั้งแตปี 2543 จนถึง
ปัจจุบัน โดยเริ่มจากการประเมินสถานการณแและการวางกรอบกลยุทธแ/ยุทธศาสตรแ จนไดโครงสราง
พื้นฐานเป็นแผนแมบทการพัฒนาสหกรณแ มีเครือขายทรัพยากรมนุษยแ ระบบสารสนเทศ และการ
พัฒนาหลักสูต รการเรียนรู เกิด เป็น ชุด ความรูแ ละนวัต กรรมตางๆ เชน ชุด ความรูก ารเชื่อมโยง
เครือขายคุณคา การสรางแบรนดแเชิงคุณคา และ 4 มิติในการสรางผูนําเชิงคุณคา เป็นตน เหลานี้
ทําใหเกิด Platform การขับเคลื่อน ไดแก กรอบระบบคุณคาการคาที่เป็น ธรรม (VN&F Platform)
กรอบการสรางความเขมแข็งแกสถาบันเกษตรกร โดยใชการทํางานอยางมีน้ําใจ ใสใจในวิสัยทัศนแ
รับผิ ด ชอบ และมององคแร วม สูก ารนํ าคุณ คาและการสร างทางเลือ กผา นโครงการตา งๆ เช น
โครงการ Farmer Shop ที่ตองทําการตลาด เอาหัวใจของผูบริโภคมาอยูใ น Farmer Shop นอกจากนี้
คนสหกรณแสวนใหญยังเขาไมถึงขอมูลที่จําเป็น สถาบันฯ จึงไดทําโครงการวารสาร “ฅนสหกรณแ”
และเว็บไซตแสถาบันฯ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสงขอมูลแกพวกเราชาวสหกรณแทุกทานอีกทางหนึ่ง
ดร.อัจฉริยา มณีน้อย ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บ. อดัมส์เอนเตอร์ไพรส์เซส จากัด
เลาความเป็นมาของการเขารวมโครงการกับสถาบันฯ เนื่องจากประธานบริษัทฯ เล็งเห็น
วาความตองการเมล็ดพันธุแออรแแกนิคในตลาดเริ่มมากขึ้น จึงเริ่มทํางานนีพ้ รอมกับการทํามาตรฐาน
ของกลุมสหภาพยุโรปและญี่ปุน จนในที่สุดไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการของตลาด
จึงปรึกษากับ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ และไดรับการแนะนําใหรูจั กกับกลุมเกษตรกรผูผลิตขาว
คุณธรรม จ.ยโสธร ผานทาง รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท จนในที่สุดไดรับการชักชวนใหเขารวมงานกับ
โครงการ Farmer Shop ในฐานะผูประกอบการรายหนึ่งที่ผลิตผักปลอดสารพิษสงใหแกโครงการราน
เมื่อไดรวมงานกับกลุมเกษตรกรผูผลิตขาวคุณธรรมแลวพบวา การทํางานใหสําเร็จได
นั้นขึ้นอยูก ับการรวมกลุมคน และชุมชน พลังการขับเคลื่อนจะสามารถชวยพัฒนางานของบริษัทได
และเรากําลังเรียนรูพลังของชุมชนไปพรอมๆ กันดวย นอกจากนีย้ ังมองเห็นจุดแข็งของกลุมคือมีผูนํา
และกลุมชุมชนที่เขมแข็ง ซึ่งจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานใหกาวหนาตอไปได
คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการโรงแรมโรสการ์เด้นท์ริเวอร์ไซด์ จากัด
ประธานกลุมธุร กิจ เชิง คุณ คาสามพราน ซึ่ง เป็น โครงการหนึ่ง ในชุด โครงการฯ ของ
สถาบันฯ เลาเรื่องตลาดสุขใจ ที่เริ่มมาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยใชตลาดเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนกลุมเกษตรอินทรียแในทองที่ อ.สามพราน ซึ่งตลาดสุขใจจะเปิดทุกวันเสารแ -อาทิตยแ
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดแวะเยี่ยมชม
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ในชวงเริ่มตนนั้นมีความหนักใจในการดําเนินงานมาก เนื่องจากมีคนเขาเยี่ยมชมตลาดไม
ถึง วัน ละร อยราย ทํ าให สิน คา ขายไม ไ ด จึง พยายามทํ า การประชาสั ม พัน ธแใ ห ต ลาดเป็น ที่รู จั ก
จนกระทั่งสื่อโทรทัศนแเริ่มใหความสนใจเมื่อ มรว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒนแ จากรายการครอบจักรวาล
ไดมาเยี่ยมชมและนําไปออกอากาศทางโทรทัศนแ ทําใหตลาดเป็นที่รูจักขึ้นอยางมาก จนสงผลใหมีคน
แวะเยี่ยมชมมากขึ้นถึงวันละประมาณ 500 ราย และเมื่อรายการตลาดสดสนามเปูา ทางโทรทัศนแ
กองทัพบกชอง 5 ไดมาถายทํารายการและออกอากาศไป สงผลใหมีคนมาเยี่ยมชมตลาดในเสารแแรก
หลังการออกอากาศ มากถึงประมาณ 1,200 ราย และวันอาทิตยแเพิ่มเป็นประมาณ 1,900 ราย จน
สินคาไมพอจําหนาย ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จอยางสูง
ขณะเดียวกันไดพยายามชักชวนใหพอคา -แมคาในตลาด ใหรวมกันพัฒนาไปสูเกษตร
อินทรียแที่ไดรับมาตรฐานสากล เนื่องจากสวนใหญจะยังอยูในระดับที่ไมใชสารเคมีเทานั้นยังไมถึง
ระดับเกษตรอินทรียแ เพราะฉะนั้นเปูาหมายของกลุมคือตองพัฒนาสินคา โดยตั้งเปูาหมายวาอีก 3 ปี
ขางหนาตองพัฒนาใหไดมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ทุกเดือนจะเชิญผูเชี่ยวชาญมารวมพูดคุยเรื่อง
สุขภาพ หรือเกษตรปลอดภัย ฯลฯ โดยหัวขอการพูดคุยจะไดรับจากผูเขาเยี่ยมชมตลาดนั่นเอง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
กลาวเสริมวา สําหรับโจทยแของโครงการนีค้ อื จะทําอยางไรใหคนในชุมชนอยูรวมกันได
อยางยั่งยืน ดวยการใชระบบปลอดสารเคมี ซึ่งงานนีม้ ีความพรอมในแงการประชาสัมพันธแ และดาน
การตลาด โดยมีจุดมุงหมายรวมกันของคนในชุมชน
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการ บ. ซี.เค. อินดัสทรี่ (2000) จากัด
ในนามประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop ที่ไดเขารวมงานโดยเป็น
ผูประกอบการผลิต ชาใบหมอนออรแแ กนิค และไดรับมาตรฐานเมื่อ 3 ปีที่ผานมา เมื่อไดผานการ
คัดเลือกสินคาใหเขารวมโครงการฯ และไดรูจักกับ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ก็รูสึกมีความหวังมาก
ขึ้น เนื่องจากกอนหนานี้กําลังประสบปัญหากับ Modern Trade เป็นอยางมากเพราะสินคาไม มีแรง
โฆษณา ไมมีชื่อเสียงเป็นที่รูจัก ทําใหโดนหักเปอรแเซ็นตแ (คา GP) มากจนแทบไมเหลืออะไร ไมมีกําไร
แลวยังขาดทุนจึงตองขอถอนตัวออกจากหางใหญเหลานั้น
โครงการ Farmer Shop เป็นทางเลือกใหมที่มีเปูาหมายรวมคือการชวยเหลือกัน ให
ผูประกอบการรายยอยที่ผลิตสินคาดีมีคุณภาพไดรวมตัวกันใหเกิดพลังการตอรอง เมื่อไดเขารวม
โครงการแลวทําใหไดเพื่อนผูประกอบการที่หลากหลาย ไดความรูใหมๆ ซึ่งมีเปูาหมายรวมนําพากัน
ไปสูสิ่งที่ดี
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
เสริมวาปัจจุบันโครงการราน Farmer Shop มีสโลแกนวา “ไมไดหวังกําไร แตอยากให
เป็นลูกคาประจํา” จึงขอใหคุณสุขุม ไวทยธํารงคแ ผูเขารวมฟังในเวทีฯ และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
บริหารรานฯ ชวยอธิบายวาเป็นอยางไร
คุณสุขุม ไวทยธารงค์ คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
เนื่องจากตัวสินคาที่ผลิตจากผูประกอบการนั้นมีความตั้ งใจ และใสใจใหไดสิน คาดีมี
คุณภาพอยางมาก แตไมมีตลาดรองรับ เมื่อไดเขารวมโครงการก็เห็นวาเป็นชองทางที่ใหความเป็น
ธรรมกับผูผลิตและผูบริโภคอยางแทจริง เนื่องจากผูประกอบการเองก็ตองการอยูร อดและใหทุกคน
ไดประโยชนแรวมกัน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
เลาเสริมวาจากวงเสวนาของโครงการฯ เราไมเอากําไรมาเป็นตัวตั้ง แตเราเอาสินคา
คุณภาพราคาเป็นธรรม จึงพยายามสราง Farmer Shop ใหอยูใ นใจคนกอนในชวงตน พรอมกับมีการ
เรียนรูระบบและแบบแผน ซึ่งโจทยแการทํางานนี้ยังมีอีกยาวไกล เพราะเราจะชวยแกปัญหาใหกับ
ผูประกอบการดวย
จากนั้นสงโจทยแไปยังคุณธนา ทั่วประโคน ตัวแทนจากไทยพีบีเอส ที่ตองการตั้งสหกรณแ
บริการ จึงอยากใหเลาความเป็นมาของงานนี้
คุณธนา ทั่วประโคน ผจก. ฝุายบริหารงานทั่วไป องคแการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย

เลาวาโมเดลของไทยพีบีเอสนั้นเกิดจากรูปแบบสหกรณแ ที่กรรมการไดจากการเลือกตั้ง
มีการบริหารจัดการเชนเดียวกับระบบสหกรณแ กรรมการจํานวน 9 ทานไดมาจากการสมัครสอบ
โดยผูบริหารทานแรกที่ไดรับเลือกคือ คุณเทพชัย หยอง และพนักงานทุกคนสมัครสอบแลวตองผาน
การคัดเลือก ทุกอยางโปรงใส ซึ่งเราเป็นสื่อสาธารณะแหงเดียวในประเทศไทย เชนเดียวกับเกาหลีใต
ที่มีสื่อสารธารณะเชนเดียวกัน แตของเราใชงบนอยมาก ประมาณสองพันลานบาทในขณะที่เกาหลี
ใตไดงบสูงถึงแปดพันลานบาท
การทํางานของเราคํานึงถึงประโยชนแของสาธารณะ จึงมีความคิดสนับสนุนใหมีการตั้ง
สหกรณแบริก ารไทยพีบีเอสขึ้น จากการปรึกษากับ รศ.จุฑ าทิพยแ ภัทราวาท ซึ่งเดิมทีนั้นเราไดรับ
คําแนะนําจากกรมสงเสริมฯ ใหจดทะเบียนเป็นสหกรณแออมทรัพยแแตไมใชสิ่งที่เราตองการ เมื่อไดรับ
คําแนะนําจาก รศ.จุฑาทิพยแแลวเราจึงจดทะเบียนเป็นสหกรณแบริการสื่อสาธารณะ เพื่อในอนาคต
ไทยพีบีเอสจะมีการประชาสัมพันธแชวยเหลือประชาชนใหมีท่พี ่งึ
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คุณบุญเกิด ภานนท์ ประธานเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
ไดรวมงานกับ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ตั้งแตปี 2548 กับโครงการแคนดูโมเดล จนใน
ที่สุดไดทําโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทย โดยชักชวนเพื่อนสหกรณแใน 5
จังหวัด 15 สหกรณแ มารวมกันทํางานนี้ ซึ่งเห็นไดวาการเป็นเพื่อน เป็นมิตรที่ดีตอกันจะชวยใหเกิด
ความกาวหนา แตเดิมเราไมมีชุด ความรูจ นกระทั่งไดรวมกันทํางานโครงการนี้ จึง ไดเขาใจวาเรา
จําเป็นตองมีชุดความรู เพื่อการเตรียมตัวเขาสูการคาตลาดอาเซียน ซึ่งพวกเราเตรียมกันมาตั้งแตปี
2552 และการทํางานวิจัยนีช้ วยใหเราไดรูจักและเขาใจชองทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งพวกเรามีขาวแบ
รนดแ “เกิดบุญ” ที่มาจากสหกรณแหลายแหงรวมกันผลิตโดยใชมาตรฐานเดียวกัน
คุณศศิธร วิเศษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สนง.สหกรณ์ จ.จันทบุรี
ทํางานโครงการเครือขายคุณคาผลไม จ.จั นทบุรี กับสถาบัน ฯ ซึ่งกอนอื่น เราตองตั้ง
คําถามตัวเองกอนวา จากการทํางานทั้งหมดเรามองที่ประโยชนแของสมาชิก หรือการแสวงหากําไร
เนื่องจากตนเองเป็นนักสงเสริมฯ เราตองการนําคุณคาสูชุมชนและคนในสังคมดวยระบบสหกรณแ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นการรวมมือกันของ
อาเซียน ซึ่งเป็นการจับมือกันของกลุมคนจาก 10 ประเทศที่นับไดวาใชหลักการสหกรณแ เพื่อใหคน
กินดีอยูด ีเชนกัน
เราเป็ น กลุมสหกรณแ ใ นภาคตะวัน ออกที่มี ความเขม แข็ ง ในการรวมกลุม ผลิ ต ผลไ ม
คุณภาพเป็นอันดับหนึ่งในขบวนการสหกรณแของประเทศไทย มีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดภมู ิ
ปัญญาและประสบการณแ จ ากเกษตรกร จากงานโครงการทั้ง 2 ชุด ในเวลา 3-4 ปีที่ผานมา มี
เปูาหมายเพื่อสรางทายาทเกษตรกร ซึ่ง เป็น วัฒนธรรมในการทําการเกษตร เพราะคําวา ผลไม
“ปลอดภัย” นั้นตองตอสูในการผลิตผลไมคุณภาพเป็นอยางมาก ตองทําใหอยูในจิตวิญญาณทั้งตัว
ผูผลิตและผูบริโภค พรอมกับคํานึงถึงสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย เพื่อนําไปสูการสรางสังคมอยูเย็นเป็น
สุขรวมกัน เราตองพรอมที่จ ะค น หาองคแความรูใหมๆ และเห็ น ความเขมแข็ง ของคนที่ร วมกลุ ม
สหกรณแ สําหรับตลาดก็เป็น กลยุทธแและเครื่องมือในการรวบรวมคนใหเขามาสรางกลุมเพื่อเพิ่ม
ความเขมแข็งของเรา จึงอยากขอเชิญพี่ตวิ๋ (คุณวิลาวัลยแ ศรีประเสริฐ ) กลาวถึงการทํางานสหกรณแ
เพิ่มเติม
คุณวิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์
จากการทํางานกับกรมสงเสริม ฯ มา 34 ปี ปัจจุบันไดทําเรื่องกลุมอาชีพระดับอําเภอ
โดยสํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณแเริ่มสอนกลุมสมาชิกใหผลิตสินคาในชุมชน และมีการจัดงานมหกรรม
แสดงสินคากระจายไปทั่วประเทศ มีการรวมเครือขาย รวมคน รวมลงทุน ทํากิจกรรม โดยไดทดลอง
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จัด งานกันเองในจั งหวัด สุร าษฎรแธานี ซึ่ ง ประสบความสําเร็จ เป็น อยางดี จากกลุมอาชีพที่ไดมา
รวมกลุมกัน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
เห็นไดวาสหกรณแเป็นองคแกรแหงการเรียนรูรวมกันอยางแทจริง ตอไปขอเชิญคุณนารถ
พงศแ สุนทรนนทแ รวมเสนอขอคิดเห็น
คุณนารถพงศ์ สุนทรนนท์ สหกรณ์จังหวัดพังงา
เคยรวมงานกับสถาบันฯ ในโครงการวิจัยเครือขายชุมชนอนุรักษแทองเที่ยว จ.พังงา โดย
ใหขอสังเกตของคําวา “ชองวางของการใชดุลยพินิจ” ที่ทําใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางเจาหนาที่
กับนักสหกรณแ
อาจารย์เชิญ บารุงวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ
แสดงความคิดเห็น 2 เรื่อง คือ เรื่องแรกจากสโลแกนของโครงการราน Farmer Shop
ที่วา “ไมไดหวังกําไร แตอยากใหเป็นลูกคาประจํา” นั้นเป็นเรื่องที่ตองทําความเขาใจใหมาก เพื่อที่จะ
สามารถตอบโจทยแไดถูกในการที่จะเป็นรานคาที่ผูผลิตและผูบริโภคเป็นเจาของรวมกัน และเรื่องที่
สองคือขอสนับสนุน การทํางานเชิ ง คุณ คาที่จํ าเป็นตองทําเป็นอยางยิ่ง โดยหนวยงานรัฐเองตอง
วิเคราะหแใหดีวาประชาชนตองการอะไร
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ
ยกตัวอยาง British Council มีรานคาชุมชนโดยใชเทคนิควาใหลูกคาประจํามีสิทธิ์เขา
ประชุมเดือนละครั้ง พรอมแจงความตองการของตัวเอง วาตองการใหขายอะไรหรือไมขายอะไร และ
ใหสิทธิ์ลดราคา 10% โดยตองเขามาชวยงานในรานตามความถนัดของตัวเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอยาง
ของการดําเนินงานรานคาปลีกโดยหลักการสหกรณแ
นอกจากนีข้ อเชิญชวนโครงการราน Farmer Shop ไปรวมจัดงานแสดงโมเดลรานคา ที่
เมืองทองธานี ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นงานของกระทรวงสาธารณสุขในหัวของาน “รวมพลัง
อาหารปลอดภัย เทิดไทองคแราชินี” ซึ่งคาดวาเรานาจะสามารถนําสินคา เชน พืชผักปลอดสารพิษ
หรือขาวหอมมะลิ ไปเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลตางๆ ใหนําอาหารปลอดภัยเหลานี้ไปปรุงใหแก ผูปุวย
หรืออาจไปเปิดบู฿ทจําหนายสินคาในโรงพยาบาลเพื่อใชเป็นของนําเยี่ยมผูปวุ ยไดอกี ทางหนึ่ง เพื่อเป็น
การเปิดชองทางการตลาดใหแก Farmer Shop ใหเป็นที่รูจักเพิ่มขึ้น
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คุณจิรพันธ์ มีทรัพย์ มูลนิธธิ รรมะร่วมใจ กลุ่มผู้ปลูกข้าวคุณธรรม
เคยไดมีโอกาสเขารว มสัมมนาของ สสส. แลวพบวาปัญหาของเราคือ เมื่อมีสื่อไปทํา
รายการในทองที่แตเป็นสื่อขนาดเล็กทําใหไมคอยเป็นที่รูจัก และไมไดรับความสนใจ แตวันนี้ไดเห็น
วาสหกรณแจะมีสื่อเป็นของตัวเองจึงรูสึกดีใจมากที่เห็นวามีสื่อเขารวมงานกับสหกรณแ ซึ่งจะเป็นอีก
หนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนงานสหกรณแ
คุณสวิด แสงตะคร้อ กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่
ในวัน นี้กลุมเกษตรกรบานคลองใหญไดร วมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อแกปัญหา
หนี้สินใหแกก ลุมชาวนา จึ งมีก ารจั ดตั้ง กลุมองคแกรเกษตรกรขึ้น มา เพราะพวกเราตองการองคแ
ความรูจาก รศ.จุฑาทิพยแ และสถาบันฯ เพื่อปกปูองอาชีพชาวนาใหสามารถคงอยูต อไปได
คุณวิไล สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ไดติดตามงานของสถาบันฯ มาโดยตลอดขอชื่นชม รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ที่ไดทํางาน
ชวยเหลือคนในวงการสหกรณแ แตมีขอสังเกตจากวิทยากรทานหนึ่งในภาคเชาที่ไดกลาววาได แบง
สหกรณแเป็น 3 คาย ซึ่งในฐานะคนจากกรมสงเสริมฯ เราไมอยากใหเกิดการแบงคาย เพราะเราเป็น
พวกเดียวกัน เป็นสหกรณแเหมือนกัน เพราะกรมสงเสริมฯ เองทํางานมานาน นักวิจัยก็ไดนําทุนที่กรม
สงเสริมฯ มีอยูไ ปใชเชนกัน และเห็นดวยในเรื่องการสรางองคแความรูซึ่งเป็นสิ่ งสําคัญตองานสหกรณแ
นอกจากนี้เมื่อเห็นวามีสหกรณแบริการไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นสื่อที่จะเขามาเป็นเพื่อนรวม
ขบวนการสหกรณแก็รูสึกดีใจ เพราะคิดวาจะมีประโยชนแตองานสหกรณแมาก
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
จากประสบการณแที่ผานมาเห็นวาเรายังขาดกระบวนการสอนใหคิดและนําไปปฏิบัติได
ซึ่งสถาบันฯ พยายามคนหาวาเราจะทําอยางไรใหสามารถนําความรูจากหนังสือออกไปสอนคนอื่นได
จริง
คุณนุชรินทร์ อยู่อาไพ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
รวมงานกับสถาบันฯ ในโครงการเครือขายคุณคายางพารา ไดเลาเรื่องการทํางาน การ
ติดตอขอซื้อยางพาราจากหน วยงานตางๆ การดําเนินงานดานการตลาด ซึ่งเห็นวาสหกรณแเรายัง
ขาดการประชาสัมพันธแงานของสหกรณแ จึงคิดวานาจะเป็นสิ่งดีที่เห็นวามีหนวยงานของสื่อเขารวม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นขบวนการสหกรณแดวยในวันนี้ และเห็นวาประเทศไทยจะดีข้ึนดวยระบบ
สหกรณแ
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คุณวิชัย ประกอบทรัพย์ เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี
เป็น สมาชิ ก สหกรณแ ก ารเกษตรเขาคิ ชฌกู ฏซึ่ง ไดรว มงานกับสถาบัน ฯ ในโครงการ
เครือขายคุณคาผลไม แสดงความรูสึกวาการนําพาของสังคมหายไป ผูคนออกไปสูภาคอุตสาหกรรม
หมด ทําใหทายาทภาคการเกษตรหายไป คนรุนใหมเมื่อไดศึกษาเลา เรียนแลวไมหวนกลับไปสูภาค
การเกษตร ซึ่งจะสงผลใหขาดความตอเนื่องในการผลิตสินคาเกษตร ซึ่งขณะนี้ทางกลุมจึงพยายาม
สรางทายาทเกษตรกรรุนใหม โดยไดขยายงานและองคแความรูไปสูเพื่อนสหกรณแการเกษตรในพื้นที่
และจังหวัดใกลเคียง โดยเริ่มตนจาก สกก.เขาคิชฌกูฏ ไปสู สกก.มะขาม สกก. นายายอาม และสง
ตอไปยัง จ.ระยอง และ จ.ตราด ดวย
สุดทายจึงอยากขอใหอาจารยแทุกทานชวยสงเสริมใหคนคิดกลับสูบานเกิดดวย เพราะ
เราพรอมที่จะตอนรับคนรุนใหมกลับสูงานภาคการเกษตรอยางมาก
คุณบุญมาก ช้างโสภา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
เห็นดวยกับปัญหาที่วาคนรุนใหมไมกลับสูทองถิ่น เพราะเคยมีกรณีศึกษาเรื่องการสง
นักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีแลว กลับไปอยูในทองที่โดยจางงานในระดับวุฒิปริญญาตรี แตเด็ก
เหลานั้นไมสามารถอยูไ ด จึง ตองหัน กลับมาดูวาเราจะทําอยางไรที่จ ะคืน บัณ ฑิต กลับสู ทองถิ่น สู
ชุมชนได
เรามีการจัด งานโอทอปแตไมสําเร็จ ตามเปูาหมายที่แ ทจ ริง เพราะกลายเป็น ชองทาง
ทุจริตหาผลประโยชนแของเจาหนาที่ จึงขอฝากสถาบันฯ วาไดดําเนินงานมาถูกทางแลว แตอยากให
ขยายผลไปสูอาชีพภาคการเกษตร ซึ่งงานวิจัยมีอยูจ ํานวนมากคงตองดําเนินการกันตอไป
คุณนิคม เพชรผา มูลนิธธิ รรมะร่วมใจ กลุ่มผู้ปลูกข้าวคุณธรรม
ตนเองมองเห็นความเชื่อมโยงระหวางคําวา “ทุน” ซึ่งหมายถึงกลุม Modern trade กับ
คําวา “บุญ” โดยมีสหกรณแเป็นผูเชื่อมโยงระหวางสองคํานี้ ซึ่งตนเองมีสวนเป็นนักสหกรณแเพราะเรา
รวมกลุมกันทํานา พรอมกับปฏิบัติธรรม เมื่อกอนเราตองการใหขาวไดรับความนาเชื่อถือ จึงไปขอ
การรับรองมาตรฐาน IFOAM แตเมื่อกลับมาคิดวาเราจะทําใหนาเชื่อถือมากกวานั้นคือ การรับรอง
เกษตรอินทรียแและคุณธรรม เพื่อสงผานความสุขและความมั่นใจใหผูบริโภความีการเกือ้ กูลตอสังคม
และสิ่งแวดลอมจริง และมีการเชื่อมโยงทุนกับบุญ ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ
ขณะนีท้ างกลุมจึงไดทําโครงการวิจัยการรับรองมาตรฐานขาวคุณธรรม กับสถาบันฯ จึง
อยากเชิญชวนใหผูท่สี นใจไปเปิดเวทีการรับรองการผลิตขาวของชาวนา พรอมกับการเฉลิมพระชนมแ
พรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยูหั ว 84 พรรษา ชาวนาผู มี เมล็ ด พั น ธุแ พื ชพื้ น เมื องจะรวมตั ว
ทูลเกลาฯ ถวายเมล็ดพันธุแขาวอินทรียแท่เี ป็นพันธุแพ้ืนเมืองจํานวน 99 ตัน ซึ่งจะเป็นความมั่นคงทาง
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อาหารอีกทางหนึ่งดวย โดยสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จไปเป็นองคแประธานเปิดขบวนการเมล็ดพันธุแ
ในชวงกลางเดือนพฤศจิกายนนีด้ วย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอใหผูเขารวมเวทีฯ กลาวสรุป
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการ บ. ซี.เค. อินดัสทรี่ (2000) จากัด
สามัคคีคือพลัง ไมวาจะเป็นกลุมสหกรณแห รือกลุมใดๆ ก็ต าม เมื่อเรามีโอกาสไดรับ
คําแนะนําดีๆ จากผูใหญหลายทานก็รูสึกประทับใจและมีกําลังใจ ซึ่งหวังวาอนาคตของโครงการราน
Farmer Shop ของพวกเราจะกาวหนาตอไป
ดร.อัจฉริยา มณีน้อย ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บ. อดัมส์เอนเตอร์ไพรส์เซส จากัด
บ. อดัมสแฯ มุงมั่นที่จะผลิตผักอินทรียแตอไป เพื่อใหพวกผูบริโภคไดมีสิน คาปลอดภัย
บริโภคกันตอไป
คุณศศิธร วิเศษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สนง.สหกรณ์ จ.จันทบุรี
การขับเคลื่อนและการนําคุณคาสหกรณแ หัวใจคือคุณคาของการรวมกลุมและนําระบบ
สหกรณแไปใช
คุณบุญเกิด ภานนท์ ประธานเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
ฝากสหกรณแของพวกเรา อยากใหทุกทานรักกัน อยาทอดทิง้ กัน
คุณธนา ทั่วประโคน ผจก. ฝุายบริหารงานทั่วไป องคแการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย

ขอยกตัวอยางวาไทยพีบีเอสนําระบบสหกรณแไปใชอยางไร เชน การผลักดันชวยคนไทย
พลัดถิ่น ชวยใหรัฐแกปัญหาภาคประชาชนไดสําเร็จ เราเป็นสื่อสาธารณะจึงเปิดเวทีสาธารณะใหเปิด
กวาง สําหรับการเปิดหนาจอใหแกงานสหกรณแนั้นเรายินดี แตจะตองมีกระบวนการที่ชัดเจนและ
ตอเนื่อง ซึ่งอยากขอให รศ.จุฑาทิพยแ เป็นศูนยแกลางตอไป โดยเราจะเป็นสื่อมืออาชีพที่ทํางานเพื่อ
ประโยชนแของสาธารณะอยางแทจริง
คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
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กลาวเสริมวาตนเองคาดวาโครงการราน Farmer Shop นาจะเป็นเฟรนไชสแไดในอนาคต
และคิด วาสื่อสาธารณะไทยพีบีเอสจะเป็น สื่อชวยใหเราไดนําเสนอความคิด ของขบวนการออกสู
สังคมได
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
เมื่อวาน (วันพุธที่ 14 ก.ย. 2554) มีการประชุมของผูไดรับการประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคา ซึ่งสรุปไดวาทุกทานที่ไดรับรางวัลจะเป็นอาจารยแพรอมใหความรู
และชวยเหลือพวกเราชาวสหกรณแตอไป ซึ่งเราตองมีกระบวนการและกระบวนทัศนแที่ดี เพื่อการ
สรางทางเลือกของการกิน ดีอยูดีของคนในชาติ สําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุก ทานที่เขารวมงานเวที
เสวนาตลอดจนถึงขณะนี้ ขอขอบพระคุณ

ปิดเวทีเสวนา เวลา 16.30 น.
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วาระการประชุมครั้งที่ 7
รายงานการประชุมย่อยการทบทวนการวางระบบสัง่ ซื้อ
วันที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 16.00 – 17.30 น.
ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้เข้าประชุม :
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณสายสุดา
3. คุณวสินธรา
4. นายธนวัฒนแ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
ขวยเขิน
ธนะปลืม้

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เจาหนาที่วิจัยประจําโครงการ Farmer shop
เจาหนาที่วิจัยประจําโครงการ Farmer shop

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
ผอ.ประชุมรวมกับ รอง ผอ.และเจาหนาที่วิจัยประจํ าโครงการ Farmer Shop เพื่อ
ทบทวนการวางระบบการสั่งซือ้ การรับสินคา การขายสินคา การจัดประชาสัมพันธแ การลงบารแโคด
การเช็คสต็อค การทํารายงานสรุปการขายและกําไรขาดทุน การจําหนาย มีรายละเอียดดังนี้
ผอ.ไดหารือเกี่ยวกับการวิจัยตลาดวามี Supplier เพียงพอหรือไมและจะคัดสรรอยางไร
ใหเพียงพอ พรอมทั้งวาดแผนผัง Supplier ของราน Farmer Shop โดยแบงไดเป็น 3 หมวดไดแก ซื้อ
ขาด ฝากขายและเครดิต 30 วัน ผอ.ไดหารือเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน พรอมทั้งวาด Flow โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การสั่งซือ้
โดยคุณสาวิตรีและคุณวสินธราเป็นผูสั่งซือ้ ผานทางผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
- รายการสินคาคงคลัง
- พนักงาน Stock/พนักงานขายเสนอจํานวนสั่งซือ้ ตามรายการสินคาประจําสัปดาหแ ทุก
วันเสารแผานผู้จัดการ
- เรื่อง Pre PO ผานผูจัดการ
- ออกใบ PO ทุกวันจันทรแ
- เสนอซือ้ วัสดุอุปกรณแประจําเดือน
- โดยจําแนกตามรหัสไดดังนี้ S0 = ขอมูลภายในเครื่อง, Draft S1 = File Print Out
ประจําสัปดาหแ, S1 = รายงานสินคาคงคลังที่ตัดยอดแลว, S1A = รายการสินคาที่ไมมียอดคงเหลือ
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การรับสินค้า
โดยคุณสาวิตรีและคุณประทินเป็นผูรับสินคา โดยคุณวสินธราเป็นผูตรวจ
- ใบสั่งของเช็คกับใบ PO
- ตรวจรับสินคา/เซ็นรับสินคา
- ณ ศูนยแขา ว
การขายสินค้า
โดยคุณธนวัฒนแ
- จัด Promotion
- ทําแผนประชาสัมพันธแ
การลง Barcode
โดยคุณวสินธรา
- ลง Barcode เขาระบบ
- นําขึ้น Shelf
การเช็ค Stock ประจาเดือน
โดยคุณวสินธรา คุณธนวัฒนแหรือผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
- ทุกวันเสารแ สัปดาหแที่ 4 ของเดือน
การทารายงานสรุป การขาย กาไร-ขาดทุน
โดยคุณวสินธรา
ผอ.มอบใหนายธนวัฒนแ ออกแบบแผนประชาสัมพันธแสินคาของโครงการราน Farmer
Shop และจัด พิมพแระเบียบปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่ราน Farmer Shop ผอ.มอบใหคุณ วสิน ธรา
บัน ทึก ถึ ง ผอ.เมื่อ พบวา มีสิน ค าหาย เพื่อนํ ามาเป็น ตน ทุน และมอบใหคุณ วสิน ธราบัน ทึ ก เมื่อ มี
Supplier ขอเลื่อนการสงสินคา หลังจากออกใบ PO แลว
เรื่องอื่นๆ ผอ.มอบใหคุณวสินธรา กรณีมีคุณประกอบการนําสินคามานําเสนอขายใน
ราน Farmer Shop
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 14/2554
วันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 15.30 – 17.30 น.
ณ ศูนยแสารสนเทศสหกรณแ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพยแ
2. คุณสายสุดา
3. คุณกาญจนา
4. คุณบรรหาร
5. คุณสุขุม
6. คุณสมพงษแ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
คูหากาญจนแ
แสงฟูาสุวรรณ
ไวทยธํารงคแ
ชุมเพ็งพันธุแ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส. วสินธรา

ขวยเขิน

เริ่มประชุม

เวลา 15.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
นักวิจัย
ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
รองประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณแ

รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท แจงแกท่ปี ระชุม ดังนี้
1. สรุปผลการจําหนายสินคาของโครงการราน Farmer Shop ตั้งแตวันที่ 26 ส.ค. 2554
– 19 ก.ย. 2554 รวมยอดจําหนายจากบู฿ท Farmer Shop ในเวทีเสวนาวิชาการฯ วันที่ 15 ก.ย. 2554
แลว เป็นเวลาเปิดรานทั้งหมด 18 วันมียอดขายทัง้ หมด 28,852 บาท กําไรสุทธิรวม 3,198 บาท
2. รายงานแบบประเมินการจัดบู฿ทในเวทีเสวนาวิชาการฯ วันที่ 15 ก.ย. 2554 จากการ
รวบรวมแบบประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมงานเสวนาฯ ไดทงั้ สิน้ 286 ชุด มีผูแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบู฿ท Farmer Shop จํานวน 156 ราย คิดเป็นรอยละ 54.5 ของผูตอบแบบประเมินทั้งหมด
โดยมีการแสดงความคิดเห็นในดานตางๆ เชน มีการจัดบู฿ทไดนาสนใจและสวยงาม 65 ราย ควร
ขยายรานออกสูต ลาดใหก วางขวางมากขึ้น 15 ราย พื้น ที่ในการจั ด รานควรกวางกวานี้ 15 ราย
สถานที่ในการจัดมีความเหมาะสมดี 14 ราย เป็นรานที่นาสนใจมาก เนนเพื่อสุขภาพ 10 ราย ควรมี
การจัดแยกสินคาใหเป็นกลุมเดียวกัน 5 ราย และควรมีการอธิบายจุดเดนของสินคาและมีปูายบอก
ราคาที่ชัดเจน 4 ราย เป็นตน
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วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2554

2.1 รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริห าร Farmer Shop ครั้ ง ที่
13/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีขอแกไขดังนี้
- หน้า 2 วาระที่ 3.3 เรื่องความคืบหนาการนําสินคาวางจําหนายที่รานคาไรสุวรรณ จ.
นครราชสีมา ใหแกไขดังนี้ ยอหนาแรกจากเดิม “คุณกาญจนา คูหากาญจน์ แจ้งว่าพบปัญหา.....
หากเกิดปัญหาอีกครั้งจึงหาทางแก้ปัญหาต่อไป” ใหเปลี่ยนเป็น “คุณกาญจนา คูหากาญจน์ แจ้ง
แก่ที่ประชุมเพื่อรับทราบร่วมกันว่าร้านค้าได้โอนเงินให้ผู้ประกอบการเฉพาะสินค้าที่จาหน่าย
ได้” และยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 1 ใหเปลี่ยนคําวา “นอกจากนี้” เป็น “จากนั้น”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่แกไข
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การเตรียมการสาหรับ จัด ร้าน Farmer Shop ณ ไร่สุว รรณ อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดรับแจงจากคุณพูน ทรัพยแวาขณะนี้ไดจัดเตรียมพื้นที่ขนาด
4X5 เมตร สําหรับโครงการราน Farmer Shop เรียบรอยแลว ในเบื้องตนจึงขอชั้นวางสินคา 8 อัน
และขอปรึกษากับคณะกรรมการบริหารฯ วาจะใชระบบการสั่งสินคาอยางไร
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลวไดขอสรุปวา ในชวงแรกจะเป็นการทดลองระบบโดยให
ทางรานคาไรสุวรรณ สั่งสินคาโดยตรงกับผูประกอบการแตละรายที่สถาบันฯ ไดสงรายชื่อสินคาไป
แลว และขอความรวมมือใหผูประกอบการจัดสงสําเนายอดเงินโอนที่ไดรับจากรานคามายังสถาบันฯ
พรอมสงคาดําเนินการ 5% ใหแกโ ครงการราน Farmer Shop ดวย สําหรับเรื่องการสงสิน คาใน
เบื้องตนคุณออ (สํารับโบราณ) รับหนาที่ประสานงานดูแล และในวันพรุงนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย.
2554) คุณสายสุดาและคณะกรรมการบริหารฯ จะเดินทางไปไรสุวรรณ เพื่อวัดพื้นที่ วางแผนการ
จัดวางและตกแตงราน โดยจะสงสินคาไปจัดวางภายในวันศุกรแท่ี 23 ก.ย. 2554 เพื่อใหรองรับลูกคา
ที่จะเขารานในวันเสารแท่จี ะถึงนีไ้ ด
นอกจากนีค้ ุณกาญจนา คูหากาญจนแ เสนอใหมีการตรวจสอบสต็อกสินคาที่ไรสุวรรณ
ทุก 2 เดือนเพื่อใหยอดจําหนายกับจํานวนสินคาคงเหลือมีความถูกตองตรงกัน
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3.2 แผนการด าเนินงาน 3 เดือนแรกของการจัดเวทีคั ดสินค้ า เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการดาเนินการพัฒนาเครือข่ายต้นน้า (นาร่อง)
แผนการดาเนินงาน

1

1. การจัดเวทีคัดสินค้า ครั้งที่ 5 (คุณอ้อ)
2. การจัดเวทีคัดสินค้า ครั้งที่ 6 (กรม
ส่งเสริมฯ)
3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนว
ทางการยกระดับผู้ประกอบการ ณ จ.
กาญจนบุรี
4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้ประกอบการ โอทอป จ.นนทบุรี
5. การจัดเวทีเรียนรู้การพัฒนากลุ่มธุรกิจ
เชิง คุณ ค่า กล้วยเล็บมือนาง ต้ นน้า กลาง
น้า ปลายน้า ณ จ.ชุมพร
6. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
6
Farmer Shop

ตุลาคม
2
3

4

พฤศจิกายน
1 2 3 4

ธันวาคม
1 2 3 4

10
11

17

26

4

2

7

หมายเหตุ วันที่กําหนดไวในตาราง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการนัดหมายของผูประสานงาน
วาระที่ 4
อื่นๆ
1. คณะกรรมการบริหารฯ ใหคําแนะนําสําหรับการออกบู฿ทครั้งตอๆ ไป ตองจัดเตรียม
สินคาสําหรับการจําหนายใหเหมาะสม และสอดคลองกับสินคาที่นํามาสาธิตหรือใหชิมฟรีในงานดวย
2. คุ ณ กาญจนา แจ ง พบปั ญ หาสิ น ค า บางชนิ ด ในร า น Farmer Shop ที่ ค ณะ
เศรษฐศาสตรแหมด Shelf แตผูประกอบการยังไมไดรับการสั่งของเพิ่ม ซึ่งกรณีนี้ รศ.จุฑาทิพยแ แจง
แกท่ปี ระชุมวามีการวางระบบใหมกับพนักงานและผูรับผิดชอบเรียบรอยแลว
3. คุณกาญจนา ใหคําแนะนําเพิ่มเติมเรื่องการสั่งสินคากับผูประกอบการ ควรทําใบ PO
และกําหนดวันสงสินคา ไปยังผูประกอบการและใหมีการตอบรับจากผูประกอบการเป็นลายลักษณแ
อักษรกลับมายังรานดวย เพื่อปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
4. วันเสารแที่ 24 ก.ย. 2554 นัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม ใน
เวลา 10.00 น. เพื่อสํารวจพื้นที่กอนนําสินคาของโครงการราน Farmer Shop ไปวางจําหนาย
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5. เรื่องการออกบู฿ทที่อิมแพค เมืองทองธานี ในงาน “รวมพลังอาหารปลอดภัย เทิดไท
องคแราชินี”ของกระทรวงสาธารณสุข (ที่ไดรับการติดตอจากคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ) ในเดือนตุลาคมนี้
ใหผูประกอบการที่ตองการนําสินคาไปรวมจําหนาย ไปในนาม “เครือขายราน Farmer Shop” โดยให
สถาบันฯ ติดตอประสานงานขอพื้นที่ขนาดประมาณ 3X3 เมตร
6. กรณีปัญหาของผูประกอบการที่นําสินคาไปวางจําหนายในรานคาสหกรณแ กฟผ. ที่
พบวาบางรายยังไมไดรับการชําระเงิน แตมีการสั่งสินคาหลายครั้งนั้น รศ.จุฑาทิพยแ มอบใหคุณสาย
สุดา ติดตอนัดหมายขอหารือกับตัวแทนรานคา กฟผ. อีกครั้ง

เลิกประชุมเวลา

17.30 น.
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สรุปรายงานการประชุมย่อย
วางระบบเงื่อนไขการเป็นสมาชิกโครงการ Farmer Shop
วันที่ 22 กันยายน 2554
ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้เข้าประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. นายสนธยา
3. นายธนวัฒนแ
4. นางสาววสินธรา
5. นางสาวสาวิตรี

ภัทราวาท
สีแดง
ธนะปลืม้
ขวยเขิน
นุกันยา

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เจาหนาที่ศูนยแสารสนเทศ
เจาหนาที่วิจัยประจําโครงการ
เจาหนาที่วิจัยประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop

เริ่มประชุม เวลา 9.10 น.
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ ไดเปิดการประชุม กลาววาเรื่องการแจกบัตร
Member card นั้นมีจุดมุงหมาย คือ สรางความผูกพันธแกับสมาชิก และสรางแบรนดแ เพื่อนําขอมูล
สมาชิกมาจัดทําเป็นฐานขอมูล ซึ่งจากการแจกบัตร Member Card ยังมีการเก็บขอมูลไมครบถวน
ซึ่งผูอํานวยการไดใหขอเสนอแนะวา จําเป็นตองเก็บ ชื่อ-นามสกุล และเบอรแโทรศัพทแ เป็นหลัก เพื่อ
ใชในการสืบคนในโปรแกรมขายหนารานได เมื่อสมาชิกมาใชบริการ ถาหากสมาชิกลืมบัตร ใหแจง
ชื่อ-นามสกุล หรือ เบอรแโทรศัพทแ ในครั้งนีใ้ หดําเนินการตามนโยบายในการแจกบัตร Member Card
โดยมีเงื่อนไข 4 ขอดังนี้
1. เพื่อประชาสัมพันธแโครงการราน Farmer Shop
2. เพื่อเขาถึงกลุมลูกคาที่มาใชบริการกับทางโครงการราน Farmer Shop
3. เพื่อเป็นชองทางการจายเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิก และจัดทําเป็นฐานขอมูลสมาชิก
4. เพื่ อให ลู ก คา ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ได ร หั ส สมาชิ ก แสดงถึง ความเป็ น เจา ของ โดยมี จิ ต
วิญญาณ ลูกคาอยากกลับมาใชบริการที่รานอีก
โดยการเป็นสมาชิกของทางรานมีจุดมุงหมายใหลูกคาไดเขารวมการประชุมทุกเดือน
เพื่อเสนอความคิดเห็นตอโครงการราน Farmer Shop ตอไปในอนาคตซึ่งมอบหมายใหคุณสาวิตรี นุ
กันยา เป็นผูเก็บขอมูลสมาชิกและแจกบัตร Member Card
เลิกประชุม เวลา 9.50 น.

1-84

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 15/2554 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3/2554)
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 – 13.30 น.
ณ ศูนยแสารสนเทศสหกรณแ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
2. คุณสายสุดา ศรีอุไร
3. คุณกาญจนา คูหากาญจนแ

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
นักวิจัย
ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer

Shop
4. คุณบรรหาร

แสงฟูาสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer

5. คุณสุขุม
6. คุณสมพงษแ

ไวทยธํารงคแ
ชุมเพ็งพันธุแ

Shop

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส. วสินธรา ขวยเขิน
2. นายธนวัฒนแ ธนปลืม้
เริ่มประชุม

เวลา 9.00 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

เจาหนาที่โครงการวิจัย
เจาหนาที่โครงการวิจัย

รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท สรุปยอดการจําหนายสินคาของโครงการราน Farmer Shop
ตั้งแตวันที่ 26 ส.ค. 2554 – 23 ก.ย. 2554 มีรายไดจากการขายทั้งสิ้น 148,364 บาท หักตนทุน
สินคา สินคาสูญหาย/ชํารุด และสินคาใหชิม แลวมียอดกําไรขั้นตน 52,498.13 บาท นอกจากนี้ได
ชําระเงินคาเชาพื้นที่และคาน้ํา-ไฟ เดือนแรกไปแลวประมาณ 20,000 บาท
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2554

2.1 รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริห าร Farmer Shop ครั้ ง ที่
14/2554 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 ที่ประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 รายงานความก้าวหน้า Outlet ไร่สุวรรณ และการจัดร้าน Farmer Shop ใหม่
ณ ไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
รศ.จุฑาทิพยแ แจงความคืบหนาวา คุณมณิสรา เจนวากรวงศแ (คุณออ สํารับโบราณ) ได
จัดสงภาพและรายงานความคืบหนาการจัดสินคาขึ้นชั้นวางในราน ซึ่งจัดวางสินคาไวตั้งแตวันอังคาร
ที่ 27 ก.ย. 2554 พรอมรายงานวาคุณสมชาย ไดหารือเรื่องการขอจัดวางสินคาบางชนิดแยกโซน
จาก Farmer Shop ซึ่งที่ประชุมหารือแลวเห็นพองวาไมควรแยกการจัดวาง เพราะสินคาทั้งหมดไปใน
นามโครงการราน Farmer Shop โดย รศ.จุฑาทิพยแ ขอนัดหารือเรื่องนโยบายกับ ผอ.สมชาย อีกครั้ง
หนึ่ง
3.2 รายงานความก้าวหน้า Outlet ร้านสหกรณ์ กฟผ.
คุณสายสุด า แจงแกที่ประชุมวาไดขอนัดหารือกับตัวแทน กฟผ. แลวในสัปดาหแนี้ แต
เนื่องจากตัวแทนประสบปัญหาน้ําทวม จึงขอเลื่อนนัดไปเป็นสัปดาหแหนา ที่ประชุมจึงขอนัดเป็นวัน
พฤหั ส บดี ที่ 13 ต.ค. 2554 ในภาคบ าย หลัง จากเวทีคัด สิน ค าในภาคเชาเสร็จ สิ้น โดยจะเชิ ญ
กรรมการและฝุายจัดการของรานสหกรณแ กฟผ. เขารวมหารือดวย
3.3 การจัดเวทีคัดสินค้า ในวันที่ 13 ต.ค. 2554
- คุณสายสุดาแจงกําหนดการจัดเวทีคัดสรรสินคาในวันพฤหัสบดีท่ี 13 ต.ต. 2554
- ผูประกอบการที่จะเขารวมการคัดสรรสินคามาจากการแนะนําของคุณมณิสรา
(คุณออ) และใหคุณสายสุดาติดตอกับคุณวิลาวัณยแ ศรีประเสริฐ นักวิชาการชํานาญการพิเศษ จาก
สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณแ เพื่อขอความรวมมือจัดสงผูประกอบการเขารวมการคัดสรรสินคาในครั้ง
นีด้ วย
- ทีป่ ระชุมมอบหมายใหคุณธนวัฒนแ จัดทําแบบฟอรแมสําหรับผูประกอบการ เพื่อ
จัดเก็บเป็นฐานขอมูลผูประกอบการ ผลิตภัณฑแ แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต /มาตรฐานที่ไดรับ/
การรับรองคุณภาพ แหลงจําหนาย และทิศทางธุรกิจในอนาคต 3 ปีขางหนา
3.4 การเตรียมการสาหรับการจัดบู๊ทในงานมหกรรม สกว. ในวันที่ 23-27 พ.ย.
2554
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รศ.จุฑาทิพยแ ไดหารือกับฝุายจัดการและออกแบบบู฿ทของ สกว. แลว พรอมแสดง
(ราง) แผนผัง บู฿ทที่ฝุาย สกว. ออกแบบมาใหที่ประชุมรวมกัน พิจารณา โดยโครงการราน Farmer
Shop จะไดพ้นื ที่ขนาด 10X10 เมตร ซึ่งที่ประชุมไดขอสรุปดังนี้
- จัดใหมีแคชเชียรแจํานวน 2 จุด โดยใชการเชาระบบจาก บ.เอดา ซอฟทแ
- มีโต฿ะสําหรับจัดใหชิม หรือสาธิตสินคาตัวอยางหนาชั้นวางสินคาแตละชนิดที่
จะไปจัดแสดง เชน ชาใบหมอน กลวยอบเล็บมือนาง น้ําพริกแมเกตุ กาแฟ
ชุมพร แชมพูชมพูพันทิพยแ เป็นตน
- ควรจัดใหมีตูแชเย็น 1 ตู
- จะมีการจัดทําชุดกระเปา Farmer Shop ใสสินคาชนิดตางๆ จําหนายในราคา
พิเศษ 200 บาท โดยมีจํานวนจํากัดในแตละวัน
- สรุปรายการสินคารวมจัดแสดง จํานวนสินคา และตน ทุน ภายในสิ้น เดือน
ตุลาคม โดยใช concept สินคาคุณภาพ ราคาเป็นธรรม
- ขอให คณะกรรมการบริห ารฯ รวมกันดูแลบู฿ทตลอดการจัด งาน โดยมีคุณ
กาญจนา ประธานกรรมการฯ นําทีมในการจั ดสิน คา พรอมทั้ง จั ด ทําปูาย
กรรมการบริหารฯ - จัดทําโบรชัวรแประชาสัมพันธแโครงการรานฯ ไวแจกใน
งาน โดยขอใหกรรมการฯ รวมกันเสนอรูปแบบการจัดทํา
- การจัดสงสินคานั้นผูประกอบการแตละรายตองจัดสงสินคาใหเสร็จสิ้นกอน
9.00 น. ของทุกวัน ตลอดการจัดงาน
3.5 การเตรียมการสาหรับการจัดทาโครงการของขวัญปีใหม่
- มอบให คุณ เกเ (ขนมหวาน) จั ด ทํากระเชาขนมหวาน และชุด ของขวัญขนม
หวานสําหรับปีใหมมาจําหนาย
- จัดทําถุงของขวัญ Farmer Shop ในราคา 300, 500 และ 900 บาท พรอมทํา
พวงกุญแจที่มีรูปคุณบุญซื่อหอยไวที่กระเปาเพิ่มเติมดวย
- ผูประกอบการแตละรายสามารถทําแคมเปญ (campaign) สินคาของตนเอง
มารวมจําหนายในชวงปีใหมได
- สั่งสินคา “ดินญี่ปุน” มารวมจําหนายเป็นของขวัญปีใหมดวย
- สําหรับการจั ด ทําแคตตาล็อกชุด ของขวัญประชาสัมพัน ธแไปยัง คณะตางๆ
ภายใน ม.เกษตรศาสตรแ จะตองแลวเสร็จ ภายในวัน ที่ 15 พ.ย. 2554 โดย
มอบหมายใหคุณโอมเป็นผูจัดทําแคตตาล็อก
- จัด ทํา ส.ค.ส. โดยใหคุณ สายสุด า ประสานงานกับอาจารยแวรเทพ ไวทยา
วิโรจนแ ชวยจัดทํากลอนประกอบภาพคุณบุญซื่อ 6 แบบ และใหหารือกับคุณ
สมชาย ไปรษณียไทยเพื่อสอบถามขัน้ ตอนการฝากขายกับไปรษณียแไทยดวย
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3.6 การเตรียมการสาหรับพิธเี ปิดโครงการร้าน Farmer Shop
- พิธีเปิดโครงการราน Farmer Shop จะจัดขึ้นในวันศุกรแท่ี 9 ธ.ค. 2554
- เชิญ ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงคแ เป็นประธานในพิธี
- จัดพิธีสงฆแ เลีย้ งพระ 5 รูป
- เชิญแขกรวมงานประมาณ 200 ราย เชน คณบดีทุกคณะใน มก.
- ผูประกอบการจัดสาธิตแสดงสินคา หรือใหชิมฟรี
- เชิญ ดร.นาวิน เยาวพลกุล รวมพูดคุยหัวขอเรื่อง “ขอคิดธุรกิจเกษตรไทย”
- ประกวดโครงการตางๆ
- จัดทํากระเปาดินสอผา ปักลายโลโก Farmer Shop และรูปคุณบุญซื่อ ที่สาย
ถือของกระเปา เพื่อใชเป็นของที่ระลึกสําหรับแจกใหผูรวมงาน
- มีกองคาราวานขาวมาจัดแสดงและจําหนาย พรอมใหสิทธิพิ เศษซื้อขาวในวัน
งานและสมัครสมาชิกขาว จะไดซอื้ ขาวในราคาพิเศษเป็นระยะเวลา 1 ปี
3.7 ติดตามความก้าวหน้าการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดาเนินการพัฒนา
เครือข่ายต้นน้า (นาร่อง)
- การจัดเวทีคัดสินคา ครั้งที่ 5 กําหนดเดิมวันที่ 10 ต.ค. 2554 เปลี่ยนเป็นวัน
พฤหัสบดีท่ี 13 ต.ค. 2554
- การจั ด เวทีแ ลกเปลี่ยนเรียนรู ณ จ.กาญจนบุรี และ จ.นนทบุรี ขอเลื่อ น
ออกไป รอกําหนดวันใหมอีกครั้ง
- การจั ด เวทีเรียนรูการพัฒนากลุมธุร กิจ เชิง คุณ คากลวยเล็บมือนาง ณ จ.
ชุมพร จะจัดขึ้นในวันศุกรแท่ี 4 พ.ย. 2554 ในหัวขอเวที “ลูทางการพัฒนากลุม
ธุรกิจเชิงคุณคากลวยเล็บมือนาง” โดยผูเขารวมเวทีฯ ประกอบดวย กลุมผู
ปลูก กลวยเล็บมือนาง กลุมผูแ ปรรูป และเชิญ ผอ. ธ.ก.ส. เขารวมเป็น ผู
สัง เกตการณแ ดวย ซึ่ง คุณ บรรหารรับเป็น ผูประสานงานจั ด สง รายชื่อ ที่อยู
ใหแกสถาบันฯ จากนั้นสถาบันฯ จะจัดทําหนังสือเชิญสงไปยังผูเขารวมเวทีฯ
อีกครั้ง
วาระที่ 4

อื่นๆ

1. เรื่องการเปิดรานจําหนายสินคาของโครงการราน Farmer Shop ณ ตลาดสุขใจ สวน
สามพราน นั้นที่ประชุมสรุปรวมกันวาใหคุณกาญจนาจัดหาพนักงานขายเพื่อทดลองดําเนินการใน
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ขัน้ ตนกอน โดยขณะนีร้ อฝุายสถานที่ของสวนสามพรานจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณแให คาดวาจะเริ่ม
จําหนายไดในเดือนพฤศจิกายนนี้
2. คณะกรรมการบริหารฯ เสนอใหจัดแสดงสินคา ณ โรงพยาบาลตางๆ เชน รพ.วชิร
พยาบาล ซึ่งคุณกาญจนา เสนอใหลองทดสอบระบบที่ตลาดสุขใจกอนในเบื้องตน เพื่อหาขอสรุปอีก
ครั้ง
3. คณะกรรมการบริห ารฯ รวมกัน พิจ ารณากฎระเบียบของพนัก งานโครงการราน
Farmer Shop ที่สถาบันฯ จัดทําขึ้นจํานวน 36 ขอเพื่อใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานฯ
ทั้งนีก้ รรมการในที่ประชุมรับทราบรวมกัน และมีขอเสนอแนะดังนี้
- ใหเพิ่มบทลงโทษไวดวย เชน หากทําความผิดครั้งแรกจะทําใบเตือนใหพนักงานลง
นามรับทราบ และถาทําครั้งที่ 3 จะใหออกจากการเป็นพนักงานรานฯ ทันที
- ให ทํ า สัญ ญาทดลองงาน 3 เดื อ น ไวเ ป็น ลายลั ก ษณแ อัก ษร เพื่อ ใหพ นั ก งาน
รับทราบไว กอนเริ่มทํา งาน หากไมผานการทดลองงาน สถาบัน ฯ สามารถเลิ ก จางไดโดยไม มี
ความผิดใดๆ
เลิกประชุมเวลา

13.30 น.
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การประชุมนาเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ชุดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 5
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. ดร.สีลาภรณแ
3. อาจารยแไพโรจนแ
4. ศ.ดร.โสภิณ
5. รศ.ดร.จันทรแจรัส
6. คุณวราภรณแ
7. คุณอังคณา
8. คุณอรุษ
9. คุณสุทิศ
10. คุณดิษยา
11. คุณวิชัย
12. คุณชมพูนุท
13. รศ.ศานิต
14. ผศ.ดร.ปิติ
15. คุณนุชรินทรแ
16. คุณบุญเกิด
17. คุณบุญลวน
18. คุณรุงอรุณ
19. คุณนิตยา
20. คุณวิทูล
21. คุณภูมิ
22. คุณเคลื่อน
23. คุณอํานวย
24. คุณพรสุดา
25. คุณสายสุดา

ภัทราวาท
บัวสาย
สุจินดา
ทองปาน
เรี่ยวเดชะ
ขจรไชยกูล
ใจเลีย้ ง
นวราช
จิราวุฒิพงศแ
ยศพล
มีสวัสดิ์
บุญราชแขวง
เกาเอีย้ น
กันตังกุล
อยูอ ําไพ
ภานนทแ

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
เจาหนาที่บริหารโครงการ
หัวหนาโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
นักวิจัยโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
นักวิจัยโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
นักวิจัยโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
นักวิจัยโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
หัวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา
หัวหนาโครงการวิจัย (รวม) เครือขายคุณคายางพารา
นักวิจัยโครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา
หัวหนาโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณแไทย
อุดมพันธแ
ทีมกลยุทธแโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ
เชาวกรกุล
ทีมกลยุทธแโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ
อินทรแทอง
ทีมกลยุทธแโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ
ธรรมเดชากุล นักวิจัยโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิฯ
ชางถม
กรรมการ สกก.เกษตรวิสัย จํากัด
ลัดดาไสว
กรรมการ สกก.ประสาท จํากัด
ลครศรี
สหกรณแการเกษตรบรบือ จํากัด
ภาคภูมิรัตนแ หัวหนาโรงสีขาว สกก. บรบือ จํากัด
ศรีอุไร
รองผูอํานวยการสถาบันฯ ฝุายบริหาร
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพจนแ
2. นายธนวัฒนแ
3. นายสนธยา
4. นางสาวผุสดี
เริ่มประชุม

สุขสมงาม
ธนะปลืม้
สีแดง
กลิ่นเกสร

เจาหนาที่วิจัย
เจาหนาที่โครงการวิจัย
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ

เวลา 09.00 น.

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวตอนรับผูเขารวมเวทีทุกทาน และเชิญ ดร.สีลาภรณ์ บัว
สาย รองผูอํานวยการ สกว. กลาวฝากสิ่งที่เป็นประโยชนแแกท่ปี ระชุมเพื่อและเปิดการประชุม
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กลาวเนนเรื่องการเพิ่มความสามารถในการจัดการเชิงธุรกิจ และ
ตองชวยชาวบานใหสามารถทําบัญชีเป็นจึงจะชวยใหประชาชนอยูรอดไดในสภาวะปัจจุบัน แตยังมี
คําถามอยูท ี่วาใครจะชวยใหเกษตรกรทํางานภาคธุรกิจได ซึ่งเห็นวางานของสถาบันฯ นี้เป็นตัว ชวยที่
จะเรียนรูกับภาคเกษตรกรใหสามารถอยูร อดได และการดึงเอาภาคเอกชนเขามารวมงานดวยกันไดก็
เป็นอีกวิธีหนึ่งเชนกัน ซึ่งงานในชุดสหกรณแมีหลายรูปแบบแตมีวิธีคิดคลายๆ กัน ทั้งนี้เราเริ่มเขาใจ
แลววาตองทําความเขาใจกับตลาดที่ปัจจุ บันเนนลูกคาเป็นหลัก การผลิตใดๆ ตองคํานึงถึงความ
ตองการของลูกคาหรือผูบริโภค ซึ่งเหลานี้เป็นการเพิ่มความสามารถในการประกอบการเชิงธุรกิจ
ของเกษตรกรที่จะเป็นทางออกสําหรับงานภาคการเกษตรได และหลายๆ เรื่องตองเรียนรูไปดวยกัน
สําหรับโครงการวิจัยเครือขายคุณคาสามพรานที่เขารวมเวทีในวั นนี้ มีลักษณะเป็นการ
ทํางานขามวัฒนธรรม ระหวางชาวบาน ผูประกอบธุรกิจ นักวิชาการ และราชการ ซึ่งทั้ง 4 กลุมมี
ความแตกตางกันมาก จึงเขาใจวาเป็นเรื่องยากในการทํางาน เชน กลุมนักวิชาการที่บางครั้งจะไม
สนใจในผลสัมฤทธแ หรือกฎระเบียบ แตสนใจเพียงความแมนยําในงานวิจัย สวนราชการนั้นจะมอง
เรื่องความถูกระเบียบหรือไม ตองทําตามกฎอยางระมัดระวัง ดังนั้น “การทางานบนฐานวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันเป็นเรื่องยากมาก ต้องเรียนรู้เยอะ” ตองทําความเขาใจกับวิธีคิด และหาทางยืดหยุนให
ทํางานรวมกันไดทงั้ ชาวบาน นักวิชาการ นักธุรกิจ ตลอดจนราชการ ซึ่งคิดวาถึงเวลานีน้ าจะเริ่มปรับ
เขาหากัน ไดบางแลว ทั้ ง นี้มีสิ่ง สําคัญที่จ ะนําไปสู ความสําเร็จ 2 เรื่องคื อ การเรียนรู และเรื่อ ง
ความสัมพันธแ ซึ่งเรื่องการจัดการความสัมพันธแมักเป็นสิ่งที่ไมคอยมีใครทํา การจัดเวทีตางๆ เป็น
เครื่องมือชวยเปลี่ยนความเชื่อมั่น ใหเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น จึงรูสึกแปลกใจมากที่นักวิชาการไมทํา
เรื่ อ งนี้ ทั้ ง ๆ ที่ ใ นประเทศไทยนั้ น เรื่ อ งความสั มพั น ธแ เ ป็ น สิ่ ง ที่ สํ า คัญ มาก ถา สามารถจั ด การ
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ความสัมพัน ธแไ ดดี นาจะมีประโยชนแและชวยใหเกิดพลัง อยางมหาศาล จากนั้น จึง กลาวเปิด เวที
นําเสนอ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณแ และพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
 การนาเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่
2 และข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3
คุณอรุษ นวราช หัวหนาโครงการ นําเสนอ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณแโครงการวิจัยฯ ปี
ที่ 2 มีหลักการและเหตุผลเพื่อการสรางเครือขายชุมชนโดยมีสวนสามพรานเป็นแกนนํา เพื่อสงเสริม
การเชื่อมโยงโซอุปทานไปสูการทําเกษตรอินทรียแในที่สุด โดยหวังวาเกษตรกรในพื้นที่จะสามารถ
พัฒนาไปสูก ารปลูก พืชเกษตรอิน ทรียแได ภายใตคําถาม และวัต ถุประสงคแง านวิจั ยดัง ในรูปเลม
รายงาน สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผานมา มีการพัฒนาระบบการจัดการความรูสูชุมชน
ของกลุมธุรกิจ เชน การพัฒนากลุมเปูาหมาย จัดการประชุม และตั้งปณิธานรวม โดยมีกระบวนการ
วางแผนจั ด การความรูแ ละถายทอดความรูตางๆ หลายครั้ง ทั้งการใหค วามรูเรื่องการปลูก ผัก
อินทรียแ วิถีเกษตรธรรมชาติ ภัยของสารเคมี หรือเกษตรอินทรียแวิถีแหงอนาคต เป็นตน
นอกจากนีโ้ ครงการไดมีกระบวนการวางแผนจัดการกลไกตลาดในการขับเคลื่อนตลาด
สุขใจ โดยตลาดนีเ้ ป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนใหงานบรรลุเปูาหมาย จากการเปิดตลาดตั้งแตปี
2553 มีรานสลับสับเปลี่ยนนําสินคาเขามาจําหนาย ซึ่งปัจจุบันมีรานคาเพิ่มมากขึ้น มีรายไดรวมของ
ตลาดเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากมีสื่อโทรทัศนแใหความสนใจถายทํารายการไปออกอากาศ ทําใหบางเดือนมี
ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นมากหลัง รายการออกอากาศ แตเมื่อเวลาผานไปสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มลดลงสู
ภาวะปกติ นอกจากนี้ที่ตลาดจะมีบอรแดประชาสัมพันธแ แจงวันเวลาสําหรับเวทีการใหความรูเรื่อง
ตางๆ เพื่อใหผูเยี่ยมชมตลาดไดทราบขาว และไดมีหนวยงาน ททท. เขามาอบรมใหความรูเรื่องการ
เป็นเจาบานที่ดีใหแกพอคาแมคาในตลาดดวย ทั้งนี้ทีมงานวิจัยจะไดลงพื้นที่เยี่ยมสวนของเกษตรกรที่
นําสินคาเขาจําหนายในตลาดสุขใจดวย
สวนรูปแบบและแนวทางการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียนแ นั้
จะมีก ารเยี่ยมดูงานสวนเกษตรอินทรียแในที่ตางๆ มีการพัฒนาการรับรองมาตรฐานสิน คาเกษตร
ระดับตน น้ํา และระดับปลายน้ํา โดยมีการสุมตรวจสินคาที่ชาวบานนํามาจําหนายทุก 2 สัปดาหแ
พรอมประชุมเวทีแ ลกเปลี่ยนเรียนรูห ลัง ตลาดปิดทุก วันเสารแ -อาทิตยแ นอกจากนี้ยังมีก ารใชสื่อ
ประชาสัมพัน ธแแ ขนงตางๆ ในการยกระดับคุณ ภาพมาตรฐานสิน คาเกษตรปลอดภัย และการใช
กิจกรรมตลาดในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย เป็นตน
โครงการมีแผนการพัฒนายกระดับกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานในปีตอไป 6 ขอหลัก
คือ 1) จัดมาตรฐานสินคาเกษตรของภาคีเครือขายในตลาดสุขใจ แบงเป็นระดับมาตรฐานปลอดภัย
และอินทรียแ ใหชัดเจนขึ้น 2) ทําแปลงเกษตรอินทรียแนํารองจากภาคีอาสาใหชาวบานไดมาเรียนรู 3)
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ทําบอรแดขอมูลของพอคา-แมคา แตละราย โดยดึงจุดเดนของภาคีเครือขายออกมาใหเห็น 4) จัดทํา
แผนที่ขอมูลพื้นฐาน เพื่อบงบอกถึงแหลงผลิตสินคาเกษตรของภาคีแตละกลุม 5) พัฒนารูปลักษณแ
ตลาดใหดีข้นึ โดยขอความรวมมือกับภาคีฯ 6) พาเครือขายศึกษาดูงาน 2 เดือน/ครั้ง เพื่อใหไดรับ
ความรูมาพัฒนาตนเอง
คุณวิชัย มีสวัสดิ์ นําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยเครือขายกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
ปีที่ 3 จากปีที่ผานมาโครงการไดเนน ใหเครือขายพัฒนายกระดับการทําเกษตรอิน ทรียแ แตยังไม
ประสบความสําเร็จ ดังนั้นในปีท่ี 3 นีจ้ ะดําเนินการใหสําเร็จ ภายใตคําถามวิจัย 3 ขอคือ
1. ทําอยางไรจึงะใชกลไกตลาดจัดระเบียบการเรียนรูที่จะยกระดับภาคีเครือขายที่ทํา
การเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียแ
2. การยกระดับการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียแ (มาตรฐานQ) ควรเป็นอยางไร
3. บริบทของกลุมธุร กิจเชิงคุณคาสามพรานมีบทบาทตอภาคีเครือขายใหมของคนใน
ชุมชนอําเภอสามพรานอยางไร
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคแ 3 ขอ คือ
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรูกลไกตลาดสูการจัดระเบียบภาคีเครือขายที่ทํา
เกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียแ
2. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการยกระดับคุณ ภาพการผลิตสิน คาเกษตรสูสินคา
เกษตรปลอดภัยและสินคาเกษตรอินทรียแ (มาตรฐานQ)
3. เพื่อศึกษาบริบทของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานมีบทบาทตอภาคีเครือขายใหม
ของคนในชุมชน อ. สามพราน
ซึ่ง ประโยชนแที่คาดวาจะไดรับ ไดแ ก เกิดเป็น สัง คมเรียนรูเ กษตรอิน ทรียแแ ละเกษตร
ปลอดภัยโดยมีโรงแรมสวนสามพรานเป็นแกนนํา เพื่อการพัฒนายกระดับคุณ ภาพสิน คาเกษตร
ภายใตศักยภาพของเกษตรกรที่เขารวมในเครือขายฯ เกิดตัวแบบการบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบ
ใหมท่สี ามารถลดขอจํากัดของระบบการบริหารจัดการธุรกิจแบบเดิมที่เนนที่กฎระเบียบ เงื่อนไข เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนโดยใชเปูาหมายและปณิธานรวมในการขับเคลื่อนธุรกิจสูความสําเร็จ และเกิด
การรวมกลุมธุรกิจเชิงคุณคาโดยมีภาคีเครือขายกลุมใหมเขามามีสวนรวม ซึ่งไดกําหนดกรอบคิด
การดําเนินการวิจัยเป็นการตอยอดจากการวิจัยในปีที่ผานมา โดยใชกลไกของศูนยแเรียนรูในการ
พัฒนาไปสูระบบธุรกิจที่มีโรงแรมสวนสามพรานเป็นแกนกลาง โดยจะมีกิจกรรมสําคัญ 3 ดาน คือ
การพัฒนาเครือขายตนน้ํา การพัฒนาเครือขายกลางน้ํา และการพัฒนาเครือขายปลายน้ํา ผาน
ขัน้ ตอนและวิธีการวิจัยตามลําดับ
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา
- เห็นวาวัฒนธรรมการทํางานขามองคแกรเป็นเรื่องใหมที่ดี แตสงสัยในเรื่องการเกิด
กระบวนการทํางานรวมกันที่ผานมา มีการบันทึกสถิติตลอด 2 ปีที่ผานมานั้น ผูที่เขามารวมปฏิบัติ
ถือเป็นนักวิชาการผูปฏิบัติทั้งสิน้ จึงขอความเขาใจเรื่องการจะยกระดับจากเกษตรปลอดภัยไปเป็น
ระดับเกษตรอินทรียแ และเรื่องการสุมตรวจพืชผักปลอดภัยที่กลาวถึงนั้น ผลที่ไดเป็นอยางไร ในการ
ตรวจมีการพบความไมถูกตองมากนอยแคไหน และมีคําถามวาในอนาคตถาจะพัฒนาเป็นครัวโลก
ใครจะเป็นผูมาตรวจสอบที่เชื่อถือไดวาเป็นของที่มีคุณภาพจริง
คุณ วิชัย มีส วัส ดิ์ ตอบวามีก ารสุมตรวจทุก 2 สัปดาหแ โดยใชชุดตรวจสําเร็จ รูปจาก
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลในการตรวจจะมีขอมูลบันทึกไวในรายงานภาคผนวกแลวคือ ตั้งแตเปิด
ตลาดมาพบสารพิษตกคางในผลไม 1 ครั้งเทานั้นในระยะแรกที่เริ่มเปิดตลาด เนื่องจากเกษตรกรนํา
ผลผลิตจากแหลงผลิตอื่นมาจําหนายแทนของตนเองที่ผลิตไมเพียงพอจําหนาย จึงไดทําหนังสือเตือน
เป็นลายลักษณแอักษรไว ถาพบครั้งตอไปจะตัดสิทธิ์การเขาจําหนายในตลาดทันที
คุณอรุษ นวราช กลาวเสริมวา ที่ผานมาทางโครงการยังมีกําลังคนไมเพียงพอที่จะลงไป
ตรวจตั้งแตระดับตนน้ําได ซึ่งจะอยูใ นแผนขัน้ ตอไปวาจะมีการลงตรวจถึงระดับตนน้ําผูผลิตดวย
 รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
- ในสวนของฝุายพัฒนาเทคโนโลยีนั้นสิ่งที่ยากที่สุด คือ จะทําอยางไรใหสรางความ
เขาใจระหวางผูผลิตและผูบริโภคได ซึ่งเห็นวางานนีเ้ ป็นตัวอยางที่ดี แตคิดวาสวนที่ยากที่สุดคือกรณี
เกษตรกรขาดองคแความรู ทั้งๆ ที่โครงการภาคเกษตรมีเจาหนาที่เกษตรเพื่อใหความรู แตเมื่อเขาถึง
ตัวเกษตรกรกลับยังขาดองคแความรู จึงอยากทราบวาเป็นเพราะเหตุใด เกิดจากการเขาไมถึงความรู
หรือการไมอยากเขาถึง เพราะถาพูดถึงการขาดองคแความรูนั้นการจัดการปัญหาจะยากขึ้น
- สําหรับการพัฒนาระบบ การขับเคลื่อน การสื่อสาร การจัดการเรียนรู การเชื่อมโยง
ฯลฯ เหลานีค้ ลายกับการออกแบบซอฟแวรแที่จะเป็นตัวรอยทุกอยางเขาดวยกัน ถาทําไดจะเกิดทั้ง
คุณคาและมูลคา เพราะฉะนั้นปัจจัยเอื้อที่จะทําใหชุดโครงการนี้สําเร็จ อาจตองเจาะลงไปใหเห็นวา
เงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหสําเร็จไดคืออะไร ถาสามารถถอดรหัส Key success factor ไดจะเป็น
ประโยชนแมาก ไมอยากใหตอบวาสําเร็จไดเพราะมีสวนสามพรานเป็นแกนนํา
- Out come จะทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลง แตมีเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงอยางไร
เชน การวัดที่ตัวเกษตรกร การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร วัดคุณคารวม ระดับจิตใจที่จะทํา ระบบ
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การสนับสนุนดี หรือมีมาตรการตรวจ ดังเชนการตรวจแปลง หรือเครื่องมือที่ใชซึ่งคิดวาอันสุดทายนี้
ภาครัฐทําอยูแ ลว
- ทายสุด คือการเปลี่ยนแปลงทัศ นคติของผูบริโภค (Customer attitude) นั้น ถา
สามารถทําไดจะเกิดคลื่นความเปลี่ยนแปลงไดดี
คุณอรุษ นวราช ตอบเรื่องการวัด key success factor นั้น โครงการตั้งใจทําดวยการวัด
การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรโดยเจาะที่รายใดรายหนึ่งตั้งแตเริ่มโครงการ และติดตามวามีปัจจัย
อะไรที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปีแรกเป็นเพียงการทําความรูจักกับเกษตรกรโดยยังไมมี
การทําตรงจุด นี้ ซึ่ง ขณะนี้กําลังริเริ่มเรื่องนี้อยูเชน กัน ซึ่ง เครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงคงตองมี
การศึกษาตอไปวาจะใชอะไรจึง จะเหมาะสม สําหรับเรื่องที่วัด ไมได เชน ดานจิต ใจ อาจมีก ารทํา
บันทึกเหลานี้ไว ทั้งนี้ขอเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิไดไปเยี่ยมชมการทํางานของโครงการวิจัยฯ ที่สวน
สามพราน เพื่อจะไดใหคําแนะนําในการปรับปรุงการทํางานตอไป
 ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน
- ขอชมวาเขียนคํานําในรูปเลมรายงานไดดีมาก แตบทสรุปผูบริหารยังไมเหมาะสม
เพราะเนนเรื่องวิธีการ และซ้ํามากเกินไป
- หากยกคํานํามาจุสรุปไดวา งานนี้เป็นการจัดการหวงโซอุปทาน โดยมีโรงแรมเป็น
ศูน ยแก ลาง เพื่อพัฒนาไปสูเกษตรอิน ทรียแในอนาคต ซึ่ง ตรงตามเจตนาเริ่มตน และความคิด นี้ได
เผยแพรสูแขกของโรงแรมดวยซึ่งเป็นสิ่งที่ดี โครงการผานการดําเนินงานมา 2 ปี นาจะมีจุดออนที่ทํา
ยากอยูท ี่ผูผลิต เพราะหาขอมูลเนือ้ หารายงานไดยากมาก พบรายงานในหนา 37-39 ที่กลาวถึงกลุม
ผูผลิตเพียงเทานั้น
- โครงการใหความสําคัญที่ต ลาดสุขใจมาก เพราะฉะนั้นเห็นวาการจัดการตลาดก็
เป็นเรื่องใหญ และการตรวจสอบมาตรฐานของผัก ผลไมก็เป็นเรื่องใหญ แต คงไมสามารถทําได
ตลอดเวลา เพราะจะเป็นภาระหนักและอาจเกิดปัญหากับพอคาแมคา ซึ่งจะทําอยางไรใหแกปัญหา
นีไ้ ด
- เรื่องลูกคาไมนาเป็นหวงมากนักเพราะถาเรามีสินคาดีคนจะตามไปเอง แตปัญหา
ตอไปคือเราจะจัดการตลาดตอไปอยางไร เชน อาจตองจํากัดสินคาที่ผลิตในพื้นที่ เทานั้น เพราะเรา
สนใจสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนเทานั้นใชหรือไม เราตองการใหคนในชุมชนดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขและยั่งยืน
- นอกจากนีจ้ ะทําอยางไรใหมีเครือขาย ทําอยางไรใหรูที่มาของผักผลไม อยางแรกคือ
ตองจํากัดผักผลไมโดยเราตองการเนนที่ผลผลิตของคนในชุมชน โดยถาจะทําขอมูลแหลงที่มาของ
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สินคาดวยก็ดี สรางเครือขายใหคนขายและคนซือ้ ไดรูจักกัน หรืออาจพาคนขายไปรูจักกับผูผลิตดวย
จะดีมาก
 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
- ควรปรับการเขียนรายงานจากที่เขียนเลากิจกรรมควรปรับใหมียอหนา และคิดให
เป็นระบบมากขึ้น และในบทที่ 2 อาจตองเขียนเพิ่มอีกหนึ่งบทที่วาดวยการออกแบบการทํางานเพื่อ
ตอบคําถามอยางไร และคําตอบสําหรับคําถามรวมถึงการใหขอมูลที่นาเชื่อถือดวย นาจะมีวิธีเขียน
ใหนาเชื่อถือกวาที่เขียนรายงานมานี้
- เรื่องการออกแบบยังไมคอ ยชัดและไมคอยเป็นระบบเทาไหรนัก การกลาวถึ งตลาด
ในฐานะการสรางปฏิสัมพันธแระหวาง เกษตรกรกับนักธุรกิจ และระหวางผูผลิตกับผูบริโภค ทั้ง 2 คูน ี้
เราตองรูวาเราออกแบบใหทงั้ 2 คูเ ชื่อมโยงกันตรงไหน ระหวางคนกลุมไหนบาง
- ศูนยแเรียนรูอยูต รงไหนในการออกแบบ เราพูดถึงการใชศูนยแเรียนรูเป็นเครื่องมือใน
การยกระดับไปสูเกษตรอินทรียแใ ชหรือไม และใชตลาดเชื่อมโยงระหวางอะไรกับอะไร ดังนั้นศูน ยแ
เรียนรูจึง ไมเป็น ยุทธศาสตรแของการออกแบบวาตั้ง เพื่ออะไร เราตองรูวาจั ด อบรมตางๆ ใหแ ก
กลุมเปูาหมายใด เชน กลุมที่เขามารับการอบรมเป็นกลุมไหน เพราะในรายงานใหน้ําหนักกับการ
เรียนรูเรื่องอะไร ไมไดเนนวากลุมไหน
- การยกระดับการผลิตไปสูเกษตรอินทรียแ เราควรเห็นเป็นขั้นตอน เหมือนมองถนน
แลว เห็ น หลัก กิโ ล และตอ งบอกไดว าขณะนี้ อยู ที่ร ะดั บไหนแลว และจะไปต ออยางไร เขา ใกล
ความสําเร็จแลวหรือยัง เชน ถามวากลุมที่เขามาขายสินคาในตลาดมีพฤติกรรมการผลิตอยางไรใน
เรื่องเกษตรอินทรียแ ตัวบงชีย้ ังไมชัดเจน จึงยังไมสามารถอธิบายไดชัดวาเราเขาใกลแคไหน
- การเก็บขอมูลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับภาคีเครือขายนั้นสําคัญมาก และ
ควรทําอยางยิ่ง เพราะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ยกระดับความสามารถในการประกอบการเชิง
ธุรกิจของเกษตรกร ตองตั้งกลุมเก็บขอมูลจากผูผลิตอยางจริง จัง วาไดเรียนรูอะไรบาง เชน ทํา
แบบสอบถามวาไดเรียนรูเรื่องอะไรบาง จะชวยใหคนจัดศูนยแเรียนรู ไดรูวา ควรจะเพิ่มกิจกรรมอะไร
- ระยะเวลา 3-4 เดือน ควรทําการสอบถามหาขอมู ลใหไดวากลุมผูผลิตเรียนรูจาก
อะไร เชน เรียนรูจากศูนยแเรียนรู หรือจากตัวผูบริโภค ใหผูผลิตสรุปออกมาใหจะนาเชื่อถือมากกวาที่
ผูวิจัยจะทําการสรุปเอง และคิดวาไมนาจําเป็นตองเก็บขอมูลจากผูบริโภค แตอาจลองคิดทําได
- ขอมูลการตรวจสอบสินคาจะมีผลตอภาพลักษณแของตลาดมาก หากเรามีขอมูล
แสดงใหเห็น ไดจะเกิดความนาเชื่อถือ และการสยบขาวลือที่ไมดี สามารถทําไดดวยการมีขอมูล
ยืนยัน เชน การตรวจพบสารปนเปื้อนเพียงครั้งเดียวตั้งแตเปิดตลาดมาเป็นสิ่งที่ดีมาก ซึ่งตัวขอมูล
เหลานีม้ ักถูกละเลย หากใสเขาไปไดจะเพิ่มคุณคาใหกับตลาดดวย
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- ขอมูลในรายงานที่นาลงไวดวยคือ ตนทุนการบริหารจัดการ (เชน งบประชาสัมพันธแ
คาน้ํา ค าไฟ) ความสั มพัน ธแข องนัก ธุ ร กิจ กับ เกษตรกร ตอ งแสดงใหเห็ น ขอมูล เหลานี้ เรื่องงบ
ประชาสัมพันธแที่ฝุายนักธุรกิจไมไดบอกไวนั้นมีอะไรบาง เพราะเกษตรกรจะได เห็นวาการทํางานแต
ละขัน้ ยากแคไหน และจะไดเห็นวาตองมีตนทุนอะไร ใชทักษะอยางไรบาง ดังนั้นตัวเกษตรกรเองตอง
เรียนรูวาบางอยางนั้นเกษตรกรเองก็ไมสามารถทําได ตองใหเรียนรูจุดแข็งของตัวเองวาสามารถทํา
ไดมากถึงแคไหน เพราะบนเสนทางเหลานีท้ ี่ปลายจะตองเชื่อมกับการประชาสัมพันธแและการตลาดที่
เกษตรกรเองมักไปไมถึง และมักลืมตนทุนเรื่องเหลานีซ้ ึ่งสําคัญมาก
- ทั้งหมดนี้คือการพยายามทํางานวิจัยที่คิด วางานนี้เดนมาก อนาคตนาจะมองเห็ น
งานนีอ้ ยางกวางขวาง โรงแรมเองอาจทําเป็นธุรกิจเชิงการเกษตรเต็มรูป และมีการเพิ่มคุณค าในการ
อยูร วมกันกับชุมชนซึ่งจะเป็นสิ่งที่โดดเดนมาก ควรเก็บงานใหสมบูรณแเพื่อเป็นคําตอบสําหรับทุกภาค
สวนได ซึ่งกิจกรรมและการปฏิบัตินั้นไมเป็นปัญหา แตการออกแบบตองทําใหชัดขึ้น โดย รศ.จุฑา
ทิพยแ อาจเขาไปชวยดานการออกแบบใหชัดเจนขึ้นได
- อยากใหรายงานในระยะที่สองดวยวามีขอคนพบอยางไร เพื่อยกระดับโจทยแในระยะ
ที่ 3 ใหชัดเจนขึ้น เชน การเชื่อมแตละกลุมดวยอะไร ขณะนีอ้ ยูร ะดับไหน ขัน้ ตอไปจะเป็นอยางไร จะ
ชวยใหระยะที่ 3 นาสนใจเพิ่มขึ้น
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวเสริมวานักวิจัยโครงการนีท้ ํางานอยางมีแบบแผนมีความ
รับผิดชอบ และมีแผนการเรียนรูตั้งแตตน มีการออกแบบงานวิจัยซอนโครงการดวย แตไมไดเขียนลง
ในรายงาน ซึ่งจะนําไปปรับแกไขในการเขียนรายงานตอไป และขอฝากประเด็นของ ดร.จันทรแจรัส
เรื่องการเป็นคลื่นที่จะจูงใจใหนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหันมาใหความสนใจงานดานนี้ สําหรับ
การลงทุนเรื่องการประชาสัมพันธแนั้นทางโรงแรมเองไมไดคิดเป็นตัวเงิน แตหลายภาคสวนที่ชวยใน
เรื่องประชาสัมพันธแเพราะเห็น วาเป็นประโยชนแที่ดี และสุดทายทีมงานเองไดเรียนรูวาการทํางาน
R&D กับชุมชนเป็นสิ่งที่ยากมาก
คุณอรุษ นวราช กลาววาทางทีมงานเราอยากมีตัวชี้วัดใหมากขึ้น ซึ่งยังมีหลายจุดที่จะ
นํา มาเป็ น ตั วชี้ วัด ในการดํา เนิ น งานระยะตอ ไปในปี ห น าได สํา หรั บเรื่อ งตน ทุน ตา งๆ เชน การ
ประชาสัมพันธแนั้น ทางโรงแรมถือวาเราไดใหที่ชาวบานเขามาทํางาน เรามีสื่อที่เขามาสนใจโรงแรม
เพิ่มมากขึ้น และอีก 5 ปี ขางหนาจะมีการประชุมระดับโลกในประเทศไทย ทางโรงแรมเองไดติดตอ
ใหขอเสนอเป็นตัวเลือกสําหรับสถานที่การจัดงานกาลาดินเนอรแแกผูเขารวมประชุม โดยจะนําตลาด
สุขใจมารวมในงานนี้ดวย ซึ่ง นี่คือสิ่ง ที่ผูเขารวมประชุมตองการเห็ น คือวิถีชุมชน เหลานี้คือทาง
โรงแรมเองก็ไดประโยชนแจากการทํางานโครงการวิจัยนีด้ วยเชนกัน หรือเรียกไดวานาจะเป็นการได
ประโยชนแทงั้ สองฝุาย
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 ข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3
คุณ บุญล้วน อุดมพัน ธ์ แนะนําผูรวมโครงการฯ และนําเสนอโครงการวิจั ยเครือขาย
คุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทยระยะที่ 3 ความเป็นมาจากงานวิจัยระยะแรกเริ่มเมื่อปี 2549 ที่เกิด
แคนดูโมเดล 16 สหกรณแจาก 5 จังหวัด ไดพันธกิจ วิสัยทัศนแ และเปูาหมายเครือขายคุณคา เมื่อเขา
สูระยะที่ 2 เป็นเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทย ไดโซอุปทานตลอดสายตนน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ํา และจากการที่กลุมเครือขายคุณคา ไดกําหนดวิสัยทัศนแไวรวมกันวา “มุงพัฒนาคุณคา
ขาวหอมมะลิสหกรณแไทยสูสากล”และจากการที่เครือขายฯ รวมกันผลักดันโครงการผานไปแลว 2
ระยะ มีก ารจั ด ประชุม และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน พั ฒนาใหเกิ ด ขาวแบรนดแ “เกิด บุญ ” ซึ่ ง
เครือขายมุงหวังที่จะใหอยูใ นความนิยมของผูบริโภค และครองตลาดขาวสารไดในระดับประเทศ
เมื่อมาถึงโครงการระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถของแต
ละสหกรณแเพื่อดึงจุดเดนของแตละสหกรณแมาพัฒนาตามความถนัดของตนเอง โดยมีคําถามวิจัย
รวมกันวา
1. ทําอยางไรภาคีเครือขายจึงจะเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อการบรรลุ
เปูาหมายตามแผนธุรกิจรวมกัน
2. ทําอยางไรเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทยจึงจะมีบทบาทในการยกระดับ
ความสามารถในเชิงธุรกิจแกสหกรณแการเกษตรภายใตบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึง่ มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจภายใตการมีสวนรวมของภาคีเครือขายอยางมี
แบบแผน โดยใชกลไกของราน Farmer Shop และ 2) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือขายฯ
ภายใตบริบทของสหกรณแการเกษตรสูประชาคมอาเซียน สําหรับประโยชนแท่คี าดวาจะไดรับนั้น ไดแก
1) เป็นการสรางสังคมเรียนรูรวมกันในประชาคมเครือขาย เพื่อเตรียมรับสถานการณแการเปิดเสรี
อาเซียนและการสรางความเขมแข็งในเชิงธุรกิจแกสหกรณแการเกษตร 2) เป็นการพัฒนาทักษะการ
ดําเนินธุรกิจแกฝุายจัดการสหกรณแการเกษตรภายใตบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 3) ไดชุด
ความรูในการพัฒนาระบบธุรกิจของสหกรณแการเกษตรในมิติของการบูรณาการทํางานรวมกันของ
เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทย 4) ไดตัวแบบของธุรกิจที่เกิดขึน้ ในลักษณะของเครือขายฯ
และ 5) ใชแบรนดแเกิดบุญปกปูองขาวหอมมะลิไทย
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
- จากรายละเอียดขอเสนอโครงการวิจัย ในคําถามวิจัย อยากถามวาทําไมตองภายใต
บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากเรากําลังตองการขยายตลาดไปใชหรือไม ถาเกี่ยวกับ
เฉพาะอาเซียนจะแคบเกินไปหรือไม
- เข า ใจว า คํ า ถามวิ จั ย ในข อ 1 ที่ ว า ให เครื อ ข า ยได บรรลุ เ ปู า หมายร ว มกั น นั้ น มี
เปูาหมายแลวใชหรือไม และเขาใจวาทางกลุมตองการทําการบริห ารจัด การการผลิตตนน้ําและ
เครือขาย การแปรรูปขั้นตน และทําอยางไรใหแบนรดแเป็นที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศใชหรือไม
- วัตถุประสงคแขอ 1 การใชกลไกของ Farmer Shop จะรับขาวจํานวนมากไดหรือไม
ถาตั้งวัตถุประสงคแนี้ไ วเกรงวาจะเป็น การไมยืด หยุนเพียงพอที่จะเปิดรับชองทางการตลาดใหมๆ
หรือไม
คุณบุญเกิด ภานนท์ อธิบายที่วา ทําไมตองไปอาเซียนนั้นคือ ในอดีตเครือขายสหกรณแมี
โรงสีแบบตางคนตางทํา แตเมื่อไดมารวมกันทําขาวคุณภาพนั้นได ราคาแตกตางจากเดิมมาก เมื่อ
เห็นวาประเทศเปิดประชาคมอาเซียนขึ้น เครือขายจึงเห็นวาถาเราไมรวมกันทําเราจะไมรอด และไม
สามารถแขงขันกับเพื่อนบานได และจากการที่ไดเดินทางไปติดตอตลาดกับประเทศจีน พบวาตลาด
ใหความเชื่อถือกับการรวมกลุมมากกวาจะไปติดตอในนามสหกรณแเดี่ยวๆ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชีแ้ จงวาตลาดตางประเทศเคยสั่งขาวไทยแตบางแหงไมสามารถ
ผลิตไดตามตองการกับใบสั่งซื้อจํานวนมากได เครือขายจึงเห็นวาตองมีการรวมตัวกันเพื่อความ
เชื่ อ มั่น ในการที่ จ ะสามารถผลิ ต ขา วให เ พีย งพอต อความต องการกั บ การสั่ง ซื้ อจํ า นวนมากได
นอกจากนีท้ ี่ผานมาการทํางานของเครือขายมีอุปสรรคหลายอยางทําใหยังไมสามารถทําตามแผนได
ดัง นั้น เมื่อชุด โครงการมีโ ครงการราน Farmer Shop จึง เห็ นวานาจะสรางเครือขายผูบริโภคใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเติมเต็มในชวงปลายน้ํา เพื่อใหขอมูลปูอนกลับไปสูก ารพัฒนาตนน้ําและ
กลางน้ํา จึงไดลองตั้งวัตถุประสงคแในขอแรกนี้ข้ึน ซึ่งเห็นดวยวาการใช Farmer Shop อาจจะแคบ
เกินไปตามที่ ดร.จันทรแจรัส ไดใหคําแนะนํา
 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
- เห็นเขียนวาปัญหา/อุปสรรค ที่ผานมาคือนโยบายภาครัฐ แตทางแกกับสาเหตุเป็น
คนละเรื่องกัน
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- ควรตองกลาวถึง วาตลาดในจีน ไมยิน ดีที่จ ะติด ตอกับสหกรณแเดียว แตใหความ
เชื่อถือเครือขายมากกวา ตองระบุปัญหาใหชัด วาจะใชจุด แข็งของสหกรณแแตล ะแหง มารวมกัน
เพราะฉะนั้นปัญหาของเดิมยังไมชัดเจนวาคืออะไร
คุณบุญเกิด ภานนท์ กลาวเสริมวา จุดออนของเราคือแต ละสหกรณแมีแบรนดแขาวของ
ตัวเอง จึงลืม แบรนดแ “เกิดบุญ” ทําใหไมสามารถขยายตลาดได เพราะฉะนั้นเมื่อเครือขายเริ่มเขาใจ
จึงตองการหาทางที่จะเปิดชองทางการตลาดใหขาวแบรนดแ “เกิดบุญ”
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายวาแตละสหกรณแมีชองทางการตลาดที่หลากหลายอยู
แลว แตเราตองการทราบวาเราควรใช infrastructure อะไร ในการขับเคลื่อนชองทางการตลาดของ
เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณแไทย เพื่อที่จะขยายตลาดขาวแบรนดแ “เกิดบุญ” โดยใชความสามารถ
ของเครือขาย 15 สหกรณแ เป็นพลังการขับเคลื่อน เนื่องจากแตละสหกรณแมีขาวหลายแบรนดแ และ
หลายเกรด เพราะรัฐบาลสงเสริม จึงเกิดปัญหาวาขาวของเราเป็นเกรดเดียว ไมสามารถแขงขันหรือ
เขาตอสูในตลาดได
 ดร.โสภิณ ทองปาน
- ยังมองไมเห็นวาปัญหาอยูต รงไหน
- ตองถามวาถาใหทงั้ 15 สหกรณแมีความคิดวาจะทําขาว “เกิดบุญ” เพียงอยางเดียว
แลวคอยมารวมงานกับโครงการฯ หรือเครือขายจะไดหรือไม หากใครทําไมไดก็ใหออกจากเครือขาย
ไปกอน
- แตก ารเปิด Farmer Shop จะเป็น เหมือนการเปิด รานขายปลีก ใหมข้ึน มาอีก
เพราะฉะนั้นอยาเปิดรานขายปลีกเพิ่มอีกเพราะจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเห็นวากลุมใดที่สนจะ
ทําขาว “เกิดบุญ” อยางจริงจังคอยเขามารวมเครือขาย ดังนั้นจึงไมเห็นดวยที่จะมีวัตถุประสงคแในขอ
1
- เห็นวาการทําหลายแบรนดแจากที่ผลิตเดียวกันไมควรทํา ดังนั้นตองรูวาขาวเกิดบุญมี
ลูกคาสวนใหญอยูท ี่ไหนบาง
- อยากทราบวาความสัมพันธแของเครือขายทัง้ หมดยังคงสภาวะที่ดีตอกันอยูห รือไม
คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ ตอบวาขณะนีข้ า ว “เกิดบุญ” มีตลาดสวนหนึ่งอยูที่ศูนยแกระจาย
สินคาขนาดใหญ ณ สกจ.ปทุมธานี และอีกสวนหนึ่งอยูที่โครงการราน Farmer Shop นอกจากนี้
ทีมงานยังไดหารือกับหางสรรพสินคาบิ๊กซี ซึ่งในระยะแรกแตเรายังทําถุงบรรจุภั ณฑแไมสวยงาม จึง
ไดรับคําแนะนําใหปรับปรุงบรรจุภัณฑแ เมื่อถึงระยะที่ 2 จึงไดทําการปรับปรุงเพื่อดําเนินการติดตอ
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กับหางฯ บิ๊กซีตอไปภายในสิน้ เดือนที่จะถึงนี้ ทั้งนีค้ วามสัมพันธแของเครือขายทั้งหมดยังคงแนนแฟูน
เป็นพันธมิตรที่ดีตอกัน มีก ารประชุมพบปะกัน เป็นประจํ า ทุกเดือน เพื่อรวมกัน ขับเคลื่อนงานให
กาวหนาตอไป
 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา
- แนะนําวาควรจะกําหนดวัตถุประสงคแใหม
- ในเนือ้ หา 2 ยอหนาสุดทายนาจะนํามาทําเป็นโจทยแใหชัดเจน เนนไปที่ความเขมแข็ง
ของเครือขายดังเชนที่ ดร.สีลาภรณแ แนะนํานาจะดีกวา
- อยากใหศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภควาเป็นอยางไร หากมีขาวแบรนดแใหมๆ
เกิดขึน้ จะมีการเปลี่ยนการบริโภคไดอยางไร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววาเรายัง ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขาด
ฐานขอมูลของสมาชิก โครงการนี้จึงตองการเติมเต็มขอมูลปูอนกลับโดยใชกลไกของราน Farmer
Shop เขาชวย ยกตัวอยางกรณีการสงขาวเขาราน Farmer Shop แลวพบปัญหาสงไมตรงจํานวนที่สั่ง
และเมื่อตรวจสอบคุณภาพแลวไมผานคือบางถุงเป็นแบบสุญญากาศ บางถุงไมใชผสมกันไป ไมตรง
ตามใบสั่งสินคาของราน ดังนั้นเราจึงคิดนํา Farmer Shop เขาไปเพื่อชวยใหขอมูลปูอนกลับเพื่อการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการของเครือขาย เราตองการเติมเต็มเพื่อการพัฒนาสรางสังคมฐานความรู
ทั้งนีเ้ ครือขายฯ เองยอมรับวายังไมมีความพยายามทํางานอยางจริงจังกับโครงการนี้ จึงอาจตองมี
การเรียนรูใหม
คุณ วิทูล ธรรมเดชากุล เลาวากอนเขามาทํา งานวิจั ยกับโครงการ เปูาหมายคือเรา
ตองการหาตลาดขาวใหแกสมาชิก ชวยเกษตรกรใหขายขาวไดราคาดีและขายไดจํานวนมาก ซึ่งที่
ผานมาเราไมไดอยากสรางแบรนดแหลายแบรนดแ แตทุกภาคสวนที่เขาไปจะสงเสริมแบรนดแใหมเรื่อยๆ
จนทําใหไมมีชองทางการตลาด เพราะตองประชาสัมพั นธแใหม ทั้งนี้ผูบริโภคสวนมากจะติดแบรนดแ
เดิมๆ ที่บริโภคอยู จึงยากที่จะใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลง ทั้งที่ขาวในถุงมีที่มาจากแหลงเดียวกันและ
คุณภาพเหมือนกัน แตผูบริโภคก็จะไมยอมเปลี่ยนแบรนดแ จึงทําใหเปิดตลาดสําหรับขาวเกิดบุญได
ยาก
คุณรุ่งอรุณ เชาวกรกุล เลาวาการรวมตัวเป็นเครือขายมาจากการเป็นเพื่อนกัน และเห็น
วาการรวมตัวจะชวยใหมีพลังในการตอรอง และทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน สําหรับ
ชุมนุมสหกรณแบุรีรัมยแเองปกติไดผลิตขาวสงใหแกภาคเอกชนไปบรรจุเป็นแบรนดแของตัวเองอยูแลว
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แตชุมนุมฯ ตองการที่ จะรวมตัวเพื่อสรางแบรนดแที่เป็น ของชุมนุมฯ เอง เป็นขาวคุณ ภาพดี ราคา
เหมาะสมซึ่งจะเป็นขาวที่ไดจากชาวนาโดยตรงอยางแทจริง
 รศ.ดร. จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
- แจงวาขณะนีม้ ีการใหทุนวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคขาวถุง แกอาจารยแ
จากคณะเศรษฐศาสตรแ มก. คิดวารออีกซักพักนาจะไดขอ มูลเหลานี้
 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย
- คิดวาโจทยแนาจะอยูท ี่เรื่องความสามารถของเครือขาย
- ควรนําประเด็น สหกรณแพยายามรวมตัวเป็นเครือขายที่ผลิตขาวจํานวนไมมากแตได
ราคาดี เพราะมีคุณภาพสูง ที่ผานมาไดทดลองการจัดการชองทางการระบายดวยการทําแบรนดแ แต
ก็พบวา ..... (อธิบายเพิ่มเติมวามีผลอยางไร ระบายขาวไดเทาไหร ) แสดงวาสิ่ง ที่ตองการเรียนรู
เพิ่มเติมนั้น คืออะไร มีอะไรที่ตองทําเพิ่มเติม ซึ่ง ตองใชภาควิชาการชวยโดยใหไปคน ดูวาตลาด
จํ า เพาะ niche market ตอ งทํ า อะไรบา งนอกจากแบรนดแ มี อ ะไรที่ ยัง ไมไ ดทํ า นํ ามาวางใน
กระบวนการออกแบบการทํางาน (นี่เป็นการเรียนรูการจัดการอีกระดับหนึ่ง ) ซึ่งเดาวาไมนาจะเป็น
เรื่องการจัดการชองทางการตลาด เพราะฉะนั้นงานในระยะที่ 3 นาจะตองการความรูมากขึ้น ตองมี
คนที่มีความรูเรื่องตลาดเฉพาะกลุมเขามาชวย เพราะขาวมี คุณภาพ นาจะลองดูเรื่องตลาดที่จะมา
รองรับ ตองดูวา กอนหนาไดทําอะไรไปบาง เชน การทําแบรนดแ การตลาด ซึ่งทําไปแลวแตยังระบาย
ขาวไดไมดี จึงอาจตองหาชองทางอื่นๆ เชน ตลาดเฉพาะกลุม (niche market)
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวเพิ่มเติมวา ตองยอมรับวาเราไมไ ดร วมพลังดําเนินงาน
ตามแผนอยางจริงจัง เพราะมีปัจจัยอื่นๆ ที่ภาครัฐไดหยิบยื่นเขามาใหแตละกลุม ทําใหตองไปดําเนิน
ตามงบรัฐ แตเมื่อมารวมกันเป็น เครือขายแลวจึงไมสามารถดําเนินงานของเครือขายไดอยงเต็มที่
ดังนั้นตอไปอาจตองปรับแผนใหม แบงงานกันใหมตามความสามารถของแตละแหง เราอาจไดการ
เรียนรูอะไรใหมๆ ตอไป
 รศ.ดร. จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
- เห็นวาการที่จะใหเกิดพลังนั้น ตองมีเปูาหมายรวม จึงอาจตองคัดแตผูท่ีตองการเขา
รวมโครงการจริง ๆ ดัง นั้น ตองวิเคราะหแวาแรงจูง ใจที่จ ะทําใหเกิด พลัง รวมจริง ๆ คืออะไร ต อง
ยอนกลับไปถามที่ตนน้ําของเครือขายฯ วา จริงๆ แลวเขารวมโครงการเครือขายนี้ดวยเปูาหมายอะไร
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 ผศ.ดร.ปิติ กันตังกุล
- แนะนําวาที่ ม.เกษตรศาสตรแ กพส. มีโรงสีตนแบบ ซึ่งเป็น niche market นาจะมี
ขอมูลที่เป็นประโยชนแใหแกเครือขายโครงการวิจัยฯ นีไ้ ด และหากสามารถเชื่อมโยงกันไดอาจเป็นอีก
ชองทางหนึ่งที่จะขายขาวไดเพิ่มขึ้น
 โครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีที่ 3
รศ.ศานิต เกาเอีย้ น หัวหนาโครงการฯ แนะนําทีมงานและนําเสนอขอเสนอโครงการฯ ปี
ที่ 3 จากปัญหาหลักเนื่องจาก สกก.ยานตาขาว ที่เดิมทําธุรกิจซือ้ ขายยาง แตพบภาวะความผันผวน
ของราคายางในระยะ 2 ปีท่ผี านมา โครงการฯ จึงตองการเขาไปศึกษาตลอดสายโซอุปทาน ทั้งตนน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อชวยดูตั้งแตการผลิตในการลดตนทุน และสหกรณแจะเขาไปดูเรื่องแผน
ความเสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณแความผันผวนของราคายาง สําหรับธุรกิ จของ สกก. ยานตาขาว
จะเนนที่ยางรมควัน และมีสหกรณแพันธมิตร เชน สํานักงานตลาดกลางหาดใหญ ซึ่งชวยใหความรู
และการอบรมเรื่องตลาดยาง อุปกรณแ และโกดัง สํานักงานกองทุนสงเคราะหแสวนยาง ชวยสนับสนุน
โรงรมยาง เป็นตน
โดยลั ก ษณะการวิ จั ย ในปี ที่ ผ า นมานั้ น เป็ น การเชื่ อ มโยงโซ อุ ป ทานเพื่ อ ลดจุ ด อ อ น
เครือขายที่เป็น อยูแ ละการดําเนิน ธุรกิจ ในอนาคตเพื่อใหเกิด ประโยชนแตอเกษตรกร และเพื่อมุง
ดําเนินการในการพัฒนาโซอุปทานเชิงคุณคาใหเกิดประโยชนแตอภาคีพันธมิตรของเครือขายฯ ตั้งแต
กระบวนการผลิตจนถึงการตลาดขัน้ สุดทายเพื่อใหไดรูปแบบที่สามารถลดตนทุนการตลาดในการนํา
สิน คาจากผู ผลิต ไปสูผูบ ริโ ภค และมีก ารคาที่เ ป็น ธรรม ซึ่ ง จะสง ผลต อการประกอบอาชีพของ
ชาวสวนยางอยางยั่งยืน
จากการดําเนินที่ผานมาทั้ง 2 ปี สงผลใหเกิดคําถามวิจัยในปีท่ี 3 ดังนี้
1. การสงเสริมเกษตรกรผูปลูกยางพาราที่จะเป็นผลดีในระยะยาวควรเป็นอยางไร
2. การดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณแที่ใชฐานขอมูลการบริหารความเสี่ยง มีวิธีการ
อยางไรจึงจะเกิดผลอยางเป็นรูปธรรม
3. แบบจําลองธุรกิจของสหกรณแภายใตโซอุปทานควรเป็นอยางไร
โดยมีวัตถุประสงคแ 3 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับฐานขอมูลไปใชประโยชนแ
ในการวางแผนธุรกิจสหกรณแอยางตอเนื่อง และใหมีความสามารถในการแขงขัน 2) เพื่อศึกษาแนว
ทางการทําธุรกิจของสหกรณแในทิศทางการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ ตอเนื่องและ
เกิดความยั่งยืน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินตนเองภายใตแผนธุรกิจที่ตอเนื่ องและวิเคราะหแ
การดําเนินธุรกิจของเครือขายตามแผนธุรกิจภายใตชองทางการตลาดตางๆ โดยคํานึงถึงความเสี่ยง
ทางธุรกิจ (Business Risk) ซึ่งผลลัพธแที่คาดหวัง มีอยูดวยกัน 4 ขอ ไดแก 1) กิจกรรมที่ดําเนินการ
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สมาชิก คาดหวั ง ในเรื่องอะไร 2) แบบการดําเนิน การสง เสริมการเกษตรและวางแผนธุร กิจ 3)
แบบจําลองธุรกิจของสหกรณแภายใตโซอุปทาน และ 4) ไดศูนยแเรียนรูเสมือนจริง
ทั้งนีม้ ีผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึน้ 4 ขอ ไดแก
1. ลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของสหกรณแและเครือขาย
2. เกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน จากการยอมรับแนว
ปฏิบัติที่เป็นเทคนิคและความรูใหมๆ ในการทําสวนยาง
3. เกิดการบูรณาการความรวมมือระหวางสหกรณแและสถาบันเกษตรกรในการดําเนิน
ธุรกิจยางพารา เพื่อความแข็งแกรงในธุรกิจและการสรางอํานาจการตอรอง
4. มีแนวปฏิบัติที่จะใชขยายผลใหการเรียนรูแกเกษตรกรชาวสวนยางพารา
สําหรับผลการวิจั ยในรายงานฉบับสมบูร ณแนั้น คาดวาจะไดฐ านขอมูล การผลิต ของ
สมาชิกที่รวมตั้งแตปที ี่ 1-3 ที่เชื่อมโยงไปสูแผนธุรกิจของสหกรณแ ไดแผนธุรกิจปี 2555-2556 ที่มี
รายละเอียด ตนทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงจําแนกตามชองทางการตลาด ผลการประเมิน
ตนเองที่คํานึงถึงแนวทางการปูองกันความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพาราของเครือขายตามแผน
ธุรกิจภายใตชองทางการตลาดตางๆ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ ทําใหโอกาสความเสี่ยงจาก
การทําธุรกิจลดลง ไดศูน ยแเรียนรูเสมือนจริงเพื่อใหบริก ารสมาชิกและผูสนใจที่เชื่อมโยงกับสวน
ตนแบบ สว.สก. และสถาบันการศึกษาตางๆ พรอมทั้งไดแนวทางการพัฒนาไปสูองคแการแหงการ
เรียนรูของสหกรณแการเกษตรยานตาขาว
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 คุณวราภรณ์ ขจรไชยกูล
- การเขียนโครงการมีความสับสนหาประเด็นยากมาก วาจะทําในสิ่งที่ขาดอยูหรือทํา
ตอเนื่องไปแลวเมื่อไหรจะสิน้ สุด มองไมเห็นกรอบใหญของงานทั้งหมด วัตถุประสงคแของปีท่ี 3 ยังคง
เหมือนเดิม และรายงานของปีท่ี 1 และ 2 ยังไมเห็นตารางสรุปวาไดตามเปูาหมายหรือไม อยางไร
- จากการจับประเด็นในขอเสนอโครงการปีท่ี 3 ไมเห็นรอยเชื่อมตอของปีท่ี 3 กับปีท่ี 1
และ 2 สวนชุดความรูตางๆ ยังไมคอยเขาใจ จึงตองการเห็นภาพรวมใหญๆ ใหอานเขาใจงายกวา
เชน กิจกรรมใดที่ตองทําตอเนื่อง 3 ปี แลวจบ หรือกิจกรรมใดที่ทําปีแ รกแลวจบและไดผลอะไร
อยางไรบาง เชนที่รายงานวาเรื่องยางคอมปาวนแที่ไดทุนจากภาครัฐมา 10 ลานบาท แตขณะนี้ไมทํา
แลวเพราะเหตุใด
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 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา
- เกี่ยวกับเรื่องการจัดทําฐานขอมูลแลวพบปัญหาในปีที่ 1 และ 2 เพราะฉะนั้นปีที่ 3
จึงนาจะมีการหารูปแบบเพื่อแกไขปัญหานี้ เพื่อที่จะตอบโจทยแในการทํางานได
คุณนุชรินทร์ อยู่อาไพ ผูจัดการ สกก. ยานตาขาว จํากัด เล าเสริมสิ่งที่สหกรณแไดรับ
จากโครงการนี้ คือ ไดเครือขายที่เพิ่มมากขึ้นในจังหวัดตรัง เกิดเครือขายที่มีคุณคาขึ้น จนไดศูน ยแ
เรียนรูท่ไี มเคยมีมากอน ชาวบานผูปลูกยางสามารถไดขอมูลอยางรวดเร็ว โดยหาขอมูลดวยตัวเองได
จากศูนยแเรียนรูแหงนี้ และสําหรับยางคอมปาวนแที่กลาววาขณะนี้ สกก.ยานตาขาว ไมทําแลวนั้น
เพราะไดใหแกชุมนุมรับไปทํา สวน สกก.ยานตาขาว เปลี่ยนไปทํายางลูกขุนแทน เนื่องจากเรารวมตัว
กันทําทั้งจังหวัด นอกจากนีใ้ นอดีตเราไมมีทายาททางธุรกิจ แตเมื่อมีโครงการววิจัยนี้ เราไดมีการ
ถายทอดความรูตอๆ ไป อีกทั้งหนวยงานราชการที่ไมเคยมองเห็นเรา ก็เริ่มหันมาใหความสนใจกับ
สหกรณแการเกษตรอยางพวกเรา ทั้งหมดนีค้ อื ผลของภาพรวมที่ สกก. ไดรับประโยชนแอยางมากจาก
โครงการวิจัยฯ นี้
 คุณวราภรณ์ ขจรไชยกูล
- ควรปรับขอเสนอโครงการใหชัดเจนขึ้น จากการทํางานปีที่ 1 และ 2 ที่ไดผลลัพธแ
ออกมาแลว ปีท่ี 3 จะทําอยางไรตอไป ยังมีความจําเป็นตองทําอะไรในปีที่ 3 และการดําเนินงานที่
ผานมาไดผลลัพธแกี่เปอรแเซ็นตแแลว
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
- ทั้ง 3 โครงการที่เสนอในวันนี้ เขียน Problem Statement ไมชัด ไมรูปัญหาที่แทจริง
อยูท ี่ไหน จึงเห็นวาควรปรับแกไขใหชัดเจนขึ้น
- ควรจะทําตารางวัต ถุ ประสงคแข องปีที่ 1, 2 และ 3 เขียนคําถาม วั ต ถุประสงคแ
คําตอบที่คาดวาจะไดรับของทั้ง 3 ปี ใหเห็นชัดเจน จะเป็นระบบและใหดูเขาใจงายขึน้
- โครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปัญหาคือมีฐานเดิมมากแตไมเขียนให
เห็นชัดพอที่จะตั้งโจทยแตอไปได
- โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทย ยังหาปัญหาไมพบวาจะเป็น
ความเขมแข็งของเครือขาย หรือไมสามารถหาชองทางการตลาดได
- โครงการวิจัยเครือขายคุณ คายางพารา เขาใจวานาจะเป็นเรื่องการจั ดการความ
เสี่ยง
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รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอนอมรับคําแนะนําและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิทกุ
ทาน เราจะนําคําแนะนําไปปรับปรุงแกไขตอไป และขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา

13.30 น.

1-106

การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที่ 5/54
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณศรุดา
3. คุณสายสุดา
4. คุณกาญจนา
5. คุณบรรหาร
6. คุณสุขุม
7. คุณสมพงษแ
8. คุณดวงดี
9. คุณมัลลิกา
10. คุณมณิสรา
11. คุณสนั่น
12. คุณรําไพศรี
13. คุณคมสันตแ
14. คุณปุณกิ า
15. คุณสุพัสตรา
16. คุณวรรณภัทร
17. คุณทิพวัลยแ
18. คุณเกษร
19. คุณลัดดาพร
20. คุณศรีสมบูรณแ
21. คุณสิงหา

ภัทราวาท
โลหะนะ
ศรีอุไร
คูหากาญจนแ
แสงฟูาสุวรรณ
ไวทยธํารงคแ
ชุมเพ็งพันธุแ
กาละสุข
สะละหมัด
เจนวากรวงศแ
ชวยพิบาล
อติเปรมินทรแ
ขวัญเสนหแ
วุฒิเทียน
สมใจวงษแ
อินทวงษแ
แววทอง
ดีมานพ
บุญเรือง
ชวานิสากุล
มีชัยประเสริฐสุข

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
ผูทรงคุณวุฒิ
นักวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
ประธานกรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop
กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop
กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop
กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop
บริษัท สยามบานานา จํากัด
บริษัท เวอรแจิน้ โคโค จํากัด
สํารับโบราณ
สาหรายมดยิ้ม
บริษัท คริสปี้ เลอ แอนดแ ฟรุต฿
ปลายจวัก สุพรรณบุรี
ปุณิกา
บริษัท เอกชัยสาลีส่ ุพรรณ จํากัด
บริษัท เอกชัยสาลีส่ ุพรรณ จํากัด
ไชโปฺวหวานแมกิมฮวย
เกษตรไหมหอม
รานพรมีคุณ
บจก. เอ็นเอ็นซี โปรดักสแ
ไอศครีมเจลาโต

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพจนแ
2. นางสาวผุสดี
3. นายสนธยา
4. นายธนวัฒนแ

สุขสมงาม
กลิ่นเกษร
สีแดง
ธนะปลืม้

เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ
เจาหนาที่โครงการวิจัย
1-107

5. นางสาววสินธรา
เริ่มประชุม

ขวยเขิน

เจาหนาที่โครงการวิจัย

เวลา 09.00 น.

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ ในฐานะหัวหนา
โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop กลาวตอนรับผูเขารวมเวทีการคัดสรรสินคา
พร อมแนะนํ าผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ และคณะกรรมการบริห ารร าน Farmer Shop จากนั้น เปิ ด เวที ใ ห
ผูประกอบการแนะนําตนเอง และชีแ้ จงกําหนดการของเวทีในวันนีด้ ังตอไปนี้
8.30 - 9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00-10.00 น.
ชีแ้ จงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop
โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะกรรมการบริหารฯ
10.00-10.30 น.
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณแการผลิตและการตลาด และปัญหาอุปสรรคทีเ่ ผชิญ
10.30-12.30 น.
นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือก
โดยคณะกรรมการคัดเลือกสินค้า
12.30-13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้น รศ.จุ ฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop โดยตั้ง
คําถามในที่ประชุมวาเคยไดยินรานหรือรูจักราน Farmer Shop มากอนบางหรือไม ซึ่งผูสวนประกอบ
การสวนใหญยังไมเคยรูจัก แลวจึงถามตอวาแลวรูสึกอยางไรเมื่อไดยินสโลแกนของรานที่วา “ไมได
หวังที่กําไร แคอยากใหเป็นลูกคาประจํา” และคาดหวังวาภายใน 5 ปี รานนี้จะเป็น “รานคาปลีกที่
ผูผลิตและผูบริโภคเป็นเจาของรวมกัน” โดยมีพรีเซนเตอรแของรานเป็นรูปคุณบุญชื่อ คือ สัญลักษณแ
ควายยิ้ม และหวังวาจะเป็นที่ไวใจของผูบริโภคในอนาคต ซึ่งโครงการราน Farmer Shop เป็นไป
ภ า ย ใ ต ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณแ ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต รแ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ โดยไดรับการสนับสนุนจาก สกว. ซึ่งเป็นโครงการ 5 ปี ขณะนีก้ ําลังขึ้นปี
ที่ 2 ของโครงการ และผูประกอบการรายใดที่มีความสนใจที่จะรวมงานกับโครงการ ทางโครงการฯ
ยินดีจะชวยพัฒนาในทุกๆ ขัน้ ตอนไปสูมาตรฐานสากล โดยผูผลิตและผูบริโภคจะเขามามีสวนรวมใน
การสรางสรรคแระบบธุรกิจเพื่อจําหนายสินคาคุณภาพ ราคาเป็นธรรมแกสมาชิกและผูบริโภคในแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขณะนี้โครงการฯ ไดจดทะเบียนเครื่องหมายบริการกับกรมทรัพยแสินทางปัญญาเป็น
ทรัพยแสินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตรแเรียบรอยแลว โดยโลโกเป็นรูปคนสองดานจับมือกันดานหนึ่ง
สีน้ําเงินแทนเกษตรกรผูผลิต อีกดานหนึ่งสีแดงเป็นตัวแทนของผูบริโภค และตัวเอฟตรงกลางจะเป็น
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เหมือนราน Farmer Shop โดยมีผูประกอบการเป็นแกนกลาง ซึ่งพวกเราจะเป็นตัวชวยขับเคลื่อนงาน
นี้ ทั้งนีก้ ระบวนการดําเนินงานที่ไดออกแบบไว 5 ขัน้ นั้นคอนขางยาก แตเราไดรับความรวมมือจาก
หลายภาคสวนเขามาชวยกันผลักดัน
สําหรับกระบวนการในวันนีอ้ ยูใ นขั้นที่ 1 เป็นการคัดสินคาจากผูประกอบการ ซึ่งตองเป็น
ผูประกอบการที่มีจิตสํานึกในการพึ่งพาและรวมมือกัน โดยโครงการจะไมมีเงินทุนใหแตอยางใด แต
ผูประกอบการตองมีศัก ยภาพในระดับหนึ่งที่สามารถเดิน ไปพรอมกับโครงการเราได สินคาของ
โครงการจะแบงออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดอาหาร หมวดอุปโภคบริโภค และหมวดของที่ระลึก ซึ่ง
ในระหวางนีโ้ ครงการจะไปดําเนินการขัน้ ที่ 4 ควบคูกันไปคือการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
รานคาปลีกใหสามารถเลีย้ งตัวเองไดอยางยั่งยืน พรอมกับพัฒนาขั้นตอนที่ 3 เป็นการพัฒนาระบบ
การจั ดหา สง มอบ และการตรวจสอบย อนกลับ นอกจากนี้จ ะเป็นขั้น ตอนที่ 2 ที่จะเป็น เรื่องของ
ความยั่ง ยืนคือการพัฒนาสิน คา ทั้ง การจั ดหาวัต ถุดิบ การพัฒนาคุณภาพการผลิต ซึ่ง เป็น สิ่ง ที่
สําคัญมากเพื่อชวยใหผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจไปไดอยางยั่งยืน
โจทยแของเราคือจากนี้ไ ปภายใน 5 ปี เราจะตองทําใหผูบริโภคเชื่อมั่นวาจะไดสินคาดี
ที่สุดมีคุณภาพที่สุดในราคาที่เป็นธรรม โดยมีรานคาตนแบบอยูท ี่คณะเศรษฐศาสตรแ มก. ที่ในขณะนี้
ไดเปิดทดลองระบบไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมา และคาดวาจะเปิดรานอยางเป็นทางการไดในวันที่
9 ธ.ค. 2554 ซึ่ ง สิ น ค า ทุ ก ชนิ ด คงไม ไ ด ข้ึ น ชั้ น วางในช ว งแรก เนื่ อ งจากร า นของเราในคณะ
เศรษฐศาสตรแตองเนนที่ความตองการของกลุมลูกคาที่เป็นนิสิตและประชาคม มก. ทั้งนี้โครงการ
รานไดบริหารความเสี่ยงโดยการเปิด Outlet ที่รานคาไรสุวรรณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา และจะมี
รานที่ต ลาดสุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ในเร็วๆ นี้ด วย นอกจากนี้ร ะยะเวลา 1 ปีที่ผานมา
โครงการฯ โดยความรวมมือของคณะกรรมการฯ ไดชวยกันผลักดันออกบู฿ทแสดงสินคาในหลายๆ
แหง เชน หางสรรพสินคาเดอะมอลลแบางกะปิ รานสหกรณแ กฟผ. และในงานเกษตรแฟรแ มก. เป็น
ตน ซึ่งลวนเป็นการประชาสัมพันธแโครงการรานใหเป็นที่รูจักของผูบริโภคกลุมตางๆ
ทั้งนีร้ านคาในรูปแบบราน Farmer Shop นั้นกําลังเป็นเรื่องที่ทั่วโลกใหความสนใจ จาก
ภาพตัวอยางแสดงรานคาจากรานในประเทศเกาหลี ซึ่งมีรูปแบบคลายกับราน Farmer Shop ของเรา
ที่เป็นรานขนาดเล็กแตไดรับการตอบรับที่ดีจากคนในพื้นที่ และมีการจัดรานไดนาสนใจเป็นอยางยิ่ง
จากนั้นเชิญ คุณศรุดา โลหะนะ ผูทรงคุณวุฒิสถาบันฯ ตัวแทนจากสถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑแอาหาร มก. ใหคําแนะนําจากประสบการณแดานอาหาร ซึ่งกลาววาเรื่องผลิตภัณฑแ
อาหารนั้นสิ่งสําคัญอันดับแรกคือ เรื่องความสะอาด ที่ควรทําใหถูกตองตามระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุขที่เนนเรื่องสถานที่ผลิต ตองผาน GMP และควรตองมีเลขสารบบอาหาร หรือเลข อย. 13
หลัก และที่ตองเนนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฉลากผลิตภัณฑแ ซึ่งผูประกอบการสวนใหญจะยังไมทราบวา
ฉลากตองประกอบดวยอะไรบาง ซึ่งทางสถาบันอาหาร พรอมที่จะใหคําแนะนํา นอกจากนี้ปัญหา
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เรื่องคุณภาพผลิตภัณ ฑแที่ตองไดรับการแนะนําวาควรปรับปรุงอยางไร และสุดทายคือเรื่องบรรจุ
ภัณฑแท่คี วรพัฒนาเรื่องความปลอดภัยและความสวยงาม ดึงดูดผูบริโภคที่ตองมีการพัฒนากันตอไป
ขอยกตัวอยางการพัฒนาสินคาที่ไดร วมมือในโครงการ มก.-ธ.ก.ส. ที่ลูก คา ธ.ก.ส.
ผูผลิตสินคาไดสงปัญหาที่ตองการใหชวยแกไขมายัง ธ.ก.ส. เชน เรื่องกลวยทอดบรรจุถุง ซึ่งเดิมซื้อ
น้ํามันมาจากตลาดที่ไมรูวา เป็นน้ํามันอะไร ทางสถาบันอาหารไดแนะนําใหเปลี่ยนเป็นน้ํามันปี๊บที่มี
เลข อย. ถูกตอง และเมื่อนําสินคาบรรจุถุงก็ควรเปลี่ยนจากลวดเย็บกระดาษ มาเป็นการซีลปิดปาก
ถุงเพื่อความปลอดภัย แตเนื่องจากมีระยะเวลาในการทํางานเป็นระยะสั้น ๆ เพียง 6 เดือน จึงไม
สามารถติดตามไดวาหลังจากใหคําแนะนําไปแลว สามารถเพิ่มยอดจําหนายใหแกผลิตภัณฑแเหลานัน้
ไดหรือไม/อยางไร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เพิ่มเติมวาขบวนการของโครงการมองเห็นทั้งระบบ ซึ่งตองการ
แกปัญหาทั้งตนน้ําซึ่งก็คอื การผลิตวัตถุดิบ หรือการผลิต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑแของตนเอง
ซึ่ง โครงการฯ มีเวลา 5 ปีที่จ ะดําเนิน การเหลานี้ ทั้งนี้ส ถาบัน วิชาการฯ เป็น หวงที่ตัวเกษตรกร
มากกวาผูประกอบการ เพราะผูประกอบการจะมีบทบาทสําคัญที่จะชวยเกษตรกรมากกวา จึงตอง
มองหาความรวมมือจากตัวผูประกอบการดวย จึงเป็นเหตุผลหนึ่ง ในการเลือกดําเนินโครงการนี้
ขึ้นมา
คุณกาญจนา คู หากาญจน์ ประธานกรรมการบริห ารโครงการราน Farmer Shop
กลาววาเป็นผูประกอบการรายหนึ่งที่ไดเขารับการคัดสรรสินคาของราน Farmer Shop และไดเขา
เป็นประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop โดยลักษณะงานของโครงการจะแตกตาง
จากงานอื่น ทั่วไปที่เคยรูจั ก มา เพราะจะเป็น การดูแ ลเราตั้ง แตตน น้ํา ไปถึง ปลายน้ํา และทําให
ผูประกอบการมีชองทางจําหนายสินคาเพิ่มมากขึ้นดวย
สําหรับโครงการราน Farmer Shop มีรานที่คณะเศรษฐศาสตรแ มก. เป็นรานตนแบบ แต
กอนหนานีใ้ นปีท่ผี านมา พวกเราไดไปออกบู฿ทประชาสัมพันธแสําหรับสินคาที่หลากหลาย ซึ่งแตเดิม
พวกเราอาจพบปั ญ หาจากการติ ด ต อ ธุ ร กิ จ กั บ ภาคเอกชนขนาดใหญ ก็ ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บ
เพราะฉะนั้น โครงการนี้เป็นอีก ชองทางหนึ่ง ที่ดีเพราะไมไดชวยเพียงแคเรื่องการตลาด แตยังชวย
แกปัญหาดานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑแอีกดวย
สวน Outlet ที่ไรสุวรรณ อ.ปากชองนั้น โครงการเราไดเริ่มนําสินคาไปวางจําหนายแลว
ซึ่ง มียอดจํ าหนายที่ ดี มีผูบริโ ภคให ความสนใจราน Farmer Shop มีก ารตอบรับที่ดี ซึ่ง คาดว า
ผูประกอบการที่ผานการคัดเลือกในวันนีน้ าจะไดนําสินคาไปวางจําหนายดวยเชนกัน
สําหรับตนเองกอนที่จะเขารวมกับโครงการราน Farmer Shop นั้น ก็มีปัญหาชองทางจัด
จําหนายและการติดตอกับภาคเอกชนขนาดใหญมากมาย ซึ่งสงผลใหแทบจะไมเหลืออะไรกลับมา
ทั้งๆ ที่เราเองมั่น ใจวาสิน คาของเราดีมีคุณ ภาพทําใหรูสึกทอแทเป็นอยางมาก จึง ตองขอถอนตัว
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ออกมาจากหาง modern trade เหลานั้นในที่สุด แตเมื่อไดเขารวมโครงการนีจ้ ึงเห็นวาเป็นโครงการที่
ใหความชวยเหลือผูประกอบการไดดีมาก ยิ่งเป็นผูประกอบการรายเล็กนั้นจะสามารถอยูรอดได
แนน อน อีก ทั้งคณะกรรมการทุก คนรวมแรงรวมใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันพัฒนาผลิต ภัณ ฑแ
เพราะเราตองการรักษามาตรฐานคุณภาพ ซึ่งเราจะไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานตางๆ รวม
แกปัญหาใหกับเราซึ่งเป็นประโยชนแอยางมาก อีกทั้งยังมีการประชุมใหความรูเพิ่มเติมอยูเป็นประจํา
อีกดวย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เพิ่มเติมวาอนาคตเราหวังวาพวกเราจะไดเป็นสังคมการเรียนรู
ซึ่งขณะนี้เรามี facebook ที่ใหทุกทานไดเขามาแลกเปลี่ยนประสบการณแกันได จากนั้นขอเชิญคุณ
บรรหาร ผูประกอบการผลิตกลวยอบเล็บมือนางศรีภา ชวยเลาประสบการณแการทํางานและปัญหา
ที่เผชิญอยู
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการฯ เลาวาเป็นอีกหนึ่งผูประกอบการ
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบคือกลวยเล็บมือนาง เนื่องจากภาวะภัยแลงและน้ําทวมจนทําให
การติดตอกับเซเวนอีเลฟเวนตองหยุดไปเพราะไมสามารถผลิตสินคาตามที่สั่งได เมื่อไดเขาโครงการ
และแลกเปลี่ยนความรูกัน แลว จึงมองเห็นวาตนเองไมเคยมีก ารเชื่อมโยงการผลิตโดยมุงแตเรื่อง
การตลาดเพียงอยางเดียว จึ ง เกิด ความคิด วาตองมีการเชื่อมโยงกับแหลง ผลิต พรอมกับไ ดรับ
คําปรึกษาจากสถาบันฯ และไดความรูวาตองมีการบริหารความเสี่ยงตางๆ พรอมกับการปรับระบบ
ทั้งภาคเอกชน เกษตรกร และผูประกอบการอยางสมดุล ซึ่งสุดทายนาจะทําใหได Best price on
marketing ในที่สุด ซึ่ง ตองขอขอบคุณ รศ.จุ ฑ าทิพยแ ที่ไดใหความรูตางๆ เหลานี้ทั้ ง หมด ที่เป็น
ประโยชนแอยางมากตอตนเอง
คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ กรรมการบริหารฯ และเป็นหนึ่งในโอทอป จ.นนทบุรี เห็นวา
โครงการ Farmer Shop นี้แ ตกตางจากโอทอปคือเหมือนเป็นการตอยอดจากโอทอป โดยจาก
สโลแกนของรานที่วา “ไมไดหวังที่กําไร แคอยากใหเป็นลูกคาประจํา” นั้นคือตัว Farmer Shop ไมได
หวังกําไร แตผูประกอบการและผูบริโภคนั้นไดกําไรแนนอน ทั้งในแงสินคาที่ไดเขาโครงการ และ
ผูบริโภคไดสินคาที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝุาย โดยเฉพาะสินคาที่ไดผานการคัดเลือก
เข า โครงการแล ว นั้ น เหมื อ นเป็ น การได รั บ การรั บรองจากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ อี ก ขั้ น หนึ่ ง ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแนี้เป็นที่ยอมรับในเรื่องผลิตภัณฑแดานการเกษตรอยูแลว และยังมีจุดแข็ง
ในเรื่องงานวิชาการที่มีอยูทุกแขนง จึงจะสามารถชวยใหความรูและแกปัญหาใหกับพวกเราเหลา
ผูประกอบการไดเป็นอยางดี เพียงแตผูประกอบการเองตองรักษาภาพพจนแและคุณภาพของตัวเอง
ใหดีตลอดไป
คุณสุขุม ไวทยธารงค์ กรรมการบริหารฯ กลาววาตนเองเป็นกึ่ง SMEs ที่วันนี้เห็นวา
สินคาหรือผลิตภัณฑแของผูประกอบการหลายๆ ทานมีคุณภาพที่ดี แตมักเจอปัญหาที่หางคาปลีก
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ขนาดใหญมักเอาเปรียบผูประกอบการรายยอยเชนพวกเรา แตถามองกลับกันถือวาเป็นการกระตุน
ใหพวกเราตองพัฒนาตัวเองใหสามารถตอสูกับหางคาปลีกขนาดใหญเหลานั้นใหได
สําหรับโครงการนีม้ ีประโยชนแตรงที่วาถาเราไปติดตอธุรกิจกับหางคาปลีกขนาดใหญโดย
ไปรายเดี่ยวๆ นั้นมักจะไมไดรับการตอนรับหรือไมมีพลังการตอรอง แตเมื่อเราสามารถรวมกลุมให
เกิดพลังอยางมีคุณภาพ จะเกิดพลังการตอรองเพิ่มขึ้นมาก แตทั้งนี้เราตองดําเนินงานอยางมีระบบ
โดยการที่จะนําสินคาไปวางในเชลฟ (Shelf) ของรานคาปลีกตางๆ นั้นจะตองไปอยางมีระบบ และ
ตองใจเย็นดําเนินงานไปเป็นขัน้ เป็นตอนอยางเป็นระบบ ในที่สุดเมื่อเรามีความพรอมเราอาจสามารถ
ดําเนินงานไดเหมือนรานเซเวนอีเลฟเวนก็เป็นได แลวพวกเราจะไดมีรานเป็นของพวกเราคนไทยดวย
กันเอง ดังนั้นเราจะตองรวมกันรณรงคแใหคนในประเทศหันมารักสินคาไทย และอุดหนุนสินคาไทยให
มากขึ้น
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท กล า วเพิ่ ม เติ ม ว า ประสบการณแ จ ากผู ป ระกอบการ และ
กรรมการบริหารฯ ลวนมีคุณคา และตองขอบคุณเจาหนาที่จากกรมสงเสริมฯ หลายๆ ทานที่ใหการ
ชวยเหลืออยางมาก และเมื่อเราเห็นกลุมสตรีของเราแลวรูสึกวาศักยภาพของคนไทยนั้นไมธรรมดา
แตจะทําอยางไรใหผูบริโภคตองหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เราหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม
การกินของนิสิตในมหาวิทยาลัย เราจึงตองเชื่อมโยงกับสถาบันอาหาร เพื่อใหรูวาสิ่งใดที่ปลอดภัย
สําหรับผูบริโภคของเรา ดังนั้นโครงการ Farmer Shop จึงไมไดทําแตตัวสินคา แตตองรวมกันพัฒนา
ไปดวยกัน ขอเชิญคุณออเลาประสบการณแในการเขารวมงานกับโครงการ Farmer Shop ที่ผานมา
คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์ ผูประกอบการสํารับโบราณ พรอมทําธุรกิจขายสง เริ่มตน
จากไดพบกับ รศ.จุฑาทิพยแ ในงานเมืองทอง และเมื่อไดรูหลักการ “ไมไดหวังที่กําไร แคอยากใหเป็น
ลูกคาประจํา” ก็มองวานาจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืน จึงไดเขามารวมงาน และรวมเรียนรูระบบตางๆ ซึ่งเห็น
วาเรายังคงตองเรียนรูและพัฒนารวมกันตอไป สําหรับผูประกอบการหลายรายที่เคยติดตอนั้น กอน
เขารวมกับโครงการจะมีเงื่อนไขในหลายๆ เรื่อง แตเมื่อไดเขารวมโครงการนี้ก็จะไดรับเงื่อนไขพิเศษ
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผูประกอบการหลายรายเห็นคุณคาในงานโครงการนี้จึงยินดีใหความรวมมือ
และคิดวาเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชนแตอตัวผูประกอบการอยางยั่งยืนอีกดวย เชน บางรายที่เคยตองสั่ง
สินคาทีละจํานวนมากๆ ก็ใหสิทธิพิเศษในการลดจํานวนการสั่งซือ้ ลงได หรือปรับชวงระยะเวลาการ
ชําระเงินใหเป็นพิเศษได เป็นตน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เสริมวาจากความคิดเห็นของคุณมนิสรา จะเห็นไดวาเมื่อทาน
ผูประกอบการสมัครใจเขารวมโครงการแลว คงตองชวยกันผลักดันทํางานใหสําเร็จโดยหาทางเลือก
หรือทางออกสําหรับทุกทานอยางเหมาะสม และขอความรวมมือผูประกอบการในวันนี้ใหชวยกรอก
รายละเอียดในแบบฟอรแมใหละเอียด โดยเฉพาะสรรพคุณสินคาของตัวเองวามีคุณสมบัติหรือที่มา
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พิเศษอยางไรบาง จากนั้นเปิดเวทีใหผูประกอบการแนะนําสินคาที่นํามารวมการคัดสรร ทั้งราคาทุน
ราคาจําหนาย แหลงจําหนายเดิม และปัญหาอุปสรรคที่พบในการทําธุรกิจ
โดยมีผูประกอบการนําสินคารวมการคัดสรรจํานวน 13 ราย ดังตอไปนี้
1. คุณมัลลิกา สะละหมัด จาก บริษัท เวอร์จิ้น โคโค่ จากัด
ผลิตภัณฑแขนมทองมวน โดยผลิตภัณฑแท่นี ํามาเสนอมีดังนี้
- ขนมทองมวนตนตําหรับ ทองมวนรสชาเขียว ทองมวนรสกาแฟ ทองมวนรสสม
- ทองมวนชุบช็อคโกแลต เพิ่มรสชาติและสีสันตางๆ
- เกล็ดทองมวนราดช็อคโกแลต
- แผนทองมวนตัดทรงกลมสอดไสช็อคโกแลต
- ผลไมอบแหง เชน สับปะรดอบแหงชุบช็อคโกแลต มะมวงอบแหง ชุบช็อคโกแลต
มะละกออบแหงชุบช็อคโกแลต
สําหรับปัญหาที่พบในการทําธุรกิจคือเรื่อง
1. วัต ถุ ดิบ บางช วงขาดวั ต ถุดิ บ เนื่อ งจากภั ยพิ บั ติท างธรรมชาติ ทํ า ให ผ ลิ ต ได ไ ม
เพียงพอตอการสั่งซือ้ เชน มะพราวที่ไมเพียงพอในการผลิต ตองพยายามแกปัญหาดวยการติดตอ
ตัวแทนจําหนายมะพราวหลายรายมากขึ้น
2. กําลังการผลิตไมเพียงพอ เนื่องจากเป็น SMEs เมื่อมีการสั่งซื้อเขามาเป็นจํานวน
มาก มักทําใหการผลิตไมเพียงพอ
3. การสงตางประเทศ ประสบปัญหาสภาวะทางการเมืองที่ไมปกติทําใหเกิดปัญหาใน
การติดตอกับตลาดตางประเทศ เชน การประทวงปิดสนามบิน เป็นตน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววาสินคาตัวนี้มีจําหนายที่รานคาในสนามบิ นสุวรรณภูมิ
และไดรับสนใจจากนักทองเที่ยวเป็นอยางมาก เนื่องจากมีการดึงดูดลูกคาดวยการเชิญชวนใหชิม
ดังนั้นจึงอยากแนะนําวาควรให คนไทยมีโอกาสไดชิมบาง จึงควรจะมีการบริหารความเสี่ยงดวยการ
ทําบรรจุภัณฑแขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความคลองตัวในการจําหนายดวย
คุณ มัล ลิก า สะละหมัด ชี้แ จงวาขณะนี้กําลังพัฒนาบรรจุภัณฑแในลัก ษณะที่เป็นแบบ
ถุงพลาสติกใส ขนาดเล็กลง แตตองตรวจสอบคุณภาพและอายุการจัดเก็บวาจะเทาเทียมกับบรรจุ
ภัณฑแแบบเดิมหรือไม
2. คุณดวงดี กาละสุข จาก บริษัท สยามบานาน่า จากัด
มีผลิตภัณฑแกลวยทอดทั้งหมด 9 รสชาติ จําหนายในหางบิ๊กซี โลตัส แตไมจําหนายใน
หางแมคโครเนื่องจากกดราคามากเกินไป สําหรับปัญหาที่พบคือเรื่องวัตถุดิบ ซึ่งแกปัญหาโดยการ
ปลูกเองที่ จ.เพชรบุรี และใหทอ งที่ใกลเคียงใน จ.กาญจนบุรี ทําการทอดมาสงใหผูประกอบการเลย
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โดยจะมีผลิตภัณฑแขนาดเล็ก 5 บาทเพื่อจําหนายใหแกนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ใกลเคียง แตขณะนี้
เป็นชวงปิดเทอมจะไมไดผลิตออกมาจําหนาย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนําใหผลิตบรรจุภัณฑแขนาดเล็กมาขายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ใชเป็นอาหารวางในการประชุม ซึ่งใน มก. จะมีการจัดประชุมอยูบ อยครั้งทุกคณะและทุกภาคสวนใน
มหาวิทยาลัย นอกจากนีผ้ ูประกอบการอาจตองสนใจในเรื่องการสรางเครือขายผูปลูกกลวยเพื่อเป็น
การบริหารความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบอีกทางหนึ่งดวย
3. คุณสนั่น ช่วยพิบาล ผู้ผลิตสาหร่ายมดยิ้ม
ผลิตภัณฑแสาหรายอบกรอบโรยงา โดยเป็นผูประกอบการรายยอยที่เพิ่งเริ่มดํา เนินงาน
ประมาณ 1 ปี ยัง ไมไดดําเนินการขอมาตรฐาน อย. ตองการใหโครงการชวยในเรื่องการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานตางๆ สําหรับปัญหาที่พบคือ วัตถุดิบสาหรายที่ซอื้ จากเยาวราชมักมีคุณภาพไมดี
และพอคาที่ติอตอไมมีความเสมอตนเสมอปลาย
4. คุณปุณิกา วุฒิเทียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสะพานสูง
ผูผลิตน้ําลูกเดือยที่ผลิตจากธัญพืช100% น้ําขาวกลองงอก และน้ําขาวโพด ขวดละ 25
บาท ซึ่งกลุมลูกคาเปูาหมายจะเป็นกลุมผูใหญที่รักสุขภาพ เนื่องจากตนเองเริ่มทําเพราะสุขภาพไมดี
และไดกิน น้ําลูกเดือยแลวมีสุขภาพดีข้ึน มากจึง หัน มาสนใจดําเนิน ธุรกิจนี้ โดยวัต ถุดิบจะไดจ าก
เกษตรกรไทย ซึ่งผลิตภัณฑแไดรับการรับรองมาตรฐาน อย. และ GMP เรียบรอยแลว และได OTOP
ระดับ 4 ดาวดวย ปัญหาที่พบคือ เวลานําไปขาย ลูกคาจะติเรื่องราคาที่คอนขางสูงแตเมื่อไดทดลอง
ชิมแลวจะติดใจ
นอกจากนีม้ ีผลิตภัณฑแท่ผี ูประกอบการที่เป็นญาติฝากมานําเสนอดวยคือ คุ฿กกี้สับปะรด
คุก฿ กีผ้ ือก คุก฿ กีง้ าดํา และคุก฿ กีส้ ิงคโปรแ
5. คุณทิพวัลย์ แววทอง จาก ไชโป๊วหวานแม่กมิ ฮวย จ.ราชบุรี
ผลิต ไชโปฺวโดยไมใสสารปรุง แตง รส ไมใสสี ไมใสผงกรอบ โดยแยกผลิตภัณฑแเป็น 5
แบบ ดวยบรรจุภัณฑแ 5 สี แตรสชาติเดียวกันทั้งหมด และมีคุณภาพสม่ําเสมอ แตจะแตกตางกันที่
จุดประสงคแในการนําไปใชงาน เชน ถุงสีสมลักษณะเป็นเสน นิยมนําไปผัดไข หรือถุงสีฟูาเป็นแบบสับ
ละเอียดจะนําไปเจียวไขแทนไสหมูสับ เป็นตน
สําหรับปัญหาที่พบคือ คุณภาพวัตถุดิบจากเกษตรกรที่ยังไมสามารถควบคุมได มีของ
เสีย มากซึ่ง จะขึ้น กับสภาพดิน ฟูาอากาศ ตัวเกษตรกรไมมีวินัยในการผลิต มัก จั ด เก็บวัต ถุดิบที่
คุณภาพไมไดมาตรฐาน จึงหวังวาจะทําอยางไรที่จะใชพนื้ ที่ใหเต็มความสามารถได โดยตัวเกษตรกร
ควรจะไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ ใหความรูในการผลิตวัตถุดิบซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีมาก การใหความรู
เรื่องการใชปยุ การดูแลรักษาดิน และตอไปอยากพัฒนาเป็นออรแแกนิคดวยแตคิดวาคงตองใชระยะ
เวลานาน จึงสนใจโครงการนีเ้ ป็นอยางมากเพราะคิดวาอาจชวยแกปัญหาเหลานีไ้ ด
1-114

นอกจากนีข้ อฝากเรื่องราคาที่ผูประกอบการตองติดตอกับผูผลิตเอง โดยไมไดมีการทํา
สัญญา จึงจะพบปัญหาเรื่องราคา และการไมพูดความจริง เพราะอดีตทําธุรกิจนี้ตั้งแตรุนพอแม ที่
จ.กาญจนบุรี พบวาบางปีเกษตรกรผูปลูกหัวไชเทาไดผลผลิตมาก บางปีไดผลผลิตนอย แตเกษตรกร
ไมบอกความจริงกับเรา เพราะทราบวาหากมีใครใหราคาที่ดีกวา เกษตรกรเหลานั้นจะขายใหกับคน
อื่นทั้งๆ ที่ไดติดตอกับเราไวแลว และที่สําคัญเราเป็นผูสํารองคาใชจายในการลงทุนไปกอนดวยทัง้ คา
เมล็ดพันธุแ และคาตนทุนตางๆ จึงสงผลใหเราไมไดวัตถุดิบในการผลิตสินคา นอกจากนีย้ ังพบปัญหา
เรื่องการเก็บเกี่ยวไมต รงตามเวลาที่กํ าหนดเพื่อ ใหไ ดวั ต ถุ ดิบที่ มีคุณ ภาพมาตรฐาน เพราะตั ว
เกษตรกรไมมีความรับผิดชอบอีกดวย
รศ.จุ ฑ าทิพ ย์ ภัท ราวาท แสดงความคิด เห็ น ว า เรื่ อ งเหล านี้ เ ป็น สิ่ ง ที่ ต อ งเข าถึ ง ตั ว
เกษตรกร อาจตองมีพี่เลี้ยงไปดูแล โดยตองนําเรื่องจิตวิญญาณไปนําเสนอพรอมกับการใหความรู
อยา งยั่ ง ยืน ต องใชที มนั ก วิจั ยลงพื้น ที่จั ด การความรู ซึ่ง เรื่ องนี้ นา สนใจที่ จ ะทําโครงการสรา ง
เครือขายเกษตรกรผูปลูกหัวไชเทาตอไป
6. คุณสุพัสตรา สมใจวงษ์ ตัวแทนจากบริษัท เอกชัยสาลี่สุพรรณ จากัด
ผลิตภัณฑแหลักคือ ขนมสาลี่สุพรรณ และมีรานจําหนายหลักอยูที่ริมถนนสุพรรณบุรี ชัยนาท ขณะนีไ้ ดรับผลกระทบจากน้ําทวมเชนกัน การจําหนายปกติมีการติดตอสงสินคาใหกับจัสโก
เทสโกโลตัส และหางสรรพสินคาเดอะมอลลแกับงานแสดงสินคาโอทอป ที่จะมีการแสดงสินคาเป็น
ชวงๆ สวนเซเวนอีเลฟเวนจะติดเรื่องอายุการจัดเก็บ และเรื่องการหักคาจีพี
ทั้งนีบ้ ริษัทมีจุดยืนคือเป็นสินคาของฝาก จึงจะผูกพันธมิตรนําไปฝากขายตามศูนยแขาย
ของฝากที่ตางๆ และมีศูนยแขายสินคาของตัวเอง โดย บ.เอกชัยมีสินคาคอนขางมากประมาณ 20-30
ชนิด เชน ขนมสาลี่ ขนมเปี๊ยะ ครองแครงสามรส เป็นตน ซึ่งมีก ารพัฒนาตัวสิน คาใหมีอายุก าร
จัดเก็บใหนานขึ้นโดยพัฒนาบรรจุภัณฑแแตไมใสสารใดๆ และพัฒนาสินคาใหมีขนาดบรรจุภัณฑแที่มี
ขนาดเล็กลง นอกจากนีเ้ ราตองมีการประมาณการในการขาย เพื่อสั่งการผลิตบรรจุภัณฑแใหพอดีกับ
การจําหนายเพราะมักพบปัญหาเนื่องจากขนมเปี๊ยะมักจะมีการเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑแบอยๆ ทํา
ใหมักจะเหลือกลองบรรจุคางอยูจ ํานวนมาก
สําหรับเรื่องที่ตองการขอคําปรึก ษาคือเรื่องอายุของผลิตภัณ ฑแ ที่ตองการพัฒนาให
สามารถเก็บไดนานๆ เพราะทางบริษัทไดพยายามพัฒนาการผลิตในรูปแบบตางๆ แตยังไมประสบ
ความสําเร็จเนื่องจากขนมบางอยาง เมื่อเปลี่ยนรูปแบบการผลิต หรือใชสวนประกอบบางอยางที่
เปลี่ยนไปก็สงผลใหรสชาติไมเหมือนเดิม ไมเป็นที่ถูกใจของผูบริโภค จึงอยากไดคําปรึกษาในเรื่องนี้
รศ.จุฑ าทิพย์ ภัทราวาท แนะนําประเด็น วาเราตองมีความสามารถเรื่องการบริห าร
จัดการ ซึ่งการพยายามพัฒนาผลิตภัณฑแใหมีอายุการจัดเก็บยาวนานขึ้นนั้นไมควรทํา เพราะขณะนี้
ทั่วโลกใหความสนใจกับเรื่อง Slow food และการบริโภคอาหารที่สดใหมมากกวาอาหารที่มีอายุการ
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จัดเก็บที่ยาวนาน แตควรแกไขในเรื่องการหาแหลงผลิตใหใกลเคียงกับสถานที่จัดสง และการลด
ตนทุนคาขนสงซึ่งเหลานีจ้ ะเป็นจุดเดนในการบริหารจัดการ
7. คุณคมสันต์ ขวัญเสน่ห์ ปลายจวัก จ. สุพรรณบุรี
เสนอผลิตภัณฑแ 5 ชนิด ไดแก
- ขนมกรอบทอง ซึ่งเป็นทองมวนแบบแผนแบน ปรุงรสชาติหวานมัน
- ขนมกรอบทอง ที่ใสรสชาติผงช็อคโกแลต ชาเขียว สตรอเบอรี่ และชีส
- ขาวแตเนน้ําแตงโม ที่ผสมน้ําตาลราดลงไปในตัวขาวแตเน
- ขาวพองสมุนไพร ใสใบมะกรูดและสมุนไพรตางๆ ลงไปดวย
- ขาวพองรสชาติคลายทวิสตี้
สําหรับปัญหาที่พบคือ
- ราคาวัตถุดิบที่ไมคงที่ เชน มะพราวที่มีราคาผันผวนมาก และผูผลิตวัตถุดิบที่ไม
รักษาสัญญา จะเลือกขายวัตถุดิบใหแกคนที่ใหราคาสูงกวาบอยครั้งทําใหประสบปัญหาขาดแคลน
วัตถุดิบ
- การผลิตที่ยังไมกาวหนา ทําใหผลิตไดไมรวดเร็วตามความตองการ
- ตนทุนสินคา เชน ผงชีสที่ใสเพื่อปรุงรสมีราคาสูงมาก หรือกลองพลาสติกที่ใส
ผลิตภัณฑแมีราคาสูงถึงใบละ 4 บาทไมรวมสติ๊กเกอรแติดฝากลอง
8. คุณลัดดาพร บุญเรือง ตัวแทนจากร้านพรมีคุณ
ผูผลิตกุนเชียงซอสหอม แตมีจุดออนคือมีความแตกตางกับกุนเชียงโคราช เพราะภาครัฐ
ไมคอยใหการสนับสนุนเหมือนกุนเชียงโคราช แตกุนเชียงของรานพรมีคุณจะผลิตจากเนื้อหมูปลอด
สารอยางดี และมีสินคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของหลายชนิด นอกจากนั้นยังมีมีกุนเชียงปลาซึ่งเป็นสินคาใหม
เพิ่มขึ้นดวย
สําหรับปัญหาคือดานเทคโนโลยีการผลิต ที่ผลิตไมเพียงพอในการขาย เชน กุนเชียงอบ
กรอบ โดยการใชยาง ที่เป็นผลิตภัณฑแเดนที่ขายดีจะผลิตไมเพียงพอตอความตองการ และปัญหา
อายุการจัดเก็บนอย ไมสามารถสงออกตางประเทศได
9. คุณราไพศรี อติเปรมินทร์ จาก บริษัท คริสปี้ เวท แอนด์ ฟรุ๊ต
ผลิ ต ลํ า ใยอบกรอบ ซึ่ ง เป็ น การต อ ยอดจากงานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ เริ่ ม
ดําเนินการมาไดประมาณ 1 ปี โดยระยะแรกพบภาวะปัญหาลําใยแพงมากจึง เริ่มตน ดวยการใช
เงินทุน คอนขางมาก ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ไมมีน้ํามัน ไมมีส ารปรุงแตง ตอมาตอยอดเป็นเครืองดื่ม
ลําใยอบ สามารถใชชงดื่มไดงาย
ปัญหาที่พบเรื่องแรกคือ ความเชื่อเดิมๆ ของผูบริโภคที่เชื่อวากินลําใยแลวจะรอนใน ซึ่ง
ตองอธิบายใหเขาใจวาถากินลําใยสดอาจทําใหรอนใน แตลําใยอบแหงจะชวยแกรอนในได และเรื่อง
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วัตถุดิบที่มีปริมาณไมสม่ําเสมอ หาวัตถุดิบยาก ตองหาพันธมิตรผูปลูกลําใยซึ่งคอนขางยาก ตองทํา
การเก็บสต็อกลําใยจากฤดูกาลไวตลอดปีเพื่อใหเพียงพอในการผลิต และตนทุนการผลิตสูงเนือ่ งจาก
มีความพิถีพิถันในการผลิตแตไมสามารถขายแพงได และบริษัทเองมีเงินทุนนอยจึงไมสามารถนําไป
วางจํ าหนายในห างคา ปลีก ขนาดใหญที่ หั ก คาจี พีสูง ๆ ได จึง ต องหากลุมลูก คา เปูาหมายอยา ง
เฉพาะเจาะจง ซึ่งตองทําการตลาดตอไป
โดยกลุมเปูาหมายของบริษัทนั้น วางไวทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ ซึ่ง
ตลาดในประเทศนั้นในเบื้องตนมีผลตอบรับดีพอสมควร และสินคาไดรับความนิยมมากพอควร แต
การสงออกยังไมคงที่มากเทาไหร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววาเรื่องนีเ้ ป็นกรณีตัวอยางที่ตนเองมักมีคําถามกับภาครัฐ
วา เมื่อหนวยงานภาครัฐ คิด นวัต กรรมใหมๆ ใหผูประกอบการนําไปตอยอดนั้น หนวยงานรัฐ จะ
สามารถดูแ ลตอเนื่องได เพีย งใด เพราะผูประกอบการต องต อสูตั้ ง แต ตน น้ําด วยตนเอง ซึ่ ง ตั ว
ผูประกอบการตองมีสายปุานคอนขางยาวพอสมควรจึงจะสามารถผลักดันใหธุรกิจดําเนินตอไปได
เพราะคนไทยมักนิยมกินลําใยสดมากกวาลําใยแปรรูป แตเห็นวากรณีนี้นาจะมีโอกาสที่ดี เพราะ
สินคามีรูปลักษณแที่ดึงดูดนาสนใจ แตการทําเดี่ยวๆ นาจะยากพอสมควรเนื่องจากตนทุนตอหนวยสูง
มาก ซึ่งโครงการฯ เราเองมีชองทางการตลาดตางประเทศที่นาจะไปไดดี เนื่องจากสินคาของราน
Farmer Shop ที่ลงไวในเว็บไซตแหลายรายการไดรับความสนใจจากตลาดตางประเทศพอสมควรจึง
คาดวานาจะมีชองทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑแนี้เชนกัน
10. คุณศรีสมบูรณ์ ชวานิสากุล ตัวแทนจาก บจก. เอ็นเอ็นซี โปรดักส์
ผูผลิตเตาหูนมสด รสชาติตางๆ สามารถเก็บในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส ได
10-12 วัน โดยผลิตภัณฑแไมใสสารกันเสียใดๆ มีสถานที่จําหนายเชน เซเวนอีเลฟเวน , โลตัส, จัสโก,
รานเจ็ท ในปั๊ม ปตท., โกลเดนเพลส, และรานคาทั่วๆ ไป แตยังมีปัญหาการสงสินคาตามตางจังหวัด
ซึ่งพยายามแกปัญหาดวยการตั้งเฟรนไชนแแตยังไมประสบความสําเร็จ
สําหรับปัญหาที่พบคือ การติดตอกับหางรานคาปลีกขนาดใหญจะมีคาใชจายคอนขาง
สูง และวัตถุดิบประเภทนมหรือผลไม ที่บางครั้งพบปัญหาขาดแคลนเชนกัน และเรื่องการขนสงที่มี
ตนทุนคอนขางสูงจึงอยากเสนอวาถามีผูประกอบการที่สามารถรวมกันแชรแคาขนสงสินคาเพื่อจะได
เป็นการลดตนทุนจะดีมาก
นอกจากนีข้ อแนะนําผูประกอบการที่ตองการยืดอายุสินคา โดยมีจะผลิตภัณฑแประเภท
ไคโตซานซึ่งเป็นสิ่งที่ไดจากธรรมชาติ ที่ประเทศญี่ปนุ สั่งซือ้ ไปใสเป็นวัตถุกันเสีย แตทางบริษัทยังไมมี
ขอมูลยืนยันจึงใครขอคําแนะนําและขอขอมูลจากนักวิชาการดวย
11. คุณเกษร ดีมานพ จากเกษรไหมหอม
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ผลิตภัณฑแประเภทน้ํายาดูแลผาไหม ทั้งน้ํายาซักผาไหม และน้ํายาอาบผาไหมเพื่อดูแล
ผาไหมใหชวยรีดไดงายขึน้ โดยเป็นผลิตภัณฑแท่ผี ูบริโภคสามารถซือ้ ไปทําเองไดโดยจะไมเกิดรอยดาง
และไมตองไปจางรานซักแหงที่เสี่ยงตอการเกิดรอยดางที่มักใชวิธซี ักน้ํามัน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววาผลิตภัณฑแประเภทนี้ควรนําเสนอคูกับการจําหนายผา
ไหม จึงเชิญชวนใหนําสินคาไปรวมแสดงในงานมหกรรม สกว. ที่จะมีการแสดงงานวิจัยผาไหมดวย
12. คุณสิงหา มีชัยประเสริสุข ผู้ผลิตไอศครีมเจลาโต้
ผลิตไอศครีมเจลาโต สูตรจากประเทศอิตาลี ตามลูกคาสั่ง โดยสงตามรานอาหารระดับ
ภัตตาคาร เนื่องจากมีราคาคอนขางสูง เรื่องวัตถุดิบสวนผสมตางๆ ยังไมมี ปัญหาเพราะมีบริษัท
นําเขาวัตถุดิบเหลานีม้ าขาย ที่ผานมายังไมพบปัญหาใดๆ ไอศครีมเจลาโตจะมี 2 รูปแบบคือแบบอิ
ตาเลียนแท และแบบไทยสไตลแ คือผลิตจากผลไมตามฤดูกาล สวนเรื่องการขอมาตรฐาน อย. ยัง
ไมไดดําเนินการ ปัจจุบันมีวางจําหนายอยูท ี่อินเด็กซแทุกสาขา ฟิวเจอรแโบวแทุกสาขา และรานอาหารที่
มีกําลังซือ้ สูงตามแหลงตางๆ โดยตัวไอศครีมมีอายุได 3 เดือนแตมักหมดกอนเพราะประเทศไทยเป็น
เมืองรอนสามารถจําหนายไดสม่ําเสมอ ปัจจุบันมีไอศครีมทั้งหมด 26 รสชาติ ถาเป็นแบบอิตาเลียน
แทไดจากการไปศึกษาสูตรการผลิตที่ตางประเทศมาสูตรละ 400,000 บาท
การที่เลือกนําสินคามารวมจําหนายกับโครงการรานเพราะเคยไดรับการติดตอ เขามา
จําหนายใน มก. ตามงานตางๆ แลวไดรับการตอบรับที่ดีเป็นตลาดที่มีกําลังซือ้ สูง จึงตัดสินใจรวมนํา
สินคามาวางจําหนายดวย
13. กลุ่มจมูกข้าวรุ่งอรุณ
นําเสนอสินคาโดยคุณกาญจนา คูหากาญจนแ โดยกลุมผลิตจมูกขาวรุงอรุณ เป็นกลุม
สตรีท่มี ีการทํานากันเอง และมีโรงสีขาวที่ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีทั้งขาวหอมนิล และขาวหอม
ม ะ ลิ คั ด ม า เ ฉ พ า ะ จ มู ก ข า ว ทํ า เ ป็ น ซ อ ง พ ร อ ม ช ง ต อ ม า ไ ด ร ว ม พั ฒ น า สิ น ค า กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ เป็นจมูกขาวที่ผสมนมชงทานได หรือสามารถทานเลนได มีคุณคาทาง
อาหารคอนขางสูง ไดรับมาตรฐานตางๆ ทั้ง อย. และ มผช. ซึ่งไดรับความนิยมมีการสั่งซื้อจํานวน
มาก
คุณ กาญจนา คูห ากาญจน์ ในฐานะประธานกรรมการฯ กล าวสรุป ว าปั ญ หาของ
ผูประกอบการที่พบจะคลายๆ กัน เชน เรื่องวัตถุดิบทางการเกษตร หรือเกษตรกรผูผลิตและผูแปร
รูป และไดเสนอวากรณีลําใยอบแห ง ถาสามารถบอกสรรพคุณ ที่บรรจุภัณ ฑแไดวาลําใยอบแหง
สามารถแกรอนในได นาจะเป็นประโยชนแตอการจําหนายเพิ่มขึ้น
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คุณ ร าไพศรี อติเปรมินทร์ ชี้แ จงวาสิน คาไมส ามารถบอกสรรพคุณ เชน ที่แ นะนําได
เนื่องจากติดที่ระเบียบของ อย. แตไดเลี่ยงไปบอกสรรพคุณที่บรรจุภัณฑแแลววามีวิตามินซีสูงและ
สารตานอนุมูลอิสระสูง เพราะวิตามินซีจะเป็นตัวชวยแกรอนในไดดี
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวสรุปดังนี้
- ผูประกอบการหลายรายมีสิ่งทาทายที่ตองทํางานใหสําเร็จ หลายรายมีปัญหาซึ่งทาง
สถาบัน ฯ จะสามารถนํา ไปศึ ก ษาต อ ได จึ ง อยากเชิ ญ ชวนใหเ ข า มาร วมงานกั บ สถาบั น ฯ และ
โครงการฯ ทั้งนีข้ อความรวมมือกรอกแบบฟอรแมรายละเอียดสินคาของตนเองใหครบถวน
- ขอนําสินคาของผูประกอบการที่ผานการคัดเลือกไปจัดวางแสดงและจําหนายในงาน
มหกรรม สกว. วันที่ 23-27 พ.ย. 2554 ที่ฮอลลแ 7-8 อิมแพค เมืองทองธานี โดยขอความรวมมือให
ผูประกอบการที่ไดรับการคัด เลือกนําสินคามาจัด ใหชิมหรือจัด แสดงในงานดวย และสินคาจะมี
สติ๊กเกอรแของราน Farmer Shop ติดไวในเบื้องตนดวย สวนสินคาบางอยางอาจตองนําไปศึกษา
รวมกับสถาบันอาหารและกระทรวงสาธารณสุข ใหนําสินคามาศึกษากับโครงการฯ วามีสรรพคุณ
พิเศษจริงหรือไม แลวนําไปยกระดับใหเป็นสินคาที่มีสรรพคุณพิเศษ เชน เป็นยา หรือเป็นกลุมอาหาร
ปลอดภัยตอไป
- วัน ที่ 9 ธ.ค. 2554 ที่จ ะถึ ง นี้จ ะมีก ารเปิด โครงการร าน Farmer Shop ที่ คณะ
เศรษฐศาสตรแ มก. อยางเป็นทางการ ผูป ระกอบการสามารถนําสินคามาชวยจัดแสดงใหชิมฟรีใน
งานได โดยโครงการตัวแบบราน Farmer Shop นีไ้ ดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
จากนั้นไดเปิดโอกาสใหคณะกรรมการตัดสิน รวมกันพิจารณาสินคาพรอมใหคําแนะนํา
ซึ่งผลการคัดเลือกนั้นเจาหนาที่สถาบันฯ จะสงเอกสารแจงใหทราบในลําดับตอไป
เลิกประชุมเวลา

12.30 น.
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 16/2554 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 4/2554)
วาระพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพยแ
2. คุณสายสุดา
3. คุณกาญจนา
4. คุณบรรหาร
5. คุณสุขุม
6. คุณสมพงษแ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
คูหากาญจนแ
แสงฟูาสุวรรณ
ไวทยธํารงคแ
ชุมเพ็งพันธุแ

เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
นักวิจัย
ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
รองประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

ไมมี
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15/2554
ไมมี

วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การเตรียมการสาหรับการจัดบู๊ทในงานมหกรรม สกว. ในวันที่ 23-27 พ.ย.

2554
- ที่ประชุมรวมกันพิจารณคัดเลือกสินคาที่จะนําไปรวมออกบู฿ทในงานมหกรรม สกว.
ดังนี้
1. ชาใบหมอน คุณกาญจนา
3. กลวยอบเล็บมือนาง คุณบรรหาร

2. น้ําพริกแมเกตุ คุณสุขุม
4. แชมพูชมพูพันธแทพิ ยแ คุณสมพงษแ
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5. ผลิตภัณฑแของ บ.ไพรทิพ คุณสะอาด
7. ผลิตภัณฑแจมูกขาว

6. ผลิตภัณฑแของ บ.ซองเดอรแ
8. ผลิ ต ภั ณ ฑแ ข อง บ .พรทิ พ ยแ

9. ผลิตภัณฑแจมูกขาวรุงอรุณ

10. ผลิตภัณฑแของ บ.สยามบานา

11. ผลิตภัณฑแลําใยอบกรอบ ของ บ.คริสปี้ฯ
13. ดอกเกลือ
15. สบูสมุนไพร จากกลุมสมุนไพรบานคีรีวง
17. ขาวหอมมะลิเกิดบุญ/ ขาวสหกรณแ
19. ผักออรแแกนิคของ บ.อดัมสแฯ
21. ไชโปฺว แมกิมฮวย
23. ขนมไทยของคุณออ สํารับโบราณ
25. ขนมกรอบทอง ของกลุมปลายจวัก
27. ไอศครีมเจลาโต
28. น้ําผลไมของคุณวาย + ขนมปังโฮลวีต
30. น้ําลูกเดือย ของกลุมวิสาหกิจชุมชนสะพานสูง

12. ผลิตภัณฑแน้ํายาซักผาไหม
14. น้ํามันเหลือง
16. ไมกวาดปุานศรนารายณแ
18. ขาวคุณธรรม
20. สมโอไทยทวี
22. ผลิตภัณฑแของ ครูยุ
24. ผลิตภัณฑแของ บ.เอกชัย
26. กาแฟ

ภูเก็ต
นา

29. น้ําขาวโพด
31. เตาฮวยนมสด

- เตรียมตะกราใสสินคา สําหรับบริการลูกคาในการเลือกซือ้ สินคา
- บู฿ทชิมหนาชั้นวางสินคาขนาดประมาณ 50x70 ซม. สูงประมาณ 80 ซม. และตองไม
บังหนาชั้นวางสินคา
- แผนการทํางาน ดังตอไปนี้
รายละเอียด/แผนการดาเนินงาน

วัน/เดือน/ปี

1. สว.สก.ออกหนังสือเชิญผูประกอบการเขารวมโครงการ ระบุรายละเอียดให
ยืนยัน จํานวน/ชนิด สินคา และ รศ.จุ ฑาทิพ ยแ จะโทรศัพ ทแคุยรายละเอี ยดกั บ
ผูประกอบการดวยตนเอง
2. นัดทานขาวกับคณะกรรมการ เวลา 11.00 น. ณ easy pissy ตรงขาม Hall
5
3. นัดสงสินคาหลังเที่ยง ณ Hall 7-8 อิมแพค เมืองทองธานี
4. มอบภารกิจการจัดชั้นใหผูประกอบการตามแผนผัง
5. นัดหมายผูเกี่ยวของ
6. จัดเวทีคัดสรรสินคา เวลา 11.00-12.00 น.
7. จัดเตรียมกระเปา Farmer Shop จํานวน 100 ชุด/วัน
8. จัดเวทีเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณแใหกับผูประกอบการ เวลา 14.00-

ตอบรับภายใน 25 ต.ค. 2554

อังคารที่ 22 พ.ย. 2554
อังคารที่ 22 พ.ย. 2554
อังคารที่ 22 พ.ย. 2554
พุธที่ 23 พ.ย. 2554
ศุกรแท่ี 25 ต.ค. 2554
23-27 พ.ย. 2554
23-27 พ.ย. 2554
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15.00 น. ของทุกวัน
9. จัดทําสายคลองคอ Farmer Shop สีแดงสําหรับเจาหนาที่ประจําบู฿ท
10. การแตงกาย: กางเกงแสลค เสือ้ โปโล Farmer Shop รองเทาหุมสน

- ที่ประชุมรวมกันพิจารณาคําขวัญใหมสําหรับทําปูายโฆษณา โดยในเบื้องตนมีตัวเลือก
ไว 2 แบบ คือ

บนเส้นทางสู่ความสาเร็จที่ยั่งยืน.... กับ Farmer Shop

เส้นทางสู่ความสาเร็จที่ยั่งยืน....ของผู้ประกอบการ

วาระที่ 4

อื่นๆ
ไมมี

เลิกประชุมเวลา

16.00 น.
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 17/2554 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 5/2554)
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00 – 12.30 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. ผศ.ดร.อภิรดี
3. คุณสายสุดา
3. คุณกาญจนา
4. คุณบรรหาร
5. คุณสุขุม
6. คุณสมพงษแ
7. ดร.ศักดิ์สิทธิ์
8. คุณกชพรรณ

ภัทราวาท
อุทัยรัตนกิจ
ศรีอุไร
คูหากาญจนแ
แสงฟูาสุวรรณ
ไวทยธํารงคแ
ชุมเพ็งพันธแ
บุศยพลากร
กิ่วไธสง

เริ่มประชุม

เวลา 9.00 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
หัวหนาโครงการวิจัยรวม Farmer Shop
นักวิจัย
ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
รองประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
อาจารยแภาควิชาเศรษฐศาสตรแ มก.
ตัวแทนจากบริษัทอดัมสแ เอนเตอรแไพรสแ จํากัด

รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท หัวหนาโครงการ Farmer Shop แจงแกท่ปี ระชุม ดังตอไปนี้
1.1 สรุ ป สถานการณแ โ ครงการร า น Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ภายหลังน้ําลด เจาหนาที่สถาบันวิ ชาการดานสหกรณแไดเขาทําความ
สะอาดพรอมสํารวจความเสียหาย พบวาพื้นที่ภายในรานไดรับความเสียหายทั้ง 2 หอง คือหองมินิ
มารแทและหองขาว โดยมีขาวสารไดรับความเสียหายบางสวน และสินคาอุปโภคบริโภคที่อยูในราน
ตั้งแตกอนน้ําทวมหลายชนิด เชนประเภทขนมหวานตองคัดแยกออกเป็นสินคาที่ไดรับความเสียหาย
ไปอีก สวนหนึ่ง โดยอยูร ะหวางการตรวจสอบสต็อกสิน คาและรวบรวมสรุปยอดความเสียหาย
สําหรับชั้นวางสินคาตางๆ ไดรับความเสียหายเป็นบางสวน จึงไดติดตอชางใหเขาประเมินราคาการ
ซอมบํารุงภายในราน ราคาตกลงอยูท ี่ 35,000 บาท โดยจะเรงดําเนินการซอมบํารุงตอไป
1.2 สถาบันฯ ไดรับงบประมาณจากสภาวิจัยฯ จํานวน 800,000 บาท ใหทําโครงการ
เรื่อง SMEs และโอทอป ซึ่งจะสามารถนํามาเชื่อมโยงตอกับงานโครงการ Farmer Shop ได เชน
โครงการกลวยเล็บมือนางของคุณบรรหาร เป็นตน ซึ่งจะเป็นโครงการใหมท่ตี อเนื่องกันตอไป
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วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 16/2554
ไมมี

วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การเตรียมการสาหรับการจัดทาโครงการของขวัญปีใหม่

 รศ.จุ ฑ าทิพยแ ภัทราวาท นําเสนอกลองของขวัญแบบตางๆ และถุง Farmer
Shop ที่จะใชสําหรับเป็นชุดของขวัญเพื่อจําหนายในชวงปีใหม ใหแกที่ประชุมรวมกันพิจารณา ซึ่งที่
ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกแลวสรุปดังตอไปนี้
1) ถุง Farmer Shop +ชอดอกไม และจัดชุดตัวอยางโดยนําสินคาใสในถุงพรอม
กําหนดราคาจําหนาย
2) กลองสาน 2 แบบ + ขาวคุณธรรม
3) กิฟทแเซ็ทชาใบหมอนของคุณกาญจนา 2 แบบ คือแบบถุงตาขาย 8 กลอง ราคา
350 บาท และ แพ็ค 4 กลองคาดริบบิ้นพรอมโบวแ ราคา 170 บาท
4) กิฟทแเซ็ทกลวยเล็บ มือนางกลองใหญ ของคุณ บรรหาร แตมีปัญหาที่ยัง ไม มี
ดอกไมติดที่กลอง จึงมอบใหเจาหนาที่ของราน Farmer Shop เป็นผูทําการติด
ดอกไมใหเพื่อวางจําหนาย
5) กิฟทแเซ็ทกระเชาขนาดเล็กใสผลิตภัณฑแแชมพูชมพูพันธแทพิ ยแของคุณสมพงษแ
6) กระเชาผักออรแแกนิค ADAMS โดยจะทําการประชาสัมพันธแลวงหนาใหสั่งจอง
และใหลูกคารับของไดในวันที่ 29-30 ธันวาคม 2554
 ที่ประชุมรว มกัน พิจ ารณาคัด เลือกสิ น คาที่จ ะนําลงในแค็ต ตาล็อกสิน คาชุ ด
ของขวั ญ ปี ใ หม เพื่ อ การประชาสัม พั น ธแ โดยจะจั ด พิ ม พแแ คตตาล็ อคและทํ า การแจกจ า ยไปยั ง
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อที่ประชุมรวมกันคัดเลือกแลวได
ชุดของขวัญจํานวน 12 รายการ ดังตอไปนี้
1) ถุงเปลา Farmer Shop
ราคา 99 บาท
2) ถุง Farmer Shop + gift set
ราคา 400 บาท
3) ขาวคุณธรรมในกลองสาน
ราคา 180 บาท
4) ชาใบหมอนกาญจนาชุด 8 กลอง ราคา 350 บาท
5) กลวยเล็บมือนางกลองเล็ก + ชาใบหมอนชุดกลองของขวัญที่มีเหลือในสต็อก
สินคา
6) กลวยเล็บมือนางกลองใหญ
ราคา 200 บาท
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7) ตะกราผักออรแแกนิคอดัมสแ
ราคา 300 บาท
8) ตะกราขนมหวาน (ชุดสีเขียว)
ราคา 500 บาท
9) ตะกราขนมหวาน (ชุดสีแดง)
ราคา 400 บาท
10) เซ็ทสบูสมุนไพรชมพูพันธแทพิ ยแ
ราคา 350 บาท
11) เซ็ทน้ําพริกแมเกตุ 2 กระปุก
ราคา 200 บาท
12) ชุดตะกราของขวัญ Farmer Shop ราคา 900 บาท
(ภายในตะกราประกอบดวย ขาวคุณธรรม, น้ําพริกแมเกตุ, ชาใบหมอนถุงซิป,
กลวยเล็บมือนาง, แชมพู+ครีมนวด, ลูกอมมะขาม, กาแฟชุมพร, และขาวเกิด
บุญ)
 การเปิดตัวขายสินคาปีใหม หากไมสามารถซอมบํารุงราน Farmer Shop ที่คณะ
เศรษฐศาสตรแไดทัน จะจัดเป็นซุมที่บริเวณหนาราน Farmer Shop แทนซึ่งคาดวาจะเริ่มเปิดจําหนาย
ไดในวันจันทรแท่ี 19 ธันวาคมนี้
3.2 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการจัดร้าน Farmer Shop ใหม่ที่ไร่
สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- คุณสายสุดา นําเสนอภาพการจัดรานใหมของ Farmer Shop ภายในรานคาของไร
สุวรรณ โดยขอใหท่ปี ระชุมรวมกันพิจารณา และเสนอความคิดเพื่อการตกแตงพื้นที่วางแถบสีขาว
บนชั้นวางสินคาใหนาสนใจ ซึ่งที่ประชุมรวมกันพิจารณาและอภิปรายแลวไดขอสรุปวา ใหจัดทําเป็น
สติ๊กเกอรแดวยถอยคําดังนี้

Farmer Shop โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*** ใชตัวอักษรสีเขียวตัดขอบ รูปแบบฟอนทแเหมือนโลโกท่ถี ุง Farmer Shop

- คุณสายสุดา รายงานเรื่องระบบบัญชีที่มีความเขาใจผิดเรื่องระบบสินคาของ
ผูประกอบการที่เป็นเครือขายโครงการ เนื่องจากสินคาบางชนิดที่สงไปอยูนอกเหนือจากรายการ
สินคาของราน Farmer Shop ที่ไดสงไปยังรานคาไรสุวรรณ จึงไดทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบดูแล
เรียบรอยแลว ซึ่งจากนีไ้ ป
รศ.จุฑาทิพยแ ไดมอบหมายใหคุณมณิสรา (คุณออ) เป็นผูดูแลเรื่อง
สินคาที่วางจําหนายที่ไรสุวรรณและตรวจเช็คสต็อกสินคา นอกจากนี้ ผอ.ไรสุวรรณ ยังพบปัญหา
จากเจาหนาที่ของรานไรสุวรรณที่มีการเปลี่ยนแปลงบอย จึงไมเขาใจในระบบสินคาของราน Farmer
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Shop ที่นําไปวางจําหนายในรานอีกดวย จึงเสนอใหคณะกรรมการจัดเวรผลัดเปลี่ยนเขาไปดูแลราน
ดวย
3.3 ติดตามความก้าวหน้าของ Outlet ที่ ร้านสหกรณ์ กฟผ.
ยังไมมีความคืบหนา เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวม
3.4 พิธเี ปิดโครงการร้าน Farmer Shop
ที่ประชุมเห็น พองใหเลื่อนจากกําหนดเดิมคือวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ออกไป
กอน เนื่องจากรานไดรับความเสียหายจากภาวะน้ําทวมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ และจะ
กําหนดใหมอีกครั้งตามความเหมาะสม
3.5 การปรับกาหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การจั ด เวทีเรียนรูก ารพั ฒนากลุมธุรกิจ เชิง คุณ คากลวยเล็บมือนาง ณ จ.
ชุมพร เดิมกําหนดในวันศุกรแที่ 4 พ.ย. 2554 ขอเลื่อนออกไปเป็นชวงตนเดือนมกราคม รอกําหนด
วันที่แนนอนอีกครั้ง
เวทีคัดสินคาครั้งที่ 6 มอบหมายใหคุณสายสุดา ติดตอกับกรมสงเสริมฯ เพื่อ
กําหนดวันคัดสินคาอีกครั้ง
วาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
4.1 คุณสมพงษแ ชุมเพ็งพันธแ ขอปรึกษาเรื่องกําหนดการจัดบู฿ทประชาสัมพันธแสินคา ณ
รานคาไรสุวรรณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา โดยที่ประชุมเห็นพองใหจัดขึ้นในวันที่ 17-18 ธันวาคม
2554 โดยมอบใหคุณสายสุดาประสานงานกับคุณพูนทรัพยแ (คุณปู) เพื่อขอพืน้ ที่ดานหนารานจัดซุม
แสดงสินคาและซุมผักออรแแกนิคอดัมสแ และขอที่พักสําหรับวันที่ 17 ธันวาคมดวย
เลิกประชุมเวลา

12.30 น.
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รายงานการประชุมหารือร่วมกับตัวแทนบริษัท แปลน โมทีฟ จากัด
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้อง 204 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณสายสุดา
3. คุณเยาวนุช
4. คุณเฉลิมจิต
5. คุณพิมพแพศิ า

ภัทราวาท
ศรีอุไร
เวศวิภาดา
พักศิรสิ มบัติ
รัตนพัลลภ

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
บริษัทแปลน โมทีฟ จํากัด
บริษัทแปลน โมทีฟ จํากัด
บริษัทแปลน โมทีฟ จํากัด

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กลาวตอนรับตัวแทนบริษัทแปลน โมทีฟ จํากัด ทัง้ 3 ทาน
พรอมกลาวเชิญใหตัวแทนฯ นําเสนอขอเสนอโครงการศึกษาการจัดตัง้ องคแกรธุรกิจชุมชนเพื่อหารือ
รวมกัน ดังตอไปนี้
ตัวแทนฯ เกริ่นนําภาพรวมจากโครงการรักษแปาุ สรางคนของกลุมบริษัท ปตท. ที่ผานมา
มีเรื่องการสงเสริมอาชีพของกลุมคนในชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งตอมาบริษัท ปตท. มีแนวคิดจะ
ศึก ษาการจั ด ตั้ ง “องคแ ก รธุร กิ จ ชุมชน” รูปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง เพื่ อใหเกิ ด ชองทางการแบง ปั น
ประโยชนแจากกลุมอุตสาหกรรมมาสูชุมชนที่อยูใ กลพนื้ ที่เขตประกอบการอยางทั่วถึง โดยมุงหวังให
องคแกรธุรกิจชุมชนดังกลาวสามารถดําเนินธุรกิจประเภทตางๆ ตอบสนองตอความตองการของกลุม
ผูประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ บนพื้น ฐานการมีสวนรวมของชุมชน เป็น กลางทางการเมือง
รวมทั้งกระจายประโยชนแท่เี กิดขึน้ กลับคืนสูชุมชนและสมาชิกในชุมชนไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
ภายใตแนวคิดที่วา 1) ตองการใหชุมชนอยูร วมกับภาคอุตสาหกรรมไดอยางยั่งยืน 2) ชุมชนควรไดรับ
ประโยชนแจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ และ 3) องคแกรธุรกิจชุมชนตองสามารถแบงปันผลประโยชนแสู
ชุมชน
บริษัทแปลน โมทีฟ จํากัด จึงไดจัดทําขอเสนอโครงการศึกษาการจัดตั้งองคแกรธุรกิจ
ชุมชน โดยไดวิเคราะหแองคแประกอบที่เกี่ยวของทั้งแนวโนมและสถานการณแโลกในปัจจุบัน ซึ่งคณะ
ผูจัดทําไดขอคําปรึกษาจาก รศ.จุฑาทิพยแ ไปในครั้งกอนแลว จึงเห็นวาไมควรมองเฉพาะธุรกิจดาน
เดียวแตควรมองไปที่ชุมชนดวยเพื่อใหเกิดความเป็นธรรม จากการวิเคราะหแทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
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และสิ่งแวดลอม ที่ปัจจุบันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 9 ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงใน
การพัฒนาประเทศ อีกทั้งองคแกรภาคธุรกิจก็ไดนําปรัชญานีม้ าใชเป็นแนวทางดวยเชนกัน พรอมกับ
เล็งเห็นวาตองมองในแงของการเปลี่ยนจากคูแ ขงใหมาเป็นพันธมิตรเพื่อใหมีการอยูรอดมากขึ้น อีก
ทั้งยังมีกระแสสีเขียว-ออรแแกนิคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเห็นไดวาแนวโนมของอนาคตในการ
ดําเนินงานขององคแกรรูปแบบใดก็ตามลวนตองมีความสัมพันธแและเกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องการ
พัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากนีท้ างผูบริหารกลุม ปตท. เองก็เล็งเห็นวาธุรกิจสวนใหญยังอยูบนฐาน
การใชทรั พยากรของประเทศ ซึ่ง ตอ งใช ใหเ กิด ความคุมค าและเกิด ประโยชนแอย างแท จ ริ ง เต็ ม
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจะสรางความยั่งยืนใหกับการเติบโตของกลุม ปตท. นั้นจึงตองใหความสําคัญกับ
ดาน CSR และมุงสรางความเชื่อใจและไววางใจจากคนในชุมชนดวย
และจากคําแนะนําของ รศ.จุฑาทิพยแ จึงไดมีการลงพื้นที่สํารวจชุมชนบริเวณมาบตาม
พุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2554 พบวามีการรวมกลุมชุมชนดวยกันเองหลายกลุม บางกลุมมี
การดําเนินงานที่คอนขางดี มีการติดตอธุรกิจกับโรงงานในกลุมมาบตาพุด แตจุดออนที่พบคือ ตัว
สมาชิกที่เขารวมกลุมนั้นมองแตเพียงรายไดท่จี ะไดรับ โดยยังไมเล็งเห็นประโยชนแจากการรวมกลุม
เชนกลุมเบเกอรี่ ซึ่งกลุมเหลานีม้ ีโอกาสที่ดีคอื ตัวโรงงานใกลเคียงใหการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
กับโรงงานอยางสม่ําเสมอ แตมักพบอุปสรรคจากการเมืองทองถิ่น ทําใหผูคนในชุมชนเกิดความ
แตกแยกกันมากขึ้นจากผูนําชุมชน นอกจากนี้ชาวบานเองยังเคยชินกับการไดรับการอุปถั มภแจาก
โรงงานบริเวณมาบตาพุดตลอดมา นอกจากนี้เมื่อสํารวจถึงชีวิตความเป็นอยูแลวยังพบวา หลาย
ชุมชนนั้นระบบสาธารณูปโภคยังเขาไมถึง บางหมูบ านยังไมมีน้ําประปาใช เป็นตน ซึ่งเหลานี้ลวนเป็น
ปัญหาสําคัญในการพัฒนาชุมชนรอบโรงงานดวยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้เมื่อไดพูดคุ ยกับชาวบานแลวจึงได
เล็งเห็นวา ตัวคนกลางในการเชื่อมโยงนั้นมีความสําคัญมาก
สําหรับกรอบแนวคิดในการทําโครงการนีค้ อื สิ่งที่จะทําใหเกิดความยั่งยืนคือตัวองคแกร
ธุรกิจชุมชนเชิงคุณคา คือตองใชคุณคานํามูลคาจึงจะไดประโยชนแและไดผล ซึ่งการที่ธุรกิจจะอยูได
นั้นตองมีการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนไปได สุดทายคือตัว Business Model ที่
เหมาะสมกับชุมชนหรือองคแก รนั้น ๆ ถูก พัฒนาขึ้นบนมาตรฐานการมีสวนรวม โดยโครงการจะ
แบงเป็น 3 สวนคือ 1) การสรางตน แบบ จะเป็นการสรางความรูความเขาใจกับชุมชน ตองมีการ
ประชาสัมพันธแ ดําเนินธุรกิจนํารองเพื่อหารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม และยกระดับการเรียนรู 2) การ
เชื่อ มโยงเครือข าย เพื่ อหาพัน ธมิต รทางธุร กิ จ และ 3) การพัฒ นาระบบสนั บสนุ น เชน พั ฒนา
ทรัพยากรบุคคล/องคแกร เป็นตน โดยโครงการนีม้ ีระยะเวลาประมาณ 2 ปี แบงเป็นระยะเตรียมการ
2 เดือน ระยะดําเนินการขัน้ ตน 4 เดือน ระยะดําเนินธุรกิจนํารอง 1 ปี และระยะเชื่อมโยงเครือขาย
พัฒนาระบบสนับสนุนและพัฒนาศูนยแเรียนรู 6 เดือน โดยจุดยืนและคุณลักษณะขององคแกรธุรกิจ
ชุมชนนั้นจะยึดหลักคุณคา นํามูลคาหรือกําไร โดยตองคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม ใชหลัก การ
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ดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่ง ชุมชนมีความเป็น เจาของและมีสวนรวม สามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีมาตรฐานในตลาดสินคาหรือบริการ
หลังจากการนําเสนอขอเสนอโครงการฯ แลว รศ.จุฑ าทิพยแ ภัทราวาทไดแสดงความ
คิดเห็นดังตอไปนี้
- ถาตนเองเป็นกลุม ปตท. จะตองการใหมีขอ มูลจากการลงพื้นที่ชุมชนทั้ง 63 ชุมชนที่
กลาวถึง ที่เรามีความเกี่ยวของ/เกี่ยวพัน ควรมีชื่อกลุม/องคแกร บริษัท วาตั้งอยูท ี่ชุมชนใดบาง
- หลักการและเหตุผล ควรเพิ่มเติมใหมากขึ้น
- ภาพความคิดรวบยอด ควรบอกที่มาวามาจากที่ใด หรือคิดเอง ซึ่งอาจเพิ่มเติมเรื่อง
สิ่งแวดลอมที่ยังมีอีกมากไมเฉพาะเรื่อง Low Carbon เชน เรื่อง Food Safety หรือ Food Security
เป็นตน แตยังคงไวคือสามเหลี่ยม Economic Environment และ Social โดยงานของเราจะไมใชเพียง
แค CSR แตจะตองเป็น Beyond CSR
ECONOMIC

Low Carbon
Society

Sustainabili
ty
Developme
nt

ENVIRONME
NT

Social
Economy
Enterprise
SOCIAL

Sufficiency
Economy

- สมมติวาถา ปตท. ถามถึงตัวละครใดที่มีสวนเกี่ยวของและหอมลอมชุมชนอยูจ ะ
สามารถเขียนแผนภาพไดดังนี้

อบต.

ชุมชน

ปตท.

 มีประชากร มาก/

น้อย
 ผู้นากลุ่ม/เครือข่าย
NGOs  ทัศนคติ/มุมมอง
 โครงสร้าง/ระบบที่มี
อยู่
 ชีวิตความเป็นอยู่/
รวมกัน เป็นชุมชน/
ด้านเศรษฐกิจสังคม-วัฒนธรรม

คือใคร? กลุ่มผู้
ประกอบ การ
หลากหลาย

แผนภาพตัวละครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน สรุปแผนภาพโดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
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จากแผนภาพ วงกลมสวนกลางทั้งหลายเป็นอุปสรรค/ โอกาส ตอการจั ดตั้งองคแก ร
ธุรกิจชุมชนหรือ ไมอยางไร ทั้งหมดคือปัจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน อาจเกริ่นนําไดวา
เป็นกรณีศึกษาบางกรณีที่นาสนใจ
- ตัวแทน บ.แปลน โมทีฟฯ ถามวาบางกรณีที่ชุมชนอยูได บางชุมชนอยูไมได ควรทํา
อยางไร รศ.จุฑาทิพยแ ใหคําแนะนําวาใหกลาวถึงยกเป็นตัวอยาง วาเราตระหนักดีถึงมนุษ ยชาติใน
ปัจจุบันที่มนุษยแมีเทคโนโลยี มีการสื่อสาร เพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีมนุษยแตองมีความเทาเทียม ระบบ
คุณคาอะไรที่จะทําใหชุมชนมีความสุข ระบบคุณคาตามธรรมชาติมีอะไรที่เป็นทุนที่ดี อาจขยายสิ่งที่
มีอยูเ ดิมก็ได เชนกลุมสตรีท่มี ีอยูแ ลว เราสามารถเขาไปชวยตอยอดได แตกรณีที่ไมมีกลุมเราก็อาจ
เขาไปชวยสรางกลุมใหมใหตามความสนใจและความตองการของชุมชนนั้นๆ
- ระบบคุณคา ตองใหรูและเขาใจ เขาถึงกระบวนการเรียนรู และมีกระบวนการให
เรียนรู
- รศ.จุฑาทิพยแ กลาววา คุณคามี 3 กลุม แบงไดดังนี้
1) กลุมเอกชน จะคํานึงถึงกําไรและความสามารถในการแขงขัน
2) สังคมนิยม ทุกคนตองเทาเทียมกัน
3) นักสหกรณแ เศรษฐกิจฐานสังคม สรางสังคมแหงการแบงปัน
- สามารถเกริ่นนําบริบทโลก ที่สังคมยังขาดการเขาถึง/โอกาส ถาองคแกรธุรกิจที่มีอยู
ในโลก ลงมารวมกัน ดังแผนภาพวงกลมสามอัน
ออกแบบ/ผลิตภัณฑ์

ใครจะช่วยบ้าง/
สนับสนุนอะไร/
อย่างไร/ เมื่อไหร่

ขายใคร
ขายที่ไหน

ได้ Business Model
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- ถาตองการใหกลุม ปตท. ไมตองสนับสนุนชุมชนหรือกลุมองคแกรธุรกิจที่อยูรอบๆ
โรงงานไปตลอดชีวิต ก็ตองใหชุมชนมีสวนรวมในการคิด-วิเคราะหแความตองการของชุมชน จากนั้น
จึงศึกษาวาใครจะเขามาชวยสนับสนุนบาง โดย ปตท. ที่เป็นหลักในการดําเนินงานจะชวยดานใดบาง
หรื อ สถาบั น วิ ช าการดา นสหกรณแ จ ะเขา ไปชว ยด านใดบา ง เป็ น ตน โดยทุ ก กลุ ม ตอ งมี ก ารทํ า
Feasibility Study แลวจะไดเห็นวาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม/อยางไร
- รศ.จุฑาทิพยแ ไดนําเสนอแนวคิด Value Network& Fair trade Platform (VN&F
Platform) พรอมอธิบายรายละเอียด
- สําหรับแนวคิดการจัดเวทีควรมีการดําเนินงานจัดเวทีเรียนรูในเบื้องตน 4 เวที ใช
ทีมงานของ บริษัทแปลน โมทีฟ 3-4 คน เปิดเวทีเรียนรูใหแกชุมชน สําหรับกลุมพัฒนาผลิตภัณฑแ
ตองมีเจาหนาที่อยางนอย 1 คน และหัวหนาโครงการคือ บริษัทแปลน โมทีฟ จํากัด
โดยบริษัท แปลน โมทีฟ ไดเรียนเชิญ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทรวาท เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งจะมี
การนําเสนอขอเสนอโครงการฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ที่จะถึงนี้ และจะไดนําคําแนะนําจาก รศ.
จุฑาทิพยแไปปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูล เพื่อนําเสนอกลุม ปตท. ตอไป

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 18/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 6/2555)
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 9.30–13.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณสายสุดา
3. คุณกาญจนา
4. คุณบรรหาร
5. คุณสุขุม
6. คุณสมพงษแ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
คูหากาญจนแ
แสงฟูาสุวรรณ
ไวทยธํารงคแ
ชุมเพ็งพันธุแ

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
นักวิจัย
ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

ศรีงาม
ขวยเขิน

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่โครงการวิจัย

รองประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวธราภรณแ
2. นางสาววสินธรา
เริ่มประชุม

เวลา 9.00 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

รศ.จุ ฑ าทิ พยแ ภั ท ราวาท หั วหนา โครงการวิ จั ย มอบหมายใหคุ ณ วสิ น ธรา ขวยเขิ น
รายงานผลการดําเนินงานโครงการของขวัญปีใหมของราน Farmer Shop ซึ่งเริ่มดําเนินการในวันที่
19-30 ธัน วาคม 2554 ภายหลัง สถานการณแ น้ําท วมมหาวิท ยาลั ยคลี่ คลายลง มียอดขายรวม
113,650 บาท ทั้ง นี้รายไดทั้งหมดไม ร วมคาเต฿นทแห นาราน คาเดินทาง และคาอุปกรณแตกแตงชุด
ของขวัญตางๆ โดยสินคาขายดีคือ ถุงปุานรักษแโลก Farmer Shop กลองขาวคุณธรรม กลวยอบ
เล็บมือนางกลองเล็ก ชุดของขวัญชาใบหมอน และสบูลางหนาชมพูพันธแทิพธแ ตามลําดับ สวนสินคา
ในรานที่ขายดีอันดับหนึ่งคือ ไอศครีมเจลาโต มะขาม 5 รส ขาวเกิดบุญ ขาวหอมมะลิแดง และขาว
หอมมะลิ105 ตามลําดับ
สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานนั้นคือ
1. บุคลากรบางหนวยงานยังไมใหความรวมมือในการประชาสัมพันธแ
2. ประสบการณแของผูทําการประชาสัมพันธแยังนอยเกินไป
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3. สินคาบางอยางขาดขอมูล
4. สินคาไมพอตอความตองการของลูกคา และสินคาบางอยางไมไดสต็อกไวในรานจึง
เกิดความลาชาในการทํางาน
5. ขาดการประสานงานที่ดีและขาดความเขาใจในระบบของราน
6. พนักงานผูขายสินคายังไมมีความรูในรายละเอียดสินคาแตละชนิดทําใหไมสามารถ
ตอบคําถามของลูกคาได
7. ปัญหาจากระยะเวลาที่กระชั้นชิดทําใหมีเวลาเตรียมการนอย
ทั้งนีส้ ิ่งที่ไดจากการทํางานโครงการในครั้งนีค้ อื ไดเรียนรูระบบการดําเนินงานและการ
แกปัญหาเฉพาะหนา พรอมมีขอสัง เกตในการดําเนินงานสําหรับปีตอไป เชน ควรประชาสัมพัน ธแ
โครงการไปยังหัวหนาของหนวยงานตางๆ โดยตรงเพื่อความนาเชื่อถือของโครงการ และควรมีเวลา
เตรียมการลวงหนาเพิ่มมากขึ้น ทั้งเรื่องขอมูลและปริมาณสินคา ควรมีขอมูลของสินคาใหครบถวน
พรอมใหพนักงานขายศึกษารายละเอียดของสินคาแตละชนิดดวย เป็นตน
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 17/2554

2.1 รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริห าร Farmer Shop ครั้ ง ที่
17/2554 เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ข้อคิดเห็นของการนาสินค้า Farmer Shop จาหน่าย ณ ไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
คุณ ธราภรณแ ศรีง าม รายงานผลการติด ตามลงพื้น ที่เพื่อสัง เกตการณแ ในวัน เสารแ อาทิตยแท่ี 17-18 ธ.ค. 2554 พบวา
1. กลุมเปูาหมายแบงเป็นกลุมนักทองเที่ยวซึ่ง เป็นสวนใหญของกลุมลูกคา และกลุม
ลูกคาประจําของไรสุวรรณ
2. การจัดบู฿ทประชาสัมพันธแสินค าพบวายังขาดแรงดึงดูดผูบริโภค และขาดอุปกรณแ
ตกแตงใหสวยงามนาสนใจ
3. ความเป็นหนึ่งเดียวของ Farmer Shop ยังไมคอยมี เนื่องจากยังไมมีปาู ยแสดงแบรนดแ
Farmer Shop จึงอาจทําใหผูบริโภคไมเขาใจถึงเจตนาที่แทจริงวาจัดบู฿ทชิม/แสดงสินคาเพื่ออะไร
4. การจัดสินคาภายในรานพบวา สินคาบางชนิดติดสติ๊กเกอรแ Farmer Shop แลวขณะที่
บางชนิดยังไมไดติดสติ๊กเกอรแ จึงเห็นวาควรใหผูประกอบการติดสติ๊กเกอรแในสินคาทุกตัวที่นําไปวาง
จําหนาย
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คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ชีแ้ จงวามีความติดขัดในเรื่องการประสานงาน อาจเพราะ
ยังเป็นครั้งแรกและตัวผูประกอบการเองไมทราบวาทางรานที่ไรสุวรรณ ไมไดจัดเตรียมอุปกรณแใน
การจั ด บู฿ ทไวใ ห แ มก ระทั่ง โต฿ ะวางสิน คา หน าร าน ซึ่ ง อาจเกิ ด จากความเข าใจผิ ด ในการติด ต อ
ประสานงาน จึงทําใหการจัดบู฿ทในครั้งนีเ้ กิดความไมสะดวกและไมมีความนาสนใจตอผูบริโภคเลย
ประกอบกับคุณมณิสรา (คุณออ) นําสินคามาจัดขึ้นชั้นในเวลาเดียวกันจึงสงผลใหเกิด
ภาพความวุน วายภายในราน ซึ่งอาจเป็นสวนหนึ่งที่ทําให ผอ. ของไรสุวรรณ ที่อยูใ นรานขณะนั้นเห็น
ภาพความวุนวายดังกลาวจนเกิดความไมพอใจในระบบการนําสินคาจัดขึ้นชั้นวาง อีกทั้งมาทราบ
ภายหลังวาเราไดทําผิดกฎระเบียบที่รานคาจะไมอนุญาตใหผูประกอบการมาจัด Shelf เองได รวมถึง
กรณีการติดสติ๊กเกอรแท่ตี ัวสินคานั้น ผูประกอบการบางรายไมทราบวาสติ๊กเกอรแ Farmer Shop ได
ผลิตและมีจําหนายแลว จึงทําใหยังไมไดติดที่ตัวสินคา ซึ่งเมื่อทราบแลวจึงจะนําไปปฏิบัติทันที
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แ จงในที่ประชุมวากอนหนานี้เคยนําเรื่องมาปรึก ษาในที่
ประชุม และลงความเห็นใหมอบหนาที่แกคุณมณิสรา (คุณออ) เป็นตัวแทนของ Farmer Shop ในการ
ดูแลสินคาและการจัดสินคาเพื่อไมใหมีชองวางในชั้นวาง และเพื่อความสวยงาม อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการจําหนายสินคาดวย ทั้งนีก้ รณีผักออรแแกนิคอดัมสแท่นี ําสินคาไปจําหนายในวันที่ 17-18
ธันวาคม 2554 ที่หนารานโดยไมผานแคชเชียรแของราน จึงเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ทําให ผอ.ไรสุวรรณ ไม
พอใจในการทํางานในครั้งนีด้ วย แตทงั้ นีไ้ ดพูดคุยกับ ผอ.สมชาย เพื่อความที่เขาใจที่ตรงกันเรียบรอย
แลว โดยจากนี้ไ ปทางไรสุวรรณ จะติด ตอกับตัว แทน Farmer Shop เทานั้น โดยจะไมติด ต อ
ประสานงานผานผูประกอบการโดยตรง
คุณสุขุม ไวทยธารงค์ สรุปวาทางโครงการ Farmer Shop ตองตั้งตัวแทนของรานเพื่อ
พูดคุยและประสานงานกับไรสุวรรณ เพราะสินคารวมของ Farmer Shop จําเป็นตองมีผูดูแล
คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ ยอมรับวาสินคาของชมพูพันธแทพิ ธแไดมีการจําหนายหนาราน
ที่ไปแสดงสินคาเพื่อการประชาสัมพันธแเชนกัน เนื่องจากไมทราบกฎระเบียบ และลูกคาใจรอนไม
อยากรอคิวเพื่อจายเงินนาน บางรายจะไมซื้อเพียงเพราะตองไปตอคิวเพื่อชําระคาสินคา จึงทําให
ตองจําหนายสินคาที่หนารานไปทันที และเมื่อทราบวาผิดกฎก็จะไมทําอีก
คุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ แจงวาพนัก งานในรานคาไรสุวรรณ กับคุณพูนทรัพยแ
(คุ ณ ปู ) ไม มี ก ารสั่ ง การที่ ชั ด เจนในกรณี ที่ ไ ปออกบู฿ ท ประชาสั ม พั น ธแ สิ น ค า จึ ง ทํ า ให ไ ม มี ก าร
ประสานงานและพนักงานไมไดจัดเตรียมอุปกรณแไวใหแกผูประกอบการ อีกทั้งสินคาของ Farmer
Shop มักถูกเปลี่ยนตําแหนงที่วาง โดยถูกแยกจากชั้นรวมของ Farmer Shop ทําใหลูกคาหลายราย
แสดงความคิดเห็นวามักจะหาสินคาที่ตองการไมพบ
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตอไปนีห้ ากเราจะไปสรางสีสันใหแกรานคา เราจะตองเตรียม
อุปกรณแทั้งหมดไปเองเพื่อการดึงดูดความสนใจ และตองเตรียมพรอมอยางเต็มที่เพื่อเป็นตัวแบบที่ดี
แกผูประกอบการรายอื่นที่จะนําสินคาไปวางในชั้นตอไป ซึ่งในวันที่ 26 ม.ค. 2555 ที่จะถึงนีจ้ ะพาสื่อ
โทรทัศนแไทยพีบเี อส ไปทําเรื่องราวของรานคาที่ไรสุวรรณดวย
จากการอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop สรุปได
ดังนี้
1. เรื่องการจั ด วางสิน คาในชั้น วางสิน คาจะขอใหผูเชี่ยวชาญในการจั ด วาง มาชวย
จัดรูปแบบใหเหมาะสม และมีผูประเมินผล
2. เปูาหมายในการดําเนินงานคือ ตองการใหคนรูจักโครงการราน Farmer Shop มากขึ้น
และถ า ในอนาคตการขายสิ น ค า สามารถดํ า เนิ น ไปด ว ยดี จะเพิ่ ม ชนิ ด สิ น ค า โดยการติ ด ต อ
ผูประกอบการรายอื่น ที่สนใจมากขึ้น สวนสินคาขาวจะนําไปวางจําหนายในชั้นวางสิน คา Farmer
Shop ดวย
3. ระยะนี้จะมอบหมายใหคุณมณิสรา (คุณออ) ทําหนาที่ PC ที่ไรสุวรรณไปกอน แลวจะ
มีการประเมินผลตอไป
4. มอบหมายใหคุณสายสุดาเชิญผูประกอบการที่ผานการคัดเลือกสินคาแลว มารวม
พูดคุยในภาคบายของวันที่ 9 ก.พ. 2555 เพื่อทําความเขาใจระบบตางๆ ของ Farmer Shop ในการ
นําสินคาไปวางจําหนาย ณ ไรสุวรรณ
5. การหัก ใหคาสวนกลาง 5% ที่คณะกรรมการเสนอนั้น ทางโครงการไมคํานึงถึง
ความสําคัญของเงินในสวนนี้ เพียงแตตองการรณรงคแใหผูประกอบการมีใจและใหความรวมมือแก
โครงการ โดยซื้ อ สติ๊ ก เกอรแ จ ากโครงการฯ ไปติ ด ไว ที่ ตั ว สิ น ค า ด ว ย ทั้ ง นี้ ใ นแต ละเดื อ นให
ผูประกอบการที่สงสินคาไปยังรานคาไรสุวรรณ มีวาระการแจงยอดที่ไดรับโอนจากรานคาไรสุวรรณ
ดวย
3.2 การเตรียมการจัดบู๊ท Farmer Shop ในงานเกษตรเทรดแฟร์ (4-12 ก.พ.
2555)
เนื่องดวยในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ไดจัดงานเกษตรเทรดแฟรแแทนงานเกษตร
แฟรแท่จี ะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ในวันที่ 4-12 ก.พ. 2555 ซึ่งทําใหมีพ้ืนที่ในการจัดบู฿ทขนาดเล็กลง
จึงเห็นวาไมเหมาะที่โครงการ Farmer Shop จะไปจัดบู฿ทประชาสัมพันธแ อีกทั้งราน Farmer Shop ที่
คณะเศรษฐศาสตรแยังมีการเปิดรานอยูต ามปกติ จึงเห็นสมควรขอใหบทู฿ แกรานขาวคุณธรรมและขาว
เกิดบุญจัดขายสินคาแทน
3.3 รายงานความก้าวหน้า Outlet ร้านสหกรณ์ กฟผ.
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คุณสุขุม ไวทยธํารงคแ รายงานความคืบหนาการติดตาม ซึ่งไดไปดูนอกรอบพบวาไมมี
สินคา Farmer Shop วางอยูบ นชั้นวางแลว และผูประกอบการสวนใหญยังไมเคยไดรับการโอนเงินคา
สินคาเลย ที่ประชุมจึงสรุปวาใหหยุดสงสินคาไปวางจําหนาย เนื่องจากติดปัญหาที่ระบบการจัดการ
ภายในของ รส.กฟผ. เนื่องจากปริมาณการสั่งสินคานอยและระบบการจัดการภายในรานที่มีปัญหา
3.4 การปรับกาหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. วันที่ 9 ก.พ. 2555 ประชุมคัดเลือกสินคาครั้งที่ 6 ภาคเชา และภาคบายเชิญสมาชิก
ผูประกอบการเขารวมฟังแนวทางการปฏิบัติการนําสินคาไปวางจําหนายที่ Outlet รานคาไรสุวรรณ
โดยใหคุณ กาญจนา ประธานคณะกรรมการฯ เลาเรื่อง Work Flow และคุณ สุขุม ชี้แ จงเรื่อง
ขอกําหนด/ระเบียบการ
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและคัดสินคา ณ จ.กาญจนบุรี และพื้นที่จังหวัดใกลเคียง เวที
ของผูประกอบการ จ.นนทบุรี และเวทีการจัดการพัฒนาธุรกิจเชิงคุณคากลวยเล็บมือนาง ขอเลื่อน
ออกไปกอน รอกําหนดใหมอีกครั้ง
วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

4.1 แนวทางการทาวิจัยในปี 2555
สถาบันวิชาการดานสหกรณแไดรับงบประมาณจาก วช. เพื่อสืบคนอุปสรรค/ขอจํากัด
การทํามาตรฐานผลิตภัณฑแ จึงเลือกผลิตภัณฑแชาใบหมอนคุณกาญจนา ผลิตภัณฑแชมพูพันธแทิพยแ
โดยปีนี้จะดําเนินงานดาน Food chain ของขาว กลวยเล็บมือนาง ชาใบหมอน น้ําพริกแมเกตุ ชมพู
พันธแทิพยแ และไอศครีมคุณสิงหแ เป็นตนแบบ
สําหรับกรณีของผลิต ภัณฑแของชมพูพันธแทิพยแนั้นจะทําเรื่องบรรจุภัณฑแ โดยมีเงินคา
ออกแบบและรวมกันพัฒนาบรรจุภัณฑแ แตผูประกอบการตองออกคาใชจายในการผลิตเอง
กรณี ก ล วยเล็บ มือนางของคุณ บรรหารนั้น ต องบริห ารความเสี่ ยงดวยการเปลี่ย น
ประเภทกลวย ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็น “กลวยน้ําวา” แทนกลวยเล็บมือนางที่หาวัตถุดิบไดยากในปัจจุบัน
ทั้งนีห้ ัวหนาโครงการตางๆ ตองทํารายงานชองทางของแตละแหงวามีปัญหา/อุปสรรค
อยางไร ยอดขายเป็นอยางไร/เทาไหร และมีคําถามวาเมื่อไมมีการเก็บคาสวนกลาง 5% แลว เราจะรู
ไดอยางไรวาผลการดําเนินงานไดผลดีหรือไม/อยางไร
เลิกประชุมเวลา

13.00 น.
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รายงานการประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
2. อ.ดร. ศักดิส์ ิทธิ์ บุศยพลากร อาจารยแภาควิชาเศรษฐศาสตรแ มก.
3. อ.ดร. ธนา
สมพรเสริม อาจารยแภาควิชาเศรษฐศาสตรแ มก.
4. น.ส. พีรัชตแ จําศิลป
เจาหนาที่ประจําโครงการวิจัย
5. น.ส. กนกวรรณ ตั้งอุดมกิจเจริญ เจาหนาที่ประจําโครงการวิจัย
6. น.ส. วิภาดา ชวยดวง
เจาหนาที่ประจําโครงการวิจัย
เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.

เรื่องที่ 1 การดําเนินการโครงการซือ้ ขาวจากชาวนา
รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop ไดนําเสนอโครงการซื้อ
ขาวจากชาวนาใหแกดร. ศักดิ์สิทธิ์
บุศยพลากร ฟังเกี่ยวกับแผนในการนําโครงการสั่งซือ้ ขาวนี้
มาประชาสัมพันธแราน Farmer Shop ในงาน “เกษตรเทรดแฟรแ ๒๕๕๕” ระหวางวัน ที่ 4 – 12
กุมภาพันธแ 2555 เพื่อใหรานเป็นที่รูจักกันมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังตองการใหประชาคม มก. ไดสั่งซื้อ
ขาวจากราน Farmer Shop เป็นประจํา ซึ่ง ดร. ศักดิส์ ิทธิ์ ก็ไดใหแนวทาง โดยการตั้งคําถามวา จะทํา
อยางไรไดบา งที่จะสามารถเขาถึงกลุมของผูบริโภคไดอยางตอเนื่องโดยการสรางแรงจูงใจใหกับกลุม
ผูบริโภคไมวาจะเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย คณะอาจารยแรวมถึงนิสิตที่จะซือ้ ขาว ซึ่งก็คือ ขาวเกิด
บุญ และ ขาวคุณธรรม ไปบริโภคภายในครัวเรือนเป็นประจําแทนการซื้อขาวจากหางสรรพสินคา
หรือที่อื่น ๆ โดยดร. ศั ก ดิ์สิทธิ์ ก็ไ ด แ นะนําถึง การที่จ ะตองทําใหก ลุมเปูา หมายไดปรับเปลี่ย น
ความคิดใหม โดยการใหความสําคัญถึงการสรางคุณคา และอุดหนุนสินคาซึ่งเป็นผลผลิตที่ไดจาก
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นการใหความชวยเหลือแกชาวนาโดยตรง เป็นการชวยเหลือเกีอ้ กูล
ซึ่งกันและกันเพื่อใหมีความเป็นอยูท ี่ดีข้นึ รวมถึงเป็นแนวความคิดที่ตองการใหคนในชุมชนไดอุดหนุน
สินคาของรานคาภายในชุมชน โดยไดกลาวถึงความเชื่อ ซึ่งหมายถึง ความเชื่อถือและไววางใจของ
ลูกคาในการที่จะมาซือ้ สินคาภายในรานของเรา ถึงแมวาอาจจะตองเสียเวลา เสียแรงงานในการที่
จะตองมารับสิน คาที่รานดวยตนเอง และยัง แนะนําใหก ระจายขอมูล ไปยัง สมาคมศิษยแเกาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการขยายตลาดใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น

1-137

เรื่องที่ 2 การดําเนินการประชาสัมพันธแราน Farmer Shop
รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop สอบถามถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึน้ ในการดําเนินการประชาสัมพันธแราน Farmer Shop กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มา
ชวยงานประชาสัมพันธแ แจกแผนพับแนะนําราน Farmer Shop โดยพบวา ผลตอบรับโดยสวนใหญยัง
เป็นกลุมนิสิตกลุมเล็ก ๆ ที่สมัครเขาเป็นสมาชิกของราน Farmer Shop ซึ่งดร. ศักดิ์สิทธิ์ ก็ไดให
คําแนะนําวา ใหเขาไปยังกลุมที่เรียกวา เป็น “ขาใหญ” ประจําในแตละคณะ หรือเขาไปขอความ
รวมมือกับกลุมองคแการบริหาร องคแการนิสิตซึ่งมีหนาที่ ในการควบคุมดูแล บริหารการทํากิจกรรม
ในรั้ว มก. เพื่อจะไดสามารถขยายเครือขายไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการประหยัดเวลา +
ความเหนื่อย แตทงั้ นีก้ ็ตองหาแนวทางหรืออุดมการณแเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการที่จะทําใหเกิด
การมีสวนรวม มีการวางแผนการจั ดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้น มาเพื่อใหนิสิต ไดเขารวม ซึ่ง จะตองเป็น
กิจกรรมที่สนุกและนาสนใจ สามารถดึงดูดใหกลุมนิสิตที่เป็นวัยรุน ไดเขามาทํากิจกรรมรวมกัน และ
สานตอจากรุนพี่ไปยังรุนนอง โดยที่ประชุมไดรวมกันคิดวา จะจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นมา ซึ่งก็คือ ชมรม
“คนรัก Fa
” โดย รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท จะเป็นผูที่คอยใหความชวยเหลือและ
ประสานงาน และจะจั ด ทํ าเป็น กิจ กรรมนําร องขึ้น มากอ นแลวค อยขยายผลตอไปเรื่อย ๆ โดย
กิจกรรมที่จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมแรก คือ กิจกรรมโครงการแบงปันรัก สรางจิตสํานึกสาธารณะ ไป
กับ Farmer Shop ซึง่ จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธแ 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะโนมนาวใหกลุมนิสิต
ไดเปลี่ยนความคิดและทัศนคติใหม โดยเนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสํานึกสาธารณะ
สงเสริมใหทําประโยชนแเพื่อสังคมโดยสวนรวม และชวยเหลือผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน ทั้งนีย้ ังเป็ น
การพัฒนานิสิตใหเป็นคนที่ท่มี ีอัตลักษณแหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคแของมหาวิทยาลัย คือ สํานึกดี
มุงมั่น สรางสรรคแ สามัคคี
นอกจากนี้ ดร. ศั ก ดิ์สิ ทธิ์ ยัง ไดก ลาวถึง คํ าขวัญวั น เด็ก ประจํ า ปี 2555 ซึ่ง ก็คื อ
“สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” โดยให้นามาปรับใช้ใน
เรื่องของการนาเทคโนโลยีมาใช้ใ ห้เกิดประโยชน์ ในการสร้างเครือข่าย network เผยแพร่
กิจกรรมของ Farmer Shop เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งที่จะดึงดูดนักศึกษาที่ชอบสังคมออนไลน์ให้
เข้ามามีส่วนร่วมทากิจกรรมร่วมกัน

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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รายงานการประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 15.15 – 16.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
หัวหนาโครงการวิจยั Farmer Shop
2. อ.ดร. ศักดิส์ ิทธิ์ บุศยพลากร อาจารยแภาควิชาเศรษฐศาสตรแ มก.
3. อ.ดร. ธนา
สมพรเสริม
อาจารยแภาควิชาเศรษฐศาสตรแ มก.
4. อ.ดร. ปิยะพรรณ ชางวัฒนชัย อาจารยแภาควิชาเศรษฐศาสตรแ มก.
5. น.ส. พีรัชตแ
จําศิลป
เจาหนาที่ประจําโครงการวิจัย
6. น.ส. กนกวรรณ ตั้งอุดมกิจเจริญ เจาหนาที่ประจําโครงการวิจัย
เริ่มประชุม

เวลา 15.15 น.

เรื่องที่ 1 การดําเนินการโครงการราน Farmer Shop
อ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร อ.ประจําภาคภาควิชาเศรษฐศาสตรแ ไดแนะนําผูที่เชิญมา
คือทาน อ.ดร. ปิยะพรรณ ชางวัฒนชัย อ.ประจําภาคภาควิชาเศรษฐศาสตรแ ใหแก รศ.จุฑาทิพยแ ภัท
ราวาทและผูเขารวมประชุมไดรูจัก พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราวการทํางานที่ผานมาของ อ.ดร.ปิยะ
พรรณ ซึ่งมีความถนัดในเรื่องของระบบการเงินการบัญชีตางๆ จึงอยากเชิญชวน อ.ดร. ปิยะพรรณ
เขามาเป็นหนึ่งในผูรวมงานในโครงการวิจัยดวย แตเนื่องจากทาน อ.ดร. ปิยะพรรณ ยังไมทราบถึง
ความเป็นมา ระบบการทํางานของสถาบันและการดําเนินงานโครงการราน Farmer Shop รศ.จุฑา
ทิพยแ ภัทราวาทจึงไดเสนอให อ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ เลาเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการราน Farmer Shop ใหอ.
ดร. ปิยะพรรณทราบ อ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ไดใหแนวทางความรูวาโครงการราน Farmer Shop มีการ
ดํา เนิ น การมาแล วประมาณ 6เดื อ น ในขั้ น ต อ ไปคือ การพัฒ นาระบบและขยายผลไปยั ง ชุม ชน
นอกจากนีย้ ังไดอธิบายถึงกระบวนการดําเนินงานโครงการราน Farmer Shop วามีทงั้ หมด 5ขั้นตอน
คือ 1. การสรางเครื่อขายอุปทานในสินคา 3หมวด ไดแก อาหาร สินคาอุปโภคบริโภค ของที่ระลึ ก
โดยในสวนนีเ้ รามีเครือขายอยูแ ลว 2. การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐาน 3. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโซอุปทานจากผูผลิตไปสูผูบริโภค 4. การจําหนายสินคาแกผูบริโภค การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการรานคาปลีก โดยจะตองมีการดําเนินการอยางไรใหสําเร็จและจะทําอย างไรใหคน
หันมามองราน Farmer Shop มากขึ้น 5. การสรางแบรนดแ Farmer Shop ซึ่งขัน้ ตอนนีไ้ ดทําคูข นานไป
กับขั้นตอนอื่นๆแลว ตอมา รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดอธิบายเพิ่มเติมวาในสวนของผูประกอบการ
ที่เป็นเครือขายนั้นก็ไดยกระดับมาตรฐานมีการรับรองคุณภาพของสินคา แลว สําหรับในสวนของ
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ผูบริโภคไดสรางความเชื่อใจความไววางใจแกประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแผานโครงการซื้อ
ขาวจากชาวนา การจัดงานจัดกิจกรรมตางๆและระดมสมาชิกใหเขามาเป็นหุนสวนและอุดหนุนสินคา
ที่ตนไดสั่งซื้อ แตยังมีความเป็น หวงในเรื่องของระบบรานคา
ซึ่งภายใน 2 ปีนี้ ตองการ
พัฒนาใหมีโครงสรางคูมือระบบการเงินการบัญชี การควบคุมระบบStock ที่จะนํามาเป็นตนแบบ
โดยที่ รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ตองการผูท่จี ะเขามาจัดการ ดูแลควบคุมในสวนนี้ จึงอยากให อ.
ดร. ปิยะพรรณ ชางวัฒนชัย เขามาเป็นผูดําเนินการวางโครงสรางระบบตนแบบและควบคุมดูแล
ระบบเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู ซึ่งในที่สุดจะไดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โครงการราน Farmer Shop ไปไดอยางตอเนื่องในอนาคต
เรื่องที่ 2 การดําเนินการโครงการเปิดใจใสธรรมะ รวมแบงปันสรางสรรคแสังคม
รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท นําเสนอโครงการ “เปิดใจใสธรรมะ รวมแบงปันสรางสรรคแ
สังคม” ที่จะขอคําปรึกษาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจาก ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร ในโอกาสตอไป
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานโครงการวิจัย
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00–14.30 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. ดร.ธนา
เริ่มประชุม

ภัทราวาท
สมพรเสริม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
อาจารยแภาควิชาเศรษฐศาสตรแ คณะเศรษฐศาสตรแ มก.

เวลา 13.00 น.

รศ.จุ ฑ าทิ พ ยแ ภั ท ราวาท กล า วต อ นรั บ ดร.ธนา สมพรเสริ ม พร อ มขอหารื อ การ
ขับเคลื่อนงานโครงการรานคาปลีก ตน แบบ Farmer Shop ซึ่ง ขณะนี้อยูระหวางการเตรียมงาน
โครงการ “เปิดใจใสธรรมะ รวมแบงปัน สรางสรรคแสังคม” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ในวันพุธ
ที่ 15 กุมภาพันธแ 2555 เวลา 8.30- 11.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตรแ โดยไดสรุป
การเตรียมงานดังนี้
15 ก.พ. 2555

โบรชัวร์

โครงการสั่งซื้อข้าว

ที่คั่นหนังสือ
ลงทะเบียน
อาหาร (11.00 น.) + พระ + โต๊ะคณะทางาน
พิธีกร ดร.ศักดิ์สิทธิ์
คณบดีกล่าวเปิดงาน
ปิดท้าย โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ + ใบประเมิน โดยคุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์
เจ้าหน้าที่รับพระ (คุณสุพจน์ สุขสมงาม)
บูทรับสมัครสมาชิกบัตร M-card
บูท? (คุณผุสดี)

ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดขอขอคิดเห็นและคําแนะนําจาก ดร.ธนา สมพรเสริม ใน
เรื่องรานคาปลีก Farmer Shop ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตรแ มก. ซึ่งไดรับขอเสนอจาก
กลุมลูกคาเรื่องปูายราน Farmer Shop ที่มองเห็นไมชัดเจน จึงจะดําเนินการเปลี่ยนปูายใหมใหมี
ความโดดเดนยิ่งขึน้
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โดย ดร.ธนา สมพรเสริม แสดงความคิดเห็นดังนี้
1. วิธีการบอกสรรพคุณและแหลงที่มาของสินคายังไมชัดเจนและมองไมคอยเห็น ควรมี
Story ของสินคาแตละชนิดใหเห็นอยูท ี่ตัวผลิตภัณฑแใหลูกคาไดอาน ซึ่งอาจสลับสับเปลี่ยนกันไปไม
จําเป็นตองมี Story ทุกตัวในเวลาเดียวกัน เพราะหากมีมากเกินไปจะทําใหไมสวยงามและดูรกตา
รศ.จุ ฑาทิพยแ ภัทราวาท ชี้แ จงเรื่องการทํา Story ของสินคาวาขณะนี้เจาหนาที่ของ
สถาบันฯ กําลังดําเนินการทํา Story ของสินคา โดยขอหารือวาหากทําเป็นปูายติดไวที่กระจกหนา
รานจะเหมาะสมหรือไม
ดร.ธนา สมพรเสริม ใหความเห็นวาควรจะนํา Story ไปติดไวที่ตัวสินคาแตละชนิดโดย
หมุนเวียนกันไป และอาจคัดเลือกติด Story ตัวสินคาขายดีกอนในเบื้องตน
2. เรื่องสินคาในรานมีจํานวนนอย ซึ่ง รศ.จุ ฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดชี้แจงในเรื่องนี้วา
ปัญหาของรานในขณะนีค้ อื สินคาจะตองเป็นประเภท Fresh Food เนื่องจากลูกคาเป็นกลุมบุคลากร
และนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตรแเป็นสวนใหญ ซึ่งจากการเรียนรูพบวาเราไมควรสั่งสินคาเขาราน
มากนัก สินคาที่จะสั่งควรตองเป็นสินคาที่มีผูซอื้ จํานวนหนึ่งกอนจึงจะสั่งเขาราน ดังนั้นจึงเห็นวาควร
ตองมีเจาหนาที่ไปทําการสอบถามความตองการและความเห็นของลูกคาว าตองการใหรานมีสินคา
ประเภทใดเขามาจําหนายบาง จึงคอยดําเนินการจัดหาสินคาเขารานเพื่อเลี่ยงปัญหาสินคงคางอยูใน
ราน โดยขอขอคิดเห็นจาก ดร.ธนา วาควรจะดําเนินการเชนนีห้ รือไม/อยางไร
ดร.ธนา สมพรเสริม ใหความเห็นวาอาจทําได แตตองคํานึงถึงเรื่องสถานที่เปูาหมายที่
จะไปทําการสอบถามนั้นจะมีรานประจําอยูแลวหรือไม เพราะอาจจะไมไดรับความรวมมือในการ
ตอบคําถาม และอาจเป็นเหมือนการบังคับมากเกินไป
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กลาวเสริมวา ขณะนีต้ องการเพียงใหประชาคมในมหาวิทยาลัย
ชวยอุดหนุนสินคาจากราน Farmer Shop ซึ่งไมจําเป็นตองมีการสั่งซือ้ จํานวนมาก แตขอเพียงใหทุก
คนมีจิตสํานึกในการชวยอุดนหนุนสินคาเกษตรแปรรูปของผูประกอบการไทย ทั้งนีม้ ีความคิดที่จะนํา
เรื่องนีไ้ ปขอเขาที่ประชุมคณะฯ ดวย จะเหมาะสมหรือไม
ดร.ธนา สมพรเสริม กลาววานาจะเหมือนการไปขอความร วมมือในการประชาสัมพันธแ
มากกวาการไปหาลูกคาโดยตรง หรืออาจเป็นรูปแบบการตั้งบู฿ทประชาสัมพันธแราน
รศ.จุฑ าทิพยแ ภัทราวาท ชี้แ จงวาเคยใหเจาหนาที่ของรานไปตั้งบู฿ทแลว และผลการ
ดําเนินงานไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ทั้งนีเ้ พราะมีปัจจัยที่ Out of control อยูม าก
3. เรื่องสินคาบางชนิดยังไมมีสติ๊กเกอรแ /โลโก แสดงรายละเอียดของสินคา หรือการ
รับรองคุณภาพใดๆ ซึ่งทําใหไมมั่นใจในคุณภาพ เชน ไอศครีมเจลาโต
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รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ชีแ้ จงในเรื่องนี้วา คุณสิงหแ เจาของผลิตภัณฑแไอศครีมเจลาโต
นั้น ยัง ไมยิน ดีที่จะทําการขอการรับรองมาตรฐานใดๆ เนื่องจากผูประกอบการมั่น ใจในคุณ ภาพ
สินคาของตนเอง และไมตองการดําเนินการที่มีขั้นตอนมาก อีก ทั้งสินคานี้ยังไดรับการสั่งซื้อจาก
ภัตตาคาร และรานอาหารจํานวนมากจนไมสามารถผลิตไดทันอยูแ ลว จึงไมสนใจในการดําเนินการ
ขอการรับรองมาตรฐานใด
ดร.ธนา สมพรเสริม ถามเพิ่มเติมเรื่องบรรจุภัณฑแของสินคาในรานวาเป็นรูปแบบดั้งเดิม
ที่มาจากผูประกอบการโดยตรงใชหรือไม
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ชีแ้ จงวาสินคาสวนใหญจะมีบรรจุภัณฑแแบบดั้งเดิมที่มาจากราน
ของผูประกอบการเองโดยตรง ยกเวนสินคามะขาม 5 รส ที่นําวัตถุดิบเม็ดมะขาม 5 รส มาบรรจุลง
ขวดแกว และติดสติกเกอรแเป็นของราน Farmer Shop เอง โดยผูประกอบการที่ผลิตมะขามนี้ยินดีให
รานนําสินคามาขายในแบรนดแของราน ซึ่งเบือ้ งตนยังไมมีการรับรองมาตรฐานใดๆ แตไดปรึกษากับ
ผูเชี่ยวชาญดานอาหารแลว อนุโลมใหสามารถใชคําวาสินคาโอทอปไปกอนในเบื้องตน
4. สอบถามเรื่อง Software ของการทําระบบบัญชีของราน
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ชีแ้ จงเรื่องการจางบริษัทมาทําโปรแกรม Software ใหแลว แต
พบวาโปรแกรมไมส ามารถถอดบทเรียนให ประชาชนเพื่อนําไปใชง านจริง อยางถูก ต องได โดย
เจาหนาที่รานตองใชวิธกี ารตรวจสอบแบบ manual เอง เพราะซอฟทแแวรแไมสามารถตรวจสอบกรณี
สินคาหายได และจากประสบการณแการทํางานเกี่ยวกับรานคาสหกรณแพบวา ระบบคอมพิวเตอรแนั้น
จะชวยในเรื่องการหาคาเฉลี่ยเทานั้น จึงไมมีความถูกตองจริง ทําไดเพียงการบันทึ กที่รวดเร็วแตไม
สามารถตรวจกรณี สิน คาหายหรือของเสื่อมอายุได ขณะนี้ จึง ตองใหเจา หนาที่ข องรานทํางาน
ตรวจสอบสต็อกสินคาควบคูไ ปดวย แตทงั้ นีเ้ จาหนาที่บางรายก็ยังไมเขาใจระบบการทํางานจึงตอง
พยายามทําความเขาใจกับพนักงานควบคูกันไปดวย และเกิดคําถามวาควรจั ดจางพนักงานบัญชี
โดยตรงหรือไม แตทงั้ นีจ้ ะเป็นการสิน้ เปลืองมากเกินไปเนื่องจากเป็นรานคาขนาดเล็ก และสถาบันฯ
ไดรับพนักงานใหมท่ีจบดานบัญชี ในระดับปริญญาตรี และกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งสนใจ
งานของสถาบัน ฯ จึ งใหชวยงานดานนี้ไปกอนเพื่อทดสอบวาเมื่อมีที่ ปรึก ษาดานบัญชีแ ลว และมี
Software อยูจ ะชวยไดอยางไรบางหรือไม
5. ดร.ธนา มีคําถามวางานของสถาบันฯ ในขณะนีต้ องการใหชวยเสริมในดานใดบาง
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ชีแ้ จงวาตองการใหอาจารยแชวยดูแลเรื่องงานในวันที่ 15 ก.พ. ที่
จะถึงนี้ และขอใหอาจารยแทั้ง 3 ทาน (ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ดร.ธนา สมพรเสริม และ ดร.ปิยะ
พรรณ ชางวัฒนชัย) เขียน Project Proposal ภายใตโจทยแเรื่อง การประเมินงานวิจัยของสถาบันฯ โดย
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ใชเครื่องมือทางวิเคราะหแทางเศรษฐศาสตรแ วาจะสรางผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม และดาน
อื่นๆ อยางไรบาง ซึ่งอาจมีการออกแบบสอบถามและนํามาประเมิน โดยใชเวลาประมาณ 3 เดือน
พรอมนําเสนอแผนภาพการนําผลงานวิจัยของสถาบันฯ ไปใชประโยชนแ ประกอบดวย 4
ดาน คือ การใชประโยชนแเชิงนโยบาย การใชประโยชนแเชิงวิชาการ การใชประโยชนแก ารสรางการ
เปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณแ และการสรางทุนทางสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณแ
โดยอาจทําการสอบถาม Attitude ของผูที่เกี่ยวของกับงานของสถาบันฯ และมีความคาดหวังกับ
สถาบันฯ อยางไรบาง ทั้งนี้อาจทําการสุมเฉพาะกลุมที่เกี่ยวของกับสถาบันฯ ในแตละดาน โดยให
ออกแบบวาจะ Follow up ที่ใดบาง เนื่องจากสถาบันวิชาการดานสหกรณแตองการ Template ที่
วิเคราะหแโดยนักเศรษฐศาสตรแวาเกิด Impact อยางไร เชนนักวิจัยของสถาบันฯ มีความแตกตางจาก
ที่อื่นอยางไร หนวยงานในมหาวิทยาลัย เชน สวพ. หรือกองแผนงาน มองนักวิชาการของสถาบันฯ
อยางไรบาง
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กลาวเพิ่มเติมวาโครงการนีอ้ าจใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน ถา
งานสําเร็จ คาดวานาจะไดเห็ นลูทางการทํางานตอไปวาจะมีพ้ืนที่ในการทํางานอยางไร และควร
ดําเนินงานอยางไรตอไป โดยมอบเอกสารสรุปการดําเนินงานของสถาบันฯ ที่ผานมาเพื่อใชศึกษาเป็น
แนวทางในการออกแบบโครงการ
จากนั้นไดนําเสนอแผนภาพพัฒนาการของชุดโครงการวิจัย: กรณีศึกษาชุดโครงการวิจยั
ดานสหกรณแ ที่ไดเริ่มดําเนินงานตั้งแตปี 2543 ตอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แบงไดเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะแรกในชวงปี 2543-2545 เป็นการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน กลไกการสนับสนุน ระยะที่สอง
ชวงปี 2546-2549 เป็นการสรางตัวแบบ-แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อยกระดับสหกรณแในทิศทาง SHOs
ระยะที่ 3 ชวงปี 2550-2553 เป็นการยกระดับความสามารถของสหกรณแในทิศทางของการพัฒนาที่
ยั่งยืน และระยะที่ 4 ชวงปี 2554-2559 เป็นการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เป็นธรรม ซึ่งจาก
งานวิจัยสถาบันฯ ไดชุดความรูตางๆ เชน รูปผีเสื้อเป็นชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา ชุด
ความรู 4 มิติการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือ VN&F Platform หรือชุดความรูอื่นๆ ของสถาบันฯ
ที่ไ ดม านั้ น ต องการทราบวา เป็น ชุด ความรู ต ามแบบสากลหรื อไม หรือ เป็ น เพี ยงแนวทางการ
ดําเนินงานเทานั้น ทั้งนีข้ อใหเขียน Project Proposal ผลกระทบเชิงสังคม และ Attitude วากลุมคนที่
เกี่ยวของกับสถาบันฯ มีความคิด เห็น กับเราอยางไร แตล ะเครือขายคิดเห็น อยางไร เพื่อเป็น การ
ประเมินผลของสถาบันวิชาการดานสหกรณแเอง สําหรับใชเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ ตอไป
ทั้งนี้ ดร.ธนา สมพรเสริม ขอนําเอกสารไปศึกษาพรอมขอหารือกับ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศย
พลากร เพื่อวางแผนการดําเนินการตอไป
เลิกประชุมเวลา

14.30 น.
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที่ 6 (ภาคเช้า)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณศรุดา
3. คุณสายสุดา
4. คุณกาญจนา
5. คุณบรรหาร
6. คุณสุขุม
7. คุณสมพงษแ
8. คุณวิลาวัลยแ
9. คุณเกศสิริ
10. คุณดารณี
11. คุณกนกวรรณ
12. คุณกังวาล
13. คุณกุลภัครศรณแ
14. คุณคมชาญ
15. คุณวีระพล
16. คุณจําเรียง
17. คุณเฉลิมชัย
18. คุณตรูจิตร
19. คุณนรา
20. คุณนรินทิพยแ
21. คุณบุญพิน
22. คุณประพาส
23. คุณประภาวัลยแ
24. คุณประยงคแ
25. คุณปิ่นมณี
26. คุณพัชรียแ
27. คุณภัทรี

ภัทราวาท
หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
โลหะนะ
นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑแอาหาร
ศรีอุไร
รองผูอํานวยการฝุายบริหาร สถาบันวิชาการดานสหกรณแ
คูหากาญจนแ ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
แสงฟูาสุวรรณ กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
ไวทยธํารงคแ กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
ชุมเพ็งพันธุแ กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
ศรีประเสริฐ นักวิชาการสหกรณแชํานาญการ
พูลชวย
นักวิชาการสหกรณแชํานาญการ
แยมศรีสุข
ผอ.กลุมสงเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณแ จังหวัดมหาสารคาม
ทํามาณ
กลุมหัตถกรรมจากกะลามะพราว
โชคไพบูลยแ กลุมสตรีเพื่อการสงเสริมอาชีพบานโคกไคร
เหลาสินชัย กลุมอาชีพสมุนไพรจันทรแกะพอ
เอกเตชวุฒิ บริษัท ปกธนพัฒนแ จํากัด
สอนใจ
กลุมสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุงสมอ
จอมขวัญ
กลุมสตรีและเยาวชนประมงบางแกว
เจริญนาคเพิ่มพูน ผอ.กลุมสงเสริมธุรกิจ สมุทรสาคร
แยมทรัพยแ
กลุมอาชีพน้ําลูกยอ/กลุมสตรีรวมใจพัฒนากลุม ลาดน้ําเค็ม
ศรีสกุ
กลุมสตรีสหกรณแบานชบา
สิงหะตา
กลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาดัง้ เดิม
คําภิระแปง กลุมวิสาหกิจบานเกาะหัวชาง
เรืองกิจ
กลุมสตรีสหกรณแจักสานปลาตะเพียนใบลาน
นิลวรรณาภา กลุมสตรีศิลปะประดิษฐแสนามชัย
วงษแสกุล
วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม
อินต฿ะ
กลุมสตรีสหกรณแบานสระบัว
นาคเอี่ยม
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานอาวกระเบน
คงแกว
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานนาเดิม
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28. คุณมะลิ
29. คุณมาลัย
30. คุณมินตรา
31. คุณมนตรี
32. คุณวราพร
33. คุณสนิท
34. คุณสมหมาย
35. คุณสะอาด
36. คุณสารภี
37. คุณสิริกร
38. คุณสุกัญญา
39. คุณอรปรียา
40. คุณออยทิพยแ
41. คุณอุสมาน
42. คุณวิจิตร
43. คุณสมจิตร
44. คุณนรดี
45. คุณสุพจนแ

ชมเมือง
ตรีสมบูรณแ
ไชยวงศแ
ยิ้มเยื้อน
ตระกูลชีวพารัตตแ
แกวนวล
ประหยัด
ศรีสงิ หแ
บัวเกษ
ชิวปรีชา
พุม มะปราง
บุญศิริ
จําจด
เจ฿ะโมง
ผลไธสงคแ
บุรีนอก
แจะแล
บินยูซบ

กลุมอาชีพอารียารังนก
กลุมสตรีสหกรณแศรีมาลัย
กลุมสตรีสหกรณแสําโรงเหนือ
กลุมผลิตภัณฑแจกั สานกระจูดบานมาบเหลาชะโอน
กลุมอาชีพชุมชนสายบัว
กลุมอาชีพตัดเย็บบุษกร
สหกรณแการเกษตรทาวุง จํากัด
กลุมรักษแสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
กลุมอาชีพหมู 5 กระทุมราย
กลุมวิสาหกิจชุมชนเทพไทยโปรดักสแ
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานอาวกระเบน
กลุมสหกรณแโคขุนสระแกว นทพ. จํากัด
กลุมสตรีสหกรณแเครื่องหอมเมืองสระแกว
กลุมอาชีพสหกรณแบานดาโต฿ะ
กลุมแปรรูตัดเย็บผาบานลาด
กลุมผาไหมตาหมากรุกบานกุดรัง
นักวิชาการสหกรณแชํานาญการ
กลุมสหกรณแโคขุนสระแกว นทพ. จํากัด

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพจนแ
2. นางสาวผุสดี
3. นายสนธยา
4. นายธนวัฒนแ
5. นางสาววสินธรา
6. นางสาวณัฐกานตแ
7. นางสาววิภาดา
8. นางสาวพีรัชตแ
9. นางสาวกนกวรรณ

สุขสมงาม
กลิ่นเกษร
สีแดง
ธนะปลืม้
ขวยเขิน
สหวัชรินทรแ
ชวยดวง
จําศิลป
ตั้งอุดมกิจเจริญ

เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ
เจาหนาที่โครงการวิจัย
เจาหนาที่โครงการวิจัย
นักวิจัยประจําโครงการ
นักวิจัยประจําโครงการ
นักวิจัยประจําโครงการ
นักวิจัยประจําโครงการ
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เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน วิชาการดานสหกรณแ ในฐานะหัวหนา
โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop กลาวตอนรับผูเขารวมเวทีการคัดสรรสินคา
พรอมกลาวขอบคุณคุณวิลาวัลยแ ศรีประเสริฐ เจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณแ ที่ไดประสานงาน
คัดเลือกผูประกอบการที่มีสินคาคุณภาพมาเขารวมเวทีคัดเลือกสินคาในครั้งที่ 6 นี้
โดยวัตถุประสงคแของการจัดเวทีในครั้งนีน้ อกจะเพื่อคัดสินคาจากกลุมผูประกอบการซึ่ง
ตอบรับเขารวมจํานวน 39 รายแลว ยังจะมีการติดอาวุธทางปัญญาใหแกผูประกอบการทุกทานดวย
การบรรยายเรื่อง “ขอควรปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัยสําหรับผูประกอบการ” โดยคุณศรุดา
โ ล ห ะ น ะ นั ก วิ จั ย เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก ส ถ า บั น ค น ค ว า แ ล ะ พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑแ อ า ห า ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ จากนั้นจึงชีแ้ จงกําหนดการของเวทีในภาคเชาและภาคบาย ดังตอไปนี้

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 – 14.00 น.

14.00 – 15.45 น.

ลงทะเบียน
กลาวเปิดการประชุม
โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ชีแ้ จงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop และเงื่อนไขการสงสินคาเขาราน
Farmer Shop
โดย ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และคณะกรรมการบริหาร
ร้าน Farmer Shop
นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือก และสรุปผลการตัดสิน
โดยคณะกรรมการคัดเลือกสินค้า
รับประทานอาหารกลางวัน
ลงทะเบียน
การบรรยายพิเศษ หัวขอ “ขอควรปฏิบัตติ ามแนวทางอาหารปลอดภัย
(Food Safety) สําหรับผูประกอบการ”
โดย คุณศรุดา โลหะนะ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
การประชุมหารือการนําสินคาเขาจําหนายราน Farmer Shop และ Outlet
ตางๆ
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15.45 – 16.00 น.

โดย ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
กลาวปิดการประชุม
โดย ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

จากนั้น รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท นําเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาและดําเนินการตัว
แบบ Farmer Shop ซึ่งมีสโลแกนวา “ไมไดหวังกําไร แคอยากใหเป็นลูกคาประจํา ” และวิสัยทัศนแ
“อยากเป็นรานคาปลีก ที่ผูผลิตและผูบริโภคเป็นเจาของรวมกัน ” โดยมีกรอบการทํางาน 5 ชั้นตาม
ภาพ “กรอบคิดการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการของรานคาปลีกภายใตแบรนดแ Farmer
Shop” ซึ่งการคัดเลือกสินคาในวันนี้อยูในกระบวนการชั้นลางสุด ที่จะมีการคัดสินคาเขาโครงการ
แยกเป็น 3 หมวดสินคาคือ หมวดอาหาร หมวดสินคาอุปโภค และหมวดของที่ระลึก

ทั้งนีก้ ระบวนการทํางานใน 5 ขัน้ ประกอบดวย
ขัน้ ที่ 1 ชั้นลางสุด เป็นการสรางเครือขายอุปทานในสินคา 3 หมวด ไดแก หมวดอาหาร
อุปโภค และของใช ของที่ระลึก
ขัน้ ที่ 2 การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพเป็นที่ยอมรับและยั่งยืน
ขัน้ ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซอุปทาน
ขัน้ ที่ 4 การจําหนายสินคาแกผูบริโภค และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรานคา
ปลีก
ขัน้ ที่ 5 การสรางแบรนดแ Farmer Shop
โดยขณะนีเ้ จาหนาที่โครงการไดจัดทําเว็บไซตแของราน Farmer Shop ไวในเว็บไซตแของ
สถาบันวิชาการดานสหกรณแ ที่ http://cai.ku.ac.th/farmershop/html/index.html โดยมีรายละเอียดความเป็นมา
กระบวนการดําเนินงาน และรายละเอียดของสินคาที่ผานการคัดเลือกพรอมมี Story ของสินคาแต
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ละชนิด โดยยกตัวอยาง Story ของผลิต ภัณฑแสบูส ามอนงคแ (Trio Soap) นอกจากนี้ยัง มีก าร
ประชาสัมพันธแโครงการผานสื่ออินเตอรแเน็ต เชน Facebook ดวย
ทั้ง นี้โ ครงการรา น Farmer Shop ไดเปิด รานคาปลี ก รานหลัก -รานแรกที่อ าคาร
ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตรแ มก. แลวตั้งแตเดือนสิงหาคมปีที่ผานมาแตประสบปัญหาภาวะน้ํา
ทวมจึง ต องปิ ด ร านเพื่อปรับปรุง ซอมแซมและได เปิด อีก ครั้ง เมื่อ ปลายเดื อนมกราคมที่ผา นมา
นอกจากนีย้ ังมี Outlet ที่รานคาไรสุวรรณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา และที่อื่นๆ อีกหลายแหงซึ่ง
เป็นการทดลองระบบตางๆ ของราน โดยโครงการราน Farmer Shop มีคณะกรรมการบริหารที่เขา
รวมเวทีในวันนีไ้ ดแก คุณกาญจนา คูหากาญจนแ ประธานกรรมการฯ คุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ
คุณสุขุม ไวทยธํารงคแ และคุณสมพงษแ ชุมเพ็งพันธุแ
สําหรับแนวคิดธุรกิจของโครงการราน Farmer Shop คือ ตัวแบบรานคาปลีกทางเลือก
ภายใตแบรนดแ Farmer Shop ซึ่งจะครอบคลุมระบบบริหารจัดการตั้งแตกิจกรรมระดับตนน้ํา กลาง
น้ํา และปลายน้ํา ของโซอุปทานสินคาเกษตรแปรรูป อันไดแก ระบบการจัดหาวัตถุดิบสินคาเกษตร
กิจกรรมการผลิตของผูประกอบการที่มีจิตสํานึกการพึ่งพาและรวมมือกัน โดยผูรับผิดชอบหลักคือ
สถาบันวิชาการดานสหกรณแ (สว.สก.) คณะเศรษฐศาสตรแ มก. ซึ่ง มีพันธกิจมุง สรางและพัฒนา
ระบบการจัดการโซอุปทาน ผานเครือขายผูประกอบการที่มีจิตสํานึกการพึ่งพาฯ
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดเสนอภาพการจัดกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธแ
โครงการราน Farmer Shop ตั้งแตในชวงปีแรกที่หางสรรพสินคาเดอะมอลลแ งานเกษตรแฟรแ ปี 2554
และที่ กฟผ. เป็น ต น จากนั้น กลา วถึง ระเบี ยบการเป็ น สมาชิก พรอ มยกตัวอยางผลิต ภั ณ ฑแใ น
โครงการ เชน ผลิตภัณฑแขาวคุณธรรม ขาวเกิดบุญ โดยจะใชขาวทัง้ สองแบรนดแนี้เป็นโครงการสั่งซือ้
ขาวจากชาวนา ผลิตภัณฑแน้ํานมขาวโพดจากไรสุวรรณ น้ําฟักขาว หรือไอศครีมสไตลแอิตาเลียน ที่อยู
ระหวางการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ
เมื่อ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กลาวชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการเรียบรอยแลวจึงขอ
เปิดเวทีเชิญคณะกรรมการใหมุมมองการเขารวมโครงการ Farmer Shop
คุณกาญจน คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop เลา
ประสบการณแจากครั้งแรกที่ไดเขารวมเวทีคัดเลือกสินคาซึ่งยังไมทราบและไมเขาใจในโครงการนี้
มากนักวามีลักษณะการดําเนินงานอยางไร แตดวยเห็นวาปัจจุบันการทําธุรกิจรายเดียวนั้นคอนขาง
ลําบาก และมีความตองการชวยงานอาจารยแและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแดวย จึงยอมสละเวลา
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการนีต้ ลอดปีท่ผี านมา จึงไดเห็นวางานนีจ้ ะเกิดประโยชนแแกทุก
ทาน แตทงั้ นีห้ ากตัวผูประกอบการไมไดมาเขารวมรับฟังหรือรวมดําเนินงานเองแลวจะไมคอยเขาใจ
ในโครงการเทาไรนัก
สําหรับตนเองเป็นทั้ง OTOP และ SME ที่เห็นวาโครงการราน Farmer Shop ตางจากทุก
กลุ มที่ เ คยเขา รว มมา โดย Farmer Shop จะบู ร ณาการตั้ ง แตต น น้ํา จนถึ ง ปลายน้ํ า ซึ่ ง จาก
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ประสบการณแการจําหนายสินคาหลายรูปแบบ นําสินคาลงทุกหางที่มีในประเทศไทย แตเมื่อไดเขา
รวมโครงการนีแ้ ลวจึงลาออกจากหลายหางเพราะบางหางถูกหั กคา GP มากเกินจะรับไดจึงตองขอ
ถอนตัวจากหางใหญเหลานั้น โดยขณะนีอ้ ยูด ีมีสุขกวาตอนที่นําสินคาสงหางขนาดใหญ เพราไมตอง
ทําการผลิตมากจนเกินกําลังการผลิตและมีกําไรเหลือมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อไดเขารวมโครงการนี้
เหมือนไดพัฒนาตัวเองตลอดตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ได รับความรู ไดรูจักเพื่อนรวมวงการ ไดแบงปัน
ความคิดเห็นประสบการณแและกิจกรรมตางๆ ที่เป็นประโยชนแตอการคาของตนเอง ทั้งนีจ้ ากการรวม
ดําเนินโครงการ Farmer Shop ที่ผานมาเราไดผลพวงคือ สินคาในโครงการไดนําไปวางจําหนายที่
Outlet ตางๆ โดยไมถูกเอารัดเอาเปรีย บ พรอมมีการคิดหากระบวนการและเปลี่ยนระบบการนํา
สินคาไปวางจําหนายในที่ตางๆ ซึ่งชวยเพิ่มยอดขายได
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ คณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop เป็น
ผูประกอบการผลิตกลวยอบเล็บมือนาง “ศรีภา” ซึ่งสามารถผลิตสงใหแกรานเซเวนอีเลฟเวนได ให
เหตุผลวาที่เขารวมโครงการนีเ้ นื่องจากเห็นวาโครงการไมไดหวังกําไร อีกทั้งยังรวมพัฒนาจากตนน้ํา
เชนที่ตนเองตองการแกปัญหาเรื่องวัตถุดิบกลวยเล็บมือนางที่ขาดตลาด จึงไดเขารวมเพื่อรวมหาทาง
แก ปัญ หา เพราะผู ป ระกอบการตอ งมองเห็ น ความสํ าคั ญ ของแหล ง ผลิต วั ต ถุ ดิ บเป็ น อย างยิ่ ง
นอกจากนีห้ ากเรารวมกันรณรงคแใหใชของไทย ชวยผูผลิตและผูประกอบการไทย เงิน 100 บาทที่ใช
จายไปก็ยังคงจะหมุนเวียนอยูใ นประเทศไทยของเราเอง
คุ ณ สุ ขุ ม ไวทยธ ารงค์ คณะกรรมการบริ ห ารโครงการร า น Farmer Shop เป็ น
ผูประกอบการผลิตน้ําพริก “แมเกตุ” สงขายตลาดตางประเทศ ทั้ง นี้ตองพัฒนาสินคาใหมีบรรจุ
ภัณฑแแบบซองเพื่อกลุมลูกคารายยอย โดยมีความมั่นใจในสินคาของตัวเอง แตตองการขยายตลาด
ใหกวางขึ้นจึงเขารวมกับโครงการนี้ ทั้งที่กอนหนานีไ้ มเคยมองวาจะขยายตลาดไปที่ใด นอกจากขาย
ในหางสรรพสินคาเทานั้นซึ่งกลับตองพบกับปัญหามากมาย สําหรับกลุมลูกคานอกจากตางประเทศ
แลวจะเป็นหนวยงานใหญๆ ที่เล็งเห็นความสําคัญของสินคาตนเองที่มีคุณภาพดีจึงมีราคาคอนขาง
สูง แตสําหรับ เมืองไทยจะมีก ารแขง ขัน ด านราคาคอนขางมาก จึง ไมใชต ลาดของสิน คาตนเอง
เนื่องจากเป็นสินคาที่ใชวัตถุดิบที่ผานการคัดสรรอยางดี มีคุณภาพดีมากจึงทําใหมีราคาสูงตองสง
ตางประเทศเป็น สวนใหญ เพราะฉะนั้น อยากใหผูประกอบการทุก ทานผลิต สิน คาที่มีคุณ ภาพดี
เพราะเชื่อวาถาผลิตภัณฑแของเรามีคุณภาพดีจริงแลวจะตองมีคนเห็นอยางแนนอน
และจากการเขารวมงานสินคา OTOP เมื่อปี 2553 ทําใหไดพบกับ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทรา
วาท และชักชวนใหเขารวมโครงการซึ่งเริ่มแรกเขาใจวาจะไดขายสินคาเพียงอยางเดียวเทานั้น แต
เมื่อเขารวมโครงการแลวจึงพบวาไดอะไรมากกวานั้น ทั้งนี้กฎกติกาที่โครงการ Farmer Shop ตั้งไว
นั้น ผูประกอบการทุกทานที่จะเขารวมโครงการควรตองยอมรับและปฏิบัติตาม เพราะโครงการนีเ้ ป็น
ธุรกิจแนวใหมที่เริ่มขับเคลื่อนมากวา 1 ปีแลว
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คุณสมพงษ์ ชุ่ม เพ็ง พันธุ์ คณะกรรมการบริห ารโครงการราน Farmer Shop เป็น
ผู ป ระกอบการที่ ล าออกจากราชการมาดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของตั ว เอง โดยเริ่ ม จากการทํ า ขน มส ง
หางสรรพสินคา แตเมื่อขายดีข้ึนเป็นที่รูจักก็จะไดรับเงื่อนไขตางๆ จากหางนั้นๆ เพิ่มมากขึ้นจนอยู
ไมไดตองถอนตัวออกมา จึ ง หั นมาใชภูมิปัญญาของบรรพบุรุษผลิต สินคาจากสมุนไพรจําหนาย
ภายใตแบรนดแ “ชมพูพันทิพยแ” ขายตามงานแสดงสินคา OTOP และเห็นวาสินคาของผูประกอบการ
รายยอยจะสูสินคาแบรนดแดังไมได
ทั้งนีโ้ ครงการ Farmer Shop ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแนั้น ชวยใหเรามั่นใจไดระดับ
หนึ่งวาสินคาที่ไดรับการคัดเลือกเขาโครงการจะไดรับความนาเชื่อถือมากขึ้น โดยโครงการ Farmer
Shop เคยออกบู฿ท ประชาสั มพัน ธแโ ครงการที่หางสรรพสิน คา เดอะมอลลแ บางกะปิ ซึ่ ง ประสบ
ความสําเร็จดีระดับหนึ่ง แตพบปัญหาที่ผูประกอบการบางรายไมใหความรวมมือจําหนายสินคาให
ครบตามวันที่กําหนด โดยเลือกมาจําหนายถึงวันเสารแ -อาทิตยแ ซึ่งขายดีกวาวันธรรมดาทําใหราน
ไดรับความเสียหาย ดังนั้นโครงการนีจ้ ึงตองไดรับความรวมมือจากผูประกอบการทุกราย และเห็นวา
โครงการนีเ้ ป็นโครงการที่มีแนวโนมจะประสบความสําเร็จสูงมาก
จากนั้ น รศ.จุ ฑ าทิ พยแ ภัทราวาท กล าวเชิญคุ ณ วิล าวัล ยแ ศรี ประเสริ ฐ นั ก วิช าการ
สหกรณแชํานาญการ จากกรมสงเสริมสหกรณแ กลาวในที่ประชุม
คุณวิลาวัลย์ ศรีประเสริฐ กลาวขอบคุณกลุมอาชีพในสังกัดสหกรณแทุกทานที่ใหความ
รวมมือนําสินคาเขาคัดเลือกในเวทีวันนี้ ซึ่งทางกรมฯ ตองการหาชองทางการตลาดโดยมีการจั ด
มหกรรมขายสินคาและงานอีเวนทแมาเป็นระยะ จนไดพบวามีงานโครงการ Farmer Shop จึงตองการ
ผลักดันเครือขายกลุมอาชีพเหลานีเ้ ขาสูโครงการราน Farmer Shop ดวย จึงเป็นที่มาของเวทีการคัด
สินคาในครั้งนี้ นอกจากนั้นขอเชิญ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไปพบกับเครือขาย 4 ภาคของกรมฯ ที่
กําลังจะมีการจัดงานวันสกหรณแ และมีมหกรรมแสดงสินคา ณ สวนอัมพร ในวันที่ 2-6 มีนาคม
2555 ซึ่งจะมีสินคาจากผูประกอบการโดยตรงมากมายมาใหรวมคัดเลือก ทั้งนี้รบกวนขอหนังสือ
เชิญ 1 ฉบับ เพื่อนําไปขอพื้นที่สรางโมเดลโครงการราน Farmer Shop ในงานนี้พรอมขอใหเปิด
ลงทะเบียนรับคัดเลือกสินคาโดยแบงเป็นสินคา 4 ประเภท คือ สินคาพรีเมี่ยม สินคาเดน สินคาทั่วไป
และสินคาหนัก นอกจากนีไ้ ดนําเรียนทานปลัดกระทรวงฯ ไวแลววาตองการขอพื้นที่ขางกระทรวงฯ
ใหรานขาวจากโครงการ Farmer Shop ไปเปิดจําหนายไดหรือไม ทั้งนีข้ อใหคณะกรรมการโครงการ
รานไปดูพ้ืนที่วา จะสามารถดําเนินการไดหรือไม
รศ.จุฑาทิ พย์ ภัทราวาท กลาวขอบคุณ กรมส ง เสริมฯ ที่ทํางานหนัก มากเพื่อชว ย
สงเสริมอาชีพของประชาชน จึงยินดีและขอบคุณพรอมรับขอเสนอไวเพื่อประสานงานตอไป จากนั้น
จึงแนะนําคณะกรรมการรวมคัดเลือกสินคาในวันนี้ ไดแก คุณศรุดา โลหะนะ, คุณสายสุดา ศรีอุไร
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และคุณ ณัฐ กานตแ สหวัชรินทรแ พรอมเปิด เวทีใหผูประกอบการนําเสนอสินคาที่นํามารวมการ
คัดเลือกในวันนี้ ดังตอไปนี้
1. คุณดารณี แย้มศรีสุข (ผ อ . ก ลุ มส ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ส ห ก ร ณแ จั ง ห วั ด
มหาสารคาม) เป็นตัวแทนนําเสนอสินคาจากกลุมอาชีพ 3 กลุม
 กลุ่มข้าวหอมมะลิตักสิล า สง สิน คา ขาวปลอดสารพิษของจั ง หวัด มหาสารคาม
ไดรับการรับรอง GAP จากกระทรวงอุตสาหกรรม และ HACCP พรอมผานการตรวจ DNA ขาวจาก
สถาบันอาหารฯ มี Food ID โดยคนจังหวัดมหาสารคามไดกินขาวนี้แลวจะรูสึกดี ไดรับการจัดการ
ขาวครบวงจร มีทั้งถุงบรรจุขนาด 5 กิโลกรัม และ 1 กิโลกรัม มีอายุการเก็บสินคาประมาณ 6-9
เดือน โดยมีทงั้ ขาวเกาและขาวใหม
 กลุ่มข้าวกล้องบ้านโพนสมบูร ณ์ สง สิน คา ขาวกลองโพนสมบูร ณแขนาดบรรจุ 1
กิโลกรัม และโจ฿กขาวกลองงอก สินคาใหมทําตามคําสั่งซือ้ ขณะนีอ้ ยูร ะหวางการของมาตรฐาน อย.
 กลุ่มเสื่อกกบ้านแพง ไดรับการพัฒนาลายมัดหมี่ ผลิตไดสามหมื่นผืนตอเดือน
2. คุณสมจิตร บุรีนอก กลุ่มทอผ้าไหมแปรรูปบ้านกุดรัง ซึ่ง รศ.จุฑาทิพยแ ขอนอกรอบ
เพื่อพูดคุยรายละเอียดเนื่องจากไมอยูใ นหมวดสินคาของ Farmer Shop แตมีความนาสนใจอาจสงยัง
ตลาดอื่นได
3. คุณนรินทิพย์ สิงหะตา จากกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาดั้งเดิม เสนอสินคาผาพั นคอ
และผาคลุมไหล ซึ่ง รศ.จุฑาทิพยแ ขอนอกรอบเพื่อพูดคุยรายละเอียดเนื่องจากไมอยูในหมวดสินคา
ของ Farmer Shop แตมีความนาสนใจอาจสงยังตลาดอื่นไดเชนกัน
4. คุณกนกวรรณ ทามาณ จากกลุ่มหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว ผลิตของที่ระลึก
จําพวกพวงกุญแจรูปสัตวแตางๆ ทําจากกะลามะพราว และเมล็ดพืชที่ไดจากธรรมชาติ ราคาสงอันละ
8 บาท ราคาขายปลีกอันละ 10 บาท
5. คุณคมชาญ เอกเตชวุฒิ บริษัท ปกธนพัฒน์ จากัด ผลิตภัณฑแเครื่องปรุงครบรสเพื่อ
สุขภาพ ตรา “คูเน” เป็นผลิตภัณฑแที่ไดจากงานวิจัยของเกษตร ไมมีเนื้อสัตวแ และผลิตดวยวัตถุดิบ
จากธรรมชาติโดยใชหอมหั วใหญแทนเนื้อสัตวแ อยูในโครงการบมเพาะธุรกิจ มก. วางจําหนายใน
สถาบันอาหาร มก. และจําหนายในรานคาสุขภาพ เชนที่จตุจักร โดยจะมีความเขมขนกวาทองตลาด
ทั่วไปถึง 3 เทา และไมมีสารเคมีเจือปน ราคาจึงคอนขางสูงคือจําหนายในราคาซองละ 35 บาท
ไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จึงไดมาตรฐานตางๆ ตามที่กําหนด
6. คุ ณมนตรี ยิ้ม เยื้อน จากกลุ่มผลิต ภัณ ฑ์จั ก สานกระจู ด บ้านมาบเหลาชะโอน
นําเสนอผลิต ภัณ ฑแจั ก รสานกระจู ด ไดรับ การรับ รองมาตรฐาน มผช. และ สมส. ใชเ สน ใยพื ช
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ธรรมชาติผสมผสานกับการทํางานของชาวบานคนรุ นใหม ไดรับการคัดเลือกรางวัลโลพระราชทาน
หมูบ านหัตถกรรมดีเดน สามารถดูรายละเอียดไดท่ี http://baankawee.com
7. คุณนรดี แจะแล นักวิชาการสหกรณแชํานาญการ เป็นตัวแทนนําเสนอสิน คาของ
ผูประกอบการดังนี้
 กลุมเกษตรกรผลิตน้ําบูดูปะเสยะลอ ผูผลิตน้ําบูดู และไดพัฒนาเป็นเครื่องปรุงขาว
ยําสําเร็จรูป เพื่อความสะดวกของผูบริโภค สามารถผลิตไดตามคําสั่งซือ้ สินคา และสงผานไปรษณียแ
ได
 กลุมอาชีพสหกรณแบานดาโจ฿ะ ผูผลิตขาวเกรียบปลา ไดรับมาตรฐาน มผช. อย. และ
ฮาลาล สามารถสงผานไปรษณียแได
 กลุมแปรรูปลูกหยีสะดารา ผลิตลูกหยีกวนแบบตางๆ ทั้งลูกหยีกวนหยาบ และลูกหยี
กวนทรงเครื่อง สงผานไปรษณียได
 กลุมแมบา นเกษตรกรบานทรายขาว ผูผลิตสมแขกกวน และสมแขกแชอิ่ม มีปัญหา
คือผลิตไดไมทันตอความตองการของตลาด
8. คุณวิลาวัลย์ ศรีประเสริฐ ตัวแทนกลุ่ม สกก.ลาพระเพลิง ผูผลิต “ขาวกลองมะลิ
อินทรียแ” ผลิตภัณฑแจากงานวิจัยของ ม.สุรนารี มีปัญหาคือกําลังการผลิตไมเพียงพอ และผลิตภัณฑแ
“หมี่โคราช” ซึ่งเป็นการตอยอดจากสมาชิก ผูปลูกขาวแลวนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตหมี่โคราช
สําเร็จรูป มีน้ําปรุงเขมขนรสชาติดี
9. คุณสิริกร ชิวปรีชา จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทพไทยโปรดักส์ ผูผลิตยาสีฟันสมุนไพร
สูต รดั้ง เดิม เป็น สิน คาโอทอป มีมาตรฐาน มผช. อย. และฮาลาล มี ส รรพคุณ ชวยลดกลิ่น ปาก
เลือดออกตามไรฟัน ชํามะนาด มีบรรจุภัณฑแ 3 ขนาด คือขนาดเล็ก 25 กรัม ขนาดกลาง 70 กรัม
และขนาดใหญ 140 กรัม
10. คุณอ้อยทิพย์ จาจด จากกลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว ผูผลิตเครื่อง
หอมดอกไมไทย นําเสนอสินคา 5 รายการดังนี้ 1) น้ําหอมดอกไมไทย ออกแบบเป็นรูปตุ฿กตา เป็นชุด
น้ําหอมตุ฿กตา กลิ่นกลวยไม จําปี มะลิ กุหลาบ และอื่นๆ 2) น้ํามันนวดแกปวดเมื่อยสุดยอดวานทอง
3) ยานวดแกปวดเมื่อยสามประสาน 4) แชมพูสระผมสมุนไพร ประคําดีควาย มะกรูด และอัญชัน 5)
สบูหอมสมุนไพรขมิน้
11. คุณอรปรียา บุญศิริ จากกลุ่มสหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ. จากัด ผูผลิตลูกชิน้ เนื้อ
เนื้อแดดเดียว แหนมเนื้อโคขุน เนื้อสเต็ก และน้ําหมัก เนื้อสูต รเฉพาะของกลุมซึ่ง ผลิต ภัณ ฑแผาน
มาตรฐาน อย. ฮาลาล และเป็นสินคาโอทอป

1-153

12. คุณเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน ผอ.กลุมสงเสริมธุรกิจ สมุทรสาคร ตัวแทนกลุม
อาชีพจากจังหวัดสมุทรสาครนําทีมเสนอผลิตภัณฑแดังนี้
 วิส าหกิจ ชุมชนกลุ่มสหกรณ์มิตรไมตรี ผูผลิต ผลิต ภัณ ฑแขัด ผิวผสมสารสกัด จาก
ธรรมชาติ ภายใตแบรนดแ“สมถะ” เซรั่มบํารุงเสนผมชนิดเขมขน และครีมบํารุงผิวแก
ทองลาย สนเทาแตก ซึ่งมีสวนผสมของน้ํามันมะพราว
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอ่าวกระบือ ผูผลิตหมี่กรอบสามรส ดวย
น้ําสมซาสูตรโบราณของอําเภอบานแพรว ไดเขาโครงการสายใยรัก และสงจําหนาย
ราน 904
 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว ผูผลิตและจําหนาย “เรือไทย
กะปิแท” ซึ่งผลิตจากเคยแทของทองถิ่น และเขารวมการสงเสริมเรื่องบรรจุภัณฑแ
แตทงั้ นี่ยังไมผานมาตรฐาน อย.
 วิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรี ผูผลิตน้ําพริกชนิดตางๆ ภายใตแบรนดแ “น้ําพริก
คุณตา”ดวยภูมิปัญญาโบราณและสูตรเฉพาะของคุณตาของหัวหนากลุม โดยเลือก
วัตถุดิบจากอาหารทะเลสด เชน น้ําพริกเผากุง 3 รส น้ําพริกปลาทูหอม น้ําพริกตา
แดง น้ําพริกนรกกุง และน้ําพริกแมงดานา เป็นตน
13. คุณกังวาล โชคไพบูลย์ จากสํานักงานสหกรณแจังหวัดพังงา เป็นตัวแทนกลุมอาชีพ
3 กลุมนําเสนอผลิตภัณฑแตางๆ ดังนี้
 กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร ผูผลิต “กุงยาง” สินคาขายดีประจํา
จังหวัดพังงา ไดรับมาตรฐาน อย. มผช. และสมส.
 กลุ่มแปรรูปอาหารตาบลกะไหล ผูผลิต “น้ําพริกกุงเสียบ” โดยความรวมมือของ
กลุมแรกในการนําวัตถุดิบกุงเสียงมาแปรรูป
 กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านเขาตาหนอน ผูผลิต “ขิงผงสําเร็จรูป” ซึ่งผูผลิตดูแลตั้งแต
ขัน้ ตอนการปลูกขิง/ขมิน้ พรอมผลิตและทําเองทั้งหมด ไดผานการรับรองมาตรฐาน
อย.
14. คุณวราพร ตระกูลชีวพารัตต์ ตัวแทนจากกลุ่มอาชีพชุมชนสายบัว ซึ่งกอตั้งกลุม
ตั้งแตปี 2540 โดยมีวิสัยทัศนแไมไดตองการแสวงหากําไร แตตองการสรางกลุมอาชีพที่เขมแข็ง เคย
ไดรับรางวัลกลุมแมบานเกษตรกรดีเดนอันดับ 3 ในปี 2550 สืบทอดจากรุนแม โดยการนําภูมิ
ปัญญาทอ งถิ่ น และเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง นํ าความรูก ารบริห ารรา นค าและใชประโยชนแ จ าก
เครือขายอินเตอรแเน็ต จนไดรับรางวัลใชรานคาธุรกิจออนไลนแดีเดนอีกดวย โดยการันตีคุณภาพดวย
รางวัลโอทอป 5 ดาว 2 ปีซอน ไดรับมาตรฐาน สมส. แลว โดยผลิตสินคาดังตอไปนี้

1-154

 สบูใ ยบวบขมิ้นมะขามเปียก ซึ่งเป็นเจาแรกที่นําสิน คาใสในใยบวบและมีรูปแบบ
ผลิตภัณฑแท่เี ป็นเอกลักษณแเฉพาะของราน
 2) แชมพูมะกรูดวานหางจระเข
 3) สบูเหลวขมิน้ ชัน
 4) ครีมนวดผมน้ํามันงาผสมน้ํามันมะกอก
 5) ครีมหมักผมน้ํามันมะพราว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑแท่ตี อยอดจากน้ํามันมะพราว
ซึ่งสินคาทั้งหมดวางจําหนายในรานขายของที่ระลึกทั่วประเทศ
15. คุณสะอาด ศรีสิงห์ จากกลุ่มรักษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดวยภูมิปัญญาโบราณและ
ความรูทางการแพทยแเพื่อการรักษาโรค ไดนํามาผลิตเป็น “น้ํากระชายดําผสมน้ําผึ้ง ” ชวยใหเลือด
ลมเดินสะดวก “I.Q. น้ํามะนาวผสมน้ําผึง้ ” ชวยลดไขมัน และ “น้ํายาอเนกประสงคแ” สําหรับทําความ
สะอาดซึ่งไดจากการหมักเปลือกมะนาว
16. คุณกุลภัครศรณ์ เหล่าสินชัย จากกลุ่มอาชีพสมุนไพรจันทร์กะพ้อ ผูผลิตเกี่ยวกับ
สมุนไพรตนตําหรับโอสถพระนารายณแ เสริมดวยยาจีนและน้ํามันหอมระเหย จําหนายภายใตแบรนดแ
“ทองไพโรจนแ” โดยมีสินคานําเสนอดังนี้
 สเปรยแสมุนไพร สูตรไทย-จีน ผสมน้ํามันหอมระเหย
 น้ํามันสมุนไพร สูตรไทย-จีน สําหรับคอ บา ไหล บรรเทาอาการปวดเมื่อย
 ขี้ผงึ้ สมุนไพร
 กิฟทแเซ็ตทองไพโรจนแ
 สเปรยแปรับอากาศยูคาลิปตัส อยูร ะหวางดําเนินการของมาตรฐานจาก มผช.
17. คุณจาเรียง จอมขวัญ จากกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็งบาง
แก้วจากัด ผูนําวัตถุ ดิบจากทะเลในทองถิ่นมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑแตางๆ ไดแก ปลาหยอง ปลา
กรอบ ปูกะตอย 3 รส ปลาแกว และปลาหมึก 3 รส ทั้งนีใ้ นวันนีผ้ ูประกอบการไมไดนําสินคา “ปลา
หยอง” มาใหดูเป็นตัวอยางเนื่องจากน้ําทวมจึงไมมีวัตถุดิบในการผลิต โดยทั้งหมดไดรับมาตรฐาน
อย. และ มผช. พรอมโอทอป 5 ดาว 2 ปีซอน
18. คุณภัทรี คงแก้ว จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาเดิม ผูผลิตสมุนไพรสําหรับเสนผม
และผิวพรรณ โดยไดสังกัดสายใยรักครอบครัว ซึ่งนําเสนอสินคาดังนี้
 แชมพูผสมน้ํามันมะพราว และครีมนวดผมน้ํามันมะพราว โดยน้ํามันมะพราวสกัด
เย็น และใชสูตรการผลิตแบบโบราณ สังกัดรานคาชุมชน
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 มะกรูดหมักผม สูต รโบราณ ไดโอทอป 4 ดาว วางจํ าหนายที่รานคาในปั๊มน้ํามัน
ภาคใต โดยเป็นสินคาขายดีผลิตไมพอจําหนาย
 น้ําผึง้ กําจัดขน (สําเร็จรูปมีผาและไมพายพรอมใช ) เป็นสูตรแว฿กซแเย็น มีสวนผสม
ของน้ําผึ้ง มะขาม และมะนาว ซึ่งเป็น วั ต ถุดิบที่ไดจากในชุมชน สามารถผลิต ได
เพียงพอในการจําหนาย รองรับการสั่งเป็นล็อตใหญได ทั้งนี้เป็นผลิตภัณฑแที่ขายดี
มาก
 ขี้ผงึ้ สมุนไพรมะรุม ผสมไพลสด ชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามรางกาย และใช
สูดดมแกลมวิงเวียนได
19. คุณมะลิ ชมเมือง จากกลุ่มอาชีพอารียารังนก จ.นครศรีธรรมราช ผลิตเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ ในบรรจุภัณฑแ 2 แบบ คือแบบขวดแกว และขวดพลาสติก โดยมี 2 สูตร คือสูตร 1 ใช
น้ําตาลทรายและน้ําตาลกรวด และสูตร 2 ใชหญาหวานแทนน้ําตาล ชวยใหไมอวน ซึ่งสินคาผาน
มาตรฐาน อย. มผช. และ สมส.ของสหกรณแ พรอมเป็นสินคาโอทอป 4 ดาว 4 ซอน ซึ่งสินคาจะมี 2
เกรด คือเกรด A เนือ้ รังนกมากกวาเกรด C ที่เนือ้ จะนอยกวาแตมีคุณภาพเทากัน
20. คุณมาลัย ตรีสมบูรณ์ จากกลุ่มสตรีสหกรณ์ศรีมาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผูผลิต
“แชมพูสระผมผสมทองพันชั่ง-กะเม็ง” แกรังแคคันศีรษะและบํารุงเสนผมใหนุมลื่น และ “สมุนไพร
บํารุงเสนผม” ไมใหแหงแตกปลาย ซึ่งผลิตภัณฑแไดโอทอป 5 ดาว 2 ครั้ง และผานมาตรฐาน มผช.
21. คุณประพาส เรืองกิจ จากกลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานปลาตะเพียนใบลาน ของตําบล
ภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นการสานปลาตะเพียนใบลานของโบราณ เคยไดรางวัลชนะเลิศ
ระดับชาติ ผลิตภัณฑแมีหลายขนาดตั้งแตขนาดเล็ก ราคา 12 บาท จนถึงขนาดใหญตามสั่ง ราคา
20,000 บาท มีทงั้ แบบใสกลองและไมใสกลอง วัตถุดิบจากอําเภอทับลาน จ.ปราจีนบุรี รับสั่งทําเป็น
ของชํารวย ของฝาก และเป็นของขวัญหรือนําไปปลุกเสกเป็นเครื่องรางตามวัดทั่วไป
22. คุณสนิท แก้วนวล จากกลุ่มอาชีพตัดเย็บบุษกรเครื่องนอน จ.พระนครศรีอยุธยา
ผลิตหมอนผาไหมใบชาหลายขนาด ชวยดับกลิ่นในที่อับ กลิ่นไมพึงประสงคแ ชวยเรื่องสุขภาพและ
ยับยัง้ การเกิดแบคทีเรียได โดยวัตถุดิบใบชานํามาจากจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหลงเพาะปลูกใบชา
ขนาดใหญ สั่งแบบอบสําเร็จมาแลวและใชเศษผาที่เหลือจากการตัดเย็บเครื่องนอน ผามาน ซึ่งเป็น
ผาลดไรฝุุน มาใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด ผานมาตรฐาน มผช. สมส. และไดรับคัดเลือกเป็นสินคาโอ
ทอประดับ 3 ดาว
23. คุณตรูจิตร แย้มทรัพย์ จากกลุ่มอาชีพน้าลูกยอ ผลิตภัณฑแ “น้ําลูกยอ”จากลูกยอ
ปลอดสารพิษซึ่งปลูกกันเองในหมูบาน มีสมาชิกประมาณ 50 ครัวเรือน และรวมผลิตจํานวน 25
ราย โดยการหมักในโอง มีโรงเรือนผานการรับรอง GMP แลว ผลิตภัณฑแไดรับรางวัลมากมาย พรอม
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นําตนยอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแอื่นๆ เชน ยอแคปซูล และชาใบยอ เพื่อใชประโยชนแจากทุกสวนของ
ตนยอ และผลิตภัณฑแกระชายดําผสมน้ําผึง้
นอกจากนี้ กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนากลุ่มลาดน้าเค็ม อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา ไดฝาก
นําเสนอผลิตภัณฑแ “กระเทียมโทน” ดองในน้ําผึง้ ตรานางสนม ที่ไดมาตรฐาน อย. มผช. และไดเป็น
ผลิตภัณฑแโอทอประดับ 4 ดาว
24. คุณประภาวัลย์ นิลวรรณาภา จากกลุ่มสตรีศิลปะประดิษฐ์สนามชัย ผูผลิต
“ดอกบัวประดิษฐแ” และ “ดอกกุหลาบประดิษฐแ” ทําดวยผาไหม Handmade ลงสีเองทั้งหมด ทําสง
ตางประเทศโดยผานบริษัทอื่นนําไปติดแบรนดแของตัวเอง และสงศูนยแศิลปาชีพบางไทร รานภูฟูา
และโครงการสายใยรัก ซึ่งสินคาไดรับมาตรฐาน มผช. สมส. และเป็นสินคาโอทอปดวย
25. ตัวแทนจากกลุ่มอาชีพสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นําเสนอผลิตภัณฑแจากกลุม
อาชีพ 3 กลุม ดังนี้
 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์ ม.17 ผูผลิตภาพประดิษฐแจากเยื่อกระดาษ กลองกระดาษ
ทิชชูจากกระดาษรีไซเคิล และกลองเอนกประสงคแจากเยื่อกระดาษ
 กลุ่มอาชีพแปรรูปจากเนือ้ สัตว์ ผูผลิต หมูฝอย-หมูทุบ
 กลุ่มอาชีพผู้ผลิตกระเป๋าหนังแท้ ผูผลิตกระเปาสตางคแหนังแทจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่ง
ผลิตจากสมาชิกกลุมผูสูง อายุที่ปลดจากการทํางานโรงงานมารวมกันผลิตสินคา
เขียนลายเองและเป็นงานเย็บมือ
26. คุณประยงค์ วงษ์สกุล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลดอนตูม ผูผลิต “มะเขือเทศ
ราชินีอบแหงตราแมฉุย ” ซึ่งเป็นสิน คาแปรรูปทางการเกษตรจากเกษตรกรผูผลิตมะเขือเทศเป็น
อาชีพหลัก ผลิตภัณฑแไดรับมาตรฐาน อย. และ มผช. โดยสินคามีหลากหลายรสชาติใหเลือก และมี
บรรจุภัณฑแหลาบแบบใหเลือกเชนกัน
27. คุณวีระพล สอนใจ จากกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.
กาญจนบุรี ผูผลิตจมูกขาวหอมนิล ตรา “รุงอรุณ” และ “กุ฿กกิ๊ก” ทั้งนี้วัตถุดิบขาวนั้นมาจากการ
เพาะปลูกเอง โดยมีการรวมกลุมปลูกขาวกันเอง และตองการเพิ่มมูลคาดวยการนํามาแปรรูปจน
ไดรับการสงเสริมคุณภาพและการบรรจุหีบหอ เป็นผลิตภัณฑแตางๆ เชน จมูกขาวหอมนิล จมูกขาว
กลองหอมมะลิแดง จมูกขาวกลองหอมมะลิแดงผสมงาดํา ขาวกลองหอมมะลิเพาะงอก และจมูก
ขาวอบกรอบ ที่ไดรวมกับสถาบันอาหารฯ มก. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑแนี้ข้ึน โดยผลิตภัณฑแทุกชนิดได
ผานการรับรองมาตรฐาน อย. และ GMP
28. คุณสารภี บัวเกษ จากกลุ่มอาชีพหมู่ 5 กระทุ่มราย ผูผลิต
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 “ขนมอบคุก฿ กีส้ มุนไพร” โดยใชวัตถุดิบที่มีอยูใ นทองถิ่น ทั้งตะไคร มะกรูด และอื่นๆ
มาผสมในคุก฿ กี้ ใสในบรรจุภัณฑแ 2 ขนาด คือขนาด 140 กรัม อยูในกลองหูหิ้วรูปทรงทันสมัย และ
ขนาด 100 กรัม ใสถุงใสพรอมฐานรองสวยงาม โดยมีคุ฿กกีห้ ลายรสชาติ ทั้งคุ฿กกี้รสชาเขียว คุ฿กกี้รส
งาดํา และคุก฿ กีร้ สมะกรูด
 “ขนมปั้นสิบทอด” สูตรโบราณสืบทอดจากคุณยาย ไมใสสารกันบูด ไมใสผงชูร ส
บรรจุในกลองหูหวิ้ และถุงใสขนาดเล็ก
ขนมทั้งหมดไดผานการรับรองมาตรฐาน อย. มผช. และไดรับเลือกเป็นผลิตภัณฑแโอทอป 4
ดาว 2 ปี สงขายรานสหกรณแหนองจอก ศูนยแราชการเฉลิมพระเกียรติ และรานคาทั่วไป มีอายุการ
เก็บรักษา 30 วัน
29. ตัวแทนจากจังหวัดสิงห์บุรี นําเสนอผลิตภัณฑแของกลุมอาชีพ 3 กลุม ไดแก
 กลุ่มจักรสานหวายโคกพร้าว ผูผลิต “กระเปาถือจักสานหวายบุผา” ซึ่งปัญหาที่พบ
คือไมมีแรงงานในการผลิต ตองมีการสงเสริมใหคนในหมูบานบางระจันชวยสานมา
สงใหแกกลุม
 กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล ผูผลิต “กลวยแซนวิช” เป็นกลวยสอดไสสับปะรดกวน
ปัญหาคือไมคอยมีเครื่องมือกวนสับปะรด และ “กลวยอบเนย” โดยใชวัตถุดิบกลวย
หักมุกจากแปลงกลวยของเครือขายเกษตรกรเอง
 กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตราชู ผูผลิตปลาชอน ปลาสลิด และปลาเนื้อออน
แดดเดียว ปลาชอนแดดเดียวทอด และปลายาง ซึ่ง เป็น วั ต ถุดิบปลาน้ําจืด ตาม
ฤดูกาล นอกจากนีย้ ังผลิตปลาชอนสงเป็นวัตถุดิบใหแกรานอาหารในเขตกรุงเทพฯ
โดยผูสั่งตองออกคาขนสงเองทั้งหมด
30. คุณบุญพิน คาภิระแปง จากกลุ่มวิสาหกิจบ้านเกาะหัวช้าง จ.ลําปาง ผูผลิต “ขาว
แตเนน้ําแตงโม” ตรา “แมบุญพิน” โดยกลุมแมบา นรวมกลุมหารายไดเสริมทําขาวแตเน และไดรับการ
สงเสริมเรื่องรสชาติ และสุขอนามัน จนไดรับมาตรฐาน อย. และ มผช. จนกลายเป็นรายไดหลักของ
แม บา น จํ าหน ายสง ตามรา นคา ปั๊ ม ปตท. แถบภาคเหนือ เช น จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ตาก เป็น ต น
นอกจากนีย้ ังรับสั่งทําใหบริษัทใหญสงตางประเทศดวย อนาคตหวังจะขยายตลาดใหไดทั่วประเทศ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ซักถามวาพบปัญหาเรื่องการขายหรือการเก็บเงินบางหรือไม
คุณบุญพิน ตอบวาพบปัญหาเก็บเงินไมได แตชวงหลังหารานประจําไดก็ชวยลดปัญหา
การเก็บเงิ น ไปได ทั้ ง นี้ชว งเทศกาลจะไม ส ามารถผลิต ได ทัน จํ าหนา ย และที่ฝั น วาจะสง ขายไป
ตางประเทศนั้น คือกลุมแมบา นหวังเชนนั้นเพราะเห็นวามีรายไดมากขึ้นกวาอาชีพ เดิมที่เคยทําอยู มี
อายุการเก็บผลิตภัณฑแ 3-6 เดือน
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31. คุณศสิธร กาญจนทัต จากกลุ่มแม่บ้านศิลปะประดิษฐ์ หมู่บ้านซื่อตรง ผูผลิต
“พวงมาลัยดินปั้น” ผลิตจากดินวิทยาศาสตรแมาปั้นเป็นพวงมาลัยหลายแบบหลายขนาด ไมตองหวง
เรื่องการเหี่ยวเฉา มีตั้งแตขนาดเล็กครึ่งนิว้ ถึงขนาดใหญ 10 นิว้ เหมาะเป็นของที่ระลึกไดทุกเทศกาล
32. คุณนรา สีสุก จากกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชบา ผูผลิต “ขาวซอมมือหอมมะลิ” เป็น
การผลิ ต จากครกกระเดื่ อง ผ านขั้น ตอนการผลิ ต ด วยมือแบบโบราณ บรรจุ ใ นถุง สุญ ญากาศ
สามารถเก็บไดนาน อยูร ะหวางการขอมาตรฐาน อย. และ มผช.
33. คุณปิ่นมณี อินต๊ะ ตัวแทนจากสํานักงานสหกรณแจังหวัดตาก นําเสนอสินคาจาก
กลุมอาชีพตางๆ ดังนี้
 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสระบัว ผูผลิตทองมวนกระทิสด
 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัว ผูผลิตขาวเกรียบมะเขือเทศ ฟักทอง กระเพราะ และ
ขาวเกรียบดิบอบแหง
 กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่กื๊ดหลวง ม.1 ผูผลิตกลวยอบน้ําผึง้ กลวยสุขทอดกรอบ กลวย
ฉาบเค็ม และกลวยกรอบแกว “ตราแมละออ”
 กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมแม่ระมาด ม.6 ผูผลิตเบาะรองนั่ง 2 แบบ คือเบาะนั่งปังปอน
แบบกลมธรรมดา และเบาะนั่งเอนกประสงคแแบบลูกระนาด
เมื่อจบการนําเสนอผลิตภัณฑแจากตัวแทนทั้ง 33 รายแลว รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท แจง
แกท่ปี ระชุมวาทุกทานที่ไดเขารวมการคัดเลือกสินคาในครั้งนี้ถือวาโครงการไดรับไวอยูในกลุมแลว
แตจะตองคัดสินคาอีกครั้งและแจงแกผูประกอบการทราบในภายหลัง และขอนัดการประชุมในภาค
บายที่จ ะมีก ารบรรยายพิเศษและการชี้แ จงรายละเอีย ดของ Outlet ไรสุวรรณ ทั้ง นี้ขอแจง ให
ผูประกอบการทุก ท านทราบวาสิน คาบางชนิด ที่อยูร ะหว างการพัฒนานั้น กรุณ าอยานําไปวาง
จําหนายในนามสินคาของโครงการ Farmer Shop และสินคาที่จะไปวางจําหนายที่ไรสุวรรณไดนั้น
ตองอยูในการควบคุมของโครงการอยางชัดเจน จากนั้นจึงเชิญผูเขารวมเวทีทุกทานรับประทาน
อาหารกลางวันรวมกัน
เลิกประชุมเวลา

12.50 น.
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที่ 6 (ภาคบ่าย)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณศรุดา
3. ผศ.ดร.อภิรดี
4. คุณสายสุดา
5. คุณกาญจนา
6. คุณบรรหาร
7. คุณสุขุม
8. คุณสมพงษแ
9. คุณเกศสิริ
10. คุณกนกวรรณ
11. คุณกังวาล
12. คุณกุลภัครศรณแ
13. คุณคมชาญ
14. คุณวีระพล
15. คุณจําเรียง
16. คุณเฉลิมชัย
17. คุณตรูจิตร
18. คุณนรา
19. คุณนรินทิพยแ
20. คุณประพาส
21. คุณประภาวัลยแ
22. คุณประยงคแ
23. คุณปิ่นมณี
24. คุณภัทรี
25. คุณมะลิ
26. คุณมาลัย
27. คุณมนตรี

ภัทราวาท
หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
โลหะนะ
นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑแอาหาร
อุทัยรัตนกิจ นักวิจัยโครงการวิจัย Farmer Shop
ศรีอุไร
รองผูอํานวยการฝุายบริหาร สถาบันวิชาการดานสหกรณแ
คูหากาญจนแ ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
แสงฟูาสุวรรณ กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
ไวทยธํารงคแ กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
ชุมเพ็งพันธุแ กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
พูลชวย
นักวิชาการสหกรณแชํานาญการ
ทํามาณ
กลุมหัตถกรรมจากกะลามะพราว
โชคไพบูลยแ กลุมสตรีเพื่อการสงเสริมอาชีพบานโคกไคร
เหลาสินชัย กลุมอาชีพสมุนไพรจันทรแกะพอ
เอกเตชวุฒิ บริษัท ปกธนพัฒนแ จํากัด
สอนใจ
กลุมสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุงสมอ
จอมขวัญ
กลุมสตรีและเยาวชนประมงบางแกว
เจริญนาคเพิ่มพูน
ผอ.กลุมสงเสริมธุรกิจ สมุทรสาคร
แยมทรัพยแ
กลุมอาชีพน้ําลูกยอ/กลุมสตรีรวมใจพัฒนากลุม ลาดน้ําเค็ม
ศรีสกุ
กลุมสตรีสหกรณแบานชบา
สิงหะตา
กลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาดัง้ เดิม
เรืองกิจ
กลุมสตรีสหกรณแจักสานปลาตะเพียนใบลาน
นิลวรรณาภา กลุมสตรีศิลปะประดิษฐแสนามชัย
วงษแสกุล
วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม
อินต฿ะ
กลุมสตรีสหกรณแบานสระบัว
คงแกว
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานนาเดิม
ชมเมือง
กลุมอาชีพอารียารังนก
ตรีสมบูรณแ กลุมสตรีสหกรณแศรีมาลัย
ยิ้มเยื้อน
กลุมผลิตภัณฑแจกั สานกระจูดบานมาบเหลาชะโอน
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28. คุณวราพร
ตระกูลชีวพารัตตแ
29. คุณสนิท
แกวนวล
30. คุณสมหมาย
ประหยัด
31. คุณสะอาด
ศรีสงิ หแ
32. คุณสารภี
บัวเกษ
33. คุณสิริกร
ชิวปรีชา
34. คุณอรปรียา
บุญศิริ
35. คุณออยทิพยแ
จําจด
36. คุณพิกุล
กิตติพล
37. คุณคมสันตแ
ขวัญเสนหแ
38. คุณชาติชาย
รงคแทอง
39. คุณทิพวัลยแ
แววทอง
40. คุณธนพร
บัวชุม
41. คุณนพดล
แกวชวงศรี
42. คุณประยูร
ทองโสม
43. คุณพิกุล
กิตติพล
44. คุณลดาวัลยแ
จิตขาว
45. คุณลัดดา
พรหมขุนทอง
ลาย
46. คุณวราพร
บุญสวัสดิ์
47. คุณศรีสมบูรณแ ชวานิสากุล
48. คุณศิริวรรณ
โยติโยธิน
49. คุณสนธยา
ชํานะ
50. คุณสมพงษแ
หนูศาสตรแ
51. คุณสมพิศ
สุนากร
52. คุณสุเมธ
สุเมธาอักษร
53. คุณสุนันทา
ใบแยม
54. คุณชนะบัต (แทนคุณปุณกิ า วุฒิเทียน)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพจนแ
2. นางสาวผุสดี

สุขสมงาม
กลิ่นเกษร

กลุมอาชีพชุมชนสายบัว
กลุมอาชีพตัดเย็บบุษกร
สหกรณแการเกษตรทาวุง จํากัด
กลุมรักษแสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
กลุมอาชีพหมู 5 กระทุมราย
กลุมวิสาหกิจชุมชนเทพไทยโปรดักสแ
กลุมสหกรณแโคขุนสระแกว นทพ. จํากัด
กลุมสตรีสหกรณแเครื่องหอมเมืองสระแกว
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรผลิตไมกฤษณา
กลุมผลิตภัณฑแปลายจวัก
กลุมโรลออนสารสม-สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
รานไชโปฺหวานแมกิมฮวย
บริษัทเทลลาพลัส (ประเทศไทย) จํากัด
กลุมวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน
กลุมวิสาหกิจชุมชนสงเสริมเกษตรอินทรียนแ าดีนอย
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรผลิตไมกฤษณา
รานมะขามแกวรัญจวน
กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ํามันมะพราวบานประดู
กลุมแมบา นเกษตรกรเขาบายศรี จันทบุรี
NNC PRODUCT CO, LTD
บริษัท Seed of Health จํากัด
กลุมบานสมุนไพรคีรีวง
กลุมอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง
เคียงมูลพลังงานยัง่ ยืน
บริษัท ไทยรสทิพยแ จํากัด
กลุมนิสาสมุนไพร
วิสาหกิจกลุมรักษแสุขภาพ

เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสนธยา
นายธนวัฒนแ
นางสาววสินธรา
นางสาวณัฐกานตแ
นางสาววิภาดา
นางสาวพีรัชตแ
นางสาวกนกวรรณ

เริ่มประชุม

สีแดง
ธนะปลืม้
ขวยเขิน
สหวัชรินทรแ
ชวยดวง
จําศิลป
ตั้งอุดมกิจเจริญ

เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ
เจาหนาที่โครงการวิจัย
เจาหนาที่โครงการวิจัย
นักวิจัยประจําโครงการ
นักวิจัยประจําโครงการ
นักวิจัยประจําโครงการ
นักวิจัยประจําโครงการ

เวลา 13.30 น.

รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กลาวตอนรับผูประกอบการที่เขารวมประชุมในภาคบายเพิ่มเติม
จากภาคเชา พรอมแนะนํา ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ นักวิจัยรวมของโครงการวิจัย Farmer Shop ที่
รับหนาที่พิธกี รในภาคบาย โดย ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กลาวชีแ้ จงกําหนดการในภาคบายพรอม
เชิญคุณ ศรุด า โลหะนะ นั ก วิจั ยเชี่ยวชาญ สถาบัน ค้ น คว้าและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์อ าหาร ขึ้น เวที
บรรยายพิเศษ ในหั วขอ “ขอควรปฏิบัติต ามแนวทางอาหารปลอดภัย (Food Safety) สําหรั บ
ผูประกอบการ” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
“ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ต ามแนวทางอาหารปลอดภั ย (Food
ผู้ประกอบการ”

Safety) ส าหรั บ

ในการผลิตอาหารตองคํานึงถึง คุณภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค โดยตองดูแล
ทุกขัน้ ตอนของการผลิตทั้งกอนผลิต ระหวางผลิต และหลังผลิต
ตัวอยางอาหารที่ไ มปลอดภัยโดยมัก พบวามีก ารปนเปื้อน เชน นมโรงเรียน อาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน ปลากระปอง หนอไมป๊บี หรืออาหารที่วางจําหนายทั่วไป
ชนิดของอันตรายและสาเหตุของการปนเปื้อนในอาหารมี 3 ขอ คือ
 อัน ตรายดานกายภาพ เชน เศษไม เศษแกว หรือเศษโลหะ โดยมีส าเหตุมาจาก
วัตถุดิบ เครื่องมือ และการแตกหักของภาชนะ หลอดไฟ ตกสูอาหาร
 อัน ตรายดา นเคมี เชน ยาฆ าแมลง น้ํ ายาทํ าความสะอาด น้ํ ามั น หลอ ลื่น หรื อ
สารเคมีท่เี ติมในอาหาร โดยมีสาเหตุมาจากวัตถุดิบมีการปนเปื้อนยาฆาแมลงจากไร
การใชหรือจัดเก็บน้ํายาทําความสะอาดไมถูกวิธี หรือเครื่องมือ เครื่องจักร มีการ
เติมสารเคมีมากเกินกวาปริมาณที่กฎหมายกําหนด
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 อันตรายดานจุลินทรียแ เชน เชือ้ แบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา ซึ่งสาเหตุการปนเปื้อน
จากการใชวัตถุดิบที่ไมสะอาด เครื่องมือเครื่องใชไมสะอาด ควบคุมการผลิตไมดีพอ
เป็นตน
ทั้งนีอ้ ันตรายที่ปนเปื้อนมาในอาหารและกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอผูบริโภค ที่สวน
ใหญเกิดจากเชื้อจุลินทรียแ ซึ่งจุลินทรียแ คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
เชน แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ซึ่งมีทั้งชนิดมีประโยชนแ และไมมีประโยชนแ โดยชนิดไมมีประโยชนแแบง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่ทําใหเกิดโรค และชนิดที่ทําใหอาหารเนาเสีย แบคทีเรียสวนใหญเจริญได
ดีท่อี ุณหภูมิ 4-63 ºC
ดังนั้นในการผลิตและเก็บรักษาอาหารจะตองคํานึงถึง อุณหภูมิ เวลา ความชื้น ฯลฯ ซึ่ง
ปัจจัยเหลานีจ้ ะสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรียแได ทั้งนี้อุณหภูมิที่น้ําเดือด 121 ºC จะ
สามารถทําลายจุลินทรียแได
สําหรับหลักการผลิตอาหารใหมีความปลอดภัยตองคํานึงถึง
1) ลดการปนเปื้อนเบื้องตน เชน การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีมาใชในการผลิต ลาง
คัดแยกวัตถุดิบใหส ะอาด ใชภาชนะและอุ ปกรณแที่ส ะอาด ปูองกันสัต วแแ ละแมลงไมใหเขาภายใน
โรงงาน และพนักงานปฏิบัติถูกสุขอนามัย เป็นตน
2) ลดหรือยัง ยั้ง หรือทําลายจุ ลิน ทรียแที่ทําใหเกิด โรคและทําใหอาหารเนาเสีย เชน
ควบคุมอุณหภูมิและเวลาเพื่อทําลายจุลินทรียแ เชน ผลิตภัณฑแเครื่องดื่ม นิยมใชความรอนที่ อุณหภูมิ
ไมต่ํากวา 72-80 ºC เป็นเวลาไมนอยกวา 16 วินาที หลังจากนั้นทําใหเย็นลงที่ 5 ºC ซึ่งกระบวนการ
นีท้ ําลายจุลินทรียแท่ที ําใหเกิดโรค แตความรอนดังกลาวไมเพียงพอที่จะทําลายจุลินทรียแที่ทําใหเนา
เสียได จึงตองเก็บผลิตภัณฑแท่อี ุณหภูมิต่ํา เชน ในตูเย็น เป็นตน
3) ปูองกันการปนเปื้อนซ้ําหลังการฆาเชื้อ ซึ่งประมาณ 80% ของการปนเปื้อนมาจาก
ขัน้ ตอนนี้ โดยเฉพาะพนักงานที่ตองปฏิบัติงานใหถูกสุขลักษณะ
หลักการผลิตอาหารใหปลอดภัยทัง้ 3 ขอ นีใ้ ชเป็นแนวทางในการกําหนดเกณฑแสําหรับ
ผูผลิตนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูบริโภค โดย G.M.P นั้น เนนเรื่องความสะอาดเป็น
อยางมาก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอตอไปนืค้ อื
1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณแที่ใชในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
6. บุคลากร
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ซึ่งขอกําหนดทั้ง 6 ขอมีความเชื่อมโยงสัมพันธแกัน เมื่อนําไปประยุกตแใชจะชวยลดโอกาส
เสี่ยงของการปนเปื้อนทั้งดานกายภาพ เคมี จุลินทรียแ อยางมีประสิทธิผล ทําใหอาหารมีคุณภาพ ไม
มีการปนเปื้อนของอันตรายที่กอใหเกิดปัญหาความไมปลอดภัยตอผูบริโภค
หลังจบการบรรยายแลว ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ จึงเปิดเวทีใหผูฟังซักถามขอสงสัย
และปัญหาที่ผูประกอบการตองเผชิญในการผลิต ซึ่งมีผูสนใจซักถามดังตอไปนี้
ผูป ระกอบการ: เรื่องการลดความเย็น ลงในขั้นตอนการฆาเชื้อในอาหารประเภทเครื่องดื่มนั้น ทํา
อยางไร เนื่องจากในการผลิตจริงมักพบวาตองใชน้ําแข็งเป็นจํานวนมากในการแช
ขวดบรรจุ เครื่องดื่มที่ผานการฆาเชื้อที่ความรอน 70 ºC แลว และมัก พบวาขวด
พลาสติกที่ใชจะเสียรูปทรงไปเมื่อนําไปผานความรอนแลวนํามาแชเย็นในทันที
คุณศรุดา:

วิธีการนําขวดบรรจุเครื่องดื่มที่ผานความรอนที่ 70 ºC แลวนํามาแชเย็นในน้ําแข็งที่
อุ ณ หภู มิ 5ºC ในเวลาอั น รวดเร็ ว นั้ น คื อ การพาสเจอรแ ไ รสแ ใ นเครื่ อ งดื่ ม
ผูประกอบการควรตองเลือกขวดพลาสติก ที่มีคุณสมบัติที่ดี คือสามารถทนความ
รอนสูงไดและไมเสียทรงเมื่อนําไปแชเย็น

ผศ.ดร.อภิรดี: กลาวเสริมวาการที่เราฆาเชือ้ ที่อุณหภูมิ 70ºC นั้นจะฆาเชื้อไดเพียงบางสวน ดังนั้น
จึง ตองรีบนําขวดที่ผานการฆาเชื้อนี้ไปลดอุณ หภูมิล งอยางรวดเร็วเพื่อไมใหเชื้อ
เจริญเติบโตได แตทงั้ นี้ถาผูประกอบการใชการฆาเชือ้ ที่อุณหภูมิ 121ºC แทนแลวเชือ้
แบคทีเรียจะตายหมดจึงไมตองกังวลเรื่องการนําไปแชเย็น
ผูประกอบการ: กรณีผลิตเครื่องดื่มถาเราตมเครื่องดื่มใหรอนถึง 70ºC ในหมอขนาดใหญและทําให
เย็นลงกอนบรรจุขวดไดหรือไม
คุณศรุดา:

ไมไดเนือ่ งจากขณะที่บรรจุขวดนั้นอุณหภูมิจะตองไมลดต่ําลงกวา 70ºC มิเชนนั้นจะ
ไมสามารถเรียกวาเป็นการพาสเจอรแไรสแได

ผูประกอบการ: เป็นผูผลิตอาหารเกี่ยวกับการยางปลา พบวาเมื่อนําผลิตภัณฑแไปตรวจสอบแลวมีสิ่ง
ปนเปื้อนเป็นพวกธาตุเหล็กและเชื้อจุลินทรียแ เราจะทราบได อยางไรวาสาเหตุการ
ปนเปื้อนเกิดจากขัน้ ตอนใดไดบา ง
คุณศรุดา:

ถามวาสงตรวจเพื่อขออะไร เพราะเทาที่ทราบนั้นการขอ อย. ไมมีขอกําหนดเรื่อง
โลหะหนัก แตทั้งนี้หารตองการตรวจสอบวามีการปนเปื้อนจากอะไรจะตองตรวจ
ขัน้ ตอนการผลิตวาผานอะไรมาบาง หลายขั้นตอนมาก เช น ตะแกรงที่ใชยาง หรือ
วัตถุดิบปลาที่นํามามีการปนเปื้อนมากกอนหรือไม โดยแนะนําใหนําปลาวัตถุดิบมา
ตรวจหาสารปนเปื้อนกอนจะดีกวา
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ผูประกอบการ: สําหรับผลิตภัณฑแจําพวกเบเกอรี่ ถาจะขายสงตามหางสรรพสินคาจะตองมี อย. แต
เหตุใดตามรานกาแฟสดทั่วไปที่มีเบเกอรี่จําหนายไมจําเป็นตองมี
คุณศรุดา:

เบเกอรี่ท่สี งขายตามรานกาแฟหรือรานคาทั่วไปนั้นเป็นการขายตรงใหแกผูบริโภคซึง่
หากพบสินคามีปัญหาก็สามารถตอวาไดทันที แตในหางสรรพสินคานั้นตองมีการ
ควบคุมดวยมาตรฐานเหลานีเ้ นื่องจากทางหางฯ ตองมีผูรับผิดชอบกรณีมีผูบริโ ภค
รองเรียนวาสินคามีปัญหาไมไดคุณภาพ

ผศ.ดร.อภิรดี: กลาวเสริมวาการขอมาตรฐาน อย. นั้นเหมือนกันการการันตีสินคาของเราเอง วา
สินคาไดมาตรฐาน เป็นการเพิ่มความมั่นใจใหแกผูบริโภคอีกทางหนึ่ง
ผูประกอบการ: หากลูกคาตองการจางผลิตสินคาจําพวกเบเกอรี่โดยให ใชวัตถุดิบเป็นสารทดแทน
ความหวานแทนน้ําตาล ถามวาจะมีตัววัดอะไรที่ใชในการเปรียบเทียบการใหความ
หวานวาจะตองใชในปริมาณเทาไหรจึงจะเทากับการใชน้ําตาลตามสูตรเดิม และสาร
ทดแทนความหวานนั้นมีอันตรายตอเด็กหรือไม
คุณศรุดา:

โดยทั่วไปแลวสารทดแทนความหวานจะมีสัดสวนบอกคาความหวานเปรียบเทียบกับ
น้ําตาลปกติอยูแ ลว และเทาที่ทราบมานั้นไมมีขอมูลชีช้ ัดวาสารทดแทนความหวานมี
อันตรายตอเด็กแตอยางใด เพียงแตมีขอมูลวาสารทดแทนความหวานเหลานี้หาก
บริโภคมากเกินไปจะเป็นสาเหตุใหเกิดอาการทองเสียได

เมื่อไมมีผูซัก ถามเพิ่มเติ มแลว ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัต นกิจ จึงกลาวขอบคุณคุณศรุด า
โลหะนะ ผูบรรยายพิเศษที่ชวยใหความรูท่เี ป็นประโยชนแแกผูเขารวมเวทีในครั้งนี้ จากนั้นจึงเชิญ รศ.
จุฑาทิพยแ ภัทราวาท และคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop ขึ้นเวทีเพื่อประชุมหารือ
การนําสินคาเขาจําหนายราน Farmer Shop และ Outlet ตางๆ
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กลาวถึงกรณีผลิตภัณฑแที่ไมผานการขอรับรองมาตรฐาน อย.
ที่ขายตรงแกผูบริโภคนั้นเป็นเรื่องอันตราย เพราะไมสามารถตรวจสอบยอนกลับได และสิ่งที่นาเป็น
หวงคือภาวะการเปิดเขตการคาเสรีอาเซียนในปี 2558 ที่เราจะไดรับผลกระทบทันทีหากมีสินคาที่มี
รูปลักษณแสวยงามและนารับประทานมากกวาสินคาของผูประกอบการเขามาแขงขัน
จากนั้นจึงชี้แจงรายละเอียดของการสงสินคาเขาราน Farmer Shop ซึ่งมีขั้นตอนการ
สั่งซือ้ สินคาจากสมาชิก/ภาคีดาน Supplier ตามระเบียบของโครงการ Farmer Shop ดังภาพที่ 1 โดย
กระบวนการตอไปทางสถาบันฯ จะทําหนังสือตอบรับผูผานการคัดสินคา Farmer Shop และใหเลข
สมาชิกไปยังผูประกอบการ ทั้งนีใ้ นระยะเริ่มตนจะขอใชรูปแบบการฝากขายกอน 3 เดือน จึงตองการ
ขอความคิดเห็นจากผูประกอบการวากระบวนการเหลานี้เหมาะสมหรือไม/อยางไร โดยเปิดเวทีให
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กลาวชีแ้ จงเพิ่มเติม
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ภาพที่ 1 ขัน้ ตอนการสั่งซือ้ สินคาจากสมาชิก/ ภาคีดาน Supplier

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
ชีแ้ จงเรื่องการทดลองฝากขาย 3 เดือนนั้นไมใชจะไมไดเงินตลอดทั้ง 3 เดือน แตเป็นแคการทดลอง
นําสินคามาฝากขายกอนในระยะแรก แลวหากสินคาชนิดใดมียอดขายดีจะเป็นการขายขาด และขอ
แนะนํ า เรื่ อ งการขนส ง ซึ่ ง การสั่ ง สิ น ค า ของร า นอาจจะมี ป ริ ม าณไม ม ากนั ก จึ ง ขอแนะนํ า ให
ผูประกอบการที่มีพนื้ ที่ใกลเคียงกันสามารถฝากสินคามาสงที่รานเพื่อชวยลดตนทุนได นอกจากนั้น
การมาสงสินคาทุกวันที่ 20 ของเดือน จะเป็นเหมือนการไดมาพบปะพูดคุยดูแลความกาวหนาของ
รานไปดวย หากบางครั้งไมสามารถมาสงดวยตัวเองไดก็ใชระบบขนสงแทน ขึ้นอยูกับตัวสินคาและ
ความคุม คาในการขนสง แตท่สี ําคัญอยากขอใหผูประกอบการทุกทานอดทน เพราะเริ่มแรกโครงการ
อาจเดินงานชาไปบางเพื่อความมั่นคง ขอใหอยาทอถอยหรือทอแท เพราะ Outlet ที่มีอยูลวนเป็นที่
นาสนใจแกผูประกอบการทั้งสิน้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอภาพที่ 2 ประโยชนแท่คี าดวาจะไดรับจาก Farmer Shop
ทั้งดานผูผลิต/ผูประกอบการ และดานผูบริโภค โดยผูผลิตจะไดมีชองทางการจําหนายสินคามากขึ้น
พรอมไดรับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน สําหรับดาน
ผูบริโภคเองนั้นจะไดซื้อของดีมีคุณ ภาพไดมาตรฐาน ในราคาสมเหตุส มผล และเป็ นเจาของราน
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Farmer Shop โดยการสั่งซื้อและอุดหนุนสินคาจากรานเป็นประจํา นอกจากนี้ยังมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนแผนธุรกิจบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน ซึ่งทั้งหมดนีเ้ ป็นประโยชนแท่คี าดหวังวาทุกฝุาย
นาจะไดรับประโยชนแจากโครงการฯ ทั้งนีใ้ นปัจจุบันราน Farmer Shop ไดเปิด Outlet อยูท ี่ตลาดสุขใจ
รานสหกรณแ กฟผ. และ รานคาไรสุวรรณ

ภาพที่ 2: ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จาก Farmer Shop
คุณสุขุม ไวทยธารงค์ คณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop ใหความเห็นวา
จากประสบการของตนเองนั้นเห็นวาการของรับรองมาตรฐาน อย. นั้นไมยาก เพียงแตตองพัฒนา
โรงงานหรือฐานการผลิตใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด และจากการเขารวมโครงการนี้มากวา 1 ปี
เห็นวาสินคาของผูประกอบการสวนมากจะมีคุณภาพดีเพียงแตขาดตลาดรองรับ ซึ่งพวกเราตองการ
หาธุรกิจที่เป็นธรรมกับพวกเรา ดังนั้นถาเราไปกันเป็นทีมที่สามารถรวมตัวกันไดมากจะเป็นขอดีที่
ชวยใหเรามีพลังการตอรองกับคูค า รายใหญๆ ได แตทงั้ นีก้ ารรวมตัวกันหลายๆ คนเมื่อเป็นกลุมใหญ
แลวทุกคนตองใหความรวมมืออยางเต็มที่ ยกตัวอยางกรณีออกบู฿ทแสดงสินคา ผูประกอบการบาง
รายเลือกที่จ ะมารวมงานเฉพาะวัน ที่ขายดีเทานั้น ซึ่ง เป็น สิ่ง ที่ไมควรทําเด็ด ขาดเพราะจะไดรับ
ผลกระทบในภาพรวมของโครงการเป็นอยางมาก
คุณ วราพร บุญสวัส ดิ์ (กลุมแมบานเกษตรกรเขาบายศรี จ.จัน ทบุรี ) มีคําถามและ
ขอเสนอแนะดังนี้
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1. ตนเองมีฐ านการผลิตอยูที่จัง หวัดจั นทบุรี การทําธุรกิจยอมตองการขายสิน คาที่
ราคาเป็นธรรม แตเงื่อนไขที่โครงการวางไวนาจะทําใหเกิดตนทุนสูงขึ้น ในการสั่งสินคา การสงสินคา
และวางบิล การเก็บเงิน ซึ่งเห็นวานาจะปรับลดขัน้ ตอนเหลานีล้ งบางนาจะชวยลดตนทุนไดสวนหนึ่ง
ขอเสนอวาควรสามารถสงสินคาพรอมวางบิลไดในครั้งเดียว
2. การนัดเจอกันทุกวันที่ 20 คืออยางไร และจะมีการยืดหยุนเป็นวันอื่นบางไดหรือไม
หากไมสะดวก
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชีแ้ จงวาตองการเชิญใหรวมเป็นเจาของราน โดยในระยะแรก 3
เดือนนั้น ตองการไดพบกันทุกวันที่ 20 เพื่อทําใหเสร็จในวันเดียว แตทั้งนี้เห็นดวยที่วาเราตองหาวิธี
ลดตนทุน โดยกรณีเสนอใหมีการยืดหยุนนั้นขอรับเรื่องไวเพื่อพิจารณาตอไป
คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กลาววาพวกเราควรทําเรื่อง
ยากใหเป็นเรื่องงาย ในกรณี Outlet ไรสุวรรณนั้น เราสามารถนําสินคามาสงไวที่ ม.เกษตรฯ เพื่อ
กระจายของไปยัง Outlet ไดไมนามีปัญหา
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวถึงประเด็นที่คุณวราพรเสนอมานั้น โครงการขอรับไว แต
กรณีของพวกเราไมใชเพียงการซือ้ มา-ขายไปเทานั้น ไมใชการสงของ-รับเงินเพียงอยางเดียว แตเรา
ตองการคิดธุรกิจแนวใหมโดยตองการใหทุกทานเขามาเป็นเจาของราน เป็นหุนสวนทางปัญญากับ
พวกเราดวย
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เลาเพิ่มเติมกรณีการฉายรังสีผลไมเพื่อสงขายตลาดอเมริกา
เนื่องจากที่นั่นอนุญาตใหผลไมท่จี ะเขาไปจําหนายในประเทศไดนั้นตองผานการฉายรังสีกอน ดังนั้น
เราตองรูจั ก การพัฒนาอยางยั่ง ยืน ตองสรางความเชื่อมั่น ให แ กลูก คาและตองมีคุณ ธรรมดว ย
โครงการนี้ตองการชวยเกษตรกรซึ่งเป็นกลุมผูผลิต ตนน้ํา ดัง นั้นการที่เราจะอยูในสังคมการคา
อาเซียนในปี 2558 เราจะตองพัฒนาตัวเองเพื่อใหอยูร อดในสังคมโลกได
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอภาพสติ๊กเกอรแของโครงการราน Farmer Shop ที่ได
ออกแบบและจดทะเบียนการคาเรียบรอยแลวภายใตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: Sticker Farmer Shop
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โครงการไดทดสอบระบบการจําหนายสินคาที่ Outlet ไรสุวรรณ เมื่อไดพ้ืนที่จําหนาย
สินคาเป็นชั้นวางจําหนายสินคาจํานวน 8 อัน (Shelf) โดยโครงการจะสงรายชื่อผูประกอบการและ
เบอรแบัญชีใหแกรานคาไรสุวรรณ จากนั้นจึงเป็นหนาที่ของผูประกอบการที่จะตองนําสินคาไปสงตาม
การสั่งสินคาของเจาหนาที่ที่ไรสุวรรณและตองรับเงินเองซึ่งทางไรสุวรรณจะหัก 15% สําหรับสิ่ง
สําคัญคือตองติดสติ๊กเกอรแของโครงการ Farmer Shop ตามรูปที่แสดงนีไ้ วที่ตัวสินคาทุกชิน้
คุณ บรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เลาเรื่องการทดลอง
ระบบกับรานคาไรสุวรรณมาระยะหนึ่งแลว พบวาขั้นตอนการดําเนินงานจะเป็นรูปแบบการสั่งซื้อ
โดยการโทรศัพทแสั่งสินคากับผูประกอบการโดยตรง แลวในระยะแรกผูประกอบการ (ซึ่งในระยะ
ทดลองระบบคือทีมคณะกรรมการฯ) ไดรวมกันสงสินคาไปยังไรสุวรรณเพื่อลดตนทุนคาขนสง ตอมา
เมื่อระบบตางๆ เริ่มเขาที่ ผูประกอบการแตละรายจึงไดสงสินคากันเองแลว โดยการเก็บบิล /วางบิล
จะใชเวลา 15 วัน ทางรานคาไรสุวรรณจะทําการโอนเงินใหแกผูประกอบการเจาของสินคา ซึ่งหาก
สงไป 1000 จะหักไว 15% ทั้งนีพ้ บวาระบบการเงินที่รานคาไรสุวรรณนีด้ ีมาก ยังไมพบปัญหาใดๆ จึง
เห็นวาเป็นอีกหนึ่งชองทางการจําหนายสินคาของผูประกอบการในโครงการราน Farmer Shop ได
คุณคมชาญ เอกเตชวุฒิ (บริษัท ปกธนพัฒนแ จํากัด) มีขอสังเกตและแสดงความคิดเห็น
ดังนี้
1. เรื่องการสงสิน คาทุกวันที่ 20 ของเดือนเพื่อใหไดมาเจอกัน นั้น สัง เกตวารายการ
สิน คาที่สั่ง จะมีกี่ร าย และเราจะสามารถสง ทัน ไดอยางไร ดัง นั้น จึง เห็ น วานาจะมีก ารตกลงกับ
เจาหนาที่ของรานกันเองวาผูประกอบการแตละรายจะมาสงสินคาวันไหนเพื่อความสะดวก
2. โครงการนี้เป็น กิจ การที่ไมห วัง กําไร จึง เห็ น ว าควรตองมีก ารตอยอดเป็น ลูก ค า
ประจํา โดยควรจะมีการปันผลคืนเพื่อดึงดูดใหเป็นลูกคาประจํา
3. เรื่องการกระจายสินคาใหมี Outlet มากขึ้นนั้น เราจะปกปูองสินคาของเราไดอยางไร
เพราะหากมีการขยายใหญขนึ้ จะมีภาคธุรกิจขนาดใหญจําพวก Modern Trade เขามาแทรกตลาดเรา
อยางแนนอน ดังนั้นเราจะมีมาตรการปกปูองอยางไร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวขอบคุณสําหรับขอสังเกตและคําแนะนําทั้งหมด แตคง
ยืนยันวาตองการนัดใหผูประกอบการไดเขามาสงสินคาในวันที่ 20 และมองวาสินคาของเราเริ่มครบ
ที่จะสามารถดําเนินการตอไปได ทั้งนีโ้ จทยแของประเทศไทยที่ตองการเป็นครัวโลกนั้นนาเป็นหวงเรือ่ ง
ความมั่นคงทางอาหารมาก
คุณธนพร บัวชุม (บริษัทเทลลาพลัส (ประเทศไทย) จํากัด) ผูประกอบการผลิตขนมงา
ไท-ไท แบรนดแ ถามวาอยากสงสินคาไปที่ Outlet ไรสุวรรณตองทําอยางไร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชีแ้ จงวาทางโครงการฯ ตองทําจดหมายไปยังไรสุวรรณเพื่อแจง
รายชื่อผูประกอบการของโครงการฯ เพิ่มเติมไปกอน จึงจะไดรับการสั่งสินคาจากรานคาไรสุวรรณ
1-169

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กลาวเพิ่มเติมวาหาพวกเราผูประกอบการสามารถเกาะกลุม
เป็นกลุมใหญไดแลวเราจะเติบโตอยางแข็ งแรง แตทั้งนี้พวกเราตองเพิ่มองคแความรูใหแกตัวเองอยู
ตลอดเวลาดวย เพราะเปูาหมายของเราคือการมองอนาคตเป็นทีม ไมอยากใหหวังแตจะขายสินคา
เพียงอยางเดียวเทานั้น
อ.ใจฟ้า ผูประกอบการผลิตอาหารมังสวิรัติ เลาวาเคยอยูส วนไผแตไดเลิกไป และขณะนี้
มีรานประจําอยูป ระมาณ 10 แหงที่ไดทําอาหารมังสวิรัติสงขาย เสนอวาโครงการราน Farmer Shop
ควรเปิดมุมอาหารสด-ผักสดดวย
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ชี้ แ จงกรณี นี้ ว า ก อ นน้ํ า ท ว มมหาวิ ท ยาลั ย ในช ว งเดื อ น
พฤศจิกายนนั้น โครงการไดทดลองทําอาหารสดมาวางจําหนายแตไมคอยไดรับการตอบรับมากนัก
ในชวงเริ่มตนทําเราประสบปัญหาขาดทุนในสวนนี้ แตยังมีความคิดที่จะดําเนินการอยูเชนกันโดยจะ
เริ่มหาแนวทางใหมโดยการเขาหาตัวลูกคาโดยตรง ทั้งนีข้ อ แนะนํานีน้ าสนใจมาก พรอมมอบหมายให
คุณสายสุดานัดประชุมผูประกอบการรายนี้ในสัปดาหแหนาเพื่อหารือในรายละเอียดตอไป
คุณกุลภัครศรณ์ เหล่าสินชัย ถามเรื่องสติ๊กเกอรแ Farmer Shop วาใหติดที่ตัวสินคา
เฉพาะที่สงขายในราน Farmer Shop เทานั้นใชหรือไม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สําหรับสติ๊กเกอรแ Farmer Shop นั้นใหผูประกอบการติดที่ตัว
สินคาทุกชิน้ ที่จะสงมาจําหนายในโครงการราน Farmer Shop เทานั้น
คุณตรูจิตร แย้มทรัพย์ กลาววาเห็นดวยกับเรื่องอาหารสดที่ควรมีจําหนายในราน และ
อยากใหมีอาหารพรอมปรุงเสริมดวย
คุณสะอาด ศรีสิงห์ กลาววาตนเองตั้งใจมาหาความรูจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ
และอยากพัฒนา เนื่องจากเห็นวาที่รัฐบาลนําเงินไปทุมใหแกชาวบานนั้นจะไมมีดานวิชาการเสริมให
และเห็นดวยในเรื่องใหผูประกอบการเขามาสงสินคาทุกวันที่ 20 ของเดือน เพราะจะไดเขามาพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณแ กับเพื่อนรวมอาชีพ ทั้ ง นี้เห็ น วาสิ่ง สําคัญคือเหลาผูประกอบการตอ ง
ซื่อสัตยแตอตัวเองและผูบริโภค
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดแนะนํา คุณเกศสิริ พูลช่วย นักวิชาการสหกรณแชํานาญการ
จากกรมสงเสริม พรอมขอใหกลาวแสดงความคิดเห็น
คุณเกศสิริ พูลช่วย เป็นผูรับผิดชอบดูแลกลุมสตรีสหกรณแและเยาวชนของกรมสงเสริม
สหกรณแ โดยทํางานกับโครงการกลุมอาชีพและใหการสนับสนุนดานการพัฒนาผลิตภัณฑแและบรรจุ
ภัณ ฑแ สําหรับปีนี้ก รมสง เสริมไมมีง บประมาณในสวนนี้จึง นับเป็น โอกาสดีที่ไดวมมือกับสถาบัน
วิชาการดานสหกรณแ และจะไดศึกษาหาความรูรวมกันอนาคต
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เลาการทํางานของโครงการเพิ่มเติมโดยขณะนี้มี Outlet ที่ไร
สุวรรณ พรอมกําลังจะทดสอบระบบกับรานคาใน กฟผ.แมเมาะ สวนชวงเดือนพฤษภาคมจะเปิดบู฿ท
ในงานเกษตรแฟรแ บางเขน และตอไปในเดือนมิถุนายนจะมีก ารออกบู฿ทในงานมหกรรม สกว. ซึ่ง
ทั้งหมดนีค้ อื แผนงานของโครงการ Farmer Shop ในสวนของการออกบู฿ทประชาสัมพันธแและจําหนาย
สินคาของโครงการ
คุณสายสุดา ศรีอุไร รองผูอํานวยการสถาบันฯ กลาววาอยากใหผูประกอบการไดเขามา
พบกั น บ อ ยๆ เพื่ อ เรี ย นรู ร ว มกั น และสร า งความเข า ใจในงานของโครงการฯ เช น เดี ย วกั น
คณะกรรมการบริหารฯ ทุกทาน
คุณสมพิศ สุนากร จากกลุมเคียงมูลพลังงานยั่งยืน สอบถามวาไมเคยไดรับการสั่งสินคา
จากโครงการ ทั้งที่ไดผานการคัดสรรสินคาไปกอนหนาแลว
ผูประกอบการไดสอบถามเพิ่มเติมวาเมื่อโครงการคัดเลือกสินคาเขาโครงการแลวจะมี
การคัดออกหรือไม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงวาสินคาของเคียงมูลนั้นเคยนํามาทดลองตลาดแลวแต
ไมไดรับความสนใจเทาที่ควร จึงยังไมมีการสั่งสินคาเพิ่ม และสินคาที่รับเขาโครงการแลวไมมีการคัด
ออกเพียงแตผูประกอบการอาจจะยังไมไดรับการสั่งสินคา แตไดเป็นเครือขายผูประกอบการแลว
อยางแนนอน
จากนั้นจึงขอปิดเวทีการประชุมในวันนีพ้ รอมแจงแกผูประกอบการวา เจาหนาที่จะแจง
ผลการคัดเลือกกลับภายใน 7 วันเพื่อการสั่งสินคาเขารานตอไป โดยจะขอนัดหมาย 2 กลุมพิเศษคือ
กลุมอาหารมังสวิรัติและกลุมผักสด จ.อยุธยา

เลิกประชุมเวลา

16.30 น.
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 19/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 7/2555)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.30–9.20 น. และ 16.30-18.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณสายสุดา
3. คุณกาญจนา
4. คุณบรรหาร
5. คุณสุขุม
6. คุณสมพงษแ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
คูหากาญจนแ
แสงฟูาสุวรรณ
ไวทยธํารงคแ
ชุมเพ็งพันธุแ

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
นักวิจัย
ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
รองประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

เริ่มประชุม

ภาคเชา เวลา 8.30-9.20 น. และภาคบาย เวลา 16.30-18.00 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท หัวหนาโครงการวิจัยฯ แจงเรื่องเพื่อทราบดังนี้

1. การซักซอมความเขาใจสําหรับเวทีการคัดเลือกสินคา ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ (วัน
พฤหั ส บดีที่ 9 ก.พ. 2555) โดยผู ประกอบการจะมาจากเครือขายกลุ มอาชีพของกรมสง เสริ ม
สหกรณแ ซึ่งมี คุณวิลาวัลยแ ศรีประเสริฐ เป็นผูนําทีมผูประกอบการมาเขารวมในครั้งนี้ และไดชแี้ จง
กําหนดการของเวทีในภาคเชา ซึ่งจะมีการเกริ่นนํารายละเอียดความเป็นมาของโครงการโดย รศ.
จุฑาทิพยแ ภัทราวาท จากนั้นจะเชิญคณะกรรมการบริหารโครงการไดเลาถึงประเด็น มุมมองกับ
Farmer Shop วามีความคาดหวังอยางไร มีอะไรแนะนําผูประกอบการรายใหมที่จะเขารวมโครงการ
นี้ โดยใหเวลาแตล ะทานประมาณ 5 นาที จากนั้น จะเป็น การนําเสนอสินคาจากผูประกอบการ
ทั้งหมด สวนในภาคบายจะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ขอควรปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัย
สําหรับผูประกอบการ” โดยคุณศรุดา โลหะนะ จากสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑแอาหาร
2. เชิญคณะกรรมการบริหารราน Farmer Shop เขารวมเป็นเกียรติในวันที่ 15 ก.พ.
2555 ซึ่งสถาบันฯ ไดจัดการบรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ภายใตโครงการสั่งซื้อ
ขาวจากชาวนา ของสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
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3. เรื่องแจงเพื่อทราบจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยคุณบรรหาร แสงฟูา
สุวรรณ แจงวาไดรับการชักชวนจาก กฟผ. ใหเขารวมจัดบู฿ทแสดงสินคาในงานแสดงสินคาของ กฟผ.
ทั้งนีข้ อนําเขาที่ประชุมรวมกันพิจารณาในวาระเรื่องเพื่อพิจารณาตอไป
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 18/2554
-

วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 พิจารณาการจัดบู๊ท กฟผ. ในเดือนมีนาคม 2555
จากประสบการณแของ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ในการจัดบู฿ทกั บ กฟผ. ที่ผานมาพบวา
เรามักไดพืน้ ที่ไมเหมาะสําหรับการประชาสัมพันธแรานและมักขาดทุนจากการที่ตองเสียงบประมาณ
ในการออกบู฿ทในแตล ะครั้งที่ผานมา ดังนั้น ที่ประชุมรวมกัน พิจ ารณาแลวเห็ น พองกัน วาไมควร
ดําเนินงานออกบู฿ทในครั้งนี้
3.2 การจัดชั้น (Shelf) ที่ร้านสหกรณ์ กฟผ.
หลังจากการพิจารณาในที่ประชุมรวมกันแลว เห็นวาหากเป็นไปตามระบบที่ผานมาจะ
ดําเนินงานลําบาก (เนื่องจากไมสามารถเก็บเงินได) จึงขอนัดกรรมการบริหารโครงการทุกทานรวม
ประชุมหารือกับ คุณอภิยดา: ผอ.สํานักดูแลบุคลากรฯ คุณนพคุณ และกรรมกลางทานอื่นๆ โดยจะ
ขอนัดพูดคุยภายในเดือนกุมภาพันธแนี้ เพื่อหารือเรื่องการจัดการ Shelf ของ Farmer Shop ทั้งที่ราน
สหกรณแ กฟผ. และที่แมเมาะ
3.3 ความก้าวหน้า Outlet ไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
คุณสมพงษแ ชุมเพ็งพันธแ รับแจงจากลูกคาวาสินคาของชมพูพันทิพยแหมดจาก Shelf ไม
สามารถหาซือ้ สินคาได และเมื่อถามทางรานคาไรสุวรรณไดรับการชี้แจงวาขณะนี้อยูระหวางการ
จัดการภายในรานจึงทําใหตองงดรับสินคาไปกอนในชวงนี้
คุณสุขุม ไวทยธํารงคแ ไดรับการบอกเลาจากเจาหนาที่ในรานพบวา ผูประกอบการบาง
รายไมมีใบสงสินคาโดยผูสงแจงวา รศ.จุฑาทิพยแ ใหนําสินคามาลงไวกอน หรือบางครั้งไมมีสินคาไป
สงแตใหเจาหนาที่ลงนามรับของกอน (กรณีคุณมณิสรา สํารับโบราณ) เป็นตน จึงขอนําเขาหารือใน
ที่ประชุม
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ชีแ้ จงในที่ประชุมกรณีของคุณมณิสรานั้นเป็นตัวละครที่จําเป็น
ตอราน Farmer Shop เพราะมิ เชน นั้น จะมีแ ตสิน คาของคณะกรรมการเทานั้น และเคยสั่ง ให
คุณมณิสรานําสินคาไปลงที่รานในชวงน้ําทวมเพื่อไวรองรับนักทองเที่ยวที่จะเขารานในชวงนั้น แต
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ทั้ง นี้ขอรับฟังความคิดเห็น จากคณะกรรมการทุกทาน โดยจะขอรับผิด ชอบกรณีคุณ มณิสราเอง
ทั้งหมด
ที่ประชุมสรุปวาทุกเชาวันจันทรแ มอบหมายใหคุณสายสุดา โทรฯ หาเจาหนาที่ราน (คุณ
หนิง) เพื่อสอบถามเรื่องสินคาคางสต็อคและสภาพสินคาที่ชั้นวางสินคาของโครงการวาเป็นอยางไร
บาง มีอะไรขาดเหลือหรือไม ทั้งนีต้ องเพิ่มแผนกลยุทธแหากมีสินคาจากผูประกอบการหลายรายโดย
ตองจัดชั้นวางสลับหมุนเวียนกันไป ทั้งนีจ้ ะทําการคัดสินคาและสงรายชื่อถึงผูประกอบการเชิญชวน
เขารวมเป็นผูรวมสงสินคา โดยตองคัดกรองสมาชิกผูสนใจสงสินคาไปยังรานคาไรสุวรรณอีกครั้ง
ดังนั้นจะจัดทําลิสตแรายชื่อผูประกอบการ เชิญเขารวมหารือในวันที่ 28 มี.ค. 2555 โดย
ใชประเด็น “การเตรียมพรอมรับการเปิดเสรีอาเซียนของผูประกอบการรายยอย” เชิญ ดร.ศักดิ์สิทธิ์
เป็นผูใหความรูในเวทีนี้ดวย
ในวันจันทรแท่ี 13 ก.พ. 55 รศ.จุฑาทิพยแ ภัทรวาท จะขอพบคุณสมชาย (ผอ.ไรสุวรรณ)
เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติกรณีที่ราน Farmer Shop จะมีสินคาเพิ่มจากการคัดเลือกมากขึ้น
3.4 การจัดบู๊ท Farmer Shop ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สวนอัมพร
จากการอภิปรายรวมกันในที่ประชุมเห็นพองกันวาควรมุงเรื่องการขับเคลื่อนโครงการ
ราน Farmer Shop มากกวาจึงเห็นควรงดการจัดบู฿ท ณ สวนอัมพร แตทงั้ นี้ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ อาจไปเปิดเวทีการคัดสินคา (วันที่ 4 มี.ค. 2555) เพื่อคัดเลือก
สินคาเขารวมโครงการเพิ่มเติมดวย
3.5 การจัดบู๊ท Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์ เดือนพฤษภาคม 2555
โครงการราน Farmer Shop จะรวมจัดบู฿ทประชาสัมพันธแโครงการและจําหนายสินคาใน
งานเกษตรแฟรแ ที่จะมีขนึ้ ในชวงเดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ยินดีจายคา
เชาพื้นที่เพื่อใหไดพนื้ ที่ท่เี หมาะสําหรับการจําหนายสินคาของโครงการฯ
3.6 การจัดบู๊ท Farmer Shop ในงานนิทรรศการของ สกว.
โครงการราน Farmer Shop จะรวมจัดบู฿ทประชาสัมพันธแโครงการและจําหนายสินคาใน
งานมหกรรมแสดงผลงานของ สกว. ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี ที่ตองเลื่อนจากภาวะน้ําทวม
ในชวงเดือนพฤศจิกายนในปีท่ผี านมา โดยขอยืนยันเรื่องวันและเวลาอีกครั้ง
วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
4.1 ใหทําหนังสือถึงผูวาการรถไฟฯ เพื่อขอเชาพื้นที่โครงการราน Farmer Shop ณ สวน

จตุจักร
เลิกประชุมเวลา

18.00 น.
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การประชุมนาเสนอรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม:
กรณีกลุ่มชาวนาผูป้ ลูกข้าวคุณธรรมภายใต้เครือข่ายมูลนิธธิ รรมะร่วมใจ จ.ยโสธร”
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.30–12.00 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.จุฑาทิพยแ
ดร.สีลาภรณแ
อาจารยแไพโรจนแ
รศ.สมพร
คุณเอ็นนู
คุณเจริญวิทยแ

ภัทราวาท
บัวสาย
สุจินดา
อิศวิลานนทแ
ซื่อสุวรรณ
เสนหา

7. คุณนิคม
8. คุณพอวิจิตร
9. คุณจีระพันธแ
10. คุณแกนคํากลา
11. คุณพีระพันธแ
12. คุณบงกช
13. คุณวริสรา
14. คุณวสุ
15. คุณสายสุดา

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
นักวิเคราะหแนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ กอง
นโยบายเทคโนโยลีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
เพชรผา
หัวหนาโครงการฯ
บุญสูง
มูลนิธธิ รรมะรวมใจ
มีทรัพยแ
มูลนิธธิ รรมะรวมใจ
พิลานอย
มูลนิธธิ รรมะรวมใจ
เรือนแกว
มูลนิธธิ รรมะรวมใจ
ภูษาธร
เครือขายฅนกินขาวเกือ้ กูลชาวนา บ.ทีวีบรู พา จํากัด
เมฆานนทแชัย เครือขายฅนกินขาวเกือ้ กูลชาวนา
.................. หจก. คําดีออฟไรทแ
ศรีอุไร
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวผุสดี
2. นายสุพจนแ

กลิ่นเกษร
สุขสมงาม

เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
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เริ่มประชุม

เวลา 9.30 น.

รศ.จุ ฑ าทิ พยแ ภั ทราวาท ผู อํา นวยการสถาบั น วิ ชาการด านสหกรณแ กล าวตอ นรั บ
ผูเขารวมเวทีการรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียแเชิงคุณธรรม: กรณีกลุมชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรมภายใตเครือขายมูลนิธิ
ธรรมะรวมใจ จ.ยโสธร” พรอมเกริ่นนําความเป็นมาของโครงการฯ ที่สืบเนื่องมาจากปี 2549 เริ่ม
ไดรับทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งผลจากการดําเนินโครงการในครั้งนั้นทํา
ใหไดโมเดลธุรกิจของชาวนาที่สามารถนําแบรนดแขาวคุณธรรมจดทะเบียนการคา และไดรับรางวัล
ตางๆ อย างตอเนื่อ ง พรอมกับไดรับความไวว างใจจากกลุมเครือ ขายฅนกิ น ขาวเกื้อ กูล ชาวนา
จนกระทั่งมีแนวคิดที่จะทําการรับรองมาตรฐานขาวของตัวเองในที่สุด จึ งเกิดโครงการนี้ข้ึนภายใต
การสนับสนุนของ สกว. จากนั้นจึงไดแนะนําผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทาน ในเวทีฯ แลวจึงเชิญคุณนิคม
เพชรผา หัวหนาโครงการฯ รายงานความคืบหนาในการดําเนินงาน
คุณนิคม เพชรผา หัวหน้าโครงการวิจัยฯ
จากการเริ่มดําเนินงานโครงการฯ โดยขอเรียกชื่อยอวา “โครงการวิจัยมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เชิงคุณธรรม” ซึ่งขาวคุณธรรมมีโลโกท่ไี ดรับการรับรองจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว
และยังคงมีปฏิญญาชาวนา 9 ขอเชนเดิม คือ
1. สมาชิกที่เขารวมโครงการตองเนนหลักการพึ่งพาตนเอง เชน การออมวันละบาทเพื่อ
สวัสดิการกองบุญหนุนเกือ้
2. สมาชิกของแตละศูนยแตองมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เดือนละ 1 ครั้ง
และประชุมรวมกันที่ศูนยแกลาง ปีละ 3 ครั้ง
3. สมาชิกตองทําการผลิตดวยระบบอินทรียแ
4. เราจะยึดมั่นในหลักของศีล 5 เลิกอบายมุข (ไมเลนการพนัน ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มเหลา)
5. สมาชิกตองมีความรูกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อรักษาคุณภาพขาว
6. เราจะผลิตขาวเปลือกใหไดมาตรฐานขั้นต่ํา 36 % (กรัม) ความชื้น 14 % สิ่งเจือปน
2%
7. การจัดการตลาดขาวคุณธรรม มี 2 แนวทาง คือ
7.1 ใหศูนยแฯ แปรรูปและจําหนายเป็นขาวสาร
7.2 ให ทุ ก ศู น ยแ ฯ รวมตัวกั น สรางอํา นาจตอ รองราคา (ในการที่ จ ะเจรจาขาย
ขาวเปลือกกับพอคา)
8. เราจะมุงมั่นสรางตราสินคาขาวคุณธรรมใหเป็นที่ประจักษแแกสังคม (ขาวดี ราคาถูก
มีอยูจ ริง)
9. เราจะมุงมั่นสรางความมั่นคงดานอาหารแกครอบครัวตัวเองและสังคมสืบไป
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โดยมีสมาชิกเครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรม ปี 2554/55 ทั้งหมด 160 ราย (แบงเป็น
ผูผลิต ขาวอิน ทรียแมาตรฐานคุณธรรมจํ านวน 110 ราย และผูผลิต ขาวอิน ทรียแระยะปรับเปลี่ยน
มาตรฐานคุณธรรม 50 ราย) รวมพื้นที่การผลิตทั้งหมด 4,908 ไร ซึ่งพื้นที่สวนใหญเป็นการผลิตขาว
หอมมะลิ 105 รองลงมาคือ ขาวพันธุแ กข6 และขาวหอมมะลิแดง ตามลําดับ
สําหรับโครงการวิจั ยนี้มีการเชื่อมโยงของขาวคุณ ธรรมกับมูล นิธิธรรมะรวมใจ (ซึ่ง มี
ลักษณะการจัดองคแกรดังภาพที่ 1) โดยคณะสงฆแวัดปุาฯ 9 รูป เป็นผูนําทางจิตวิญญาณและกําหนด
ทิศทางเชิงคุณธรรมใหกรรมการมูลนิธดิ ําเนินการ ทั้งนีค้ ณะกรรมการจะมีแผนกงาน 7 แผนก และ
งานขาวคุณ ธรรมเป็นงานหนึ่งที่เชื่อมโยงกับงานดานตางๆ โดยกระบวนการดําเนินงานวิจั ยของ
โครงการเป็นไปตามภาพที่ 2
สํ า หรั บ Input หรื อ สิ่ ง นํ า เข า ในกระบวนการวิ จั ย นั้ น คื อ การศึ ก ษาและรวบรวม
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางขาว-พืชผักผลไม จําแนกตามมาตรฐานประเภทตางๆ โดยแสดง
เป็นตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางมาตรฐานประเภทตางๆ โดยพยายามประมวลผลเพื่อ
ตอบคําถามในขอที่ 2 ซึ่งพบวาหลายๆ อยางของหลายๆ มาตรฐานมีลักษณะใกลเคียงกัน และมี
ผลการวิจัยในบทที่ 5 เรื่อง “ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแคุณธรรม” ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 1: แผนผังการจัดองค์กรมูลนิธิธรรมร่วมใจ
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ภาพที่ 2: กระบวนการดาเนินงานของโครงการวิจัย

ภาพที่ 3: ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์คุณธรรม
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โดยระบบนี้จ ะมีก รรมการสภาผูบริโภคเกิด ขึ้น ซึ่ง คาดวาจะประกอบดวยคนกิน ขาว
เกือ้ กูลชาวนาประมาณ 25 ทาน นักวิชาการ 5 ทานและสื่อ 3 ทาน ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่ตองมี
การสงคนจากภายนอกเขามาตรวจในพื้นที่ 2-3 วัน แตเราจะทํางานกับเครือขายเกื้อกูลชาวนา คน
เหลานีจ้ ะไดไปสรางความเกือ้ กูลเป็นพี่เป็นนองกันในทองถิ่นและชวยรับรองมาตรฐานของเราได ทัง้ นี้
ระบบของโครงการฯ จะเป็น ระบบที่ประยุก ตแจ ากเกษตรอิน ทรียแมาตรฐานสากลและกสิกรรมไร
สารพิษ ซึ่งที่กลาววาเรายังอิงมาตรฐานสากลเนื่องจากยังมีการบันทึกคูมือประจําฟารแมของชาวนา
ซึ่งทุกคนจะมีเอกสารประจําฟารแมของตัวเองโดยจะเขียนเชื่อมโยงระหวางทองถิ่นและสากล
และในขณะนี้ ไดรับสมัครชาวนาคุณธรรมจํานวน 119 ราย (ดัง แสดงในบทที่ 4) เพื่อ
รวมงานโครงการ โดยจะรวมทดลองปฏิบัติตามคูม ือและทําแผนคูม ือ นํามาตรฐานเกษตรอินทรียแเชิง
คุณธรรมไปปฏิบัติ โครงการจะมีแผนธุดงคแสงเสริมศีล โดยมอบใหพอวิจิตร บุญสูง เลาเพิ่มเติมใน
สวนนี้
พ่อวิจิตร บุญสูง
โครงการเราไดส รางการมีสวนรวมของพระคุณ เจา โดยใชความนาเชื่อถือของพระ
มารวมในงานวิจัย โดยพระคุณเจาจะชวยในเรื่องการสงเสริมใหชาวบานรักษาศีล ชักชวนใหเขารวม
ปฏิบัติเพื่อสรางความนาเชื่อถือของโครงการโดยใหพระธุดงคแไปยังแปลงนาใหชาวบานรวมกันสํานึก
ในการปฏิบัติที่ผิดศีล
สําหรับเรื่องจํานวนสมาชิกที่นําเสนอไปอาจไมคอยแนนอนมากนั ก เนื่องจากมีคนเขาๆ
ออกๆ อยูเสมอ แตจะไมเพิ่มมากเพราะเราตองการควบคุมใหไดมาตรฐานอยางแทจริง โดยจะมี
จํานวนสมาชิกขึ้นลงอยูร ะหวาง 110-119 รายไมเกินกวานี้
สิ่งที่หลายหนวยงานจะมีคลายกันคือ เทคนิคการผลิตและปัจจัยการผลิต แตที่ไมมีคือ
มาตรฐานการควบคุมผูผลิต ซึ่ง พบวายังไมมีที่ใดที่ทําการควบคุมมาตรฐานผูผลิตดวย สําหรับใน
ประเทศไทยนั้นพบวา “เกษตรกรรมไรสารพิษ ” เป็นระบบที่เครงมากที่สุดและไมไดขอการรับรอง
มาตรฐานอื่นใด แตสําหรับโครงการของเราตองการใหรูจักในวงกวาง และจะพยายามทําใหเห็นเป็น
รูปธรรม โดยคิดวาถาเราสามารถสื่อใหสังคมไดรับรูเรื่องเหลานี้ แลวภูมิคุมกันของเกษตรกรที่โดน
สลายไปจะสามารถสรางกลับคืนมาไดอีกครั้งหนึ่ง
คุณนิคม เพชรผา
นําเสนอรายงานความกาวหนาโครงการในสวนของแผนการทดลองปฏิบัติในขอที่ 2
เรื่องแผนพักบาน (Home Stay) ซึ่งจะขอเชิญผูรวมเวทีในวันนีท้ ุกทานไดไปลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดวย
สวนแผนการทดลองในขอที่ 3 จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรองของพวกเราเอง โดย Output ใน
วัน นี้มีอยู 2 ขอ คือมีคูมือประกัน คุณ ภาพ และแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่ง ทั้งหมดนี้เป็น
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รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ทีมงานไดดําเนินงานมาโดยตลอด จึงใครขอความคิดเห็น
และคําเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 รศ.สมพร อิศวิลานนท์
การผลิตสินคาในอนาคตตองมีมาตรฐาน ไมวาจะเป็นแบบผูผลิตสรางขึ้นหรือผูบริโภค
สรางขึ้น เชน IFOAM ที่มาจากรูปแบบ Demand Driven Standard และคิดวาโครงการนี้จะเป็นแบบ
Supply Driven Standard ที่ผูผลิตไดคิดทําขึ้นมาเอง โดยการทํามาตรฐานของขาวคุณธรรมจะมี
ลักษณะเฉพาะ ตลาดรองรับจะเป็นแบบ Niche market ในรูปกระบวนการของขาวอินทรียแคุณธรรม
นั้นคิดวาการดําเนินการผลิตยังไมเป็นวงกวาง ดังนั้นการผลิตดวยมาตรฐานของตัวเองยังสามารถทํา
ได แตถาจะใหเป็นสากลนั้นตองทําในสวนมาตรฐานอินทรียแของสากลดวย สวนเรื่องการ Review
หลายๆ สวนทั้ง IFOAM หรือ JAS Law ที่ทํามานั้นเห็นวาสามารถตอบคําถามโจทยแโครงการได สวน
การจะทําใหยอมรับและแพรหลายคือการจะตรวจสอบภายในอยางไรใหมีความนาเชื่อถือ ตองคิดให
หนักแนนที่สําคัญคือตองมีความรับผิดชอบ (Responsibility)
 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา
จากการที่มีสวนไดรับรู และไดเห็นการปฏิบัติมาโดยตลอดเขาใจวามีความพยายามนํา
เรื่องระบบการผลิตที่เรียกวาเป็ นระบบการผลิตแบบคุณธรรม ซึ่งคิดวาการผลิตนี้อยูในขอบเขตที่
จํากัด ทั้งจํานวนผูผลิตและพื้นที่ และปัจจัยการผลิตอยูในวงที่ตองอาศัยการมีคุณธรรม แตการทํา
อะไรกับมนุษยแนั้นยากที่จะเขาใจ จึงเห็นความพยายามในการที่จะตรวจสอบตัวเอง โดยดึงเอาพระมา
ชวยสรางความนาเชื่อถือ ซึ่งสวนตัวแลวคิดวานาจะขยายวงกวางไดยาก
สังคมไทยเป็นสังคมที่ตองมองเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม เห็นไดดวยตาและไดฟังดวยหู อยาก
เห็นกระบวนการที่ทํา แลวจึงจะเกิดการยอมรับ จึงคิดวาเมื่อมีการดําเนินงานมา 7-8 ปี ควรจะทํา
ใหเห็นเป็นภาพเพื่อดึงดูดใจคนใหเชื่อ เป็นการ motivate ทางภาพเพื่อดึงใจคนไทยใหเชื่อและขยายได
ในวงกวางขึ้น
 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
โครงการนี้เป็นงานวิจัยที่เกิดจากชาวบานมาทํางานวิจัยซึ่งนาสนใจมากที่พยายามทํา
เรื่องดีๆ ใหเกิดขึน้ และเป็นโครงการที่ทําไดอยางเป็นระบบ มีการเรียงรอยถอยคําและเรียนรูอยางมี
ขัน้ ตอน นาประทับใจมาก แตเราไมคาดหวังวาจะใหเรื่องนีข้ ยายไปไดมากมายนัก
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แนะนําวาอาจสรางความรูสึกรวมดวย เชนการนําเรื่องครอบครัวมาใช เชน ยกประเด็น
วาเมื่อเขาโครงการแลวภรรยาจะไดสามีคนใหม (คนเดิมแตปรับปรุง ตัวเองดีข้ึน ละอบายมุก ได )
เพราะวันนีเ้ ราสามารถสรางและพัฒนาใหชาวบานยอมมาทํางานดานเอกสารไดนั้นตองตองขอชื่นชม
และขอบคุณหนวยงาน สกว. ที่ใหเงินสนับสนุนใหทุนชาวบานทําโครงการนี้
สํ า หรั บ เรื่ อ งสื่ อ คิ ด ว า โครงการนี้ โ ชคดี ที่ มี เ ครื อ ข า ยจากที วี บู ร พาเข า มาช ว ย
ประชาสัมพันธแ ทั้งนีต้ องมีกระบวนการทดลองใชคูมือจริง และตองสรางความเชื่อมั่นโดยตองทําซ้ํา
จึงเห็นวานาจะมีกระบวนการตอเนื่องเพื่อสรางความเชื่อมั่น อาจลองหาพื้นที่อื่นโดยอาจตองสราง
ฐานปัจจัยความสําเร็จของเราไปสราง โดยขอแนะนําใหทํา 2 เรื่องคือ
1. ทดสอบวาโมเดลที่เราทําจริงนี้ ตอไปทําซ้ําวาคงที่หรือไม
2. หาปัจจัยความสําเร็จหรือความลมเหลววาคืออะไร เมื่อพบแลวนําไปทดสอบในพื้นที่
อื่น วาจะสําเร็จหรือไม ถาทําไดจะเป็นองคแความรูท่ใี ชขยายงานตอได
ถางานนี้ทําไดจ ริง จะทํา ใหคนเริ่มคิ ด วาเราจะไดครอบครัว ที่ดี ความภู มิใจ หรือได
สุ ข ภาพที่ ดี ก ลั บ คื น มา โดยให ม องมิ ติ อื่ น ด ว ยเพื่ อ ให ค รอบคลุ ม ทั้ ง มิ ติ ด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยหาขอสรุปทั้ง 4 มิติใหไดวาเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน
อยางไร ซึ่งในจุดนีจ้ ะมีมูลคามากกวาเรื่องเงินเพียงอยางเดียว และขอใหกําลังใจทีมงานตอไป
 คุณเจริญวิทย์ เสน่หา
มีความเห็ น วา แนวคิด นี้น าจะสําเร็จ ในระดับที่ตั้ ง ใจ เป็ น งานวิจั ย เชิง ปฏิบั ติก ารเชิ ง
ชาวบาน ซึ่งเห็นวาถา สกว. สนใจสนับสนุนมากขึ้น ตนเองมีกรณีศึกษาที่รองจากกลุมนี้ที่สามารถ
เป็นตัวอยางไดอีกมาก แตทงั้ นีไ้ มมีใครจะทําเหมือนกันไดทงั้ หมด ซึ่งที่ตนเองทําอยูและคิดวานาเป็น
อีกกรณีศึกษาไดคือที่ จังหวัดสระแกว ที่มองเรื่องระบบตลาดของการพัฒนามนุษยแ การรวมกลุม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรียแ เนนเรื่องการลดตนทุน โดยเป็นงาน
ที่ใชเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียงอยางครบวงจร นาจะเป็น ไดอีก 1 โครงการ ทั้ง นี้ต นเองมีอีก หลาย
โครงการที่นาสนใจถาหาก สกว. สนใจจะเขาไปชวยตอยอด
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามวากรณีกลุมขาวคุณธรรมนี้ เห็นโอกาสวาชาวนาจะมอง
ทะลุองคแรวมได และอยูไ ดอยางยั่งยืนหรือไม ปัจจุบันที่กระทรวงฯ สงเสริมใหทําเกษตรอินทรียแนั้น
มองเห็นความแตกตางหรือไมและจะสามารถขยายผลไดหรือไม และมีความเป็นไปไดหรือไม
คุณ เจริ ญ วิ ทย์ เสน่ ห า จากการทํา งานมากว า 20 ปี คิ ด วา ทํ า ไมคนไทยต อ งอิ ง
มาตรฐานสากล ดังนั้นจึงเห็นวาไมจําเป็นที่ตองอิงมาตรฐานสากล แตคนในกระทรวงฯ อีกหลายๆ
ไมตองการเกษตรอินทรียแ และมีการตอตาน แตทงั้ นีก้ ็ยังมีคนอีกสวนหนึ่งที่รวมผลักดันใหชาวบานทํา
เอง สอนกันเองสามารถขับเคลื่อนได ซึ่งในระยะหลังมานีเ้ มื่อมองในระดับโลกแลวพบวาเริ่มจะมีการ
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ผลักดันใหเกษตรอินทรียแเป็น Trade แทน Niche แลว จึงเป็นเรื่องที่นากังวล และขอแนะนําวาไมตอง
ใชคําวา เกษตรอินทรียแ ในการทํามาตรฐานก็ไดอยาผูกพันกับเกษตรอินทรียแแบบเกา ไมจําเป็นตอง
ใชคําวาเกษตรอินทรียแ เราตองดูบริบทของตัวเอง เพราะเราผลิตขาวใหคนไทยรับประทานจึงควรจะ
ใชมาตรฐานของคนไทยได และการทําตัวเองใหเขมแข็งไมใชเรื่องเสียหาย ทั้งนี้ตองทําใหต อเนื่อง
อยาใหขบวนการของรัฐมาปิดกั้นซึ่งชวยจะใหเราสามารถพัฒนาตอไปได
 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ใหคิด แนวทางวาจะทําอยางไรใหคนเห็ น ทั้ง นี้อาจจะเลือก
ตัวอยาง 10% มาลงลึกมากขึ้นวากลุมทดลองนีเ้ ปลี่ยนแปลงไปอยางไร ในแงการพออยูพ อกินเรียนรู
อยางไร ฯลฯ จะเป็นรูปธรรมใหเราเห็นไดชัดขึ้น โดยเลือกตัวอยางมา 12 รายจากกลุมใหญ 120 คน
ถาไดตัวอยางใหทีวีบูรพานําไปเสนอเรื่องวามีกลุมเกษตรกรแบบนี้อยูจริงจะสามารถตอบโจทยแได
และมีรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น โดยตนเองจะชวยผลักดันเทาที่จะทําได
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
เลาประสบการณแจากการวิจัยพบวาการมีตัวแบบเครื่องมือเชิงกระบวนการจะชวยให
งานดําเนินไปไดดี แตยังตองการแบบบันทึกที่เหมาะสม ซึ่ง สกว. กําลังพัฒนาอยู และคิดวาถา ธ.
ก.ส. จะชวยสนับสนุนการพิมพแแบบบัน ทึก นี้แจกจายไปทั่วประเทศนาจะเป็น สิ่งที่ดี และยกกรณี
ตัวอยางที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งทํางานแบบ Extra ที่คิดวานาจะไดประโยชนแ โดยมีการใหชาวบาน
ประเมินตัวเองวาตองการวัดตนเองดวยตัวชีว้ ัดอะไร ใหชาวบานสรางตัวชีว้ ัดกันเอง เมื่อเวลาผานไป
1 ปีเห็นผลไดวาในพื้นที่ 6 ตําบล ซึ่งมีทุนเดิมของการพัฒนา ชาวบานมีการประเมินตอนตนวาตัวเอง
อยูต รงกลางที่มีคาเฉลี่ย 2-3 (เต็ม5) เมื่อเวลาผานไปมีการพัฒนาและประเมินตัวเองใหมอีกครั้ง ผล
ที่ไดสวนใหญจะพัฒนาขึ้นเป็นระดับ 3-4 บนตัวชี้วัดที่ชาวบานรวมกันสรางขึ้น จึงคิดวานาจะนํา
เครื่องมือนีไ้ ปแจกจาย
ดังนั้นกระบวนการที่ใหเจาของคิดเองวาตองการวัดอะไรดัง เชนกลุมชาวนาคุณธรรม
กอนเริ่มเขาสูการประกันหรือกอนที่จะเขาสูวิธีการผลิตเกษตรอินทรียแ ใหเปิดเวทีแลกเปลี่ยนวาจะ
ประเมินตัวเองอยางไรบาง เชนจะไมกินเหลา ไมเลนการพนัน ไมโกหก ใหตรวจดูวา มีการโกหกวันละ
กี่ครั้ง มีการดื่มเหลาวันละกี่หน เป็นตน ใหดูการเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนบาง
สํ า หรั บ ความคิ ด เห็ น ของโครงการวิ จั ย นี้ คื อ เห็ น ว า มี ก ารคิ ด เชิ ง ระบบมากขึ้ น
(Systematic thinking) ซึ่งการคิดเชิงระบบเป็นสิ่งสําคัญ นอกจากนั้นมีขอ เสนอแนะ 2 ขอดังนี้
1. เรื่องการสรางระบบในโจทยแวั ตถุประสงคแขอ 2.2 เรื่องการพัฒนาระบบนั้น เห็นวา
ระบบประกอบดวยหลายสิ่ง งานวิจัยนี้เป็นการสรางตัวแบบ (Model) ของการพัฒนาระบบรับรอง
มาตรฐานอีกงานหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไประบบตองประกอบดวย 4 สวน คือ Concept กลไก กระบวนการ
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และเครื่องมือ โดยเครื่องมืออาจมีหลายตัวดวยกัน ทั้งนีส้ ิ่งที่ควรจะสรางขึ้นทั้ง 4 ควรแยกใหชัดเจน
จะดี เชน
1.1 เรื่องการพัฒนาระบบ เป็นระบบคิด โดยใหออกแบบวาจะเริ่มจากไหนไปไหน รวมถึง
ฐานคิดดวย เพราะถาผูอื่นมาอานจะเขาใจและสามารถนําไปทดลองใชเป็นตัวแบบได
1.2 เรื่องกลไก ซึ่งสําหรับงานนีท้ ีมวิจัยทํามากกวาที่เสนอไว เพราะมีการตั้งสภาผูบริโภค
ขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องนาสนใจ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอธิบายจะมีทงั้ ระบบการตรวจสอบภายใน คือการ
ตรวจสอบตัวเอง โดยใชเรื่องพระธุดงคแและการพัฒนาตนเอง สวนการตรวจสอบภายนอกคือมีสภา
ผูบริโภค เชนนักวิชาการ สื่อ และตัวแทนบริษัทคูคาประจํา ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ดีมาก
คุณนิคม เพชรผา อธิบายองคแประกอบของกรรมการสภาผูบริโภคตามภาพแผนภูมิ
การบริหารเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ที่ประกอบดวยผูรับรองจากภายนอกจํานวน 33 คน ไดแก
สมาชิกเครือขายฅนกินขาวฯ 22 คน นักวิชาการ 5 คน สื่อสารมวลชน 3 คน และตัวแทนบริษัทคูคา
ประจํา 3 คน
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ดร.สีลาภรณแ บัวสาย กลาวตอถึงเรื่องการรับรองคุณภาพมาตรฐานที่ประกอบดวยทั้ง
ภายใน และภายนอก โดยภายในนั้นเป็นการรับรองกันเองจะชวยใหผนึกกันแนนขึ้น สวนภายนอกจะ
ใหความนาเชื่อถือจากแหลงภายนอกซึ่งจะชวยได มากขึ้น สําหรับการกลาวถึงกลไกภายนอกนั้นให
อธิบายละเอียดขึ้น จะเป็นประโยชนแมาก วามีการตรวจดวยความเขาใจ โดยมีตนทุนคาใชจายใหเห็น
วามีตนทุนเทาไหร ใครเป็นผูจายใหในสวนนี้ ใหเปรียบเทียบกับการตรวจจากภายนอกของสากลวามี
คาใชจายเทาไหร
1.3 เรื่องกระบวนการ/ เครื่องมือ กระบวนการตรวจสอบเขาใจวาอยูในคูมือแตควร
เรียกวาเครื่องมือมากกวา เป็น guideline เชิงกระบวนการวาควรจะทําอะไร/อยางไร แลวจึงมีเรื่อง
เครื่องมือ โดยในรายงานนีม้ ีทงั้ เครื่องมือและกระบวนการ ดังนั้นจะเขียนรวมกันก็ไดเพื่อทําใหภาพ
ของการทํางานชัดมากขึ้น โดยงานนีด้ ีอยูแ ลว แตใหเขียนเรียบเรียงใหชัดเจนขึ้นเพื่อใหคนอื่นมาหยิบ
ไปใชได เชน กลไกขางใน ที่ก ลาวถึงการใชพระธุด งคแมีก ารตระเวณตรวจคุณธรรม ดัง นั้น ระบบ
ตรวจสอบขางในมีใครบาง ในรายงานมีพระธุดงคแกับนักสงเสริม ซึ่งคือใครบางใหเขียนใหชัดเจน และ
นักสงเสริมคือใครบางใหมีรายละเอียชัดเจน
คุณนิค ม เพชรผา ชี้แ จงวา นัก สง เสริมคือ ลูก หลานชาวนา (ตามภาพแผนภูมิก าร
บริหารเครือขาย)
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดังนั้นกลุมเหลานีท้ ั้งพระธุดงคแและนักสงเสริม คือองคแประกอบ
ภายใน จึงควรอธิบายและมีรายละเอียดใหชัดเจน โดยภาพที่แสดงนีเ้ ป็นการอธิบายองคแประกอบของ
เครือขายไดดี แตการตรวจสอบภายในควรเขียนภาพใหมวาใครเป็นผูตรวจบาง โดยใหแยกเรื่องการ
สงเสริมออกไป เพราะไมใชเรื่องการตรวจสอบแตเป็นเรื่องการสงเสริม ตองทําใหเห็นวาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตองทําอะไรบาง มีใครเกี่ยวของบาง
ตอไปเป็นข้อเสนอแนะข้อที่ 2 โดยแนะนําวาถาจะทํางานตอไปในอนาคตขอแนะนําให
ชาวบานมานั่งคุยกันกอนทําวาคาดหวังอะไร ซึ่งการสรางตัวชี้วัดไดเองจะเป็นเรื่องดีมาก โดยภาษา
ของนักจัดการความรูจะเรียกวา Before Action Review (BAR) และ After Action Review (AAR)
ดังเชนกรณีที่จังหวัดมหาสารคาม ชาวบานรวมกันสรางตัวชี้วัดขึ้นมา 73 ตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่นาสนใจ
มาก โดยมีการประเมินตนเองทุกตําบล ตรวจแลวเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองซึ่งสวนมากพัฒนา
จากปานกลางไปสูขั้นดีมาก เชน ไปวัด กี่ครั้ง ตอสัปดาหแ หรือมีการปลูกผัก กินเองหรือไม เป็นตน
นาจะชวยใหกลุมมองเห็นพัฒนาการของตัวเองได
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอปรึกษาวาจากคําแนะนําทั้งหมด สรุปวาในคูมือนี้คุณนิคม
ควรเพิ่มรายละเอียด เชนโครงสรางตองมีหนาที่ความรับผิดชอบของแตละกลุม มีการทํางานซอนกัน
หรือไม พระธุดงคแกับนักสงเสริมทํางานพรอมกันหรือไม และปรึกษาวาขาวคุณธรรมจําหนายเป็น
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ขาวสาร ดังนั้นกรรมการฝุายตลาดตองเก็บขอมูล ซึ่งกระบวนการตรวจรับรองตองมีตรงนี้ดวย จึง
ขอฝากคุณนิคมในสวนนี้
ทั้งนี้ประเด็น ที่ ดร.สีลาภรณแ บัวสายกลาวถึง เรื่องฐานคิดหรือ Concept นั้นเราตอง
เลือกมาตรฐานคูมือ แตคูมือนี้ยัง มีการแยกสวน อาจตองมาถอดบทเรียนกันใหม อาจจะเป็นของ
มกธ. หรือจะอิงกับอะไรก็ไดเพื่อนํามาสวมเขาดวยกัน เริ่มจากฐานคิดที่ตองอิงมาตรฐานอะไรที่ไม
จํ า เป็ น ต อ งตามกระแสโลก จากฐานคิ ด ตอ งนิ ย ามของเราเองเพื่ อ นํ า ไปสร า งกลไก ส ง ไป ถึ ง
กระบวนการและการรับรองอาจตองมีการทําซ้ําหรือไม/อยางไร
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กลาววาตองแยกระหวางการตรวจกับการสงเสริมใหออกจาก
กัน ซึ่งขณะนีใ้ นรายงานยังแยกไมคอยออก
คุณนิค ม เพชรผา ชี้แ จงวา มีคูมืออีกเลมเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรียแขาวคุณ ธรรม
โดยมี KPI 45 ขอ และบอกวาแตละขอหามอะไรบางที่เป็นการเสริมปฏิญญาชาวนา
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปวาของโครงการเราตองมีตัวชี้วัดเดียว และกระบวนการ
เดียว เป็นฐานคิดเดียว ซึ่งหลังจากการตรวจแลวจะมาถอดบทเรียนและสรุปเป็นคูม ือวาใครทําอะไร
อีกครั้ง
ดร.สีลาภรณ์ บัว สาย แนะนําวาใหเขียนในรายงานวาระบบภายในมีอะไรบาง และ
ภายนอก ตรวจอะไรบาง มีการตรวจการสงเสริมหรือพระธุดงคแดวยหรือไม แตละขั้นตอนจะทําให
เห็นวาขางในทําอะไรและขางนอกทําอะไรกันบาง
คุณเจริญวิทย์ เสน่หา กลาวววาตามความเขาใจแลวเห็นวาสภาขางนอกไมไดมาตรวจ
รับรอง โดยขางในมีการรับรองแลวแตขางนอกมารับรูเรื่องราวมากกวา ดังนั้นคนนอกจํานวน 33 คน
จะเขามาดูแลวยอมรับระบบนี้ ซึ่งตองทําความเขาใจตรงนีใ้ หไดวาสภาฯ ที่กลาวถึงนี้เขามารับรูและ
ยอมรับเทานั้น และเห็นวาการยอมรับนีเ้ ป็นนวัตกรรมใหม
อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา กลาวเสริมวาตองการใหดึงตัวตนของเราออกมา เราตอง
motivate ใหผูอื่นเห็นวาถาทําอยางนีแ้ ลวจะไดของดี ไดคนดี ซึ่งเราไมตองสอนใครแคทําใหคนอื่นเห็น
เทานั้น
คุณนิคม เพชรผา กลาวขอบคุณพรอมขอนอมรับขอแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
ทั้งนีใ้ นวันนีจ้ ะขอปรึกษาเนื่องจาก crop การผลิตกับระยะสิ้นสุดโครงการไมตรงกัน จึงตองการขอ
ปรึกษาวาเราควรขอขยายโครงการระยะที่ 1 นี้ไปจนกวาจะจบการผลิตที่คาดวาจะจบในเดือน
มกราคมปีหนาเพื่อใหไดขอมูลครบถวน หรือควรจะเริ่มดําเนินการทําในระยะที่สองตอไปเลยหรือไม
ทั้งนีท้ ีมงานตั้งใจจะทําการทดลอง 2-3 รอบเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือมากขึ้น
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ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ใหคําแนะนําวาถามีเงิน ทุนพอใช ควรจะขอขยายเวลาการทํา
โครงการระยะที่ 1 ออกไปใหจบกอนแลวคอยเริ่มระยะที่ 2 เพราะตามระเบียบนั้นตองทําระยะที่ 1 ให
เสร็จสิน้ กอนจึงจะเริ่มระยะที่ 2 ได เพราะฉะนั้นใหขอขยายเวลาออกไปจนกวาจะจบ crop การผลิต
ถึงเดือนมกราคม 2556 โดยชวงที่ 1 คือการทําขางใน แตเมื่อเกิดกลไกภายนอกเขามาชวยที่คิดวา
นาจะดีและนาติดตามตอโดยทําเป็นระบบใหมากขึ้น จึงจะตอเป็น phase 2 ของโจทยแตอไป ซึ่งอาจ
ทําเป็นระบบทางเลือกคือ ระบบการตรวจสอบภายนอก
รศ.จุฑาทิพย์ ภัท ราวาท เสนอว าถาจะทําคูขนานไดห รือไม เชน การทําภายนอก
คูข นานกันไดหรือไม
พ่อวิจิตร บุญสูง กลาวถึงเรื่องตัวชีว้ ัดวาตนเองตองสมัครเพื่อรับการตรวจตัวชี้วัดจาก
ฝุายสงเสริมเชนเดียวกับชาวนาคนอื่น ๆ เพราะเป็น เกษตรกรคนหนึ่งเชน กัน สําหรับเรื่องการดู
เศรษฐกิจภายในครัวเรือนที่คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กลาวถึงนั้นทีมงานไดจัดทําไวในรายงานดวยแต
ไมไดนําเสนอในครั้งนี้ และเรื่องคําวาเกษตรอินทรียแนั้น ตนเองก็ตองการตัดคําวาอินทรียแออกเหลือ
เป็นคุณธรรมอยางเดียว แตคนอื่นๆ ไมเห็นดวยเพราะยังตองเอามาตรฐาน IFOAM มารับรองใหเพื่อ
จะสงไปทั่วโลกได จึงตองใช 2 มาตรฐานบวกกัน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอเชิญผูเขารวมฟังการนําเสนอรายงานในวันนีไ้ ดแสดงความ
คิดเห็น
 คุณวริสรา เมฆานนท์ชัย บ.แกรนดแ มาเก็ตติง้ จํากัด (Grand Sport)
รับหนาที่เป็นประธานกลุมเครือขายฅนกินขาวเกือ้ กูลชาวนา ซึ่งไมไดเขารวมในนามของ
แบนรดแ Grand Sport แตทํางานอยูใ นบริษัทนี้ เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญของการกินขาวอินทรียแ
และจากการไดลงพื้นที่แปลงนาของเครือขายขาวคุณธรรม 2 ครั้ง ไดเห็นการใชชีวิต การทํานา การ
ยึดหลักตางๆ ที่นาสนใจ จึงเกิดความศรัทธาผูผลิตและรูท่มี าที่ไปของการผลิตขาวที่ไรซึ่งอันตรายตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม เมื่อมีงานGreen Fair จึงมีโอกาสไดตรวจสารเคมีตกคางในเลือดพบวา การ
ทําอาหารกินเองจะดีกวาคนที่ซื้ออาหารนอกบานกินจึงสนใจลงพื้นที่เพื่อยืนยันเป็นครั้งที่ 2 และ
ตั้งแตนั้นมาจึงเขารวมเครือขายฅนกินขาวฯ โดยรับเป็นประธานเครือขายฯ และตั้งใจวาอนาคตจะนํา
ทีมไปลงพื้นที่แปลงนาดวย
 คุณบงกช ภูษาธร เครือขายฅนกินขาวเกือ้ กูลชาวนา บ.ทีวีบูรพา จํากัด
มีห นาที่ดูภาพรวมการตลาดและจั ด จําหนาย ซึ่งปีที่ผานมาสามารถขยายตลาดขาว
คุณธรรมไดมากเมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีการจําหนายผานทางสมาชิกเครือขายฅนกินขาวฯ และ
ราน Green Shop โดยคาดวาอนาคตจะขยายตลาดไดมากขึ้น สําหรับการออกบู฿ทตางๆ และการวาง
จําหนายในหางเซ็นทรัลประสบความสําเร็จดี ไดรับเลือกจากองคแกรใหญๆ เชน ธนาคารกสิกรไทย
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สั่งซือ้ ขาวคุณธรรมไปเป็นชุดของขวัญ และปีนี้จะพยายามขยายงานสวนนี้ใหมากขึ้น เรามีทีมงาน 3
คน โดยจะพยายามวางงานระยะยาวมากขึ้น ทั้งนี้จะเนนแคมเปญ “การกินขาวเป็นยา” ที่จะเริ่มใน
เดือนมีนาคมโดยการนําขาวคุณธรรม 4 ชนิดวางจําหนายในรานยาในกรุงเทพฯ รวม 60 สาขา
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เลาเสริมวาในงานเกษตรเทรดแฟรแที่ผานมา ในระยะเวลา 7
วัน ขาวคุณธรรมจําหนายไดเกือบ 3 ตัน และขณะนีไ้ ดออกแบบฉลากบนถุงขาวใหดูทันสมัยมากขึ้น
และคุณนิคมคาดวาจะจัดทําฉลากใหมไดเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้
คุณนิค ม เพชรผา เลาเรื่องแคมเปญ “การกิน ขาวเป็นยา” เพิ่มเติมวามีรานขายยา
ติดตอเพื่อตองการขาวพันธุแพนื้ เมืองไปขายเป็นยาบํารุง จึงเกิดโครงการกินขาวเป็นยานีข้ ้นึ
สําหรับเรื่องโครงการวิจัยสรุปวาทีมงานจะขอขยายเวลาของโครงการวิจัยระยะที่ 1 ไป
สิน้ สุดเดือนมกราคม 2556 พรอมกับจะขอสงขอเสนอโครงการ (Proposal) เรื่องสภาผูบริโภคเพื่อทํา
คูข นานไปดวย
รศ.สมพร อิศวิลานนท์ กลาวเสริมวาขณะนีข้ า วสี (ซึ่งไมใชขาวหอม) ไดรับการยอมรับ
จากตางประเทศมากขึ้น เพราะมีงานวิจัยวามีสารตานอนุมูลอิสระสูง จึงขอแนะนําวาตลาดขาวสี
กําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนีเ้ รื่องการสั่งซือ้ จากธนาคารเป็นเรื่องดีที่ธนาคารเองจะ
เป็น CSR ไดอีกทางหนึ่ง ทั้งนีต้ นเองชอบใชคําวา “Moral Organic Rice” เพราะมีคุณคาที่ตางชาติไม
มี
พ่อวิจิตร บุญสูง ขอใหคุณแกนคํากลา พิลานอย (ตุ฿หรั่ง) ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
คุ ณแก่นค ากล้ า พิลาน้อย (ตุ฿ ห รั่ ง ) เป็น นัก ส ง เสริม กลุม ขาวคุณ ธรรม อยูในสว น
สงเสริมปรับปรุงพัฒนาพันธุแขาว สงเสริมชาวบานใหพัฒนาพันธุแขาวเอง แตสิ่งที่ชาวบานไมถนัดคือ
การทําเอกสาร นอกจากนี้เรื่องพันธุแขาวสีดําซึ่งเป็น ขาวหอมนิล ที่ปรับปรุง พัน ธุแข้ึนใหม รสชาติดี
เหนียวนุมมากกวาเดิม อายุ 120 วัน ใหชื่อขาวเจาหอมดําสูต บุตร เพราะเป็น การสง เสริมการ
ปรับปรุงโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ จึงไดขออนุญาตจากเจาของนามสกุลนีเ้ รียบรอยแลว
รศ.สมพร อิศวิลานนท์ อธิบายเพิ่มเติมเรื่องพันธุแขาววาถาเป็นขาวไวแสงสวนมากจะ
เป็นขาวพันธุแไทย แตถาเป็นขาวไมไวแสงจะตองมีสวนผสมของตางประเทศอยางแนนอน และการ
รับรองมาตรฐานตองเริ่มจากการคัดเมล็ดพันธุแดวย
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย แสดงความคิดเห็นเรื่องการทําฉลากใหมดู High value ขึ้นมาก
และเสนอใหเพิ่มเรื่องคุณสมบัติของขาวลงไปบนฉลากดวย
คุณเจริญวิทย์ เสน่หา แนะนําวาการบอกคุณ สมบัติลงบนฉลากตองระวัง เรื่องการ
ตรวจสอบจากสํานักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดวย
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คุณวริสรา เมฆานนท์ชัย กลาวเพิ่มวาปัจจุบันประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจเรื่องขาว
มากนัก เชนยังไมเขาใจวาขาวซอมมือคืออะไร แตกตางจากขาวอินทรียแอยางไร และมีกรรมวิธีการ
หุงขาวอยางไร ซึ่งบางครั้งมีสวนทําใหผูบริโภคที่ซอื้ ขาวไปแลวหุงไมถูกวิธี ขาวที่ไดไมอรอยจึงไมเกิด
ความประทับใจ เป็นตน อีกทั้งคิดวาในเรื่องการบอกสรรพคุณบนฉลากอาจจะตองระวังเรื่อง อย.
ดวย
คุณบงกช ภูษาธร เห็นดวยกับคุณวริสรา เรื่องที่ผูบริโภคยังไมเขาใจเรื่องเหลานีม้ ากนัก
จึงไดทําการปรับปรุงฉลากรุนใหมของขาวคุณธรรมจะมีรายละเอียดเหลานีเ้ พิ่มมากขึ้น
รศ.สมพร อิศวิลานนท์ กลาวชื่นชมวาเป็นเรื่องดีท่บี นฉลากจะมีรายละเอียดวิธีการหุง
ขาวแตละชนิด เพื่อความประทับใจในการกินขาวครั้งแรกของผูบริโภค
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวขอบคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเขารวมเวทีทุกทาน พรอม
ปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
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ประชุมหารือการจัดเตรียมพื้นที่แสดงผลงานวิจัยโครงการร้าน Farmer Shop
และตลาดสุขใจ ในงานมหกรรมวิชาการ สกว.
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 9.45-12.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณสายสุดา
3.
4.
เริ่มประชุม

ภัทราวาท
ศรีอุไร

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
ตัวแทนบริษัท ZENTRUM Organizer
ตัวแทนบริษัท ZENTRUM Organizer

เวลา 9.45 น.

สืบเนื่องจากเหตุการณแภาวะน้ําทวมในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนพฤศิกายน 2554
ที่ผานมา สงผลใหงานมหกรรมวิชาการ สกว. ที่เดิมจะจัดขึ้นในชวงเดือนพฤศจิกายน 2554 ณ อิม
แพ็ค เมืองทองธานี ตองเลื่อนออกไป ซึ่ง สกว. ไดกําหนดจะจัดงานขึ้นใหมในวันที่ 20-24 มิถุนายน
2555 ณ ฮอลลแ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในการนีส้ มเด็จพระเทพฯ จะเสด็จเป็นประธานเปิด
งานในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ดวย
สําหรั บการประชุม ในวั น นี้ตั วแทนจากบริ ษัท ZENTRUM Organizer ผู รับผิ ด ชอบ
ออกแบบพื้นที่การจัดงานของโครงการราน Farmer Shop และตลาดสุขใจ จึงขอเขานําเสนอรูปแบบ
ที่เตรียมไว ดังตอไปนี้
รูปแบบแผนผังรวมของงาน และพื้นที่การจัดโครงการราน Farmer Shop เป็นดังรูปที่ 1

รูปที่ 1: แผนผังแสดงพื้นที่จัดงานและที่ตั้งโครงการ
ร้าน Farmer Shop
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โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (รายละเอียดตามรูปที่ 2)
 พื้นที่โครงการราน Farmer Shop ขนาด 10x10 เมตร รวมพื้นที่ 100 ตารางเมตร
 มีทางเขาออกทางเดียว ผนังปิด 3 ดาน
 องคแประกอบเนนโทน ขาว-เขียว
 ดานซายมือของทางเขาเป็นที่ตั้งของเคานแเตอรแคดิ เงิน (แคชเชียรแ)
 ถัดจากเคานแเตอรแคดิ เงินเขาไป เป็นโซนหนาจั่วมุงจาก จําลองรูปแบบจากรานขาว
ของ Farmer Shop ที่อาคารปฏิบัติการ ซึ่งจะมีหิ้งไม 3 อัน เชนเดียวกับในหองขาว
โดยจะมีโปสเตอรแรายละเอียดของขาวหอมมะลิ และดานลางตกแตงดวยกระจาด
และถังใสขาวสารใหสวยงาม
 ถัดเขาไปเป็นชั้นวางแสดงสินคา ขนาดกวาง 2.2 เมตร ลึก 0.45 เมตร จํานวน 6 ตู
วางเป็นรูปตัว U ติดผนังดานหลัง (ดังรูปที่ 2) ดานลางสุดของตูเป็นบานเลื่อนทึบ
สําหรับเก็บสต็อกสิน คา โดยแตล ะตูจะมีมุมแสดงสิน คาโปรโมชั่น ยื่นออกมาจาก
ความลึกของตูอีก 30 เซนติเมตร
 ถัดจากตูแสดงสินคาตูที่ 6 (ดานขวามือของทางเขา) จะเป็นตูไอศครีม (โครงการ
Farmer Shop จัดเตรียมตูไอศครีมไปเอง)
 ถัดจากตูไอศครีม เป็นตูเย็นประตูบานเปิด 2 บาน (ตูแช มอบใหทางบริษัทฯ เตรียม
จัดหาเชาให)
 ถัดมาเป็นเคานแเตอรแขนาดเล็กสําหรับวางถังแชน้ํา เพื่อใหชิมสินคาประเภทเครื่องดื่ม
 ถัดมาเป็นโซนนั่งชิมน้ําหรือกาแฟ (ดังรูปที่ 2)
 ตรงกลางเป็นพื้นที่ Landmark สําหรับแสดงสินคาประเภทขนมหวาน โดยจะทําเป็น
ชั้นสูยอดปิรามิด ประมาณ 3 ชั้น ดานบนจะเป็นกราฟฟิคแสดงชื่อโครงการ และโล
โกราน (ดังรูปที่ 3)
 ผนังดานซาย (เมื่อมองจากทางเขา) ขนาดยาว 10 เมตร สูง 2.40 เมตร
 ผนังดานหลัง ขนาดยาว 10 เมตร สูง 2.40 เมตร
 ผนังดานขวา (เมื่อมองจากทางเขา) ขนาดยาว 7.60 เมตร สูง 2.40 เมตร
 ทางเขาฝั่งขวามือจะมีรูปคุณบุญชื่อยืนอยูด วย
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รูปที่ 2: แสดงรายละเอียดในพื้นที่โครงการร้าน Farmer Shop ขนาด 10x10 เมตร

รูปที่ 3: แสดงรายละเอียดภายในร้าน (มุมซ้าย)
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รูปที่ 4: แสดงรายละเอียดในร้าน (มุมขวา)
เมื่อที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลว ไดขอปรับเปลี่ยนแผนผังดังตอไปนี้
1. ตรงพื้ น ที่ ส ามเหลี่ย มมุง จาก ถั ด จากเคานแเ ตอรแคิ ด เงิ น ขอเปลี่ ยนรายละเอี ย ด
โปสเตอรแเป็นโครงการซือ้ ขาวจากชาวนา โดยใชขอมูลประวัติความเป็นมาของโครงการจากโบรชัวรแ
โครงการซือ้ ขาวจากชาวนา
2. โซนกาแฟ (เดิม) ขอเปลี่ยนเป็น “มุมอาหารเพื่อสุขภาพ” โดยขอใหจัดโต฿ะเป็นรูปตัว
แอล สําหรับวางถาดอาหารเพื่อจําหนาย
จากนั้นตัวแทนได้นาเสนอรูปแบบงานกราฟฟิคที่ใช้ตกแต่งตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
 ดานบนของ Landmark รายละเอียดดังรูปที่ 5 ประกอบดวยโลโกและสโลแกนของ
ราน

รูปที่ 5: รูปแบบกราฟฟิคด้านบนของ
Landmark
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สําหรับโลโกของหนวยงาน และรานคาเครือขาย จะวางไวดานลางของโลโกใหญดังรูปที่
6

รูปที่ 6: โลโก้หน่วยงาน และร้านค้าเครือข่าย

 ซึ่งที่ประชุมของปรับเปลี่ยนไมใชโลโกหนวยงาน และรานคาเครือขาย เนื่องจากมี
ผูประกอบการเครือขายจํานวนมาก อาจทําใหเห็ นโลโกแตละรายไมชัดเจน จึงขอปรับเป็นการใช
ขอความ “ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเข้าของร่วมกัน” บนพื้นสีสดใสแทน
 โปสเตอรแแนะนําสินคาใตหลังคาสามเหลี่ยมจั่วมุงจาก ที่ออกแบบมาดังรูปที่ 7

รูปที่ 7: โปสเตอร์ใต้จั่วมุงจาก แนะนาข้าวชนิดต่างๆ
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 ที่ประชุมขอเปลี่ยนเป็นโปสเตอรแโครงการซื้อขาวจากชาวนา และความเป็นมาของ
โครงการ โดยจะใชแ คมเปญที่ห วัง ปกปูองคุมครองอาชีพชาวนาอยางยั่งยืน โดยการซื้อตรงจาก
ชาวนา ซึ่งชาวนาเองจะไดรับประโยชนแไดโดยตรงมากขึ้น โปสเตอรแนี้จะเป็นการสื่อถึงแนวคิดและ
ความตั้งใจของโครงการ
โดย รศ.จุ ฑ าทิพ ยแ ภั ทราวาท เสนอใหมี ใ ชรู ปชาวนาส ง ขา วให แ ม บา นโดยตรง ซึ่ ง
เปรียบเสมือนวาแมบา นไดซอื้ ขาวขากชาวนาโดยตรงไมตองผานมือพอคาคนกลาง
ทั้งนีต้ ัวแทนบริษัทไดรับขอเสนอไปตีความซึ่งจะเกี่ยวกับการชวยใหอาชีพชาวนามีความ
ยั่งยืนและผลประโยชนแกลับคืนสูชาวนาไดมากขึ้น พรอมทั้งหาภาพประกอบมานําเสนออีกครั้ง โดย
จะใชภาพขาวคุณธรรมและขาวเกิดบุญเป็นองคแประกอบดวย
 ชั้นวางสินคาจะมีกราฟฟิคคุณบุญซื่อ เพื่อแสดงสินคาโปรโมชั่นในแตละวัน ดังรูปที่
8 ทั้งนีต้ องขอขอสรุปรายการสินคาที่จะจัดโปรโมชั่น เพื่อทางบริษัทจะไดจัดเตรียมปูายใหตอไป

รูปที่ 8: กราฟฟิคคุณบุญซื่อ แสดงสินค้าโปรโมชั่น
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 ปูายแนะนําเครื่องดื่มประเภทตางๆ ที่จะวางแชไวในถังน้ําแข็ง ขนาด กวาง 1.80x สูง
1 เมตร และปูายแนะนําไอศครีมเหนือตูไอศครีม ขนาด กวาง 1.45x สูง 1.20 เมตร ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9: ป้ายมุมเครื่องดื่ม และป้ายมุมไอศครีม

 ที่ประชุมสรุปชนิดเครื่องดื่มไว 7 ชนิด ดังตอไปนี้
 น้ําขาวโพด
 น้ําฟักขาว
 น้ําผลไม ปานฟูาเพ็ญ (คุณวาย)
 น้ําขาวกลองงอก
 น้ําสํารอง
 น้ํามังคุด
 น้ําดื่มเกษตร
สําหรับปูายมุมไอศครีม รศ.จุฑ าทิพยแ จะขอปรับเปลี่ยนภาพใหม โดยใหคุณสายสุด า
จัดเตรียมสงขอมูลใหบริษัทฯ ตอไป
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 กราฟฟิคผนังดานขวาฝั่งนอกราน ขนาด ยาว 7.40 x สูง 2.40 เมตร ตามรูปที่ 10

รูปที่ 10: กราฟฟิคผนังด้านขวานอก

 ที่ประชุมหารือแล วขอใหปรับเปลี่ยนคําพูด ของคุณ บุญชื่อ ใหเป็น “เชิญพบกั บ
เครือข่ายผู้ประกอบการกว่า 300 ราย และสินค้ากว่า .... ชนิด” จากนั้นใหมีรูปสินคาไหลบาลง
มาเป็นสาย
 กราฟฟิคผนังดานซายนอก ขนาด ยาว 10 x สูง 2.40 เมตร ตามรูปที่ 11

รูปที่ 11: กราฟฟิคผนังด้านซ้ายนอก
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 ที่ประชุมขอปรับเปลี่ยนคําพูดคุณบุญซื่อเป็น “การต่อยอดชุดความรู้จากงานวิจัย
สู่กระบวนการสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่: อุดหนุนสินค้าไทย กาไรเป็นของชาติ ” ซึ่งผนังนี้
จะเป็นการแนะนําสัญลักษณแของ Farmer Shop วาโลโกของรานมีความหมายวาอยางไร
 กราฟฟิคผนังดานหลังนอก ขนาด ยาว 10 x สูง 2.40 เมตร ตามรูปที่ 12 เป็นที่มา
ของราน Farmer Shop วามีความเป็นมาอยางไร

รูปที่ 12: กราฟฟิคด้านหลังนอก

 ที่ประชุมตรวจสอบขอความพบวายังไมถูก ตองตรงกับตน ฉบับ จึง จะสง ตนฉบับ
ความเป็นมาใหอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกตอง
 ทั้งนีพ้ ้นื สีน้ําตาลในคําพูดของคุณบุญซื่อที่ผนังทุกฝั่งของราน ขอใหปรับเปลี่ยนเป็นสี
ที่สดใสขึ้นดวย
จากนั้นเป็นการหารือรายละเอียดต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปดังนี้
1. ขอเกาอีข้ นาดเล็กสําหรับเจาหนาที่นั่งประจําชั้นวางสินคา
2. ขอที่แขวนถุงผา Farmer Shop พรอมปูายแสดงคําวา “สินคาโปรโมชั่น” ดวย
3. เคานแเตอรแคดิ เงิน (แคชเชียรแ) ขอปรับใหดานหนาทึบ ดานในโปรงเพื่อเก็บสต็อกถุ ง
ผา Farmer Shop โดยอาจแบงดานในเป็น 2 ชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บถุงผา Farmer Shop
4. ชั้นวางสินคาดานขวามือของทางเขา ขอใหปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นชั้นที่มีสโลป เพื่อ
ใชวางสินคาประเภทเบเกอรี่

1-197

5. ขอหารือเรื่องการทําพวงกุญแจรูปคุณบุญซื่อเพื่อจําหนายเป็นของที่ ระลึกในงานนี้
โดยคุณจิ๊บขอรับงานไปดูรายละเอียดการจัดทํา แลวจะมานําเสนออีกครั้ง
6. มอบใหทางบริษัทฯ ชวยจัดหาหมวกสีขาว พิมพแโลโกคําวา Farmer Shop บนหมวก
สําหรับใหพนักงานใสประจําบูท฿
จากนั้นเป็นการนาเสนอรูปแบบพื้นที่ของตลาดสุขใจ ซึ่งจะมีพ้ืนที่ ขนาด กวาง 10
เมตร x ยาว 15 เมตร ซึ่งจะมีพนื้ ที่ติดกับโครงการราน Farmer Shop ดังรูปที่ 13 และมีแผนผังแสดง
พื้นที่จัดงานดังรูปที่ 14

รูปที่ 13: ตาแหน่งพื้นที่แสดงสินค้าของ
ตลาดสุขใจ

รูปที่ 14: แผนผังแสดงพื้นที่จัดงานของตลาดสุขใจ
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ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังนี้
 ซุมประตูทางเขาขนาดกวางประมาณ 3 เมตร
 มีรมพรอมแครใหผูนําสินคามาจําหนายรวม 16 ราย โดยแบงเป็นฝั่งซายและขวา ฝั่ง
ละ 8 ราย วางรมและแครสลับกัน ดังรูปที่ 15 พรอมกับเตรียมบอรแดและชอลแกสําหรับเขียนรายการ
สินคาและราคาใหแตละรายดวย

รูปที่ 15: รูปแบบโครงสร้างของตลาดสุขใจ
 สําหรับพื้นที่วางตรงกลางทางเดินจะจัดทําบอรแดประชาสัมพันธแเกี่ยวกับโครงการ
ตลาดสุขใจ ดังรูปที่ 16 โดยทัง้ สองดานจะมีขอมูลของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน พรอมปณิธาน
รวมและอุดมการณแรวมของกลุมเหมือนกันทั้งสองดาน แตรูปภาพประกอบจะแตกตางกัน ดังรูปที่ 17
และ 18 โดยโปสเตอรแจะมีขนาด 0.85x1.8 เมตร

รูปที่ 16: รูปแบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ของตลาดสุขใจ
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รูปที่ 17: โปสเตอร์กลุม่ ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ด้านหน้า

รูปที่ 18: โปสเตอร์กลุม่ ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ด้านหลัง

 สําหรับรายละเอียดของซุมประตูทางเขาที่มีขนาดกวางประมาณ 3 เมตร จะ
ประกอบดวยชื่อรานคาทั้ง 16 ราน ดังรูปที่ 19 โดยแยกตามฝั่งซายและขวาของพื้นที่ โดยตองขอ
ขอสรุปชื่อรานทั้ง 16 ราน เพื่อนําไปจัดเตรียมทําซุมประตูดวย
เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ขอปรับเปลี่ยนและเพิม่ เติม ดังต่อไปนี้
1. ขอเกาอีไ้ มสําหรับนั่งหนาแครแตละราน จํานวน 10 ราน รานละ 2 ตัว รวม 20 ตัว
2. ขอปรับเพิ่มโทนสีเขียวลงไปในตัวโปสเตอรแประชาสัมพันธแทงั้ สองดานดวย
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3. ขอปรับเพิ่มใตโปสเตอรแ ใหมฐี านสําหรับวางตะกราใสสนิ คารวมของตลาดสุขใจ
4. ที่ซุมประตูทางเขาตลาดสุขใจ ขอเพิ่มบานเลขที่พรอมทีอ่ ยูข องตลาด ใตคําวาตลาด
สุขใจดวย
5. ใหคุณสายสุดา ติดตอคุณวิชัย ผูดแู ลตลาดสุขใจเพื่อคัดเลือกรานคาที่จะเขารวม
แสดงสินคาในครัง้ นีจ้ ํานวน 16 ราน เพื่อขอรายชื่อมาจัดเตรียมซุมประตูทางเขา

รูปที่ 19: ซุ้มประตูหน้าทางเข้าตลาดสุขใจ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

1-201

การประชุมหารือการเตรียมการก่อตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ครั้งที่ 3/2555
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. อาจารยแวรเทพ
3. อาจารยแไพโรจนแ
4. คุณสุรจิตตแ
5. คุณกฤตธี
6. พันโทกิตติชัย
7. คุณเฉลิม
8. คุณชัยยันตแ
9. คุณชัยรัตนแ
10. คุณบุณรอด
จํากัด
11. คุณบุษรากร
12. คุณพรชัย
13. คุณพรพิมล
14. คุณพรรณวิภา
จํากัด
15. คุณพรรัตนแ
16. คุณพัทธแศรัณยแ
จํากัด
17. คุณไพรัช
18. คุณมานพ
19. คุณเมธินียพร
20. พันเอกยุทธเดช
จํากัด
21. คุณเยาวรัตนแ
ปราจีนบุรี จก.

ภัทราวาท
ไวทยาวิโรจนแ
ลิม้ ศรีสกุลวงศแ
แกวชิงดวง
จันทรแสงา
ขวัญอยู
นิลจันทรแ
คําปูอ
ปันนวน
ชาติยานนทแ

ผูอ ํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
สหกรณแออมทรัพยแกรมปุาไม จํากัด
สหกรณแออมทรัยพแกองบัญชาการกองทัพไทย
สหกรณแออมทรัพยครูปตั ตานี จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแกรมปุาไม จํากัด
ศูนยแประกันสุขภาพโรงพยาบาลหัวเฉียว จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฉ่ําวงศแ
มีมาก
ศรีบุญเรือง
เอือ้ สุนทรวัฒนา

สหกรณแออมทรัพยแกรมวิทยาศาสตรแบริการ จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแบริษัท ทีโอที จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแสาธารณสุขเชียงใหม จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ

ลีน้ ิยม
สุพัฒนแกลุ

สหกรณแออมทรัพยแอมรินทรแทวีสุข จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแพนักงานการประปานครหลวง

จันทสุวรรณโณ
ทองตัน
แสงศิลา
พุฒตาล

สหกรณแออมทรัพยแ บมจ.ไออารแพีซี จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแสาธารณสุข หนองแค สระบุรี
สหกรณแออมทรัพยแไทยยาซากิและในเครือ
สหกรณแออมทรัพยแกองบัญชาการกองทัพไทย

ปัญญาพืช

สหกรณแออมทรัพยแสํานักงานสาธารณสุข จ.
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22. พันตํารวจโทฤกษแชาย ฤกษแเลิศรบ
23. คุณนฤทธแติ
แปงศรี
24. คุณลัดดา
ไชยสิทธิ์
เบอรแ จก.
25. คุณศศิมาศ
พรรณรัตนแ
26. ผศ.ดร.ศิริพร
พงศแศรีโรจนแ
จํากัด
27. คุณสงบ
แสงสวัสดิ์
28. คุณสามารถ
พจนพาณิชยแกลุ
29. คุณสําราญ
กลิ่นหอม
30. คุณองอาจ
หมั่นกลาง
31. คุณอัญชลี
เสือแกว
32. คุณนิตยา
เทพสําราญ
33. คุณทองเปลว
ศุภาคม
34. คุณผองศรี
จิตตนูนทแ
35. คุณเอี่ยม
ผังตลาด
36. คุณภูมิพัฒนแ
อังกแวราชญานิน
37. นางสาวสายสุดา ศรีอุไร
สหกรณแ
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวธราภรณแ
2. นายสุพจนแ
3. นางสาววันวิสาขแ
เริ่มประชุม

ศรีงาม
สุขสมงาม
ยวงใย

สหกรณแออมทรัพยแตํารวจน้ํา จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแไทยยาซากิ จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟ
ชุมนุมสหกรณแออมทรัพยแแหงประเทศไทย จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ
สหกรณแออมทรัพยแกรมชลประทาน จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแอมรินทรแทวีสุข จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแสาธารณสุขชลบุรี จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแกรมชลประทาน จํากัด
กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
สหกรณแบริการผูปฏิบัติงาน ทศท.จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแกรมการขนสงทางบก จํากัด
สหกรณแออมทรัพยแมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ จํากัด
……
บรษัทบางกอกเทเลคอม จํากัด
รองผูอํานวยการฝุายบริหาร สถาบันวิชาการดาน

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่วิจัย
เจาหนาที่ประจําโครงการวิจัย

เวลา 13.00 น.

รศ.จุ ฑ าทิ พยแ ภั ทราวาท ผู อํา นวยการสถาบั น วิ ชาการด านสหกรณแ กล าวตอ นรั บ
ผูเขารวมเวทีทุกทานพรอมเปิดเวทีการประชุมหารือสําหรับการเตรียมการกอตั้งสมาคมผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณแ โดยเกริ่นนําประเด็นเสวนา ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังนีค้ อื
 ความเป็ น มา วั ต ถุป ระสงคแ และแผนการขั บเคลื่อ นสมาคมผูต รวจสอบกิจ การ
สหกรณแ ซึ่งมีการประชุมหารือการริเริ่มจัดตั้งสมาคมไปแลว 2 ครั้ง
1-203

 เรื่องเลาจากเปาบุนจิ้น: ปัญหา อุปสรรคที่เผชิญ และความคาดหวังที่มีตอสมาคม
โดย ผูทรงคุณวุฒิและผูเขาประชุม
 เรื่องอื่นๆ เชน เครื่องหมายสมาคม และสถานที่จัดตั้ง
โดย รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท เชิญผูรวมเวทีกลาวแนะนําตัวในที่ประชุม จากนั้น จึงเลา
ที่มาของการริเริ่มจัดตั้งสมาคม จากการที่สถาบันวิชาการดานสหกรณแกําลังจะครบรอบปีที่ 7 ใน
เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยมีการขับเคลื่อนงานภายใตปณิธาน “มุ่งสร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อ
การพัฒนาสหกรณ์” และมีวิสัยทัศนแ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิดเพื่อยกระดับการนา
คุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งคาดหวังวาผูเขารวมเวทีทุกทานจะเห็นชอบกับปณิธานรวม
และวิสัยทัศนแของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ
ทั้งนี้ภายใตปณิธานที่มุงสรางคนใหส ะทอนคุณ คาในการพัฒนาสหกรณแนั้น จากการ
เรียนรูมาตลอด 7 ปี คิดวากลไกที่ดีที่สุดที่จะนําพาสหกรณแทําประโยชนแสูสมาชิกและชุมชนนั้นคือ
กลุมผูตรวจสอบกิจการสหกรณแ อยางไรก็ตามจากภายใตพันธกิจของสถาบันที่ดําเนินการทั้งหมด 4
เรื่องซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับยุทธศาสตรแในแผนพัฒนาสหกรณแฉบับที่ 2 ที่กําลังจะสิ้นสุดไดแก
1. การสรางกลไกการวิจั ยเพื่อสรางองคแความรูสนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของ
ระบบคุณคา และการคาที่เป็นธรรม
2. การสรางกลไกการเรียนรูเพื่อยกระดับการนําคุณคาสหกรณแสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การสรางคลังความรูเกือ้ หนุนการพัฒนา
4. การพัฒนาเป็นองคแกรแหงการเรียนรูและเป็นแกนนําในการพัฒนาระบบคุณคาและ
การคาที่เป็นธรรม
ซึ่งสถาบันฯ มีการทําวิจั ยเพื่อไดองคแความรูใหมๆ โดยมีคุณคาที่คาดหวัง ใน 4 เรื่อง
ทั้งนี้ส มาคมเปาบุนจิ้นเองก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เราไดส รางสรรคแข้ึน มีชุดความรูการเชื่อมโยง
เครือขายคุณคา, 4 มิติก ารสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง และปัจจุบันมี Platform การพัฒนาระบบ
คุณคาและการคาที่เป็นธรรม และตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผานมาสถาบันฯ ไดมีชุดความรูตางๆ ซึ่ง
เป็นโครงสรางพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการพัฒนากระบวนการสหกรณแ
สําหรับในสวนของเครือขายเปาบุนจิน้ (ผูตรวจสอบฯ) ที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
กันในสื่ออินเตอรแเน็ต ดวยเห็นวาหากมีสมาคมที่พัฒนาขึ้นเป็นนิติบุคคลและมีแผนการดําเนินงานที่
ชัดเจน นาจะเป็นสวนชวยสรางสังคมฐานความรูท่จี ะขับเคลื่อนกลไกของผูตรวจสอบกิจการฯ และ
อาจชวยกระตุนใหสหกรณแขนั้ ปฐมและสหกรณแระดับชาติใหพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งได
จากการที่ไ ดมีโ อกาสยกรา งแผนพั ฒนาการสหกรณแ ฉ บั บที่ 2 จึง ไดนํา ความรู ก าร
เชื่อมโยงเครือขายคุณคาไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตรแ 5 ประการไดแก
ยุทธศาสตรแท่ี 1 สงเสริมใหคนในชาติศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณคาสหกรณแ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสถาบันฯ และผูท รงคุณวุฒิของสถาบันฯ ไดมีภารกิจสรางสรรคแองคแความรู
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ตางๆ ใหเป็นที่ประจักษแ มีการรณรงคแใหคนไทยเห็นคุณคาสหกรณแ โดยหยิบยกเอาคุณคาสหกรณแนาํ
สังคม มีการสรางแบรนดแเชิงคุณคาใหประชาชนยอมรับในอัตลักษณแของสหกรณแ เชน สรางเครือขาย
ขาวเกิดบุญ ขาวคุณธรรม เครือขายเปาบุนจิน้ เป็นตน นอกจากนีย้ ังมีการพัฒนาทีมงานสรางคุณคา
สหกรณแเพื่อการขยายผลอีกหลายรอยชีวิต
ยุทธศาสตรแที่ 2 พัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของกับสหกรณแใหมีศัก ยภาพและความ
พรอมที่จะเป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณแไปในทิศทางของการเป็นองคแกรพึ่งพา
คนเอง ซึ่ง สถาบัน ฯ ไดมีก ารจั ด การประกาศเกียรติ คุณ นัก สหกรณแที่มี คุณ คาแหง ปีในวัน ที่ 15
กันยายนของทุกปี เพื่อสรางตัวแบบผูนําเชิงคุณคาใหเป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากนีส้ ถาบันฯ ยัง
ไดพัฒนาหลัก สู ต รผูนํา เชิง คุณ คาแตยั ง ไมคืบ หนาเท าที่ควรเนื่องจากยัง มี ข อจํ ากั ด ในเรื่ องของ
ทรัพยากรดานตางๆ ของสถาบันฯ
ยุ ท ธศาสตรแ ที่ 3 การยกระดั บ ขี ด ความสามารถของสหกรณแ ใ ห เ ป็ น องคแ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล ซึ่งสําหรับประเทศไทยนั้นความเขมแข็งจะหยุดอยูที่
ตัวสหกรณแ โดยสหกรณแ จํานวนมากยัง ไมไดนําคุณคาสูตัวสมาชิ กและชุมชนอยางแทจริง ดัง นั้น
สถาบันฯ จึงไดลงพื้นที่รวมมือกับสหกรณแบางแหงทําแผนกลยุทธแที่มีตัวชี้วัดวาสามารถสรางสรรคแ
อะไรใหสมาชิกและชุมชนบาง ทั้งนีส้ ถาบันฯ มีการประกาศเกียรติคุณสหกรณแที่มีคุณคาแหงปีที่จะมี
รายละเอียดที่แตกตางจากสหกรณแดีเดนของภาครัฐ
ยุทธศาสตรแท่ี 4 พัฒนาระบบเครือขายความรวมมือในการเชื่อมรอยหวงโซอุปทาน เพื่อ
ประโยชนแสูสมาชิกและสังคมอยางเที่ยงธรรม ซึ่งสถาบันฯ ไดมีการพัฒนาเครือขายภายใตโซอุปทาน
การเชื่อมรอยคุณคาเครื่อขายตางๆ และไดกาวสูการพัฒนาการบมเพาะธุร กิจ การสรางแบรน ดแ
Farmer Shop เพื่อขานรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นงานที่คอนขางยากแตหวังวา
จะเป็นเรื่องการนําคุณคาสหกรณแไปสรางธุรกิจแนวใหม
ยุทธศาสตรแที่ 5 ระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาและรวมมือกัน ซึ่งสถาบันฯ ไดทํา
สําเร็จในปีท่ผี านมาโดยความรวมมือกับชุมนุมสหกรณแออมทรัพยแแหงประเทศไทยไดเป็นผลงานวิจัย
ระบบการเงินที่เกือ้ หนุนการพึ่งพาและรวมมือกันระหวางสหกรณแ
เหลานี้คือเรื่องราวของโจทยแทั้งหมดที่ขอฝากไวใหแกผูเขารวมเวทีทุกทาน ซึ่งปี ค.ศ.
2012 นี้เป็ น ปีส ากลแห ง การสหกรณแ ที่องคแก ารสหกรณแประชาชาติ แ ละองคแก รแรงงานระหว ง
ประเทศ และหนวยงานตางๆ ไดรวมมือกันจัดขึ้น โดยทุกภาคสวนมองวาในอนาคตนั้นหนวยงานที่จะ
เติบโตไดคืองานสหกรณแ ดังนั้นจึงมีขอ แนะนํา สําหรับเป็นแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับการเจริญเติบโต
และความยั่งยืนของสหกรณแในการเผชิญหนากับธุรกิจอื่น ไดแก
1. สนับ สนุนการเสนอปีสากลแห่ง การสหกรณ์ เพื่อริเริ่มการสง เสริมสหกรณแใน
แนวทางสากล และเพิ่มการตระหนักรูดานการชวยเหลือทางเศรษฐกิจสังคมของสหกรณแ
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2. กระตุ้ น การจั ด ตั้ ง และพั ฒ นาสหกรณ์ ทุ ก ประเภท โดยการทํ า ให เ กิ ด
สภาพแวดลอมที่ดี กฎหมายที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลที่ยอมรับลักษณะที่เป็นอัต
ลักษณแของสหกรณแ จุดแข็ง จุดออน และหลักการในการเป็นองคแการอิสระ
3. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของสหกรณ์การเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงคแดานการเงิน
โดยเสริมสรางการเขาถึงบริการดานการเงินสําหรับทุกคน
4. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของสหกรณ์การเกษตรผานการเขาถึงแหลงทุน การนํา
เทคนิคการผลิตที่ยั่งยืนมาใช การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานในชนบทและการชลประทาน การเพิ่ม
ความเขมแข็งของกลไกการตลาดและการมีสวนรวมของสตรีในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
5. ส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมในโรงเรียน สมาชิกปัจจุบันและผูนําสหกรณแ
รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และทักษะดานเทคนิค
6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสหกรณ์ทั่วโลก เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เหมาะสม
ดังนั้นจากขอมูลตางๆ ที่กลาวมานี้สงผลใหสถาบันฯ มีแนวคิดที่จะสนับสนุนการจัดตั้ง
สมาคมผูตรวจสอบฯ (สมาคมเปาบุนจิน้ ) โดยมีท่มี าสืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2555 เป็นปีสากลแหงการ
สหกรณแ สถาบันฯ ขานรับปีสากลแหงการสหกรณแ (International Year of Co-operatives: IYC) และ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีเจตนารมยแเพื่อยกระดับเครือขายผูตรวจสอบกิจการ
อยางชํานาญการ (เปาบุนจิ้น) เป็นสถาบันของผูตรวจสอบกิจการสหกรณแที่เป็นสังคมฐานความรู
ของผูตรวจสอบกิจการสหกรณแ ในการขับเคลื่อนใหผูตรวจสอบกิจการสหกรณแมีการทํางานอยาง
เป็นอิสระ มีสวนชวยพัฒนาความเขมแข็ง และเป็นธรรมาภิบาลของสหกรณแ
และจากเวทีเตรียมการจัดตั้งสมาคมผูตรวจสอบกิจการฯ ทั้ง 2 ครั้งที่ผานมา ไดมีการ
กําหนดวัตถุประสงคแไวในเบื้องตน 6 ขอ ไดแก
• เป็นศูนยแพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบกิจการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสู
การเป็นมืออาชีพ
• เป็นศูนยแกลางดานวิชาการ ศึกษาวิจัย และพัฒนาความรูดานการตรวจสอบกิจการ
• สง เสริ มและเผยแพร องคแค วามรู ผลงานที่ ดีเ ดน ของสมาชิก และประชาสัม พัน ธแ
คุณประโยชนแของวิชาชีพสูสังคมในวงกวาง
• เป็นศูนยแกลางของผูตรวจสอบกิจการ เพื่อสงเสริมความสัมพันธแอันดี ชว ยเหลือซึ่ง
กันและกันเพื่อจรรโลงไปสูการเป็นสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูตรวจสอบกิจการ
• เป็นสถาบันรองรับเกียรติภูมิแหงวิชาชีพผูตรวจสอบกิจการ
• ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง
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โดยประโยชนแท่คี าดวาจะไดรับ ไดแก
• องคแกรที่เป็นนิติบุคคล ที่มีคณะกรรมการดําเนินการ และแนวทาง ที่จะดําเนินการ
ดานการพั ฒนาอยางชัด เจน ถูก ตอ งตามกฎหมาย และเป็ น ที่ยอมรับ จากหนวยงานทั้ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน โดยทั่วไป
• เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณแอยางชํานาญการมีสัมพันธภาพกัน ชวยเหลือ
กัน
• การตรวจสอบกิจการสหกรณแมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมาภิบาล
ซึง่ มีกลุมเปูาหมายหรือผูเขารวมกิจกรรม ดังนีค้ อื
• ผูทรงคุณวุฒิดานการตรวจสอบกิจการสหกรณแ
• เครือขายสมาชิกผูตรวจสอบกิจการสหกรณแอยางชํานาญการ (เปาบุนจิน้ )
• ผูท่ใี หความสนใจ
ทั้งหมดนีค้ อื รางวัตถุประสงคแ ประโยชนแที่คาดวาจะไดรับ และกลุมเปูาหมาย/ผูเขารวม
กิจกรรม ของสมาคมผูตรวจสอบกิจการสหกรณแ ซึ่งจะขอรับฟังความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมทุก
ทานในวันนี้ อนึ่งจากภาพโลโกปสี ากลแหงการสหกรณแในปี พ.ศ. 2555 จะเห็นวาเครือขายของพวก
เราทุกคนที่กําลังจะจัดตั้งนั้นจะตองมีศักดิ์ศรี มีจรรยาบรรณ เป็นผูชํานาญการและเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มีการเขาถึงการเรียนรูตลอดเวลา และกลาคิดกลาทํา กลานําในสิ่งที่ถูกตอง เหลานี้ค่ือสิ่งที่
พวกเราตองการในการจัดตั้ง สมาคมใชหรือไม คือสังคมฐานความรูของผูตรวจสอบกิจการฯ ที่มี
ปณิธานรวมในการสรางสรรคแคุณคา เพื่อพัฒนาสหกรณแใหเป็น Self Help Organizations ที่แข็งแกรง
เป็นธรรมาภิบาล นําประโยชนแสูสมาชิกและชุมชนอยางยั่งยืน
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดนําเสนอภาพเสนทางการจัดตั้งสมาคมผูตรวจสอบ (ดังรูปที่
1) โดยเริ่มตนจากที่ผูทรงคุณวุฒิและสถาบันวิชาการดานสหกรณแ (CAI) จัดการอบรมหลักสูตรผู
ตรวจสอบกิจการฯ และเมื่อผูผานการอบรมไดมีปณิธานรวมจึงมีความตองการรวมกันในการนําองคแ
ความรู นวัตกรรม และขอมูลขาวสาร ไปสูการจัดตั้งสมาคมผูตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นสังคมฐานความรู
(วงกลมสีชมพู) โดยจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งตองมีทุนสนับสนุนพอสมควร มีการสรางสรรคแ
คุณคาเป็นสังคมฐานความรู สรางสัมพันธแและความเขาใจอันดีอยางตอเนื่อง ทั้งนีท้ ุกคนตองรวมกัน
คิดวาจะทําอยางไรใหมีสื่อเพื่อใหทุกคนเขาถึง ขาวสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกันได ซึ่งปัจ จุบันได
เครือขายผูตรวจสอบฯ ไดมีการสื่อสารกันผาน Facebook และวารสารฅนสหกรณแเป็นสื่อ
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+
R/D

CAI

รูปที่ 1 เส้นทางการจัดตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบ
จากนั้น รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ขอเปิดเวทีเรื่องเลาเปาบุนจิ้น เพื่อใหผูเขารวมประชุม
เลาเรื่องการทํางาน ปัญหาอุปสรรคที่เผชิญ และความคาดหวังที่มีตอสมาคม ซึ่งผูเขารวมเวทีได
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
 คุณทองเปลว ศุภาคม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จากัด
จากการที่มีอาชีพผูตรวจสอบบัญชีไดรับอนุญาตมากวา 40 ปี ขอใหขอคิดวา ไมวาจะ
จัดตั้งสมาคมหรือชมรมก็ตาม เมื่อตั้งแลวผูมีหนาที่ควบคุมดูแลผูตรวจสอบกิจการฯ ตามกฎหมาย
ซึ่ง ก็คือกรมตรวจบัญชีส หกรณแ นั้น ต องยอมรับในสมาคมหรือชมรมที่จั ด ตั้ง และตองยอมรับใน
หลักสูตรที่ไดจัดการอบรมขึ้น พรอมกับยอมรับในความรูความสามารถที่ผูตรวจสอบไดรับความรู /
การอบรมไปจากสมาคมนีด้ วย
ทั้งนีผ้ ูท่ไี ดรับประกาศนียบัตรรับรองการผานหลักสูตรแลวก็ไมควรละทิ้งการหาความรู
เพิ่มเติม่ ตลอดเวลา ยกตัวอยางจากผูสอบบัญชีท่ไี ดรับอนุญาต ที่ในขณะนีม้ ีขอกําหนดวาตองเขารับ
การอบรมเพื่มเพิ่มเติมความรูทุกปี ปีละไมต่ํากวา 12 ชั่วโมง เนื่องจากเห็นวาผูตรวจสอบกิจการบาง
ทานยังใชความรูเดิมๆ มาใชในการทํางานโดยไมมีองคแความรูใหมมาแนะนําใหแกสหกรณแได ในกรณี
นี้จึงเห็นวาควรตองเขารับการอบรมเพิ่มเติมความรูใหแ กตัวเองอยูตลอดเวลา เพื่อจะสามารถให
คําแนะนําแกสหกรณแในยุคปัจจุบันที่คอนขางทํางานเกินหลักเกณฑแจนจะกาวลวงกลายเป็นองคแกร
ธนาคารไปแลวหรือไม โดยคิด วาสหกรณแห ลายแหงทํางานไปไกลเกิน กวาคําวา “สหกรณแออม
ทรัพยแ” ไปแลวหรือไม
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นอกจากนี้ใ นงานวิจั ยหรือวารสารฅนสหกรณแนั้น มัก จะครอบคลุมสวนของสหกรณแ
การเกษตรมากกวาสหกรณแออมทรัพยแ หรือสหกรณแประเภทอื่นๆ และการตรวจสอบกิจการสหกรณแ
ประเภทตางๆ ก็มีความแตกตางกันไปจึงคิดวา การที่จะตั้งสมาคมที่ใชชื่อวา “สมาคมผูตรวจสอบ
กิจ การสหกรณแ ” นั้ น ย อมหมายถึ ง ผู ต รวจสอบสหกรณแทุ ก ประเภท ดัง นั้ น จึ ง ต อ งคํ านึ ง ถึ ง ว า
หลักเกณฑแสวนกลาง หรือความรูสวนกลางที่จะกําหนดไวใหใชไดทั่วไปควรเป็นอยางไรดวย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชีแ้ จงวาสถาบันฯ และผูทรงคุณวุฒิเคยพิจารณาถึงเรื่องนี้ ซึ่ ง
คําวา “ผูตรวจสอบกิจการ” นั้นเมื่อพูดถึงจะรูจักกันหมด ทั้งนีใ้ นอนาคตถากลาวถึงผูตรวจสอบตอง
รวมทั้งหมด แตขณะนีเ้ ราเริ่มตนที่สหกรณแออมทรัพยแกอน เพราะมีขอมูลวาผูตรวจสอบในสหกรณแ
การเกษตรคอนขางมีปัญหาแตกตางจากผูตรวจสอบกิจการสหกรณแออมทรัพยแจึงตองมี หลักสูตร
เสริมอีกมาก ดังนั้นสมาคมจะตองเป็นผูแนะนําใหแกสถาบันตางๆ ใหเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมแกผู
ตรวจสอบแตละประเภท
 ผศ.ดร.ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากัด
มีความคิดเห็นวา คุณทองเปลว ศุภาคม เหมาะที่จะเป็น ผูนําประเด็น เนื่องจากขอคิด
และข อ เสนอแนะที่ ก ล า วมาขา งต น นั้น เป็น แนวคิด ที่ ดีม าก ทั้ ง นี้ ประเด็ น คือ ถ าเราตั้ ง สมาคมผู
ตรวจสอบไดจะดีมาก ซึ่งประเด็นที่ยังตกลงกันไมไดคือจะตั้งอยางไร และเมื่อตั้งแลวจะตองอยูอยาง
สงางาม เป็นมืออาชีพ และตองเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐดวย
 คุณกฤตธี จันทร์สง่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด
แสดงความเห็นวาสหกรณแในประเทศไทยมีจํานวนมากและหลายประเภท ดังนั้นสหกรณแ
แตละประเภทควรตองมีความรูเกี่ยวกับสหกรณแในประเภทของตัวเองเป็นอยางดีดวย จึงขอฝากวา
หากตั้งสมาคมแลวควรสงเสริมใหสหกรณแแตละแหงมีความรูเกี่ยวกับสหกรณแของตัวเองดวย
 คุณชัยยันต์ คาปูอ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด
จากที่ไดทราบแนวคิดของการจัดตั้งสมาคมผูตรวจสอบนี้ มีความเห็นดวยเป็นอยางยิ่ง
และคิดวามีความเป็นไปไดสูงมาก ทั้งนีม้ ีขอสังเกตวา รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดกลาวถึงเรื่องของ
อาเซียนหลายครั้ง ซึ่งเรื่องประชาคมอาเซียนนีท้ ี่จริงแลวจะประกอบดวย 3 เสาหลักใหญคือ
1. ประชาคมการเมื องและความมั่น คงอาเซียน (ASEAN Political and Security
Community) ซึ่งจะเกี่ยวของดานการทหาร
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ที่จะเปิดอยางเต็ม
รูปแบบในปี พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ โดยเป็นเรื่องที่กลาวถึงกันมากและเนนกันแตดานนี้
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community)
ซึ่ง คิด วาในสวนของสหกรณแเองนั้น คงไมอาจหลีก เลี่ยงประชาคมอาเซียนได ดัง นั้ น
สหกรณแจึงนาจะมีบทบาทสําคัญในดานเศรษฐกิจที่กําลังจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นความรวมมือดาน
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การตรวจสอบก็ควรจะเกิดขึน้ และควรจะมีแลกเปลี่ยนเรียนรูกันทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
อาจจะมีการการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันในกลุมสมาชิก ดังนั้นสมาคมจึงนาจะมีบทบาทสําคัญในการ
ชีน้ ําไปสูกรอบความรวมมืออยางถูกตองในอนาคต
 พันเอกยุทธเดช พุฒตาล สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จากัด
จากที่คุณทองเปลว ศุภาคม ไดแนะนํามาขางตน เรื่องที่ตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางสหกรณแทั้ง 7 ประเภทนั้น มีความคิดเห็นวาการเป็นผูตรวจสอบในสหกรณแประเภทอื่นๆ เชน
การเป็นผูตรวจสอบของสหกรณแการเกษตรนั้นคอนขางทํางานไดลําบากมาก ทั้งนีม้ ีความเห็นวาการ
ตั้งสมาคมผูตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดี โดยตามหลักการแลว กรรมการขับเคลื่อนในชุดแรกควรเป็นชุด
กอตั้งเมื่อดํารงตําแหนง ซักระยะแลวจึงคอยปรับใหมีการเลือกตั้งกรรมการเพื่อเขามาดําเนินการ
ตอไป
 คุณศศิมาศ พรรณรัตน์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด และ
สอ.ขสมก.จากัด
ใน ขสมก. มีสหกรณแออมทรัพยแมากถึง 6 แหง ทั้งนีส้ หกรณแที่ตนเองตรวจสอบอยูนั้นมี
สมาชิกมากที่สุดเกือบแปดพันราย สวนบางแหงกําลังประสบปัญหาภาวะหนี้สินทําใหเกิดความไม
มั่นคง ซึ่งการทํางานเป็นผูตรวจสอบนั้นจะตองมีการบันทึกขอเสนอแนะไวทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการทํางานปูองกันปัญหาในอนาคต แตบางเรื่องที่สามารถแนะนํากันนอกรอบไดก็จะทํา
สําหรับในชุมนุมสหกรณแออมทรัพยแแหงประเทศไทยนั้นขอยืนยันวามีการตรวจสอบกัน
อยางเขมขน ไมมีการนอกลูน อกทางอย างแนนอน และเห็ นดวยกับการกอตั้งสมาคมผูต รวจสอบ
เพราะคิด วาการเป็นนิติบุคคลนั้น จะสามารถทําสิ่ง ที่เป็น ประโยชนแไดอีก มากมายหลายอยางใน
อนาคต
 คุณนฤทร์ติ แปงศรี สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิ จากัด
ไดเขาเป็นผูตรวจสอบของสหกรณแออมทรัพยแไทยยาซากิ จํากัด เป็นปีแรก โดยสถาน
ประกอบการนี้มีคนงานประมาณ 5,000 คน ถารวมในเครือทั้งหมดจะมีมากกวาหมื่นคน สําหรับ
ตําแหนงผูตรวจสอบที่ไดรับมานีม้ าจากการประชุมใหญและสมาชิกรับรอง ซึ่งในการทํางานนั้นจะใช
คําแนะนําที่ไดเรียนรูไปจากอาจารยแทุกทาน และเพื่อนสหกรณแอื่นที่ยินดีใหคําแนะนํา สวนปัญหาที่
พบมักจะมาจากการแสดงความคิดเห็น ของเจาหนาที่ ที่มัก จะมีปัญหาเมื่อไปตรวจบอยๆ ดังนั้น
ตนเองจะมีเทคนิคการทํางานโดยใชแรงงานสัมพันธแในการเขาไปตรวจสอบซึ่งจะไดรับความรวมมือ
เป็นอยางดี และเห็นดวยที่จะมีการจัดตั้งสมาคมผูตรวจสอบขึน้
 คุณพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากัด
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เป็นผูตรวจสอบของ สอ.มก. โดยไดเขารับการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกับสถาบัน
วิชาการดานสหกรณแ 2 ครั้ง คือรุนที่ 1 และเนื่องจากเห็นวามีความรูใหมๆ ที่พัฒนาขึ้นหลังจากผาน
ไปหลายปีจึ งไดส มัครเขารวมการอบรมหลัก สูตรในรุนที่ 8 อีกครั้ง ซี่งในอดีตเคยดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองคลังของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ และเป็นผูตรวจสอบบัญชีผูไดรับใบอนุญาต
ภายหลังเกษียณจึงไดรับการชักชวนใหเขาเป็นผูตรวจสอบใน สอ.มก. ทั้งนี้มีความเห็นวาตําแหนงผู
ตรวจสอบที่ไดจากการสรรหานั้น มีวาระการทํางานเพียงครั้งละ 1 ปีซึ่งนอยเกินไป เนื่องจากบางคน
ไดเขามาเริ่มงานและกวาจะเรียนรูเป็นงานก็ห มดวาระทําใหตองทําการสรรหาใหม จึงเห็ น วาผู
ตรวจสอบควรจะมีวาระการทํางาน 4 ปีเวน 1 ปี เหมือนกรรมการดวย เป็นตน สําหรับตนเองนั้นได
ผานการสรรหามาติดตอกัน 8 ปี มีความเห็นสวนตัววาทุกสหกรณแนั้นอํานาจสั่งการมักจะตกอยูที่
กรรมการทั้งหมด ผูตรวจสอบจะไมมีอํานาจอะไรเลย ดังนั้นจึงเห็นควรใหมีการจัดตั้งสมาคมจะดี
มาก เพื่อจะไดเป็นปากเสียงใหกับผูตรวจสอบกิจการฯ ได นอกจากนี้กรรมการบางคนที่ไดรับเลือก
เขามายังไมมีความรูในการทํางานดานสหกรณแออมทรัพยแทําใหบางครั้งการทํางานของผูตรวจสอบ
จะเต็มไปดวยสภาวะกดดันอีกดวย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวเสริมวาถาเรามั่นคงในการทําความดี สมาชิกจะเห็ น
และศรัทธา เกิดความเชื่อมั่นแลวจะเลือกเราเอง สวนการเสริมพลังของสมาคมคิดวาจะเป็นการให
ความรู ใหขอมูลขาวสาร และเมื่อมีความเชื่อมั่นศรัทธาแลวจะสงผลใหสามารถดําเนินการไดงายขึน้
 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชี้แ จงเรื่องที่ผูตรวจสอบกําลัง วิต กอยูดวยกัน 2 ประเด็นคือ 1) เรื่องอายุก ารดํารง
ตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณแกําลังจะประกาศใหผูตรวจสอบมีอายุ 3
ปี โดยใหครอมกับอายุการดํารงตําแหนงของกรรมการที่มีวาระละ 2 ปี เพื่อจะชวยใหคําแนะนําแก
กรรมการชุดใหมได และเรื่องที่ 2) กรมตรวจฯ เองอยากใหมีเครือขายผูตรวจสอบกิจการเชนกัน โดย
พยายามใหทุกจังหวัดจัดใหมีชมรมผูตรวจสอบกิจการขึ้น ดังนั้นจึงเห็นวานาจะเป็นประโยชนแกับพวก
เราในการที่จะจัดตั้งสมาคมผูตรวจสอบขึ้น แลวสรางความเชื่อมโยงกับกลุมตางๆ เหลานั้นได ซึ่ง
ผูต รวจสอบของกรมตรวจฯ นั้น จะเนน ครอบคลุมผูต รวจสอบในสหกรณแทุก ประเภท ในขณะที่
สมาคมของเราจะเนนที่ผูตรวจสอบของสหกรณแออมทรัพยแกอน
นอกจากนั้นพวกเราเหลาผูตรวจสอบกิจการฯ มักจะพูดเสมอวาผูตรวจสอบไมคอยมี
อํานาจ แตที่จ ริงแลวนั้นเราไมไดอาศัยอํานาจในการทํางาน โดยผูต รวจสอบตองสรางสิ่ง ที่ดีกวา
อํานาจนั่นคือ “บารมี” คือการทําใหไดรับการยอมรับ เมื่อใหคําแนะนําอะไรไปแลวทุกคนยินดีรับฟัง
ซึ่งหากผูตรวจสอบทําใหคนเหลานั้นยอมรับเราไดแลวก็จะมีคนฟังเราเอง โดยจะแนะนําเสมอวาใน
การทํางานเราตองใชหลัก 3A คือ
1. Advice คือการเขาไปแนะนําตัวเองและแนะนํางาน
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2. Assist คือใหเขาไปชวยในการทํางาน วาจะทําอยางไร พัฒนาอยางไร ซึ่งก็คือการ
ชวยสอน
3. Audit คือการติดตามผลวาที่ทําไมเป็นหรือไมทํานั้นเพราะอะไร
นอกจากนี้เรื่องที่นาเป็นหวงจากที่คุณทองเปลว กลาวถึงคือเรื่องกิจการของสหกรณแ
โดยเฉพาะสหกรณแออมทรัพยแนั้นไปไกลเกินกวาที่ควร เพราะสหกรณแหลายแหงดําเนินการเหมือน
หนวยงานในตางประเทศที่เรียกวา IAFA (Investment Agency for Financial Allocation) คือเป็น
หนวยงานที่ทําหนาที่คลายกลุมรวบรวมเงิน เพื่อไปลงทุน ซึ่งเป็น สิ่งที่นาเป็น หวงเนื่องจากจะตอง
เผชิญกับความเสี่ยงคอนขางมาก เพราะเราไมมีหนาที่ทําเชนนั้นและไมอยูใ นหนาที่ของสหกรณแ และ
เป็นเรื่องที่ควบคุมคอนขางยากเนื่องจากไมใชเรื่องที่เราถนัด
อยางไรก็ตามการในดํารงตําแหนงผูตรวจสอบนั้น โดยฐานะและศักดิ์ศรีของผูตรวจสอบ
จะเหนือกวากรรมการมาก เพราะเรามีความรูมากกวา มีประสบการณแและเทคนิคที่ดีกวา จึงควรคิด
วาเรามีหนาที่เขาไปรวมเสนอแนะและรายงานประจําเดือน โดยผูตรวจสอบสามารถขอตรวจรายงาน
การประชุมไดตลอดเวลา และใหคําเสนอแนะได เป็นที่พ่ึงและเป็นหูเป็นตาใหแกคณะกรรมการได
แลวจะชวยใหคณะกรรมการเหลานั้นรอดพนจากสภาวะความเสี่ยงตางๆ ได ดังนั้นภารกิจและการ
ทํางานของผูตรวจสอบจะชวยใหกรรมการและสมาชิกเห็นความสําคัญของผูตรวจสอบเอง
ในสหกรณแทั้ง 7 ประเภทจะมีอยู 3 จําพวกที่ตรวจสอบยาก นั่นคือ สหกรณแออมทรัพยแ
สหกรณแการเกษตร และสหกรณแรานคาซึ่งเป็นสหกรณแขนาดเล็กแตมีความยุง ยากมาก ดังนั้นไมตอง
วิตก ใหทุกคนรักษาหนาที่ภารกิจของผูตรวจสอบใหดี แลวในที่สุดจะมีค นเห็นความสําคัญและเชิญ
เราเขารวมการทํางานหรือการประชุมเอง
สําหรับที่วิตกกันในเรื่องการจดทะเบียนสหกรณแประเภทอะไร โดยเฉพาะสหกรณแบริการ
ที่เราวิตกกันนั้น จะตองเป็นภารกิจของกรมสงเสริมสหกรณแ ผูกํากับดูแลการจดทะเบียนสหกรณแวา
จะใหจดอยางไรเนื่องจากเป็นหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสงเสริมฯ โดยตรง
 คุณศศิมาศ พรรณรัตน์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด และ
สอ.ขสมก.จากัด
กลาวเสริมจากประสบการณแของตนเองในการทําหนาที่ผูตรวจสอบ และเขาไปขอตรวจ
โดยแจงผานประธานฯ และขอสุมตรวจแตละฝุายในวันนั้นๆ แลว จะไดรับความรวมมือเป็นอยางดี
 ผศ.ดร.ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากัด
เลาวาจากการเป็น ประธานสหกรณแออมทรัพยแมา 9 ปี โดยเวน ระยะตามที่ระเบียบ
กําหนด และไดเขารับการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการ พบวาบางคนรูสึกไมเห็นดวยที่ประธาน
ฯ จะเว นวรรคแลวมาเป็นผูตรวจสอบฯ จึง อยากอธิบายใหเขาใจวา ผูตรวจสอบฯ จะไดรับความ
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เคารพมากกวา ในกรณีของสหกรณแออมทรัพยแมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแเองนั้นจะใหเกียรติกับผู
ตรวจสอบมาก และมองวาผูตรวจสอบจะเขามาชวยใหคําแนะนํากับการทํางานของคณะกรรมการ
ในชวงที่ทําหนาที่เป็นผูตรวจนั้นเราจะคอยแนะนํา ตั้งขอสังเกต ซึ่งสวนใหญจะเป็นความ
ผิดพลาดหรือขอบกพรองเล็กนอยซึ่งจะใหคําแนะนําไป แตสําหรับบางสวนหากเห็นวามีขอผิดพลาด
ไมถูกตองและแกไขไมไดก็จะตั้งขอสังเกตในที่ประชุมและใหบันทึกไววา ผูตรวจไดตั้งขอสังเกตแลว ซึ่ง
จะเป็นการเสริมบารมีไปในตัวเองแลวจะไดรับความเกรงใจ และเมื่อตนเองเขาดํารงตําแหนงประธาน
ฯ ก็จะใหเกียรติกับผูตรวจสอบฯ เสมอและยินดีรับฟังขอเสนอแนะตางๆ พรอมเชิญผูตรวจสอบฯ เขา
รวมการประชุมเมื่อมีวาระการประชุมประเด็นสําคัญๆ ที่ตองมีการลงมติดวยเสมอ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอนําเขาประเด็นเรื่องกลุมเปูาหมายและผูเขารวมกิจกรรม
โดยขอหารือในที่ประชุมวาสมาชิกสมาคมผูตรวจสอบที่จะตั้งขึ้นนี้ควรจะเป็นใครบาง ซึ่งคิดวากลุม
แรกคือผูทรงคุณวุฒิดานการตรวจสอบกิจการสหกรณแ รวมถึงเครือขายสมาชิกผูตรวจสอบฯ อยาง
ชํานาญการ (เครือขายเปาบุนจิน้ ) และผูท่ใี หความสนใจ ทั้งนีป้ ัจจุบันกลุมเปูาหมายจะไมใชเฉพาะผู
ตรวจสอบฯ เพียงอยางเดียว โดยจากการศึกษาคนควาพบวาในทางปฏิบัตินั้น เมื่อสหกรณแใดๆ ที่
ผูตรวจฯ ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณแหนาที่นี้จะตองตกเป็นของคณะกรรมการ ดั งนั้นจึงมี
ประเด็นหารือวาทุกทานคิดเห็นอยางไรในเรื่องของกลุมเปูาหมายที่จะมาเป็นสมาชิก จะเป็นเฉพาะผู
ตรวจสอบกิจ การหรือ จะให ผูที่ เป็น กรรมการที่ มีค วามสนใจสามารถเข าเป็น สมาชิ ก สมาคมผู
ตรวจสอบฯ ดวย เนื่องจากเปูาหมายของการจัดตั้งสมาคมคือเพื่อเป็นกลไกในการยกระดับความ
แข็ง แกรง ของสหกรณแ และการสรางการเป็น ธรรมาภิบาล และเป็นการนําประโยชนแสูส มาชิก ใช
หรือไม จึงขอเปิดประเด็นใหท่ปี ระชุมรวมแสดงความคิดเห็น
 คุณกฤตธี จันทร์สง่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด
เสนอวาเป็นไปไดหรือไมท่จี ะออกระเบียบใหมเพื่อกําหนดใหผูเป็ นกรรมการควรจะเวน
วรรคกี่ปจี ึงจะสมัครเขาเป็นผูตรวจสอบฯ ได
 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขณะนี้ทางกรมตรวจฯ กําลังจะออกคําแนะนํา โดยจะไมอนุญาตใหคณะกรรมการมา
เป็นผูตรวจสอบไดในทันที ตองเวนวรรคกอน 1 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสกัดกั้นผูที่ไมมีเจตนามาเป็นผู
ตรวจสอบอยางแทจริง แตจะใชตําแหนงผูตรวจสอบเพื่อคั่นเวลาไวเทานั้น
 คุณสามารถ พจนพาณิชย์กุล สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์ทวีสุข จากัด
เห็นดวยกับกลุมเปูาหมายทั้ง 3 กลุมที่กําหนดไวคือ นักวิชาการ ผูที่ประกอบอาชีพผู
ตรวจสอบฯ และผูท่สี นใจ โดยเมื่อพิจารณาที่วัตถุประสงคแที่ไดกําหนดไวนั้น แตละกลุมเปูาหมายก็
จะใชประโยชนแในแตละวัตถุประสงคแ และการจะพัฒนาสมาคม ขอสําคัญคือ เป็นแหลงศูนยแกลาง
การพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งคนที่ตองการพัฒนาวิชาชีพผูตรวจสอบก็จะใชวัตถุประสงคแในขอนี้ สวนผูท่ีเป็น
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กรรมการที่ตองการทราบวาควรจะนําเงิน ไปดํ าเนิน กิจ กรรมสหกรณแอยางไรก็ จ ะเลือกใชต าม
วัตถุประสงคแในขออื่นๆ ไป
และจากประสบการณแ ผูต รวจสอบของตนเองนั้น คอนข างโชคดีที่ทํางานในองคแก ร
ภาคเอกชน เพราะเป็นสหกรณแขนาดเล็กที่กรรมการและผูตรวจสอบทํางานรวมกันเป็นอยางดี การ
ออกขอบังคับใดๆ จะตองไดรับมติเอกฉันทแ และยึดหลักการดําเนินการเพื่อสมาชิก จึงจะไมนําเงินไป
ลงทุนแบบใหมท่ผี ิดประเภท และจะไมนําสหกรณแเขาไปทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเพราะเรา
มุงหวังที่จะชวยสมาชิก ทั้งนี้สหกรณแจะตองดําเนินการตามหลักการของสหกรณแแลวจะไมมีความ
เสี่ยงใดๆ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประเด็น ที่นาเป็นหวงคือเมื่อมี AEC เขามานั้นจะมีตางชาติ
เชนประเทศจีนเขามา ธนาคารตางชาติเขามา หรือที่ดินจะกลายเป็นของตางชาติ ดังนั้นสถาบันฯ เรา
ตองการชวยเหลือรายเล็กรายนอย โดยใชสมาคมฯ เป็นเครื่องมือในการดึงดูดใหคนเขามารวมสร าง
การเปลี่ยนแปลง ให ส หกรณแ นําประโยชนแสูส มาชิก อยางแทจ ริง ไมใชเป็น การทําประโยชนแเพื่อ
คณะกรรมการเพียงอยางเดียว ซึ่ง หากเรามีตัวแบบหรือสหกรณแที่มีความพรอมที่จะเดิน ไปกับ
สถาบันฯ เพื่อสรางการเรียนรูรวมกันเป็น Life-long learning โดยใชผูตรวจสอบเขามาเป็นตัวนําการ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้
 คุณทองเปลว ศุภาคม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จากัด
กลาวถึง เรื่ องผูจ ะเข าเป็น สมาชิก ของสมาคมนั้น เราไมควรมองตัวตนที่ เป็น ปัจ จุ บั น
(ตําแหนงปัจจุบันที่ดํารงอยู) แตควรเป็นผูท่ผี านการอบรมหลักสูตรจากสมาคม มีความรูที่เกี่ยวกั บ
การตรวจสอบกิจการและไดรับประกาศนียบัตรไปแลวจึง จะสามารถเขาเป็น สมาชิก ได และอีก
ประการหนึ่ง คือผูที่เป็น กรรมการ แตไดเขารับการอบรมหลัก สูต รของสมาคมแลวก็ควรจะเป็น
สมาชิกของสมาคมไดเชนกัน
สวนเรื่ องการปรั บวาระการดํ ารงตํา แหนง ของผูต รวจสอบ หรื อการเวน วรรคของ
คณะกรรมการที่ควรจะเวนวรรคกี่ปจี ึงจะเขาเป็นผูตรวจสอบไดนั้น ตองเป็นหนาที่ของกรมตรวจฯ ที่
จะตองดูแลรับผิดชอบออกขอกําหนดในเรื่องนี้ คงไมใชภารกิจของสมาคมที่จะเขาดําเนินการในสวน
นี้
 พันเอกยุทธเดช พุฒตาล สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จากัด
กลาวเสริมวาเคยมีคําสั่ง ของกรมตรวจฯ วาถามีส มาชิก (ไมวาจะเป็นกรรมการเดิม
หรือไม) สมัครเขาเป็นผูตรวจสอบจะตองเลือกเป็นอันดับแรก (รับพิจารณากอนบุคคลภายนอก)
ดังนั้นกรรมการเมื่อหมดวาระแลวจะมีสภาพเป็นสมาชิก จึงสามารถสมัครเป็นผูตรวจสอบไดทันที
ดัง นั้น จึง กั ง วลว าหากมี ก ารกํ า หนดระเบี ยบเรื่ อ งการเว น ระยะการสมั ครเป็น ผูต รวจสอบของ
กรรมการอาจจะมีผลตอระเบียบขอบังคับนี้หรือไม
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นอกจากนีจ้ ากการเขาเป็นผูตรวจสอบกิจการสหกรณแของสถานประกอบการนั้น ฝุาย
จัด การสวนใหญจะรับคําสั่งแตประธานและคณะกรรมการ ทั้ง ๆ ที่บุคคลเหลานั้นมีความรูเรื่อง
ระเบียบตางๆ นอยมาก จึงตองทําความเขาใจกับกรรมการใหดี สําหรับตนเองตองทํางานไมนอยกวา
4-5 เดือนจึงจะเกิดความเขาใจระหวางกัน และเมื่อคณะกรรมการเกิดความเขาใจในระเบียบตางๆ
แลวจะสามารถดําเนินงานกันไดดวยดี ซึ่งกรณีของตนเองจะพยายามชีแ้ จงกอนวาเราไมหวังสิ่งตอบ
แทน แตตองการรักษาระบบสหกรณแใหอยูอ ยางยั่งยืนตลอดไป
อาจารย์วรเทพ ไวทยานนท์ กลาวเชิญคุณเฉลิม นิลจันทรแ ผูไดรับเลือกเป็นผูตรวจ
สอบกิจการดีเดนในปีลาสุด (พ.ศ. 2554) จากกรมตรวจฯ เลาประสบการณแการทํางานใหแ กที่
ประชุม
 คุณเฉลิม นิลจันทร์ สหกรณ์ออมทรัพยครูปัตตานี จากัด
เลาประสบการณแ การทํางานดานผูตรวจสอบตั้งแตปี 2527 จนถึง ปัจจุบัน ซึ่ง ไมเคย
สมัครเขาดํารงตําแหนงกรรมการ เป็นการทํางานดวยใจรักเพื่อชวยดูแลประโยชนแของสมาชิก โดยยึด
หลัก การมีสวนรว มในการทํางาน ทําใหห ลายๆ เรื่ องจะได รับขอมูล จากเพื่ อ นสหกรณแ เคยทํ า
แผนการดําเนินงานเป็นปีเพื่อใหทราบวาเราจะทําอะไรบาง มีแผนที่ชัดเจน มีการใหขอสังเกตทักทวง
ใหขอคิดเห็นแกท่ปี ระชุม ที่สําคัญจะไดรับขอมูลจากสมาชิกหรือจากสหกรณแอ่นื เชนเรื่องการทุจริต
ของผูจัดการสหกรณแรายหนึ่ง ไดทราบขอมูลจากเพื่อนสหกรณแอื่นชวยใหจับทุจริตในครั้งนั้นได หรือ
บางเรื่องที่สมาชิกที่เป็นขาราชการบํานาญไมเคยติดตามสมุดคูฝากของตัวเองเลย แตไดมอบความ
ไววางใจให แกผูต รวจฯ ชวยดูแ ลความเคลื่อนไหวของบัญชีให ซึ่งเป็นอีกชองทางหนึ่งที่จ ะไดเขา
ตรวจสอบการทํางานดานบัญชีของสหกรณแดวย
นอกจากนี้กรณี ที่บางครั้งไมไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมหรือเชิญใหออกหลังจาก
รายงานประจํ าเดือนเสร็จ แลวนั้น เราสามารถติดตามตรวจสอบจากบันทึกการประชุมไดวาการ
ประชุมครั้งกอนไดเสนอขอคิดเห็นและแนะนําแนวทางปฏิบัติไปอยางไรบาง และมีความกาวหนาใน
การปฏิบัติอยางไรหรือไม ซึ่งทั้งหมดนีเ้ ราสามารถขออานรายงานการประชุมได โดยจะตองทําหนาที่
ของเราอยางเต็มความสามารถ
ทั้งนีก้ ารดําเนินการตรวจสอบนั้นไดทดลองมาแลวหลายรูปแบบ เชน เขาสหกรณแในวัน
นั้นๆ แลวติดตอผูจัดการผานเจาหนาที่ธุรการขอสุมตรวจฝุายใดฝุายหนึ่ง ซึ่งจากความเป็นพี่เป็นนอง
ก็จะไดรับความรวมมือจัดเตรียมเอกสารใหตรวจสอบไดทันที ซึ่งอาจจะพบขอผิดพลาดบางเล็กนอย
ก็จ ะทัก ทวงไป แตบางกรณี ขอบกพรองที่ไมไดรับการแกไขทั้ง ๆ ที่ทัก ทวงไปหลายครั้ง ก็จ ะนํา
หลักฐานที่เป็นรูปธรรมไปนําเสนอในที่ประชุมจึงจะไดรับการแกไข
 คุณพรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากัด
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กลาวเพิ่มเติมวาเคยมีประสบการณแเป็นผูสอบบัญชีท่กี ระทรวงยุติธรรม พบวาหลักการ
ควบคุมภายในของกระทรวงยุติธรรมมีความเป็นระบบมากวาใน สอ.มก. ทั้งๆ ที่กรรมการของ สอ.
มก. สวนมากเป็นอาจารยแโดยเฉพาะจากภาควิชาสหกรณแ ซึ่งบางทานไมรูซงึ้ ในเรื่องของสหกรณแเลย
จึงอยากจะขอแลกเปลี่ยนขอมูลเหลานีใ้ นที่ประชุม
 คุณชัยรัตน์ ปันนวน ศูนย์ประกันสุขภาพโรงพยาบาลหัวเฉียว จากัด
กลาววาเห็นดวยกับการจัดตั้งสมาคมและเห็นดวยในเรื่องกลุมเปูาหมายที่จะรับเข ามา
เป็ น สมาชิก สมาคม ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต จ บหลัก สู ต รผู ต รวจสอบฯ จากสถาบัน ฯ ไปนั้น ยั ง ไม เคยเป็ น ผู
ตรวจสอบกิจการ แตในโรงพยาบาลหัวเฉียวนั้นปกติผูตรวจสอบจะเป็นคนจากกรมตรวจฯ ซึ่งจะเป็น
กรณีกลับกันกับ สอ.มก. เพราะกรรมการจะกลัวผูตรวจสอบมาก จึงทําใหตองเขามารับการอบรม
หลักสูตรผูตรวจสอบเพื่อจะไดมีความเขาใจในหลักการทํางานของผูตรวจสอบมากขึ้นเพื่อนําไปปรับ
ใชในการทํางาน
นอกจากนีใ้ นเรื่องที่กรมตรวจฯ จะกําหนดใหกรรมการตองเวนวรรค 1 ปีจึงจะเขาเป็น
ผูตรวจฯ ไดนั้น ถามองในภาพรวมของสหกรณแแลว สหกรณแมีอยูหลายประเภทซึ่งแตละประเภทมี
ความแตกตางกัน เชนเรื่องระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการที่กําหนดใหกรรมการมีวาระ 2
ปี ติด ตอกัน ได 2 ครั้งไมเกิน 4 ปีนั้นมีความเหมาะสมกับสหกรณแออมทรัพยแอยูแลว แตสําหรับ
สหกรณแบางประเภทเชน สหกรณแการเกษตรหรือสหกรณแประมง ซึ่งบุคลากรมีความพรอมแตกตาง
จากภาคสหกรณแออมทรัพยแก็เป็นประเด็นหนึ่งอยากจะเสนอ เชน เดียวกับกรณีของผูตรวจสอบฯ
หากมีผูท่ตี ั้งใจจะเขาเป็นผูตรวจสอบฯ จริงอยากทํางานเพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกจริง ก็ไมควรตี
กรอบ แตทั้งนี้มีความเห็นวาผูตรวจสอบฯ กับกรรมการไมควรเป็นพวกเดียวกัน และการหมุนวน
ตําแหนงที่เป็นกรรมการแลวเวนวรรคมาเป็นผูตรวจฯ นั้นไมเหมาะสมและไมเห็นดวย
 คุณมานพ ทองตัน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข หนองแค สระบุรี
ในครั้งแรกนั้นเขาใจวาผูตรวจฯ ไมตองทําอะไรมาก โดยจะเป็นเหมือนจุดพักจากการ
เป็นกรรมการ แตเมื่อตนเองหมดวาระการเป็นกรรมการแลวเขาทําหนาที่เป็นผูตรวจฯ เมื่อไดเขามา
ทํางานจริงแลวจึงพบวา การเป็นผูตรวจฯ นั้นเป็นความสามารถเฉพาะดานเฉพาะตัว ซึ่งการดําเนิน
กิจการของสหกรณแนั้นมีการเกี่ยวของกับความเสี่ยงหลายอยาง ถาเราไมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นใน
กฎระเบียบตางๆ จะสงผลใหเกิดความเสียหายตอสหกรณแได จึงเห็นวาผูตรวจสอบกิจการสหกรณแ
นั้นมีความสําคัญที่สุด โดยผูตรวจสอบฯ ไมไดมีหนาที่เพียงแคชผี้ ิดชีถ้ ูก แตตองมีการเรียนรูไปพรอม
กันดวย เชนบางครั้งผูตรวจฯ ไมมีความรูดานการตรวจสอบบัญชี ก็ตองพยายามเรียนรูไปดวย
สําหรับเรื่องการตั้งสมาคมผูตรวจสอบนั้น รับทราบวาวันนี้ไดเชิญประธานของผูเขารับ
การอบรมหลักสูตรในแตละรุนและกรรมการรุนบางทานเขารวมการประชุมในครั้งนี้ จึงเห็นวานาจะมี
การยกรางการจัดตั้งสมาคมไดบางสวน และใหประธานแตละรุนเป็นตัวแทนในการประสานงานกับ
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รุนของตนเองโดยตองมีโครงสรางของสวนกลางใหชัดเจน สําหรับตนเองนั้นมีความเห็นดวยกับการ
จัดตั้งสมาคมเพื่อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพผูตรวจสอบของพวกเรา
 คุณพรชัย มีมาก สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จากัด
เห็นวาการจัดตั้งสมาคมเป็นเรื่องดี แตจากประสบการณแที่ผานมาจึงมีคําถามวาจะทํา
อยางไรใหผูตรวจสอบทํางานไดอยางสรางสรรคแ โดยเมื่อตรวจสอบพบการทําความผิดก็มีหนาที่ตอง
ทํารายงานใหนายทะเบียนไดรับทราบ และไมมีสิทธิ์ไปกลาวหา ซึ่งจากประสบการณแการทํางาน
ตนเองเคยพบสหกรณแหนึ่งที่กรรมการรวมกันตั้งเงินเดือนใหตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่มีความผิดชัดเจน ทั้งนี้
กรมสงเสริมฯ ก็ชวี้ า มีความผิดแตไมมีการดําเนินการใดๆ ปลอยใหกลับมาทะเลาะกันเอง ซึ่งตรงจุด
นีจ้ ึงทําใหมีความตองการวาจะทําอยางไรเพื่อใหเกิดการสรางสรรคแคุณคาของสหกรณแ ตัวอยางเชน
เรื่องการทํางานของนายทะเบียนที่มีวิธีก ารที่ใชไมได และไมดําเนิน การเมื่อพบวามีก ารกระทํา
ความผิด ดังนั้นจึงอยากเห็นโครงสรางของสมาคมที่เมื่อรวมตัวขึน้ แลวจะไปชวยสรางคุณคาสหกรณแ
ใหคงอยู เพื่อใหมีอํานาจในการตอรองกับกรมฯ วาสิ่งใดที่ผูตรวจสอบกิจการไดตรวจสอบพบนั้นควร
มีการดําเนินการใหถูกตองเหมาะสม เพราะสิ่งตรวจพบมานั้นเป็นสิ่งที่ทําลายคุณคาของสหกรณแเป็น
อยางมาก และจากการเขาประชุมที่ผานมามีผูกลาววาหมดสมัยที่จะตองเสียสละแลวจึงรูสึกไมดี
นอกจากนีผ้ ูท่เี ขามาเป็นกรรมการ หรือผูตรวจสอบนั้น ทุกคนเขามาดวยความสมัครใจที่
จะทําเพื่อประโยชนแของสมาชิก ดังนั้นจึงควรตองมีจิตวิญญาณของสหกรณแ การทํางานตางๆ ไมควร
มีการเรียกรองคาตอบแทน เพราะจะไดคา ตอบแทนตามความเป็นจริงอยูแ ลวตามขอกําหนดที่มีอยู
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชีแ้ จงวากลุมผูริเริ่มมีความกังวลตั้งแตเริ่มกอตั้งสมาคม คือ
เรื่องการมีอํานาจตอรอง ซึ่งไมมีการกําหนดไวเป็นวัตถุประสงคแ เนื่องจากเห็นวาหากพวกเราทําสิ่ง
ดีๆ มีนวัตกรรมดีๆ แลวจะมีคนเห็นคุณคาและมีคนรับฟังพวกเราเอง
 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ขอทําความเขาใจเพิ่มเติมกรณีที่คุณพรชัย มีมาก
เลาวามีบางทานกลาววาหมดสมัยที่จะเสียสละแลวนั้น หมายความวาการใหคาตอบแทนระหวาง
กรรมการกับผูตรวจสอบในปัจจุบันไมมีความสมดุลกัน ทั้งๆ ที่ทงั้ สองสวนทํางานหนักเทาๆ กัน แตผู
ตรวจสอบบางแหงไมรับคาตอบแทน บางแหงไดรับนอยมาก ดังนั้นจึงตองอยาคิดวาผูตรวจสอบตอง
ทุมเทและเสียสละเพียงอยางฝุายเดียว และสหกรณแควรใหคาตอบแทนที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล
แกผูตรวจสอบดวย เนื่องจากสหกรณณแเป็นหนวยงานที่มีรายได จึงหมดสมัยที่จะตองทํางานฟรี แต
ไมไดหมายความวาใหผูตรวจสอบละทิง้ อุดมการณแของสหกรณแไป
 คุณเยาวรัตน์ ปัญญาพืช สหกรณ์ออมทรัพย์สานักงานสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี
จก.
เลาวาจากการทํางานใน สอ.สาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี มาตั้งแตกอตั้งสหกรณแ ซึ่ง มี
ขนาดเล็กสมาชิกไมถึงพันคน โดยทําหนาที่เป็นกรรมการมาโดยตลอดซึ่งในชวงกอนที่จะเขารับการ
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อบรมหลักสูตรผูตรวจฯ นั้นยังไมคอยเขาใจในตําแหนงหนาที่ของผูตรวจสอบฯ แตเมื่อไดเขารับการ
อบรมหลัก สูต รผูต รวจสอบจากสถาบัน ฯ ไปแลว จึง พบวาความเป็น ผูตรวจสอบฯ นั้น เป็น กลไก
สําคัญในการเปลี่ยนแปลงตางๆ และทําใหเขาใจวาผูตรวจฯ มีหนาที่อะไร และควรทําอะไรอยางไร
ภายหลังจึงมีความมุงมั่นที่จะเป็นผูตรวจสอบเพื่อรักษาประโยชนแใหแกสมาชิก โดยไมเคยคาดหวังที่
จะได รับคา ตอบแทนใดๆ เพื่ อให ก ารทํา งานของคณะกรรมการมีความถูก ต องและเป็น ไปตาม
กฎระเบียบขอบังคับของสหกรณแ
นอกจากนีต้ องขอขอบคุณคุณทองเปลว ศุภาคม ที่ไดใหขอคิดไววาผูตรวจนั้นจะตองมี
การปรับปรุงพัฒนาความรูใหมๆ อยูต ลอดเวลา และเห็นวาการสรางคุณคาของผูตรวจฯ นั้นเป็นสิ่ ง
สําคัญ จึงมีความตั้งใจวาจะทําหนาที่เป็นผูตรวจสอบใหดี คอยใหขอ เสนอแนะที่ถูกตองเหมาะสมแก
กรรมการในการดําเนินกิจการของสหกรณแออมทรัพยแตลอดไป
 คุณผ่องศรี จิตตนูนท์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด
เคยเขารับการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการมากแลว 2 ครั้ง โดยจากประสบการณแ
การทํางานเป็นผูตรวจฯ ที่ผานมาไดเรียนรูวาบทบาทของผูตรวจสอบนี้มีความสําคัญมากตองาน
สหกรณแ และเป็นบทบาทที่ยากพอสมควรที่จะทําใหไดรับความเชื่อถือ ซึ่งสิ่งสําคัญในการทํางานคือ
ตองมีความระมัดระวังและความรอบคอบ อยากใหกรรมการมองเห็นว าการทํางานของผูตรวจสอบ
นั้นเป็นงานที่สรางสรรคแ ตองเปลี่ยนความคิดของกรรมการวาผูตรวจสอบนั้นเป็นผูที่จะเขาไปชวย
ทํางานไมใชการเขาไปเพื่อจับผิด
และขอเสนอวาในหลักสูตรการอบรมควรเพิ่มเรื่องประสบการณแที่สามารถนําไปใชได
จริง เพราะเมื่อไดทํางานแลวพบวามีการทํางานยากมาก บางครั้งตองพบปัญหากับการปฏิบัติของ
กรรมการ จึงตองการใหบรรจุในหลักสูตรโดยเนนเรื่องประสบการณแจากผูตรวจในการปฏิบัติจริง
เพื่อทําใหผูทําหนาที่ตรวจสอบจะสามารถนําไปปฏิบัติจริงได และคาดหวังวาการจัดตั้งสมาคมผู
ตรวจสอบจะชวยหาทางทําใหสมาชิกเห็นคุณคาการทํางานของผูตรวจในบทบาทการดําเนินงานของ
สหกรณแ พรอมกับหนวยงาน และกรรมการยอมรับฟังการเสนอขอคิดเห็นและขอสังเกตตางๆ ที่จะ
เป็นประโยชนแตอสหกรณแดวย
 คุณลัดดา ไชยสิทธิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จก.
เลาประสบการณแการทํางานที่สหกรณแที่ตั้งมา 12 ปี ซึ่งตนเองทําหนาที่เป็นผูตรวจสอบ
มาประมาณ 9 ปี โดยในชวงแรกของการกอตั้งสหกรณแพบปัญหาการทุจริตภายใน ทําใหตนเองตอง
เขามาทํางานดวยความไมรูห ลัก การในการทํางาน จนเมื่อปิด บัญชีในปีแ รก แลวจึง ไดรับความ
ชวยเหลือจากกรมสงเสริมสหกรณแ ซึ่งชวยใหคําแนะนําและการปฏิบัติตางๆ เชนในเรื่องการทําบัญชี
จนพัฒนาการทํางานและไดรับรางวัลสหกรณแดีเดนในปีท่ี 8 ซึ่งระหวางการทํางานในสหกรณแนั้นได
เขารับการอบรมเรื่องตางๆ มาโดยตลอดรวมถึงไดเขารับการอบรมหลักสูตรผูต รวจสอบกิจการ
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สหกรณแของสถาบันฯ ซึ่งไดรับความรูท่ดี ีมาก ทั้งนีส้ ําหรับสหกรณแที่ทํางานอยูน ั้นผูตรวจสอบไมเคย
มีปัญหากับกรรมการ แตจะมีพบปัญหาในการทํางานกับเจาหนาที่ของสหกรณแที่มีอยู 2 คน ซึ่ง
พบวามักทํางานตามอารมณแ หากวันใดอารมณแดีจะใหความรวมมือในการตรวจสอบอยางดี ทั้งนี้
สําหรับตนเองนั้นเห็นดวยเป็นอยางยิ่งที่จะมีการกอตั้งสมาคมผูตรวจสอบขึน้
 คุณเมธินยี พร แสงศิลา สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ
ขอบคุณที่เปิด โอกาสให มีก ารอบรมหลักสูต รเปาบุน จิ้นขึ้น โดยเมื่อตนเองไดเขาเป็น
กรรมการสมัยแรกแลวสหกรณแสงใหเขามาเรียนรูการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบเพื่อนําความรูกลับ
สูสมาชิก ทําใหไดเห็นวาเป็นความรูท่เี กี่ยวกับผูตรวจสอบที่ดีมากๆ ไดรูวา กรรมการควรทําตัวอยาง
ไรที่จะทํางานรวมกับผูตรวจสอบได
สําหรับการจัดตั้งสมาคมนั้นเห็นดวยอยางยิ่ง เพื่อเป็นโรงเรียนแรกสําหรับผูตรวจสอบ
ใหแกสมาชิกไดรูวา สหกรณแของเราไมดอยคุณคา
 คุณพรพิมล ศรีบุญเรือง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
ไดทํางานเป็นทั้งกรรมการและผูตรวจสอบ โดย สอ.สาธารณสุขเชียงใหมนั้นจะทํางาน
กับแบบเป็นพี่เป็นนอง ไมคอยมีปัญหาในการทํางาน แตจะรวมกันคิดชวยกันแกไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
 พันโทกิตติชัย ขวัญอยู่ สหกรณ์ออมทรัยพ์กองบัญชาการกองทัพไทย
มีความเห็นในเรื่องการจัดตั้งสมาคมวาควรตองมีอยางแนนอน เพราะจากประสบการณแ
ในการทํา งานจาก 2 องคแ ก ร เห็ น ด ว ยกั บอาจารยแท องเปลวที่ก ลา ววา สหกรณแ อ อมทรัพ ยแ มี
วิวัฒนาการใกลเป็นสถาบันการเงินมากขึ้นทุกที และในสหกรณแออมทรัพยแมียอดเงิ นฝากมูลคาสูงก็
จริงแตมีจํานวนผูฝากเงินนอยมาก แตมีการกูจากสมาชิกแทบทุกคนจึงเป็นปัญหาตอการทํางานของ
คณะกรรมการอํานวยการเป็นอยางยิ่ง
เมื่อเราตั้งองคแกรขึ้นมาได แลวจะตองมีการพัฒนาขีดความสามารถของผูตรวจสอบตอๆ
ไป เชนเดียวกับที่อาจารยแทองเปลวกลาวไววา ผูตรวจสอบตองมีการพัฒนาความรูความสามารถ
ตลอดเวลา เนื่องจากในอนาคตอันใกลนี้จากนโยบายประกัน เงินฝากของรัฐบาลจะสงผลใหมีเงิน
จํานวนหนึ่งไหลเขาสูสหกรณแออมทรัพยแ เพราะฉะนั้นสหกรณแบางแหงมีเงินเป็นพันๆ ลานจึงควรมี
การพัฒนาองคแความรูท่สี อดคลองกับสิ่งที่ตองรับผิดชอบเหลานี้
ดังนั้นตัวผูตรวจสอบตองไมเพียงใหคําแนะนํา แตตองพัฒนาขีดความสามารถขึ้นไปอีก
เรื่อยๆ เพื่อคุณ ภาพและประสิทธิภาพ โดยผูต รวจสอบควรมีมาตรฐานของสมาคมเองเพื่อสราง
ความนาเชื่อถือใหเพิ่มมากขึ้นดวย
 คุ ณพัทธ์ศ รัณย์ สุพัฒน์กุล สหกรณ์ออมทรัพย์พนั ก งานการประปานครหลวง
จากัด
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จากการทํางานสหกรณแในฐานะผูจัดการมาหลายปี และเมื่อเกษียณจึงไดรับการชักชวน
ใหมาทํางานดานผูตรวจสอบฯ ซึ่งไมเคยทํางานดานนีม้ ากอนจึงตองเริ่มหัดเรียนรูวิธีการทํางานดาน
ตรวจสอบ
เมื่อไดรับการอบรมหลัก สูตรผูตรวจสอบจากสถาบันฯ จึงไดประโยชนแมาก ชวยใหไม
ตองเริ่มตนที่ศูนยแและสามารถทํางานไดอยางถูกตองตรงหนาที่ ซึ่งหนาที่ของผูตรวจสอบนั้นจะตองติ
เพื่อกอ ไมใชก ารจองจั บผิด และเห็ นดวยกับการกอตั้ง สมาคม พรอมกับตองการใหกรรมการมี
ความรูความเขาใจทางดานการทํางานของผูตรวจสอบบาง
 คุณนิตยา เทพสาราญ สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท.จากัด
เลาวามีสหกรณแออมทรัพยแ 2 สหกรณแ และสหกรณแบริการอีก 2 สหกรณแ โดยสหกรณแ
ออมทรัพยแไดรับประเมินระดับดีเลิศทั้งสองสหกรณแ แตสําหรับสหกรณแบริการนั้นยังไมผานเกณฑแ
เพราะยังไมมีการรางระเบียบใหเรียบรอย ทั้งนี้สหกรณแบริการจะรับงานโดยประมูลงานจากบริษัทที
โอที เชน Call Center 1133, 1100 เป็นตน และงานธุรการตามหนวยงานตางๆ งานบริการหองประชุม
ซึ่ง ตองมีก ลุม ที่ปรึก ษาทําการวิเ คราะหแตัวเลขไปประมูล ซึ่ง เวลาทํา งานต องมีคา พาหนะ หรื อ
คา อาหารจั ด เลี้ ย งหน ว ยงานที่ ไ ปติด ต อด ว ยจึ ง ทํ าให มีค า ใช จ า ยค อ นข า งสู ง สว นคา ตอบแทน
กรรมการและผูตรวจสอบกิจการจะมีเพียงเบีย้ ประชุมครั้งละ 500 บาท เดือนละ 1-2 ครั้ง
สําหรับสหกรณแบริการตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544 มีพนักงานเพียง 2 คน การ
ควบคุมยังไมมีความรัดกุมไมสามารถปิดบัญชีได จนตนเองไดเขามาชวยดําเนินงานทั้งที่ไมมีความ
ถนัดดานบัญชีแตดวยความขยันและมีผูมีความรูเขามาชวยทําใหสามารถปิดบัญชีได และปัจจุบันเป็น
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งเห็นวากรรมการดําเนินงานไดผลกําไรทุกปี จึงไมเครงครัดอะไรมากนัก
 คุณองอาจ หมั่นกลาง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จากัด
กลาววาเห็นดวยกับการจัดตั้งสมาคมผูตรวจสอบ โดยประเด็นเรื่องสมาชิกของสมาคม
นั้นควรจะเป็นผูท่ผี านการอบรมมาแลวจึงจะเขาเป็นสมาชิกไดและควรมีใบอนุญาต ซึ่งจะมีลักษณะ
คลายผูทําบัญชีท่ตี องมีใบอนุญาตดวย
 คุณบุษรากร ฉ่าวงศ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์บริการ จากัด
จากประสบการณแ ใ นการเป็ น ผู ต รวจสอบภาคเอกชนด ว ย เห็ น ข อ ดี ข องสมาคมผู
ตรวจสอบที่ไ ดกําหนดไวคือจะพัฒนาสหกรณแใหดีข้ึน ทั้ง นี้สหกรณแโดยทั่วไปจะมีผูเกี่ยวของคือ
สมาชิก คณะกรรมการ ผูต รวจสอบกิจ การ และผูส อบบัญชีภาคเอกชนซึ่ง จะมีก รมตรวจบัญชี
สหกรณแคอยควบคุมดูแลอยูแ ลว แตในกรณีของผูตรวจสอบกิจการนั้น จากที่อาจารยแกลาววากรม
ตรวจฯ จะกําหนดระเบียบมาควบคุมการทํางานของผูตรวจสอบฯ ดวย ทั้งนี้ขอกลาวถึงเรื่ององคแ
ความรูที่จะใหทั้ง 3 สวน อยากใหเนนเรื่องสมาชิกและคณะกรรมการดวย เพราะคณะกรรมการ
หลายคนจากหลายสหกรณแ ไมรูห ลัก การสหกรณแที่แทจริง รูเพียงแคก ฎระเบียบขอบัง คับในการ
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บริหารงาน ซึ่งเมื่อไดรับเลือกเขามาแลวตองทําตามที่ไดหาเสียงไวและบางอยางจะกอใหเกิดผลเสีย
ตอสหกรณแ จึงตองการใหบุคคลเหลานีไ้ ดรับความรูความเขาใจในเรื่องของสหกรณแดวย
นอกจากนี้ยังมีประเด็น ผูต ตรวจสอบบางแหง เป็น ผูใตบัง คับบัญชาของหั วหนา โดย
ผูบังคับบัญชาจะเลือกใหเขาทําหนาที่ และเมื่อคนเหลานี้เขามาเป็นผูตรวจสอบแลวจะไมกลาแสดง
ความคิดเห็นหรือขอสังเกตอะไรมากนัก จึงขอฝากเรื่องนีไ้ วดวย
 คุณทองเปลว ศุภาคม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จากัด
กลาวเสริมวาสิ่งที่คาดหวังไวคือ ถามีการตั้งเป็นสมาคมหรือชมรมแลว เราตองทําให
หนวยราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของยอมรับ และคาดหวัง ไปถึงวาตองการใหกรมตรวจบัญชี
สหกรณแตองกําหนดไววาผูที่จ ะมาเป็น ผูตรวจสอบกิจ การของสหกรณแตองผา นการอบรมจนจบ
หลักสูตร ไดรับประกาศนียบัตรจากสถาบันที่ใหการอบรม เชนเดียวกับผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่กรม
ตรวจฯ ไดกําหนดไววาตองไดรับการอบรมตามหลัก สูต รที่กําหนดไว เหลานี้คือความคาดหวัง ที่
ตองการ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวเพิ่มเติมวาจากประสบการณแของสถาบันฯ เรามองวา
หลักสูตรของหนวยงานราชการนั้นไมสามารถเอือ้ ใหมีเนือ้ หาสาระที่ควรจะเป็นหรือควรจะมี และไม
เพียงพอที่จะชวยยกระดับขีดความสามารถของผูที่จะทําหนาที่ยกระดับสหกรณแและนําประโยชนแสู
สมาชิกและชุมชนไดจริง ดังนั้นทําใหอยากมีสมาคมนีข้ ้นึ เพราะตองการใหมีแหลงเรียนรูอิสระที่จะมี
สวนเสริมสรางคุณคาเพิ่มจากหนวยงานภาครัฐได
 คุณกฤตธี จันทร์สง่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด
ถามวากรมตรวจบัญชีฯ มีความรูสึกอยางไรกับสมาคมผูตรวจสอบที่กําลังจะตั้งขึน้ นี้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตามกฎหมายไดกําหนดไววา สมาคมคือ คนจํานวน 10 คนขึ้น
ไปที่มีความคิดเห็นตรงกัน ในเรื่องหนึ่งและมีสมาชิก ไปจดทะเบียนตามวัตถุประสงคแและทํางานไดซงึ่
จะมีหนวยงานดูแลในสวนนี้ จากแนวคิดนี้จึงขอเลาความเป็นมาของเครือขายเปาบุนจิ้น ที่ตองยก
ความดีใหแกผูทรงคุณ วุฒิที่ชวยยกรางหลักสูตร โดยไดเชิญหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของคือกรม
ตรวจบัญชีฯ และผูเชี่ยวชาญหลายทานเขารวมการยกรางหลักสูตรนี้ดวย และคิดถึงดวยวาหากจะ
พัฒนาสหกรณแออมทรัพยแให ครอบคลุมทั่วประเทศนั้น ชุมนุมสหกรณแฯ ตองมีบทบาทจึง ไดเชิญ
ตัวแทนจากชุมนุมฯ มารวมเรียนรู
ทั้งนี้จากประสบการณแเราไดพบวาบางครั้งเราไดรับผลกระทบจากบางหนวยงานบาง
เชน ในการอบรมผูต รวจสอบรุนที่ 5 หนวยงานสันนิบาตสหกรณแไดตั้งขอสัง เกตวาสถาบันฯ ทํา
หลักสูตรนีเ้ พื่ออะไร เพราะสันนิบาตฯ และชุมนุมฯ เองก็ไดมีการอบรมในเรื่องนีอ้ ยูแ ลว สถาบันฯ จึง
เชิญผูทรงคุณวุฒิเขารวมหารือใหคําชีแ้ จงในกรณีนวี้ า เราคิดวาหลักสูตรการอบรมผูตรวจสอบฯ ที่มี
อยูน ั้นไมสามารถตอบโจทยแได และจากการวิเคราะหแยุทธศาสตรแท่สี ําคัญในขณะนั้นมีความคิดเห็นวา
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ถาจะเปลี่ยนการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณแไดตองขึ้นอยูก ับคนที่มีปัญญา มีจิตวิญญาณ
มีห ลัก การ และประสบการณแ ที่ดี จึ ง ไดหารือกับผูทรงคุณ วุฒิ เพื่อเลือกระหวางกรรมการกับผู
ตรวจสอบฯ ซึ่งบทสรุปที่ไดคือ ควรเลือกพัฒนาผูตรวจสอบกิจการเพราะเห็นวามีการทํางานที่เป็น
อิสระมากกวา และนาจะสามารถเขาไปชวยในการพัฒนากลไกของสหกรณแได เพื่อเป็นอีกหนึ่งสวนที่
ชวยเสริมการทํางานของกรมตรวจบัญชีสหกรณแที่ดําเนินการกันอยางเต็มที่ แตอาจเป็นเพราะการ
ทํางานที่ตองครอบคลุมสหกรณแไปทั่วประเทศ เราจึงคิดวายังไมเพียงพอ
ดังนั้นสถาบันฯ จึงมองยุทธศาสตรแในสวนที่ยังขาดไป จึงเลือกพัฒนาผูตรวจสอบกิจการ
พรอมกับสรางแบรนดแ โดยมองเชิงบูรณาการ สรางแบรนดแใหผูตรวจสอบที่ผานการอบรมหลักสูตร
จากสถาบันฯ ตลอดสัปดาหแ ใหส หกรณแเห็นวา คนเหลานี้มีความเสียสละในการเขารับการอบรม
และมีการสรางเวทีเรียนรูซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณคาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 แตในสวนของการ
สรางจรรรยาบรรณ เรามองวานาจะเป็นสวนงานของกรมตรวจฯ มากกวา เมื่อเราพอจะสรางสังคม
การเรียนรูได ซึ่งเป็นการตอบโจทยแที่ถามมาวาเราคงไมไดไปขออนุญาตกรมตรวจฯ แตถากรมฯ เห็น
ดวยคงจะมีการเสริมพลังกัน มากขึ้นโดยมีอาจารยแวรเทพ ไวยทยาวิโรจนแ เป็นผูเชื่อมโยงระหวาง
สถาบันฯ กับกรมตรวจฯ อยูด วย
 อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มก.
จากการไดรับฟัง ประสบการณแการทํางานของผูตรวจสอบกับกรรมการ ไดเห็ นวามี
วัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละองคแกร บางองคแกรทํางานกันแบบพี่นองทําใหการตรวจสอบไมมี
ปั ญ หา ส ว นสหกรณแ ใ นหน ว ยงานทหา รหรื อ ตํ า รวจก็ จ ะเป็ น อี ก วั ฒ นธรรมหนึ่ ง ส ว นใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแท่เี คยเป็นผูตรวจอยูนั้น จะสามารถพูดคุยกันไดเพราะเป็นอาจารยแและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งหมดที่ยกมาคือลักษณะวัฒนธรรมองคแกรที่แตกตางกัน
จากเรื่องวัฒนธรรมองคแการที่แตกตางกันนี้ ทําใหคิดว าการตั้งสมาคมผูตรวจสอบนั้น
ควรจะเริ่มที่การสรางความรูกอน สรางความสัมพันธแใหรูจักหนาที่ของแตละตําแหนงเป็นอยางไร ผู
ตรวจสอบตองรูขอบเขตอํานาจการทํางาน สวนกรรมการนาจะมีความรูความเขาใจในหนาที่ของ
ผูตรวจและใหความรวมมือในการตรวจสอบ และเมื่อทุกฝุายเกิดความเขาใจในหนาที่ของกันแลว
จากนั้นคอยสรางเสริมพลังใหเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย โดยผูตรวจสอบตองมีจรรยาบรรณและมี
ศักดิ์ศรีของตัวเอง แลวสุดทายจึงคอยๆพัฒนาเป็นสมาคมวิชาชีพอีกขัน้ หนึ่ง
 คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลาวถึงรางวัตถุประสงคแในการจัดตั้งสมาคมที่ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดนําเสนอในที่
ประชุมไว 6 ขอ จะพบวาสมาคมนี้เป็นองคแกรที่ใหความรูเป็นหลัก จึงมีความเห็ นวาสมาคมนี้จ ะ
ประสบความสําเร็จในการให ความรูไดนั้นขึ้นอยูกับผูนํา ซึ่ง หมายถึงกรรมการสมาคมชุด แรก จึง

1-222

อยากขอฝากทิง้ ทายไวใหทุกทานคํานึงถึงผูท่เี หมาะสมที่จะมาเป็นผูนํา โดยสิ่งสําคัญคือตองเป็นผูรู
จริง ซึ่งคือผูท่ปี ฏิบัติจริง เนื่องจากวัตถุประสงคแทั้ง 6 ขอนีผ้ ูท่ปี ฏิบัติจริงจะเป็นผูที่สามารถใหขอมูล
ไดเป็นอยางดี
สําหรับประเด็นที่มีผูถามเรื่องกรมตรวจบัญชีสหกรณแทราบเรื่องนี้หรือไมนั้น ขอเรียนวา
เคยไดคุยกับผูบริหารระดับสูงของกรมตรวจฯ ทานไดใหขอสังเกตเชนเดียวกับที่คุณทองเปลวกลาวไว
วาควรจะตองเดินไปดวยกัน เพราะถาไมเดินไปดวยกันแลวอาจเกิดความเขาใจผิดตอกันได
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ไดชแี้ จงกรณีที่ไดมีการจัดประชุมกอนหนานี้ 2 ครั้งแลวมีบาง
ทานไมไดเขารวมการประชุมนั้น เพราะจากประสบการณแการทํางานของสถาบันฯ นั้นถาจะทํางานที่
ยากจะตองเริ่มจากการพูดคุยหารือกับผูท่เี ขาใจกันกอน จึงจัดการประชุมระหวางผูทรงคุณวุฒิและผู
ผานการอบรมหลักสูตรเปาบุนจิน้ รุนพี่ แลวจึงคอยขยายวงออกไปในครั้งที่ 2 และการประชุมครั้งนี้
เป็นครั้งที่ 3 นอกจากนีส้ ถาบันฯ เชื่อวาผูผานการอบรมหลักสูตรเปาบุนจิ้นนั้นทุกคนมีเจตนาดีกับ
สถาบันฯ มีการให ขอมูลตางๆ เป็นอยางดี จึงคิด วางานของเราจะสามารถกาวไปไดดวยดีเพราะ
เจตนาอัน ดีของทุก ทาน ทั้ง นี้ห ากผูเขารวมประชุมมีขอสงสัยหรือตองการฝากประเด็น เพิ่มเติม
สามารถฝากไวกับเจาหนาที่ของสถาบันฯ ได และขอเชิญอาจารยแวรเทพ ไวทยาวิโรจนแ กลาวเพิ่มเติม
 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอตอบคําถามเรื่องที่กรมตรวจบัญชีสหกรณแมีความคิดเห็นอยางไรกับการจัดตัง้ สมาคม
ซึ่งกรณีนีก้ รมตรวจฯ ไมมีความเห็นเป็น Negative แตมีความเห็นวาสมาคมตั้งขึ้นแลวนั้นควรจะ
1. สามารถเดินงานไดอยางถาวร
2. อยากใหเป็นสถาบันที่สนับสนุนดานวิชาการ
3. อยากใหไมเป็นสถาบันที่ตั้งขึน้ เพื่อผลประโยชนแอื่นใด ไมอยากใหเป็นเครื่องมือของ
ใคร-เพือ่ อะไร
โดยกรมตรวจฯ ตองการใหสมาคมที่จะตั้งขึ้นนีม้ ีความยั่งยืนตอไป เพื่อเป็นศูนยแรวมของ
ทุกฝุายในการทําความเขาใจกัน ขณะเดียวกันตนเองมองวาการตั้งสถาบันจะคลายกับเป็นแหลงพัก
พิงหรือที่กําบังใหแกผูตรวจสอบของพวกเรา ที่ขณะนี้ยังไมมีสถาบันหรือโรงเรียนที่จะมาชวยหนุน
เสริม เป็นที่พบปะสังสรรคแ หารือเรื่องราวตางๆ ของผูตรวจสอบฯ ดังนั้นเราอาจจะเป็นจุดเริ่มที่จะจุด
ประกายความคิดเหลานี้
อีกประการหนึ่ง คือสมาคมที่เราจะตั้งนั้นเป็น สมาคมผูต รวจสอบกิจการ ที่กลุมริเริ่ม
จํานวนหารอยกวาชีวิตนั้นเนนมาทางดานผูตรวจสอบกิจการสหกรณแออมทรัพยแ ซึ่งที่จริงแลวอยาก
ใหเป็น ศู น ยแร วมของผูต รวจสอบทุก วิชาชีพ ทั้ง ในดานสหกรณแบริก าร สหกรณแก ารเกษตร หรือ
สหกรณแนิคม เป็นตน และแมกระทั่งเครดิตยูเนี่ยนที่ขณะนีค้ อ นขางนาเป็นหวงเพราะคอยๆ หางจาก
จิตตารมณแคอ นขางมาก จากการพูดคุยกับผูจัดการใหญไดเลาใหฟังวามีความเป็นหวงเรื่องคนรุน
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ใหมของเครดิตยูเนี่ยนที่ไมคอยเขาใจในจิตวิญญาณของคนรุนเดิม โดยจะมองไปที่ผลประโยชนแตอบ
แทนที่คุมคา และสะดวกรวดเร็วเทานั้น โดยไมมีการพูดถึงเรื่องคุณคาเชนในอดีต ดังนั้นตนเองจึง
ไดรับการชักชวนใหไปรวมกันกับเครดิตยูเนี่ยนรุนเกาทําอะไรบางอยางเพื่อที่จะชวยฉุดรั้งใหคนรุน
ใหมมีจิตสํานึกในเรื่องจิตตารมณแที่เขมแข็งเชนเดียวกับคนรุนกอน
สําหรับสมาคมผูตรวจสอบของพวกเราเองนั้นควรจะใหมีเจตนารมณแที่แนวแนในการที่
นอกจากจะดูแลให มีคุณภาพดีอยูในกรอบวินัยที่ดีแลว ยังอยากจะใหมีแ นวคิด ทางดานจิต ใจ จิต
วิญญาณ ปรัชญา หลักการ และอุดมการณแของสหกรณแ ซึ่งหากคนเรามีธรรมาภิบาล มีจิตวิญญาณ
ที่ดีแลวนั้น เลาจื๊อบอกไววา
“แหงใดก็ตามที่มีระบบ มีคนมีศีลธรรม แหงนั้นไมตองการผูตรวจการของรัฐ ”
ดัง นั้น ถาเราดีจริงแลวเราไมตองมี คนตรวจสอบ เชนที่เคยกลาวไววา “ผูทําการโดย
สุจริตไมตองกลัวเสียงเคาะประตูยามราตรี” สุดทายจึงขอฝากไววาถาเราตั้งสมาคมขึ้นไดแลว ตอง
พยายามใหเป็นที่เกาะเกี่ยวในเรื่องสัมพันธภาพ แนวความคิดที่เป็นประโยชนแ และยึกหลักสหกรณแให
แนวแนมั่นคงตอไป
 คุณเฉลิม นิลจันทร์ สหกรณ์ออมทรัพยครูปัตตานี จากัด
ขอถามอาจารยแวรเทพ ไวทยาวิโรจนแ วาในวันครบรอบ 60 ปีที่ผานมา มีผูใหญหลาย
ทานไดเกริ่นไววาจะตั้งสมัชชาผูตรวจสอบกิจการ จึงอยากทราบวาจะเป็นไปไดหรือไมที่จะมาบูรณา
การกับสมาคมของเรา
 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่จริงแลวทานอธิบดีฯ ไดพูดถึงชมรมผูตรวจสอบกิจการ โดยจะใหทุกจังหวัดมีชมรมผู
ตรวจสอบ เนื่ อ งจากกรมตรวจฯ เองมี ห ลั ก สูต รผู ต รวจสอบมานานแล ว เช น กั น แต มี ผู เ สนอ
แนวความคิดใหจัดตั้งเป็นสมัชชาใหญระดับประเทศไดหรือไม จึงเป็นอีกแนวคิดหนึ่ง ซึ่งเหลานีจ้ ะเป็น
เรื่องเฉพาะของการรวมตัวและประชุมกิจกรรมกลุมกันเอง ซึ่งไมกระทบกับการจัดตั้งสมาคมของเรา
โดยกรณีของเราจะเป็นการพัฒนาเรื่องอุดมการณแ วิชาการ ทั้งนีจ้ ากการพูดคุยกับทานอธิบดีฯ ทาน
เสนอวาถามีการตั้งสมาคมแลวชมรมตางๆ นาจะเขามาเป็นสมาชิกสมาคมกับพวกเราดวย
นอกจากนี้ขอแจงขาววาขณะนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณแกับสถาบันแมโจ ไดรวมมือกัน
จัดตั้งศูนยแ National Institute for Cooperative Accoperative Administrator Development (NICAAD)
ขึ้นเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผูบริหารงานดานบัญชีสหกรณแ รวมถึงพัฒนาผู ที่ดูแลงานดาน
สหกรณแดวย โดยมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไปแลว 3 รุนสําหรับภาคเกษตรโดยตรง และคาดวาใน
เดือนมิถุนายนจะมีหลักสูตรสําหรับประธาน คณะกรรมการ ผูจัดการ และผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณแออมทรัพยแเป็นการเฉพาะดวย โดยจัดที่ส ถาบันแมโจ จ.เชียงใหม จึงนํามาเรียนใหผูรวม
ประชุมทุกทานทราบสําหรับผูท่สี นใจ
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววาสิ่งเหลานี้เมื่อมีผูใหญรับฟังและเขามาเชื่อรอยในวง
สัมพันธแที่มีเปูาหมายเดียวกันจะชวยใหทํางานไดดี และขอสรุปสั้นๆ อีกครั้งวาทุนประเดิมของเราคือ
ทุนทรัพยากรมนุษยแที่มีคุณคา 541 ชีวติ และกลุมผูริเริ่มหลักสูตร โดยมีเปูาหมายเพื่อเป็นโรงเรียน/
เวที หรื อ สั ง คมฐานความรู โดยเปู า หมายท า ยสุ ด คื อ การนํ า คุ ณ ค า สหกรณแ เ พื่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของสหกรณแ แลวในที่สุด สมาคมของเราจะมีคนเขามามีสวนรวมไดเอง แตในทาง
ตรงกันขามถาผูริเริ่มทําไมดีแลวสมาคมก็ตองลมเลิกไปเองในที่สุด และขอฝากทุกทานโดยเราจะนํา
ขอมูลทั้งหมดมากรั่นกรองกันคนวงในอีกครั้ง
นอกจากนี้ขอฝากผูมีความสามารถในการออกแบบโลโกของสมาคม โดยจะมีรางวัล
ตอบแทนใหมูลคาประมาณ 3,000 บาท และขอกําหนดสงประมาณสิน้ เดือน ทั้งนีเ้ ราไดประสานงาน
กับสํานักงานเขตในเรื่องการขอจดทะเบียนไวแลว โดยจะเชิญผูทรงคุณวุฒิและแกนนํามารวมหารือ
กันอีกครั้ง คาดวาจะใชเวลาประมาณ 2 เดือนในการจดทะเบียนที่เขต ซึ่งจะเป็นเขตใดนั้นตองขอ
พิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง
ทั้ง นี้ ทางสถาบัน ฯ น อมรับฟั ง ข อคิด เห็ น ในทุก เรื่องและขอขอบคุณ ทุก ท าน รวมถึ ง
ผูทรงคุณวุฒิท่ชี วยสงเสริมสนับสนุนกับมาโดยตลอด และขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา

17.00 น.
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รายงานการประชุมย่อยโครงการร้าน Farmer Shop
วันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 08.30-09.00 น.
ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพยแ
2. นางสาวณัฐกานตแ
3. นางสาววสินธรา

ภัทราวาท
สหวัชรินทรแ
ขวยเขิน

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
นักวิจัยประจําโครงการ
เจาหนาที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น.
ประธานกลาวเปิดประชุมและขอใหท่ปี ระชุมพิจารณาปรับปรุงเรื่องระบบการจายชําระ
คาสินคาแกผูประกอบการราน Farmer Shop ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ปัญหาความล่าช้าในการจ่ายชาระค่าสินค่าแก่ผปู้ ระกอบการ
เนื่องจากในรอบบัญชีท่ผี านมา การเบิกขออนุมัติจายชําระคาสินคาแกผูประกอบการมี
ความลาชา และระบบการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับสภาวะเหตุการณแจริง ดังนั้นที่ประชุมจึงได
สรุปปรับปรุงนโยบายดานการจายชําระคาสิน คา ระบบขั้น ตอนการปฏิบัติงาน และปรับปรุง ชุด /
รูปแบบเอกสารในการขออนุมัติใหมดังนี้
1.1 นโยบาย
(1) การชําระคาสินคากรณีฝากขาย จะพิจารณาจายชําระคาสินคาตามจํานวนที่
ขายไดจริง ซึ่งเป็นยอดขายระหวางวันที่ 1 – 19 ของทุกเดือน และแจงยอดจําหนายแกผูประกอบการ
สินคาฝากขาย เพื่อใชในการออกใบวางบิลตอไป ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
(2) ผูประกอบการสินคาฝากขายตองจัดสงใบแจงหนี้ /ใบวางบิล ภายในวันที่ 24
ของทุกเดือน เพื่อประกอบชุดเอกสารขออนุมัติเบิกจาย
(3) จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติหลักการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 21 ของทุก
เดือน และดําเนินการขออนุมัติเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 24 ของทุกเดือน
(4) การชํ า ระค าสิ น คา ทุ ก ประเภทจะชํ า ระเป็น เงิน สดด ว ยการโอนเข าบั ญ ชี
ผูประกอบการ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน และเก็บสําเนาใบฝากเงินเพื่อเป็นหลักฐาน

1-226

1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 1 ขัน้ ตอนการชําระคาสินคาเป็นเงินสดกรณีฝากขาย
ฝุายบัญชี/การเงิน (ผู้รับผิดชอบ:นางสาววสินธรา)

ผู้ประกอบการ
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เริ่มตน
ไฟลแยอดขายรายเดือนแยกตาม
รายผูป ระกอบการ

ทุกวันที่ 19 ของทุกเดือน สรุปยอด
รายการขายประจําเดือนและแจ้ง
ผู้ประกอบการ

รายงานสรุปยอดขาย
ประจําเดือนรวมยอดคางจาย
รายบุคคล

รายงานสรุปยอดรวมจาย
ประจําเดือน

แจงดวย SMS

ใบขออนุมัติหลักการเบิกจาย
ภายในวันที่ 20

เสนอเพื่อตรวจสอบโดย
ผูช วยผอ.:คุณณัฐกานตแ+คุณสายสุดา

เสนอเพื่ออนุมัตหิ ลักการฯ โดย
ผอ. : รศ.จุฑาทิพยแ ภายในวันที่ 21
ใบนําฝากธนาคาร ราย
ใบนําฝากธนาคาร
ราย
ผูป ระกอบการ
า
ผูป ใบนํ
ระกอบการ

ใบเบิกเงินจากธนาคาร

ใบขออนุมัติเบิกจาย
(พรอมแนบชุดเอกสารขอ
อนุมัติหลักการ)

เสนอเพื่อตรวจสอบโดย
ผูช วยผอ.:คุณสายสุดา

เสนอเพื่ออนุมัติเบิกจาย โดย
ผอ. : รศ.จุฑาทิพยแ ภายในวันที่ 21

ตรวจสอบยอดและจัดทําเอกสารวาง
บิล สงกลับภายในวันที่ 24

นําฝากเงินสดเขาธนาคารแก
ผูป ระกอบการรายบุคคล
ภายในวันที่ 25
อัพเดทขอมูลรายละเอียดการจายชําระเงินในรายงาน
สรุปยอดรวมจายประจําเดือน และแจงการจายชําระเงิน
แกผูประกอบการ

แจงดวย SMS,
Fax, Email

P
เก็บเอกสารเขาแฟูมจาย
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1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(1) รายงานสรุปยอดขายประจําเดือนรวมยอดคางจายรายบุคคล
(2) รายงานสรุปยอดรวมจายประจําเดือน
(3) ใบขออนุมัติหลักการเบิกจาย
(4) ใบขออนุมัติเบิกจาย
(5) ใบเบิกเงินจากธนาคาร
(6) ใบนําฝากธนาคาร รายผูประกอบการ
เลิกประชุมเวลา 9.00 น.

1-229

รายงานการประชุมย่อยโครงการร้าน Farmer Shop
วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 10.00–12.00 น.
ณ ห้อง 214 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
4. รศ. จุฑาทิพยแ
5. นางสาวสายสุดา
6. นางสาวณัฐกานตแ
7. นางสาววสินธรา

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สหวัชรินทรแ
ขวยเขิน

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผอ.สถาบันวิชาการดานสหกรณแ
นักวิจัยประจําโครงการ
เจาหนาที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกลาวเปิดประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบราน Farmer Shop โดยมีวัตถุประสงคแ
เพื่อปรับระบบการทํา งานในสวนของ Back Office และการจายชําระเงินแกผูประกอบการ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
วาระที่ 1 สรุปประเด็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากในการปฏิบัติงานที่ผานมา ระบบการทํางานในสวนของ Back Office ยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาใดนัก มีความลาชาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนําทรัพยากรที่มีอยูไ ปใชทั้งในสวน
ของ Software และผูปฏิบัติงานยังไมไดเต็มศักยภาพมากนัก ดังสรุปประเด็นปัญหาได 3 ประเด็น
หลักดังนี้
1.1 การบัน ทึก รายการในระบบ Ada มีก ารกําหนดรหัส สิน คาไมส อดคลองกับการ
นําไปใช และไมเป็น มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสง ผลให ไมสามารถนําขอมูล ไปใชไดอยางที่ควรจะเป็น
โดยเฉพาะขอมูลสําหรับจั ด ทํารายงานการจายชําระคาสิน คาแกผูประกอบการ ทําใหเกิด ความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และมีความลาชากวาที่กําหนด
1.2 การบัน ทึกขอมูลเบื้องตนในฐานขอมูลของระบบ Ada ไมครบถวน เนื่องจาก
ผูปฏิบัติงานยังไมชํานาญ และไมเขาใจในการนําขอมูลนั้นๆไปใชงาน สงผลใหไมสามารถใชงานใน
บาง Function ของโปรแกรมไดอยางที่ควรจะเป็น
1.3 ไมมีการทําสรุป อัพเดทใบสงของจากผูประกอบการเพื่อเป็นฐานขอมูลการรับ
สินคา เพราะโปรแกรม Ada ไมมีรายงานสรุปยอดขายสินคาฝากขายของแตละผูประกอบการที่จะใช
สําหรับการสรุปยอดจายชําระคาสินคา ดังนั้นในปัจจุบันการจายชําระเงินผูประกอบการแตละครั้ง
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ประกอบดวยขอมูลจากเอกสารหลายชุดที่ไมมีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งทําใหมีโอกาสทําใหรายงานสรุป
ผิดพลาดได
ระเบียบวาระที่ 2 แนวทางแก้ไข
กล า วโดยสรุ ป การทํ า ยอดสรุ ป การจ า ยชํ า ระเงิ น แก ผู ป ระกอบการทุ ก วั น ที่
) จะเกี่ยวของกับผูประกอบการ
/
) และผูประกอบการในระบบขายขาด (จายเต็มทั้ง
จํานวนตามบิล แตจะตัดรอบการจายทุกวันที่ 19) โดยในรอบบัญชีถัดไป ตั้งแตเดือน พฤษภาคม เป็น
ตนไป จะดําเนินการปรับปรุงแกไขระบบการปฏิบัติงานของ
ปัญหา
1. การกําหนด
รหัสสินคาเดิมไม
เหมาะสม

แนวทางแก้ไข
จัดกลุมสินคาของแตละผูประกอบการโดยใหใชรหัสใหมเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ดังนี้
M 0
0
3
0
1
6
รหัสตัวอักษรตัวแรก
หมายถึง ประเภทของผูประกอบการ ประกอบดวย
M – ผูประกอบการในระบบฝากขาย
N – ผูประกอบการในระบบซือ้ ขาด (กรณีคณ
ุ ออ)
S - ผูประกอบการในระบบซือ้ สด
รหัสตัวเลขลาดับที่ 2-4
หมายถึง รหัสเลขที่ของผูประกอบการ
รหัสตัวเลขลาดับที่ 5-7
หมายถึง รหัสเลขทีร่ ายการสินคาของผูประกอบการนั้นๆ
วิธีนี้จะชวยลดเวลาในการทํารายงานสรุป เพราะมีการจัดกลุม หมวดหมูข อง
ผูประกอบการ และรหัสสินคา ทําใหขอมูลมีการเรียงลําดับ งายตอการทําสรุป
และนําขอมูลไปใช
2. การบันทึกขอมูล ใหผูปฏิบัติงาน ยึดการปฏิบัตติ ามระเบียบปฏิบตั ิงานและคูม ืออยางเครงครัด
เบื้องตนในฐานขอมูล และใหมีการตรวจสอบตามลําดับการบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําให
โปรแกรม
สามารถวัดผล ประเมินผลการปฏิบัติงานไดและสามารถระบุปัญหาเพื่อ
นําไปสูการปรับปรุงระบบในขัน้ ตอไป
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3. ไมมีการทําสรุป
อัพเดทขอมูลใบสง
ของของ
ผูประกอบการใน
ฐานขอมูล

เนื่องจากระบบรายงานของโปรแกรม

ขัน้ ตอนในการดําเนินงานมีดงั นื้
1. บันทึกรับในโปรแกรม Ada ตามบิล/ใบสงของ
2. พริ้นทแใบสรุปยอดการซือ้ สินคารายผูประกอบการ จากโปรแกรม Ada
แนบดวยชุดเอกสารบิล/ใบสงของตัวจริง
3. นําชุดเอกสารขอ .
Excel
ทั้งนีก้ ารจัดทําฐานขอมูลในตาราง Excel จะชวยใหสามารถ re-check
ตรวจสอบการบันทึกรายการทุกรายการอยางครบถวน มีขอมูลอยูบ น
ฐานขอมูลเดียวกัน ซึ่งสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาปรับใชทํารายงานตางๆได
ตามความตองการ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุมพิจารณาปรับปรุงระบบการจ่ายชาระค่าสินค้า
แก่ผู้ประกอบการร้าน Farmer Shopครั้งที่ 001/เม.ย.55
วันที่ 3 เมษายน 2555
ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพยแ
2. นางสาวณัฐกานตแ
3. นางสาววสินธรา

ภัทราวาท
สหวัชรินทรแ
ขวยเขิน

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
นักวิจัยประจําโครงการ
เจาหนาที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น.
ประธานกลาวเปิดประชุมและขอใหท่ปี ระชุมพิจารณาปรับปรุงเรื่องระบบการจายชําระ
คาสินคาแกผูประกอบการราน Farmer Shop ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ปัญหาความล่าช้าในการจ่ายชาระค่าสินค่าแก่ผปู้ ระกอบการ
เนื่องจากในรอบบัญชีท่ผี านมา การเบิกขออนุมัติจายชําระคาสินคาแกผูประกอบการมี
ความลาชา และระบบการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับสภาวะเหตุการณแจริง ดังนั้นที่ประชุมจึ งได
สรุปปรับปรุงนโยบายดานการจายชําระคาสิน คา ระบบขั้น ตอนการปฏิบัติงาน และปรับปรุง ชุด /
รูปแบบเอกสารในการขออนุมัติใหมดังนี้
1.1 นโยบาย
(1) การชําระคาสินคากรณีฝากขาย จะพิจารณาจายชําระคาสินคาตามจํานวนที่
ขายไดจริง ซึ่งเป็นยอดขายระหวางวันที่ 1 – 19 ของทุกเดือน และแจงยอดจําหนายแกผูประกอบการ
สินคาฝากขาย เพื่อใชในการออกใบวางบิลตอไป ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
(2) ผูประกอบการสินคาฝากขายตองจัดสงใบแจงหนี้ /ใบวางบิล ภายในวันที่ 24
ของทุกเดือน เพื่อประกอบชุดเอกสารขออนุมัติเบิกจาย
(3) จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติหลักการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 21 ของทุก
เดือน และดําเนินการขออนุมัติเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 24 ของทุกเดือน
(4) การชํ า ระค า สิ น คา ทุ ก ประเภทจะชํ า ระเป็น เงิน สดด ว ยการโอนเข าบั ญ ชี
ผูประกอบการ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน และเก็บสําเนาใบฝากเงินเพื่อเป็นหลักฐาน
1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 1 ขัน้ ตอนการชําระคาสินคาเป็นเงินสดกรณีฝากขาย
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ฝุายบัญชี/การเงิน (ผู้รับผิดชอบ:นางสาววสินธรา)

ผู้ประกอบการ

เริ่มตน
ไฟลแยอดขายรายเดือนแยก
ตามรายผูป ระกอบการ

ทุกวันที่ 19 ของทุกเดือน สรุปยอด
รายการขายประจําเดือนและแจ้ง
ผู้ประกอบการ

รายงานสรุปยอดขาย
ประจําเดือนรวมยอดคางจาย
รายบุคคล

รายงานสรุปยอดรวมจาย
ประจําเดือน

แจงดวย SMS

ใบขออนุมัติหลักการเบิกจาย
ภายในวันที่ 20

เสนอเพื่อตรวจสอบโดย
ผูช วยผอ.:คุณณัฐกานตแ+คุณสายสุดา

เสนอเพื่ออนุมัตหิ ลักการฯ โดย
ผอ. : รศ.จุฑาทิพยแ ภายในวันที่ 21
ใบนําฝากธนาคาร ราย
ใบนําฝากธนาคาร
ราย
ผูป ระกอบการ
า
ผูป ใบนํ
ระกอบการ

ใบเบิกเงินจากธนาคาร

ใบขออนุมัติเบิกจาย
(พรอมแนบชุดเอกสารขอ
อนุมัติหลักการ)

เสนอเพื่อตรวจสอบโดย
ผูช วยผอ.:คุณสายสุดา

เสนอเพื่ออนุมัติเบิกจาย โดย
ผอ. : รศ.จุฑาทิพยแ ภายในวันที่ 21

ตรวจสอบยอดและจัดทําเอกสาร
วางบิล สงกลับภายในวันที่ 24

นําฝากเงินสดเขาธนาคารแก
ผูป ระกอบการรายบุคคล
ภายในวันที่ 25
อัพเดทขอมูลรายละเอียดการจายชําระเงินในรายงาน
สรุปยอดรวมจายประจําเดือน และแจงการจายชําระ
เงินแกผูประกอบการ

แจงดวย SMS,
Fax, Email

P
เก็บเอกสารเขาแฟูมจาย
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1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(1) รายงานสรุปยอดขายประจําเดือนรวมยอดคางจายรายบุคคล
(2) รายงานสรุปยอดรวมจายประจําเดือน
(3) ใบขออนุมัติหลักการเบิกจาย
(4) ใบขออนุมัติเบิกจาย
(5) ใบเบิกเงินจากธนาคาร
(6) ใบนําฝากธนาคาร รายผูประกอบการ
เลิกประชุมเวลา 9.00 น.

1-235

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 20/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 8/2555)
วันพุธที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 8.30–12.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
2. คุณสายสุดา ศรีอุไร
3. คุณกาญจนา คูหากาญจนแ
4. คุณบรรหาร

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
นักวิจัย
ประธานกรรมการบริหารโครงการราน
Farmer Shop

แสงฟูาสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการราน
Farmer Shop

5. คุณสุขุม
6. คุณสมพงษแ

ไวทยธํารงคแ
ชุมเพ็งพันธแ

กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

เริ่มประชุม

เวลา 8.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท มอบให คุณสายสุดา ศรีอุไร แจงเรื่องเพื่อทราบดังนี้

1. ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ไมสามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการราน Farmer Shop ในครั้งนีไ้ ด เนื่องจากติดภารกิจคุมสอบนักศึกษา
2. ขอความอนุเคราะหแคณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop ทุกทาน
กรอกแบบฟอรแมสํารวจการนําไปใชประโยชนแฯ ของสถาบันฯ ที่เจาหนาที่ไดเตรียมไวใหดวย
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 19/2555

รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร Farmer Shop ครั้ ง ที่
19/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ติดตามความก้าวหน้า Outlet กฟผ.
จากการหารือในที่ประชุมมีมติ ขอนัด พูดคุยกับตัวแทน กฟผ. ในวัน ศุกรแที่ 20
เม.ย. 2555 เวลา 14.00 น. เพื่อประเมินอุปสรรคและปัญหาที่พบจากการนําสินคา Farmer Shop ไป
วางจําหนาย ทั้งนี้จะทําการขอชั้นวางสินคาของ Farmer Shop เป็นสัดสวนแยกจากสินคาอื่น โดย
ตองสํารวจพื้นที่อีกครั้งภายหลังจากรานสหกรณแ กฟผ. ไดปรับปรุงพื้นที่ใหมเรียบรอยแลว และจะ
ขอหารือในทั้ง 2 พื้นที่คอื สํานักงานใหญ อ.บางกรวย และที่ อ.แมเมาะ ดวย
3.2
เศรษฐศาสตร์ มก.

รายงานยอดจ าหน่ า ยสิ น ค้ า โครงการ ณ อาคารปฏิ บั ติ ก ารคณะ

รศ.จุ ฑาทิพยแ ภัทราวาท มอบใหคุณ สายสุด า ศรีอุไร รายงานยอดจําหนาย
สินคาของราน Farmer Shop ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตรแ ตั้งแตเดือนมกราคม- มีนาคม
2555 โดยมียอดจําหนายรวมทั้งสิน้ 94,853 บาท มีกําไรสุทธิ 10,489.77 บาท ทั้งนีย้ ังไมรวมคาเชา
สถานที่ คาไฟ และคาพนักงานประจํารานคา 2 คน นอกจากนีม้ ีจํานวนสมาชิก M-card ณ วันที่ 31
มี.ค. 2555 จํานวน 486 ราย โดยจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธแ 2555 มีจํานวน 127
ราย
ซึ่ง ที่ประชุมพิจ ารณาแลวเห็ น วายอดกํ าไรสุทธิยัง ไมส ามารถรองรับคาเช า
สถานที่ คาไฟฟูา และคาจางพนักงานประจํารานได ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท จึงสอบถามความ
คิดเห็นเรื่องการตั้งราน Farmer Shop ในพื้นที่เจเจ มอลลแ วาจะดําเนินการในรูปแบบใดไดบาง เชน
ควรจะตองมีใครเป็นเจาของ โดยใชระบบของ Farmer Shop ซึ่งไดฝากใหคณะกรรมการรวมกันคิด
หาวิธกี ารดําเนินงานที่เหมาะสมตอไป โดยในระยะแรกโครงการนาจะสามารถหาทุนเรื่องคาเชาและ
ระบบการดําเนินงานใหได
ที่ประชุมไดรวมแสดงความคิดเห็นตางๆ โดยคุณกาญจนา คูหากาญจนแ ไดให
คําสําคัญไววา “เป็นคนไทยแท้ๆ แต่หาจุดวางสินค้าไม่ได้” ซึ่งเป็นสิ่งที่ผูประกอบการรายยอยกําลัง
ประสบปัญหานีอ้ ยูจ ํานวนมาก
3.3 ติดตามโครงการ Outlet ไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ที่ประชุมเห็นพองกันวาจะขอนัดหารือกับผูอํานวยการของรานคาไรสุวรรณ โดย
จะขอพนักงานดูแ ล Shelf ของโครงการ Farmer Shop โดยเฉพาะเป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ขอให
ผูประกอบการที่นําสินคาไปสงใหแกรานคาไรสุวรรณรวบรวมใบสงสินคามาใหแกโครงการฯ เพือ่ เป็น
ขอมูลในการหารือกับผูอํานวยการ ซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่พบ ไดแก สินคาในสต็อคไมมีผูนํามาจัด
วางบน Shelf สงผลใหชั้นวางสินคาของโครงการมีชองวางจํานวนมากดูไมสวยงาม ระบบการโอนเงิน
ไมเป็นไปตามที่ไดตกลงกันไว และไมสามารถตรวจสอบยอดการโอนได เป็นตน
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3.4 การเตรียมงานเกษตรแฟร์ (วันที่ 30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2555)
ที่ประชุมเห็นพองใหจัดจําหนายสินคาของโครงการราน Farmer Shop โดยขอ
พื้นที่เต฿นทแ 2 ล็อค (พื้นที่ล็อคละ 3x3 เมตร) และใหผูประกอบการนําสินคามาจําหนายโดยไม ตอง
ขายรวม ทั้งนีส้ ิ่งที่สําคัญคือใหคัดเลือกผูประกอบการที่สามารถเขารวมจําหนายสินคาไดทุกวัน โดย
โครงการจะเป็นผูออกคาใชจายในการประชาสัมพันธแและจัดทําแผนปูายโครงการ Farmer Shop ใน
งานนี้
นอกจากนั้นเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณแสภาพอากาศที่ไมเอือ้ อํานวย เชน ฝน
ตกหรือมีลมแรง จึงเสนอใหมีการจัดทําผาพลาสติกใสสําหรับคลุมสินคา และใหคุณสายสุดาติดตอ
คุณโอม เพื่อจัดทําโครงไมสําหรับเย็บผาใบติดเพื่อชวยกันฝนสาดดวย
3.5 การเตรียมการงานมหกรรมวิชาการ สกว. (20-24 มิ.ย. 2555)
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท นําเสนอรู ปแบบโครงสรางการจัดพื้นที่ของโครงการ
Farmer Shop ในงานมหกรรมฯ สกว. ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 10x10 เมตร โดยที่ประชุมสรุปขอใหนัดประชุม
ผูประกอบการในวันที่ 10 พ.ค. 2555 เวลา 9.00 น. เพื่อเตรียมสินคาแสดงในงานมหกรรมฯ สกว.
และใหคณะกรรมการเตรียมขอมูลเพื่อนําเสนอวาจะจัดแสดงสินคาอยางไรบาง
วาระที่ 4

โครงการรับรองคุณภาพสินคาเพื่อการยกระดับการรับรองโดย Farmer Shop

รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท แจงที่ประชุมวาโครงการจะมีก ารเตรียมทีมงานเพื่อเขา
ตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิต ของผูประกอบการเพื่อยกระดับการรบรองโดย Farmer
Shop ซึ่งในวันที่ 10 พ.ค. 2555 จะขอคําตอบรับจากผูประกอบการวารายใดยินดีเขารวมโครงการนี้
ดวย และคาดวาจะมีเจาหนาที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อติดตามตั้งแตเดือนมิถุนายนเป็นตนไป
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

1. รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการซือ้ ขาวจากชาวนา ใหแก
ผูเขารวมประชุม ซึ่ง คณะกรรมการในที่ประชุมใหความสนใจสมัครเป็น สมาชิก แตขอพิจ ารณา
รายละเอียดของขนาดบรรจุภัณฑแและราคาที่เหมาะสมอีกครั้ง
2. คุณสมพงษแ ชุมเพ็งพันธแ สอบถามเรื่องชั้นวางสินคาประเภทผลิตภัณฑแสมุนไพร
ของรานคาไรสุวรรณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ซึ่งไดรับแจงจากเจาหนาที่ของรานคาไรสุวรรณวา
กําลังดําเนินการตอเติมอยู จึงขอฝากคุณสายสุดา สายอุไร ติดตามสอบถามความคืบหนาในการ
ดําเนินการดวย
เลิกประชุมเวลา

18.00 น.
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รายงานการประชุมพิจารณาปรับปรุงระบบการทางาน Back Office ร้าน Farmer Shop
ครัง้ ที่ 004/เม.ย.55
วันที่ 26 เมษายน 2555
ณ ห้อง 214 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
8. รศ. จุฑาทิพยแ
9. นางสาวสายสุดา
10. นายสนธยา
11. นางสาวณัฐกานตแ
12. นางสาววสินธรา
13.นางสาววันวิสา

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สีแดง
สหวัชรินทรแ
ขวยเขิน
ยวงใย

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
ผูชวยผูอํานวยการฝุายสารสนเทศ
นักวิจัยประจําโครงการ
เจาหนาที่โครงการวิจัย
เจาหนาที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
ประธานกลาวเปิดประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบราน Farmer Shop โดยมีวัตถุประสงคแ
เพื่อปรับระบบการทํางานในสวนของ Back Office และการจายชําระเงินแกผูประกอบการ
ระเบียบวาระที่ 1 สรุปประเด็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากในการปฏิบัติงานที่ผานมา ระบบการทํางานในสวนของ Back Office ยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาใดนัก มีความลาชาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนําทรัพยากรที่มีอยูไ ปใชทั้งในสวน
ของ Software และผูปฏิบัติงานยังไมไดเต็มศักยภาพมากนัก ดังสรุปประเด็นปัญหาได 3 ประเด็น
หลักดังนี้
1.1 การบัน ทึก รายการในระบบ Ada มีก ารกําหนดรหัส สิน คาไมส อดคลองกับการ
นําไปใช และไมเป็น มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสง ผลใหไมสามารถนําขอมูล ไปใชไดอยางที่ควรจะเป็น
โดยเฉพาะขอมูลสําหรับจั ด ทํารายงานการจายชําระคาสิน คาแกผูประกอบการ ทําใหเกิด ความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และมีความลาชากวาที่กําหนด
1.2 การบัน ทึกขอมูลเบื้องตนในฐานขอมูลของระบบ Ada ไมครบถวน เนื่องจาก
ผูปฏิบัติงานยังไมชํานาญ และไมเขาใจในการนําขอมูลนั้นๆไปใชงาน สงผลใหไมสามารถใชงานใน
บาง Function ของโปรแกรมไดอยางที่ควรจะเป็น
1.3 ไมมีการทําสรุป อัพเดทใบสงของจากผูประกอบการเพื่อเป็นฐานขอมูลการรับ
สินคา เพราะโปรแกรม Ada ไมมีรายงานสรุปยอดขายสินคาฝากขายของแตละผูประกอบการที่จะใช
สําหรับการสรุปยอดจายชําระคาสินคา ดังนั้นในปัจจุบันการจายชําระเงินผูประกอบการแตละครั้ง
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ประกอบดวยขอมูลจากเอกสารหลายชุดที่ไมมีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งทําใหมีโอกาสทําใหรายงานสรุป
ผิดพลาดได
ระเบียบวาระที่ 2 แนวทางแก้ไข
กล า วโดยสรุ ป การทํ า ยอดสรุ ป การจ า ยชํ า ระเงิ น แก ผู ป ระกอบการทุ ก วั น ที่
) จะเกี่ยวของกับผูประกอบการ
/
) และผูประกอบการในระบบขายขาด (จายเต็มทั้ง
จํานวนตามบิล แตจะตัดรอบการจายทุกวันที่ 19) โดยในรอบบัญชีถัดไป ตั้งแตเดือน พฤษภาคม เป็น
ตนไป จะดําเนินการปรับปรุงแกไขระบบการปฏิบัติงานของ
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
1. การกําหนดรหัสสินคา จัดกลุมสินคาของแตละผูประกอบการโดยใหใชรหัสใหมเป็นมาตรฐานเดียวกันดังนี้
เดิมไมเหมาะสม
M 0
0
3
0
1
6

2. การบันทึกขอมูล
เบื้องตนในฐานขอมูล
โปรแกรม

รหัสตัวอักษรตัวแรก
หมายถึง ประเภทของผูประกอบการ ประกอบดวย
M – ผูประกอบการในระบบฝากขาย
N – ผูประกอบการในระบบซือ้ ขาด (กรณีคุณออ)
S - ผูประกอบการในระบบซือ้ สด
รหัสตัวเลขลาดับที่ 2-4
หมายถึง รหัสเลขที่ของผูประกอบการ
รหัสตัวเลขลาดับที่ 5-7
หมายถึง รหัสเลขที่รายการสินคาของผูประกอบการนั้นๆ
วิ ธี นี้ จ ะช ว ยลดเวลาในการทํ า รายงานสรุ ป เพราะมี ก ารจั ด กลุ ม หมวดหมู ข อง
ผูประกอบการ และรหัสสินคา ทําใหขอมูลมีการเรียงลําดับ งายตอการทําสรุป และนํา
ขอมูลไปใช
ใหผูปฏิบัติงาน ยึดการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานและคูมืออยางเครงครัด และใหมีการ
ตรวจสอบตามลํ า ดั บ การบั ง คั บ บั ญ ชาอย า งสม่ํ า เสมอ ซึ่ ง จะทํ า ให ส ามารถวั ด ผล
ประเมินผลการปฏิบัติงานไดและสามารถระบุปัญหาเพื่อนําไปสูการปรับปรุงระบบในขั้น
ตอไป
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3. ไมมีการทําสรุป
อัพเดทขอมูลใบสงของ
ของผูประกอบการใน
ฐานขอมูล

เนื่องจากระบบรายงานของโปรแกรม
ขั้นตอนในการดําเนินงานมีดังนื้
4. บันทึกรับในโปรแกรม Ada ตามบิล/ใบสงของ
5. พริน้ ทแใบสรุปยอดการซือ้ สินคารายผูประกอบการ จากโปรแกรม Ada แนบดวย
ชุดเอกสารบิล/ใบสงของตัวจริง
6. นําชุดเอกสารขอ .
Excel
ทั้งนี้การจัดทําฐานขอมูลในตาราง Excel จะชวยใหสามารถ re-checkตรวจสอบการ
บันทึกรายการทุกรายการอยางครบถวน มีขอมูลอยูบนฐานขอมูลเดียวกัน ซึ่งสามารถนํา
ขอมูลเหลานั้นมาปรับใชทํารายงานตางๆไดตามความตองการ

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 21/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 9/2555)
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.45–12.30 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณสายสุดา
3. คุณกาญจนา

ภัทราวาท
ศรีอุไร
คูหากาญจนแ

4. คุณบรรหาร

แสงฟูาสุวรรณ

5.
6.
7.
8.

ไวทยธํารงคแ
ชุมเพ็งพันธแ
ทรัพยแสินทวีลาภ
เจนวากรวงศแ

คุณสุขุม
คุณสมพงษแ
อาจารยแใจฟูา
คุณมณิสรา

เริม่ ประชุม

เวลา 8.45 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
นักวิจัย
ประธานกรรมการบริหารโครงการราน
Farmer Shop
รองประธานกรรมการบริหารโครงการราน
Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
ผูประกอบการสํารับโบราณ

1.1 ผลการดาเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์
ประจาเดือนเมษายน 2555
รศ.จุ ฑ าทิ พยแ ภั ทราวาท มอบใหคุณ วสิน ธรา ขวยเขิน เจา หนา ที่โครงการรา น
Farmer Shop รายงานผลประกอบการประจําเดือนเมษายน 2555 ดังนี้
ผลการดําเนินงานโครงการราน Farmer Shop ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน 2555 ณ
รานมินิมารแท คณะเศรษฐศาสตรแ มียอดขายสด 35,849 บาท รายไดอื่น ไดแ ก 1) รายไดจ าก
โครงการซื้อขาวจากชาวนา 17,346 บาท 2) รายไดจ ากการจํ าหนายสบูสมุนไพรใหกองคลังชวย
ของขวัญปีใหม 5,400 บาท รวมรายไดทงั้ สิน้ 58,595 บาท หักตนทุนรวมทั้งหมด 51,112.66 บาท
ดังนั้นจึงมีกําไรขัน้ ตนรวม 7,482.34 บาท หักคาใชจายในการดําเนินงาน 120 บาท เหลือกําไรสุทธิ
7,362.34 บาท ทั้งนีไ้ มรวมคาสถานที่ คาตอบแทนพนักงาน และคาสาธารณูปโภค
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จากนั้น รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท มอบใหคุณวสินธรา ขวยเขิน เลาสิ่งที่ไดเรียนรูใน
การทํางานกับโครงการราน Farmer Shop ที่ผานมา ซึ่งปัญหาที่พบคือ
1) เรื่องระบบฐานขอมูลที่ซอื้ จากบริษัทเอดา ดวยตัวเจาหนาที่เองยังมีความไมเขาใจ
ในระบบอยางเพียงพอ จึ งเกิดความผิดพลาดในการกรอกขอมูล และกรอกขอมูลไมครบถวน จน
สงผลใหฐานขอมูลไมเรียบรอยและเกิดปัญหาขึ้นเมื่อถึงกําหนดนัดชําระเงิน ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ กลาว
เพิ่มวาจากการทํางานพบวา ระบบฐานขอมูลของบริษัทเอดานั้นยังไมสมบูรณแ เนื่องจากไมมีการบอก
ของหาย ของเสีย หรือชํารุด ดังนั้นขอมูลที่ไดจึงยังไมใชความจริง และหากตองการขอขอมูลเพิ่มเติม
จะตองเสียเงินใหแกบริษัทเป็นครั้งคราวอีก ดังนั้นจึงไดขอเสนอแนะวาหากจะทํารานคาปลีกในชุมชน
อาจไมตองซือ้ ซอฟแวรแใชในรานก็ได เพราะอาจจะไมเหมาะกับชุมชนมากนัก
2) เรื่องระบบการสั่งซือ้ สินคา ในบางครั้งเจาหนาที่จะเกิดความผิดพลาดในการสั่ง
สินคา หรือลืมสั่งสินคาที่จําเป็นเขาราน จึงแกปัญหาดวยการใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปรึกษากับ
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ทุกเย็นวันศุกรแเพื่อหารือการสั่งซื้อสินคาในสัปดาหแถัดไปทุกครั้ง ทั้งนี้การ
สั่งซื้อจะตองมีการตรวจสต็อกสินคาในรานทุกวันเสารแ และพิจารณารวมกับคณะดําเนินงานเพื่อ
เตรียมการสั่ง และเตรียมแผนรองรับตอไป ซึ่ง รศ.จุ ฑ าทิพยแ ภั ทราวาท สรุปเพิ่มเติมวา ความ
ผิดพลาดในกรณีเชนนีเ้ กิดขึน้ จากตัวคน ซึ่งตองแกไขและพัฒนากันตอไป
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ถามเพิ่มเติมวาโครงการฯ มีวิธีตรวจสอบการหมดอายุ
ของสินคาอยางไรบางหรือไม
คุณวสินธรา ขวยเขิน ชีแ้ จงวามีการทําฐานขอมูลวันหมดอายุของสินคาทุกรายการ
โดยเฉพาะสิน คาที่เป็น ของสดจะตองมีขอมูล วัน หมดอายุในใบสงสินคาดวย ซึ่งคุณกาญจนา ให
ความเห็นเพิ่มเติมวาวิธีการเขียนวันหมดอายุของสินคาไวในใบสงสินคาเป็นเรื่องที่ดี โดยกรณีการสง
สิน คาไปจํ าหนายที่ไ รสุวรรณ ทางรานของคุณ กาญจนาไดทําเชน กัน แตคาดวาเจาหนาที่ของไร
สุวรรณ อาจไมมีการเก็บขอมูลเหลานี้ไวในฐานขอมูล ซึ่งอาจทําใหเกิดปัญหาสินคาหมดอายุคาง
สต็อกได
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปวาใหคุณวสินธรา บันทึกไวในคูม ือการทํางานวา “คน”
มักจะทําใหเกิด Error เพราะไมไดทําการจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูลใหเรียบรอยเมื่อไดรับสินคา
คุณ วสิน ธรา ขวยเขิน กลาวเพิ่มเติมเรื่องปัญหาที่พบในการทําบัญชีของราน ที่
จะตองเรียนรูเพิ่มเติมในทุกๆ เดือนเนื่องจากจะพบกรณีเรียนรูในรูปแบบที่แตกตางกันไปทุกเดือน
คุณสายสุดา ศรีอุไร กลาวเพิ่มเติมวา ทีมงานโครงการจะมีการประชุมหลักปฏิบัติ
การบันทึก การทํารายงาน ซึ่งหากเจาหนาที่ทุกคนทําตามกรอบระยะเวลาก็คิดวาไมนาเกิดปัญหา
โดยเฉพาะมีการตรวจสอบยอดจําหนายทุกสัปดาหแ จึงเห็นวาถาดําเนินการตามระบบที่วางไวจะไม
เกิดปัญหามากนัก
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวสรุปวาในระบบรานคาปลีกนั้น เรื่องสําคัญที่สุดคือ
ระบบการจายเงิน และระบบเช็คสต็อกสินคา ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษยแตองทําเอง ไมใชใชเพียงเครื่องมือ
หรือซอฟแวรแเทานั้น ดังนั้นรานคาปลีกหรือ Hypermart จึงเกิดความเสียหายเมื่อเลือกใชแตระบบ
ซอฟแวรแเพียงอยางเดียวในการควบคุมสิ่งเหลานี้ ซึ่งแตกตางจากรานเซเวนอีเลฟเวน ที่มีระบบจริง
ซึ่งสามารถทําใหรานคงอยูไ ด
คุณ บรรหาร แสงฟ้า สุวรรณ ถามเรื่องการแบง หมวดหมูสิ น คาวามีก ารจั ด แบ ง
อยางไร และแนะนําใหแบงเป็น Shelf life เพื่อชวยใหการดําเนินงานงายขึ้น และไมหลงลืมในการ
ตรวจสอบวันหมดอายุของสินคาดวย เชน ระบบการทํางานของรานเซเวนอีเลฟเวน ที่จะมีการทํางาน
อยางเป็นระบบ
คุณวสินธรา ขวยเขิน ชีแ้ จงวารานคาของโครงการฯ แบงหมวดสิน คาเป็น 3 หมวด
คือ 1) สินคาอาหารสด (Fresh food) 2) สินคาซือ้ ขาด 3) สินคาฝากขาย
รศ.จุ ฑ าทิพย์ ภั ทราวาท ชี้ แ จงวายั ง ไมส ามารถทํา เช น ที่คุ ณ บรรหารแนะนํ าได
เนื่องจากยังตองใชระบบเดิมที่ซอื้ มากอน ซึ่งขณะนีม้ ีการปรับระบบครั้งที่ 3 แลว มีบทเรียนแหงการ
เรียนรู ในเรื่องตางๆ และจะมีคูมือที่ไ ดจ ากการเรียนรูใ นที่สุด และพบวาจะตองมีมาตรการกั บ
พนักงานอยางมืออาชีพจึงจะดําเนินงานไปไดดี
1.2 ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของ Farmer Shop
สืบเนื่องจากที่ ดร.สีลาภรณแ บัวสาย รอง ผอ.สกว. ผูใหทุนสนับสนุนโครงการ ไดมี
คําถามเมื่อวันรายงานความกาวหนาโครงการที่ผานมา วาชุดโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณแ
และการคาที่เป็นธรรมที่ผานมา 13 ปี มีทิศทางเชิงยุทธศาสตรแอยางไร ตามรางแผนยุทธศาสตรแการ
ขับเคลื่อนการสหกรณแกาวสูการเป็นประชาคมอาเซียนนั้น สถาบันวิชาการดานสหกรณแไดมองวา
การกาวสูการเป็นประชาคมอาเซียนนั้นประเด็นที่ไดเรียนรูคือนักวิชาการหลายทานบอกวายังไมชัด
นัก แตสิ่งที่นาจะไปไดคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันฯ จึงคิดวาสหกรณแนาจะมีบทบาทใน
แนวทางตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1: แผนยุทธศาสตรแการขับเคลื่อนการสหกรณแกาวสูการเป็นประชาคมอาเซียน
โดยสถาบันฯ เห็นวาการจะกาวสูประชาคมอาเซียนโดยใชคําพูดที่วา “เราจะกาวไป
ดวยกัน” นั้นหากไมมีโครงสรางพื้นฐานแลวคงไมสามารถไปตอไป ทั้งนีส้ ถาบันฯ และเครือขายไดทํา
โครงสรางพื้น ฐานไวแ ลว เชน การเตรีย มคนที่พูด กัน ได เขาใจในเรื่องตางๆ โดยมีจุ ด มุง หมาย
(วงกลมตรงกลางภาพ) คือ การขับเคลื่อนการสหกรณแสูประชาคมอาเซียนเพื่อประโยชนแของสมาชิก
ตามอัตลักษณแของสหกรณแในการเป็นองคแการธุรกิจฐานสังคม โดยสถาบันฯ มีเครือขายตางๆ เป็น
ทุน ทางสัง คมที่ ทํางานรว มกัน มาตลอดกวา 10 ปี โดยใชยุทธศาสตรแต ามลู ก ศรทั้ ง 4 ดา น คื อ
1) โครงสรางพื้นฐานเกื้อหนุนอยางเหมาะสม 2) ระบบการเรียนรูเกือ้ หนุนการขับเคลื่อน 3) คนเขาใจ
เขาถึง และเขามามีสวนรวม และ 4) กําหนดAgenda ของขบวนการสหกรณแ มี Road map สูการ
ปฏิบั ติที่ ชัด เจน ซึ่ ง ทั้ง หมดนี้ เราจะสรา งกรอบที่ห วัง วา จะสรา งโอกาสในการใชส หกรณแก าวสู
ประชาคมอาเซีย น โดยเครือขา ยตางๆ จะคอยๆ เคลื่อนไป มี ร ะบบการเรียนรูที่เปิ ด โอกาสให
ประชาชนเป็นศูนยแกลางในการขับเคลื่อน การยกระดับความสามารถของธุรกิจสหกรณแและการนํา
ประโยชนแสูสมาชิก และมีกรอบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของสูวิสัยทัศนแ จากนั้นจึง
ของความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมวามีความคิดเห็นอยางไร
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ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ แสดงความคิดเห็นวาสวนตัวนั้นชอบระบบสหกรณแมา
นาน แตยังคงมีคําถามวาเหตุใดระบบสหกรณแจึงไมประสบความสําเร็จ เสียที ซึ่ง อาจเป็นเพราะ
ผลประโยชนแท่ไี มลงตัวจึงทําใหเป็นไปไมได และคิดวาอาจจะตองรอใหถึงภาวะจนตรอกจึงจะคิดหัน
หนาเขารวมกลุมกัน แตขณะนีถ้ าทุกคนยังประคองตัวไปไดเองก็จะยังไมมองเห็นถึงประโยชนแของการ
รวมกลุม และเมื่อเปิดเขตการคาเสรีอาเซียนแลว สิ่งที่จะเห็นไดชัดคือการเคลื่อนของแรงงานที่จะ
ผานเขาออกประเทศไดเสรีมากขึ้น ซึ่งประชากรไทยมีการเตรียมตัวมากนอยเพียงใด
สวนเรื่องการคาขายคิดวายังไมคอยนาเป็นหวงมากนักเพราะประเทศไทยยังอยูใน
ระดับผูนําในแถบอาเซียน แตสิ่งที่ตองมองในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรมคือ ตองไมใหคนเขาสู
ภาคอุตสาหกรรมมากไปกวาที่เป็นอยูใ นปัจจุบันแลวทิ้งภาคเกษตรกรรมไป เพราะหากอนาคตเกิด
ปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นจะประคองตัวไดยาก ดังนั้นหากเราจะนําขบวนการสหกรณแเขาไปชวยใหชีวิต
ความเป็นอยูข องเกษตรกรดีขนึ้ ทําใหเกษตรกรเห็นคุณคาในอาชีพเกษตรกรรมและยังคงอยูในภาค
การเกษตรตอไป ตองทําอยางไรใหเกษตรกรเห็นวาอาชีพการเกษตรนีห้ ากมีการจัดการดวยระบบทีด่ ี
แลวนาจะมีกําไรมากพอใหดํารงอยูไ ด แตยังมองไมเห็นแนวทางวาจะนําสหกรณแเขาไปชวยเหลือหรือ
จัดการอยางไรไดบา ง นอกจากนีอ้ ีกปัญหาหนึ่งคือตัวเกษตรกรผูผลิตกับพอคาคนกลาง จะตองแกไข
อยางไรใหเกษตรกรรายเล็กสามารถลืมตาอาปากได ดั งนั้นจึงคิดวาสหกรณแควรเขาชวยเกษตรกร
รายยอยใหเกิดการรวมกลุมดวยระบบสหกรณแ เพื่อชวยใหมีอํานาจตอรองเพิ่มมากขึ้นได และยังจะ
ชวยใหความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเพื่อชวยลดตนทุน ซึ่งเหลานี้นาจะชวยใหเกษตรกรกลุมราย
ยอยอยูร อดได
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กลาววาจากการมองในฐานะของผูประกอบการรายเล็ก
เห็นวาขณะนีภ้ าครัฐเริ่มเขามาหาชาวบานมากขึ้น แตก็ยังนับวานอยกวาความตองการจริงซึ่งเป็นสิ่ง
ที่นาเป็น หวง เพราะคนที่มีทุน มากๆ จะเป็น เจาของที่ดิน เรือกสวนไรน าหมด และสามารถนํ า
เทคโนโลยีสูงๆ มาใชใ นพื้นที่ไ ด แตสําหรับเกษตรกรรายยอยเองสุด ทายก็ตองกลายเป็นลูกจาง
นายทุนใหญไปหมด “ประเทศไทยจะเป็นเหมือนขนมหวานหม้อใหญ่” ใหนักลงทุนตางชาติเขามารุม
กินโต฿ะแสวงหาผลประโยชนแ ซึ่งนี่จะเป็นเหตุใหผูประกอบการรายยอยตองหันมารวมตัวกันในที่สุด
ดังเชนที่ ดร.อภิรดี กลาวไว และขณะนีใ้ นพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเองก็เริ่มมีการกวานซือ้ ที่ดินเก็บกัน
แลว ดังนั้นผูประกอบการหรือเกษตรกรรายเล็กที่ไมสามารถสูไดก็จะตองกลายเป็นลูกจางไปหมด
นอกจากนีห้ ากไมมีการควบคุมการใชสารเคมีในพืน้ ที่ดวยแลว สุดทายนักลงทุนก็จะทิ้งไวเพียงที่ดินที่
เสื่อมสภาพในอนาคต
อาจารย์ใ จฟ้า ทรัพย์สิน ทวีล าภ ถามวาในกรณีที่เกษตรกรมีผลผลิตประเภทผัก
ปลอดสารพิษออกมาจําหนาย เราจะมีท่ชี วยระบายสินคาใหแกเกษตรกรเหลานั้นหรือไม
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชีแ้ จงวาราน Farmer Shop จะเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยมีกลุม
กรีน (Green) ที่กําลัง จะเขามารวมกันผลักดันและจะมีการรวมหารือ เพื่อเกาะเกี่ยวจนอาจเป็น
Farmer Shop Thailand ซึ่งจะเริ่มเป็นแกนโดยตองทําระบบใหสมบูรณแ จะมีการสรางสังคมเรียนรู แต
ปัญหาคือคนยังไมเขาใจในระบบสหกรณแเชิงธุรกิจ ดังนั้นสถาบันฯ จึงไดจัดทําโบรชัวรแสําหรับแจกใน
งานมหกรรมวิชาการ สกว. ที่ราน Farmer Shop จะรวมจัดแสดงและจัดจําหนายสินคาในงาน โดย
โบรชัวรแนี้จะอธิบายถึง โครงการและแนกระบวนการดําเนิน งานทั้ง 5 ขั้นตอน โครงสรางธุร กิจ ที่
ประกอบดวยเครือขายผูบริโภค (450 ราย) และเครือขายผูผลิต จึงเกิดเป็นราน Farmer Shop ขึ้น
โดยมีรานตนแบบที่คณะเศรษฐศาสตรแ และมี Outlet ที่ไรสุวรรณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา และ
รานสหกรณแ กฟผ. จากนั้นจึงขอความคิดเห็นจากผูรวมประชุมวาควรปรับอะไรหรือไมอยางไร
คุณ บรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ แสดงความเห็ นวาคนแตล ะระดับจะใหความรูแ ละ
รายละเอียดที่แตกตางกัน ดังนั้นเห็นวาโบรชัวรแที่จะนําไปแจกนี้ คนฐานลางนาจะถามวาถาเขารวม
แลวจะไดอะไร สวนนักวิชาการ หรือนักวิจัยที่เยี่ยมชมจะมองวาองคแความรูแ บบนี้จะนําไปสูอะไร
จากนั้นจึงยกตัวอยางกลุมสหกรณแในจังหวัดชุมพรที่เริ่มแตกแยกเป็นกลุมเล็กกลุมนอย โดยใชเรื่ อง
ผลประโยชนแมาคุยกันมากขึ้น จึงมีคําถามวาจะทําอยางไรใหกลุมเหลานั้นตองเลือกระหวางหัวใจของ
ความยั่งยืนกับเรื่องผลประโยชนแ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนําวาในอนาคต เราคิดใหญแตจะเริ่มทําเล็กๆ แตลึก
และยั่งยืน ซึ่งชุมนุมที่คิดดีจะเขามาหาเราเอง โดยเราอยากใช ยุทธศาสตรแดาวกระจายแตยังไมมี
กําลังมากพอ และตองเริ่มจากการฝึกอบรมดังเชนที่อาจารยแใจฟูาแนะนํา ดังนั้นหากทุกทานเห็นดวย
กับยุทธศาสตรแนี้ เราจะรวมกาวไปดวยกัน
สรุปมติวาระที่ 1.2 ที่ประชุมเห็นดวยในหลักการ และเห็นวาควรจะมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโดยเชิญคณะกรรมการทุกทานรวมประชุมนอกรอบเพื่อตอยอดตอไป
1.3 เรี ย นเชิ ญ อ.ใจฟูา ทรัพ ย์ สิน ทวี ลาภ เข้ า ร่ ว มเป็ นกรรมการบริ ห าร
โครงการร้าน Farmer Shop
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท แจงแกคณะกรรมการในที่ประชุมวาไดขอเรียนเชิญ อ.ใจฟูา
ทรัพยแสินทวีลาภ เขารวมเป็นกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop เนื่องจากไดเรียนรูวาราน
Farmer Shop ควรจะตองมีสินคาประเภทอาหารสดเขาจําหนายในรานดวย จึงไดเชิญ อ.ใจฟูา ซึ่ง
เป็ น ผู ป ระกอบการอาหารมั ง สวิ รั ติ ด ว ยผั ก ปลอดสารพิ ษ และไม ใ ช ผ งปรุ ง รส มาร ว มเป็ น
คณะกรรมการเพิ่มอีก 1 ทาน
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 20/2555
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การเตรียมงานเกษตรแฟร์ (30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2555)

คุณ สายสุด า ศรี อุไ ร รายงานว ามหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตรแมี น โยบายเปลี่ ย น
หนวยงานผูรับผิดชอบจากเดิมคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เป็นสํานักงานบริการวิชาการ แต
บริเวณจัดงานยังอยูค งเดิม
รศ.จุฑ าทิพย์ ภัทราวาท กลาววา ประเด็น คือมหาวิทยาลัยจะขายเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยสถาบันฯ จะใช “โครงการซือ้ ขาวจากชาวนา” เป็นตัวโชวแผลงานบนอาคารจักรพันธแฯ
และใช Brand Ambassador เป็นผูดูแลใหความรูแกผูเขาชมผลงาน สวนรานคา Farmer Shop จะอยู
ดานลางบริเ วณเดิมเชน เดียวกับปี ที่ผา นมา ทั้ง นี้ในงานเกษตรแฟรแค รั้ง นี้ สถาบัน ฯ จะมีง านที่
เกี่ยวของ 3 สวนคือ
- โซนวิชาการ (บนอาคารจักรพันธแฯ) เป็นเรื่องโครงการซือ้ ขาวจากชาวนา
- Outlet Farmer Shop มอบใหกรรมการบริหารรานฯ ชวยรับผิดชอบดูแล
- บู฿ทขาวคุณธรรม/ขาวเกิดบุญ ใหตัวแทนขาวทัง้ 2 กลุมรับผิดชอบ
โดยสถาบัน ฯ จะจั ด ทํ าปู าย Outlet Farmer Shop ใหแ ละประสานงานกั บ
มหาวิทยาลัยให วาเป็น โครงการงานวิจั ยของสถาบันฯ แตผูประกอบการตองรับผิดชอบดูแลการ
จําหนายสินคากันเอง ซึ่งเป็นการใหผูประกอบการพบประชาชนโดยตรง
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เสนอความเห็นวาควรจะใหขอมูลแกผูชมงาน และตองมี
การ Educate คนที่เขามาชมดวยวาโครงการนีม้ ีขอดีอยางไรดวย การที่จะมีเครือขายเพิ่มขึ้นจะตอง
มองเรื่องการ Educate ดวย เพราะหากมุงขายเพียงอยางเดียวจะไมมีความแตกตางกับการขายทั่วไป
และการที่คนจะหันมาสนใจ Farmer Shop ไดนั้นจะตองมี Status ใหคนหันมาสนใจ
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ แสดงความเห็นวาจะตองมีคนเขาที่รานนาจะมีคําถาม
ในใจอยูแ ลววา “ทําไมตอง Farmer Shop”
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เสนอวาจะใชเจาหนาที่บนอาคารจักรพันธแผูดูแลบู฿ทแสดง
ผลงานวิจัย เป็นผูใหรายละเอียดของ Farmer Shop และอาจมีบัตรลดพิเศษสงใหลงไปซื้อที่ราน
ดานลางจะดีหรือไม
สรุปว่าจุดขายจะอยูด านลางมีปาู ยประชาสัมพันธแใหความรู สวนดานบนจะชวยให
วิชาการและมีสลิปสงลงไปซื้อดานลาง ซึ่งอาจมีสวนลดพิเศษใหดวย ทั้งนี้คณะกรรมการขอหารือ
นอกรอบวาตองใชพนื้ ที่เทาไหรจึงจะเหมาะสม
อ.ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ กลาววาสินคาที่จะนํามาลงในสวนของตนเองคือ สินคา
ประเภทน้ําตาล เชน น้ําตาลออย ตาลโตนด ทรายแดง ดอกเกลือ และอาหารมังสวิรัตปลอดสาร
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววาสินคาที่กลาวมานั้นยัง ไมผานระบบการคัดสรร
สินคาของโครงการ ดังนั้นอาจตองมาในนามรานของ อ.ใจฟูา เองเป็นแบบเฉพาะกิจ และตองนําเขา
กระบวนการคัดสรรสินคาตอไป สวนเรื่องการจัดพื้นที่ภายในเต฿นทแขอมอบใหคณะกรรมการเป็น
ผูดูแลจัดเตรียม ทั้งนีข้ อใหคณะกรรมการทุกทานจัดเตรียมอยางเต็มที่
3.2 การเตรียมการงานมหกรรมวิชาการ สกว. (20-24 มิ.ย. 2555)
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจงแกท่ปี ระชุมวาไดหารือกับคุณอรุษ นวราช ในสวนของ
ตลาดสุขใจเรียบรอยแลว ซึ่งคุณอรุษ รับดูแลในการนําสินคามาลงในโซนตลาดสุขใจทั้งหมด
ในสวนของโครงการราน Farmer Shop ที่ประชุมหารือแลวไดขอสรุปดังนี้
1. ตองมีสิน คาที่หลากหลาย โดยสินคาอื่น นอกจากสิน คาของคณะกรรมการนั้น
สถาบันฯ จะเป็นผูสั่งสินคาในทําเนียบโครงการ มาวางจําหนายและจะทําการเคลียรแบลิ ภายหลังเลิก
งาน ซึ่งตองหารือกับผูประกอบการแตละรายตอไป
2. อ.ใจฟูา เสนอใหจัดพื้นที่ใน Shelf โดยแบงพื้นที่ใหชัดเจนวาสินคาใดอยูจ ุดใด แลว
ใหผูประกอบการจัดวางสินคาตามที่กําหนดกันเอง
3. วิธีการจายเงินของโซนอาหารสดของอาจารยแใจฟูา ใหชวยคิดหาแนวทางระบบ
การเก็ บเงิน อี ก ครั้ง โดยจะใชร ะบบคูป องเสริม ดวยดีห รือ ไม หรือ ใชวิ ธีก ารสง เงิน เป็ น รอบๆ
เชนเดียวกับวิธีการออกบู฿ทที่หางเดอะมอลลแดีหรือไม
4. พื้น ที่ว งสี่เ หลี่ ย มตรงกลางจะจั ด เป็น สิน ค าประเภทสแนก (Snack) โดยจั ด
หมุนเวียนกันไปแตละดานในแตละวัน ไดแก
4.1 ขนมหวานของคุณมณิสรา (สํารับไทย)
- ถั่วเรียง (ถั่วใสถุง ผูกรอยดวยเชือก) ขอตรวจสอบราคาอีกครั้ง
- ผลไมกวน (กลวยกวน สับปะรดกวน มะมวงกวน) ราคากลองละ 40
บาท
- คุก฿ กีม้ ะขาม / ทารแตงาดําไสสับปะรด ราคากลองละ 40 บาท
- มินิชีส สับปะรด ราคากลองละ 40 บาท
- ผลไมหยี แบบกระปุก ราคากลองละ 55 บาท
- ขนมผิง แบบกระปุกใหญ ราคากลองละ 60 บาท (กรณีขนมผิงขอลด
ไซสแ และ
ตรวจสอบราคาอีกครั้ง)
4.2 ขนมเบเกอรี่ ของคุณใหญ (KU Fresh milk)
4.3 ขาวตังหนาตางๆ 5 รายการ ของคุณสุขุม ไวทยธํารงคแ ราคาขาย 40 บาท
4.4 ถั่วอบกรอบ ถุงละ 25 บาท/ ขวดละ 40 บาท
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4.5 กลวยเล็บมือนาง ราคา 15 บาท/ คัพเค฿ก..กลวยเล็บมือนาง แพ็ค 4 ถวย
20 บาท
4.6 ขนมไทย ของ อ.สุวรรณา (ติดตอผาน อ.ใจฟูา) เชน ขนมชั้น ขายชุดละ 10
บาท
(***ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพยแ ขอนัดหารือกับ อ.สุวรรณา อีกครั้ง)
4.7 มะขาม 5 รส Farmer Shop ราคาขายกระปุกละ 50 บาท
5. ขนมสดใหมที่ทางเขาราน 2 กระบะ แบง เป็น ขนมไทยสด จาก อ.สุวรรณา 1
กระบะ และ เบเกอรี่สดใหมจาก KU fresh milk 1 กระบะ
6. โซนโครงการซือ้ ขาวจากชาวนา ใหนําขาวขนาดเล็กบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม วาง
จําหนาย แบบราคาพิเศษ
7. ชั้นวางสินคาที่ 1 และ 2 (ตอจากซุมโครงการซื้อขาวจากชาวนา) มุมรูปตัวแอล
(L) เป็นโซนสมุนไพร (สินคาอุปโภค-ทั่วไป) ไดแก สมุนไพรของคุณสมพงษแ ชุมเพ็งพันธุแ (ครึ่ง Shelf/
ขนาด 1 เมตร 4 ชั้น) และพื้นที่ที่เหลือเป็นสินคาอื่นๆ ตามที่สถาบันฯ คัดเลือกและสั่งมาวางจําหนาย
รวมถึงเครื่องอุปโภคของ อ.ใจฟูา เชน น้ํายาบวนปาก เป็นตน
*** ทั้งนีจ้ ะขอประชุมกลุมยอยโซนตัวแอลอีกครั้งในสัปดาหแหนา
8. สินคาชาใบหมอนของคุณกาญจนา คูหากาญจนแ และกลวยอบเล็บมือนางของ
คุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ รวม 1 Shelf (รับผิดชอบคนละครึ่ง Shelf)
9. สิน คาเครื่องแกงของคุณสุขุม ไวทยธํารงคแ และผลิต ภั ณฑแจ ากรานพรมีคุณ
(คุณมณิสรา รับผิดชอบ) รวม 1 Shelf (รับผิดชอบคนละครึ่ง Shelf)
10. Shelf ที่เหลืออีก 2 Shelf สถาบันฯ เป็นผูรับผิดชอบดูแลประสานงาน คัดเลือก
และสั่งสินคามาวางจําหนาย
11. มุมตูไอศครีมของคุณสิงหา (ไอศครีม Farmer Shop) คุณสิงหารับผิดชอบจัดหา
หากไมมีใหนําตูไอศครีมของรานที่คณะเศรษศาสตรแไปวางจําหนาย
12. มุมตูแชเครื่องดื่ม ใหคุณสายสุดาสอบถามบริษัทเซ็นทรัม ออรแแกไนเซอรแ เรื่อง
การติดตอเชาตูแช โดยคัดเลือกเครื่องดื่มไว 7 ชนิด ไดแก น้ําขาวโพด น้ําฟักขาว น้ําผลไมปานฟูา
เพ็ญ (คุณวาย) น้ําขาวกลองงอก น้ําสํารอง น้ํามังคุด และน้ําดื่มเกษตร
13. จุดเคานแเตอรแขนาดเล็กสําหรับวางถังแชน้ําเพื่อใหชิมสินคาประเภทเครื่องดื่ม
จะขอเปลี่ยนเป็นมุมกาแฟชุมพร โดย รศ.จุฑาทิพยแ จะเป็นผูติดตอประสานงาน
14. พนักงานจากราน Farmer Shop จํานวน 2 คนจะเขาไปชวยทําหนาที่ในการเก็บ
เงิน ณ จุดชําระเงิน (จุด Cashier ที่ทางเขาออกของราน) และมีเจาหนาที่จากสถาบันฯ จํานวน 2 คน
ไปชวยจัดสินคาของผูประกอบการรายอื่นที่สาถบันฯ สั่งสินคามาจําหนายในงาน
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15. เครื่องแตงกายพนักงาน และเจาหนาที่ดูแลในงาน ใหใชเสื้อ Farmer Shop สี
ขาว กางเกงสแล็ค และผาสามเหลี่ยมสีเขียวพิมพแคําวา Farmer Shop สําหรับคาดเอว
*** ผาเขียวสกรีน Farmer Shop มอบให อ.ใจฟูา รับผิดชอบจัดทํา โดยใชเงินทุน
ของโครงการ Farmer Shop
16. ขอชื่อ-สกุล ของคณะกรรมการ พนักงานและเจาหนาที่ เพื่อนําไปทําบัตรเขา
งานและขอบัตรเขาที่จอดรถ
17. นัดจัดบู฿ทวันที่ 19 มิ.ย. 2555 เวลา 9.00 น. สําหรับวันงาน 20-24 มิ.ย. นัดพบ
กันที่หนาฮอลลแ 7-8 เวลา 9.00 น. และอยูจ นเลิกงานเวลา 20.00 น.
18. สถาบันฯ จะจั ด ทําปูายชื่อผูประกอบการ ติด ไวที่ Shelf เพื่อวางสินคาของ
ผูประกอบการแตละราย ทั้งนีข้ อรายละเอียดที่มาของสินคาและผูประกอบการจากคุณมณิสรา และ
อาจารยแใจฟูา เพื่อทราบรายละเอียดของสินคาแตละชนิด
19. จะขอนัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อรวมเตรียมคําอธิบายรายละเอียดและการ
ดําเนินงานของโครงการ ตามโบรชัวรแที่สถาบันฯ จัดทําไวเพื่อแจกในงานครั้งนี้
20. กิจกรรมในงานของโครงการราน Farmer Shop ไดแก
20.1 เสวนา...สวนกลางที่เวทีใหญของงาน 1 ครั้ง
20.2 รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ประธานเปิดงาน ในวันที่ 20 มิ.ย. 55 เวลา
17.00 น.
20.3 กิจกรรมเวทีเสวนาประจําวัน ทุกวัน เวลา 14.00-15.30 น. โดย สถาบัน
ฯ จะสงหนังสือเชิญเครือขายมารวมเวทีพูดคุย ผูรับผิดชอบหลักคือ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผศ.ดร.
อภิรดี อุทัยรัตนกิจ คุณกาญจนา คูหากาญจนแ และคุณสุขุม ไวทยธํารงคแ
20.4 เวทีคัดสินคาภายในงาน (บริเวณหลังบู฿ท) ทุกวัน เวลา 11.00-12.00 น.
โดยมอบใหคุณสายสุดา จัดทําหนังสือเชิญผูประกอบการที่สนใจนําสินคาเขารวมการคัดเลือกใน
เวลาดัง กลาว และผูรับผิดชอบหลักคือ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัต นกิจ คุณ
บรรหาร แสงฟูาสุวรรณ และคุณสมพงษแ ชุมเพ็งพันธุแ
21. การจัดทํากลองที่ระลึกสําหรับใสสินคาประจําวัน เชน ถั่ว (คุณมณิสรา) กลวย
อบเล็บมือนาง (คุณ บรรหาร) หรืออื่น ๆ เพื่อแจกในงานเมื่อผูบริโภคซื้อสิน คาครบตามราคาที่
กํา หนด หรื ออาจทํา เพื่ อจํ า หนา ยเป็น ที่ ร ะลึ ก ในงาน มอบใหคุ ณ กาญจนา คู ห ากาญจนแ และ
คุณมณิสรา เจนวากรวงศแ ชวยติด ตอสอบถามราคาจากผูผลิตเพื่อใหไดราคาที่เหมาะสม โดยใช
กลองตนแบบจากที่ รศ.จุฑาทิพยแ นํามาและไดรวมกันออกแบบขางกลองและฝากลองในเบื้องตน
เพื่อนําไปหารือกับโรงงานผูผลิตตอไป
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วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

1. อ.ใจฟูา ทรัพยแสินทวีลาภ เสนอใหขอตั้งราน Farmer Shop ที่ ธ.ก.ส. สํานักงาน
ใหญ เพิ่มอีก 1 แหง โดย รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท มอบหมายใหคุณ สายสุด า ศรีอุไร ทําหนังสือ
ติดตอขอตั้งราน Farmer Shop สงไปถึงผูจัดการ ธ.ก.ส. (นายลักษณแ วจนานวัช) และหากไดพ้ืนที่จึง
จะมอบให อ.ใจฟูา เป็น ผูนําทีมไปจั ดจําหนายสิน คา นอกจากนี้ อ.ใจฟูา ยังไดเสนอใหตั้ง รานใน
โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่ง รศ.จุฑาทิพยแ รับไปติดตอหาโรงพยาบาลที่เหมาะสมและยินดีใหพ้นื ที่แกราน
2. คุณมณิสรา เจนวากรวงศแ รายงานความคืบหนาเรื่องการจําหนายสินคา Farmer
Shop ที่ไรสุวรรณ ซึ่ ง คุณ มณิ ส รา ไดรับการติด ตอจากเจ าหนาที่ของรานคาที่ไรสุวรรณวาให
ผูประกอบการทุกรายตองใชบารแโคดของรานคาไรสุวรรณเทานั้น โดยใหเริ่มติดบารแโคดในการสง
สินคาครั้งตอไปทันที โดยคิดคาบารแโคดดวงละ 25 สตางคแ ทั้งนีค้ ุณสายสุดา แจงวาไดรับการติดตอ
จากเจาหนาที่ในเรื่องนีเ้ ชนกัน จึงไดแจงแกผูประกอบการที่ตองสงสินคาไปยังรานคาไรสุวรรณทุก
ทานเพื่อดําเนินการตอไป
นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดวางสินคาในชั้น วางของโครงการไมเต็มชั้น เชนเดิม
และพบวา สิน คาบางชนิด ถูก นําไปจั ด เรียงไวแ ยกจากชั้น ของโครงการ ซึ่ง สง ผลกระทบตอยอด
จําหนายดวย และในชวงเทศกาลวันหยุด พนักงานของรานจะหยุดดวยเชนกันทําใหไมมีการจัดเรียง
สินคาขึ้นชั้นวาง ซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆ ที่พบมาโดยตลอด
เลิกประชุมเวลา

12.30 น.
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
(นอกรอบเพื่อเตรียมการแสดงสินค้าในงานเกษตรแฟร์)
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.30–14.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. คุณกาญจนา คูหากาญจนแ
2.
3.
4.
5.
เริ่มประชุม

ประธานกรรมการบริหารโครงการราน
Farmer Shop
คุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการราน
Farmer Shop
คุณสุขุม
ไวทยธํารงคแ กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
คุณสมพงษแ ชุมเพ็งพันธแ กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
อาจารยแใจฟูา ทรัพยแสินทวีลาภกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop

เวลา 12.30 น.

คณะกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop รวมหารือเพื่อเตรียมการแสดง
สิน คาจํ าหนายในงานเกษตรแฟรแ 2555 ในวัน ที่ 30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2555 ซึ่ ง ที่ประชุมรวมกั น
พิจารณาแลวสรุปไดดังนี้
1. คณะกรรมการเห็นพองให อาจารยแใจฟูา ทรัพยแสินทวีลาภ เป็นแมงานทําหนาที่
ดูแลบู฿ทแสดงสินคาในครั้งนี้
2. พื้น ที่การจัด บู฿ทจะขอพื้น ที่ 2 เต฿นทแ ขนาดหนากวาง 6 เมตร x ลึก 3 เมตร
จํานวน 2 เต฿นทแ โดยแบงพื้น ที่เป็น 2 สวน คือสวนอาหารสด (อ.ใจฟูา) และสวนอาหารแหง แล+
สมุนไพร ของคณะกรรมการทั้ง 4 ทาน พรอมกับจัดพื้นที่สําหรับนั่งรับประทานอาหารไดภายในราน
ดังภาพ
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3. แจ งคุณสายสุด า ศรีอุไร ประสานงานขอโต฿ะขนาด 1.5 เมตร จํานวน 9 ตัว (ฝั่ง
อาหารสด 5 ตัว และอาหารแหง + สมุน ไพร 4 ตัว) สําหรับโต฿ะนั่งรับประทานอาหาร อ.ใจฟูา จะ
จัดเตรียมมาเอง
4. คุณสมพงษแ ชุมเพ็งพันธแ รับผิดชอบจําหนายสินคาในโซนอาหารแหงและสมุนไพร
5. อาจารยแใจฟูา วางแผนการจําหนายอาหารสด ในชวงเชาตั้งแตเวลาประมาณ
9.30-10.00 น. โดยมีกลุมลูกคาเปูาหมายเป็นผูประกอบการที่มารวมแสดงสินคาบริเวณโดยรอบ
และผูท่เี ขาชมงานในชวงเชา และวางแผนจําหนายอาหารกลองในภาคบายจนถึงประมาณ 19.00 น.
6. คุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ จะนํากลวยเล็บมือนางสด มารวมจําหนายโดยจัด
วางในโซนอาหารสดของอาจารยแใจฟูา และอาจมีการจําหนายในราคาพิเศษ หรือจัดโปรโมชั่นตาม
ความเหมาะสม
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
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รายงานการประชุมระบบการบริหารจัดการและทารายงานการเงิน ร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 002/พ.ค.55
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
14. รศ. จุฑาทิพยแ
ภัทราวาท
15.นางสาวณัฐกานตแ สหวัชรินทรแ
16.นางสาววสินธรา ขวยเขิน

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
นักวิจัยประจําโครงการ
เจาหนาที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
ประธานกลาวเปิดประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบราน Farmer Shop โดยมีวัตถุประสงคแ
เพื่อติดตามผลการปรับปรุงรหัสสินคาในระบบ Ada อางถึงรายงานการประชุมครั้งที่ 001/พ.ค.55
ระเบียบวาระที่ 1 ความคืบหน้าในการปรับปรุงรหัสสินค้าในระบบ Ada
จากการดําเนินการปรับแกรหัสสินคาในระบบ Ada อางถึงรายงานการประชุมครั้งที่
001/พ.ค.55 ผูปฏิบัติงานพบวาการดําเนินงานหลังจากการปรับปรุงรหั สสินคาในระบบ Ada มีผล
ดังนี้
1.1. การบันทึกรหัสเลขที่ผูประกอบการเรียงลําดับตามหมวดสินคาที่กําหนด ทําให
สามารถนําขอมูลมาใชในการจัดทําสรุปยอดการจายชําระเงินแกผูประกอบการไดรวดเร็วมากขึ้น
จากเดิมใชระยะเวลาในการทํา 10 วันเป็นอยางนอย ลดเหลือ 5 วัน ตามนโยบายการดําเนินงานที่
กําหนดไว และมีความผิดพลาดนอยลง
1.2. ลดระยะเวลาในการเช็ ค สต็ อ กสิ น คา ประจํ า สัป ดาหแ แ ละประจํ าเดื อน เพราะ
สามารถคนหารายการสินคาไดงาย เนื่องจากในรหัสสินคา สามารถบอกหมวดหมู ประเภทสินคาได
อยางชัดเจน รวมทั้งสามารถทราบวันหมดอายุสินคาไดดวย
1.3. ลดระยะเวลาในการคียแรับ-ออกของสิน คา เนื่องจากไมตองเสียเวลาในการหา
สินคารายตัวของผูประกอบการ
เลิกประชุมเวลา 10.00 น.
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รายงานการประชุมระบบการบริหารจัดการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 001/มิ.ย.55
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
17. รศ. จุฑาทิพยแ

ภัทราวาท

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ

18.นางสาวณัฐกานตแ สหวัชรินทรแ

นักวิจัยประจําโครงการ

19.นางสาววสินธรา

เจาหนาที่โครงการวิจัย

ขวยเขิน

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
ประธานกลาวเปิดประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบราน Farmer Shop โดยมีวัตถุประสงคแ
เพื่อแจงขอสังเกตในการดําเนิน งานที่ไมไดเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติดานการจัดซื้อที่ไดกําหนดไว
พรอมทั้งหาแนวทางปรับปรุงแกไขปัญหาที่เกิดขึน้
ระเบียบวาระที่ 1 ข้อสังเกตที่ค้นพบ
จากการดําเนินการเบิกจายชําระคาสินคาดวยเงินสดจากระบบเงินสดยอย และกรณี
เงินสํารองจาย (Advance) เพื่อซือ้ สินคามาจําหนายในราน Farmer Shop ในชวงเดือนมิถุนายนที่ผาน
มา ผูอํานวยการมีขอสังเกตดังนี้
1.1 ในการเบิกคืนเงินสํารองจาย สําหรับกรณีการสั่งซื้อสินคาใหมเพื่อนํามาทดลอง
จําหนายมีความลาชาในการดําเนินการ
1.2 การเบิกคืนเงินในระบบเงินสดยอย มีการเบิกเงินผิดประเภท และดําเนินการสรุป
การเบิกจายลาชากวารอบการเคลียรแบลิ ที่กําหนด
จากขอสังเกตดังกลาวขางตนเป็นสาเหตุที่ทําใหวงเงินสดยอยไมเพียงพอตอการจาย
สินคาตามระบบปกติ สงผลกระทบตอระบบการบริหารจัดการ และขัดกับหลัก การควบคุมภายในทีด่ ี
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ระเบียบวาระที่ 2 แนวทางการแก้ปัญหา
ผูปฏิบัติงานไดชแี้ จงวา เนื่องดวยในระยะนีม้ ีการสั่งซือ้ สินคาจากผูประกอบการรายใหม
เพิ่มขึ้นเป็นการเตรียมสินคาเพื่อจําหนายในงานมหกรรมสกว. เชน น้ําปลาตราจุฑาทิพยแ และมะขาม
หวานไรรักษมน ซึ่งเป็นการซือ้ สดกรณีพเิ ศษเฉพาะรอบแรกนี้เทานั้น โดยในการสั่งซื้อครั้งตอไปจะ
เขาระบบฝากขายตามปกติ ทั้งนีท้ ี่ประชุมไดวิเคราะหแและสรุปแนวทางการปฏิบัติสําหรับเหตุการณแ
ในลักษณะนีใ้ นอนาคต ดังนี้
2.1 ระบบเงินสดยอย เป็นการเบิกจายสําหรับสินคาในหมวดอาหารสด (Fresh Food)
เทานั้น โดยจะตองทําเรื่องเบิกจ ายทุก วัน ศุก รแ และเบิก เงินคืนวงเงิน สดยอยทุกวันจั นทรแ และให
คงเหลือยอดเงินสดยอยจํานวน
2.2 สําหรับกรณีการเบิกเงินทดรองจายกรณีพเิ ศษ ใหดําเนินการสรุปยอดรายจายเป็น
รายสัปดาหแทุกวันศุกรแเชนกัน ไมใหนําเงินสดยอยมาจายคืนเพื่อปูองกันการสับสน/การจายเงินผิด
ประเภท และใหทําการเบิกจายแยกกับชุดเอกสารเบิกเงินสดยอย
เลิกประชุมเวลา 10.00 น.
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 22/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 10/2555)
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30–11.30 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
2. คุณกาญจนา คูหากาญจนแ

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
ประธานกรรมการบริหารโครงการราน
Farmer Shop
3. คุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ รองประธานกรรมการบริ ห ารโครงการร า น
Farmer Shop
4. คุณสุขุม
ไวทยธํารงคแ กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
5. คุณสมพงษแ ชุมเพ็งพันธแ กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
6. อาจารยแใจฟูา ทรัพยแสินทวีลาภกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
7. คุณสายสุดา ศรีอุไร
นักวิจัย
เริ่มประชุม

เวลา 8.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท แจงที่ประชุมเรื่องการจัดบู฿ทในงานเกษตรแฟรแปี 2555 ที่
ผานมา ในชวงวันที่ 30 พ.ค. –7 มิ.ย. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน ไดพิจารณา
ความเหมาะสมแลวจึงเลือกสินคาประเภทอาหาร ไดแก ขาวคุณธรรม ขาวเกิดบุญ และอาหารเพื่อ
สุขภาพของ อ.ใจฟูา รวมจัดบู฿ท ซึ่งมีรายไดจากการจําหนายขาวคุณธรรม 59,185 บาท ขาวเกิดบุญ
178,600 บาท และ อาหารสุขภาพ 52,553 บาท
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 21/2555
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 21/2555 เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมพิจารณาแลวใหแกไขดังนี้
หน า ที่ 5 วาระที่ 1.3 เรี ย นเชิ ญ อ.ใจฟู า ทรั พ ยแ สิ น ทวี ล าภ เข า ร ว มเป็ น
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop ใหเพิ่ม “มติที่ประชุม เห็นชอบ”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่แกไข
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ความกาวหนาการดําเนินงาน Outlet Farmer Shop กฟผ.
คุณสายสุดา ศรีอุไร แจงที่ประชุมวาไดรับการประสานงานจากเจาหนาที่ของ กฟผ.
ซึ่งไดสอบถามมาวาราน Farmer Shop จะเขาจัดรานทันทีห รือจะรอรานใหมที่กําลังดําเนินการ
ปรับปรุงและคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนกันยายนนี้
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ชีแ้ จงเพิ่มเติมวาไดแจงไปทาง กฟผ. แลววาจะเขาจัดราน
ทันที ซึ่งรานสหกรณแ กฟผ. จึงใหพนื้ ที่ 1 เชลฟ (Shelf) แกโครงการ Farmer Shop โดยจะจัดทําปูาย
Farmer Shop แขวนไวเหนือเชลฟดัง กลาว และนําสินคาของคณะกรรมการเขาวางจํ าหนายใน
เบื้องตน กอน เพื่อรอรานใหมแ ลวเสร็จ ซึ่ง ในสวนของรานใหมนั้น กฟผ. จะใหซุมพื้น ที่แยกเป็น
สัดสวน
ทั้งนี้ที่ประชุมมอบใหคุณสุขุม ไวทยธํารงคแ เป็นผูดําเนิน การประสานงานกับราน
สหกรณแ กฟผ. โดยคุณสุขุม และคุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ คาดวาจะดําเนินการประสานงานกับ
คุณพงษแศักดิ์ ในวันจันทรแท่ี 18 มิ.ย. 2555 นี้
3.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน Outlet Farmer Shop ณ ไรสุวรรณ
สําหรับการดําเนินงานของ Outlet Farmer Shop ณ ไรสุวรรณนั้น พบขอจํากัดและ
อุปสรรค คือ สินคาหลายรายการไมมีวางจําหนายในเชลฟโดยคาดวาสินคานาจะยังมีอยูในสต็อก
แตไมไดนําจัดขึ้นเชลฟ และสินคาบางรายการถูกจัดวางนอกเชลฟของ Farmer Shop
มติท่ปี ระชุม จากการหารือคณะกรรมการขอทราบเหตุผลจากรานคาไรสุวรรณ เพื่อปรับปรุงและ
แกไขความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการไมนําสินคาขึ้นเชลฟเพื่อจําหนาย จนทําใหสินคาประเภทอาหาร
สดที่มีอายุการจัดเก็บสั้นไดรับความเสียหายและตองเก็บคืนจํานวนมาก ดังนั้นจึงตองขอหารือเรื่อง
ปัญหาและอุปสรรคกับผูรับผิดชอบดูแลรานคาไรสุวรรณตอไป
3.3 การเตรียมการโครงการราน Farmer Shop ในงานมหกรรมวิชาการ สกว. (20-24 มิ.ย. 2555)
รศ.จุฑ าทิพยแ ภัทราวาท แนะนํา คุณ ถนัด เบิก นา เจาของธุรกิจ กาแฟเมืองกระบี่ ซึ่ง จะเขารวม
โครงการราน Farmer Shop และรวมออกบู฿ทกาแฟสดเมืองกระบี่ในงานมหกรรมวิชาการ สกว. ใน
ครั้งนี้
คุณสายสุดา ศรีอุไร แจงรายละเอียดแกท่ปี ระชุม ดังนี้
- นัดหมายผูประกอบการสงของในวันที่ 19 มิ.ย. 2555 ที่ฮออลแ 8 เวลา 10.00 น. เป็น
ตนไป และจัดรานถึงเวลา 20.00 น. ทั้งนีส้ ินคาของคณะกรรมการจะไมมีสต็อกที่ทมี งาน จึงขอความ
รวมมือใหคณะกรรมการจัดเตรียมสต็อกสินคาใหเพียงพอ
- ทีมงานไดจัดเตรียมสินคาประมาณ 200 SKU มากกวา 9,000 ชิน้ (ไมนับรวมอาหาร
เพื่อสุขภาพของ อ.ใจฟูา และมุมกาแฟสด ของคุณถนัด)
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- ขอรายชื่อผูที่จ ะเฝูารับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ในวัน เปิดงาน วันที่ 20 มิ.ย. 2555
เพื่อแจง แก สกว. และจั ด ทําปูายชื่อของ Farmer Shop ทั้ง นี้ในวัน เปิด งาน สกว. ยัง ไมเปิด ให
ประชาชนเขาชมงาน จึงอาจยังไมสามารถจําหนายสินคาไดมากนัก
- โต฿ะกลางจะมีถุง Farmer Shop และถุงลดโลกรอนซึ่งจัดเป็นชุดคูครัว โดยจัดไว
ประมาณ 100 ชุด
- ขนมสดของ อ.สุวรรณา ขอใหจัดเตรียมโดยจัดใสถุงแยกชิ้นใหเรี ยบรอย เนื่องจาก
จะไมมีเจาหนาที่ยืนประจําจุดวางสินคา สวนภาชนะสําหรับจัดวางขนมของ อ.สุวรรณา ทางทีมงาน
Farmer Shop จะจัดเตรียมถาดวางให
- ตูเย็นจะยกจากราน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตรแ เนื่องจากไดรับแจงจาก
ฝุายออรแแกไนเซอรแวาไมสามารถจัดหาใหได
- เจาหนาที่โครงการราน Farmer Shop ตองใสเสื้อของโครงการเทานั้น พรอมแขวน
ปูายที่โครงการจัดเตรียมไวให
คุณถนัด เบิกนา เสนอวาในวันเปิดงาน (วันที่ 20 มิ.ย. 2555) ซุมกาแฟสดเมืองกระบี่จะ
แจกฟรีทุกรายการ โดยไมจํากัดจํานวน
3.4 ผลการดําเนินงานโครงการราน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตรแ มก. เดือน
พฤษภาคม 2555
คุณวสินธรา ขวนเขิน เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop รายงานผลประกอบการเดือน
พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีรายไดรวมทั้งสิ้น 53,627.33 บาท มีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 15,868.06 บาท
ทั้งนีไ้ มรวมคาสถานที่ คาตอบแทนพนักงาน และคาสาธารณูปโภค
สินคาขายดีตามจํานวนการขาย ไดแก 1) น้ําขาวโพด 2) เครื่องดื่มสมุนไพร และ 3) ขนมไดฟูกุ
สินคาขายดีตามจํานวนเงิน ไดแก 1) น้ําขาวโพด 2) แกวที่ระลึก KU และ 3) เครื่องดื่มสมุนไพร ทั้งนี้
สินคาขายดีทงั้ หมดไมรวมโครงการซือ้ ขาวจากชาวนา
สําหรับสมาชิกโครงการราน Farmer Shop ณ วันที่ 31 พ.ค. 2555 มีจํานวน 519 ราย
เพิ่มจากเดือนเมษายน 2555 จํานวน 7 ราย
ยอดจําหนายสินคาของคุณมณิสรา เจนวากรวงศแ ณ Outlet รานคาไรสุวรรณ เดือน
เมษายน 2555 (ไมรวมยอดจําหนายสินคาของผูประกอบการรายอื่น) วันที่ 1-15 เม.ย. ยอดจําหนาย
49,765 บาท วันที่ 16-30 เม.ย. ยอดจําหนาย 39,090 บาท รวมเดือนเมษายน 88,855 บาท
คุ ณ สายสุ ด า ศรี อุ ไ ร รายงานเรื่ อ งระบบการดํ า เนิ น งานของร า นค า ณ คณะ
เศรษฐศาสตรแ มก. ซึ่งเรื่องระบบการตรวจสอบสต็อกสินคาเริ่มเขาที่ แตยังพบปัญหาสินคาเหลือ
จํานวนมากในชวงที่มหาวิทยาลัยปิดเทอม
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วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
1. รศ.จุ ฑาทิพยแ ภัทราวาท ขอหารือเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการราน
Farmer Shop ที่คาดวาในปีตอไปควรจะเริ่มขยายผล ซึ่งขณะนีไ้ ดคนพบอุปสรรคแลววา แมวาเราจะ
สามารถแกไขตนน้ํา และกลางน้ําไดแลว แตก็ตองพบอุปสรรคในการนําสิ นคาไปจําหนายใน Outlet
ตางๆ ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นพองกันวาราน Farmer Shop ควรจะหาทางออกโดยมีรานคาเป็นของ
ตัวเอง ซึ่งจะชวยใหเขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น
โดยที่ประชุมรวมเสนอสถานที่เพื่อจัดตั้งราน Farmer Shop เชน จตุจักร คิงสแ
พาวเวอรแ หรือ อตก. ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพยแ ชี้แจงวาตองเป็นหุนสวนจากผูประกอบการตัวจริง และ
สถาบันฯ จะเป็นผูสนับสนุนเรื่องระบบและการประชาสัมพันธแ ซึ่งคาดวานาจะเป็นโครงการระยะ 1 ปี
เพื่อใหคนในสังคมรูจัก Farmer Shop มากขึ้น และผูประกอบการจะมีสวนรวมลงทุนโดยการนํา
สินคามาวางจําหนายแบบการฝากขายและเขาดูแลการจัดชั้นวางสินคาดวยตัวเอง
2.
คุ ณ สุ ขุ ม ไวทยธํ ารงคแ ตั้ ง คํ า ถามวา ในงานมหกรรมวิช าการ สกว. นั้ น
คณะกรรมการและทีมงานควรจะตองเริ่มใหขอมูล ของโครงการ Farmer Shop แกผูเขาชมงาน
อยางไร
ที่ประชุมหารือแลวเห็นพองใหใชงานระยะตอไปอีก 1 ปีขางหนาเป็นขอมูลในการ
เชิญผูส นใจ โดยใชโบรชัวรแที่จั ด ทําขึ้นเป็นเครื่องมือในการแนะนําโครงการ และใหพูด อยางเป็น
ธรรมชาติ
3. คุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ สอบถามเรื่องการนํากลวยเล็บมือนางมาวาง
จําหนายในงาน ซึ่ง รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท เสนอใหนําไปวางจําหนายในโซนตลาดสุขใจ
4. อ.ใจฟูา ทรัพยแสินทวีลาภ สอบถามเรื่องถังขยะในบู฿ทจัดงาน ซึ่ง รศ.จุฑาทิพยแ
ภัทราวาท มอบใหคุณสายสุดา ติดตอขอถังขยะกับออรแแกไนเซอรแผูจัดงาน 2 ถังใหญ สําหรับบู฿ท
Farmer Shop และตลาดสุขใจ
5. อ.ใจฟูา ทรัพยแสินทวีลาภ สอบถามเรื่องสินคาบางชนิดที่มีคุณภาพดี จะผลักดัน
อยางไรใหสามารถเขาโครงการได ซึ่ง รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ชี้แจงกรณีสินคาบางรายการที่ไมมี
การรับรองมาตรฐานสินคา เชน ชุดน้ํายาบวนปากนั้นตองรวมผลักดันใหเขารับการตรวจรับรอง
มาตรฐานกอนจึงจะสามารถรับเขาโครงการได
ซึ่ง ที่ประชุมเห็น พองเสนอให สิน คาไอศครีมของคุณ สิง หา ไปแจง จดทะเบียบ
รับรองมาตรฐานสินคา เชน อย. ดวย
เลิกประชุมเวลา

11.30 น.

1-261

รายงานการประชุมหารือ
โครงการร้าน Farmer Shop ร่วมกับ ร้านสหกรณ์การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด
วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย ชั้น 2
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
2. นายนพคุณ

ยังเอี่ยม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองประธานกรรมการรานสหกรณแการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด

3. นายวิสุทธิ์

นิรัตกิ ุลชัย

กรรมการผูจดั การรานสหกรณแการไฟฟูาฝุายผลิต
แหงประเทศไทย จํากัด

4. นายพงศแศกั ดิ์

ผลพฤกษแ

ผูจัดการรานสหกรณแการไฟฟูาฝุายผลิตแหง
ประเทศไทย จํากัด

5. นายบรรหาร

แสงฟูาสุวรรณ คณะกรรมการบริหารราน Farmer Shop

6. นายสุขุม

ไวทยธํารงคแ

คณะกรรมการบริหารราน Farmer Shop

7. นายสมพงษแ

ชุมเพ็งพันธแ

คณะกรรมการบริหารราน Farmer Shop

8. นางสาวสายสุดา ศรีอุไร

รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ

9. นางสาววิภาดา ชวยดวง

เจาหนาที่โครงการวิจัยสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณแ

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
รศ. จุ ฑ าทิ พ ยแ ภั ท ราวาท ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณแ แ ละคณะ
กรรมการบริหารราน Farmer Shop ไดประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการและฝุายจัดการราน
สหกรณแการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด ในประเด็นปัญหา outlet Farmer Shop ที่ไปจัดใน
รานสหกรณแการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งไดดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2554
โดย รศ. จุฑาทิพยแ ไดเกริ่นให ที่ประชุมทราบถึง ที่มาที่ไปของโครงการราน Farmer Shop ใหแ ก
คณะกรรมการรานสหกรณแการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด ที่เพิ่งเขามารับตําแหนงใหม
วาป็นการออกแบบการดําเนินงานของธุรกิจรานคาปลีกทางเลือกที่จะมีการขยายผลไปใชประโยชนแ
ในชุมชน สหกรณแและผูประกอบการ เพื่อแกปัญหาและขอจํากัดที่มาจากนโยบายเปิดเสรีทางการคา
และภาวะการแขงขันจากตลาดไฮเปอรแมารแทที่เป็นอยู และเพื่อใหประชาคมของการไฟฟูาฝุายผลิต
1-262

แหงประเทศไทย จํากัด ไดอุดหนุนสินคาไทยในระบบการคาที่เป็นธรรม และเชื่อมั่นวาไดบริโภค
สินคาที่มีคุณภาพปลอดภัย โดย รศ. จุฑาทิพยแ ไดหารือถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นวามี
สาเหตุมาจากอะไร เพื่อจะไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่เกิดขึน้ รวมกัน
นายพงศแศักดิ์ ผลพฤกษแ ผูจัดการรานสหกรณแการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทยกลาว
วามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. พื้นที่ภายในรานสหกรณแการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งในอนาคตจะมีการ
ปรับปรุงรานเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดวางสินคาของรานสหกรณแการไฟฟูาฝุายผลิตแห งประเทศไทย
จํากัด โดยกําลังดําเนินการทําเป็นหองกระจก เพื่อใหลูกคาที่มารับประทานอาหารที่โรงอาหารได
มองเห็นสินคาภายในรานดวย
2. ปัญหาเรื่องมุมในการจัดชั้นสินคา ซึ่งทําใหจุดจําหนายสินคาของ Farmer Shop ไม
สามารถจัดใหเป็นสัดสวน อยูใ นพื้นที่เดียวกันได
3. ปัญหาในเรื่องของระบบสต฿อกสินคาและการนําสินคาจัดวางบนชั้นวางสินคาของ
ทางรานสหกรณแการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย เนื่องจากพนักงานประจํารานไมนําสินคาที่มี
ในสต฿อกมาจัดวางบนชั้น
4. รศ. จุฑาทิพยแ กลาววาในเรื่องของพื้นที่ในการวางชั้นสินคา ตองการเพียงแคชั้นวาง
เล็ก ๆ ไมใชพนื้ ที่เยอะ โดยจะทําเป็นชั้นไมมาให พรอมกับปูายราน Farmer Shop มาแขวน แตอยาก
ใหมีการปรับปรุงระบบสต฿อกสินคา ใหนําสินคามาจัดวางใหเต็มทุกชั้นตลอดเวลา โดยจะทําเป็น pilot
project ดูกอนเพื่อประเมิน ผล 6 เดือน หลัง จากนั้น จะมีการประเมิน เดือนเวน เดือน เพื่อใหราน
สหกรณแอ่นื ๆ ไดมาศึกษาดูงานตัวแบบรานสหกรณแที่การไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย และ รศ.
จุฑาทิพยแไดเสนอในที่ประชุมวาเมื่อปรับปรุงรานใหมเรียบรอยแลว จะมีการจัดใหชิมสินคาดวย ซึ่ง
ทางคณะกรรมการรานสหกรณแการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด รับ ปากวาจะดําเนินการ
หาพืน้ ที่ในการจัดวางสินคาใหและจะปรับปรุงแกไขขอบกพรองดังกลาว โดยนายนพคุณ ยังเอี่ยม
รองประธานกรรมการรานสหกรณแการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด ไดมอบหมายใหนาย
วิสุทธิ์ นิรัติกุลชัย กรรมการผูจัดการรานสหกรณแการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด และ
นายพงศแศักดิ์ ผลพฤกษแ ผูจัดการรานสหกรณแการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด เป็น ผู
ประสานงานแจงรายละเอียดผลการดําเนินการใหทราบภายใน 1 สัปดาหแ
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รศ. จุ ฑ าทิพยแ กลาวขอบคุณ คณะกรรมการร านสหกรณแก ารไฟฟูาฝุายผลิต แห ง
ประเทศไทย จํากัด และจะนําเรื่องนีเ้ ขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราน Farmer Shop ในวันที่ 10
พฤษภาคม 2555
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
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รายงานการประชุมระบบการบริหารจัดการและทารายงานการเงิน ร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 005/เม.ย.55
วันที่ 27 เมษายน 2555
ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ. จุฑาทิพยแ
2. นางสาวสายสุดา
3. นางสาวณัฐกานตแ
4. นางสาววสินธรา

ภัทราวาท
ศรีอุไร
สหวัชรินทรแ
ขวยเขิน

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
นักวิจัยประจําโครงการ
เจาหนาที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
ประธานกลาวเปิดประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบราน Farmer Shop โดยมีวัตถุประสงคแ
เพื่อกําหนดแผนการปรับปรุงระบบราน Farmer Shop อางถึงรายงานการประชุมครั้งที่ 004/เม.ย.55
ระเบียบวาระที่ 1 แผนการปรับปรุงระบบร้าน Farmer Shop
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 004/เม.ย.55 เรื่องการปรับปรุงระบบราน Farmer Shop
ซึ่งไดมีการวิเคราะหแปัญหา และวางแนวทางปรับปรุงแลว ดังนั้นการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม
สืบเนื่องเพื่อกําหนดแผนการดําเนินการแกไขตามขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดพิมพแรายงานสิ้นงวดเดือน เมษายน เพื่อเตรียมจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือน และ Back-up ขอมูล
ขั้นตอนที่ 2 จั ดพิมพแร ายการสต็อกสินคาคงเหลือ เพื่อตรวจทานเลขรหั สสินคาทุก
รายการ ปรับแกตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการกําหนดรหัสสินคา รวมทั้งลิสตแรายการสินคาที่ตองการ
ตัดออกจากระบบ และเสนอแกผูอํานวยการสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับแก (ภายในวันที่ 27
เมษายน)
ขัน้ ตอนที่ 3 เจาหนาที่ผูดูแลระบบ Ada ราน Farmer Shop ดําเนินการคียรแ หัสสินคาใหม
(ภายในวันที่ 30 เมษายน)
ขัน้ ตอนที่ 4 ใหฝุายเทคนิคจาก Ada remote เขามาในระบบเพื่อลบรายการสินคาที่ไมใช
แลวออกจากระบบ
ทั้งนีก้ ารปรับแกมีเปูาหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดระบบในการจายชําระเงินคาสินคา
แกผูประกอบการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีระบบการรายงานผลที่มาจากขอมูลที่ถูกตอง ดวย
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การใชวิธีตั้ง รหั ส สิน คาตามกลุมผูประกอบการ ซึ่ ง จะเป็น การชวยใหก ารปฏิบัติง านเป็น ไปตาม
นโยบายเรื่องการตรงตอเวลาในการจายชําระเงิน
ผูอํานวยการสถาบัน ไดมอบหมายใหคุณ วสิน ธราเป็นผูรับผิด ชอบในการดําเนินการ
ปรับปรุงระบบดังกลาวขางตน และมอบหมายใหคุณวสินธราซึ่งเป็นผูดูแลระบบ Ada จัดทําบันทึก
สรุปเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม Ada วาสามารถทําอะไร หรือไมสามารถทําอะไรไดบาง เพื่อเป็น
การสะทอนผลที่พบจากการปฏิบัติงานจริง
ระเบียบวาระที่ 2 การจัดทาระบบฐานข้อมูลการเงิน Farmer Shop
เนื่องจากระบบบัญชี Winning Feat ที่ราน Farmer Shop ไดนํามาทดลองใชในการบันทึก
บัญชี ยังมีขอจํากัดในการใชบางประการ ดังนั้นผูอํานวยการสถาบันไดมอบหมายใหคุณณัฐกานตแ
ออกแบบฐานข อ มูล
เพื่อจัดทํารายงานทางการเงิน ไดแก กําไร/
ขาดทุน รายการสินคาคงเหลือ และตนทุน ที่ใหขอมูลที่ครบถวน แตสามารถใชและบันทึกไดโดยงาย
เพื่อพัฒนาสูการจัดทําตนแบบ “สมุดบัญชีชุมชน” ตอไป
ทั้งนีใ้ นระยะแรกใหดําเนินการออกแบบเสนอรูปแบบตารางฐานขอมูลแกผูอํานวยการ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติกอน หลังจากนั้นจะเริ่มทดลองใช ระบบฐานขอมูลนี้สําหรับรายการที่
เกิดขึน้ ในชวงสัปดาหแแรกของเดือน พฤษภาคม และทดลองปิดยอดทํารายงานผลการดําเนินงานเพื่อ
ทดสอบระบบ หลัง จากนั้นหากระบบนี้มีความเหมาะสม จึง จะสงตอใหผูดูแลระบบการเงิน ราน
Farmer Shop ดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 3 ระบบการสัง่ ซื้อ
จากการดําเนินงานที่ผานมาพบปัญหาในการสั่งซื้อสินคาลาชา ทําใหชั้นวางสินคาวาง
กระทบตอระดับการใหบริการแกลูกคา ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากพนักงานลืมสั่งสินคาหรือสั่งสินคา
ลาชา และผูประกอบการไมสงสินคาตามกําหนดเวลาที่ไดแจงไว ที่ประชุมไดวิเคราะหแปัญหาและ
สรุปประเด็นปัญหาได ดังนี้
3.1 ระบบการสั่งซือ้ ยังขาดเครื่องมือ “เตือนภัย” โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการสินคาฝาก
ขายที่มียอดการสั่งซือ้ ไมบอ ยนัก นั่นคือในระบบยังไมมีรายงานหรือระบบฐานขอมูลที่จะบงชีว้ า สินคา
ชนิด ใดใกลหมดอายุห รือเสื่อมสภาพ ซึ่ง ผูสั่ง ซื้อสินค าหรือผูดูแลระบบสั่ง ซื้อจะไมทราบจนกวา
พนักงานหนารานจะรายงานวาสินคาชนิดนั้นๆใกลหมดอายุแลว ตางกับวิธีปฏิบัติในการสั่งซื้อสินคา
หมวด Fresh Food ที่มีระบบ “เตือนภัย” ดวยการตรวจสอบสภาพ/สถานะสินคาทุกวันศุกรแ โดย
พนักงานขายหนาราน เพื่อดําเนินการสั่งซื้อสินคาใหมในรอบสัปดาหแถัดไป
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3.2 ระบบยังขาดการกําหนดจุดสั่งซือ้ ขัน้ ต่ํา และขาดการรายงานสถานการณแอยางทัน
ตอเหตุก ารณแ ทํา ให ฝุ ายบริห ารไม ส ามารถตัด สิ น ใจในการแกปัญ หาสิ น คา ใกล ห มดอายุ หรื อ
เสื่อมสภาพไดอยางทันทวงที
ที่ประชุมไดสรุปแนวทางแกไขปัญหาดังกลาวดวยการมอบหมายใหคุณวสินธราจัดทํา
“รายงานสินคาตองสั่งซือ้ ประจําสัปดาหแ” เพื่อเป็นเครื่องเตือนภัย และเป็นแนวทางในการกําหนดจุด
สั่งซือ้ ตอไป โดยมีรูปแบบดังตัวอยางตอไปนี้
รหัสสินคา

ชื่อสินคา

S001003

น้ํานมขาวโพด

N001002

xxxxx

จํานวนสินคา หมดอายุวันที่ เสื่อมสภาพ หมายเหตุ/เสนอ
คงเหลือ
พิจารณา
30 เม.ย. 55
เสนอจัดโปรโมชั่น
ฝาแตก
ตัดเป็นรายการ
สินคาเสื่อมสภาพ
xxxxx
สั่งซือ้ เพิ่มจํานวน

ผลการ
อนุมัติ

ในทุก สัปดาหแ คุณ วสิน ธราจะเป็น ผูจั ด ทําตารางดัง กลาว และเสนอใหผูอํานวยการ
สถาบันพิจารณาการสั่งซือ้ รายสินคาสําหรับรอบสัปดาหแนั้นๆ โดยจะขอทดลองระบบเป็นระยะเวลา
ิ่มตั้งแตวันที่ 1 พ.ค.
ระเบียบวาระที่ 4 การจัดทาระเบียบปฏิบัติการบริหารจัดการร้าน Farmer Shop
ผูอํานวยการสถาบันเสนอใหมีการจัดทํา “ระเบียบปฏิบัติการบริหารจัดการราน Farmer
Shop” เป็น ลายลักษณแอัก ษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ผูปฏิบัติจ ะตองยึดถือปฏิบัติ ทั้ง นี้
ระเบีย บปฏิบั ติดั ง กลา วจะสะท อนมาจากผลการปฏิบั ติง านจริ ง นํ าเสนอต อระดั บบริห ารเพื่ อ
กลั่นกรอง หลังจากนั้นจะเสนอตอกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติและกําหนดเป็ นระเบียบปฏิบัติตอไป
ดังแสดงในรูป ตอไปนี้
ระดับปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน วิเคราะหแ
ปัญหาและรายงาน

ระดับบริหาร
กลั่นกรอง กําหนด
ระเบียบปฏิบัติ

กรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติ
ระเบียบปฏิบัติ
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ทั้งนีผ้ ูอํานวยการสถาบันไดมอบหมายใหคุณณัฐกานตแเป็นผูรวบรวมจัดทํารางระเบียบ
ปฏิ บั ติ ก ารบริห ารจั ด การร า น
PDCA (Plan-Do-Check-Act) ในทุกระบบการปฏิบัติงาน มานําเสนอเพื่อพิจารณา
ในวาระตอไป
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
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รายงานการประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3 ครัง้ ที่ 1
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
2. คุณอรุษ
นวราช
หัวหนาโครงการวิจัย
3. คุณสุทิศ
จิราวุฒิพงษแ นักวิจัย
4. คุณวิชัย
มีสวัสดิ์
นักวิจัย
5. คุณสายสุดา ศรีอุไร
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
5. คุณสุพจนแ
สุขสมงาม
เจาหนาที่วิจัย สว.สก.
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผูประสานงานกลางชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณแและการคาที่เป็นธรรม ไดกลาวเปิดการประชุมโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
ปีท่ี 3 รวมกับนักวิจัยโครงการโดยมีประเด็นการหารือหลักคือการชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการ
ดําเนินงานวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปีที่ 3 โดยยึดตามขอเสนอโครงการวิจัยที่พ่ึงไดลง
นามกับ สกว. ไปและการเตรียมการเครือขายผูคาตลาดสุขใจเขารวมงานมหกรรม สกว. ระหวาง
วันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 ณ ฮอลลแ 7-8 เมืองทองธานี
โดย รศ.จุฑาทิพยแ ไดรวมหารือพิจารณาประเด็นตางๆตามขอเสนอโครงการวิจัย คือ
คําถามการวิจัย วัตถุประสงคแการวิจัย ผลลัพธแที่คาดหวัง ขัน้ ตอน กรอบคิดการวิจัย ขัน้ ตอน/วิธีการ
วิจัย และสิ่งที่จะตองสง สกว. ในการรายงานความกาวหนา 6 เดือน ซึ่งมีขอ สรุปคือ
ในประเด็นคําถามการวิจั ยและวัตถุประสงคแขอที่ 1 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูผาน
กลไกตลาดสูการยกระดับการผลิตเกษตรปลอดภัยสูการผลิตเกษตรอินทรียแ
จะใชตลาดสุขใจ, เครือขายผูผลิต / ผูบริโภค และศู นยแเรียนรูเป็น กลไกในการพัฒนา
ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัยสูการผลิตเกษตรอินทรียแเชนเดิม โดย รศ.จุฑาทิพยแไดแนะนํานักวิจัย
ในการสรางเครือขาย จําเป็นจะตองทําใหภาคีเครือขายมีชีวิ ต มีการเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง และตอง
เชื่อมตอกับเครือขายใหมๆเพิ่ม เบื้องตนคุณอรุษ จะประสานคุณวาสนา ซึ่งเป็น อบต.ในพื้นที่ชวย
ประสานรวมเครือขายอีกทางหนึ่งซึ่งคาดวาจะมีคุณคาตอการเชื่อมโยงเครือขาย และมอบหมายให
คุณวิชัย ทําการทบทวนรายชื่อเครือขายใหมวาปัจจุบันมีเครือขายจํานวนเทาไร เครือขายอะไรบาง
มาเขารวมใหเป็นปัจจุบัน
ในประเด็น คําถามการวิจั ยและวัตถุประสงคแขอที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับ
คุณ ภาพการผลิต สิน คาเกษตรปลอดภัยสูสิน คาเกษตรอิน ทรียแ (มาตรฐานQ) โดยคุณอรุษ และ
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นักวิจัยไดรายงานการดําเนินงานในขณะนี้ไดจางบริษัทที่ดูแลการสรางมาตรฐาน Q ซึ่งไดทําการ
อบรมไป 3 ครั้งในอนาคตคาดวาไมเกิน 2-3 ปีนาจะไดรับใบ Certifile ซึ่งในขณะนี้ไดเลือกคุณสุชิน
เป็นตัวแบบของเกษตรกรในการยกระดับคุณภาพสินคา
ที่ประชุมมอบหมายใหคุณวิชัยทําการ pre-test และ post-test คุณสุชิน วากอนการทํา
วิจั ยและหลัง ทําวิจั ยคุณ สุชินเปลี่ยนแปลงอยางไร และทําการถอดบทเรียนคุณ สุชินทําเป็นพ็อค
เก็ตบุ฿คของเครือขาย อีกทั้ง จัดทําแผนนัดหมายคุณสุพจนแเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเก็บขอมูลการทํา
รายงานวิจัย โดยคุณอรุษอาจจะรวมประชุมดวย
ในชวงของการรายงานความกาวหนา 6 เดือนแกที่ประชุมผูทรงคุณวุฒินักวิจัยจะตอง
รายงานขอมูลการดําเนินงาน คือ
1) การขับเคลื่อนศูนยแเรียนรูเพื่อการยกระดับการผลิต สินคาเกษตรปลอดภัยสูสินคา
เกษตรอินทรียแแกเกษตรกรภายใตกลุมธุรกิจเชิงคุณคา การขับเคลื่อนแปลงเกษตรอินทรียแนํารอง
(2) ผลการขับเคลื่อนกลไกการตลาดในการจัดระเบียบการเรียนรูที่จะยกระดับเกษตร
ปลอดภัยสูเกษตรอินทรียแ
(3) การขับเคลื่อนพัฒนาการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร (Q) ภายใตการสนับสนุน
ของผูเชี่ยวชาญ
(4) ผลการดําเนินงานแปลงสาธิต การทําเกษตรอินทรียแภายใตการกํากับแนะนํา
นอกจากนี้ผูอํานวยการสถาบันฯไดแจงใหคุณ อรุษ และนัก วิจั ยทราบเกี่ยวกับความ
รวมมือระหวางเครือขายของสถาบันวิชาการดานสหกรณแมีแผนการจัดฝึกอบรมสัมมนาโดยจะจัดที่
โรงแรมโรสการแเดนฯ 2 ครั้ง คือ อบรมเครือขายทองเที่ยว และเครือขายจากประเทศลาวเพื่อขอ
ความรวมมือทางนักวิจัยโรงแรมโรสการแเดนจัดวิทยากรอบรมใหความรูในเรื่องของการทองเที่ยว ซึ่ง
รายละเอียดจะแจงใหทราบในภายหลัง
สําหรับการเตรียมการเขารวมแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมของ สกว. ที่ประชุมได
ขอความรวมมือจากคุณอรุษและนักวิจัยเป็นผูดูแลพื้นที่การจัดกิจกรรมของตลาดสุขใจ และจัดทํา
เอกสารเผยแพรในงาน ซึ่งทาง สกว. ไดจัดพื้นที่ใหเครือขายผูคาตลาดสุขใจจํานวน 150 ตารางเมตร
มีแครไมไผและอุปกรณแจํานวน 16 ราน
ทั้งนีน้ ักวิจัยจะไดประสานกับผูคาที่มีศักยภาพและสมัครใจเขารวมงานในครั้งนี้ใหทราบ
ถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อมีสินคาจําหนายตลอดระยะเวลาของการจัดการ อาจจะใหผูคาสลับหมุนเวียน
กันมาในกรณีที่สินคาแตละเจามีจําหนายไมตลอดทั้งงาน โดยคํานึงถึงความหลากหลาย ครบถวน
ของตลาดสุขใจ
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ตารางแสดงกลุมภาคีเครือขายตลาดสุขใจที่จะเขารวมงาน มหกรรม สกว.
ที่

กลุ่มภาคีเครือข่าย

ผลิตภัณฑ์

1

กลุมอาชีพตําบลทาตลาด

ผลิตภัณฑแแปรรูป

2

กลุมแมบา นเกษตรกรมหาสวัสดิ์ (คุณวันชัย)

ขาวตังธัญพืช-ไขเค็มเสริมไอโอดีน

3

สวนไทยทวี (คุณทิม)

สมโอนครชัยศรี

4

กลุมแมบา นเกษตรกรเรืองศิริ (คุณศิริโสภา)

น้ํานมขาวโพด-น้ําลูกสํารอง

5

กลุม Green Bangkok (ตลาดนัดสีเขียว)

อาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ

6

ใบลานสานศิลป

ขาวเกรียบวาว-ผลิตภัณฑแจากใบลาน

7

ขาวสหกรณแสุรินทรแ

ขาวหอมมะลิอินทรียแ

8

ขาวกลองงอกทุงกุลา

ขาวกลองงอกอินทรียแ จ.ศรีสะเกษ

9

ขาวฮางงอก

ขาวฮางงอกอินทรียแ

10

ตุ฿กตาเด็กทํามือ

ตุ฿กตาเด็กออน

11

ปูาแหวนปลาตะเพียนไรกาง (คุณพจนา)

ปลาตะเพียน-ปลาทู ตมเค็ม

12

ผลิตภัณฑแถานไมไผ

ผลิตภัณฑแถานไมไผ

13

ชาวังพุดตาล

ผลิตภัณฑแจากชา-อุปกรณแชงชา

14

ผลิตภัณฑแบริงเวิล

ผลิตภัณฑแจากเกสรผึง้

15

สมุนไพรยายบุญเรือน

ผลิตภัณฑแจากสมุนไพร

16

ผลิตภัณฑแ สวนสามพราน

ผลิตภัณฑแสมุนไพรชนิดตางๆ

เลิกประชุมเวลา 16.15 น.
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รายงานการประชุมระบบการบริหารจัดการและทารายงานการเงิน ร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 001/พ.ค.55
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
ณ ห้อง 204 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
20.รศ. จุฑาทิพยแ
ภัทราวาท
21. นางสาวณัฐกานตแ สหวัชรินทรแ
22.นางสาววสินธรา ขวยเขิน

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
นักวิจัยประจําโครงการ
เจาหนาที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
ประธานกลาวเปิดประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบราน Farmer Shop โดยมีวัตถุประสงคแ
เพื่อติดตามผลการปรับปรุงรหัสสินคาในระบบ Ada อางถึงรายงานการประชุมครั้งที่ 005/เม.ย.55
ระเบียบวาระที่ 1 ความคืบหน้าในการปรับปรุงรหัสสินค้าในระบบ Ada
จากการดําเนินการปรับแกรหัสสินคาในระบบ Ada อางถึงรายงานการประชุมครั้งที่
005/เม.ย.55 ผูปฏิบัติงานพบปัญหา/ประเด็นหลังจากปฏิบัติแลว ดังนี้
1.4.
รหัสเลขที่ของผูประกอบการไมไดเรียงลําดับ มีลําดับเลขกระโดด ทําให
ขาดความเป็นระเบียบ และทําใหการบันทึกรหัสเลขที่ผูประกอบการไมเป็นไปตามลําดับกอนหลัง
1.5. รหัสสินคายังไมเป็นมาตรฐานเดียวกันตามที่ไดกําหนดตามรายงานการประชุมครั้ง
ที่ 005/เม.ย.55 โดยบางรายการมีตัวอักษรปนดวยในเลขที่สินคาเพื่อบงบอกถึงหมวดหมูสินคา ซึ่งมี
ขอดีคือสามารถรหัสเลขที่สินคาสามารถบงบอกถึงหมวดประเภทสินคาได และทําใหงาย สะดวก ใน
การจัดทํารายงานแยกตามหมวดหมูส ินคา
1.6. การคียรแ หัสสินคาใหม ไมสามารถแกจากเลขที่เดิมที่มีอยูได โดยจะตองทําการคียแ
สินคาใหมทุกรายการ บันทึกรายการสต็อกสินคา และราคาตนทุนสินคาใหม สงผลใหการเปิดใช
ระบบ
กวากําหนด
ระเบียบวาระที่ 2 แนวทางแก้ไข
ที่ประชุมไดสรุปแนวทางในการปฏิบัติตอประเด็นตางๆ ดังนี้
2.1 ใหบันทึกลําดับเลขที่ผูประกอบการเรียงตามลําดับ และไมมีการกระโดดขามเลข
2.2 ใหปรับแกรูปแบบรหัสสินคาใหม โดยสรุปไดดังนี้
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2.2.1 คงประเภทผูประกอบการที่แบงไว 3 หมวด คือ หมวด M
หมวด N ซื้อ (ในขณะนี้มีเพียง 3 รายไดแก สํารับโบราณ สหกรณแผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร
จํากัด สหกรณแการเกษตรลําพระเพลิง จํากัด ) และหมวด S ซื้อสด (ไดแกสินคาประเภทจร คือ
นํามาจําหนายไมประจํา และสินคาของ อ.ใจฟูา)
2.2.2 ปรับแกรูปแบบรหัสสินคา โดยใหเพิ่มรหัสหมวดหมูส ินคาในลําดับที่ 4
ดังนี้
M 0
0
3
A
1
6
รหัสตัวอักษรตัวแรก หมายถึง ประเภทของผูประกอบการ ประกอบดวย
M – ผูประกอบการในระบบฝากขาย
N – ผูประกอบการในระบบซือ้ ขาด (กรณีคุณออ)
S - ผูประกอบการในระบบซือ้ สด
รหัสลาดับที่ 2-4 หมายถึง เลขที่ผูประกอบการ
รหัสลาดับที่ 5 หมายถึง หมวดประเภทของสินคา ประกอบดวย
A – สินคาหมวดอาหาร
B – สินคาหมวดของใช
C – สินคาหมวดของที่ระลึก
รหัสตัวเลขลาดับที่ 6-7 หมายถึง รหัสเลขที่รายการสินคาของผูประกอบการนั้นๆ
ทั้งนีใ้ นการปฏิบัติใหลิสตแรายการลําดับเลขรหัสสินคาทั้งหมดในตาราง Excel กอน เพื่อ
ตรวจทาน และตรวจสอบความถูกตองตามลําดับสายการบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจาก
นั้นจึงปรับแกในระบบ Ada ได เมื่อปรับแกเสร็จแลวใหพริน้ ทแรายงานสต็อกสินคาจากโปรแกรม Ada
เพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
เลิกประชุมเวลา 10.00 น.
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รายงานการประชุมคณะทํางานศูนยแสารสนเทศสหกรณแ
ครั้งที่ 3/2555 (ปีที่ 4 ครั้งที่ 4/2554)
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 – 10.15 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. น.ส.สายสุดา
3. น.ส.ผุสดี
4. นายสนธยา
5. นายสุพจนแ
เริ่มประชุม

ภัทราวาท
ศรีอุไร
กลิ่นเกษร
สีแดง
สุขสมงาม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ
เจาหนาที่วิจัย

เวลา 9.00 น.

ผูอํานวยการสถาบัน วิชาการดานสหกรณแ (รศ. จุฑ าทิพยแ ภัทราวาท) เป็น ประธานในที่
ประชุม กลาวเปิดการประชุมและใหท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2555
2.1 รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะท างานศู น ย์ ส ารสนเทศสหกรณ์ ครั้ ง ที่
2/2555 เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ติดตามความก้าวหน้าการจัดทาเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
คุณสนธยา รายงานความคืบหนาการพัฒนาเว็บไซตแ โดยไดปรับปรุงขอมูลตางๆ
ดังนี้
- หนาหลักของเว็บไซตแสถาบันฯ ไดปรับขอความใน Pop up เป็น “คุณเป็นสมาชิก
โครงการซื้อข้าวจากชาวนาแล้วหรือยัง ” เรียบรอยตามขอเสนอในที่ประชุมครั้ง ที่ผานมา ทั้ง นี้ที่
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ประชุมขอใหปรับเพิ่มการประชาสัมพันธแโครงการผูตรวจสอบกิจการสหกรณแใหเป็น Pop up สลับกับ
โครงการซือ้ ขาวจากชาวนาดวย
- ในหนาหลัก หัวขอ “รายงานวิจัยลาสุด ” ไดปรับเป็นรูปชั้นไมสําหรับวางหนังสือ
และแสดงหนาปกรายงานวิจั ยลาสุด ของสถาบัน ฯ จํ านวน 5 เรื่อง และสามารถคลิก เขาไปดู
รายละเอียดได ทั้งนีท้ ี่ประชุมหารือแลวขอใหแกไขภาพหนาปก โดยใหใชภาพหนาปกจากรายงานวิจยั
ฉบับจริง พรอมกับเมื่อนําเมาสแไปชีท้ ี่รูปหนาปกฉบับใดแลวใหภาพขยายขนาดใหญข้ึนเพื่อใหเห็นชื่อ
เรื่องที่ชัดเจน
ที่ ป ระชุ ม หารื อ เรื่ อ ง Concept ภาพหน า แรกของเว็ บ ไซตแ ซึ่ ง จะเป็ น การ
ประชาสัมพันธแ Hot issue หรือแคมเปญที่เป็นไฮไลทแของสถาบันฯ ในชวงเวลานั้นๆ จึงเห็นพองใหใช
ภาพหน าโบรชัว รแของโครงการซื้อข าวจากชาวนา (ปกสี เขี ยว) แทนภาพเดิม โดยปรั บขนาดให
เหมาะสมกับหนาเว็บไซตแ
ไดจัดทํารายละเอียดในสวนของโครงการซือ้ ขาวจากชาวนา โดยมี 5 หัวขอหลัก
คือ 1) ผลิตภัณฑแในโครงการ 2) เกี่ยวกับโครงการ 3) Brochure 4) Download ใบสมัคร และ 5)
ติดตอสถาบัน ซึ่งที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลวมีขอแกไขดังนีค้ อื
 ให ปรับการจั ดเรียงและแกไขชื่อหั วขอหลักเป็น 1) เกี่ยวกับโครงการ 2)
แนวคิด 3) Download ใบสมัคร 4) ผลิตภัณฑแในโครงการ 5) สอบถามขอมูล
เพิ่มเติม
 ให นําภาพโซอุปทาน ราน Farmer Shop ที่อยูในหนาหั วขอ “เกี่ยวกั บ
โครงการ” ยายไปไวในหัวขอ “แนวคิดโครงการ” พรอมกับนําภาพโบรชัวรแ
มาไวในหัวขอแนวคิดโครงการ
 ใหนําภาพโลโกของปีสากลแหงการสหกรณแ (IYC) มาไวในโครงการซื้อขาว
จากชาวนา เพื่อเป็นการขานรับปีสากลแหงการสหกรณแดวย
- ในหนาหลัก หัวขอ “ข่าวสถาบัน” ใหปรับเป็นการประชาสัมพันธแกิจ กรรมของ
สถาบันฯ ในอนาคตที่กําลังจะจัด 2 ขาว และขาวกิจกรรมของสถาบันฯ ที่จัดไปแลวลาสุด 2 ขาว
ทั้งนี้ขาวงานมหกรรมวิชาการของ สกว. ที่ไดล งประชาสัมพัน ธแไวแ ลวนั้นให เพิ่มรายละเอียดเป็น
ตัวอัก ษรสีแ ดง เรื่องโครงการราน Farmer Shop และตลาดสุขใจ จะรวมนําเสนอผลงานของ
โครงการในการจัดมหกรรมวิชาการดังกลาวดวย สวนขาวกิจกรรมที่ผานมาอาจเป็นขาวเรื่องการ
ประชุมจัดตั้งสมาคมผูตรวจสอบกิจการครั้งลาสุด และขาวการรับสมัคร YOUNG AMBASSADOR
ของโครงการ Farmer Shop ทั้งนี้ที่ประชุมไดมอบหมายใหคุณสุพจนแ สุขสมงาม เป็นผูจัด Priority
ของขาวทัง้ 4 พื้นที่รวมกับคุณสนธยาดวย โดยหากไมสามารถหาขอสรุปไดใหหารือกับคุณสายสุดา
ในทุกวันศุกรแ เพื่อเป็นการเตรียมขาวสําหรับอัพเดทในวันจันทรแของทุกสัปดาหแ
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- ในหนาหลัก หัวขอ “บทความที่นาสนใจ” ที่มีการอัพเดทขอมูลใหมไวในหนาหลัก
นีด้ วยกัน 5 เรื่อง ที่ประชุมขอใหเพิ่มคําวา “ดูบทความทั้งหมด” เพื่อใหผูเขาชมเว็บไซตแสามารถคลิก
เขาดูบทความทั้งหมดได
- สําหรับการประชาสัมพันธแผานจอ LED ของมหาวิทยาลัยนั้นไดสงเรื่องรับสมัครผู
มีความสามารถวาดภาพโครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อใชเป็นสื่อ ทั้งนี้ขอใหคุณสุพจนแ สุขสมงาม
เป็ น ผู ติ ด ตามผลการประชาสั ม พั น ธผ า นช อ งทางดั ง กล า วและรายงานผลการประเมิ น การ
ประชาสัมพันธแของรูปแบบดังกลาวดวยวาควรมีขอควรปรับปรุงอยางไรบางหรือไม
- ตัววิ่งดานบนของหนาหลัก ใหเปลี่ยนคําวา “เอกลักษณแ” เป็น “คานิยมรวม” และ
ประชาสัมพันธแ “เตรียมพบกับวารสารฅนสหกรณแฉบับที่ 16 เร็วๆ นี้” ดานลางของตัววิ่ง
- คุณสนธยา ไดจัดทําขอมูลอธิบายภาพหนาปกวารสารทั้งหมด เพื่อสงให รศ.จุฑา
ทิพยแ ภัทราวาท ตรวจความถูกตอง และจะไดนําขอมูลลงไวในเว็บไซตแตอไป
3.2 ติดตามการจัดทาวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 16
3.2.1 บทความในวารสาร
- คุณ สายสุด า ศรีอุไร รายงานความคืบหนาการจั ดทําวารสารซึ่งขณะนี้ไดรับ
บทความแลว 5 รายการ และที่เหลืออยูร ะหวางการรอบทความจากผูเขียน โดยบทความของ รศ.สม
พร อิศวิลานนทแ เรื่องขาว นัดสงวันที่ 7 พ.ค. 2555 บทความของ ดร.นภัทร (กระทรวงพาณิชยแ) และ
คุณณัฐพร นัดสงวันที่ 10 พ.ค. 2555 ทั้งนี้คาดวาจะไดรับบทความทั้งหมดภายในวันที่ 10 พ.ค.
2555 แลวจะดําเนินการหาภาพประกอบบทความในวันที่ 11-12 พ.ค. 2555
- ธรรมะประจําฉบับ คุณผุสดี แจงที่ประชุมวาอยูร ะหวางการคัดเลือก
- รอยคน รอยคุณคา คุณศกลวรรณ ไดทําการคัดเลือกถอยคําจากผูเขารวมเวที
การประชุมโครงการโรงเรียนลูกชาวนาฯ จํานวน 13 ราย สง รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ตรวจสอบและ
คัดเลือกเรียบรอยแลว
- บทความเรื่อง “ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่ชาวนาตองรู” ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น
“ทักษะอาชีพและชีวิตที่ชาวนาต้องรู้สู่ชีวิตที่ดีมีสุข”
- ควันหลงแผนพัฒนาสหกรณแฉบับที่ 3 มอบใหคุณสุพจนแ ถอดเทปและเรียบเรียง
ในลักษณะการเขียนขาว
- บทความของ อาจารยแวรเทพ ไวทยาวิโรจนแ ที่สงมาแลว มอบใหคุณศกลวรรณ
นําไปปรับรูปแบบใหอยูในลักษณะการเขียนเลาเรื่อง
- บทความเรื่อง “ตามไปดู Farmer Shop” ใหเปลี่ยนชื่อเป็น “วิถี Farmer Shop”
พรอมกับใหคัดเลือกภาพใหตรงกับคําบรรยาย
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- บทความเรื่อง “มอนดรากอนที่มาเลเซีย” เปลี่ยนชื่อเป็น “ตามไปดูการขานรับปี
สากลแห่งการสหกรณ์ ที่มาเลเซีย”
- ภาพหนากลาง มอบใหคุณสุพจนแและคุณสายสุดา คัดเลือกภาพจากงานสัปดาหแ
อาหารสุขภาพ ที่จัดจําหนายอาหารสุขภาพอยูห นาราน Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตรแ
- คุณสายสุดา คาดวาจะสามารถสงดราฟทแแรก (1st draft) ใหแกโรงพิมพแไดภายใน
วันที่ 15 พ.ค. 2555
3.2.2 การจัดหาผู้สนับสนุนการพิมพ์วารสาร (Sponsor)
คุณผุสดี กลิ่นเกษร รายงานผูสนับสนุนการพิมพแวารสาร ณ ปัจจุบัน มี 4 ราย ไดแก
- สหประกัน สิ้นสุดการสนับสนุนในฉบับที่ 16 ทั้งนี้ไดทําการสงหนังสือขอการ
สนับสนุนตอเนื่องไปยังสหประกันแลว
- ชสอ. สิน้ สุดการสนับสนุนในฉบับที่ 17
- ชสท. สิน้ สุดการสนับสนุนในฉบับที่ 18
- กฟผ. เป็นผูสนับสนุนรายใหมกําลังจะเริ่มในฉบับที่ 16 นี้แทน ชสค. ที่สิ้นสุด
ไปเมื่อฉบับที่ 15 ซึ่งไดทําการติดตอขอการสนับสนุนตอเนื่องแลวตั้งแตเดือนมีนาคม ทั้งนีย้ ังไมไดรับ
การตอบรับกลับจาก ชสอ. ซึ่ง รศ.จุฑาทิพยแ ขอใหคุณสายสุดา ชวยดําเนินการติดตามดวย
3.3 ติดตามความคืบหน้าการรณรงค์สมาชิกวารสาร
คุณ ผุสดี กลิ่น เกษร รายงานจํ านวนสมาชิก วารสาร “ฅนสหกรณแ ” ซึ่งปัจ จุบัน มี
จํานวน 356 ราย และกําลังดําเนินการปรับปรุงรายชื่อสมาชิกที่ตออายุเขามาเพิ่มเติม ซึ่งคาดวาจะมี
จํานวนประมาณ 380 รายในสัปดาหแนี้ โดย รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท มอบหมายใหคุณผุสดี ทําการ
คัดรายชื่อกลุมผูตรวจสอบกิจการ นักวิจัย และกลุมสมาชิกเกาที่ยังไมไดตออายุสมาชิก สงให รศ.
จุฑาทิพยแ พิจารณาคัดเลือกเพื่อดําเนินการสงจดหมายเชิญชวนตอไป
เลิกประชุม

เวลา 10.15 น.

1-277

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 21/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 9/2555)
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.45–12.30 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณสายสุดา
3. คุณกาญจนา
Shop
4. คุณบรรหาร

ภัทราวาท
ศรีอุไร
คูหากาญจนแ

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
นักวิจัย
ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer

แสงฟูาสุวรรณ

รองประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer

ไวทยธํารงคแ
ชุมเพ็งพันธแ
ทรัพยแสินทวีลาภ
เจนวากรวงศแ

กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
ผูประกอบการสํารับโบราณ

Shop

5.
6.
7.
8.

คุณสุขุม
คุณสมพงษแ
อาจารยแใจฟูา
คุณมณิสรา

เริ่มประชุม

เวลา 8.45 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ผลการดาเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์
ประจาเดือนเมษายน 2555
รศ.จุ ฑ าทิ พยแ ภั ทราวาท มอบใหคุณ วสิน ธรา ขวยเขิน เจา หนา ที่โครงการรา น
Farmer Shop รายงานผลประกอบการประจําเดือนเมษายน 2555 ดังนี้
ผลการดําเนินงานโครงการราน Farmer Shop ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน 2555 ณ
รานมินิมารแท คณะเศรษฐศาสตรแ มียอดขายสด 35,849 บาท รายไดอื่น ไดแ ก 1) รายไดจ าก
โครงการซื้อขาวจากชาวนา 17,346 บาท 2) รายไดจากการจําหนายสบูส มุนไพรใหกองคลังชวย
ของขวัญปีใหม 5,400 บาท รวมรายไดทงั้ สิน้ 58,595 บาท หักตนทุนรวมทั้งหมด 51,112.66 บาท
ดังนั้นจึงมีกําไรขัน้ ตนรวม 7,482.34 บาท หักคาใชจายในการดําเนินงาน 120 บาท เหลือกําไรสุทธิ
7,362.34 บาท ทั้งนีไ้ มรวมคาสถานที่ คาตอบแทนพนักงาน และคาสาธารณูปโภค
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จากนั้น รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท มอบใหคุณวสินธรา ขวยเขิน เลาสิ่งที่ไดเรียนรูใน
การทํางานกับโครงการราน Farmer Shop ที่ผานมา ซึ่งปัญหาที่พบคือ
1) เรื่องระบบฐานขอมูลที่ซอื้ จากบริษัทเอดา ดวยตัวเจาหนาที่เองยังมีความไมเขาใจ
ในระบบอยางเพียงพอ จึ งเกิดความผิดพลาดในการกรอกขอมูล และกรอกขอมูลไมครบถวน จน
สงผลใหฐานขอมูลไมเรียบรอยและเกิดปัญหาขึ้นเมื่อถึงกําหนดนัดชําระเงิน ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย์ กลาว
เพิ่มวาจากการทํางานพบวา ระบบฐานขอมูลของบริษัทเอดานั้นยังไมสมบูรณแ เนื่องจากไมมีการบอก
ของหาย ของเสีย หรือชํารุด ดังนั้นขอมูลที่ไดจึงยังไมใชความจริง และหากตองการขอขอมูลเพิ่มเติม
จะตองเสียเงินใหแกบริษัทเป็นครั้งคราวอีก ดังนั้นจึงไดขอเสนอแนะวาหากจะทํารานคาปลีกในชุมชน
อาจไมตองซือ้ ซอฟแวรแใชในรานก็ได เพราะอาจจะไมเหมาะกับชุมชนมากนัก
2) เรื่องระบบการสั่งซือ้ สินคา ในบางครั้งเจาหนาที่จะเกิดความผิดพลาดในการสั่ง
สินคา หรือลืมสั่งสินคาที่จําเป็นเขาราน จึงแกปัญหาดวยการใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปรึกษากับ
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ทุกเย็นวันศุกรแเพื่อหารือการสั่งซื้อสินคาในสัปดาหแถัดไปทุกครั้ง ทั้ งนี้การ
สั่งซื้อจะตองมีการตรวจสต็อกสินคาในรานทุกวันเสารแ และพิจารณารวมกับคณะดําเนินงานเพื่อ
เตรียมการสั่ง และเตรียมแผนรองรับตอไป ซึ่ง รศ.จุ ฑ าทิพยแ ภั ทราวาท สรุปเพิ่มเติมวา ความ
ผิดพลาดในกรณีเชนนีเ้ กิดขึน้ จากตัวคน ซึ่งตองแกไขและพัฒนากันตอไป
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ถามเพิ่มเติมวาโครงการฯ มีวิธีตรวจสอบการหมดอายุ
ของสินคาอยางไรบางหรือไม
คุณวสินธรา ขวยเขิน ชีแ้ จงวามีการทําฐานขอมูลวันหมดอายุของสินคาทุกรายการ
โดยเฉพาะสิน คาที่เป็น ของสดจะตองมีขอมูล วัน หมดอายุในใบสงสินคาดวย ซึ่งคุณกาญจนา ให
ความเห็นเพิ่มเติมวาวิธีการเขียนวันหมดอายุของสินคาไวในใบสงสินคาเป็นเรื่องที่ดี โดยกรณีการสง
สิน คาไปจํ าหนายที่ไ รสุวรรณ ทางรานของคุณ กาญจนาไดทําเชน กัน แตคาดวาเจาหนาที่ของไร
สุวรรณ อาจไมมีการเก็บขอมูลเหลานี้ไวในฐานขอมูล ซึ่งอาจทําใหเกิดปัญหาสินคาหมดอายุคา ง
สต็อกได
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปวาใหคุณวสินธรา บันทึกไวในคูม ือการทํางานวา “คน”
มักจะทําใหเกิด Error เพราะไมไดทําการจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูลใหเรียบรอยเมื่อไดรับสินคา
คุณ วสิน ธรา ขวยเขิน กลาวเพิ่มเติมเรื่องปัญหาที่พบในการทําบัญชีของราน ที่
จะตองเรียนรูเพิ่มเติมในทุกๆ เดือนเนื่องจากจะพบกรณีเรียนรูในรูปแบบที่แตกตางกันไปทุกเดือน
คุณสายสุดา ศรีอุไร กลาวเพิ่มเติมวา ทีมงานโครงการจะมีการประชุมหลักปฏิบัติ
การบันทึก การทํารายงาน ซึ่งหากเจาหนาที่ทุกคนทําตามกรอบระยะเวลาก็คิดวาไมนาเกิดปัญหา
โดยเฉพาะมีการตรวจสอบยอดจําหนายทุกสัปดาหแ จึงเห็นวาถาดําเนินการตามระบบที่วางไวจะไม
เกิดปัญหามากนัก
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวสรุปวาในระบบรานคาปลีกนั้น เรื่องสําคัญที่สุดคือ
ระบบการจายเงิน และระบบเช็คสต็อกสินคา ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษยแตองทําเอง ไมใชใชเพียงเครื่ องมือ
หรือซอฟแวรแเทานั้น ดังนั้นรานคาปลีกหรือ Hypermart จึงเกิดความเสียหายเมื่อเลือกใชแตระบบ
ซอฟแวรแเพียงอยางเดียวในการควบคุมสิ่งเหลานี้ ซึ่งแตกตางจากรานเซเวนอีเลฟเวน ที่มีระบบจริง
ซึ่งสามารถทําใหรานคงอยูไ ด
คุณ บรรหาร แสงฟ้า สุวรรณ ถามเรื่องการแบง หมวดหมูสิ น คาวามีก ารจั ด แบ ง
อยางไร และแนะนําใหแบงเป็น Shelf life เพื่อชวยใหการดําเนินงานงายขึ้น และไมหลงลืมในการ
ตรวจสอบวันหมดอายุของสินคาดวย เชน ระบบการทํางานของรานเซเวนอีเลฟเวน ที่จะมีการทํางาน
อยางเป็นระบบ
คุณวสินธรา ขวยเขิน ชีแ้ จงวารานคาของโครงการฯ แบงหมวดสินคาเป็น 3 หมวด
คือ 1) สินคาอาหารสด (Fresh food) 2) สินคาซือ้ ขาด 3) สินคาฝากขาย
รศ.จุ ฑ าทิพย์ ภั ทราวาท ชี้ แ จงวายั ง ไมส ามารถทํา เช น ที่คุ ณ บรรหารแนะนํ าได
เนื่องจากยังตองใชระบบเดิมที่ซอื้ มากอน ซึ่งขณะนีม้ ีการปรับระบบครั้งที่ 3 แลว มีบทเรียนแหงการ
เรียนรูในเรื่องตางๆ และจะมีคูมือที่ไ ดจ ากการเรียนรูใ นที่สุด และพบวาจะตองมีมาตรการกั บ
พนักงานอยางมืออาชีพจึงจะดําเนินงานไปไดดี
1.2 ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของ Farmer Shop
สืบเนื่องจากที่ ดร.สีลาภรณแ บัวสาย รอง ผอ.สกว. ผูใหทุนสนับสนุนโครงการ ไดมี
คําถามเมื่อวันรายงานความกาวหนาโครงการที่ผานมา วาชุดโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณแ
และการคาที่เป็นธรรมที่ผานมา 13 ปี มีทิศทางเชิงยุทธศาสตรแอยางไร ตามรางแผนยุทธศาสตรแการ
ขับเคลื่อนการสหกรณแกาวสูการเป็นประชาคมอาเซียนนั้น สถาบันวิชาการดานสหกรณแไดมองวา
การกาวสูการเป็นประชาคมอาเซียนนั้นประเด็นที่ไดเรียนรูคือนักวิชาการหลายทานบอกวายังไมชัด
นัก แตสิ่งที่นาจะไปไดคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันฯ จึงคิดวาสหกรณแนาจะมีบทบาทใน
แนวทางตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 1
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2

Agenda
Roadmap

3

4

Roadmap

รูปที่ 1: แผนยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นการสหกรณ์ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
โดยสถาบันฯ เห็นวาการจะกาวสูประชาคมอาเซียนโดยใชคําพูดที่วา “เราจะกาวไป
ดวยกัน” นั้นหากไมมีโครงสรางพื้นฐานแลวคงไมสามารถไปตอไป ทั้งนีส้ ถาบันฯ และเครือขายไดทํา
โครงสรางพื้น ฐานไวแ ลว เชน การเตรีย มคนที่พูด กัน ได เขาใจในเรื่องตางๆ โดยมีจุ ด มุง หมาย
(วงกลมตรงกลางภาพ) คือ การขับเคลื่อนการสหกรณแสูประชาคมอาเซียนเพื่อประโยชนแของสมาชิก
ตามอัตลักษณแของสหกรณแในการเป็นองคแการธุรกิจฐานสังคม โดยสถาบันฯ มีเครือขายตางๆ เป็น
ทุน ทางสังคมที่ทํางานรวมกัน มาตลอดกวา 10 ปี โดยใชยุทธศาสตรแต ามลูก ศรทั้ง 4 ดาน คือ 1)
โครงสรางพื้นฐานเกือ้ หนุนอยางเหมาะสม 2) ระบบการเรียนรูเกื้อหนุนการขับเคลื่อน 3) คนเขาใจ
เขาถึง และเขามามีสวนรวม และ 4) กําหนดAgenda ของขบวนการสหกรณแ มี Road map สูการ
ปฏิบั ติที่ ชัด เจน ซึ่ ง ทั้ง หมดนี้ เราจะสรา งกรอบที่ห วัง วา จะสรา งโอกาสในการใชส หกรณแก าวสู
ประชาคมอาเซี ย น โดยเครือขา ยตางๆ จะคอยๆ เคลื่อนไป มี ร ะบบการเรียนรูที่เปิ ด โอกาสให
ประชาชนเป็นศูนยแกลางในการขับเคลื่อน การยกระดับความสามารถของธุรกิจสหกรณแและการนํา
ประโยชนแสูสมาชิก และมีกรอบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของสูวิสัยทัศนแ จากนั้นจึง
ของความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมวามีความคิดเห็นอยางไร
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ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ แสดงความคิดเห็นวาสวนตัวนั้นชอบระบบสหกรณแมา
นาน แตยังคงมีคําถามวาเหตุใดระบบสหกรณแจึงไมประสบความสําเร็จ เสียที ซึ่ง อาจเป็นเพราะ
ผลประโยชนแท่ไี มลงตัวจึงทําใหเป็นไปไมได และคิดวาอาจจะตองรอใหถึงภาวะจนตรอกจึงจะคิดหัน
หนาเขารวมกลุมกัน แตขณะนีถ้ าทุกคนยังประคองตัวไปไดเองก็จะยังไมมองเห็นถึงประโยชนแของการ
รวมกลุม และเมื่อเปิดเขตการคาเสรีอาเซียนแลว สิ่งที่จะเห็นไดชัดคือการเคลื่อนของแรงงานที่จะ
ผานเขาออกประเทศไดเสรีมากขึ้น ซึ่งประชากรไทยมีการเตรียมตัวมากนอยเพียงใด
สวนเรื่องการคาขายคิดวายังไมคอยนาเป็นหวงมากนักเพราะประเทศไทยยังอยูใน
ระดับผูนําในแถบอาเซียน แตสิ่งที่ตองมองในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรมคือ ตองไมใหคนเขาสู
ภาคอุตสาหกรรมมากไปกวาที่เป็นอยูใ นปัจจุบันแลวทิ้งภาคเกษตรกรรมไป เพราะหากอนาคตเกิด
ปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นจะประคองตัวไดยาก ดังนั้นหากเราจะนําขบวนการสหกรณแเขาไปชวยใหชีวิต
ความเป็นอยูข องเกษตรกรดีขนึ้ ทําใหเกษตรกรเห็นคุณคาในอาชีพเกษตรกรรมและยังคงอยูในภาค
การเกษตรตอไป ตองทําอยางไรใหเกษตรกรเห็นวาอาชีพการเกษตรนีห้ ากมีการจัดการดวยระบบทีด่ ี
แลวนาจะมีกําไรมากพอใหดํารงอยูไ ด แตยังมองไมเห็นแนวทางวาจะนําสหกรณแเขาไปชวยเหลือหรือ
จัดการอยางไรไดบา ง นอกจากนีอ้ ีกปัญหาหนึ่งคือตัวเกษตรกรผูผลิตกับพอคาคนกลาง จะตองแกไข
อยางไรใหเกษตรกรรายเล็กสามารถลืมตาอาปากได ดังนั้นจึงคิดวาสหกรณแควรเขาชวยเกษตรกร
รายยอยใหเกิดการรวมกลุมดวยระบบสหกรณแ เพื่อชวยใหมีอํานาจตอรองเพิ่มมากขึ้นได และยังจะ
ชวยใหความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเพื่อชวยลดตนทุน ซึ่งเหลานี้นาจะชวยใหเกษตรกรกลุมราย
ยอยอยูร อดได
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กลาววาจากการมองในฐานะของผูประกอบการรายเล็ก
เห็นวาขณะนีภ้ าครัฐเริ่มเขามาหาชาวบานมากขึ้น แตก็ยังนับวานอยกวาความตองการจริงซึ่งเป็นสิ่ง
ที่นาเป็น หวง เพราะคนที่มีทุน มากๆ จะเป็น เจาของที่ดิน เรือกสวนไรน าหมด และสามารถนํ า
เทคโนโลยีสูงๆ มาใชใ นพื้นที่ไ ด แตสําหรับเกษตรกรรายยอยเองสุด ทายก็ตองกลายเป็นลูกจาง
นายทุนใหญไปหมด “ประเทศไทยจะเป็นเหมือนขนมหวานหม้อใหญ่” ใหนักลงทุนตางชาติเขามารุม
กินโต฿ะแสวงหาผลประโยชนแ ซึ่งนี่จะเป็นเหตุใหผูประกอบการรายยอยตองหันมารวมตัวกันในที่สุด
ดังเชนที่ ดร.อภิรดี กลาวไว และขณะนีใ้ นพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเองก็เริ่มมีการกวานซือ้ ที่ดินเก็บกัน
แลว ดังนั้นผูประกอบการหรือเกษตรกรรายเล็กที่ไมสามารถสูไดก็จะตองกลายเป็นลูกจางไปหมด
นอกจากนีห้ ากไมมีการควบคุมการใชสารเคมีในพืน้ ที่ดวยแลว สุดทายนักลงทุนก็จะทิ้งไวเพียงที่ดินที่
เสื่อมสภาพในอนาคต
อาจารย์ใ จฟ้า ทรัพย์สิน ทวีล าภ ถามวาในกรณีที่เกษตรกรมีผลผลิตประเภทผัก
ปลอดสารพิษออกมาจําหนาย เราจะมีท่ชี วยระบายสินคาใหแกเกษตรกรเหลานั้นหรือไม
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชีแ้ จงวาราน Farmer Shop จะเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยมีกลุม
กรีน (Green) ที่กําลัง จะเขามารวมกันผลักดันและจะมีการรวมหารือ เพื่อเกาะเกี่ยวจนอาจเป็น
Farmer Shop Thailand ซึ่งจะเริ่มเป็นแกนโดยตองทําระบบใหสมบูรณแ จะมีการสรางสังคมเรียนรู แต
ปัญหาคือคนยังไมเขาใจในระบบสหกรณแเชิงธุรกิจ ดังนั้นสถาบันฯ จึงไดจัดทําโบรชัวรแสําหรับแจกใน
งานมหกรรมวิชาการ สกว. ที่ราน Farmer Shop จะรวมจัดแสดงและจัดจําหนายสินคาในงาน โดย
โบรชัวรแนี้จะอธิบายถึง โครงการและแนกระบวนการดําเนิน งานทั้ง 5 ขั้นตอน โครงสรางธุร กิจ ที่
ประกอบดวยเครือขายผูบริโภค (450 ราย) และเครือขายผูผลิต จึงเกิดเป็นราน Farmer Shop ขึ้น
โดยมีรานตนแบบที่คณะเศรษฐศาสตรแ และมี Outlet ที่ไรสุวรรณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา และ
รานสหกรณแ กฟผ. จากนั้นจึงขอความคิดเห็นจากผูรวมประชุมวาควรปรับอะไรหรือไมอยางไร
คุณ บรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ แสดงความเห็ นวาคนแตล ะระดับจะใหความรูแ ละ
รายละเอียดที่แตกตางกัน ดังนั้นเห็นวาโบรชัวรแที่จะนําไปแจกนี้ คนฐานลางนาจะถามวาถาเขารวม
แลวจะไดอะไร สวนนักวิชาการ หรือนักวิจัยที่เยี่ยมชมจะมองวาองคแความรูแ บบนี้จะนําไปสูอะไร
จากนั้นจึงยกตัวอยางกลุมสหกรณแในจังหวัดชุมพรที่เริ่มแตกแยกเป็นกลุมเล็กกลุมนอย โดยใช เรื่อง
ผลประโยชนแมาคุยกันมากขึ้น จึงมีคําถามวาจะทําอยางไรใหกลุมเหลานั้นตองเลือกระหวางหัวใจของ
ความยั่งยืนกับเรื่องผลประโยชนแ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนําวาในอนาคต เราคิดใหญแตจะเริ่มทําเล็กๆ แตลึก
และยั่งยืน ซึ่งชุมนุมที่คิดดีจะเขามาหาเราเอง โดยเราอยากใชยุทธศาสตรแดาวกระจายแตยังไมมี
กําลังมากพอ และตองเริ่มจากการฝึกอบรมดังเชนที่อาจารยแใจฟูาแนะนํา ดังนั้นหากทุกทานเห็นดวย
กับยุทธศาสตรแนี้ เราจะรวมกาวไปดวยกัน
สรุปมติวาระที่ 1.2 ที่ประชุมเห็นดวยในหลักการ และเห็นวาควรจะมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโดยเชิญคณะกรรมการทุกทานรวมประชุมนอกรอบเพื่อตอยอดตอไป
1.3 เรี ย นเชิ ญ อ.ใจฟูา ทรัพ ย์ สิน ทวี ลาภ เข้ า ร่ ว มเป็ นกรรมการบริ ห าร
โครงการร้าน Farmer Shop
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท แจงแกคณะกรรมการในที่ประชุมวาไดขอเรียนเชิญ อ.ใจฟูา
ทรัพยแสินทวีลาภ เขารวมเป็นกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop เนื่องจากไดเรียนรูวาราน
Farmer Shop ควรจะตองมีสินคาประเภทอาหารสดเขาจําหนายในรานดวย จึงไดเชิญ อ.ใจฟูา ซึ่ง
เป็ น ผู ป ระกอบการอาหารมั ง สวิ รั ติ ด ว ยผั ก ปลอดสารพิ ษ และไม ใ ช ผ งปรุ ง รส มาร ว มเป็ น
คณะกรรมการเพิ่มอีก 1 ทาน
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วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 20/2555
-

วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การเตรียมงานเกษตรแฟร์ (30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2555)

คุณ สายสุด า ศรี อุไ ร รายงานว ามหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตรแมี น โยบายเปลี่ ย น
หนวยงานผูรับผิดชอบจากเดิมคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) เป็นสํานักงานบริการวิชาการ แต
บริเวณจัดงานยังอยูค งเดิม
รศ.จุฑ าทิพย์ ภัทราวาท กลาววา ประเด็น คือมหาวิทยาลัยจะขายเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยสถาบันฯ จะใช “โครงการซือ้ ขาวจากชาวนา” เป็นตัวโชวแผลงานบนอาคารจักรพันธแฯ
และใช Brand Ambassador เป็นผูดูแลใหความรูแกผูเขาชมผลงาน สวนรานคา Farmer Shop จะอยู
ดานลางบริเ วณเดิมเชน เดียวกับปี ที่ผา นมา ทั้ง นี้ในงานเกษตรแฟรแค รั้ง นี้ สถาบัน ฯ จะมีง านที่
เกี่ยวของ 3 สวนคือ
- โซนวิชาการ (บนอาคารจักรพันธแฯ) เป็นเรื่องโครงการซือ้ ขาวจากชาวนา
- Outlet Farmer Shop มอบใหกรรมการบริหารรานฯ ชวยรับผิดชอบดูแล
- บู฿ทขาวคุณธรรม/ขาวเกิดบุญ ใหตัวแทนขาวทัง้ 2 กลุมรับผิดชอบ
โดยสถาบัน ฯ จะจั ด ทํ าปู าย Outlet Farmer Shop ใหแ ละประสานงานกั บ
มหาวิทยาลัยให วาเป็น โครงการงานวิจั ยของสถาบันฯ แตผูประกอบการตองรับผิดชอบดูแลการ
จําหนายสินคากันเอง ซึ่งเป็นการใหผูประกอบการพบประชาชนโดยตรง
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เสนอความเห็นวาควรจะใหขอมูลแกผูชมงาน และตองมี
การ Educate คนที่เขามาชมดวยวาโครงการนีม้ ีขอดีอยางไรดวย การที่จะมีเครือขายเพิ่มขึ้นจะตอง
มองเรื่องการ Educate ดวย เพราะหากมุงขายเพียงอยางเดียวจะไมมีความแตกตางกับการขายทั่วไป
และการที่คนจะหันมาสนใจ Farmer Shop ไดนั้นจะตองมี Status ใหคนหันมาสนใจ
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ แสดงความเห็นวาจะตองมีคนเขาที่รานนาจะมีคําถาม
ในใจอยูแ ลววา “ทําไมตอง Farmer Shop”
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เสนอวาจะใชเจาหนาที่บนอาคารจักรพันธแผูดูแลบู฿ทแสดง
ผลงานวิจัย เป็นผูใหรายละเอียดของ Farmer Shop และอาจมีบัตรลดพิเศษสงใหลงไปซื้อที่ราน
ดานลางจะดีหรือไม
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สรุปว่าจุดขายจะอยูด านลางมีปาู ยประชาสัมพันธแใหความรู สวนดานบนจะชวยให
วิชาการและมีสลิปสงลงไปซื้อดานลาง ซึ่งอาจมีสวนลดพิเศษใหดวย ทั้งนี้คณะกรรมการขอหารือ
นอกรอบวาตองใชพนื้ ที่เทาไหรจึงจะเหมาะสม
อ.ใจฟ้า ทรัพย์สินทวีลาภ กลาววาสินคาที่จะนํามาลงในสวนของตนเองคือ สินคา
ประเภทน้ําตาล เชน น้ําตาลออย ตาลโตนด ทรายแดง ดอกเกลือ และอาหารมังสวิรัตปลอดสาร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววาสินคาที่กลาวมานั้นยัง ไมผานระบบการคัดสรร
สินคาของโครงการ ดังนั้นอาจตองมาในนามรานของ อ.ใจฟูา เองเป็นแบบเฉพาะกิจ และตองนําเขา
กระบวนการคัดสรรสินคาตอไป สวนเรื่องการจัดพื้นที่ภายในเต฿นทแขอมอบใหคณะกรรมการเป็น
ผูดูแลจัดเตรียม ทั้งนีข้ อใหคณะกรรมการทุกทานจัดเตรียมอยางเต็มที่
3.2 การเตรียมการงานมหกรรมวิชาการ สกว. (20-24 มิ.ย. 2555)
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจงแกท่ปี ระชุมวาไดหารือกับคุณอรุษ นวราช ในสวนของ
ตลาดสุขใจเรียบรอยแลว ซึ่งคุณอรุษ รับดูแลในการนําสินคามาลงในโซนตลาดสุขใจทั้งหมด
ในสวนของโครงการราน Farmer Shop ที่ประชุมหารือแลวไดขอสรุปดังนี้
1. ตองมีสิน คาที่หลากหลาย โดยสินคาอื่น นอกจากสิน คาของคณะกรรมการนั้น
สถาบันฯ จะเป็นผูสั่งสินคาในทําเนียบโครงการ มาวางจําหนายและจะทําการเคลียรแบลิ ภายหลังเลิก
งาน ซึ่งตองหารือกับผูประกอบการแตละรายตอไป
2. อ.ใจฟูา เสนอใหจัดพื้นที่ใน Shelf โดยแบงพื้นที่ใหชัดเจนวาสินคาใดอยูจ ุดใด แลว
ใหผูประกอบการจัดวางสินคาตามที่กําหนดกันเอง
3. วิธีการจายเงินของโซนอาหารสดของอาจารยแใจฟูา ใหชวยคิดหาแนวทางระบบ
การเก็ บ เงิ น อี ก ครั้ ง โดยจะใช ร ะบบคู ป องเสริม ด ว ยดี ห รื อ ไม หรื อ ใช วิ ธี ก ารส ง เงิ น เป็ น รอบๆ
เชนเดียวกับวิธีการออกบู฿ทที่หางเดอะมอลลแดีหรือไม
4. พื้น ที่ว งสี่เ หลี่ ย มตรงกลางจะจั ด เป็น สิน ค าประเภทสแนก (Snack) โดยจั ด
หมุนเวียนกันไปแตละดานในแตละวัน ไดแก
4.1 ขนมหวานของคุณมณิสรา (สํารับไทย)
- ถั่วเรียง (ถั่วใสถุง ผูกรอยดวยเชือก) ขอตรวจสอบราคาอีกครั้ง
- ผลไมกวน (กลวยกวน สับปะรดกวน มะมวงกวน) ราคากลองละ 40
บาท
- คุก฿ กีม้ ะขาม / ทารแตงาดําไสสับปะรด ราคากลองละ 40 บาท
- มินิชีส สับปะรด ราคากลองละ 40 บาท
- ผลไมหยี แบบกระปุก ราคากลองละ 55 บาท
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- ขนมผิง แบบกระปุกใหญ ราคากลองละ 60 บาท (กรณีขนมผิงขอลด
ไซสแ และ
ตรวจสอบราคาอีกครั้ง)
4.2 ขนมเบเกอรี่ ของคุณใหญ (KU Fresh milk)
4.3 ขาวตังหนาตางๆ 5 รายการ ของคุณสุขุม ไวทยธํารงคแ ราคาขาย 40 บาท
4.4 ถั่วอบกรอบ ถุงละ 25 บาท/ ขวดละ 40 บาท
4.5 กลวยเล็บมือนาง ราคา 15 บาท/ คัพเค฿ก..กลวยเล็บมือนาง แพ็ค 4 ถวย
20 บาท
4.6 ขนมไทย ของ อ.สุวรรณา (ติดตอผาน อ.ใจฟูา) เชน ขนมชั้น ขายชุดละ 10
บาท
(***ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพยแ ขอนัดหารือกับ อ.สุวรรณา อีกครั้ง)
4.7 มะขาม 5 รส Farmer Shop ราคาขายกระปุกละ 50 บาท
5. ขนมสดใหมที่ทางเขาราน 2 กระบะ แบง เป็น ขนมไทยสด จาก อ.สุวรรณา 1
กระบะ และ เบเกอรี่สดใหมจาก KU fresh milk 1 กระบะ
6. โซนโครงการซือ้ ขาวจากชาวนา ใหนําขาวขนาดเล็กบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม วาง
จําหนาย แบบราคาพิเศษ
7. ชั้นวางสินคาที่ 1 และ 2 (ตอจากซุมโครงการซื้อขาวจากชาวนา) มุมรูปตัวแอล
(L) เป็นโซนสมุนไพร (สินคาอุปโภค-ทั่วไป) ไดแก สมุนไพรของคุณสมพงษแ ชุมเพ็งพันธุแ (ครึ่ง Shelf/
ขนาด 1 เมตร 4 ชั้น) และพื้นที่ที่เหลือเป็นสินคาอื่นๆ ตามที่สถาบันฯ คัดเลือกและสั่งมาวางจําหนาย
รวมถึงเครื่องอุปโภคของ อ.ใจฟูา เชน น้ํายาบวนปาก เป็นตน
*** ทั้งนีจ้ ะขอประชุมกลุมยอยโซนตัวแอลอีกครั้งในสัปดาหแหนา
8. สินคาชาใบหมอนของคุณกาญจนา คูหากาญจนแ และกลวยอบเล็บมือนางของ
คุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ รวม 1 Shelf (รับผิดชอบคนละครึ่ง Shelf)
9. สิน คาเครื่องแกงของคุณ สุขุม ไวทยธํารงคแ และผลิต ภั ณ ฑแจ ากรานพรมีคุ ณ
(คุณมณิสรา รับผิดชอบ) รวม 1 Shelf (รับผิดชอบคนละครึ่ง Shelf)
10. Shelf ที่เหลืออีก 2 Shelf สถาบันฯ เป็นผูรับผิดชอบดูแลประสานงาน คัดเลือก
และสั่งสินคามาวางจําหนาย
11. มุมตูไอศครีมของคุณสิงหา (ไอศครีม Farmer Shop) คุณสิงหารับผิดชอบจัดหา
หากไมมีใหนําตูไอศครีมของรานที่คณะเศรษศาสตรแไปวางจําหนาย
12. มุมตูแชเครื่องดื่ม ใหคุณสายสุดาสอบถามบริษัทเซ็นทรัม ออรแแกไนเซอรแ เรื่อง
การติดตอเชาตูแช โดยคัดเลือกเครื่องดื่มไว 7 ชนิด ไดแก น้ําขาวโพด น้ําฟักขาว น้ําผลไมปานฟูา
เพ็ญ (คุณวาย) น้ําขาวกลองงอก น้ําสํารอง น้ํามังคุด และน้ําดื่มเกษตร
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13. จุดเคานแเตอรแขนาดเล็กสําหรับวางถังแชน้ําเพื่อใหชิมสินคาประเภทเครื่องดื่ม
จะขอเปลี่ยนเป็นมุมกาแฟชุมพร โดย รศ.จุฑาทิพยแ จะเป็นผูติดตอประสานงาน
14. พนักงานจากราน Farmer Shop จํานวน 2 คนจะเขาไปชวยทําหนาที่ในการเก็บ
เงิน ณ จุดชําระเงิน (จุด Cashier ที่ทางเขาออกของราน) และมีเจาหนาที่จากสถาบันฯ จํานวน 2 คน
ไปชวยจัดสินคาของผูประกอบการรายอื่นที่สาถบันฯ สั่งสินคามาจําหนายในงาน
15. เครื่องแตงกายพนักงาน และเจาหนาที่ดูแลในงาน ใหใชเสื้อ Farmer Shop สี
ขาว กางเกงสแล็ค และผาสามเหลี่ยมสีเขียวพิมพแคําวา Farmer Shop สําหรับคาดเอว
*** ผาเขียวสกรีน Farmer Shop มอบให อ.ใจฟูา รับผิดชอบจัดทํา โดยใชเงินทุน
ของโครงการ Farmer Shop
16. ขอชื่อ-สกุล ของคณะกรรมการ พนักงานและเจาหนาที่ เพื่อนําไปทําบัตรเขา
งานและขอบัตรเขาที่จอดรถ
17. นัดจัดบู฿ทวันที่ 19 มิ.ย. 2555 เวลา 9.00 น. สําหรับวันงาน 20-24 มิ.ย. นัดพบ
กันที่หนาฮอลลแ 7-8 เวลา 9.00 น. และอยูจ นเลิกงานเวลา 20.00 น.
18. สถาบันฯ จะจั ด ทําปูายชื่อผูประกอบการ ติด ไวที่ Shelf เพื่อวางสินคาของ
ผูประกอบการแตละราย ทั้งนีข้ อรายละเอียดที่มาของสินคาและผูประกอบการจากคุณมณิสรา และ
อาจารยแใจฟูา เพื่อทราบรายละเอียดของสินคาแตละชนิด
19. จะขอนัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อรวมเตรียมคําอธิบายรายละเอียดและการ
ดําเนินงานของโครงการ ตามโบรชัวรแที่สถาบันฯ จัดทําไวเพื่อแจกในงานครั้งนี้
20. กิจกรรมในงานของโครงการราน Farmer Shop ไดแก
20.1 เสวนา...สวนกลางที่เวทีใหญของงาน 1 ครั้ง
20.2 รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ประธานเปิดงาน ในวันที่ 20 มิ.ย. 55 เวลา
17.00 น.
20.3 กิจกรรมเวทีเสวนาประจําวัน ทุกวัน เวลา 14.00-15.30 น. โดย สถาบัน
ฯ จะสงหนังสือเชิญเครือขายมารวมเวทีพูดคุย ผูรับผิดชอบหลักคือ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผศ.ดร.
อภิรดี อุทัยรัตนกิจ คุณกาญจนา คูหากาญจนแ และคุณสุขุม ไวทยธํารงคแ
20.4 เวทีคัดสินคาภายในงาน (บริเวณหลังบู฿ท) ทุกวัน เวลา 11.00-12.00 น.
โดยมอบใหคุณสายสุดา จัดทําหนังสือเชิญผูประกอบการที่สนใจนําสินคาเขารวมการคัดเลือกใน
เวลาดัง กลาว และผูรับผิดชอบหลักคือ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัต นกิจ คุณ
บรรหาร แสงฟูาสุวรรณ และคุณสมพงษแ ชุมเพ็งพันธุแ
21. การจัดทํากลองที่ระลึกสําหรับใสสินคาประจําวัน เชน ถั่ว (คุณมณิสรา) กลวย
อบเล็บมือนาง (คุณ บรรหาร) หรืออื่น ๆ เพื่อแจกในงานเมื่อผูบริโภคซื้อสิน คาครบตามราคาที่
กํา หนด หรื ออาจทํา เพื่ อจํ า หนา ยเป็น ที่ ร ะลึ ก ในงาน มอบใหคุ ณ กาญจนา คู ห ากาญจนแ และ
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คุณมณิสรา เจนวากรวงศแ ชวยติด ตอสอบถามราคาจากผูผลิตเพื่อใหไดราคาที่เหมาะสม โดยใช
กลองตนแบบจากที่ รศ.จุฑาทิพยแ นํามาและไดรวมกันออกแบบขางกลองและฝากลองในเบื้องตน
เพื่อนําไปหารือกับโรงงานผูผลิตตอไป
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

1. อ.ใจฟูา ทรัพยแสินทวีลาภ เสนอใหขอตั้งราน Farmer Shop ที่ ธ.ก.ส. สํานักงาน
ใหญ เพิ่มอีก 1 แหง โดย รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท มอบหมายใหคุณ สายสุด า ศรีอุไร ทําหนังสือ
ติดตอขอตั้งราน Farmer Shop สงไปถึงผูจัดการ ธ.ก.ส. (นายลักษณแ วจนานวัช) และหากไดพ้ืนที่จึงจะ
มอบให อ.ใจฟูา เป็น ผูนําที มไปจั ด จํ าหนายสิ น คา นอกจากนี้ อ.ใจฟูา ยั ง ไดเ สนอใหตั้ง ร านใน
โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่ง รศ.จุฑาทิพยแ รับไปติดตอหาโรงพยาบาลที่เหมาะสมและยินดีใหพ้นื ที่แกราน
2. คุณมณิสรา เจนวากรวงศแ รายงานความคืบหนาเรื่องการจําหนายสินคา Farmer
Shop ที่ไรสุวรรณ ซึ่ ง คุณ มณิ ส รา ไดรับการติด ตอจากเจ าหนาที่ของรานคาที่ไรสุวรรณวาให
ผูประกอบการทุกรายตองใชบารแโคดของรานคาไรสุวรรณเทานั้น โดยใหเริ่มติดบารแโคดในการสง
สินคาครั้งตอไปทันที โดยคิดคาบารแโคดดวงละ 25 สตางคแ ทั้งนีค้ ุณสายสุดา แจงวาไดรับการติดตอ
จากเจาหนาที่ในเรื่องนีเ้ ชนกัน จึงไดแจงแกผูประกอบการที่ตองสงสินคาไปยังรานคาไรสุวรรณทุก
ทานเพื่อดําเนินการตอไป
นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดวางสินคาในชั้น วางของโครงการไมเต็มชั้น เชนเดิม
และพบวาสิน คาบางชนิด ถูก นําไปจั ด เรียงไวแ ยกจากชั้น ของโครงการ ซึ่ง สง ผลกระทบตอยอด
จําหนายดวย และในชวงเทศกาลวันหยุด พนักงานของรานจะหยุดดวยเชนกันทําใหไมมีการจัดเรียง
สินคาขึ้นชั้นวาง ซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆ ที่พบมาโดยตลอด

เลิกประชุมเวลา

12.30 น.
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รายงานการประชุมถอดบทเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
2. อ.ดร. ธวิช
สุดสาคร
ผูอํานวยการหลักสูตร M.B.A. (ภาคค่ํา) ม.ศรีปทุม
3. ผศ.สุนิสา
ประวิชัย
ที่ปรึกษาศูนยแวจิ ัยกรุงเทพโพลลแ
4. อ.ดร.กมลทิพยแ อารแธอส
อาจารยแประจําคณะศิลปศาสตรแและวิทยาศาสตรแ
5. พล.รต.ดร.วิโรจนแ พิมานมาศสุรยิ า ผูอํานวยการศูนยแวจิ ยั นวัตกรรมสังคม
6. ผศ. สุภาวดี โพธิยะสงฆแ ผูประสานงาน สกว.
7. ดร.จักรพันธแ กิตตินรรัตนแ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรแ
8. อ.ฉัตรฉวี
คงดี
คณะนิเทศศาสตรแ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9. นางสาวสายสุดา ศรีอุไร
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
10. นายสุพจนแ
สุขสมงาม
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ ไดประชุมรวมกับ
เครือขายอาจารยแ/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อเชื่อมโยงเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ ซึ่งในชวงแรกผูเขารวมประชุมไดแนะนําตนเองถึงภาระงานที่รับผิดชอบอยู และ
สิ่งที่อยากทําในอนาคต
ผศ.สุนิสา ประวิชัย : เป็นที่ปรึกษากรุงเทพโพลลแ ทํางานทางดานโพลลแ ซึ่งถาเป็นโพลลแ
ดานการเมือง จะเป็นที่สนใจ แตสวนตัวชอบโพลลแดานสังคมมากกวา เพราะสามารถนําไปตอยอด
และใชไดจ ริง และอยากทํางานดานสัง คม เนน ไปในเชิง เยาวชน นอกจากนี้ยัง ทําหนาที่ส อนใน
มหาวิทยาลัย และทําวิจัยเชิงวิชาการ
อ.ดร.กมลทิพยแ อารแธอส : ทํางานเกี่ยวกับโพลลแเชนเดียวกัน แตที่หลัก ๆ คือ ทํา
ประเมิน ไดแ กประเมินผูวา กทม. ตั้ง แตกอนคุณ อภิรัก ษแ คุณ สมัคร ประเมิน เกี่ยวกับสนามบิน
สุวรรณภูมิ แบงคแชาติ และมีการทํางานลงพื้นที่
อ.ดร. ธวิช สุดสาคร : เป็นนักวิจัยชุมชน ชอบทํางานวิจัยเกี่ยวกับปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม เนนเรื่องทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ
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ดร. จั ก รพัน ธแ กิตติน รรัต นแ : เคยทํางานวิจั ยเกี่ยวกับสหกรณแ สนใจในเรื่องของ
เศรษฐศาสตรแและการบริหาร ไดทํางานวิจัยการเรียนฟรีของ กทม. / งานวิจัยของ สมส. / ทําวิจัย
เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนเนนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
อ.ฉัตรฉวี คงดี : ไดทุนวิจัยของ สสส. ทําวิจั ยเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
รวมถึงเรื่องของการรูเทาทันสื่อ ตั้งแตปี 2548 – ปัจจุบัน
ผศ. สุภาวดี โพธิยะสงฆแ : รับงานวิจัยของ Policy Research แต 2 ปีหลังมาเป็น ผู
ประสานงาน สกว. ก็ไดออกสํารวจพื้นที่ ไดพบประเด็นปัญหาตาง ๆ ก็ไดปรึกษาหารือกับ ดร.ธวิช
เชน งานวิจัยเรื่องของการพัฒนาศักยภาพธุรกิจโคเนือ้ โคนม ก็พบปัญหาเรื่องของสหกรณแ ซึ่งเมื่อได
เขาไปแลวอยากจะตอยอด โดยคิดวาจะเอาสหกรณแเป็นแกนนําไดอยางไร และงานวิจัยที่เพิ่ งไดรับ
การอนุมัติ เป็นการศึกษาปัญหาความตองการของชาวนา การใชเทคโนโลยีการผลิตขาว ซึ่งจะเป็น
บริบทหนึ่งที่จะเชื่อมโยงงานกับสถาบันวิชาการดานสหกรณแได ก็จะเป็นประโยชนแตอประเทศ
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท : ใหนางสาวสายสุดา ศรีอุไร รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณแ พูด ถึงงานวิจั ยของสถาบันวิชาการดานสหกรณแวาโจทยแวิจัยคืออะไร และมีไฮไลทแ
ตรงไหนที่จะขอความรวมมือกับคณะผูเขารวมประชุม
นางสาวสายสุดา ศรีอุไร : ไดทําชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณแและ
การคาที่เป็นธรรม” ซึ่งในชวงหลังจะมีการลงชุมชนมากขึ้น มี การทํากับผูประกอบการที่เป็นเอกชน
มากขึ้น เชน ที่โรสการแเดน สวนสามพราน ตลาดสุขใจ มีการทําแบรนดแขาวคุณธรรม ขาวเกิดบุญ
และลาสุดไดทําโครงการราน Farmer Shop ซึ่งเปลี่ยนแนวคิดวาจะมีรานที่ผูผลิตและผูบริโภคเป็น
เจาของรวมกัน , มีโครงการซือ้ ขาวจากชาวนา และไดมีการจัดทําหลักสูตรเรียนรูลูกชาวนา
รศ.จุฑ าทิพยแ ภัทราวาท : งานวิจัยของสถาบันฯเยอะมาก จึงอยากหาเครือขายมา
ชวยกัน เพราะแตละทานจะมีความเชี่ยวชาญในแตละดานที่แตกตางกัน และอยากไดความรูเพิ่มเติม
ดวย
นางสาวสายสุดา ศรีอุไร : อยากใหอาจารยแแตละทานมาชวยในเรื่องของสื่อ เนื่องจาก
เรามีงานวิจัย แตไมรูวา จะเผยแพรไปสูคนที่สนใจใหทั่วถึงไดอยางไร
พล.รต.ดร.วิโรจนแ พิมานมาศสุริยา ผูอํานวยการศูนยแวจิ ัยนวัตกรรมสังคม : ไดมาอยูใ น
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยแวจิ ัย ซึ่งก็ไดมีงานวิจัยที่ตองการพัฒนาคนในคณะ และไดทําเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมนักการเมืองไทยในมุมมองของนัก วิชาการ โดยเก็บขอมูล จากนัก วิชาการทั่วประเทศ
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและสง เสริมในกลุมนักการเมือง และในเรื่องของงานดานวิชาการ ตอนนี้
กําลังจะสรางงานวิจัย เรื่องเศรษฐกิจนอกระบบหรือนอกกฎหมาย ในสวนของศูนยแฯก็ กําลังจะตั้งทีม
คณะสงเสริมวิจัย เนนในดานสังคม ซึ่งถาทางสถาบันวิชาการดานสหกรณแ จะรวมมือกันก็มีความ
ยินดี
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รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท : ตอนนี้ตางคนตางมา จึงอยากใหคิดวาอะไรที่เราจะมาทํา
รวมกันกอนในชวง 3 เดือนแรก แลวใครมีจุดเดนอะไร ก็คอ ยไปตอยอด แตงานของสถาบันฯ ที่คิดวา
ไปได คือ โครงการราน Farmer Shop ซึ่งตอนนี้ไดจดเครื่องหมายบริการในนามของมหาวิทยาลัย
และไดเชื่อมโยงเครือขายกับผูประกอบการโอท฿อป มีสินคา 400 – 500 รายการ และไดมีการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสแ มีการวางระบบของรานคาปลีก โดยทําตั้งแตระบบบารแโ คต เปิด – ปิดบัญชี และ
ตอนนีม้ ี outlet ที่ กฟผ. กับที่ไรสุวรรณ ซึ่งจะเป็นการสงเสริมสินคาเกษตรแปรรูปไทย โจทยแก็คอื ถา
สําเร็จภายในสองปีจะลงไปตั้งในชุมชน และเมื่อเปิดเสรีอาเซียน สินคาเกษตรแปรรูปไทย จะอยูใน
ราน Farmer Shop ไทย จึงอยากเชิญอาจารยแ/นักวิชาการแตละทานมาชวยประเมิน มาชวยเสริมพลัง
ซึ่งกันและกัน ในเรื่องของราน Farmer Shop ใหเป็น Farmer Shop Thailand
จากการหารือทําใหไดขอสรุปวา ที่ประชุมสนใจที่จะรวมขับเคลื่อนโครงการราน Farmer
Shop ซึ่งมีแ นวทางในการขับเคลื่อนเบื้องตน คือ จะใชความรู ความชํา นาญและศั ก ยภาพของ
ผูเขารวมประชุมแตละทาน โดยจะสมมติองคแประชุมเป็น University of Farmer Shop และจะมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเพื่อขับเคลื่อนงาน ซึ่งสถาบันวิชาการดานสหกรณแจะเป็นเจาภาพ และให อ.
ดร. ธวิช สุดสาคร เป็นผูประสานงานนัดหมายการประชุมในครั้งตอไป
เลิกประชุมเวลา 19.00 น.

1-291

รายงานการประชุมเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปีที่ 3
ครั้งที่ 1/55
วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณบุญเกิด
3. คุณบุญลวน
4. คุณวิทูล
5. คุณพรสุดา
6. คุณอุรา
7. น.ส.สายสุดา
8. น.ส.ณัฐกานตแ

ภัทราวาท
ภานนทแ
อุดมพันธแ
ธรรมเดชากุล
ภาคภูมิรัตนแ
มะระ
ศรีอุไร
สหวัชรินทรแ

ที่ปรึกษาเครือขายฯ
ประธานกรรมการดําเนินการบริหารเครือขายฯ
สหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
สหกรณแการเกษตรกระสัง จํากัด
สหกรณแการเกษตรบรบือ จํากัด
สหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
นักวิจัยประจําสถาบัน
นักวิจัยประจําสถาบัน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ประธานที่ประชุมกลาวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบ วาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 บู๊ท Farmer Shop : ข้าวเกิดบุญในงานเกษตรแฟร์ (30 พ.ค. - มิ.ย. 55) ณ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ กําหนดจัดงานเกษตรแฟรแ ประจําปี พ.ศ. 2555
ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2555 รวม 9 วัน โดยกําหนดพื้นที่สวนงานผลิตภัณฑแ มก.
(KU Outlet) โซน 0 บริเวณหนาอาคารจักรพันธแ เพื่อการจําหนายผลิตภัณฑแของหนวยงานใน มก.
สถาบันวิชาการดานสหกรณแจึงไดเสนอผลิตภัณฑแขาวเกิดบุญเพื่อรวมจําหนายในงาน และเป็นการ
เผยแพรผลงานวิจัย รวมทั้งจําหนายผลิตภัณฑแที่ดี มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมใหกับผูบริโภคในงาน
ขนาดพื้นที่ล็อค 3 x 3 เมตร ราคาล็อคละ 5,000 บาท
มติที่ป ระชุม ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหสหกรณแก ารเกษตรเกษตรวิสัย
จํากัด เป็นผูรับผิดชอบในการจัดจําหนายขาวเกิดบุญในงานเกษตรแฟรแ ประจําปี พ.ศ 2555 โดยจะ
เขาจัดบู฿ทในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
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1.2 งานมหกรรม สกว. (20-24 มิถุนายน 2555) ณ Hall 7-8 เมืองทองธานี
สํานัก งานกองทุน สนับสนุนการวิจั ย (สกว.) ไดกําหนดจั ด งาน “มหกรรมวิชาการ
สกว. วิจั ยตามรอยพระยุค ลบาท : สร างสรรคแ ปัญ ญาเพื่ อพั ฒนาประเทศ เฉลิ มพระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5
ธันวาคม
” เพื่อเผยแพรงานวิจัยตาง ๆ ที่เป็นความสําเร็จของการใชความรูเพื่อพัฒนาประเทศ
เพื่อใหเกิดการรับรูและเรียนรูในระดับสาธารณะ ระหวางวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 ณ ฮอลลแ 78 เมืองทองธานี โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณแ รวมจัดบู฿ท Farmer Shop ตลาดสุขใจ และบู฿ทขาว
เกิดบุญ-ขาวคุณธรรมในโซนวิชาการ ทั้งนีผ้ ูอํานวยการไดเชิญเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแ
ไทยเขารวมงาน ในชวงเวลาดังกลาว พรอมทั้งสั่งสินคาขาวเกิดบุญ vacuum ขนาดบรรจุ 1 กก. รวม
จัดบู฿ทและจําหนายในงาน จํานวน 200 กก. และขอใหจัดสงในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ ฮอลลแ 78 กอนเที่ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 การดาเนินการโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปีที่ 3
โครงการวิจัยเครือขายคุณ คาข าวหอมมะลิส หกรณแไทย ปีที่ 3 ไดรับอนุมัติสัญญา
โครงการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการดําเนินการวิจัย 1 ปี (1 เมษายน 255531 มีนาคม 2556) โดยการดําเนินการวิจัยในปีท่ี 3 จะมุงเนนไปที่การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนแบ
รนดแขาวเกิดบุญรวมกับภาคีพันธมิต รใหเป็น ที่เชื่อถือไววางใจแกผูบริโภค เพื่อพัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทยภายใตโซอุปทานสูความสําเร็จตาม
เปู า หมายรว ม “มุง พั ฒ นาคุ ณ ค า ข าวหอมมะลิ ส หกรณแ ไ ทยสู ส ากล” และเพื่อ ประเมิ น ผลการ
สรางสรรคแคุณคา และมูลคาเพิ่มที่เป็นผลมาจากการดําเนินการเครือขายฯ โดยที่ประชุมไดรวมกัน
วางแผนแนวทางการขับเคลื่อนเครือขายภายใตโซอุปทานตั้งแตระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
ดังนี้
2.1.1 กิจกรรมระดับต้นน้า
1) ส่งเสริมการผลิต GAP แก่เกษตรกร
เปูาหมาย : เพื่อสงเสริมใหสมาชิกเขาใจ เขาถึง GAP และสามารถปฏิบัติใน
มาตรฐาน GAP ไดอยางเป็นรูปธรรม เพื่อกาวสูมาตรฐานสากล โดยมี
กระบวนการดาเนินการ :
ขัน้ ที่ 1 : คัดเลือกสมาชิกที่เคยผานการอบรม และเขาใจใน GAP จํานวน...
ราย
ขัน้ ที่ 2 : จัดเวทีถอดบทเรียนเพื่อหาจุดออน
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ขัน้ ที่ 3 : เติมเต็ม
ขัน้ ที่ 4 : Implement
เจ้าภาพ : คุณฐาปกร
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดฝากที่ประชุมใหนําชุดความรู GAP จากคุณธนณฐแ
วรรธแ แสงหวัง ที่ไปเรียนรูจากพอวิจัย ประกอบทรัพยแ เครือขายคุณคาผลไม มารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู และจัดทําเป็นคูม ือสงเสริมการผลิตใหเครือขายนําไปใชประโยชนแ
2) การจัดหาปัจจัยการผลิต
(1) เมล็ดพันธุแ : ไดจากกรมการขาว และจากสหกรณแในเครือขาย ไดแ ก
สหกรณแการเกษตรพิมาย จํากัด สหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณแการเกษตรกระสัง
จํากัด และสหกรณแการเกษตรโพนทราย จํากัด
(2) ปุย : สหกรณแแตละสหกรณแมีการจัดหาเอง
(3) ยาปราบศัตรูพชื : สหกรณแแตละสหกรณแมีการจัดหาเอง
ข้อสังเกต :
- ภาคีเครือขายมีพนื้ ที่กระจาย ระบบโลจิสติกสแจึงไมเกิดผลดีตอ การรวม
ซือ้ รวมขาย
- สหกรณแการเกษตรขนาดใหญจะมีเครือขายสหกรณแการเกษตรขนาด
เล็กในกลุมที่เป็นผูผลิต โดยสหกรณแการเกษตรขนาดใหญจะชวยเหลือในดานการจัดหาปัจจัยการ
ผลิต เชน การซือ้ ตั๋วปุยใหกอน และดานเงินทุน
- สหกรณแการเกษตรควรจัดหาปัจจัยการผลิตเองที่มีตนทุนต่ํา
รศ.จุ ฑ าทิ พ ยแ ภั ท ราวาท มอบหมายให คุ ณ บุ ญ ล ว น อุ ด มพั น ธแ จั ด ทํ า
Mapping โครงสรางพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณแที่มีในเครือขาย เพื่อนํามาใชในการวางแผนในการ
จัดการเครื่องมือ อุปกรณแในระยะยาว
3) การเรียนรู้
(1) หลักสูตรเรียนรูลูกชาวนาซึ่งอยูในระหวางกระบวนการ พัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหเกษตรกรอยูไ ดอยางยั่งยืน
(2) หลักสูตรการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณแ จํานวน 3 วัน
(3) หลักสูตรกระบวนการบริหารจัดการ และระบบมาตรฐาน จํานวน 3 วัน
(4) เวทีเรียนรู 3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน เรื่อง “นวัตกรรม” ในกลุมเปูาหมายผูจัดการ
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2.1.2 กิจกรรมระดับกลางน้า
1) การรวบรวมข้าวเปลือก
ใชเครือขายในการวางแผนการรวบรวมขาวเปลือกในแตละฤดูกาล โดยให
สหกรณแการเกษตรที่มีโครงสรางพื้นฐานมอบใหสหกรณแการเกษตรทีม่ เี งินทุนไปรวบรวมสงสหกรณแที่
มีโรงสี
ข้อจากัด : - ภาวะการแขงขันจากนโยบายรับจํานํา และพอคาคนกลาง ทํา
ใหขาวเปลือกมีราคาสูง สงผลใหตนทุนสูง ทําใหแขงขันในตลาดขาวสารยากขึ้น
- สหกรณแการเกษตรขนาดเล็กที่มีลานตาก พอคาเอกชนจะไปเชา
และรับซือ้ ขาว
- สหกรณแการเกษตรสวนใหญไมมีโรงอบ จึงตองรับซือ้ ขาวแหง
2) กองทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณแไทย มีกองทุนเดิมที่มีการรวบรวมจากภาคี
เครือขายเพื่อจัดทําบรรจุภัณฑแแบรนดแเกิดบุญ สหกรณและ 100,000 บาท จาก 8 สหกรณแ รวมเป็น
เงิน 800,000 บาท แตมีขอจํากัดจากการดําเนินการจัดทําบรรจุภัณฑแดังกลาว ดังนี้
- ขอคิดพลาดในการพัฒนาบรรจุภัณฑแ เพราะไปใส address ของสหกรณแ
การเกษตร
- บรรจุภัณฑแเหลือ เพราะบางสหกรณแไมนําไปใช
ทั้ง นี้ สหกรณแ ตองนําการขับเคลื่อนแบรนดแเกิด บุญไปบรรจุไวในแผนของ
สหกรณแ
3) ระบบโลจิสติกส์
ปัจจุบันระบบโลจิสติกสแ ประสบปัญหาเรื่องมอด บรรจุภัณฑแ และการขนสง
ซึ่งคุณณัฐกานตแ สหวัชรินทรแ ผูรับผิดชอบโครงการซือ้ ขาวจากชาวนาไดสรุปประเด็นปัญหาสําคัญที่
พบ ดังนี้
(1) ข้า วเป็นมอด จากการดําเนิน การโครงการซื้อขาวจากชาวนาเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค. 55) มีประชาคม มก.สนใจสมัครเป็นสมาชิก จํานวน 55 ราย และมี
จํานวน 36 รายเป็นลูกคาขาวเกิดบุญ เพราะชื่นชอบในคุณภาพของขาว แตปรากฏวาขาวเกิดบุญที่
ทางโครงการสั่งมานั้นเป็นมอดในเวลาที่เร็ว มีจํานวนมาก และแพรกระจายเร็ว สงผลตอภาพลักษณแ
ของแบรนดแเกิดบุญ เพราะลูกคามองวาเป็นสินคาเกา คางสต฿อก ซึ่งทางทีมงานไดชแี้ จงในเบื้องตนวา
เป็นขาวที่ไมไดผานการรมยาดวยสารเคมี ทําใหปลอดภัยตอสุขภาพในระยะยาว แตถึงกระนั้นก็อาจ
สงผลกระทบตอลูกคารายใหมในอนาคตได
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(2) บรรจุภัณฑ์ ในสวนของตะเข็บถุงขาวหลุด และถุงเป็นรอยขาดตรงปาก
ถุง
(3) การขนส่ง อยากใหมีก ารแจงกําหนดวันและเวลาสงสินคาลวงหนาที่
แนนอน เพื่อความรวดเร็วในการเตรียมการรับสินคา และขอใหมีพนักงานสงสินคาที่สามารถสงได
ภายในราน (ยกขึ้น-ยกลง) เพราะที่ผานมาพนักงานและเจาหนาที่สถาบันมายกกันเอง
จากปัญหาระบบโลจิสติกสแดังกลาว คุณบุญลวน อุดมพันธแ ผูจัดการโรงสี
สหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ไดรับทราบถึงปัญหา และตั้งขอสังเกตในประเด็นทีข่ า วเป็นมอด
เร็ว อาจมีสาเหตุมาจากอากาศรอน เพราะทางสหกรณแมีกระบวนการสีและบรรจุถุงใหม ไมเกิน 1 วัน
กอนการขนสง และแนะนําใหสั่งครั้งละไมเกิน 200 ถุง (1 ตัน) ตอเดือน เพื่อปูองกันการเกิดมอดเร็ว
ทั้งนีท้ ี่ประชุมเสนอใหมีการวิเคราะหแแนวทางการแกไขเรื่องมอด โดยใหประสานงานกับฝุายกีฏ สวน
ปัญหาเรื่องบรรจุภัณฑแซีลหลุดนั้น สาเหตุมาจากเครื่องซีลมีปัญหาในการซีล เพราะเครือ่ งซีลดังกลาว
ไดมาจากกรมสงเสริมสหกรณแ ซึ่งคุณบุญเกิด ภานนทแ ผูจัดการสหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย
จํากัด ไดมอบหมายให คุณบุญลวนไปดําเนิน การจั ดซื้อเครื่องซีล ใหมที่มีคุณ ภาพ เพื่อแกปัญหา
ดังกลาว สวนปัญหาเรื่องการขนสงนั้น ทางสหกรณแจะกลับไปวางระบบใหมอีกครั้ง ซึ่งที่ประชุมเสนอ
ใหมีการวิเคราะหแหาสาเหตุจากตนทุนจากตนทาง (สหกรณแการเกษตรเกษรวิสัย จํากัด) – ปลายทาง
(ราน Farmer Shop)
4) ระบบสารสนเทศการตลาด
การพัฒนาฐานขอมูลการผลิต การตลาด เพื่อนํามาใชในการวางแผน และ
ถอดบทเรียนชองทางการตลาดตาง ๆ ที่เราเผชิญหนา ตลอดจนราคาสวนเหลื่อม ตนทุน ผลตอบแทน
ที่จะวางแผนการตัดสินใจในอนาคต
2.1.3 กิจกรรมระดับปลายน้า
1) ราน Farmer Shop
2) Outlet Farmer Shop ณ กฟผ.
(3) Outlet Farmer Shop ณ ThaiPBS
(4) Outlet Farmer Shop ณ ไรสุวรรณ
(5) อาคาร SM Tower
(6) เปิดทายขายขาวเกิดบุญ ณ หนาสถาบันคนควาและพั ฒนาผลิตภัณฑแ
อาหาร เปูาหมาย 500 ถุง/เดือน
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วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
3.1 การศึกษาดูงาน
ที่ประชุมเสนอใหมีการศึก ษาดูง านที่บริษัท เจียเมง ในการพัฒนาผลิตภัณฑแ กรณี
ขาวสารบรรจุถุง เนื่องจากมีการควบคุมที่ดีตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา
3.2 การถือหุ้นเครือข่ายฯ
คุณบุญเกิด ภานนทแ ประธานเครือขายฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงเรื่องการถือ
หุนเครือขายฯ อางถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ที่
ประชุมมีมติใหสหกรณแสมาชิกเครือขายถือหุน 1,000 บาท มีคาบํารุง ปีละ 100 บาท หากสหกรณแใด
ไมชําระคาหุน/คาบํารุงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ถือวาขาดจากการเป็นสมาชิกเครือขายฯ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 22/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 10/2555)
วันศุกรแท่ี 15 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30–11.30 น.
ณ ศูนยแสารสนเทศสหกรณแ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณกาญจนา

ภัทราวาท
คูหากาญจนแ

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ราน Farmer Shop

3. คุณบรรหาร

แสงฟูาสุวรรณ

รองประธานกรรมการบริหารโครงการ
ราน Farmer Shop

4.
5.
6.
7.

ไวทยธํารงคแ
ชุมเพ็งพันธแ
ทรัพยแสินทวีลาภ
ศรีอุไร

กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
นักวิจัย

คุณสุขุม
คุณสมพงษแ
อาจารยแใจฟูา
คุณสายสุดา

เริ่มประชุม

เวลา 8.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท แจงที่ประชุมเรื่องการจัดบู฿ทในงานเกษตรแฟรแปี 2555 ที่
ผานมา ในชวงวันที่ 30 พ.ค. –7 มิ.ย. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน ไดพิจ ารณา
ความเหมาะสมแลวจึงเลือกสินคาประเภทอาหาร ไดแก ขาวคุณธรรม ขาวเกิดบุญ และอาหารเพื่อ
สุขภาพของ อ.ใจฟูา รวมจัดบู฿ท ซึ่งมีรายไดจากการจําหนายขาวคุณธรรม 59,185 บาท ขาวเกิดบุญ
178,600 บาท และ อาหารสุขภาพ 52,553 บาท
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 21/2555

รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร Farmer Shop ครั้ ง ที่
21/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมพิจารณาแลวใหแกไขดังนี้
หน า ที่ 5 วาระที่ 1.3 เรี ย นเชิ ญ อ.ใจฟู า ทรั พ ยแ สิ น ทวี ล าภ เข า ร ว มเป็ น
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop ใหเพิ่ม “มติท่ปี ระชุม เห็นชอบ”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่แกไข
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน Outlet Farmer Shop กฟผ.

คุณสายสุดา ศรีอุไร แจงที่ประชุมวาไดรับการประสานงานจากเจาหนาที่ของ กฟผ.
ซึ่งไดสอบถามมาวาราน Farmer Shop จะเขาจัดรานทันทีห รือจะรอรานใหมที่กําลังดําเนินการ
ปรับปรุงและคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนกันยายนนี้
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ชีแ้ จงเพิ่มเติมวาไดแจงไปทาง กฟผ. แลววาจะเขาจัดราน
ทันที ซึ่งรานสหกรณแ กฟผ. จึงใหพนื้ ที่ 1 เชลฟ (Shelf) แกโครงการ Farmer Shop โดยจะจัดทําปูาย
Farmer Shop แขวนไวเหนือเชลฟดังกลาว และนําสินคาของคณะกรรมการเขาวางจําหนายใน
เบื้องตน กอน เพื่อรอรานใหมแ ลวเสร็จ ซึ่ง ในสวนของรานใหมนั้น กฟผ. จะใหซุมพื้น ที่แยกเป็น
สัดสวน
ทั้งนี้ที่ประชุมมอบใหคุณสุขุม ไวทยธํารงคแ เป็นผูดําเนิน การประสานงานกับราน
สหกรณแ กฟผ. โดยคุณสุขุม และคุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ คาดวาจะดําเนินการประสานงานกับ
คุณพงษแศักดิ์ ในวันจันทรแท่ี 18 มิ.ย. 2555 นี้
3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน Outlet Farmer Shop ณ ไร่สุวรรณ
สําหรับการดําเนินงานของ Outlet Farmer Shop ณ ไรสุวรรณนั้น พบขอจํากัดและ
อุปสรรค คือ สินคาหลายรายการไมมีวางจําหนายในเชลฟโดยคาดวาสินคานาจะยังมีอยูในสต็อก
แตไมไดนําจัดขึ้นเชลฟ และสินคาบางรายการถูกจัดวางนอกเชลฟของ Farmer Shop
มติที่ประชุม จากการหารือคณะกรรมการขอทราบเหตุผลจากรานคาไรสุวรรณ
เพื่อปรับ ปรุง และแกไ ขความเสียหายที่เกิด ขึ้นจากการไมนําสิน คาขึ้นเชลฟเพื่อจํ าหนาย จนทําให
สินคาประเภทอาหารสดที่มีอายุการจัดเก็บสั้นไดรับความเสียหายและตองเก็บคืนจํานวนมาก ดังนั้น
จึงตองขอหารือเรื่องปัญหาและอุปสรรคกับผูรับผิดชอบดูแลรานคาไรสุวรรณตอไป
3.3 การเตรียมการโครงการร้าน Farmer Shop ในงานมหกรรมวิชาการ สกว.
(20-24 มิ.ย. 2555)
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท แนะนํา คุณถนัด เบิกนา เจาของธุรกิจกาแฟเมืองกระบี่ ซึ่ง
จะเขารวมโครงการราน Farmer Shop และรวมออกบู฿ทกาแฟสดเมืองกระบี่ในงานมหกรรมวิชาการ
สกว. ในครั้งนี้
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คุณสายสุดา ศรีอุไร แจงรายละเอียดแกท่ปี ระชุม ดังนี้
- นัดหมายผูประกอบการสงของในวันที่ 19 มิ.ย. 2555 ที่ฮออลแ 8 เวลา 10.00 น.
เป็นตนไป และจัดรานถึงเวลา 20.00 น. ทั้งนีส้ ินคาของคณะกรรมการจะไมมีสต็อกที่ทีมงาน จึงขอ
ความรวมมือใหคณะกรรมการจัดเตรียมสต็อกสินคาใหเพียงพอ
- ทีมงานไดจัดเตรียมสินคาประมาณ 200 SKU มากกวา 9,000 ชิ้น (ไมนับรวม
อาหารเพื่อสุขภาพของ อ.ใจฟูา และมุมกาแฟสด ของคุณถนัด)
- ขอรายชื่อผูที่จ ะเฝูารับเสด็จ สมเด็จ พระเทพฯ ในวันเปิด งาน วัน ที่ 20 มิ.ย.
2555 เพื่อแจงแก สกว. และจัดทําปูายชื่อของ Farmer Shop ทั้งนี้ในวันเปิดงาน สกว. ยังไมเปิดให
ประชาชนเขาชมงาน จึงอาจยังไมสามารถจําหนายสินคาไดมากนัก
- โต฿ะกลางจะมีถุง Farmer Shop และถุงลดโลกรอนซึ่งจัดเป็นชุดคูค รัว โดยจัดไว
ประมาณ 100 ชุด
- ขนมสดของ อ.สุ วรรณา ขอให จั ด เตรี ย มโดยจั ด ใสถุ ง แยกชิ้ น ให เรี ย บร อ ย
เนื่องจากจะไมมีเจาหนาที่ยืนประจําจุดวางสินคา สวนภาชนะสําหรับจัดวางขนมของ อ.สุวรรณา
ทางทีมงาน Farmer Shop จะจัดเตรียมถาดวางให
- ตูเย็นจะยกจากราน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตรแ เนื่องจากไดรับแจง
จากฝุายออรแแกไนเซอรแวาไมสามารถจัดหาใหได
- เจาหนาที่โครงการร าน Farmer Shop ตองใสเสื้อของโครงการเทานั้น พรอม
แขวนปูายที่โครงการจัดเตรียมไวให
คุณถนัด เบิกนา เสนอวาในวันเปิดงาน (วันที่ 20 มิ.ย. 2555) ซุมกาแฟสดเมือง
กระบี่จะแจกฟรีทุกรายการ โดยไมจํากัดจํานวน
3.4 ผลการดาเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์
มก. เดือนพฤษภาคม 2555
คุณวสินธรา ขวนเขิน เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop รายงานผลประกอบการ
เดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งมีรายไดรวมทั้งสิ้น 53,627.33 บาท มีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 15,868.06
บาท ทั้งนีไ้ มรวมคาสถานที่ คาตอบแทนพนักงาน และคาสาธารณูปโภค
สินคาขายดีตามจํานวนการขาย ไดแก 1) น้ําขาวโพด 2) เครื่องดื่มสมุนไพร และ 3)
ขนมไดฟูกุ
สินคาขายดีตามจํานวนเงิน ไดแก 1) น้ําขาวโพด 2) แกวที่ระลึก KU และ 3) เครื่องดื่มสมุนไพร ทั้งนี้
สินคาขายดีทงั้ หมดไมรวมโครงการซือ้ ขาวจากชาวนา
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สําหรับสมาชิกโครงการราน Farmer Shop ณ วันที่ 31 พ.ค. 2555 มีจํานวน 519
ราย เพิ่มจากเดือนเมษายน 2555 จํานวน 7 ราย
ยอดจําหนายสินคาของคุณมณิสรา เจนวากรวงศแ ณ Outlet รานคาไรสุวรรณ เดือน
เมษายน 2555 (ไมรวมยอดจําหนายสินคาของผูประกอบการรายอื่น) วันที่ 1-15 เม.ย. ยอดจําหนาย
49,765 บาท วันที่ 16-30 เม.ย. ยอดจําหนาย 39,090 บาท รวมเดือนเมษายน 88,855 บาท
คุ ณ สายสุ ด า ศรี อุ ไ ร รายงานเรื่ อ งระบบการดํ า เนิ น งานของร า นค า ณ คณะ
เศรษฐศาสตรแ มก. ซึ่งเรื่องระบบการตรวจสอบสต็อกสินคาเริ่มเขาที่ แตยังพบปัญหาสินคาเหลือ
จํานวนมากในชวงที่มหาวิทยาลัยปิดเทอม
วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

1. รศ.จุ ฑาทิพยแ ภัทราวาท ขอหารือเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการราน
Farmer Shop ที่คาดวาในปีตอไปควรจะเริ่มขยายผล ซึ่งขณะนีไ้ ดคนพบอุปสรรคแลววา แมวาเราจะ
สามารถแกไขตนน้ํา และกลางน้ําไดแลว แตก็ตองพบอุปสรรคในการนําสินคาไปจํา หนายใน Outlet
ตางๆ ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นพองกันวาราน Farmer Shop ควรจะหาทางออกโดยมีรานคาเป็นของ
ตัวเอง ซึ่งจะชวยใหเขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น
โดยที่ประชุมรวมเสนอสถานที่เพื่อจัดตั้งราน Farmer Shop เชน จตุจักร คิงสแ
พาวเวอรแ หรือ อตก. ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพยแ ชี้แจงวาตองเป็นหุนสวนจากผูประกอบการตัวจริง และ
สถาบันฯ จะเป็นผูสนับสนุนเรื่องระบบและการประชาสัมพันธแ ซึ่งคาดวานาจะเป็นโครงการระยะ 1 ปี
เพื่อใหคนในสังคมรูจัก Farmer Shop มากขึ้น และผูประกอบการจะมีสวนรวมลงทุนโดยการนํา
สินคามาวางจําหนายแบบการฝากขายและเขาดูแลการจัดชั้นวางสินคาดวยตัวเอง
2.
คุ ณ สุ ขุ ม ไวทยธํ ารงคแ ตั้ ง คํ า ถามวา ในงานมหกรรมวิช าการ สกว. นั้ น
คณะกรรมการและทีมงานควรจะตองเริ่มใหขอมูล ของโครงการ Farmer Shop แกผูเขาชมงาน
อยางไร
ที่ประชุมหารือแลวเห็นพองใหใชงานระยะตอไปอีก 1 ปีขางหนาเป็นขอมูลในการ
เชิญผูส นใจ โดยใชโบรชัวรแที่จั ด ทําขึ้นเป็นเครื่องมือในการแนะนําโครงการ และใหพูด อยางเป็น
ธรรมชาติ
3. คุณบรรหาร แสงฟูาสุวรรณ สอบถามเรื่องการนํากลวยเล็บมือนางมาวาง
จําหนายในงาน ซึ่ง รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท เสนอใหนําไปวางจําหนายในโซนตลาดสุขใจ
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4. อ.ใจฟูา ทรัพยแสินทวีลาภ สอบถามเรื่องถังขยะในบู฿ทจัดงาน ซึ่ง รศ.จุฑาทิพยแ
ภัทราวาท มอบใหคุณสายสุดา ติดตอขอถังขยะกับออรแแกไนเซอรแผูจัดงาน 2 ถังใหญ สําหรับบู฿ท
Farmer Shop และตลาดสุขใจ
5. อ.ใจฟูา ทรัพยแสินทวีลาภ สอบถามเรื่องสินคาบางชนิดที่มีคุณภาพดี จะผลักดัน
อยางไรใหสามารถเขาโครงการได ซึ่ง รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ชี้แจงกรณีสินคาบางรายการที่ไมมี
การรับรองมาตรฐานสินคา เชน ชุดน้ํายาบวนปากนั้นตองรวมผลักดันใหเขารับการตรวจรับรอง
มาตรฐานกอนจึงจะสามารถรับเขาโครงการได
ซึ่ง ที่ประชุมเห็น พองเสนอให สิน คาไอศครีมของคุณ สิง หา ไปแจง จดทะเบียบ
รับรองมาตรฐานสินคา เชน อย. ดวย
เลิกประชุมเวลา

11.30 น.
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การประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการในโครงการร้าน Farmer Shop
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00-15.30 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณพวงเพ็ญ
3. คุณภรกานตแ
4. คุณกัลยาณี
5. คุณณัฐพล
6. คุณวรรณวิมล
7. คุณทิพวัลยแ
8. คุณวันเพ็ญ
9. คุณวริวรรณแ
10. คุณรัชฎา
เริ่มประชุม

ภัทราวาท
ชุณหแวิจิตรา
ภูธนวรุตมแ
หยูเอี่ยม
เผาปรีชา
เฟื่องฟูสิน
วิเศษพุทธศาสนแ
กาญจนแวัฒกุล
บุญประโชติชัยสิริ
แกวดวงดี

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
บริษัทโปรแพลน อุตสาหกรรม
หจก.บานตนไม (ไรดํารงคแ)
โรงงานไชโปฺวหวาน ตราชฎา
โจลี่ แฟมิลี่
หางตาวัน
โนริโกะและทัยทิพยแ
ฟารแมผึง้ เทพภักดี
บริษัทบางกอกพัฒนาไวนแเนอรี่ จํากัด
บริษัทบางกอกพัฒนาไวนแเนอรี่ จํากัด

เวลา 14.00 น.

รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กลาวตอนรับคณะผูประกอบการที่เขารวมประชุม จากนั้น
มอบใหผูประกอบการแตละรายแนะนําตัวและผลิตภัณฑแที่นํามาเสนอ เพื่อเขารวมโครงการราน
Farmer Shop ดังนี้
1. คุ ณ วั น เพ็ ญ กาญจนแ วั ฒ กุ ล ผู ป ระกอบการจากฟารแ ม ผึ้ ง เทพภั ก ดี เริ่ ม
ดําเนินการตั้งแตปี 2536 มีผลิตภัณฑแหลากหลายชนิด (ตามโบรชัวรแที่นําเสนอสินคา) เชน น้ําผึ้งแท
100% เกสรผึง้ นมผึง้ สด 100% นมผึง้ แคปซูล และไขผึง้ เป็นตน
2. คุณทิพวัลยแ วิเศษพุทธศาสนแ ผูประกอบการจําหนายผลิตภัณฑแอาหารแปรรูป
วัตถุดิบจากทะเล ตราโนริโกะและทัยทิพยแ เชน น้ําพริกกุงกรอบ น้ําพริก ปลาขาวสาร และปลา
ขาวสารอบกรอบ เป็นตน ผลิตภัณฑแวางจําหนายในทอปสแซุปเปอรแมารแเก็ต โกลเดนเพลส และเล
มอนฟารแม สําหรับเรื่องวัตถุดิบพบปัญหาคือวัตถุดิบมีราคาสูง
3. คุณวริวรรณแ
บุญประโชติชัย สิริ จากบริษัท บางกอกพั ฒนาไวนแ เนอรี่
จํากัด นําเสนอผลิตภัณฑแเครื่อมดื่มน้ําผลไม ดังนี้
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- น้ําผลไม ตรา Fizzy เป็นน้ําผลไมที่อัดก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ มีสรรพคุณ
ชวยระบบยอยอาหารในรางกาย และใหความซา สดชื่น ผานกระบวนการผลิตแบบบรรจุเย็น โดย
การผานความรอนต่ําจะทําให ส ารอาหารตางๆ ในผลไมยัง คงอยู สําหรับผลิตภัณ ฑแที่จํ าหนาย
ตางประเทศและไดรับความนิยม คือ น้ํามะขาม น้ํามะมวง และน้ําทับทิม มีสโลแกนคือ “ซาแบบมี
สาระ” ปกติจําหนายขวดละ 25-30 บาท
- ไวนแ คู ล เลอรแ ตรา Zpark เป็ น เครื่ อ งดื่ ม ที่ ผ ลิ ต จากผลไม ไ ทย ผ า น
กระบวนการหมักและบมที่มีคุณภาพ ไมมีแอลกอฮอลแ สามารถดื่มไดทงั้ เด็กและผูใหญ
4. คุณ พวงเพ็ญ ชุณ หแวิ จิต รา จากบริษัท โปรแพลน อุต สาหกรรม ผูผ ลิต และ
จําหนายอาหารกลุมเครื่องปรุงรส เชน น้ําผัดไทย ซอส น้ําจิ้ม และแปูงทําขนมสําเร็จสรูป ซึ่งขณะนี้
ยังไมไดเริ่มสราง แบรนดแในประเทศไทย แตเน OEM สงออก ทั้งนี้บริษัทจะมี R&D ทําวิจัยเพื่อหา
แนวทางผลิตสินคาที่ตรงตามความตองการของลูกคาในตางประเทศ จึงมีสูตรที่หลากหลาย เชนสูตร
แบบจีน หรืออินโดนีเซีย เป็นตน (ไมมีตัวอยางผลิตภัณฑแมานําเสนอในที่ประชุม)
5. คุณภรกานตแ ภูธนวรุตมแ จาก หจก.บานตนไม (ไรดํารงคแ) ผูผลิตลําไยอบแหง
แจงที่ประชุมวาเคยเขารวมเวทีคัดสินคาแลว จึงไมไดนําตัวอยางผลิตภัณฑแมานําเสนอในวันนี้
6. คุณกัลยาณี หยูเอี่ยม จากผูประกอบการไชโปฺวหวาน ตราชฎา วางจํ าหนาย
ตามหางสรรพสิน คา และรานขายของฝากทั่วไป โดยเฉพาะในจั งหวัดเพชรบุรีและกาญจนบุรี มี
ผลิตภัณฑแหลากหลายชนิด เชน ไชโปฺวหวานชนิดฝอย ชนิดสับ ชนิดลูกเตเา ซึ่งแตละชนิดจะเหมาะ
สําหรับการนําไปปรุงอาหารในรูปแบบตางๆ
7. คุณ ณั ฐพล เผาปรีชา จากบริษัท โจลี่ แฟมิลี่ ผูผลิต ผลไมก รอบตรา Wel-B
และ Veggiez ซึ่งเป็นการทอดสุญญากาศ ไมมีไขมัน มีบรรจุภัณฑแแบบกลองและซอง วางจําหนาย
ในรานเซเวน อีเลฟเวน พารากอน และคิง สแพาวเวอรแ พรอมสงออกจํ าหนายตางประเทศ เรื่อง
วัตถุดิบไมมีปัญหาเนื่องจากมีการเก็บสต็อกวัตถุดิบไวตลอดปี โดยมีพันธมิตรกลุมชาวสวนผู ปลูก
ผลไมชนิดตางๆ แลวแตยังตองการหาเครือขายเพิ่มดวยเชนกัน
เมื่อผูประกอบการทุกทานไดแนะนําตัวและนําเสนอผลิต ภัณฑแเรียบรอยแลว รศ.
จุฑาทิพยแ ภัทราวาท จึงนําเสนอแนวทางการดําเนินงานของโครงการราน Farmer Shop โดยได
นําเสนองาน “The Farmer Shop as a Business M
ust in bi ity” ที่จัดเตรียมไวเพื่อนําไป
เสนอในการประชุม ณ ประเทศแคนาดา ซึ่งมีกระบวนการทํางานอยู 5 ชั้น ที่เริ่มจากการคัดเลือก
สินคาจากผูประกอบการ เพื่อเขารวมโครงการ โดยเวทีในวันนีจ้ ัดอยูใ นขัน้ ตอนนีเ้ ชนกัน ซึ่งโครงการ
นีห้ วังจะใหเกิดผล “การขับเคลื่อนงานสหกรณแและการคาที่เป็นธรรม”
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ปัจจุบันจากการดําเนินงานมาระยะหนึ่งแลวนั้น โครงการราน Farmer Shop ไดมี
รานคาปลีกแหงแรก ณ คณะเศรษฐศาสตรแ มก. พรอมมี Outlet อีก 2 แหงคือ Outlet ณ ไรสุวรรณ
และ รานสหกรณแ กฟผ. นอกจากนีย้ ังมีโครงการซือ้ ขาวจากชาวนา โดยใชแบรนดแขาวเกิดบุญ และ
ขาวคุณธรรมเป็นตัวนํารองของโครงการ ซึ่งทั้งหมดนีเ้ ป็นการพยายามสราง House brand ที่คาดหวัง
ที่จะเป็นทางเลือกใหมใ หแ กประชาชนและผูบริโภค ทั้งนี้ในวันที่ 20-24 มิ.ย. 2555 นี้โครงการ
Farmer Shop จะไดเขารวมจัด บู฿ทแสดงผลงานของโครงการในงานมหกรรมวิชาการ สกว. “๙
บันดาล สูงานวิจัย” ที่เมืองทองธานีดวย
จากนั้น รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท จึงเปิดเวทีใหผูรวมประชุมแสดงความคิดเห็นที่มีตอ
โครงการราน Farmer Shop พรอมคําแนะนําในแนวทางการดําเนินงาน
คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน
แสดงความเห็นวาโครงการนี้เป็นแนวทางที่ดี แต
จากประสบ การณแที่ผานมาเห็นวาเคยมีงานในลักษณะเชนนีม้ ากอนแลว แตเมื่อนักวิชาการเกษียณ
และจบโครงการก็เลิกดําเนินการไปทันทีโดยไมมีการดําเนินการตอแตอยางใด
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงวาโครงการตัวแบบรานคาปลีก Farmer Shop นี้
ไมไดใชเงินงบประมาณจากทางราชการจึงอยากใหผูประกอบการมั่นใจ นอกจากนี้การดําเนินงาน
ของโครงการนั้นจะมีการจัดเวทีทุก 3 เดือน โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมเวทีแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
หรือใหความรูแกผูประกอบการเพิ่มขึ้น สวนผูประกอบการนั้นตาม Concept ของราน Farmer Shop
คือตองการใหผูประกอบการนําสินคามาวางจําหนายใหเต็มเชลฟและเขามาชวยดูแลราน ซึ่งการ
ดําเนินงานลักษณะนี้เกิดขึ้นใหเห็นเป็นตัวอยางแลวที่ประเทศเกาหลีใต ชื่อวา I-Coop ซึ่งมี Dream
store กวา 100 สาขาทั่วประเทศ
คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน สอบถามเรื่องแนวทางการนําสินคาจากผูประกอบการ
เขารวมคัดสินคา วาตองทําอยางไรบาง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจงวาจะมีการคัดสรรสินคาทุกๆ 3 เดือน ซึ่งครั้งตอไป
จะเป็นการคัดสินคาครั้งที่ 7 โดยถามีผูประกอบการรายใดสนใจใหนํามารวมคัดสินคาได และจะแจง
ใหทราบตอไป
คุณวริวรรณ์ บุญประโชติชัยสิริ สอบถามวาจะขอนําสินคามาวางจําหนายในงาน
มหกรรมวิชาการ สกว. ที่จะมีขนึ้ ไดเลยหรือไม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชีแ้ จงวายังไมสามารถนําสินคาของผูประกอบการในวันนี้
เขารวมวางจําหนายได เนื่องจากรูปแบบงานและสิน คาที่ผานการคัดเลือกไดเตรียมไวเป็ นระบบ
ทั้งหมดเรียบรอยแลว ทั้งนี้โครงการมีเวลาอีก 1 ปี ที่จะพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นตอไป นอกจากนั้นจากการถอดบทเรียนของทีมนักวิจัยและคณะกรรมการบริหารรานไดสรุป
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ตรงกันวาตอไปจะตองมีราน Farmer Shop เป็นของตัวเองแทนการเป็น Outlet ดวยซึ่งอยูระหวาง
การหารือเพื่อหาขอสรุปที่เหมาะสมตอไป
คุณพวงเพ็ญ ชุณห์วิจิตรา กลาววาเมื่อไดฟังงานของโครงการนี้แลวรูสึกมีความ
ทาทาย และเห็นวามีคอนเซ็ปทแท่ตี รงกับกลุม SMEs
คุณณัฐพล เผ่าปรีชา สําหรับการมีรานเองนั้น เรื่องความคุมคาเป็นเรื่องสําคัญ
สถานที่ท่ีคดิ วานาจะเป็นไปไดคือ จตุจักร หรือสถานที่ท่มี ีคนพลุกพลาน แตอาจตองขอคาเชาที่พิเศษ
กวาปกติ ไมเชน นั้นอาจจะทําไมสําเร็จ นอกจากนี้สิ่งสําคัญอีกเรื่องคือสิน คาในรานตองมีความ
Flexible
คุ ณทิพวัลย์ วิเศษพุทธศาสน์ ถามเพิ่ม เติมวาหากผูประกอบการหาสถานที่
จําหนายและตั้งคณะกรรมการขึ้นไดแลว ทางโครงการจะเป็นผูสนับสนุนคาเชาไดหรือไม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชี้แจงวาจะตองทําการสํารวจความตองการของแตล ะ
พื้นที่ ไมใชวามีสินคาอะไรก็นําไปวางจําหนายไดทั้งหมด เพราะราน Farmer Shop ตองสรางความ
แตกตาง และเห็นดวยกับคุณณัฐพลที่กลาววาสินคาตอง flexible ตามพื้นที่ตั้งของรานแตละแหง
ทั้งนีจ้ ะเห็นวายอดขายของรานที่คณะเศรษฐศาสตรแนั้นไมคอยดีนัก แตเรามีจุดมุงหวังคือตองการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ
คุณณัฐพล เผ่าปรีชา ถามวาราน Farmer Shop แตกตางจากราน Golden place
หรือ Lemon Farm อยางไร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท โครงการ Farmer Shop จะมองในระยะยาว โดยมี
เปูาหมายเพื่อรณรงคแใหคนไทยหันมาอุดหนุนสินคาไทย ซึ่งรานจะมีโครงสรางธุรกิจที่ประกอบดวย
เครือขายผูบริโภคและเครือขายผูผลิต นี่คือ Farmer Shop ทั้งนีไ้ ดถามคุณณัฐพล เพิ่มเติมวาถาราน
Farmer Shop สามารถเปิดจําหนายในตลาดนัดจตุจักรไดจริง คุณณัฐพลคิดวาจะมีสวนรวมอยางไร
บาง และจะฝากขายหรือขายในลักษณะอยางไร
คุณณัฐพล เผ่าปรีชา จะนําสินคาไปวางจําหนาย และจัดพนักงานไปจัดชิมฟรีเพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธแสินคาให สวนเรื่องการจําหนายนาจะเป็น บิลตอบิล และหากยอดจําหนาย
สินคาชนิดใดไมดีภายใน 3 เดือนตองคัดสินคานั้นออกไปจากชั้นวาง เปลี่ยนเป็นสินคาอื่นแทน
คุณพวงเพ็ญ ชุณห์วิจิตรา ถามเพิ่มเติมวาถาสรางรานคา Farmer Shop หลายๆ
รานแลวจะมีแผนการโปรโมทอยางไร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชีแ้ จงวาเราจะมีสื่อชวยโปรโมทให เชนเดียวกับตลาดสุข
ใจ (สวนสามพราน) โดยเราตองปรับความคิดและพฤติกรรมของผูบริโภค เชนเรื่องขาวคุณธรรม ที่มี
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การตั้งสภาผูบริโภคขึน้ เองแลว นี่คือตัวอยางของความสําเร็จ โดยผูผลิตหรือผู ประกอบการไดผลิต
และจําหนายในราคาที่เป็นธรรม สวนผูบริโภคก็ไดสินคาที่มีคุณภาพดี ซึ่งทั้งหมดนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการทดลอง และตองการคําแนะนําจากผูประกอบการดวยเชนกัน
คุณวริวรรณ์ บุญประโชติชัยสิริ
ดําเนินงานไปในแนวทางใด

ถามว าอ าจาร ยแ จุ ฑ าทิ พยแ คิด ว าจ ะ

รศ.จุฑาทิพ ย์ ภัทราวาท การดํา เนิน งานของโครงการจนถึง ปัจ จุ บัน นั้น พบว า
ผูบริโภคตอบรับดี แตสินคาบางอยางนั้นประชาคมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแโดยเฉพาะนิสิตจะ
ไมซื้อ แตก็ไ ดพยายามปลุกจิ ต สํานึกใหแกผูบริโภคมาโดยตลอด ทั้งนี้คิดวาการรวมพลัง เป็น สิ่ง
สําคัญ ถาทําใหเกิดการรวมพลังไดจะสามารถสรางความเชื่อมั่นได (Trust) สําหรับหนาที่ของเราคือ
ชักชวนใหผูประกอบการตอบโจทยแผูบริโภค โดยตองมีสินคาที่ผูบริโภคตองการได เชน รานอาหาร
เพื่อสุขภาพของ อ.ใจฟูา ที่ไดเขารวมกับโครงการแลวก็เป็นอีกหนึ่งของการตอบโจทยแผูบริโภคดว ย
เชนกัน
คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน กลาวแสดงความเห็นวาเราตองสรางแบรนดแ Farmer
Shop ใหติดตลาด แลวนาจะไปไดดี
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาววาการจะสรางแบรนดแใหติดตลาดไดตองมีการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธแบอยๆ จึงมีคําถามวาถาตองจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธแบอยๆ แลวใครจะ
เป็น ผูดําเนิน การในสวนนี้ ซึ่ง สิ่ง นี้เราตองใหผูประกอบการและผูบริโภครูสึก ถึงการเป็น เจาของ
รวมกัน
คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน สรุปวาผูประกอบการจะตองเขามาดูแลเองใชหรือไม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เลาวาภาพฝันนีไ้ ดเกิดขึน้ จริงแลวในประเทศออสเตรเลีย
รานอัลฟัลฟุา ซึ่งมีหุนสวนเป็น ผูประกอบการเขาดูแลกันเอง โดยหมุนเวียนเขาดูแ ลราน และจาง
เจาหนาที่เช็คสต็อกเพียงคนเดียวเทานั้น ซึ่งผูประกอบการจะไดคา ตอบแทนเป็นการไดสิทธิ์ซอื้ สินคา
ในราคาถูก เป็นตน ซึ่งโครงการราน Farmer Shop ตองการรานในลักษณะนี้
คุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน ถามตอวาโครงการมุงหวังที่จะเปิด Outlet ใชหรือไม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตอบวาทางทีมงานและคณะกรรมการกําลัง ริเริ่มและ
หารือในเรื่องนี้ แตตองมีแผนที่ดี ทั้งนีเ้ ราไมมีนโยบายที่จะเปิดบู฿ทเป็นครั้งคราว
สุดทายคุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน ถามเรื่องงานมหกรรม สกว. ที่จะมีข้ึนในวันที่
20 มิ.ย. 2555 นีว้ า จะสามารถนําสินคาไปรวมแสดงดวยไดหรือไม เพราะตองการขอพื้นที่สําหรับ
แสดงสินคาบาง
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึง ใหนําสินคาไปวางแสดงเป็น ตัวอยางสินคาใหมของ
โครงการ แตไมยังสามารถจําหนายได โดยขอใหนําไปจัดไดรายละครึ่งโหล ทั้งนีใ้ หผูประกอบการไป
รวมชมและจัดวางสินคาของตัวเองไดในวันที่ 19 มิ.ย. 2555 ในชวงเย็น และขอปูายประชาสัมพันธแ
ขนาด A5 เพื่ออธิบายสินคาดวย ทั้งนีย้ นิ ดีตอนรับเป็นพันธมิตรกับโครงการ Farmer Shop
กรณีคุณณัฐพล เผาปรีชา
จากบริษัท โจลี่ แฟมิลี่ ขอใหติด ตอคุณสายสุด า
ศรีอุไร เพื่อนัดหารือเรื่องการนําสินคาวางจําหนายในรานในวันที่ 10 ก.ค. 2555
กรณีคุณวริวรรณแ
บุญประโชติชัย สิริ จากบริษัท บางกอกพั ฒนาไวนแ เนอรี่
จํ ากั ด ผลิ ต ภั ณ ฑแ เครื่อ งดื่ มน้ํ าผลไมอั ด ก฿ าซ ใหนํา สิน คา มารว มทดล องจํ า หน ายในรา นที่ คณะ
เศรษฐศาสตรแจํานวน 10 โหลกอนในเบื้องตน โดยขอใหประสานงานเรื่องการสงสินคาอีกครั้ง
เลิกประชุมเวลา

15.30 น.
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รายงานการประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3 ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
2. คุณอรุษ
นวราช
หัวหนาโครงการวิจัย
3. คุณดิษยา
ยศพล
นักวิจัย
4. คุณวิชัย
มีสวัสดิ์
นักวิจัย
5. คุณสุพจนแ
สุขสมงาม
เจาหนาที่วิจัย สว.สก.
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผูประสานงานกลางชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณแและการคาที่เป็นธรรม ไดกลาวเปิดการประชุมโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
ปีท่ี 3 รวมกับนักวิจัยโครงการโดยมีประเด็นวาระการประชุมคือ
คุณวิชัยรายงานการจํ าหนายสินคาในงานมหกรรม สกว. เมื่อวันที่ 20-24 มิถุนายน
2555 ณ ฮอลลแ 7-8 เมืองทองธานี ซึ่งมีผูคาเขารวม 16 ราน ยอดขายตลอดงานเป็น เงิน ทั้งสิ้น
397,675 บาท โดย รศ.จุฑาทิพยแ ไดกลาวขอบคุณนักวิจัยและผูคาตลาดสุขใจที่ไดสละเวลาเขารวม
จัดนิทรรศการและใหความรวมมือเป็นอยางดี
ตอจากนั้น คุณวิชัยไดรายงานความกาวหนาการดําเนิน โครงการวิจัยที่ไดดําเนินการ
ขับเคลื่อนไปแลว คือ
1. การใชก ลไกตลาดเพื่อจั ด ระบบการเรียนรูที่จ ะยกระดับการผลิต สิน ค าเกษตร
ปลอดภัยสูเกษตรอินทรียแ ที่ผานมาไดดําเนินการตรวจสารตกคางในสินคาประเภทผัก ผลไม อยางไม
ละเอียดสัปดาหแเวนสัปดาหแ และตรวจอยางละเอียดเดือนละ 1 ครั้ง และไดเชิญผูผลิต /ผูคาตลาดสุข
ใจเขารับการอบรมใหความรูเรื่องเกษตรอินทรียแอยางตอเนื่อง โดยใหเกณฑแมาตรฐานความปลอดภัย
ตามสี
ในสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่มที่นักวิจัยเห็นวาจะประสาน และสาธารณะสุขจังหวัด
เขามาตรวจรับรองมาตรฐานสินคาที่เป็นอาหารอีกทางหนึ่งนอกจากการสุมตรวจจากสวนสามพราน
โดยผูอํานวยการไดเสนอใหนักวิจัยประสานหนวยงานในกระทรวงพาณิชยแที่ดู แลดานนี้เขามามีสวน
รวมในการรับรองมาตรฐานอีกหนวยงานหนึ่ง
ในสวนของสินคาประเภทผลิตภัณฑแผลิตสมุนไพร ภูมิปัญญาชาวบาน ที่ประชุมมีมติคือ
จะตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่เป็นที่ยอมรับ อาทิ โอทอป อย. เป็นตน
เกษตรอําเภอ เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานวิจัย

1-309

2. การขับเคลื่อนความรูความเขาใจในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย และเกษตร
อินทรียแตอผูบริโภค โดยใชกลไกตลาดสุขใจโดยนักวิจัยไดทําบอรแดประชาสัมพันธแใหความรูเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรียแ โดยมีแผนที่จะอบรมใหความรู การทําอาหารปลอดภัย โดยผูเชี่ยวชาญ อาทิ อ.ใจฟูา
3. การอบรมหลักสูตรการปลูกพืชผักอินทรียแ ไอซีเอ็ม มีแผนที่จะจัดอบรมขึ้นจํานวน 6
ครั้ง และการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียแ(Q) โดยทางสวนสามพรานจะเป็นพี่เลี้ยงในการ
ดําเนินงานใหไดมาตรฐานดวยการฝึกอบรมและปฏิบัติจริง
4. การปรับปรุงพื้นที่ภายในสวนเพื่อทําพื้นที่เรียนรูเกษตรอินทรียแ โดยไดปรับพื้นที่ขุด
ลอกคลอก คันกันน้ําวางระบบใหม โดยคุณอรุษไดแจงวาอีก 2-3 สัปดาหแคาดวาจะไดรับใบCertified
organic จากการตรวจประเมิน
ในสวนของเกษตรนํารองนั้น ทางนักวิจัยไดวางตัวไวคือ ปูาบัติ (ลุงกิจ) และสมาชิกใน
กลุมพี่นองสองตําบล
สําหรับตลาดสุขใจ จากการเก็บขอมูล สถิติร ายรับมียอดขายตั้ง แตเดือน ธัน วาคม
2553-กันยายน 2555 เป็นจํานวน เงิน 13,542,260 บาท และจํ านวนผูเขามาซื้อสิน คาในตลาด
จํานวน 81,157 ซึ่งในเดือนกรกฎาคมที่ผานมามียอดขายถึง 1,108,814 บาท
ตารางแสดงข้อมูลรายรับรวมหมุนเวียนภายในตลาดสุขใจ
ที่
เดือน
รายรับรวม (บาท)
1
ธันวาคม 53
360,473
2
มกราคม 54
171,497
3
กุมภาพันธแ 54
262,025
4
มีนาคม 54
265,633
5
เมษายน 54
555,545
6
พฤษภาคม 54
714,311
7
มิถุนายน 54
747,114
8
กรกฎาคม 54
951,715
9
สิงหาคม 54
718,584
10
กันยายน 54
1,861,123
11
ตุลาคม 54
1,412,753
12
มกราคม 55
558,330
13
กุมภาพันธแ 55
629,371
14
มีนาคม 55
698,395
15
เมษายน 55
820,653

จานวน (คน)
2,280
1,870
2,630
2,280
5,270
5,630
4,890
5,527
4,989
9,192
6,323
3,894
3,820
3,177
4,238
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16
17
18
รวม

พฤษภาคม 55
มิถุนายน 55
กรกฎาคม 55

741,361
964,563
1,108,814
13,542,260

3,816
5,779
5,552
81,157

จากการประชุมระหวางผูคา คณะกรรมการตลาด นักวิจัย มีขอสรุปที่จะมีก ารปรับ
กฎระเบียบของตลาดใหม ทําใบสมัครใหม แนบกฎระเบียบใหมใหผูคาทุกคนเซ็นรับทราบ มอบหมาย
ใหคณะกรรมการตลาดเป็นผูตรวจชนิดสินคาที่ไดแจงไววาตรงกับที่วางจําหนายหรือไม หากไมตรง
จะมีมาตรการลงโทษ และแบงหนาที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการตลาดแตละคนใหชัดเจน
ที่ประชุมมีขอสรุปนัดหมายประชุมขับเคลื่อนงานวิจัยทุกวันศุกรแท่ี 2 ของทุกเดือน
เลิกประชุมเวลา 16.15 น.
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การประชุมนาเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00–16.00 น.
ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. ดร.สีลาภรณแ
วิจัย
3. รศ.สมพร
4. คุณเอ็นนู
5. รศ.ดร.ธงชัย
6. อาจารยแวรเทพ
7. คุณนิคม
8. คุณอดุลยแ
9. คุณธนภัท
10. คุณณัฐกานตแ
11. ดร.โชคชัย
12. ดร.ธวิช
13. คุณนพเวช
14. คุณผาณิต
15. Mr. Alex
16. คุณอริยดแ า
17. คุณประจักษแ
18. คุณพรทิพยแ
19. คุณปัทมาวดี
20. คุณวิลาสินี
21. คุณสายสุดา
22. คุณจุฑารัตนแ

ภัทราวาท
บัวสาย

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

อิศวิลานนทแ
ซื่อสุวรรณ
สุวรรณสิชณนแ
ไวทยาวิโรจนแ
เพ็ชรผา
โคลนพันธแ
แสงอรุณ
สหวัชรินทรแ
สุทธาเวศ
สุดสาคร
บุญมี
บูรณแโภคา
Kaufman
ศรีสุวะ
บุณทศ
ภาพรรแกว
โพประสิทธิ์
อับดุลลว
ศรีอุไร
ทนันไชย

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
Moral Rice
นักสงเสริม เครือขายขาวคุณธรรม
นักสงเสริม เครือขายขาวคุณธรรม
นักสงเสริม เครือขายขาวคุณธรรม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
สังเกตการณแ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
สกว.
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพจนแ
สุขสมงาม
2. นางสาวธราภรณแ ศรีงาม
3. นางสาวพรติมา คงศรี
เริ่มประชุม

เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณแ

เวลา 9.00 น.

รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ กลาวตอนรับนักวิจัยและ
ผูรวมการประชุมนําเสนอ (ราง) รายงานฉบั บสมบูร ณแแ ละพิจ ารณาขอเสนอโครงการวิจั ย ชุ ด
โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณแและการคาที่เป็นธรรม พรอมเชิญ ดร.สีลาภรณแ บัว
สาย กลาวเปิดเวทีฯ
ดร.สีลาภรณแ บัวสาย ใหแนวทางการทํางานของโครงการวิจัย เนื่องดวยปัจจุบันสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผูใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตางๆ ไดมีกระบวนการตรวจสอบที่
เขมขนขึ้น โดยในระยะตอไปตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 เป็นตนไป ทุกชุดโครงการตองทํากระบวนการ
วิเคราะหแรวมกับผูทรงคุณวุฒิ ในการตั้งเปูาหมายของโครงการในระยะ 3 ปี วาตองการเห็นอะไร มี
อะไรเป็นปัจจัยที่จะเป็นแรงขับหรือแรงตานที่จะทําใหเกิดหรือไมเกิดผลขึ้น เพื่อจะไดนําไปวิเคราะหแ
ในการวิจัยตอไปวาตองทําตรงสวนใดจึงจะชวยแกปัญหาในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณแ ดังนั้น
ตองการใหมีเปูาที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเปูาอาจไมตองมากแตตองมีทิศทางที่ชัดเจน และโครงการวิจัย
ยอยในแตละชุดโครงการจะตองรวมกลุมกันไดไมกระจัดกระจายเชนที่เป็นอยู
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ชีแ้ จงกําหนดการประชุมนําเสนอ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณแ และ
พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณแและการคาที่เป็น
ธรรม ดังนี้
8.30 น.
ลงทะเบียน
9.00-9.15 น. กลาวเปิดการประชุม โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อานวยการ สกว.
9.15-9.30 น. ชีแ้ จงรายละเอียดโครงการ โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อานวยการ สว.สก.
9.30-10.30 น. การนําเสนอ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณแ และรับฟังขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
: โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เชิงคุณธรรม” กรณีศกึ ษาเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม โดย คุณนิคม
เพ็ชรผา และทีมวิจัย
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10.30-11.20 น.การนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย และรับฟังขอเสนอแนะจากผูทรงคุณุวุฒิ
: โครงการวิจั ยการสร้ างโซ่อุ ป ทานระหว่า งประเทศสาหรั บ สิน ค้ า สถาบั น
เกษตรกร
โดยคุณธนภัท แสงอรุณ
11.20-12.00 น. การนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย และรับฟังขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
: โครงการวิจัยการศึกษาการจัดการโซ่อุปทานในรูปแบบเครือข่ายของธุรกิจ
สหกรณ์การเกษตรไทยเพื่อยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขัน : กรณีศึกษา
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย โดย คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์
12.00-13.00 น.รัปประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.40 น.การนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย และรับฟังขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
: การประเมินผลแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติฉบับ ที่สอง (พ.ศ.25502554)
โดย ดร.โชคชัย สุทธาเวช
13.40-14.20 น. การนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย และรับฟังขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
: โครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โ ดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ
โดย คุณผาณิต บูรณ์โภคา
14.20-15.00 น. การนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย และรับฟังขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
: โครงการวิ จัย การจัด การภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น เพื่ อ รองรั บ ยุท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการท่องเที่ยวประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนม
ในกลุ่มประเทศอินโดจีน
โดย ดร.ธวิช สุดสาคร
15.00-15.30 น. สรุปและกลาวปิดการประชุม โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อานวยการ สว.สก.
จากนั้น รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท นําเสนอแผนภาพ “การขับเคลื่อนสหกรณแในเชิงอัตลักษณแ
สูระบบคุณคาและการคาที่เป็นธรรม” (รูปที่ 1) ซึ่งเป็นการทํางานของสถาบันฯ ที่จะสามารถใชตอบ
โจทยแของ สกว. และตอบคําถามของ ดร.สีล าภรณแ บัวสาย ได โดยงานวิจัยในชวงแรกตั้ง แตปี
2543-2545 จากการทํางานวิจัยไดขอคนพบที่นําไปวางโครงสรางพื้นฐานในระดับชาติ วางแผน
แมบท สามารถนําชุด ความรูก ารเชื่อมโยงเครือขายไปใหห น วยงานรัฐ กรมตรวจ กรมสง เสริม
สหกรณแ และกรมพัฒนาชุมชนนําไปขับเคลื่อนได เป็น ตน ไดชุดความรู / นวัตกรรม Platform การ
ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือขาย การนําเอาการจัดการโซอุปทานมาใชในธุรกิจสหกรณแ ซึ่งไดรับการ
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ยอมรับวาเป็นหั วหอกในการนําเอาเรื่องของอัต ลักษณแส หกรณแ แ ทเขาไปขับเคลื่อนในขบวนการ
สหกรณแ ซึ่งทําใหเกิดแนวคิดที่สวนทางกับนโยบายรัฐพอสมควรแตก็ไดรับการยอมรับ
นอกจากนี้ยังมีนัก สหกรณแที่เขาอยูในเครือขายจํานวนมาก ทั้งเครือขายผูจัดการสหกรณแ
เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณแ เครือขายนักวิจัยที่ผานกระบวนการ Action research รวมกับ
สกว. และทายที่สุดในชวงปี พ.ศ. 2553 -2555 ชุด โครงการนี้เป็น เรื่องของการนําคุณคาสราง
ทางเลือก โดยการนําเอาระบบคุณคาสหกรณแไปสรางทางเลือก จนมีตัวแบบที่เป็น Highlight เชน
กระบวนการของขาวคุณ ธรรม ขาวเกิด บุญ กลุมธุร กิจ เชิง คุณ คาสามพราน และโครงการราน
Farmer Shop ซึ่งเป็นผลลัพธแง านวิจั ยที่ทําใหสหกรณแส รางทางเลือกใหแกคนในสัง คมอยางเป็น
รูปธรรม เหลานีเ้ ป็นตน

Farmer Shop

/
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/

/

Farmer Shop

/
/
/ www.cai.ku.ac.th /

/

/

/

Platform
/

(VN & F Platform) /
/
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/

2543

/

/
/
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รูปที่ 1: การขับเคลื่อนสหกรณ์ในเชิงอัตลักษณ์สู่ระบบคุณค่าและการค้าทีเ่ ป็นธรรม

ลาสุดโครงการ Farmer Shop ในระยะที่ 2 เริ่มมี Movement เชน จะมีมหาวิทยาลัย Farmer
Shop ในลัก ษณะของการเป็นมหาวิทยาลั ยที่เป็นแบบ Virtual คือไมใชเป็น ตัวมหาวิทยาลัยที่มี
โครงสรางจริงๆ แตจะมีตัวบุคคลจากหลายๆ มหาวิทยาลัยมาชวย Farmer Shop โดยจะสอน
คนทํางานในรานดานตางๆ เชน สอนทําบัญชี จัดเชลฟ (Shelf) สอนคนขับเคลื่อนการจัดการ หรือ
สอนทํามาตรฐาน เหลานีเ้ ป็นตน ซึ่งขณะนีเ้ ริ่มเป็นการฟอรแมทีมในระยะที่ 2 สวนในระยะที่ 3 จะเป็น
เรื่องของการแกปัญหาเชิงระบบใหแกสังคมภายใตแผนฯ 11 โดยใชกลไก Farmer Shop สรางการมี
สวนรวมของภาคประชาชน โดยใหประชาชนเป็นศูนยแกลางและใชสถาบัน Farmer Shop แกปัญหา
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เชิงระบบ ทั้งภาคการผลิต ผูประกอบการ โครงสรางการตลาดที่ไมเป็นธรรม ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานี้
เป็นการทํางานของชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณแและการคาที่เป็นธรรม โดยป็น
การทํางานเชิงระบบที่จะชวยแกปัญหาใหครอบคลุมในทุกเรื่อง และสามารถตอบโจทยแของ สกว.
ผูใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยได
จากนั้น รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กลาวเชิญ คุณนิคม เพ็ชรผา หัวหนาทีมวิจัย นําเสนอ (ราง)
รายงานฉบับสมบูรณแของโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาไปสูระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแเชิงคุณธรรม” กรณีศึกษาเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม
 คุณนิคม เพชรผา หัวหนาโครงการวิจัย“แนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม” กรณีศกึ ษาเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม นําเสนอ (ราง) รายงาน
ฉบับสมบูรณแ ดังนี้
จากอดีตที่ผานการตองไดรับการรับรองมาตรฐานจาก IFOAM จึงไดเกิดแนวคิดตองการ
รับรองมาตรฐานดวยตนเอง โดยตองการใหเป็นมาตรฐานที่เหนือมาตรฐานจึงเกิดเป็นโครงการวิจยั นี้
ขึ้น โดยกําหนดแนวทางและกระบวนการดําเนินงานที่มองเชิงระบบ ทั้งนีไ้ ดเคยนําเสนอไปในเวทีการ
รายงานความกาวหนา 6 เดือนแรกของโครงการวิจัยแลว อันประกอบดวย สิ่งนําเขา (Input) การ
ดําเนินการ (Process) และ ผลลัพธแ (Output) โดยผลลัพธแที่ไดเมื่อสิน้ สุดโครงการ ไดแก 1) คูมือการ
ประกันคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรียแเชิงคุณธรรม 2) ผลปฏิบัติการทดสอบใชคูมือ มีชาวนาเขา
รวม 119 คน สภาผูบริโภค 33 คน ลงพื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแเชิงคุณธรรม 3)
บทเรียน และชุดความรูที่ได 4) ขอคิดเห็นของเกษตรกร ผูบริโภค นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และ 5)
แนวทางการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแเชิงคุณธรรม ใหเป็นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (รูปที่
2)
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รูปที่ 2: กระบวนการดาเนินงานของโครงการวิจัย

ทั้งนีจ้ ากผลการวิจัย (Output) ขอ3 บทเรียนและชุดความรูท่ไี ด จะไดชุดความรูทงั้ หมด 4 ชุด
คือ
1) ทําอยา งไรชาวนาจึ ง จะเข าสู มาตรฐานและผ านการรับรองได (สื่อ -อบรม งาน
สงเสริม (ธุดงคแ, โรงเรียนชาวนา พักบาน))
2) ชุดความรูเกษตรอินทรียแ (ดิน น้ํา พันธุแขาว)
3) ชุดความรูโรงสีดาวกระจาย และการตลาดขาวหลากสี
4) การกินอยางรูแจง กินอาหารเป็นยา (Rice-testing)
สําหรับขอคิดเห็นของเกษตรกร ผูบริโภค นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญ สรุปไดดังนีค้ อื
1) ชาวนาไดทําดี ภาคภูมิใจ พึ่งตนเองได ผลผลิตขาวสีมีราคา
2) สภาผูบริโภคลงพื้นที่ เขาใจ มั่นใจ ใหความรวมมือ และบอกตอ
3) นักวิชาการ เห็นวาเป็นมาตรฐานที่ทําไดยาก แตชาวบานทําไดจริง
สรุปประมาณการผลผลิตขาวคุณธรรมและพื้นที่เกษตรอินทรียแเชิง คุณ ธรรมของสมาชิก
เครือขาย 119 รายที่สมัครเขารวมปฏิบัติการทดลองใชคูมือระบบการประกันคุณภาพ พบวามีผูผาน
มาตรฐานเกษตรอินทรียแฯ จํานวน 99 ราย รวมพื้นที่การผลิตประมาณ 1,566 ไร และชาวนาผูอยูใน
ระยะปรับเปลี่ยนสูมาตรฐานเกษตรอินทรียแฯ จํานวน 20 ราย พืน้ ที่ประมาณ 403.99 ไร
สําหรับรูปแบบของการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแเชิงคุณธรรม มีระบบการรับรองดัง
รูปที่ 3
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รูปที่ 3: ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิง

สุดทายไดมีขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับแนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเแ ชิง
คุณธรรมใหเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 5 ขอ ไดแก
1. สนับสนุนสงเสริมใหมีการสรางจิตสํานึกการพึ่งตนเอง สรางคุณคาใหชีวิตและผลผลิต
(สร างตัว อย างความสํ าเร็จ ทํา ให ดู อยูใ หเ ห็ น เป็น ใหพิ สูจ นแ และทํา เป็ น ศู น ยแ ก ารเรี ยนรู หรื อ
มหาวิทยาลัยไทบาน)
2. สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรชาวนาเกษตรอินทรียแไดพบกับผูบริโภคที่เขาใจ และเป็นคน
รักสุขภาพ เพื่อทําการคาที่เกือ้ กูลและเป็นธรรม (CSA)
3. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสภาผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรียแ (เชนกรณีขา วคุณธรรมไดใหผมู ี
สวนไดเสียเขามามีสวนรวมอย างแทจ ริง ในระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอิน ทรียแเชิ ง
คุณธรรม)
4. สนับสนุน สงเสริม พัฒนาใหมีการผลิตขาวอินทรียแเพิ่มขึ้น
4.1 สรางเครือขายและการขยายพืน้ ที่การผลิตขาวอินทรียแ
4.2 จัดการดานปัจจัยการผลิตใหเพียงพอกับการผลิตพืชอินทรียแ
4.3 การสรางองคแความรูในการพัฒนาขาวอินทรียแโดยการใชงานวิจัยแบบมีสวนรวม
4.4 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป และนวัตกรรมผลิตภัณฑแจากขาวอินทรียแ
5. สนับสนุนสงเสริมใหมีการตรวจการรับรองมาตรฐานที่ครบวงจร ตั้งแตตนน้ํา (การผลิต)
กลางน้ํา (การแปรรูปและบรรจุภัณฑแ ) และปลายน้ํา (การตลาดและผูบริโภค) ซึ่ง จะเป็น การเพิ่ม
คุณคาของงานระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแเชิงคุณธรรมใหไดรับความนาเชื่อถือมากขึ้น
ซึ่งจากโครงการวิจัยในครั้งนี้ ทีมวิจัยไดทดลองปฏิบัติและดําเนินการตามได โดยเฉพาะขอที่
1 เรื่องการสรางจิตสํานึกพึ่งตนเองฯ ทั้ง 99 รายเป็นตัวอยางของความสําเร็จ และสรุปวาทั้ง 5 ขอนี้
เราตองทํารวมกัน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ชีแ้ จงเพิ่มเติมวาโครงการวิจัยฯ นี้ มีคําถามวิจัยคือ แนวทางการ
พัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรียแเชิงคุณธรรมที่ชาวนาสามารถทําได
ดวยตัวเองและไดรั บความเชื่อถือในระดับสากลควรเป็นอยางไร โดยมีวัตถุประสงคแ 3 ขอ คือ 1)
สืบคนและศึกษาและเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานเกษตรอินทรียแ การประกัน คุณภาพ
ภายในที่เหมาะสมตอการพัฒนาการตรวจรับรอง ซึ่งในขอนี้ไดนําเสนอไปในรายงานความกาวหนา
แลว

1-318

สวนขอ 2 และ 3 คือที่ ตองนํ าเสนอในครั้ง นี้ นั่ น คือ ขอ 2) เพื่ อสรา งระบบการรับรอง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งคําตอบนาจะเป็นแผนภาพในรูปที่ 3: ระบบการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียแเชิงคุณ ธรรม ซึ่งประกอบดวยการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ
บริหารเครือขายฯ และผูมีสวนเกี่ยวของ กับการตรวจสอบภายนอกนั่นคือ สภาผูบริโภค 33 ราย จึง
ขอใหคุณนิคม ขยายความนําเสนอความเป็นมาของสภาผูบริโภค (ผูรับรองจากภายนอก) วามีความ
เป็นมาอยางไร และสําหรับวัตถุประสงคแขอ 3 เรื่องขอเสนอเชิงนโยบายฯ ยังไมมีการนําเสนอซึ่งคาด
วาจะอยูใ นเลมรายงานแลว
คุณนิคม เพ็ชรผา ใหขอมูลเพิ่มเติมวา “สภาผูบริโภค” จะลงพื้นที่ไปดูการทํางานปีละ 2-3
ครั้ง เพื่อดูการทํางานของชาวนา และชวยสนับสนุน และบอกตอ ชวยใหชาวนามีการจัดการเรื่อง
การตลาดไดงายขึน้ ทําใหเห็นตลาดลวงหนา สามารถวางแผนการผลิตได สําหรับสภาผูบริโภคนั้น
อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “เครื่อขายคนกินขาว” ซึ่งทั้ง 33 ราย ประกอบดวย คนกินขาว 20 ราย (ผูที่
บอกรับขาวเป็นรายเดือน/รายปี สงจากนาถึงหนาบาน สวนใหญอยูใ นกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ
กระจายทั่วประเทศ) มี 3 รายเป็นคูคากัลยาณมิตร เชน รานขายยากรุงเทพ (ทําโครงการขาวเป็นยา)
จากสื่อ 5 ราย เช น ไทยพี บี เ อส ทีวี บู ร พา สื่ อ อิส ระในทอ งถิ่ น ปุ าใหญค รี เอชั่ น เป็น ต น และ
นั ก วิ ช าการอี ก 5 ราย ทั้ ง นั ก วิ ช าการในพื้ น ที่ นั ก วิ ช าการจาก สกว. หรื อ นั ก วิ ช าการจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ เป็นตน
ซึ่งสภาผูบริโภคเหลานีจ้ ะเขาไปดูกระบวนการรับรองภายใน และเขาไปใชชีวิตรวมกับชาวนา
คุณธรรม ครั้งละ 3 วัน ปีละ 3 ครั้ง โดยจะมีการประเมินพรอมใหขอคิดเห็น เพราะฉะนั้นจึงเห็นวา
ควรจัดตั้งสภาผูบริโภคที่มีความเขาใจ เป็นกัลยาณมิตรที่ดี สวนเรื่องขอเสนอเชิงนโยบายนั้นไดสรุป
ไวในเอกสารแลว
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
ในรายงาน (เลมสีเหลือง) ที่สงมาเหมือนเป็นการสงเสริมมากกวาการตรวจรับรอง นาจะเป็น
เอกสารแนบมากกวารายงาน สวนเอกสารที่สงแยกสวนมานั้นเป็นการสรุปงานไดดีกวา โครงการนี้
ทําเรื่องระบบประกัน คุณ ภาพภายใน ในขณะเดียวกัน ไดวางแนวทางใหเกิดความนาเชื่อถือจาก
ภายนอกดวย นั่น คือ สภาผูบริโภคเป็นตัวเชื่อมซึ่งเป็น เรื่องดี แตควรแยกระบบประกันคุณ ภาพ
ภายใน (รูประบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม: ภาพกลุ่มตัวอักษรสีดา) และมี
การเชื่อมตอกับการประกันภายนอก (รูประบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม:
ภาพกลุ่มตัวอักษรสีเขียว) และควรวิเคราะหแใหเห็นวา
1. ความสําคัญของระบบประกันคุณภาพภายในอยูท ี่ระดับไหน
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2. ที่ผานมา ในสวนของคนในขบวนการรับรองคุณภาพนี้มองเห็นวาระบบประกันภายใน
เป็น ตัวช วยให เ กิด การประกัน คุ ณ ภาพภายนอกใช ห รือไม / อยา งไร เช น สมาชิก 119 ราย ผา น
มาตรฐานจํานวน 99 ราย และไมผาน 20 ราย ดังนั้นสภาผูบริโภคไดไปดูกลุมที่ไมผานดวยหรือไม
หรือคนภายในชวยกันดูและคัดกรองกันเองกอนแลวจึงใหคนจากระบบภายนอกเขาไปดูเฉพาะกลุม ที่
ผานใชหรือไม/อยางไร ซึ่งจะทําใหสภาผูบริโภคไดเห็นและเชื่อถือวาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของเราดี ดังนั้นควรคลี่ใหเห็นความเชื่อมโยงของทั้ง 2 สวนทั้งภายในและภายนอก ซึ่งการทําใหเห็น
ความเชื่อมโยงของทั้ง 2 สวนนีจ้ ะเป็นสิ่งที่นาสนใจ
3. ตัวระบบที่ไดพัฒนาขึ้นคือ “สภาผูบริโภค” นี้จ ะสามารถแทนระบบการรับรองของ
IFOAM ได ดวยกระบวนการองคแประกอบ วิธีการ รวมถึงการสื่อสารออกสูสังคมที่จะสรางความ
นาเชื่อ ถือ แต เราไม ไ ดตอ งการระบบที่ผู ก ติด กั บคนใช ห รือไม เราอยากไดร ะบบที่เป็น ตั วเลือ ก
กระบวนการเชื่อมตอของระบบประกันภายในและประกันจากภายนอกเพื่อผูกสายสัมพันธแ กันในวง
กวาง โดยสภาผูบริโภคจะเป็นเหมือนตัวแทนของผูบริโภคจากภายนอกเขามาเป็นตัวชวยเสริมใหเกิด
การกระเพื่อมตอไป กลไกแบบนีจ้ ะสรางขึ้นไดหรือไมจากกระบวนการที่เชื่อมตอ และถามวามีระบบ
ใดระบบหนึ่งเพียงอยางเดียวไดหรือไม (ระบบภายในเพียงอยางเดียว หรือระบบภายนอกอยางเดียว)
4. เรื่องสภาผูบริโภคนี้ active มากกวาที่คาด ความนาเชื่อถือของกลไกนี้เกิดขึ้นเพราะ
อะไรบาง ควรวิเคราะหแองคแประกอบกระบวนการ วิธีการไดมาซึ่งขอมูล ที่คิดวาทําใหสภาฯ มีความ
นาเชื่อถือ เชน คนที่ไมมีผลประโยชนแเกี่ยวของ เป็นตน
5. ในสวนของระบบประกันภายในมีกระบวนการอะไรที่ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ และกลุม
ชาวนาเองนั้นเขาใจความแตกตางระหวาง 2 สวนนีเ้ พียงใด คนในเห็นคุณคาของระบบประกันภายใน
มากนอยแคไหน และควรระวังเรื่องระบบประกันภายในจะไมเกิด ไมสวมตอกับภายนอก ที่สําคัญใน
ภาพ “ระบบการรับ รองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิง คุณธรรม” นั้น ควรอธิบายในสวนของ
ชาวนาวาใหความสําคัญกับการับรองภายในมากนอยแคไหน (วงดํา) มากกวาใหน้ําหนักความสําคัญ
ไปที่วงเขียว (รับรองจากภายนอก) ควรอธิบายขยายความวาจากสมาชิก 119 ราย ผานมาตรฐาน 99
ราย หมายความวาอะไร เชน เรายังตองมีการปรับปรุงคุณภาพ ตองมีการจัดเกรด เหลานีเ้ ป็นตน
6. การนํ า เสนองานวิจั ย แนะนํา วา ควรเขี ย นรายงานใหม โดยแยกเรื่อ งระบบรั บรอง
มาตรฐานภายในโดยเครือขายชาวนาคุณธรรม ออกจากระบบการรับรองมาตรฐานจากภายนอกที่
ทํารวมกับสภาผูบริโภค และเพิ่มอีกหนึ่งบทเพื่อแสดง complementary role ของทั้ง 2 ระบบวาชวย
เสริมแรงกันอยางไร
 รศ.สมพร อิศวิลานนท์
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เห็นดวยกับ ดร.สีลาภรณแ บัวสาย วาในเลมรายงานยังไมตอบโจทยแคําถามวิจัย แตใน Sheet
จะมีบางแผนที่เกี่ยวของกับการตอบโจทยแได และมีความเห็นวาขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เขียนมานั้น
ไมเกี่ยวของ ทั้งนีค้ ดิ วางานนีเ้ ป็นโอกาสดีที่ชุมชนชาวนาจะยกระดับตัวเอง เกิดมิติความเฉพาะของ
ตัวเองขึ้นเป็น “ขาวหอมมะลิอินทรียแคุณธรรม” นอกจากนีม้ ีความเห็นวา
1. การรับรองมาตรฐานใหเป็นระบบ ตองมี check list ที่บอกไดวาอะไรที่สําคัญตองมีเป็น
องคแประกอบอยู การจัดการในไรนาตองมีองคแประกอบอะไรบางยังไมชัดเจน เชน การบริหารจัดการ
ดิน ศัตรูพชื การเก็บเกี่ยว ฯลฯ จะตองทําอยางไร ซึ่งจะเห็นวายังขาด dimension เหลานีอ้ ยู
2. สวนเรื่องมิติของการดูแลเอาใจใสนาจะเป็นเรื่องของการจัดการไรนา หรือมิติดานความ
เป็นธรรมนั้นมีอะไรที่เป็น key หลักหรือ check list หลักที่เราตองนําไปใชคืออะไร ซึ่งเหลานี้จะทําให
ตรวจสอบยอนกลับได
3. สําหรับดานการแปรรูปเห็นวาในบริบทนี้ยังหายไป คือระบบของการแปรรูปทําอยางไร
ใหเป็น GAP โดยจะทําอยางไรใหเหนือกวาหรือเทากับ GAP ที่มีอยู แตไมควรต่ํากวา เพราะข าวตอง
ผานระบบการแปรรูปกอนนําไปบริโภคไดจึงตองมีสวนนีด้ วย
4. เรื่องของผูบริโภคที่จะสรางความเชื่อมตอระหวางผูผลิตและผูบริโภคนั้น เห็นวาระบบนี้
นาจะใชคําวา “สภาเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม” แทนคําวา “สภาผูบริโภค” เพื่อใหสื่อมากขึ้น
5. สําหรับข อเสนอเชิง นโยบายที่เสนอมานั้ น ยัง ไมใ ช เห็ น วาเป็น เพีย งนโยบายในการ
สงเสริมเทานั้น และคิดวา policy คือเป็น 1) รูปแบบหนึ่งในการสรางการยกระดับ 2) ทําใหคุณภาพ
ชีวิต ของชาวนาในหมูบานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และผลผลิต ที่ไดจะเอื้อตอสุขภาพผูบริโภค 3) สราง
ชุมชนเขมแข็งและเป็ นตน แบบ เป็นชุมชนชาวนาอยางยั่งยืน 4) เป็น ชองทางใหผูบริโภคไดบริโภค
อาหารปลอดภัย สรางมาตรฐานใหสินคาชุมชน และ 5) เป็นการประเมินเพื่อสรางความจําเพาะให
เกิดขึน้ ที่เหนือกวาชุมชนอื่น จึงจะสามารถขายสินคาไดราคาสูงกวาผูอื่น เหลานี้จะเป็นการพัฒนาสู
SME อีกรูปแบบหนึ่ง และจะมีชองทางขายตรง สรางตลาดทั้งในและตางประเทศได
6. ตาราง “เปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบการผลิต แบบเกษตรอิน ทรียแของ
มาตรฐานตางๆ” ที่ทํามานั้นดี แตรูป “ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแเชิงคุณธรรม” ยังไม
ชัดเจน
 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
ถามเรื่องวิธีการไดมาซึ่งผูประเมิน และการตรวจสอบผูประเมินทํากันอยางไร ทั้งนี้อาจตอง
มีการรับรองผูท่เี ขาไปประเมินดวย และยังไมเห็นชุดความรูท่จี ะเป็นคูม ือใชในการตรวจประเมิน
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สําหรับใบประกาศนียบัตรที่อยูใ นรายงานนั้น เห็นวาเป็นการกลาวอางเกินจริงหรือไม ที่วา
เป็น “มาตรฐานระดับสากล” และถามวาเราไดทําการเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐานสากลแลวหรือ
ยัง และการใสคํานีล้ งไปอาจทําใหไมมีคุณธรรมดวยเชนกัน จึงควรระมัดระวังในการใชคําเหลานีด้ วย
Mr. Alex Kaufman (เครือข าย Moral rice) ไดชี้ แ จงเพิ่มเติมจากขอ คิด เห็ น ของ
ผูทรงคุณวุฒิวา ในกรณีของขาวคุณธรรมนั้น ผูท่เี ขารวมงานโครงการวิจัยนีม้ ีความเชี่ยวชาญในการ
ทําเกษตรอินทรียแและไดผานการรับรองมาตรฐานระดับสากลอยูแลว เชน มาตรฐาน IFOAM หรือ
มาตรฐานของกรีนเนท แตในสวนของโครงการนีจ้ ะเป็นการเนนทางดานจิตใจ และพิสู จนแวาผูที่ผาน
มาตรฐานของโครงการนี้จ ะมีคุณ ภาพชีวิต ที่ดีข้ึ น มีสุ ขภาพดี และจะเปิด โอกาสใหผู บริโ ภคได
เชื่อมโยงกับเครือขายชาวนาขาวคุณธรรม โดยใหไปดูวถิ ีชีวิตของคนในชุมชน โดยการไป Home stay
ซึ่งจะเกิด Relationship หรือกัลยาณมิตรที่ดีดวย
 รศ.สมพร อิศวิลานนท์
เสนอวาอาจใชเป็น “มาตรฐานอินทรียแเชิง คุณ ธรรม” แทนก็ได เพราะจะอยูเหนือเกษตร
อินทรียแทั่วไป ซึ่งในภาษาอังกฤษจะใชวา “M
ni J s in Ri ” เป็นคําที่กินใจมาก ทั้งนีเ้ มื่อ
ไดรับเชิญไปเป็นวิทยากรที่ใ ดก็มักจะยกตัวอยางเรื่องนี้ใหผูรวมเวทีรับฟัง โดยชูประเด็น การชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาได โดยดูจากรายได ที่ไมตองพึ่งพาโครงการจํานําขาวของรัฐบาล
เลยเพราะชาวนากลุมนีส้ ามารถขายขาวไดราคาสูงกวาทองตลาดทั่วไป ดังนั้นงานนีเ้ ป็นตัวอยางที่ดีที่
สรางความยั่ง ยืน ดัง นั้น รัฐ บาลควรจะใหความสําคัญและใหก ารชวยเหลือสนับสนุน ไปสู Niche
Market ใหมากขึ้น และสนับสนุนเรื่องการนําขาวไปเป็นยา (Rice is a medicine) โดยตองมีการวิจัย
เพื่อสนับสนุนเรื่องนีด้ วย
คุณนิคม เพ็ชรผา กลาวขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานสําหรับขอเสนอแนะ ซึ่งทีมวิจัยจะได
นําไปปรับแกไขการเขียนรายงานใหมอีกครั้ง ทั้งนีไ้ ดชแี้ จงเพิ่มเติมวาชาวนาเครือขายขาวคุณธรรมที่
รวมโครงการรับรองมาตรฐานนี้ยังคงผานการรับรองจาก IFOAM หรือ NOP แบบคูขนานตอไปอยู
ดวย โดยจะมีระบบควบคุมภายในอยูแลวที่ผูตรวจสอบจะเขามาตรวจปีละครั้ง ซึ่งชาวนาจะปฏิบัติ
อยางตอเนื่องจึง รับรองไดวาชาวนาที่ผานการรับรองมาตรฐานนั้นมีระบบการควบคุมที่เชื่อถือได
และชาวนาที่ผานการรับรองมาตรฐานของโครงการนี้จะเหนือกวาการรับรองจากมาตรฐานระดับ
สากลตรงที่เพิ่มเรื่องคุณธรรมเขาไปดวย
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 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
แนะนํ า การปรั บ แก ก ารเขี ย นรายงาน ให ใ ช Chart “กระบวนการด าเนิ น งานของ
โครงการวิจัย” เป็นหลักในการเขียนรายงาน โดยอธิบายตามภาพแตละประเด็น ในสวน Input คือ
literature review สวน Process คือการออกแบบการทํางานมีอะไรบาง และ Output ที่ออกมาคือได
อะไรบางตามลําดับ เชน 1) คูม ือการประกันคุณภาพมาตรฐาน 2) ผลปฏิบัติการทดสอบใชคูมือเป็น
อยางไร อาจเขียนเป็นตารางออกมา เป็นตน
นอกจากนีใ้ นสวนเรื่องขาวเป็นยาที่ รศ.สมพร อิศวิลานนทแกลาวถึงนั้น อาจสรุปไดวาการใส
การรับรองมาตรฐานทําให สิน คาของเราเกิด ความจํ า เพาะที่ส รางมู ล คา การรับ รองมาตรฐาน
ลักษณะนีเ้ หนือกวาการรับรอง GAP ทั่วไป นั่นคือเรื่องจิตสํานึกของคน เชนจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม
หรือตอสุขภาพ และวิถีความสมดุล นี่คือความจําเพาะที่สรางมูลคา แตกรณีของ “สภาผูบริโภค” ที่
สงแนวคิดเรื่องขาวเป็นยานั้น เป็นความจําเพาะอีกอันหนึ่งซึ่งทําใหเกิดคุณคาดวยเชนกัน ซึ่งเหล านี้
ตองวิเคราะหแออกมาใหเห็นดวย
 ดร.ธนภัท แสงอรุณ นําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย “การสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
สาหรับสินค้าสถาบันเกษตรกร” ดังนี้
การสร างโซอุ ปทานคื อการสรา งเครือ ขา ยเชื่ อมโยงความรวมมือ ระหวา งคู คา ทั้ง คูค า
ภายในประเทศ ไดแก กลุมเพาะปลูก-เพาะเลี้ยง แปรรูป และอื่นๆ รวมถึงผูประสงคแจะนําเขาหรือ
สงออกตางประเทศ ซึ่งโอกาสและความทาทายของสถาบันเกษตรกรในปัจจุบัน มีดังนี้คือ 1) การ
พัฒนาดานเกษตรกรรมของประเทศเพื่อนบาน มีภาวะการแขงขันดานราคาที่รุนแรงขึ้น 2) กลยุทธแ
ของธุรกิจการเกษตรจากจีน ที่รวบรวมและควบคุมราคาและชองทางการจําหนาย 3) การเปิดเสรี
เศรษฐกิจอาเซียน ทําใหมีตลาดสินคาเกษตรและอาหารที่ขยายตัว มีการนําเขาสินคาจากเพื่อนบาน
มาแปรรูป และ 4) การกําหนดมาตรฐานสินคาดานสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจ (CSR) มีการเชื่อมโยงผูประกอบการรายใหญและรายยอย
ซึ่งแนวคิดหนึ่งคือการเชื่อมตอโซอุปทานของประเทศไทยกับตางประเทศ ทั้งกลุม ASEAN
APEC และ EU เป็นตน ทั้งนีเ้ พื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรแการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่
11 ไดแก 1) การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณ ภาพและยั่งยืน 2) การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 3) การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 4) ความเขมแข็งของภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ
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พลังงาน 5) การสรางความเป็นธรรมในสังคม 6) การพัฒนาคนสูสังคมแห งการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน
เปูาหมายหลักดานเศรษฐกิจ คือเพื่อใหผูประกอบการมีความสามารถในการแขงขันสูงและมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง ใหประเทศกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลางเขาสูประเทศที่มี
ศักยภาพสูง (high performance country) ประชาชนมีความอยูดีมีสุข (well being) และเศรษฐกิจ
การคามีความกาวหนาบนพื้นฐานของความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม (business
for development: B4D/ inclusive growth) สําหรับการปรับตัวและนวัตกรรมที่คาดหวังคือ จะชวย
เพิ่มคุณภาพและราคา มีการขยายชองทางการตลาด การวิเคราะหแหวงโซอุปทานและการจัดการ
วงจรชีวิต ความรวมมือกับคูคาและผูมีสวนไดสวนเสียในสังคม และการเปลี่ยนแปลงระบบที่มีตอ
ศักยภาพในการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน
สําหรับโครงการวิจัยนี้ดําเนินการภายใตคําถามวิจัย 3 ขอ ประกอบดวย 1) ปัจจัยใดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจนําแนวคิดการจัดการโซอุปทานไปใชโดยสถาบันเกษตรกร 2) ปัจจัยใดที่เป็น
อุปสรรคกั้นขวางไมใหสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพสามารถสรางโซอุปทานระหวางประเทศ และ 3)
ปัจจัยที่ลดอุปสรรคและเอือ้ ใหสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพสามารถสรางโซอุปทานระหวางประเทศ
ได และมีวัตถุประสงคแของโครงการวิจัย 5 ขอ ไดแก 1) บงชี้ลักษณะของสถาบันเกษตรกรที่มีความ
พรอมในการทําธุรกิจระหวางประเทศ 2) ระบุสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เอือ้ ใหสถาบันเกษตรกรเขา
สูธุรกิจระหวางประเทศ 3) มีตนแบบในการสรางโซอุปทานระหวางประเทศสําหรับสถาบันเกษตรกร
และ 4) เป็นขอมูลใหหนวยงานของรัฐและเอกชนในการทํากิจกรรมสงเสริมธุรกิจระหวางประเทศ
ใหแกสถาบันเกษตรกร
วิธีวิจัยสําหรับคําถามวิจั ยขอที่ 1 (เชิงปริมาณ) คือ การสํารวจดวยแบบสอบถาม การ
สัมภาษณแโครงสรางจากสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ และวิเคราะหแดวยโปรแกรม SPSS ขอที่ 2 (เชิง
คุณภาพ) คือ การสัมภาษณแแบบกึ่งโครงสรางจากสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพสามารถสรางโซ
อุปทานระหวางประเทศได และขอที่ 3 (เชิงคุณภาพ) คัดเลือกสถาบันเกษตรกร 10 แหง สัมภาษณแ
ผูบริห ารสถาบัน เกษตรกรเกี่ยวกับโครงสรางการดําเนินงาน 2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี โดยเวน
ระยะเวลา 6 เดือน วัดระดับความโนมเอียงที่จะสรางโซอุปทานระหวางประเทศ และรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององคแกร โดยใชแบบสอบถามชุดเดิม ทั้งนี้ในทายที่สุดผูวิจัยคาดหวังวา
จะไดขอ มูลไปแจกจายใหเป็นประโยชนแตอสวนรวมตอไปได
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 รศ.สมพร อิศวิลานนท์
1. ควรปรับชื่อเรื่องโครงการเพราะคําวา “สินคาสถาบันเกษตรกร” ไมสื่อ
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2. ควร rewrite วัตถุประสงคแใหม เพราะเขียนเหมือนเป็น Output โดยอาจปรับเปลี่ยนใหม
เชน อธิบายโครงสรางของ Farmer Enterprise เป็นตน สวนคําถามวิจัยหากปรับอีกเล็กนอยจะดีมาก
แตท่เี ขียนมานั้นใชไดดีแลว สิ่งที่ควร mix up คือคําวา “ประโยชนแ” ที่เขียนมานั้นเหมือนเป็น Output
มากกวาที่จะเป็นประโยชนแ ดังนั้นใหลองปรับเปลี่ยน
3. กระบวนการเลือกตัวอยางเป็นอยางไร รูปแบบของ Farmer enterprise ที่จะเลือกมานั้น
ยังไมชัดเจน และจํานวนที่จะเลือกมา 10 ตัวอยาง นั้นตองเขียนใหชัดเจนวามีกระบวนการไดตัวอยาง
มานั้นเป็นอยางไร ทําไมตองเลือก 10 ตัวอยาง จํานวนตัวเลขนีไ้ ดมาอยางไร
 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
1. จากชื่อโครงการคาดวาจะเห็นโมเดล แตยังไมเห็นในตัวเนื้อหา จึงคาดวาจะเกิดจาก
ปัญหาของการใชคําในการสื่อสาร และคําวา “ระหวางประเทศ” นั้น ถามวาตลาดอยูที่ตรงไหน
นอกจากนีจ้ ากการนําเสนอเรื่องของการเปิดประชาคมอาเซียน และมีการคาเสรีท่เี กิดขึน้ ดังนั้นเรื่อง
นีจ้ ะเขามามีบทบาทตอโซอุปทานหรือไม
2. กลุมเปูาหมายมีมากนอยแคไหน ซึ่งจะเป็นที่มาในการสรรหาอุปสรรคที่จะเกิดขึน้
3. ลักษณะของเกษตรกรที่มีความพรอมนั้น อะไรเป็นปัจจัยในการวัดความพรอมเหลานั้น
ซึ่งกระบวนการไดมาซึ่งแบบสอบถามนั้นไมมีสิ่งเหลานีว้ า มีท่มี าอยางไร หลักการไดมาซึ่งคําถามมา
ไดอยางไร
4. การกลาวถึงความทาทายในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จะเป็นสวนที่นําเขาสูประเด็นของ
การวิจัย ทั้งการควบคุมชองทางการจํ าหนาย การกําหนดราคาของพอคาคนกลาง การกําหนด
มาตรฐานตางๆ แตทําไมจึงเฉพาะเจาะจงกับการสรางคําถามในโซอุปทานระหวางประเทศ จึงควร
ดึงคําถามเหลานีม้ าดวย และโซอุปทานคงไมไดเกี่ยวของกับเกษตรกรเพียงอยางเดียว แตเมื่อออก
แบบสอบถามเฉพาะกลุมเกษตรกร จึงไมแนใจวาจะไดคําตอบครบหรือไม
5. การวิ เคราะหแ ส ถิติ ยัง ขาดประเด็ น วา จะวิ เคราะหแ ห าอะไรในความสั มพัน ธแที่จ ะเป็ น
ประเด็นไปสูการสรางโซอุปทาน
6. การจัดกลุมจะจัดกลุมอยางไร ยังไมเห็นภาพวาแบบสอบถามจะออกมาในประเด็นไหน
และการเลือกเกษตรกรที่มีความพรอมสูงสุด 10 แหง ไดมาอยางไร และจะมีการเปรียบเทียบกับ
กลุมที่ไมพรอมหรือไม
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
โจทยแวจิ ัยนีน้ าสนใจ มีการพยายามเชื่อมโยงกับ Farmer enterprise แตวิธีการทํางานไมควร
ใช Quantitative เห็นวาควรตองทําตนแบบกอน ซึ่งไมแนใจวาจะมีตัวแบบอยูบ างแลวหรือไม ถามีอยู
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ควรศึก ษากอ น แต ถาไม มีง านนี้ตองสรางเป็น Action research ทําใหสําเร็จ กอ นแลว เรียนรู
กระบวนการที่ทําใหสําเร็จวาตองทําอยางไร ควรตองตัดขอ 1-8 ออกไปกอนแลวเริ่มทําที่ขอ 9 กอน
ตองเลือกวาจะทํากับใครบาง และเลือกใหเป็น อาจไมไดเลือกดวยตัวสินคา แตเลือกที่ศักยภาพของ
องคแกร หรือฐานสมาชิก หรือความแข็งแกรงภายใน เป็นตน ซึ่งตองมีเกณฑแในการเลือก อาจเลือก
2-3 ตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบก็ได
นัยยะของการพูดถึงสถาบันเกษตรกรนีไ้ มไดเนนที่เรื่องของตลาด โดยปกติ supply chain จะ
เนนเรื่องตลาด แตการจะเนนเรื่องสถาบันเกษตรกรวาทําอยางไรใหผลประโยชนแที่เกิดขึ้นจากการ
connect supply chain นีไ้ ดจะกลับสูมวลสมาชิกในวงกวางใหมากที่สุด เพราะฉะนั้นฐานของสถาบัน
หรือตัวสหกรณแนั้นเป็นตัวสําคัญ
งานนีเ้ ป็นงานพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณแข้นึ ไปอีกชั้นหนึ่ง คือชั้นที่จะสามารถไปตอ
supply chain กับคูค า ในตางประเทศได จะเลือกทํากับสินคาเกษตรตัวไหน จะเลือกตัวที่มี connection
กันอยูเดิมหรือไม โจทยแนี้ดีมากๆ แตวิธีทํางานอาจตองเลือกวัต ถุประสงคแเพื่อสร างตัวแบบ แลว
ทํางานหนุนเสริม ซึ่งคําถามอีกหนึ่งอยางคือจะเอาอะไรไปหนุนเสริม เชนอาจมีพ้ืนฐานความรูจาก
การตรวจเอกสาร ที่จะใหคําแนะนําใหไดวามีเกณฑแในการเลือกอยางไร และจากนั้นตองลงไปทํา
action เพื่อเชื่อมโซอุปทาน ซึ่งเราตอง review และควรมีชุดความรูใหมากพอที่จะชวยหนุนเสริมให
สถาบันเกษตรกรเหลานั้นไดพอที่จะไมหลงทาง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอปรึกษาผูทรงคุณวุฒิวา งานโครงการนีม้ องเรื่องการจัดการโซ
อุปทานในธุรกิจสหกรณแที่จะเชื่อมตอธุรกิจกับตางชาติ จึงขอปรึกษาวาถา ดร.ธนภัท แสงอรุณ จะ
สามารถเลือกประชากรที่จะศึกษาจากประชากรที่เตรียมความพรอมแลวระดับหนึ่ง เชน อาจเลือก
กลุม SMEs หรือ OTOPs 5 ดาว มา 10 แหงเพื่อเป็นตัวอยางในการศึกษาวาตัวอยางที่เลือกมาศึกษา
นั้นมีความพรอมจริงหรือไม เพราะกระทรวงพาณิชยแและกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นเมื่อจะทํางาน
วิจัยมักจะทํากับกลุมเกษตรกร แตเมื่อถึงเวลาเลือกกลุมธุรกิจไปจัดโปรโมชั่นตางประเทศก็มักจะ
เลือกพอคาคนกลางไปเป็นสวนใหญ โดยไมเลือกชุมนุมสหกรณแแหงประเทศไทย ดังนั้นงานนี้จึงเห็น
วาเมื่อไดขอมูลจากงานวิจัยนี้ไปแลว กระทรวงพาณิชยแจะเลือกกลุมไดถูกตองมากขึ้น ดังนั้นจึงขอ
ปรึ ก ษาวางานนี้นาจะไมไ ดเป็นการทําตน แบบแตจ ะเป็นการทํา Situation analysis โดยยกเอา
ประชากรที่เหมือนมีความพรอมจะสงตอแลวมาศึกษาวายัง ขาดเหลืออะไรบาง จึงเห็นวานาจะได
ขอมูลที่เป็นประโยชนแบา ง
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
เห็นวาขอเสนอที่จะทําเป็นการประเมินคุณลักษณะของกลุมสหกรณแการเกษตรหรือสถาบัน
เกษตรกร โดยไม base บน action เป็นแคการวิเคราะหแ ไมใชการสังเคราะหแ (Synthesis) ซึ่งการ
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วิเ คราะหแนี้ น าจะมี จุ ด อ อนมากเพราะไมไ ดทํ า บนสถานการณแที่ ส หกรณแ เหลา นั้น ไดป ฏิบั ติจ ริ ง
เพราะฉะนั้นจะทําไดยาก ไมไดเห็นภาคปฏิบัติการ สุดทายก็ตองเลือกมาทํา action ในที่สุด
 คุณณัฐกานต์ สหวัชรินทร์ นําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย “การศึกษาการจัดการโซ่อุปทาน
ในรูปแบบเครือข่ายของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทยเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน :
กรณีศกึ ษาเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ” ดังนี้
ความสําคัญของปัญหาการวิจั ยโครงการนี้ เนื่องจากในอดีตที่ผานมาภาคเกษตรกรตอง
ประสบปัญหาทั้งในดานการขาดอํานาจตอรอง ถูกกดราคาจากนายทุน ทําใหเกษตรกรตองเผชิญกับ
ปัญหาความยากจน จึงทําใหเกิดการรวมกลุมในรูปของกลุมเกษตรกร หรือสหกรณแ เพื่อแกปัญหา
ดังกลาว และยังเป็นการสรางกลไกในการปกปูอง พัฒนาชุมชน แตจากสถานการณแในปัจจุบันและ
ในระยะตอไปที่การคาระหวางกันจะเสรีมากขึ้น แตในขณะเดียวกันการแขงขันก็จะสูงขึ้นดวย ยิ่งทํา
ใหอํานาจตอรองของเกษตรกรเล็กลง ตลาดมีความผันผวนสูง มีการออกมาตรการกีดกันทางการคา
ตางๆ และในสวนของผูบริโภค ก็มีเงื่อนไขตางๆมากขึ้น
สําหรับสินคาเกษตร ที่มีลักษณะเฉพาะทั้งการเสื่อมสภาพไดงาย เป็นสินคาตามฤดูกาล
ปริมาณผลผลิตขึ้นกับสภาพแวดลอม เป็นตน ปัจจัยตางๆเหลานี้ลวนแลวแตสงผลกระทบตอราคา
และคุณภาพของผลผลิต หากมีก ารจัด การที่ไมเหมาะสม ดวยเหตุนี้ สินคาเกษตรจึง เป็นสินคาที่
ภาครัฐตองใหความชวยเหลือมาโดยตลอดทั้งเรื่องของการประกันราคา รับจํานําสินคา แตก็เป็นการ
แกปัญหาที่ปลายเหตุ ทําใหภาคเกษตรกรยังคงออนแอ สิ่งตางๆเหลานี้ลวนเป็นการเพิ่มแรงกดดัน
ใหแกภาคเกษตรกร ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพใหแกกลุมเกษตรกรในสถานะที่เป็นเพียงสวนหนึ่งในโซ
อุปทานอาจไมเพียงพอ แตตองพัฒนาสูก ารเชื่อมโยงเป็น ครือขายโดยเฉพาะเครือขายที่เป็น การ
เชื่อมโยงเพิ่มมูลคาแกโซอุปทานดวย ตามยุทธศาสตรแของแผนพัฒนาสหกรณแฉบับที่ 2 พ.ศ. 25502554 มาจนถึงรางแผนพัฒนาสหกรณแฉบับที่ 3 ซึ่งตางก็ใหความสําคัญและมุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพของสหกรณแควบคูไ ปกับการพัฒนา สราง/เชื่อมโยงเครือขายระหวางกันในหวงโซอุปทาน
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของประเทศไทยนั้นพบวา 9% ของประชากรในประเทศเป็นสมา
ชิสหกรณแการเกษตร อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวา สหกรณแการเกษตรที่ เป็นภาคสวนที่ใหญ
ที่สุดกลับมีอัตราคาใชจายรวมตอรายไดสูงที่สุดจากภาคสหกรณแทั้งหมดคือมากกวารอยละ 97 อันมี
สาเหตุมาจาก 1) การขาดศักยภาพในการแขงขัน 2) มีความรวมมือในลักษณะการสรางเครือขายเชิง
พันธมิตรอยางเบาบาง 3) การถูกแทรกแซงเชิงนโยบายจากภาครัฐมาโดยตลอดทําใหสหกรณแขาด
อิ ส ระในการบริ ห ารจั ด การและพึ่ ง พาตนเอง ซึ่ ง ไม เ ป็ น ไปตามหลั ก การสหกรณแ และขั ด กั บ
ยุทธศาสตรแตามแผนพัฒนาสหกรณแฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550-2554 มาจนถึงรางแผนพัฒนาสหกรณแ
ฉบับที่ 3 ซึ่งตางก็ใหความสําคัญและมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของสหกรณแควบคูไ ปกับการพั ฒนา
สราง/เชื่อมโยงเครือขายระหวางกันในหวงโซอุปทาน
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ยกตัวอยางเชน เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทย ในอดีตที่ผานมาสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณแไดเล็งเห็นความสําคัญของการรวมตัวกันเป็นเครือขายของสหกรณแและการรวมกลุม
ผูผลิต จากงานวิจัยการพัฒนาเครือขายคุณคาใน 36 จังหวัดตั้งแตปี 2549 เป็นตนมา ซึ่งผลที่ไดทํา
ใหเกิดการสรางเครือขายคุณคา 117 เครือขาย ทั้งนี้เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทยเป็น
เครือขายหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นในชวงเวลาดัง กลาว ซึ่งพัฒนาความรวมมือในลัก ษณะเครือขายของ
สหกรณแการเกษตรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตขาวหอมมะลิ 15 แหงในเขตทุงกุลารองไห ที่มี
รูปแบบความร วมมือกัน ระหวางสหกรณแใ นแนวดิ่ง (Vertical Integration) ในลัก ษณะเครือขา ย
สหกรณแที่มีการเชื่อมรอยกิจกรรมในโซอุปทานในพื้นที่ใกลเคียง มีจุดเดนของยุทธศาสตรแเชิงพื้นที่
แหลงผลิตและศูนยแรวมเครือขาย คณะกรรมการเครือขายมีความเชื่อมั่นไววางใจในการรวมมือใน
ลัก ษณะเครือขายที่มีส หกรณแ ก ารเกษตรเป็น แมขายแกนนํา ภายใตก ลยุทธแก ารดําเนิน งานของ
เครือขายในการใชนวัตกรรมเครือขายคุณคาเพื่อสรางระบบสหกรณแที่เขมแข็ง ใชการบริหารจัดการ
แบบรวมศูนยแในระบบกงสีเพื่อเสริมศักยภาพดานการผลิตดวยการนําทรัพยากรที่มีอยูของเครือขาย
มาใชอยางคุม คามากขึ้น ลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนโลจิสติกสแของเครือขาย
การสรางแบรนดแเพื่อการขยายตลาดอยางยั่งยืน เพิ่มชองทางการจําหนาย และตั้งอยูบ นพื้นฐานของ
การเป็นสังคมแหงการเรียนรู ที่มีเปูาหมายรวมกันในการเชื่อมโยงกิจกรรมการรวบรวมผลผลิต การ
แปรรูปเพื่อจําหนายและการกระจายสินคา สรางอํานาจตอรอง อันนําไปสูระบบการคาที่เป็นธรรมที่
เขมแข็งและชวยยกระดับความเป็นอยูที่ดีข้ึนใหแกสมาชิกสหกรณแทั้งในดานของผลตอบแทนที่ ดีข้ึน
และโอกาสในการพัฒนาตนเองดวยสังคมการเรียนรู
จากแนวคิดดัง กลาวจึง เป็นที่มาของความสนใจในการศึกษารูปแบบการบริห าร
จัดการ และความรวมมือในโซอุปทานของธุร กิจขาวหอมมะลิภายใตก ารดําเนินงานโดยสหกรณแ
การเกษตร รวมทั้ง ประโยชนแ -อุปสรรคจากการเขารวมเป็นสมาชิกในเครือขาย คุณคาที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้จ ะดํา เนิ น การศึ ก ษาเปรี ยบเทีย บความแตกต างของต น ทุน - ผลตอบแทนที่ผู มีส ว น
เกี่ยวของในโซอุปทานแตละชองทางไดรับเพื่อคํานวณหาตนทุน -ผลกําไรรวมของแตละโซอุปทาน
ผลที่ไดรับจากการศึกษาจะถูกรวบรวม วิเคราะหแ และนําเสนอในเชิงนโยบายในการสงเสริมศักยภาพ
การแขงขันใหแกสถาบันสหกรณแการเกษตร อันจะสงผลดีแกสมาชิกสหกรณแนั้นๆอยางยั่งยืนตอไป
โดยการดําเนินงานเป็นไปภายใตโจทยแวิจัย 2 ขอ ไดแก 1) การบริหารจัดการโซอุปทาน และความ
รวมมือของโซอุปทานของธุรกิจสหกรณแการเกษตรมีรูปแบบเป็นอยางไร และมีความแตกตางในดาน
ตนทุน-ผลตอบแทนของแตละชองทางอยางไร และ 2) มีเครื่องมือ/กลไกอื่นๆที่เหมาะสมอีกหรือไม
ที่สามารถนํามาชวยยกระดับศักยภาพในการแขงขันแกโซอุปทานของธุรกิจสหกรณแการเกษตร และ
ยกระดับรายไดแกเกษตรกรสมาชิกอยางยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงคแของการวิจัยดวยกัน 3 ขอ คือ 1) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ และ
ความรวมมือในโซอุปทานธุรกิจขาวหอมมะลิของสหกรณแการเกษตร รวมทั้งศึกษา ประโยชนแ คุณ
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คาที่เพิ่มขึ้น และอุปสรรคของความรวมมือในโซอุปทานแตละชองทาง 2) ศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกตางของตนทุน -ผลตอบแทน ในโซอุปทานธุร กิจ ขาวหอมมะลิของสหกรณแแ ตล ะชองทางที่
แตกตางกัน และ 3) นําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของโซ
อุปทานสหกรณแการเกษตรไทยและยกระดับความกินดีอยูด ีใหแกสมาชิก
และเพื่อหาคําตอบของโจทยแการวิจัยดังกลาวขางตน กรณีศึกษาของสหกรณแ การเกษตรที่
อยูใ นธุรกิจการผลิตขาวหอมมะลิในพืน้ ที่เขตทุงกุลารองไห จํานวน 4 แหง จะถูกสุมเลือกเป็นกรณี
ตัวอยางเพื่อสํารวจหาขอมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการโซอุปทาน กิจกรรมหลักใน
การดําเนินงานของแตละภาคสวน และความรวมมือที่ใชอยูในปัจจุ บัน ของแตละลําดับขั้น ของโซ
อุปทาน อันประกอบดวย ระดับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของแตละสหกรณแ ระดับระหวางสหกรณแ และ
ระดับสหกรณแและผูซอื้ /กลุมผูบริโภค ซึ่งขอมูลที่ไดจะถูกนํามารวบรวมและวิเคราะหแดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรแเพื่อหาความสัมพันธแระหวางปัจจัยตางๆ การคํานวณเปรียบเทียบตนทุนรวม-ผลกําไร
รวมของแตละโซอุปทาน เพื่อนําไปสูการนําเสนอแนวทางในการยกระดับศั กยภาพในการแขงขัน
ใหแกโซอุปทานอยางบูรณาการตอไป
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 รศ.สมพร อิศวิลานนท์
จากประเด็นปัญหาแนะนําใหตั้งคําถามวา 1) ถาจะสรางความนาเชื่อถือในคุณภาพของขาว
หอมมะลิในตลาดการคาจะทําอยางไรที่ใหกลไกสหกรณแเขามาชวยสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึน้
สิ่งที่จะทํายัง identify ไม clear และสิ่งที่จะ survey นั้นจะไป survey ที่ปลายน้ําคือผูบริโภค
ใชหรือไม และหากจะ survey ทั้งโซอุปทานคือ สมาชิก ตัวสหกรณแ และผูบริโภค แลวนั้นการจะสุม
เลือกสมาชิกจะทําอยางไร ยังไมมีวิธีการสุมเลือกสมาชิกใหเห็น และ population ของสหกรณแที่จะ
เลือกมา 4 แหงนั้นมีอยูเ ทาไหร และมีเกณฑแอะไรยังไมชัดเจน
สําหรับในระบบของสหกรณแนั้นมีมิติเรื่องของคุณธรรม ที่มองเรื่อ งความเป็นอยูของสมาชิก
และมีการแบงปันผลประโยชนแท่เี กิดขึ้นใหแกสมาชิก คิดวาโครงการนี้หากทําใหดีอาจตอบโจทยแใน
เรื่องการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยกระบวนการของสหกรณแที่มีอยูได โดย Policy คือ อาจ
เป็นตนแบบในการขับเคลื่อนการสรางระบบการคาที่เป็น ธรรม แต อาจ rewrite ใหมโดยบอกวา
กระบวนการนี้อาจจะชวยลดความไมเป็น ธรรมที่มีอยูได สวนประเด็นวิจั ยขอที่ 2 คือใหตัดคําวา
“เหมาะสม” ออก เพราะไมนาจะบอกไดวาเหมาะสมหรือไม
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 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
งานนีเ้ ป็นการถอดบทเรียนจากงานวิจัย “ขาวเกิดบุญ” โดยใชแนวคิดการบริหารจัดการโซ
อุปทานเขาไปจับ เพราะกรณีขา วเกิดบุญนีไ้ ดมีการทํา action ไปแลว และงานนีเ้ ป็นสวนของการถอด
บทเรียนวาเมื่อทําแลวมีอะไรดีขนึ้ บางหรือไม ซึ่งเรียกวา Synthesis เพราะมีการ action ไปแลว
สําหรับกรอบงานใชไ ดแลว แตขอใหตั้งคําถามเพิ่มเติมวา การจั ด การโซอุปทานโดยวิถี
สหกรณแที่เกิดขึน้ แลวภายใต 15 สหกรณแ มีความพิเศษตรงไหน มีจุดเดน จุดแข็ง -จุดออนตรงไหน
และแนวทางการสงเสริมสหกรณแในอนาคตตองจัดการอยางไร ผลตอบแทนเกิดตรงจุดไหนบาง มาก
นอยอยางไร สวนเรื่องการสอบถามใหสอบถามแบบ outbreed บาง อยาสอบถามแตภายในเครือขาย
Farmer Shop ใหออกไปดานนอกบาง เชนลูกคาก็เป็นสวนสําคัญควรไปสอบถามบาง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ใหขอมูลเพิ่มเติมวาเครือขายขาวหอมมะลิท่ที ําแบรนดแขาวเกิดบุญ
นั้นยังไมคอยประสบความสําเร็จ ดังนั้นโครงการนีจ้ ะมาคลี่โซอุปทานที่มีอยูห ลายๆ ชองทาง เชน โซ
อุปทานไปคิงสแพาวเวอรแ เจียเมง ไฮเปอรแมารแท หรือ Farmer Shop ซึ่งงานนี้จะชวยชี้ใหเห็นวาถา
ทํางานอยางเต็มที่นาจะเกิดประโยชนแมากกวาที่เป็นอยูอ ยางไร ทั้งเรื่องตนทุนผลตอบแทน หรือความ
เขมแข็งของการสรางเครือขาย ดัง นั้น โจทยแนี้ขณะนี้ จะเป็น การสัง เคราะหแวา ณ ปัจ จุ บัน ทิศทาง
เครือขายที่เหมาะสมอยูแ ลวนีจ้ ะไปอยางไร ทั้งตนทุนผลตอบแทน และอื่นๆ ซึ่งชวยสนับสนุนทิศทาง
ที่จะชวยใหการทํางานของเครือขายฯ ไปไดเร็วขึ้นดวย
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
ถาจะทําแบบที่ รศ.จุฑาทิพยแ อธิบายมานั้น สิ่งสําคัญคือตองตั้งคําถามใหชัดเจน โดยใชเรื่อง
ตนทุนผลตอบแทนมาคลี่วาจะไปชองไหนดี และเนนวาการตั้งคําถามเป็นสิ่งสําคัญ วาจะเป็นการ
ถอดบทเรียนหรือเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
1. ชื่อเรื่องโครงการไมไดระบุประเด็นที่จะศึกษาวาเป็นประเด็น “ขาวหอมมะลิ” จึงนาจะ
เป็น “การจัดการโซอุปทานขาวหอมมะลิฯ” และคําวา “การยกระดับศักยภาพในการแขงขัน ” นั้นดู
กวางเกินไป ไมรูวา จะยกระดับในเรื่องอะไร เชน จะเป็นการชูประเด็นเรื่องการแขงขันดานการคาที่
เป็ น ธรรมและเครื อ ข า ยธุ ร กิ จ สหกรณแ โ ดยไม ไ ด มุ ง ที่ กํ า ไรเพี ย งอย า งเดี ย ว จะมี บ ริ บ ทของ
สภาพแวดลอมและชีวิตมนุษยแท่มี ีคุณคา ซึ่งตองชีใ้ หเห็นสิ่งเหลานี้
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2. การจัดการโซอุปทานมีขอดีคือ เกิดการสรางเครือขายพันธมิตร การมีเครือขายสงผล
อยางไร เชน สงผลไปสูการคาที่เป็นธรรม
3. ถาศึกษาออกมาแลวจะชวยลดบทบาทของรัฐที่จะเขามาแทรกแซง และผลที่ไดออกมา
คือ สังคมไดกินดีอยูดี สังคมมีความสุข จึงเห็นวานาจะมีเชิงเปรียบเทียบในสวนที่ขาดเครือขาย มี
อุปสรรคปัญหาอยางไรบาง นาจะดีข้ึน มากกวาชี้ใหเห็น เพียง 4 แหง ถาเห็นภาพสะทอนกลับมา
นาจะดี
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวขอบคุณขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ และกลาววานักวิจัย
จะไดทําการปรับความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงคแใหชัดเจน และเพิ่มการศึกษาเปรียบเทียบนอก
เครือขาย ตามคําแนะนําตอไป และตามที่ ดร.สีลาภรณแ บัวสาย แจงไววา นาจะสงขอเสนอโครงการ
ฉบับแกไขไดภายใน 2 สัปดาหแ
 ดร.โชคชัย สุทธาเวช นําเสนอขอเสนอโครงการ “การประเมินผลแผนพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติฉบับที่สอง (พ.ศ.2550-2554) ดังนี้
นับตั้ง แตมีการจั ด ตั้ง คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแแ หง ชาติตาม พ.ร.บ. สหกรณแ
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ขบวนการสหกรณแไทยดําเนินการภายใตแผนพัฒนาการสหกรณแแหงชาติแลว
สองฉบับ โดยแผนพัฒนาการสหกรณแแหงชาติฉบับที่สอง พ.ศ. 2550 – 2554 ของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแแหงชาตินั้น ไดดําเนินการเสร็จสิ้นลงแลวเมื่อ พ.ศ. 2554 ความสําเร็จของแผน
จะมีผ ลมากน อ ยเพี ยงใดสมควรมี ก ารประเมิ น ผลเพื่ อนํ า ขอ มู ล ไปเป็ น ประโยชนแ ตอ การปฏิ รู ป
ขบวนการสหกรณแ การปรับปรุงแนวคิดและการดําเนินงานแผนพัฒนาการสหกรณแแหงชาติฉบับที่
สาม พ.ศ. 2555 – 2559 ในอนาคต
วัตถุประสงคแของการศึกษา มีอยูดวยกัน 4 ขอ คือ 1) เพื่อประเมินผลการดําเนินงานและ
ระดับความสําเร็จ ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการสหกรณแแหงชาติฉบับที่สอง 2) เพื่อระบุถึง
ปัจจัยตางๆ และการทําหนาที่หรือการดําเนินการของปัจจัยเหลานั้น ภายใตระบบและกระบวนการ
ปฏิบัติต ามแผนพัฒนาการสหกรณแ แ หง ชาติฉ บับที่ส อง 3) เพื่อศึกษาปัญหาการดําเนิน งานตาม
แผนพัฒนาการสหกรณแแหงชาติฉบับที่สองขององคแการตางๆ และบุคคลที่เกี่ยวของ และ 4) เพื่อ
เสนอความเห็นถึงแนวคิด การพัฒนาและปฏิรูปขบวนการสหกรณแในอนาคต และแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารแผนพัฒนาการสหกรณแแหงชาติใหบรรลุเปูาหมายในอนาคต ภายใตคําถามวิจัย 2
ขอ ไดแก ขอ 1 ปัจ จัยดานองคแการเอื้ออํานวยตอการดําเนิน การตามแผนอยางไร และมากนอย
เพียงใด และขอ 2 บริบทของการดําเนินการตามแผนเกือ้ หนุนการปฏิบัติตามแผนหรือไมและอยางไร

1-331

สําหรับงานวิจัยชิน้ นีจ้ ะทําการวิเคราะหแและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตามที่กําหนด
ไวในแผนพัฒนาการสหกรณแแหงชาติฉบับที่สอง พ.ศ. 2550 – 2554 โดยการรองรับของรัฐธรรมนูญ
และรัฐบาล ผานการกํากับของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแแหงชาติ ซี่ง เป็นการจัดการเชิง
สถาบันที่เกิดขึน้ ใหมในรูปองคแคณะของการบริหารแบบมีสวนรวมระหวางรัฐกับประชาชน เราจึงอาจ
กล า วได ว า การกํ า หนดนโยบายเช น นี้ เป็ น ตั ว แบบการกํ า หนดนโยบายแบบสถาบั น อย า งหนึ่ ง
(Institutional model) อันเป็นสถาบันยอยภายใตระบบการบริหารราชการแผนดินของฝุายบริหาร
โดยมีวิธีการวิจัยที่ประกอบดวย 1) การวิจัยเอกสารครอบคลุมถึงเอกสารของหนวยงาน
ราชการ ขบวนการสหกรณแ และ ภาคประชาชน และธุรกิจเอกชน อาทิ แผนพัฒนาการสหกรณแ
แหง ชาติฉ บับที่ห นึ่ง สอง และสาม รายงานการประชุม / การสัมมนา รายงานวิจั ยดานสหกรณแ
เอกสารการประเมินคุณภาพและมาตรฐานสหกรณแ บทความวิชาการ และอื่นๆ 2) การสํารวจความ
คิดเห็นผูนําสหกรณแ ผูบริหารสวนราชการ และนักวิชาการดานสหกรณแ ถึงความคิดเห็นตอระดับ
ความมีอิทธิพลของปัจจัยที่เกี่ยวของกับการนําแผน (รูปธรรมของนโยบาย) ไปปฏิบัติ ประมาณ 500
คน 3) การจั ดสนทนากลุมตัวแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณแ กองทุน พัฒนาสหกรณแ กรมสงเสริม
สหกรณแ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห ง ประเทศไทย ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณแ
การเกษตร ชุมนุมสหกรณแแหงชาติ สมาคมนักเศรษฐศาสตรแสหกรณแ สถาบันวิชาการตาง ๆ และ
องคแการตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สันนิบาตสหกรณแแหงประเทศไทยหนึ่งครั้ง ประมาณ 30 คน และ 4)
การสัมภาษณแผูนําสหกรณแ ผูบริหารกรมสงเสริมสหกรณแ และกรมตรวจบัญชีสหกรณแ สมาคม
เศรษฐศาสตรแสหกรณแ และนักวิชาการในวงการสหกรณแ ประมาณ 10 คน
ทั้งนี้ประโยชนแที่คาดวาจะไดรับคือ 1) ไดขอมูลที่แสดงถึงการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนพัฒนาการสหกรณแแหงชาติฉบับที่สอง 2) ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จและความไม
สําเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการสหกรณแแหงชาติฉบับที่สอง 3) ทราบถึงปัญหาตางๆ ใน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการสหกรณแแหงชาติฉบับที่สองขององคแการตางๆ ที่เกีย่ วของ และ 4)
ไดแนวคิดการพัฒนาและปฏิรูปขบวนการสหกรณแในอนาคต และแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
แผนพัฒนาการสหกรณแแหงชาติใหบรรลุเปูาหมายที่กําหนดในอนาคต
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ใหขอมูลเพิ่มเติมสําหรับแนวคิดของชุดโครงการคือ ระยะเวลา 10
ปีท่ผี านมาไดมีโอกาสทํางานวิจัยดวยทุนสนับสนุนจาก สกว. อยางตอเนื่องจึงทําใหมีโอกาสนําเอาชุด
ความรู และ Innovation ที่ไดจากงานวิจัยไปเขียนแผนฯ ได 2 แผน ประเด็นคือขณะนีจ้ ะเป็นชวงเวลา
ที่เหมาะสมหรือไมท่จี ะใหนักวิจัยผูมีความเชี่ยวชาญเขามาทําการติดตามประเมินผลทั้งเชิงโครงสราง
และเชิงระบบวามีการนําไปใชใหเกิดประโยชนแไดหรือไม และมากนอยเพียงใด
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
เห็นดวยหากจะมีผูมาประเมินผลแผนพัฒนาการสหกรณแแหงชาติฯ โดยมองวายังมีปัจจั ย
ภายนอกที่นอกเหนือจากการมีความรูความเขาใจหรือความสามารถของหนวยงาน นั่นคือ นโยบาย
ของภาครัฐ ซึ่งในแตละรัฐบาลจะใหความสนใจกับสหกรณแนอยมาก จึงคิดวานาจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่จะมีผลตอแผนพัฒนาดังกลาวฯ จึงขอใหชวยดูและวิเคราะหแในปัจจัยเหลานีด้ วย นอกจากนีผ้ ลของ
แผนที่ยังไมไดกลาวถึงไดแก ผูท่ใี ชจริงคือ สมาชิกสหกรณแ แตยังไมไดรับการใหความรูความเขาใจแก
สมาชิก ซึ่งเป็นหั วใจของการพัฒนางานสหกรณแอยางแทจ ริง ดัง นั้นเห็ นวาเรื่องการเมืองและตัว
สมาชิกจะเป็นสิ่งสําคัญตอความกาวหนาของสหกรณแ ซึ่งควรตองใหความสําคัญดวย
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวเสริมวาจากขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ คิดวากลไกที่สําคัญ
ที่ตองใสไวดวยคือ แผนของกรม 2 กรม ซึ่งจะเห็นความเชื่อมโยงไดอยางดี รวมทั้งแผนของชุมนุม
ตางๆ ดวย
 รศ.สมพร อิศวิลานนท์
เขาใจวางานนี้จะดูความสําเร็จ และปัจจัยอะไรสะทอนความสําเร็จของงานที่เกิดขึ้น จึง มี
คําถามวางานที่จะทําการประเมินนีจ้ ะสะทอนใหเห็น Innovation จากแผนฯ ที่ผานมาไดหรือไม และ
Innovation จะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนอยขนาดไหน
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
โจทยแเรื่องการประเมินผลแผนฯ นั้นอาจจะไมใชหนาที่ของ สกว. ที่จะใหทุนสนับสนุน ดังนั้น
อาจจะปรับโจทยแ เชน “เกิดการสรางนวัตกรรมดานสหกรณแใหมๆ อะไรบาง และแผนฯ นี้เอื้อใหเกิด
นวัต กรรมดานสหกรณแ ใ หม ๆ อะไรบ างหรือไม ” ใหเจาะไปที่บางประเด็น ที่ คิด ว านาสนใจ เช น
นวัตกรรมที่เกิดขึน้ เกิดดวยเงื่อนไขแบบใด
หรืออาจเป็นโจทยแการวิเคราะหแที่มีความลึก ซึ่ง อาจมีมิติเวลาเขาไปจับดูวาถาเอาสหกรณแ
เป็นหนวยวิเคราะหแ ถามจากสหกรณแวาในรอบปีที่ผานมามีอะไรที่ make a different และเห็นวา
นโยบายอะไรหรือมาตรการอะไรที่กําหนดมาแลว make a different กับขบวนการสหกรณแไดดี เป็น
บวกหรือลบก็ตาม จุดเปลี่ยนคืออะไร ดังนั้นควรตั้งโจทยแใหมเพื่อจะใหงบประมาณได
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 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
เห็นวางานวิจัยควรเป็นเครื่องชีถ้ ึงความเจริญกาวหนาของขบวนการสหกรณแในระยะที่ผาน
มา ซึ่งอาจวัดจาก Innovation ที่เกิดขึ้น และเห็นวางานนี้นาจะสามารถปรับชื่อและกรอบของโจทยแ
วิจัยได โดยเป็นการประเมินวามีอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหมๆ ที่ทําใหสหกรณแขับเคลื่อนไปไดดีกวาเดิม
หรือมีอะไรมากระทบทําใหเกิดการหยุดชะงัก เกิดความลาชาและเป็นผลลบตองานสหกรณแ ซึ่ง ก็
ยังคงอยูใ นรูปของการประเมินและวิพากษแวิจารณแ
 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
ใหขอคิดเห็นดังนี้
1. อยากเห็นวาในการติดตามผล จะใชเครื่องมืออะไรที่ชัดเจนในการติดตาม
2. การ approach กับผลของแผนไมอยากใหใชคําวา “ผลสําเร็จ” เพราะที่จริงแลวในแผนฯ
2 ที่ตองการดูคอื แผนฯ 2 ที่เดินไปนั้นมีอะไรที่สําเร็จหรือไมสําเร็จ และทําหรือไมทําเพราะอะไร และ
การที่จะไปสัมภาษณแบุคคลนั้น นาจะเสริมวามีผลงานหรืองานตามยุทธศาสตรแทงั้ 5 ใหเห็นไดชัดเจน
ดวย
3. หลังจาก 6 เดือนที่จะไปศึก ษาผลออกมาแลว อยากใหมีผลวามีจุดเดนอยางไร และ
ไมไดทําเพราะอะไร มีจุดดอยอะไร และควรแกไขอยางไร เพราะเห็นวายุทธศาสตรแทงั้ 5 ของแผนฯ 2
นั้นถาสหกรณแไดนําไปทําจริงนาจะเป็นประโยชนแ แตเนื่องจากเราไดนําแผนฯ 2 ลงไปถึงตัวสมาชิก
หรือไม และขอสําคัญคือแผน 2 นั้นขาดผูรับผิดชอบอยางแทจริงในการ monitoring
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 คุ ณ ผาณิ ต บู ร ณ์ โ ภคา นํ า เสนอข อ เสนอโครงการวิ จั ย “การยกระดั บ มาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” ดังนี้
ในปัจจุบันสถานการณแทางธุรกิจตางๆ ที่ประสบปัญหาการดําเนินงานที่ลมเหลวมักเกิด
จากสาเหตุห ลายประการ เชน ไมไ ดดําเนิน การตามกลยุทธแทางธุรกิจที่เหมาะสม ไมมีร ะบบการ
ควบคุมภายในที่ดี รวมถึง ไมมีระบบการตรวจสอบกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี สถาบัน
เกษตรกรนับเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ เพราะระบบสหกรณแมุงหวังใหประชาชน
มีสวนรวมจัดตั้งและดําเนินกิจการของสหกรณแ ในฐานะเป็นองคแกรของสมาชิกเพื่อชวยตนเองและ
ชวยเหลือซึ่ง กัน และกัน ซึ่ง ปัจ จุ บัน ประชาชนมีก ารรวมกลุมและพัฒนาธุรกิจ ของตนในรูปของ
สหกรณแ 7,739 สหกรณแ มีสมาชิกมากกวา 10.72 ลานคน ระบบสหกรณแทุกประเภทในประเทศไทย
เป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อดําเนินธุรกิจแตละประเภท ยังคงประสบกับปัญหาการ
ดําเนินงานเชนเดียวกับธุรกิจโดยทั่วไป
กรมตรวจบัญชีสหกรณแ ในฐานะศูนยแขอ มูลทางการเงินของสหกรณแและกลุมเกษตรกร ได
ตระหนักถึงภารกิจในการพัฒนาผูตรวจสอบกิจการของสหกรณแ ซึ่งเป็นนโยบายของกรมตรวจบัญชี
สหกรณแ เพื่อเสริมสรางใหสหกรณแมีผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานการตรวจสอบที่
ดี ซึ่งเป็นกลไกสําคัญเสริมสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลตอผูบริหารสหกรณแในการช วยลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ ลดปัญหาและขอบกพรองในสหกรณแใหบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว ชวยใหเจาหนาที่
สหกรณแปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ที่ถูกตอง ตลอดจนชวยพิทักษแผลประโยชนแ
ใหตรงตามเจตนารมณแของสมาชิกของสหกรณแ ดังนั้น ในปี 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณแ ไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญและความจําเป็นในการศึก ษาโครงการวิจัยการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณแโดยกลไกผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการตรวจสอบ
กิจ การใหมีป ระสิ ทธิภ าพโดยผู ต รวจสอบกิจ การ และสง เสริ มสนั บสนุ น ให ส หกรณแมี ความคิ ด
สรางสรรคแนวัตกรรมการใหบริการที่หลากหลายแปลกใหม อันเป็นการตอบสนองกับความตองการของ
สมาชิก อันจะนําไปสูการยกระดับมาตรฐานการทํางานของสหกรณแของผูตรวจสอบกิจการ และให
ผูตรวจสอบกิจการมีเครื่องมือในการตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ สรางความเชื่อมั่นในหมู
มวลสมาชิก ทําใหการดําเนินกิจการของสหกรณแบรรลุวัตถุประสงคแเกิดประโยชนแแกสมาชิกสหกรณแ
โดยมีวัตถุประสงคแของการวิจัย 5 ขอ ไดแก 1) เพื่อสรางมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณแ
โดยกลไกผูตรวจสอบกิจการที่สอดคลองกับนโยบายซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณแและกรมสงเสริม
สหกรณแไดวางเกณฑแไว 2) เพื่อกําหนดวิธีการดําเนินงานตรวจสอบกิจการสหกรณแใหมีมาตรฐานที่
ดี 3) เพื่อกําหนดเกณฑแขีดความสามารถของผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณภาพในการใหคําแนะนําอัน
เป็นประโยชนแตอการบริหารจัดการสหกรณแที่ดีแกคณะกรรมการดําเนินการ 4) เพื่อกําหนดแนว
ทางการคัดสรรผูตรวจสอบกิจการที่สามารถวางแนวทางสรางสรรคแนวัตกรรมการใหบริการรูปแบบ
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ใหม ๆ แกสมาชิก และ5) ศึกษาเพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพผูตรวจสอบกิจการใหทําหนาที่ไดผลดี
ตามขอ 1-4
ภายใตโจทยแวิจัยคือ สหกรณแสามารถใชกลไกผูตรวจสอบกิจการในการยกระดับมาตรฐาน
การตรวจสอบไดอยางไร? ไดแก 1) ปัจจัยกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบโดยกลไกผูต รวจสอบ
กิจการ 2) แนวทางในการกําหนดวิธีการดําเนินงานตรวจสอบกิจการสหกรณแ 3) เกณฑแผูตรวจสอบ
กิจ การที่มีคุณ ภาพในขีดความสามารถที่จ ะใหคําแนะนําแกคณะกรรมการดําเนิน การอัน จะเป็น
ประโยชนแตอการบริหารจัดการสหกรณแที่ดี และ 4) การคัดสรรผูตรวจสอบกิจการที่สามารถวาง
แนวทางการสรางสรรคแนวัตกรรมการใหบริการรูปแบบใหมๆแกสมาชิก
สําหรับระเบียบวิธีวิจั ยมีขั้น ตอนและวิธีดําเนิน การรวมถึง สถานที่ในการศึก ษา และเก็บ
รวบรวมขอมูลตามลําดับดังนี้คือ การสํารวจจากเอกสาร ศึกษา ดูงาน และสํารวจปัญหา พรอม
สํารวจข อมูล จากฝุายบริห าร ฝุายจั ด การ สมาชิก ผูต รวจสอบกิจการ ผูส อบบัญชีแ ละผูมีสวน
เกี่ยวของกับสหกรณแ และนําความรูที่ได มาใชในการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบสหกรณแโดย
กลไกผูตรวจสอบกิจการ กําหนดแนวทางวิธีการดําเนินงานตรวจสอบกิจการสหกรณแ กําหนดเกณฑแ
ผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณภาพในขีดความสามารถที่จะใหคําแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการอัน
จะเป็นประโยชนแตอการบริหารจัดการสหกรณแที่ดี กําหนดแนวทางการคัดสรรผูตรวจสอบกิจการที่
สามารถวางแนวทางการสรางสรรคแนวัตกรรมการใหบริการรูปแบบใหมๆ แกสมาชิก
ทั้ง นี้ ป ระโยชนแ ที่ ค าดว า จะได รับ คื อ 1) สหกรณแ มีม าตรฐานการตรวจสอบโดยกลไกผู
ตรวจสอบกิจการที่สอดคลองกับนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณแและกรมสงเสริมสหกรณแ 2)
สหกรณแมี วิ ธี ก ารดํ า เนิน งานและการตรวจสอบกิจ การสหกรณแ ที่มี ม าตรฐาน 3) สหกรณแ มี ผู
ตรวจสอบกิ จ การที่ มี คุ ณ ภาพมี ขี ด ความสามารถที่ จ ะให คํ า แนะนํ า การปฏิ บั ติ ง านที่ ดี แ ก
คณะกรรมการของสหกรณแ ไ ดอยางถูก ตอง นําไปสูแ นวทางการบริห ารจั ด การที่ดี 4) สมาชิ ก
สหกรณแไดรับการบริการที่หลากหลายมากขึ้น ตรงตามความตองการ และ 5) ผูตรวจสอบกิจการมี
เครื่องมือสําหรับใชตรวจสอบกิจการอยางมีคุณภาพ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
ถามวาผูตรวจสอบกิจการใชอะไรเป็นเครื่องมือตรวจสอบ และตรวจอะไรบาง อะไรคือสิ่งที่
เรียกวา “มาตรฐานผูตรวจสอบที่ดี” กรมตรวจฯ มีมาตรฐานนีอ้ ยูห รือไม
ทั้งนีย้ ังจับปัญหาไมพบวาปัญหาของผูตรวจสอบอยูต รงไหน เชน เรื่องการไมมีมาตรฐานใช
หรือไม หรือการปรับตัวไมทันตามสถานการณแโลก หรืออื่นๆ อยางไร ทําใหไมทราบวางานนี้จะไป
ชวยแกปัญหาอะไร
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คุ ณผาณิต บูรณ์โ ภคา ชี้แ จงวาผูต รวจสอบจะมี ห นาที่ต รวจสอบทั้ง ดานการเงิน การ
บริหารงาน ขอกฎหมายและการทําธุรกรรมตางๆ ของสหกรณแ โดยจะเป็นทั้งผูตรวจสอบกิจ การและ
ให คํ า แนะนํ า ในเรื่ อ งการบริ ห ารงานให กั บ คณะกรรมการสหกรณแ และต อ งทํ า รายงานต อ
คณะกรรมการเป็นรายเดือน สําหรับเรื่องมาตรฐานผูต รวจสอบฯ นั้นขณะนี้กรมตรวจฯ ไดออก
มาตรฐานการตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นระเบียบวาดวยการตรวจสอบกิจการปี พ.ศ. 2555 มีการ
กําหนดคุณสมบัติผูต รวจสอบกิจ การ การเลือกตั้งผูต รวจฯ วาระการทํางาน อํานาจหนาที่ และ
จริยธรรมของผูตรวจสอบกิจการไว ทั้งนีก้ รมตรวจฯ เองยังพบวาการทํางานของผูตรวจสอบฯ ยังไม
เขมแข็งเทาที่ควร จึงตองการศึกษาวาผูตรวจสอบฯ มีมาตรฐานเพียงใดในทุกๆ ดาน เนื่องจากการที่
กรมฯ ไดกําหนดคุณสมบัติไวแลวนั้นจะสามารถปฏิบัติไดจริงมากนอยแคไหน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวเสริมวาประเด็นของโครงการนี้ที่นาสนใจคือ ถาเห็น วา
สหกรณแมีคุณคาตอระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยมีประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา ดังนั้นผู
ตรวจสอบกิจการที่จะตองไดรับการเลือกจากภาคประชาชนนั้น โจทยแคอื วิธีการไดมาซึ่งผูตรวจสอบ
ฯ ที่เป็นอยูใ นปัจจุบันนีน้ ั้นยังมีจุดออนหรือขอบกพรองอยางไร และวิธีการไดมาที่เหมาะสมนาจะเป็น
อยางไรที่จ ะชวยเสริมหนุน การสราง Good governance ในงานสหกรณแที่จ ะไมทําใหประชาชน
เดือดรอนได และอีกขอหนึ่งคือจะทําอยางไรใหคนกลุมนีม้ ีศักยภาพและความพรอมที่จะทําหนาที่ซึ่ง
จะเป็นตัวแทนของสมาชิกชวยสรางเสริม Good governance ในสถาบันสหกรณแได
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กลาววาถาจะเป็นประเด็นเรื่องที่มาของผูตรวจสอบฯ ก็ไมนาจะเป็น
มาตรฐานการตรวจสอบ แตนาจะเป็นมาตรฐานการสรรหามากกวา
 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
มีความคิดเห็นวาสหกรณแมีหลายขนาด ทั้งเล็ก-กลาง-ใหญ และมีกิจการซับซอนมากนอย
แตกตางกัน ในขณะที่มาตรฐานของกรมฯ จะครอบคลุมสหกรณแขนาดใหญทงั้ หมด ซึ่งถาใหสหกรณแ
ขนาดเล็กนําไปทําจะรูสึกวาซับซอนและยากจนไมรูจะทําไปเพื่ออะไร ดังนั้นถาจะทําเรื่องนีแ้ นะนําให
ลงลึก และเปรียบเทียบสหกรณแขนาดตางๆ อาจเปรียบเทียบสหกรณแที่ประสบความสําเร็จมีการ
บริ ห ารจั ด การที่ ดี ว า ใช ก ลไกผู ต รวจสอบหรื อไม แ ละใช อ ยา งไร กั บสหกรณแ ที่ไ ม คอ ยประสบ
ความสําเร็จวามีกระบวนการนีห้ รือไม เป็นตน
โดยสหกรณแทั้ง 7 ประเภท มีทงั้ ขนาดใหญ-กลาง-เล็ก นั้นใชกลไกอะไรบาง และใชวิธกี ารใด
ซึ่งอาจไดชุดความรูท่มี าจากของจริง ทําการเปรียบเทียบที่ดี-ไมดี และขนาดตางๆ ทําใหไดงานวิจัย
ที่มาจากของจริง
 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
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สหกรณแ มี 7 ประเภท และแตล ะประเภทมี ความหลากหลาย ซึ่ง มีวิ ธีก ารดํ าเนิ น งานที่
แตกตางกัน ดังนั้นจะถามวาถาจะยกระดับมาตรฐานจะตองทําอยางไร นั่นคือ
1. ยกระดับผูตรวจสอบใหมีมาตรฐาน โดยใชเครื่องมือทางการเงิน
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพมนุษยแ คือใหมีทุนมนุษยแของผูตรวจสอบกิจการ มีความรูมี
ความสามารถ
3. ยกระดับคุณภาพของวิธีการตรวจสอบ โดยขอบเขตการตรวจสอบ 5 อยางนั้น ตอง
ยอมรับวาสหกรณแไ มสามารถทําไดครบทั้ง หมด จึง หวัง วาการยกระดับมาตรฐาน นาจะมีวิธีการ
ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานใหครบวงจร และหวังวาสหกรณแจะไดเห็นคุณคาและความสําคัญ
ของผูตรวจสอบกิจการดวย
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
มีความเห็นวาถาตั้งประเด็นวาเป็นการศึกษาเปรียบเทียบดูสหกรณแประเภทตางๆ และขนาด
ตางๆ เทียบวาเครื่องมือ หรือวิธีการอะไรที่ทําไดดี โดยหาจาก best practice ที่เหมาะสมกับแตละ
กลุม ซึ่งเป็นการเรียนรูของสวนราชการวาวิธีท่คี ดิ ใหนั้นอาจจะไมเหมาะกับบางกลุม และมาตรฐานนี้
จะเป็นเครื่องมือพัฒนาสําหรับสหกรณแแตละระดับที่แตกตางกัน
 ดร.ธวิช สุดสาคร และคุณนพเวช บุญมี นําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย “การจัดการภูมิ
ปัญ ญาท้ อ งถิ่น เพื่อ รองรั บ ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาการท่ องเที่ย วในประชาคมอาเซีย น :
กรณีศกึ ษาภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนในกลุ่มประเทศอินโดจีน ดังนี้
การจัดการภูมิปัญญาทองถิ่นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของคนทั่วโลก ดังนั้นหาก
ภูมิปัญญาทองถิ่นหายไปก็จะนําไปสูการขาดการเชื่อมโยงรุนตอรุน และเนื่องดวยปัจจุบันประเทศ
ไทยกําลังกาวสูประชาคมอาเซียนแตคนในประเทศกลับยังมีความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานในเขต
ภูมิภาคอาเซียนนอยมาก ดังนั้นจึงเกิดความคิดจะเชื่อมโยงเรื่องการจัด การภูมิปัญญาทองถิ่นทั้ง
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเพื่อรองรับยุทธศาสตรแการพัฒนาการทองเที่ยวในเขตประชาคมอาเซียนขึ้น
จากขอ มูล ขององคแก ารการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization) มีร ายงาน
สถานการณแการทองเที่ยวระหวางประเทศชวงทศวรรษที่ผานมา (พ.ศ. 2543-2549) วามีอัตราการ
เติบโตอยางรวดเร็วและคอนขางสูง กลาวคือ ในปี พ.ศ. 2549 มีจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศ
846 ลานคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2543 คิดเป็นรอยละ 3.6 ตอปี และมีการคาดการณแวาภูมิภาคที่จะ
มีอัตราการเติบโตทางการทองเที่ยวสูงในอนาคต ไดแก เอเชียและแปซิฟิก จีน อินเดีย ตะวันออก
กลาง และยุโรปตอนกลาง รวมถึงรัสเซียและลาตินอเมริกา นอกจากนีอ้ งคแการการทองเที่ยวโลก ยัง
กลาววาการเดินทางทองเที่ยวของประชากรโลกจะเนนคุณภาพมากขึ้น กลาวคือ เป็นการเดินทางที่
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เนนการแสวงหาความรู ประสบการณแ ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งองคแการศึกษาวิทยาศาสตรแ
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดเปิดตัวเครือขายเมืองสรางสรรคแเมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2547 เพื่อสงเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของเมืองตางๆ ทั้งในประเทศ
พัฒนาแลวและกําลังพัฒนา โดยมีเมืองสรางสรรคแในสาขาตางๆ ไดแก City of Literature, City of
Film, City of Music, City of Design, City of Crafts & Arts, City of Gastronomy, City of Media Arts
ทั้งนีโ้ ครงการวิจัยมีวัตถุประสงคแ 2 ขอ คือ 1) เพื่อจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับองคแความรู และ
ภูมิปัญญาทองถิ่นของกลุมประเทศในภูมิภาคอินโดจีน และ 2) เพื่อสรางแนวทางในการเชื่อมโยง
เครือขายชุมชนภูมิปัญญาทองถิ่นในกลุมประเทศอินโดจีน เพื่อรองรับยุทธศาสตรแการพัฒนาการ
ทองเที่ยวประชาคมอาเซียน โดยมีวิธดี ําเนินการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพภายใตพ้ืนฐานแนวคิด
แบบการศึกษากรณีศึกษา (Case Studies) ซึ่งเป็นการวิจัยที่เนนการสืบสวน/คนหา (investigation)
ขอมูลจากหนวยศึกษาหนวยใดหนวยหนึ่งเทานั้น (a single unit) ซึ่งในที่นี้หมายถึงการศึกษาแนวคิด
และแนวทางการดําเนินงานของชุมชนหรือกลุมบุคคลที่ดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จาก
การใชภูมิปัญญาทองถิ่น ทั้งเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาดานอื่น ทั้ง 6 ประเทศในกลุมอิน
โดจีน ไดแก ไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา พมา และมาเลเซีย
การวิเคราะหแขอมูลกรณีศึกษา (Analyzing case study data) ใชการเปรียบเทียบรูปแบบ
(Pattern matching) รูปแบบที่เกิดขึน้ จากขอมูลวามีความสอดคลองกับทฤษฎีที่มีอยูแลวหรือทฤษฎี
ทางเลือก (existing theories or alternative theories) หรือไม เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาอื่น ๆ และ
การสรางคําอธิบาย(Explanation building) เกี่ยวกับกรณีที่ศึกษา ดวยการเชื่อมโยงปัจจัยตาง ๆ และ
ยืน ยัน คําอธิบายดวยขอมูล เชิง ประจัก ษแ โดยประโยชนแที่คาดวาจะไดรับ คือ 1) เป็น ตน แบบใน
การศึกษาแนวทางการจัดการความรูเรื่องการจัดการภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อรองรับยุทธศาสตรแการ
ทองเที่ยวอาเซียน และ 2) เกิดการเชื่อมโยงเครือขายภูมิปัญญาทองถิ่นในกลุมประเทศอินโดจีน เพื่อ
รวมกันพัฒนาองคแความรูทอ งถิ่นรวมกัน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวเสริมวาชุด โครงการไดมองไววาควรเตรียมอะไรไวใหคน
สหกรณแไดมีโอกาสทํา เนื่องจากในกรณีเรื่องการทองเที่ยวนั้นคนในทองถิ่นมักไมไดรับประโยชนแ แต
มักมีการนําเรื่องภูมิปัญญาทองถิ่นมาเป็นจุดขาย และอีกประเด็นหนึ่งคือการเปิดประชาคมอาเซียน
มักพูดถึงแตเรื่องเศรษฐกิจ แตสําหรับเรื่องสังคมและวัฒนธรรมยังไมคอยคิดถึง ดังนั้นจึงเป็นที่มา
ของโครงการวิจั ย นี้ที่ จ ะใชจุ ด แข็ง ของนัก วิจั ย ทั้ง 2 ทา นที่ เดิน ทางบอ ย และมีก ารแลกเปลี่ย น
ประสบการณแตางๆ จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงคแในขอที่ 1 คือเรื่องของการจัดทําฐานขอมูล เกี่ยวกับ
องคแ ค วามรู และภู มิ ปั ญ ญาท อ งถิ่ น ของกลุ ม ประเทศในภู มิ ภ าคอิ น โดจี น ซึ่ ง ในปี แ รกอาจใช
Secondary data กอนวา ททท. ของแตละประเทศทําอะไรบาง ซึ่งทําการ mapping ไวกอน และเมื่อ
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mapping เสร็จแลว วัตถุประสงคแขอ 2 คือการมองหาโอกาส ทางเลือก โดยใชวีธีการสหกรณแเขาไป
จับเพื่อผูกมิตรกับประเทศเพื่อนบานตอไป
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 รศ.สมพร อิศวิลานนท์
ชื่อกับเรื่องจะไมสื่อถึงสิ่งที่จะยกระดับขึ้นมา จึงเสนอคําวา “Local wisdom management”
และลิงคแกับ “C tiv t u is ” หรือ “Creative economy”
คําถามคือเมื่อจะ Integrate Local wisdom management นั้นจะ integrate ดวยวิธีอะไร ถาดู
จากโครงรางขอเสนอจะเห็นวามีความพยายามที่จะ integrate ในหลายภาคสวนทั้งองคแความรูเชิง
อาหาร ระบบนิเวศ หรือ Agriculture แตทงั้ นีล้ ูปของการทองเที่ยวนั้นมีหลายลูป ไมแนใจวาจะทําให
เกิด tourism จะอยางไร ทั้งนีก้ ารเป็นฐานขอมูลใหคนไดเรียนรูก็เป็นการสรางนวัตกรรมใหเกิดการ
สนับสนุนการทองเที่ยว แตตองคิดวานวัตกรรมที่จะ design นั้นคืออะไร
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
มีคําถามวางานนีเ้ กี่ยวกับสหกรณแในสวนใดบาง เนื่องจากเป็นโครงการที่อยูในชุดโครงการ
การพัฒนาการสหกรณแ
ที่ผานมา สกว. เคยมีงานเกี่ยวกับการทองเที่ยวมากพอสมควร ขอใหตรวจสอบขอมูลวามีอยู
ที่ไหนบาง และสิ่งที่กลาวถึง มานั้น มีขอมูลที่ทําไวบางหรือไม แนะนําใหดูขอมูลสหกรณแที่ทําเรื่อง
ทองเที่ยวในระหวางประเทศติดตอเชื่อมกันได ซึ่งโดยมากอยูใ นงานวิจัยทองถิ่นของ สกว. ดังนั้นควร
ทํา Review problem statement ใหมอีกครั้ง
 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
แนะนําวาตองหาขอมูลวามีอะไรที่เชื่อมโยงระหวางประเทศบาง เชน นักทองเที่ยวที่สนใจ
ปราสาทหิน เราอาจตองหาขอมูลวาประเทศเพื่อนบานมีอะไรที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกันไดหรือไม และ
หากตองโยงถึงเรื่องสหกรณแ ก็ตองไปหาขอมูลวาประเทศนั้นๆ มีสหกรณแที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
หรือไม และมีการทองเที่ยงเชิงภูมิปัญญาหรือไมจะตองไปหาขอมูลเพิ่มเติม เพราะขณะนี้โจทยแยังดู
กวางมากเกินไป ดังนั้นตองหาประเด็นใหเจอกอน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือผูทรงคุณวุฒิวาในระยะเวลา 8 เดือน ถาจะใหทีมวิจัยนี้
ศึกษาความเป็นไปไดในการจัดใหมีสหกรณแทองเที่ยวเชิงภูมิปัญญา โดยวัตถุประสงคแของโจทยแวิจัย

1-340

ในขอ 1 ยังเหมือนเดิมคือการทํา mapping ขอมูล มองความเป็นไปไดวาจะเชื่อมโยงกันอยางไร เพื่อ
make a difference จะเป็นไปไดหรือไม
 อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
ใหขอมูลวาประเทศไทยเรามีสหกรณแทองเที่ยว ซึ่งเห็นวาควรดึงสหกรณแเหลานั้นเขาสูทิศ
ทางการทองเที่ยวเชิงภูมิปัญญา แตทงั้ นีโ้ ครงการที่นําเสนอมานั้น ยังไมเขาใจวา 1) เรื่องภูมิปัญญา
ทางดานใด และภูมิปัญญาอะไรที่จะใชเกือ้ กูลการทองเที่ยว นาจะระบุใหชัดเจน 2) ภูมิปัญญาที่วามา
นั้นจะพัฒนาการทองเที่ยวในดานใด ขอบเขตใด และที่เนนวาจะใหเป็น Back to the basis นั้นเป็น
เรื่องที่ดี แตตองชีว้ า จะ basis ในดานไหน/ประเด็นใด และขอสําคัญคือจะพัฒนาการทองเที่ยวใหดีขนึ้
ไดอยางไร อีกทั้งจะชวยยกประโยชนแ นวัตกรรมใหดีข้นึ ไดอยางไร
สําหรับเรื่องการเชื่อมโยงภูมิปัญญาที่ใกลเคียงกันนั้น อยากใหมองไปในประเด็นภูมิปัญญาที่
ใกลเคียงกัน ซึ่งจะเป็นประโยชนแอยางยิ่ง ดังนั้นหากชักนําสหกรณแทองเที่ยวใหเขาสูเรื่องนีไ้ ดนาจะดี
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
โจทยแวิจัยยังหา Problem statement ไมเจอทําใหมีขอคําถามมาก แนะนําวาตอง review
องคแความรูท่วี า ดวยการทองเที่ยวในอาเซียนโดยเฉพาะที่ทํากับกลุมองคแกรภาคประชาชนหรือกลุม
วา มี / ไมมี งานวิจัยอะไรบาง จึ ง จะ scope เขากับงานสหกรณแได เป็น โจทยแ 2 ชั้น คือเรื่องการ
ทองเที่ยวและตองเชื่อมกับสหกรณแดวยจึงอาจจะตองรอปีตอไป
เห็นวากลุมที่ใกลเคียงกับงานนี้มากที่สุดในประเทศไทยคือ กลุมทองเที่ยวพังงา ดังนั้นเรา
ตองทราบวามีงานวิจัยในลักษณะนีใ้ นตางประเทศบางหรือไม และยังไมรูวา จะตอกันไดอยางไร การ
จะ mapping ภูมิปัญญาที่จะนํามาทําเรื่องการทองเที่ยวนั้นเกี่ยวอะไรกับสหกรณแ เพราะโครงการนี้
ตองอยูใ นกรณีของสหกรณแ และเกี่ยวอะไรกับขีดความสามารถของสหกรณแ ตองตีประเด็นใหชัดเจน
สิ่งที่นาจะเป็นไปไดคือ การสรางเครือขายสหกรณแทองเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาไทย โดยทํา
เว็บไซตแแลวเชื่อมโยงรวมกันทั้งประเทศ ทั้งนี้ อาจตองตัดประเด็นเรื่องตางประเทศออกไป และทํา
Problem statement ใหไดกอน แนะนําใหเลือกภูมิปัญญาทางดานวัฒนธรรม หรือ Health หรือการ
ทองเที่ยวเรื่องความเชื่อ เป็นตน และแนะนําใหคนหาคําวา “การจัดการการทองเที่ยวเชิงชุมชน” เพื่อ
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับโครงการนี้ใหทํา Concept paper มานําเสนอภายใน 2 สัปดาหแ และหากผานการ
ตรวจสอบแลวจึงดําเนินการทําขอเสนอโครงการฉบับเต็มตอไปอีก 2 สัปดาหแ
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รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กลาวขอบคุณผูทรงคุณวุฒิสําหรับขอเสนอแนะ และผูเขารวมเวที
ทุกทาน แลวจึงปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา

16.00 น.
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop
ครั้งที่ 23/2555 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 11/2555)
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30–12.00 น.
ณ ศูนยแสารสนเทศสหกรณแ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณกาญจนา

ภัทราวาท
คูหากาญจนแ

3. คุณบรรหาร

แสงฟูาสุวรรณ

4.
5.
6.
7.
8.
7.

ไวทยธํารงคแ
ชุมเพ็งพันธแ
ทรัพยแสินทวีลาภ
เจนวากรวงศแ
เบิกนา
ศรีอุไร

คุณสุขุม
คุณสมพงษแ
อาจารยแใจฟูา
คุณมณิสรา
คุณถนัด
คุณสายสุดา

เริ่มประชุม

เวลา 8.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ราน Farmer Shop
รองประธานกรรมการบริหารโครงการ
ราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
ผูประกอบการสํารับโบราณ
ผูประกอบการธุรกิจกาแฟเมืองกระบี่
นักวิจัย

รศ.จุ ฑาทิพยแ ภัทราวาท กลาวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารราน Farmer Shop
และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดรวมมือจัดแสดงผลงานวิจัย โครงการราน Farmer Shop ในงาน
มหกรรมวิชาการ ของ สกว. เมื่อวันที่ 20-24 มิ.ย. 2555 ที่ผานมา ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยมีผล
การประเมินจาก สกว. แจงวาบู฿ทของโครงการราน Farmer Shop มีจํานวนผูสนใจเขาเยี่ยมชมมาก
ที่สุด ในการจั ด งานทั้ง 5 วัน และรองลงมาคือบู฿ทตลาดสุขใจ จากนั้ น รศ.จุ ฑ าทิพยแ ภัทราวาท
นําเสนอภาพจากการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศแคนาดา และ
ประเทศอังกฤษ ตามลําดับ
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 22/2555
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ผลการดาเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
ประจาเดือนมิถุนายน 2555
คุณวสินธรา ขวยเขิน เจาหนาที่ประจําราน Farmer Shop รายงานผลประกอบการ
เดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งมีรายไดตั้งแตวันที่ 1-30 มิถุนายน 2555 รวมทั้งหมด 80,536.76 บาท
และมีกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 33,580.80 บาท ทั้งนีย้ ังไมรวมคาสถานที่ คาตอบแทนพนักงาน และคา
สาธารณูปโภค
โดยสิน คาขายดี 10 อัน ดับแรก เรียงตามจํานวนชิ้น ไดแก น้ําขาวโพด เครื่องดื่ม
สมุนไพร (ปานฟูาเพ็ญ) น้ําดื่มเกษตร ขาวกลองคุณธรรมหอมมะลิแดง ไอศครีมสไตลแดิตาเลี่ยน ลูก
อมมะขาม บล็อกโคลี่อบกรอบ ถุงผา Farmer Shop ไดฟูกุ และเยลลี่ผลไมคละรส ตามลําดับ
สิน ค าขายดี 10 อั น ดั บแรก เรีย งตามจํ านวนเงิ น ได แ ก น้ํ าข าวโพด ขา วกลอ ง
คุณธรรมหอมมะลิแดง ขาวเกิดบุญ 5 กก. ไม vacuum ถุงผา Farmer Shop กาแฟชุมพร 3in1 ลูกอม
มะขาม ไอศครีมสไตลแอิตาเลี่ยน เครื่อมดื่มสมุนไพร (ปานฟูาเพ็ญ) ขาวกลองคุณธรรมหอมมะลิ 105
และขาวกลองคุณธรรมหอมนิล ตามลําดับ และยอดสมาชิกโครงการราน Farmer Shop ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2555 มีทงั้ สิน้ 534 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผานมาจํานวน 15 ราย
สําหรับยอดจําหนายสินคาของโครงการราน Farmer Shop ในงานมหกรรมวิชาการ
สกว. ระหวางวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 มียอดขายสุทธิ 134,531 บาท และยอดกําไร (ขาดทุน)
สุทธิ 26,297.76 บาท ทั้งนี้ยัง ไมรวมคายานพาหนะ คาตอบแทนพนัก งาน และคาใชจายในการ
ดําเนินงาน และในการนีย้ ังไมรวมยอดจําหนายอาหารสุขภาพ (อ.ใจฟูา) จํานวน 34,825 บาท และ
ยอดจําหนายกาแฟเมืองกระบี่ จํานวน 30,000 บาท ซึ่งการจัดบู฿ท Farmer Shop ในครั้งนี้มีสินคา
ทั้งสิน้ 155 รายการ จํานวน 11,578 ชิน้ และมีผูเขาเยี่ยมชมบู฿ทประมาณวันละ 600-800 ราย
3.2 ระเบียบปฏิบัติในการส่งของ Outlet Farmer Shop ณ ไร่สุวรรณ
คุณสายสุดา ศรีอุไร ชีแ้ จงระเบียบการสงสินคาของรานคาไรสุวรรณที่ไดรับแจงจาก
เจาหนาที่ของไรสุวรรณ คือ มีกําหนดสงของ 2 รอบ สวนสินคาใหมของโครงการราน Farmer Shop
จะตองใหโครงการฯ จัดทําหนังสือแจงไปยังรานไรสุวรรณอยางเป็นทางการกอนจึงจะไดรับอนุญาต
ใหสง สิน คาใหม ไ ปวางจํ าหนายได และเรื่องบารแโคด ที่ตัวสิน ค านั้น ใหผูประกอบการทุก รายติ ด
บารแโคดสินคาไปเอง
สําหรับปัญหาที่ยังพบอยูค อื ชั้นวางสินคาของ Farmer Shop มีสินคาอื่นที่ไมไดอยูใน
โครงการวางปะปน สวนสินคาของโครงการบางอยางถูกนําไปจัดวางอยูน อกชั้นของโครงการ
1-344

3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน Outlet Farmer Shop ณ กฟผ.
คุณ สุขุม ไวทยวิโ รจนแ แจงเรื่องการประสานงานกับเจาหนาที่ราน กฟผ. ซึ่ง พบ
ปัญหาเรื่องพื้นที่การจัดวางสินคาของโครงการราน Farmer Shop เนื่องจากรานคาจะตองยายเพื่อ
ทําการปรับปรุงพื้นที่เดิมทั้งหมดในเดือนสิงหาคม ดังนั้นจึงขอหารือในที่ประชุมวาควรจะนําสินคาไป
วางจําหนายในชวงนีห้ รือไม
ที่ประชุมเห็นพองวาควรรอใหผานเดือนสิงหาคมไปกอนและรอใหพนื้ ที่รานใหมเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงจะประสานงานเพื่อนําสินคาไปวางจําหนายในโซนของโครงการราน ทั้งนี้ รศ.จุฑา
ทิพยแ ภัทราวาท จะขอประสานงานกับทางราน กฟผ. อีกครั้งวาจะวางแผนใหพ้ืนที่โครงการฯ อยูใน
สวนใด
วาระที่ 4

แผนการดาเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop

รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ขอหารือแผนการดําเนินงานโครงการราน Farmer Shop
โดยแผนงานในระยะตอไปประกอบดวย
1) การจัดเวทีเสวนาวิชาการ ประจําปี 2555 ของสถาบันวิชาการดานสหกรณแ ซึ่ง
จะจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 15 กันยายน (วันสถาปนาสถาบันฯ) โดยปีนี้กําหนดจัดขึ้นในวันศุกรแที่ 14 ก.ย.
2555 และขอความรวมมือจากผูประกอบการเขารวมจัดบู฿ทโครงการราน Farmer Shop เชนเดียวกับ
ปีท่ผี านมา
2) โครงการของขวัญปีใหม ในชวงวั นที่ 1-15 ธ.ค. 2555 ขอความรวมมือจากคุณ
ถนัด เบิกนา นํากาแฟเมืองกระบี่มาเปิดบู฿ทหนาราน Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตรแ
3) มีแผนการดําเนินงานเปิดราน Farmer Shop ณ สถานที่ตางๆ เชน ไทยพีบีเอส
หรือ จังหวัดเพชรบุรี เป็นตน
4) การจั ด เวที เ ครื อ ข า ยผู ป ระกอบการ (Suppliers) ในทุ ก ไตรมาส (ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ) โดยตองกําหนดหัวขอเสวนาและมีกิจกรรมใหผูประกอบการไดรับ
ประโยชนแ และรับทราบถึงแผนการดําเนินงานของโครงการฯ ทั้งนีห้ ากผูประกอบการไมสามารถเขา
รวมไดจ ะตองมีแ ผน พับประชาสัมพันธแการดําเนิน งานของโครงการฯ พรอมใหขอมูล ขาวสารแก
เครือขายผูประกอบการ โดยตองใหผูประกอบการเขาใจและเขารวมกิจกรรมกับโครงการดวย
5) การหาพื้นที่จัด Outlet ณ ตลาด อตก. จะตองเลือกสินคาใหเหมาะสมกับพื้นที่
ตอบโจทยแความตองการของผูบริโภคได และวางแผนระบบในเบื้องตนมอบใหกรรมการผลัดเวรเขา
รานทุกวัน โดยสินคาที่เขาวางจําหนายในรานจะเป็นการฝากขายทั้งหมดและเคลียรแบิลทุกเดือน ซึ่ง
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จะมีการพัฒนาระบบไปพรอมกันดวย ทั้งนี้ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท จะเป็นผูจัดหางบประมาณใน
การตกแตงรานคา
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

1. ที่ประชุมหารือกรณีที่คุณกาญจนา คูหากาญจนแ ไดรั บการติดตอจากคุณพิมพแ
จันทรแ เจาหนาที่ไทยพีบเี อส ใหนําสินคาของโครงการราน Farmer Shop ไปวางจําหนายที่ไทยพีบีเอ
สอยางเรงดวน โดยไมไดประสานงานผาน รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กอน และเนื่องดวยขณะนั้น รศ.
จุฑาทิพยแ ไดเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ ทําให คุณกาญจนา ไมสามารถติดตอ
สอบถามได โดยเขาใจวา รศ.จุฑาทิพยแ ทราบเรื่องแลวจึงไดประสานงานใหผูประกอบการบางสวน
นําสินคาไปวางจําหนายที่ไทยพีบีเอส
ซึ่งที่ประชุมรับทราบ และ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท สรุปวากรณีนี้ใหเป็นบทเรียนแก
ผูเกี่ยวของ ใหร ะมัด ระวัง การนํา สิน คาไปสงในนามโครงการราน เนื่องจากกรณีนี้หากเกิดความ
เสียหายตอสินคาของผูประกอบการ ทางโครงการจะไมรับผิดชอบเนื่องจากไมทราบเรื่องมากอน
และแนะนําใหคุณกาญจนา พรอมผูประกอบการที่นําสินคาไปสงใหแกไทยพีบีเอส เขาพบผูมีสวน
เกี่ยวของของไทยพีบีเอสใหตรวจสอบขอเท็จจริงและรับทราบขอกําหนดของโครงการฯ ดวย

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
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รายงานการประชุม
โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่าและนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555
ครั้งที่ 1/ 2555
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.30–12.00 น.
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้มาประชุม
1. อาจารยแเชิญ
2. คุณสุรจิตตแ
3. อาจารยแวรเทพ
4. อาจารยแไพโรจนแ
5. รศ.จุฑาทิพยแ
6. นางสาวสายสุดา

บํารุงวงศแ
แกวชิงดวง
ไวทยาวิโรจนแ
ลิม้ ศรีสกุลวงศแ
ภัทราวาท
ศรีอุไร

เริ่มประชุม

เวลา 9.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท แจงในที่ประชุมเรื่องวันจัดงานเวทีเสวนาวิชาการและการ
ประกาศเกียรติคุณสหกรณแและนักสหกรณแที่มีคุณคา แหงปี 2555 สําหรับปีนี้จะจัดขึ้นในวันศุกรแที่
14 กันยายน 2555 จากเดิมที่จะจัดในวันที่ 15 กันยายนของทุกปี เนื่องจากปีนี้ตรงกับวันเสารแซึ่งเป็น
วันหยุดราชการ โดยสถาบันฯ จะเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี อําพล เสนาณรงคแ เป็นประธานมอบ
รางวัล ซึ่งที่ประชุมไดมอบหมายใหคุณสายสุดา ศรีอุไร ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญหลังจากเสร็จ
สิน้ การประชุมฯ ครั้งที่ 1
และเนื่ อ งด ว ยปี นี้ เ ป็ น ปี ส ากลแห ง การสหกรณแ สถาบั น ฯ จึ ง จะได ทํ า การ
ประชาสัม พัน ธแก ารจั ด งานนี้เพื่ อรวมเฉลิ มฉลองปีส ากลแหง การสหกรณแ ดวย สําหรับธีม เรื่อ ง
(Theme) ในปีนี้คือการทําใหสหกรณแเป็นทางเลือกของคนในชาติ
อาจารยแเชิญ บํารุงวงศแ ประธานกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณฯ แจงแกที่
ประชุมวา การประกาศเกียรติคุณในปีนี้ จั ดขึ้นเป็นปีที่ 4 (เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกในปี 2552) ซึ่ง
คณะกรรมการทุกทานยังคงตองสรรหาบุคคลและหนวยงานที่ไดรับการยอมรั บเชนเดียวกับปีทผี่ า นๆ
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มา จึงขอเปิดการประชุมการพิจารณาสรรหาสหกรณแและนักสหกรณแที่มีคุณคา แหงปี 2555 ครั้งที่
1 ในวันนี้
วาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 แนวทางการดาเนินการประกาศเกียรติคุณฯ ประจาปี 2555

รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท แจงแกที่ประชุมวาจะเริ่ มสงเรื่องประชาสัมพันธแโครงการ
ประกาศเกียรติคุณฯ ในวันพรุงนีเ้ ป็นตนไป เพื่อใหหนวยงานหรือผูสนใจรวมเสนอชื่อและรายละเอียด
ของสหกรณแ แ ละนั ก สหกรณแ ที่มีคุณ ค ามายัง สถาบัน ฯ ซึ่ง จะกํ าหนดรับ การเสนอชื่อถึง วัน ที่ 14
สิงหาคม 2555
ที่ประชุมรวมเสนอหนวยงานที่จะสงเรื่องประชาสัมพันธแการนําเสนอชื่อผูเหมาะสม
โดยสรุปหนวยงานที่จะจัดสง ไดแก
1) สํานักงานสหกรณแจังหวัด
2) สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
3) ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
4) ชุมนุมสหกรณแการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
5) สมาชิกวารสารฅนสหกรณแ
6) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแจังหวัด
7) เครือขายเปาบุนจิน้
8) เครือขายสหกรณแที่มีคุณคาและนักสหกรณแที่มีคุณคาของสถาบันฯ
2.2 เกณฑ์คุณสมบัติของสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555
เกณฑแ คุ ณ สมบั ติ ข องสหกรณแ แ ละนั ก สหกรณแ ที่ มี คุ ณ ค า ยั ง คงใช เ กณฑแ เ ดิ ม
เชนเดียวกับปีท่ผี านมา อันประกอบดวยคุณสมบัติทั้ง 4 มิติ ไดแก
1) มิติดานคุณคา
2) มิติดานกระบวนทัศนแ
3) มิติดานหลักการ
4) มิติดานแนวปฎิบัติ
ทั้งนีท้ ี่ประชุมเห็นพองวาจะตองเนนในเรื่องของการสรางสรรนวัตกรรมใหม และการ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ทําประโยชนแใหแกสถาบันและตัวสมาชิกไดอยางแทจริง
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2.3 รูปแบบแผ่นประชาสัมพันธ์ โครงการประกาศเกียรติคุณฯ
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท นําเสนอแผนพับประชาสัมพันธแโครงการประกาศเกียรติคุณ
ฯ ซึ่งจะใชแบบเดิมของปีท่ผี านมา แตจะมีการปรับเปลี่ยนแกไขเนือ้ หาสาระในบางสวน เชน เพิ่มเติม
คําวา “เกณฑแการใหคะแนน” และปรับเปลี่ยนรูปดานหลังโบรชัวรแใหเหมาะสม พรอมเพิ่มรูปโลโกปี
สากลแหงการสหกรณแไวท่มี ุมขวาบนในหนาแรกของแผนพับดวย
เมื่อที่ประชุมรวมกันพิจารณแลว คุณสุรจิตตแ แกวชิงดวง เสนอวาในหัวขอหลักการ
และเหตุผล ควรเพิ่มขอมูลปี “(พ.ศ. 2550-2554)” ไวหลังแผนพัฒนาการสหกรณแ ฉบับที่ 2 ดวย
ทั้งนี้อาจารยแวรเทพ ไวทยาวิโรจนแ รับประสานงานกับผูจั ดทํา เพื่อสอบถามราคา
การจัดพิมพแแผนพับประชาสัมพันธแ
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2.4 แผนการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. การประชุมเพื่อพิจารณาเงื่อนไขแนวทางการดําเนิน
โครงการ
ประกาศเกียรติคุณฯ

กรกฎาคม
3

4

สิงหาคม
5

1

2

3

กันยายน
4

1

2

17

2. การประสานงานผูเกี่ยวของ
3. การประชุมเตรียมงาน ครั้งที่ 2
4. การประชุมเตรียมงาน ครั้งที่ 3
5. การประชุมเตรียมงาน ครั้งที่ 4
6. การประชุมเตรียมงาน ครั้งที่ 5
7. การประชุมเตรียมงาน ครั้งที่ 6

31
14
21
28
4

8. เวทีเสวนาวิชาการ ประจําปี 2555

14

2.5 กลุ่มเปูาหมายการประชาสัมพันธ์
ที่ประชุมพิจารณากลุมเปูาหมายการประชาสัมพันธแ เชน กรมตรวจบัญชีสหกรณแ
มอบให อาจารยแวรเทพ ไวทยาวิโรจนแ เป็นผูประสานงาน เป็นตน พร อมกันนี้ใหประชาสัมพันธแผาน
เว็บไซตแดวย เชน เว็บไซตแ facebook เครือขายผูตรวจสอบกิจการ
สําหรับการประชาสัมพันธแการจัดงานใหสงขอมูลรายะเอียดไปประชาสัมพันธแผาน
วารสารโคออปนิวสแ และเกลียวเชือก พรอมสงจดหมายถึงนักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคา ที่ไดรับ
รางวัลตั้งแตปี 2552 เป็นตนมาดวย
วาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ

1. รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท สอบถามในที่ประชุมเรื่องการใชแมวมอง เพื่อเสนอชื่อ
สหกรณแแ ละนัก สหกรณแ ที่ มีคุณ คาเขา รวมพิจ ารณา ทั้ง นี้ รศ.จุ ฑ าทิพยแ ภัทราวาท ไดเสนอชื่ อ
สหกรณแ กฟผ. ใหท่ปี ระชุมรวมกันพิจารณาในเบื้องตน โดยใหขอ มูลแกคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดังนี้
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สหกรณแ กฟผ. เป็นสหกรณแที่มีความโดดเดนในเรื่อง 1) การประชุม ที่จะมีการเปิด
กวางใหกรรมการและสมาชิกไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชนแสูงสุดของสมาชิก ซึ่งนับวา
เป็นนวัต กรรมใหมที่แตกตางจากสหกรณแทั่ว ไป 2) การลงทุน ที่ไมใชเรื่องราคาถูกเป็น ตัวตั้ง 3)
กรรมการชวยแกปัญหาใหแกสมาชิกไดถูกตองตรงความตองการ และ 4) มีการเลือกกรรมการใน
เวทีการประชุมใหญ โดยใหสมาชิกมาลงคะแนนในวันประชุม เหลานีเ้ ป็นตน
ซึ่งที่ประชุมรับไวพจิ ารณา โดยคณะกรรมการทุกทานจะรวมเป็นแมวมองเพื่อเสนอ
ชื่อสหกรณแและนักสหกรณแที่มีคุณคาเขารวมการคัดสรรตอไป
2. รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ขอหารือเรื่องการขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกิจการสหกรณแ
สําหรับผูท่ผี านการอบรมหลักสูตรของสถาบันฯ
ซึ่ง อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจนแ ชีแ้ จงวาปัจจุบันกรมตรวจฯ มีขอกําหนดวาตองเป็นการ
อบรมที่กรมตรวจฯ หรือสถาบันที่กรมตรวจฯ รับรองหลักสูตร
ดังนั้น รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท จึงขอความกรุณาให อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจนแ ชวยให
กรมตรวจฯ มีบันทึกเป็นหลักฐานรับรองหลักสูตรโครงการอบรมผูตรวจสอบฯ ของสถาบันฯ โดยจะ
ใชบันทึกนั้นเป็นหลักฐานรับรองหลักสูตรใหแกผูผานการอบรม
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
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รายงานการประชุมหารือโครงการร้าน Farmer Shop
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
2. คุณนิรุธ บัวกลา ผูจัดการองคแการตลาดเพื่อเกษตรกร เขต 4 (ภาคใต)
3. คุณสิริพล พละทรัพยแ พนักงานสงเสริมการตลาด
สํานักพัฒนาตลาดผลิตภัณฑแลกู คา
4. คุณไตรรัตนแ
องคแการตลาดเพื่อเกษตรกร
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ รวมประชุมหารือกับ
ผูบริหารองคแการตลาดเพื่อเกษตรกร สําหรับการจัดหาพืน้ ที่ตั้งของราน Farmer Shop ณ อ.ต.ก. ซึ่ง
ที่ประชุมเห็นดวยกับการดําเนินการโครงการราน Farmer Shop และยินดีใหความรวมมือ โดยมี
ขอสรุปใหสถาบันจัดทําโครงการระบุความเป็นมา และความตองการเพื่อเสนอผูบริหาร อ.ต.ก. โดย
ใหระบุรายละเอียดของเปูาหมายโดยรวมวาจะสามารถตอยอดใหเกษตรกรอยางไร และสง email ให
คุณไตรรัตนแท่ี TRAIRAT_MOF@hotmail.com
คุณสิริพล พละทรัพยแ ไดพารศ.จุฑ าทิพยแ ภัทราวาท ไปดูพ้ืนที่วางที่นาสนใจในการ
เปิดราน Farmer Shop ดังรูป

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ข้อมูลแนบท้ายการประชุมเพื่อการประสานงาน :
คุณนิรุธ บัวกล้า
ผู้จัดการอ.ต.ก.เขต 4 (ภาคใต้) 084-7294371
081-8071737

คุณสิริพล พละทรัพย์
พนักงานส่งเสริมการตลาด สานักพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า
087-9025559
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รายงานการประชุมเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปีที่ 3 ครั้งที่ 2/55
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.20-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณบุญเกิด
3. คุณธนณฐแวรรธแ
4. คุณรุงอรุณ
5. คุณประยุทธแ
6. คุณวิทูล
7. คุณพรสุดา
8. คุณศิรไิ พบูลยแ
9. คุณอุรา
10. น.ส.สายสุดา

ภัทราวาท
ภานนทแ
แสงหวัง
เชาวกรกุล
หงษแทอง
ธรรมเดชากุล
ภาคภูมิรัตนแ
นุศิริหาญ
มะระ
ศรีอุไร

ที่ปรึกษาเครือขายฯ
ประธานกรรมการดําเนินการบริหารเครือขายฯ
สหกรณแการเกษตรปราสาท จํากัด
ชุมนุมสหกรณแการเกษตรบุรีรัมยแ จํากัด
สหกรณแการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด
สหกรณแการเกษตรกระสัง จํากัด
สหกรณแการเกษตรบรบือ จํากัด
สหกรณแการเกษตรนางรอง จํากัด
สหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
นักวิจัยประจําสถาบัน

เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ประธานที่ประชุมกลาวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบ วาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ แจงใหที่ประชุมทราบ
วาการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทย ปีที่ 3
ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2 หลังจากที่ไดดําเนินการเซ็นสัญญา ซึ่งจะมีการประชุมทุกวันศุกรแที่สอง
ของเดือน โดยไดเปิดเวทีใหทมี วิจัยไดรวมแสดงความคิ ดเห็นวา “งานวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอม
มะลิสหกรณแไทยเป็นประโยชนแตอการทํางานสหกรณแจริงหรือไม และความรูท่ไี ดจากสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณแแตกตางจากที่อื่นหรือไมอยางไร”
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรวมแสดงความคิดเห็นวา “งานวิจัยเครือขาย
คุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทย มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น และกอใหเกิดคุณคามากมายสําหรับ
การเตรียมการสูการเปิดเสรีอาเซียน ซึ่งความรูท่ไี ดจากสถาบันนั้นมีความแตกตาง เนื่องจากสถาบัน
มุง เนน ในการพัฒ นาคน ให วิธี คิด ให ส ามารถแยกแยะ วิเคราะหแต นเองและปัจ จั ยภายนอกได
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โดยเฉพาะให แ นวปฏิบัติ และมุมมองที่ แ ตกตางที่ทํา ใหมีก ารพัฒนากระบวนทัศ นแแ ละสามารถ
วิเคราะหแสิ่งตาง ๆ ไดมากขึ้น”
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/55
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์
ไทย ปีที่ 3
โดยรศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดมอบหมายใหหัวหนาโครงการวิจัยจัดทําสรุปประเด็น
ตาง ๆ ในวาระการประชุมที่ 3.1 ไดแก สรุปบทเรียน GAP กรมการขาว จํานวน 2,000 ราย ปัญหา
การขาดแคลนเมล็ดพันธแของเครือขาย ปัญหาการรวบรวมขาวเปลือกที่มีความชื้นสูง และแผนการ
กระจายสินคาของสหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด และเครือขาย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ตัวแทนจาหน่ายข้าวสารแบรนด์เกิดบุญเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 “เพื่อศึกษา
แนวทางการขับเคลื่อนแบรนด์ข้าวเกิดบุญร่วมกับภาคีพันธมิตรให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่
ผู้บริโภค”
ที่ประชุมไดขอมติเพื่อหาตัวแทนจําหนายขาวสารแบรนดแเกิดบุญเพื่อทําใหผูบริโภค
ไววางใจ โดยมีตัวแทนสหกรณแนํารอง 3 สหกรณแ ประกอบดวย สหกรณแก ารเกษตรเกษตรวิสัย
จํากัด สหกรณแการเกษตรกระสัง จํากัด และชุมนุมสหกรณแการเกษตรบุรีรัมยแ จํากัด
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดรวมแสดงความคิดเห็นและมีมติใหสหกรณแสมาชิกเครือขาย
ที่มีโรงสีจํานวน 8 สหกรณแ ไดแก สหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ชุมนุมสหกรณแการเกษตร
บุรีรัมยแ จํากัด สหกรณแก ารเกษตรกระสัง จํากัด สหกรณแก ารเกษตรสุ วรรณภูมิ จํ ากัด สหกรณแ
การเกษตรนางรอง จํากัด สหกรณแการเกษตรบรบือ จํากัด สหกรณแการเกษตรปราสาท จํากัด และ
สหกรณแการเกษตรพิมาย จํากัด เป็นตัวแทนสหกรณแในการจําหนายขาวสารแบรนดแเกิดบุญในการ
เปิดทายขายขาวเกิดบุญ ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรแ เดือนละ 2 ครั้ง รวมทั้งสงขาวเกิดบุญเขา
ราน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ และ Outlet Farmer Shop ณ
ไรสุวรรณ ซึ่งจะมีการประเมินผลการดําเนินการทุกเดือน มีปฏิทนิ การดําเนินการ ดังนี้
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ลาดับที่

เดือน/ปี

ผู้ประสานงาน

สหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย
จํากัด
ชุมนุมสหกรณแการเกษตรบุรีรัมยแ
จํากัด
สหกรณแการเกษตรกระสัง จํากัด

สิงหาคม 2555

คุณบุญเกิด ภานนทแ

กันยายน 2555

คุณรุงอรุณ เชาวกรกุล

ตุลาคม 2555

คุณวิฑูรยแ ธรรมเดชากุล

พฤศจิกายน 2555

คุณประยุทธ หงษแทอง

5

สหกรณแการเกษตรสุวรรณภูมิ
จํากัด
สหกรณแการเกษตรนางรอง จํากัด

ธันวาคม 2555

คุณสิน

6

สหกรณแการเกษตรบรบือ จํากัด

มกราคม 2556

คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตนแ

7

สหกรณแการเกษตรปราสาท จํากัด

กุมภาพันธแ 2556

คุณศกุลตลา

8

สหกรณแการเกษตรพิมาย จํากัด

มีนาคม 2556

คุณปาณชญา บวช
สันเทียะ

1
2
3
4

สหกรณ์/ชุมนุม

เบอร์
โทรศัพท์
0899448779
0816606020
0814709966
0819545238
0862554899
0844044688
0895856512
0894281653

ภายใตการควบคุมคุณภาพขาวเกิดบุญใหเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ประกอบดวย
(1) ขาวนาปี (7 เดือน) ขาวใหม ซึ่งเป็นขาวที่เก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม ขาวนาปี 100%
(2) ขาวหอมมะลิ 105
(3) ทําความสะอาดโรงสีกอนผานกระบวนการแปรรูป ขัดขาว ขัดมัน
4.2 การเตรียมการจัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ GAP
จากบทเรียนในเครือขายทําใหเราเรียนรูวาโครงการ GAP เป็นโครงการที่ดี แตยังไมได
นําประโยชนแอยางเป็นรูปธรรมสูสมาชิก จึงมอบหมายใหผูจัดการติดตามรวมกับกรมวิชาการในพื้นที่
เพื่อจัด Focus Group ครั้งละครึ่งวัน โดยมาสรุปเป็นขัน้ ตอนเพื่อเก็บไวสําหรับการติดตาม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหบรรจุ GAP ในแผนงานและวาระการประชุมของสหกรณแ
ทุกครั้ง เพื่อใหเกิด GAP ในจิตสํานึก และสามารถนําประโยชนแสูสมาชิกไดอยางเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ใหมีการสรุป GAP ของสหกรณแสมาชิกที่เขารวมโครงการทุกครั้งในที่ประชุมประจําเดือนของทีมวิจัย
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รูปที่ 1 ขอมูล การดําเนิน การโครงการ GAP ของสหกรณแสมาชิกเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณแไทย
4.3 แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจสอบคุ ณภาพข้าวเปลือกและ
ข้าวสาร
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดแจงที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือกและขาวสาร ณ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด เลขที่ 182/1
หมู 6
ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา
09.00-12.00 น. โดยมอบหมายใหคุณ บุญเกิด ภานนทแ ประสานงานสหกรณแส มาชิก เครือขายที่
ตองการสงรายชื่อเขารวมอบรม สหกรณและ 2 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ
4.4 แผนงานวิจัย และการประชุมประจาเดือน
ที่ประชุมไดรวมกําหนดแผนงานวิจัยสําหรับการขับเคลื่อนโครงการวิจั ยเครือขาย
คุณคาขาวหอมมะลิสหกรณแไทย ปีท่ี 3 รายละเอียดดังตาราง
ลาดับ
ที่

เดือนที่

แผนงาน
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.



1

เวทีสรุปบทเรียน GAP

2

เวที อบรมแผนธุ ร กิจสหกรณแใ นภาคี เครือข าย



(15-16 ก.ย.)

3

การเปิดทายขายขาวเกิดบุญเริ่ม

4

เวทีอบรม QC ขาวเปลือกและขาวสาร (50 คน)

15 ส.ค. 55
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ลาดับ
ที่

เดือนที่

แผนงาน

5

การประชุมโครงการวิจัย

6

Progress report

7

เวที เสวนาวิ ชาการและประกาศเกี ยรติคุณ

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.


















(14



ก.ย. 55)

8

Final report



วาระที่ 5 เรือ่ งอื่น ๆ
5.1 เวทีอบรมแผนธุรกิจสหกรณ์ภาคีเครือข่าย
ที่ประชุมเสนอใหสถาบันจัดอบรมแผนธุรกิจสหกรณแใหกับสหกรณแสมาชิกเครือขาย
ซึ่ ง กํ า หนดให จั ด อบรมในวั น ที่ 15-16 กั น ยายน 2555 ณ สถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณแ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแโดยมีกลุมเปูาหมายสหกรณและ 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ
ดําเนินการสหกรณแ ผูจัดการสหกรณแ และฝุายการตลาด
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ
5.2 แผนการตลาดใหม่
ที่ประชุมไดรวมกันกําหนดแผนการตลาดใหมของขาวแบรนดแเกิดบุญ สําหรับงานวิจัย
ในปีท่ี 3 ไดแก Lotus, Macro, The Mall, Big C
มติที่ประชุม รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดเสนอที่ประชุมวา นาจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได
ดําเนินการจัดทําถุงใหมสําหรับการทําการตลาดใหมในปีที่ 3 และใหเริ่มนํามาใชในคราวเปิดทายขาย
ขาวเกิดบุญของสหกรณแสมาชิกเครือขาย รวมทั้งเสนอใหจัดทําขาวเกิดบุญพรีเมี่ยม โดยมีสหกรณแ
นํารอง ไดแก สหกรณแการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณแการเกษตรปราสาท จํากัด สหกรณแ
การเกษตรบรบือ จํากัด และชุมนุมสหกรณแการเกษตรบุรีรัมยแ จํากัด โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
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รายงานการประชุม
โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่าและนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555 ครั้งที่ 2/2555
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. อาจารยแเชิญ
2. คุณสุรจิตตแ
3. อาจารยแวรเทพ
4. อาจารยแไพโรจนแ
5. รศ.จุฑาทิพยแ
6. นางสาวสายสุดา
7. นางสาววันวิสาขแ
เริ่มประชุม

บํารุงวงศแ
แกวชิงดวง
ไวทยาวิโรจนแ
ลิม้ ศรีสกุลวงศแ
ภัทราวาท
ศรีอุไร
ยวงใย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชว ยเลขานุการ
เจาหนาที่ประจําโครงการวิจัย

เวลา 13.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท เลขานุการในที่ประชุม แจงเรื่องรายงานความคืบหนาการสงหนังสือเสนอ
รายชื่อผูเหมาะสมโครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณแท่มี ีคุณคาและนักสหกรณแที่มีคุณคา แหงปี 2555 โดยไดสง
หนังสือไปยังหนวยงานตางๆ คือ สํานักงานสหกรณแจังหวัด สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศ
ไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณแการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด สมาชิกวารสารฅนสหกรณแ เครือขายเปาบุนจิ้น และ
เครือขายสหกรณแท่มี ีคุณคาและนักสหกรณแที่มีคุณคาของสถาบันฯ สวนสํานั กงานตรวจบัญชีสหกรณแจังหวัด ยัง
มิไดจัดสง เนื่องจากอาจารยแวรเทพ ไวทยาวิโรจนแ จะเป็นผูประสานงานให โดยใหทางสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
สงอีเมลแไปยังเลขาของอาจารยแวรเทพ ไวทยาวิโรจนแ โดยเขียนคําขึ้นตนหนังสือเรียนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชี
จังหวัด และลงชื่อท ายหนั งสือว า อาจารยแว รเทพ ไวทยาวิโรจนแ ซึ่ งการสงหนัง สือเสนอรายชื่อนั้น ยังมิไ ดมีผูส ง
จดหมายตอบรับมา แตมีการโทรศัพทแจากสํานักงานสหกรณแจังหวัด สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด มุกดาหาร สอบถาม
รายละเอียด
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555
รับรองการประชุ มโครงการประกาศเกียรติ คุณฯ ครั้ง ที่ 1/2555 เมื่อวั นที่ 17 กรกฎาคม 2555 ที่
ประชุมพิ จารณาแลว มีข อแก ไข ดังนี้ หน า 4 วาระที่ 3 ขอ 2 ขอหารือเรื่องการขึ้นทะเบี ยนผู ตรวจสอบกิจการ
สหกรณแ สําหรับผูที่ผานการอบรมหลักสูตรของสถาบันฯ ใหตัดออก เนื่องจากเป็นเรื่อ งไมเกี่ยวของ แลวรับรอง
รายงานการประชุมตามที่แกไข
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วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความก้าวหน้าในการประชาสัมพันธ์โครงการประกาศเกียรติตุณสหกรร์ที่มีคุณค่าและนัก
สหกรณ์ที่มีคุณค่า
ไดมีการจัดสงหนังสือเสนอรายชื่อผูเหมาะสมไปแลวตามที่ไดกลาวแลวในวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
และได มีก ารประชาสั มพั น ธแ เ พิ่ ม เติ มโดยมี ก ารลงในเว็ บ ไซตแ ข องสถาบั น วิ ช าการด านสหกรณแ และจะมี ก าร
ประชาสัมพันธแในหนังสือพิมพแไทยรัฐ และทางโทรทัศนแ
วาระที่ 4

เพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอชื่อเพื่อพิจารณานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
เนื่ องจากขณะนี้ ยัง ไม มีก ารเสนอชื่ อนั ก สหกรณแและสหกรณแ ที่ มีคุณค า ในที่ ป ระชุ มจึ ง ได มีก าร
พิจารณารายชื่อนักสหกรณแและสหกรณแท่นี าสนใจ ดังนี้
1. ประธานกรรมการดําเนินการรานสหกรณแจังหวัดตราด จํากัด : คุณจรินทรแ ภูษณะภิบาลคุปตแ
(ประสานงานกับผจก.วิสุทธิ)์ รานสหกรณแท่เี ป็นประธาน มียอดขายวันละ 2 แสนบาท มีสมาชิกตอบรับเป็นอยางดี
แตมีจุดออนของรานสหกรณแ คือ ไมสามารถขยายรานได เนื่องจาก พื้นที่นอย ที่ดินราคาแพง และไมมีการขายเชื่อ
ใหกับสมาชิก เป็นผูแกปัญหาทุจริต มีความรูเรื่องสหกรณแ ยืนหยัดการขายโดยเงินสด สอนใหมีวินัยทางการเงิน (มี
เทาไหร ใชเ ทานั้ น ) มีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงธุร กิจ เป็ นผูนํ าความคิ ดที่ดี มีก ระบวนทั ศนแ เป็น ตัวอยางของราน
สหกรณแตนแบบ
2. ผจก.สกก.ศรี ป ระจั น ตแ จํ า กั ด จ.สุ พ รรณบุ รี (คุ ณ ชู ช าติ อิ น สว าง) เป็ น ผู นํ าสหกรณแ ใ น จ.
สุพรรณบุรี เป็นผูริ เริ่มโครงการใหม เชน เทคโนโลยี ทําสหกรณแเป็น ตลาดกลางใหสมาชิกใช ประโยชนแ และหา
รายไดใหสหกรณแ มีกิจการ (โรงสี ยุงฉาง ปั๊มน้ํามัน)
3. ผจก.สอ.มศว.ประสานมิตร จํากัด (คุณสัญชัย เตชะมนูญ ) เป็นคนมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่ม
แกไขสภาวะการของ มศว.ดานการเงินไดเป็นอยางดี
4. ประธานกรรมการดําเนิ นการสอ.กฟผ. จํ ากั ด - ผู นําความคิ ด รับ ผิด ชอบต อสมาชิก มี ระบบ
มาตรฐานสากลมาใชในองคแกร ไมรับโบนัส
4.2 รูปแบบและรายละเอียดงานประกาศเกียรติคุณ ประจาปี 2555
รายละเอียดงาน
ผูกลาวตอนรับ : นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ
ผูกลาวรายงาน : คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ
ผูกลาวประกาศเกียรติคุณฯ : ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
ผูกลาวเปิด : ฯพณฯองคมนตรี นายอําพล เสนาณรงคแ
ผู้ร่วมเสวนา - ภาคเช้า
หัวข้อ : ทาสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน
ดร.สุปรีดแ วงศแดีพรอม
: สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คุณลดาวัลยแ คําภา
: รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
คุณสมชาย ชาญณรงคแกุล : อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณแ
รศ.สมพร อิศวิลานนทแ
: นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติและ
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คุณมานะ สุดสงวน
คุณอรุษ นวราช

คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ
: ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณแเครดิต
ยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
: กรรมการผูจัดการโรงแรมโรสการแเดนริเวอรแไซดแ จํากัด

ผู้ร่วมเสวนา - ภาคบ่าย
หัวข้อ Farmer Shop ทางเลือกของประชาชน
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
: ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
คุณกาญจนา คูหากาญจนแ : ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
คุณบุญเกิด ภานนทแ
: ผูจัดการสหกรณแการเกษตรวิสัย จํากัด
คุณศศิธร วิเศษ
: ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณแ
คุณดาบชัย ใจสูศึก
: ผูจัดการใหญชุมนุมสหกรณแเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลยแ : บริษัท ซองเดอรแไทยออรแแกนิค ฟฺูด จํากัด
คุณวริศรา เมฆานนทแชัย
: ประธานสภาผูบริโภคขาวคุณธรรม
โดยเลขานุการ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ไดมีการกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงการถายรูปจากคราวที่แลว
ซึ่งปีนี้ จะจัด บรรยากาศการถายรู ปใหมีความอบอุน และจะมี การจั ดหองประชุ มไว หนึ่งห องเพื่ อใหท านประธาน
ผูทรงคุณวุฒินั่งเพื่อที่ผูรวมงานจะไดถายรูปรวม
และไดมีการเสนอโมเดลโลประกาศเกียรติคุณ โดยที่ประชุมมีมติใหเปลี่ยนแปลง เรื่องของชื่อสหกรณแให
มีขนาดใหญขึ้น และคํากลอนตองมีการพิสูจนแตัวอักษรใหถูกตอง
4.3 ทบทวนคุณสมบัตินักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
เลขานุ การ รศ.จุ ฑาทิพ ยแ ภั ท ราวาท ได มีก ารเสนอให ทบทวนว าจะมี ก ารพิ จารณาให ส หกรณแ และนั ก
สหกรณแแหงชาติ และสหกรณแและนักสหกรณแแหงชาติดีเดนแหงชาติใหไดรับพิจารณาไดหรือไม ทางที่ประชุมได
สรุปวา
บุคคลที่ไดรางวัลนักสหกรณแแหงชาติ ไมนํามาพิจารณารางวัลนักสหกรณแที่มีคุณคา สวนสหกรณแดีเดน
แหงชาตินั้น จะมีการพิจารณาใหรับรางวัลสหกรณแท่มี ีคุณคาได แตตองมาจากการเสนอชื่อหรือการสมัครเทานั้น
วาระที่ 5 อื่นๆ
ประชุมนัดหมายครั้งตอไป คือ เป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2555 โดยมีการรับประทานอาหารเที่ยงรวมกัน
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
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รายงานการประชุม
ประชุมหารือการจัดงานประกาศเกียรติคุณและงานเสวนาวิชาการ ประจาปี 2555 ร่วม
กับชสค.
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
ผู้เข้าประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท
2. คุณดาบชัย
ใจสูศึก

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
ผูจัดการใหญชุมนุมสหกรณแเครดิตยูเนี่ยนแหง
ประเทศไทย จํากัด
3. คุณจันทรแจิรา เนาวประสิทธิ์ ผูจัดการฝุายบริหารทั่วไป ชสค.
4. คุณพิชญธิดา บุญมา
งานเลขานุการ สํานักอํานวยการ ชสค.
5. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ผูจั ด การใหญชุ ม นุ มสหกรณแเ ครดิต ยู เ นี่ย น จํ ากั ด และที มงาน รว มประชุ ม หารื อ กั บ
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ เพื่อหารือการเป็นเจาภาพรวมจัดงานประกาศเกียรติคุณ
นักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคาและงานเสวนาวิชาการ ประจําปี 2555 มีขอสรุปดังนี้
คุณดาบชัย ใจสูศึก ไดแจงที่ประชุมวาทางชสค.ไดประสานงานไปยังชุมนุมสหกรณแเครดิต
ยูเนี่ยน สาขาตาง ๆ เพื่อเสนอนักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคา ซึ่งอยูร ะหวางรวบรวมขอมูลของนัก
สหกรณแแ ละสหกรณแ ที่มีคุณ คาเพื่อเสนอชื่อเขารับรางวัล ประจํ าปี 2555 แบง เป็น ประเภทนัก
สหกรณแที่มีคุณคาจํานวน 1 ราย และประเภทสหกรณแที่มีคุณคาจํานวน 2 สหกรณแ และปีนี้ทางชสค.
จะขอเป็นเจาภาพรวมในการจัดงานดังกลา วดวย โดยจะสนับสนุนในสวนของงบประมาณ จํานวน
30,000 บาท และสนับสนุนบุคลากรมาชวยงานในสวนของปฏิคม การรับรองแขกผูใหญ รับรองนัก
สหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคาที่ไดรับรางวัลในปีนี้ รวมทั้งจะขอเชิญแขกในสวนของสหกรณแเครดิตยู
เนี่ยนรวมงาน จํานวน 100 คน และจะแจงรายชื่อมายังสถาบันกอนวันงาน 1 สัปดาหแ
ที่ประชุมไดขอนัดหมายประชุมเตรียมงานระหวางทีมงานชสค.รวมกับสถาบันอีกครั้งกอน
วันงาน และจะไดมีการนัดหมายอีกครั้ง
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที่ 7 (ภาคเช้า)
วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
ภัทราวาท
หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
3. ผศ.ดร.อภิรดี
อุทัยรัตนกิจ
นักวิจัยโครงการวิจัย Farmer Shop
4. คุณสายสุดา
ศรีอุไร
รองผูอํานวยการฝุายบริหาร สว.สก.
5. คุณกาญจนา
คูหากาญจนแ
ประธานกรรมการบริหารโครงการราน
Farmer Shop
6. คุณบรรหาร
แสงฟูาสุวรรณ
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
7. คุณสุขุม
ไวทยธํารงคแ
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
8. คุณสมพงษแ
ชุมเพ็งพันธุแ
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
9. คุณรัตนพงษแ
จันทะวงษแ
กลุม ฟักขาวไทยพัฒนา
10. คุณศุภชัย
ศิริกลุ พิบูลยแ
กลุม รานไลเฮงเภสัช
11. คุณกัลยาณี
หยูเอี่ยม
กลุม ไชโปูวหวานตราชฎา
12. คุณณิชชารียแ
เชาวแธํารงวรรธนแ
กลุม บริษัทเชาวแธํารงวรรธนแเฮลทแตี้ฟดู สแ จํากัด
13. คุณอาลิษา
อารแกุล
กลุม บริษัทโปรแพลนอุตสาหกรรม จํากัด
14. คุณนัสยาลักษณแ เนตรจรัสแสง
กลุม หจก.จรัสแสง
15. คุณณฐมน
รัตนผล
กลุมไรรักษมน
16. คุณณัฐวุฒิ
เผาปรีชา
กลุม บริษัทโจ-ลี่แฟมิลี่ จํากัด
17. คุณวรรณวิมล
เฟื่องฟูสิน
กลุม หางตาวัน
18. นางสาวรัชฎา
แกวดวงดีบริษัท
กลุม บางกอกพัฒนา ไวนแเนอรี่ จํากัด
19. นางสาวนุดี
เอ็มลูนา
กลุม หจก.ฟลาวเวอรแฟดู
20. คุณสิงหา
มีชัยประเสริฐสุข
กลุม บริษัทศกลพรรณจํากัด
21. คุณวันเพ็ญ
กาณจนแวัฒกุล
กลุม ฟารแมผึง้ เทพภักดี
22. คุณเวชกร
กอบกุลไชย
กลุม บริษัทอินทัชธนกร จํากัด
23. คุณวีรวรรณ
นทกุล
กลุม บริษัทโนวัส อินเตอรแเทรด จํากัด
24. นางทิพวัลยแ
วิเศษพุทธศาสนแ
กลุม บริษัท T&P MARKETING
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพจนแ
2. นายสนธยา

สุขสมงาม
สีแดง

เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ
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3.
4.
5.
4.

นางสาววสินธรา
นางสาวณัฐกานตแ
นางสาววิภาดา
นายงสาววันวิสาขแ

ขวยเขิน
สหวัชรินทรแ
ชวยดวง
ยวงใย

เจาหนาที่โครงการวิจัย
เจาหนาที่โครงการวิจัย
เจาหนาที่โครงการวิจัย
เจาหนาที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุม 9.30 น.
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ กลาวเปิดการประชุม
โครงการคัดเลือกสินคา Farmer Shop ครั้งที่ 7 และชีแ้ จงรายละเอียดของงาน โดยชวงเชาจะเป็นการ
คัดเลือกสินคาราน Farmer Shop ชวงบาย จะเป็นเวทีระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ
“แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ Farmer Shop”
ช่วงเช้า
08.30 - 09.00 น. : ลงทะเบียน / กรอกแบบฟอรแมรายละเอียดสินคา
/ ถายรูปสินคา
09.00 - 09.10 น. : กลาวเปิดการประชุม
โดย ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
09.10 – 10.00 น. : ชี้แจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop และเงื่อนไขการสง
สินคาเขา ราน Farmer Shop โดย รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์
ภัทราวาท,และ คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop
10.00 – 12.00 น. : นําเสนอสินคาเพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือก และสรุปผลการ
ตัดสินโดย คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า
12.00 - 13.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
12.30 - 13.00: น.
13.00 - 13.30 น.

:
:

13.30 – 14.30 น.

:

ลงทะเบียน
กลาวเปิดและชีแ้ จงรายละเอียดการประชุม โดย ผู้อานวยการ
สถาบัน วิชาการด้านสหกรณ์
เวทีร ะดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ “แนวทางการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ Farmer Shop ประเด็น:
(1) ข้ อ เสนอส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการในการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
Farmer Shop
(2) องค์ความรู้ที่ต้องการ ข้อเสนอแนะสาหรับแนวทางการ
ขับเคลื่อน
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14.30 – 15.20 น.

:

15.20 - 16.00 น.

:

16.00 น.

:

กลุ่ม 1 : วิทยากรประจากลุ่ม : คุณกาญจนา คูหากาญจน์
กลุ่ม 2 : วิทยากรประจากลุ่ม :
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ
กลุ่ม 3 : วิทยากรประจากลุ่ม : คุณสุขุม ไวทยธารงค์
กลุ่ม 4 : ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
และคุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์
นํา เสนอผลการประชุม กลุม ยอ ย (กลุ ม ละ 10 นาที) โดย
ตัวแทนกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม
สรุปผลการประชุมกลุมยอย และกลาวปิดการประชุม
โดย ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ถายรูปหมูเ ป็นที่ระลึกรวมกัน

รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ชี้แจงรายละเอียดโครงการราน Farmer Shop ซึ่งมีสโลแกนวา
“ไมไดหวังที่กําไร แคอยากใหเป็นลูกคาประจํา ” วิสัยทัศนแ “รานคาปลีกที่มีผูผลิตและผูบริโภคเป็น
เจาของรวมกัน” ความหมายของแบรนดแ และคุณบุญซื่อ
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แนวคิดธุรกิจ
ตัวแบบรานคาปลีกทางเลือกภายใตแบรนดแ “
” จะครอบคลุม ระบบบริหาร
จัดการตั้งแตกิจกรรมระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําของโซอุปทานสินคาเกษตรแปรรูป ไดแก
ระบบจัดหาวัตถุดิบสินคาเกษตร กิจกรรมการผลิตของผูประกอบการที่มีจิตสํานึกการพึ่งพาและ
รวมมือกัน (ที่สําคัญ ไดแก สหกรณแ สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการรายยอย ผูประกอบ OTOP
และ SMEs) การพัฒนาคุ ณภาพ การบรรจุ หีบหอ ระบบการขนสง และกระจายสินคา ระบบการ
บริหารจัดการรานคาปลีก (การจัดหา การกําหนดราคาสินคา การรับรองคุณภาพ และการจําหนาย
สินคา)
ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแใหการสนับสนุนและใหความสําคัญวาจะทํา
อยางไรเพื่อที่จะดูแลผูประกอบการอยางไรใหมีธุรกิจที่ยั่งยืน
องค์กรที่รับผิดชอบ
Farmer Shop จะดําเนินการภายใตความรับผิดชอบของสถาบันวิชาการดานสหกรณแ คณะ
เศรษฐศาสตรแ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรแ โดยตัวแบบราน Farmer Shop จะจัดตั้งและดําเนินการ
ณ คณะเศรษฐศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ
พันธกิจ
มุงพัฒนาระบบการจัดการโซอุปทาน ผานเครือขายผูประกอบการ ที่มีจิตสํานึกการพึ่งพา
และรวมมือกันในการจําหนายสินคาเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือไววางใจแกผูบริโภค และ
หันมาเป็นลูกคาประจํา
กระบวนการทั้งหมดเป็นการจัดการโซอุปทานอาหาร ซึ่งเป็นสิ่ง ที่สําคัญ เพราะมีความ
เกี่ยวของกับตัวผูผลิต วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ของผูประกอบการขนสง กระบวนการโลจิสติก
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการบริหารจัดการ คาสง คาปลีก ไปจนถึงผูบริโภค ตรงนี้
จะใชเทคนิคการบริหารจัดการมาใชกับเครือขายผูประกอบการ สิ่งที่สถาบันฯมีนั้นคือ อาวุธประจํา
มือ คือคุณคาสหกรณแทําอยางไรใหผูประกอบการมีสวนรวม มีจิตสํานึกที่จะรวมมือ รวมพลังกัน ที่
จะขับเคลื่อนโครงการราน Farmer Shop ใหบรรลุเปูาหมายใหเป็นที่เชื่อถือ ไววางใจแกผูบริโภคและ
หันมาเป็นลูกคาประจํา
องคแความรูที่นํ ามาบริห ารจั ด การครอบคลุ มทั้ ง กิจ กรรมต น น้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา มี
ทั้งหมด 5 ขัน้ ตอน ซึ่งการคัดเลือกสินคาในวันนีอ้ ยูใ ยกระบวนการชั้นลางสุด
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กรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการของร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Farmer
Shop
ขัน้ ที่ 1 การสรางเครือขายอุปทานในสินคา 3 หมวด ไดแก อาหาร อุปโภค และของใชของ
ที่ระลึก
ขัน้ ที่ 2 การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐานและยั่งยืน
ขัน้ ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซอุปทาน
ขัน้ ที่ 4 การจําหนายสินคาแกผูบริโภค และการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาปลีก
ขัน้ ที่ 5 การสรางแบรนดแ Farmer Shop
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โครงสร้างธุรกิจ

Farm er
Shop
SM Es

การสร้างสรรค์คุณค่าของระบบธุรกิจ Farmer Shop
โดยขณะนี้เจาหนาที่โครงการไดจัดทําเว็บไซตแของราน Farmer Shop ไวในเว็บไซตแของ
สถาบันวิชาการดานสหกรณแ ที่ http://cai.ku.ac.th/farmershop/html/index.html โดยมีร ายละเอียด
ความเป็นมา กระบวนการดําเนินงาน และรายละเอียดของสินคาที่ผานการคัดเลือกพรอมมี Story
ของสินคาแตละชนิด โดยยกตัวอยาง Story ของผลิตภัณฑแสบูสามอนงคแ (Trio Soap) นอกจากนี้ยังมี
การประชาสัมพันธแโครงการผานสื่ออินเตอรแเน็ต เชน Facebook ดวย
รศ.จุฑ าทิพยแ ภัทราวาท ไดเสนอภาพการจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธแโครงการราน
Farmer Shop งานมหกรรม สกว. Outlet ณ ตลาดสุขใจ Outlet กฟผ.
จากนั้นกลาวถึง ระเบียบการเป็น สมาชิก พรอมยกตัวอยางผลิต ภัณ ฑแในโครงการ เชน
ผลิตภัณฑแขาวคุณธรรม ขาวเกิดบุญ โดยจะใชขาวทัง้ สองแบรนดแนี้เป็นโครงการสั่งซือ้ ขาวจากชาวนา
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ผลิตภัณฑแน้ํานมขาวโพดจากไรสุวรรณ น้ําฟักขาว หรือไอศครีมสไตลแอิตาเลียน ชาใบหมอนออรแแก
นิคกาญจนา พริกแกงแมเกตุ กลวยเล็บมือนางศรีภา กระเจี๊ยบและบล็อกโคลีอบกรอบไพร ทิพ
กาแฟชุมพร และผลิตภัณฑแสมุนไพรชมพูพันทิพยแ
เมื่อ รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กลาวชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการเรียบรอยแลวจึงขอเปิด
เวทีเชิญคณะกรรมการใหมุมมองการเขารวมโครงการ Farmer Shop
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และเลามุมมอง ตอนแรกนั้นที่
เขามาชวยในโครงการ คิดวาเป็นเรื่องที่สําคัญของอนาคต ถาเกิดเราไมชวยกันพัฒนาตรงนี้ สินคา
ไทย คนไทยไมใช มีขอจํากัดแควงแคบ เราจะขยายตลาดใหประสบความสําเร็จไดอยางไร การจะ
ประสบความสําเร็จนั้น เริ่มดวยพืน้ ฐานของตัวสินคาตองไดคุณภาพ เราจะไดของที่ดี เราตองมองไป
ที่เกษตรกรที่จะสงวัตถุดิบใหเราดวย เพราะฉะนั้น เราจะไดของดี ผูผลิตหรือเกษตรกรก็ตองดีดวย
คือ เราจะตองมองไปที่ตัวของเกษตรกรดวย เมื่อไรที่เกษตรกรสามารถลืมตาอาปาก ไมถูกเอารัด
เอาเปรี ยบจนต อ งทิ้ ง อาชี พ ไป มัน คงส ง ผลระทบถึ ง ความมั่ น คงทางอาหารด ว ย ก็ เลยมองว า
กระบวนการที่จะประสบความสําเร็จก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งใหคนกลุมหนึ่งสามารถยืนอยูไดในระบบ
นี้ ก็เลยอยากจะชวยผูประกอบการวาเราจะตองทําอยางไรถึงจะพัฒนาไปดวยกัน เราจะดูเรื่อง
วัต ถุดิบ ผูแปรรูป SME ผูบริโ ภคไดของมีคุณ ภาพ สุขภาพดี อยากจะชวนผูประกอบการมาชวย
พัฒนาตรงนี้ แลวเราจะกาวไปขางหนาอยางมั่นคง มีความมั่นคงทางอาหารรวมกัน ทั้งเกษตรกรและ
ผู ป ระกอบการ ผู ป ระกอบการขายของไทย เกษตรกรอยู ใ นอาชี พ ของเขาได เราจะประสบ
ความสําเร็จนั้นใหมองตนน้ําดวยใหเขาสามารถอยูไ ด ใหดู contace farm รูวาวัตถุดิบมาจากไหน ใน
อนาคตเรื่อง food safty นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญการรูวาวัตถุดิบมาจากไหน จะเป็นชองทางหนึ่งใหสินคา
เราโดดเดนกวาคนอื่น
รศ.จุฑ าทิพย์ ภัทราวาท กลาวต อวาสิ่ง ที่ ผศ.ดร.อภิร ดี อุทัยรัต นกิจ เป็น เรื่ องการ
เชื่อมโยงนโยบายของรัฐ ซึ่งมีหลายหนวยงานไดทํา เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณแ แตสิ่งที่นา
เป็นหวง คือ ทางภาครัฐมีนโยบายมากมายและคลายกับสิ่งที่สถาบันฯกําลัง ทําอยู แตดําเนินการ
แตกตางกัน เชน รัฐมีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงผูประกอบการโดยเฉพาะ SME ทําอยางไรที่จะผลักดันให
เขาสูโลกและอาเซียน แตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ มองเห็นชองวาง คือ หนวยงานแตละหนวยงาน
สงเสริมงานกันไปคนละดาน แตทางผูประกอบการยังมองเห็นชองวาง ทางราน Farmer Shop เองจะ
เขามาทําหนา ที่ใ นการประสานงานชวยทั้ง ตัวผูประกอบการเองและตัว ผูบริโภค ทางสถาบัน ฯ
มองเห็นวาจุดหนึ่งที่นาจะทําได อยางรวดเร็ว คือ เราตองมีการประสานงานกับผูประกอบการ ซึ่ง
สถาบันฯจะเขามาอยูต รงกลางระหวางเกษตรกรที่เป็นเจาของวัตถุดิบ รัฐบาลพยายามที่จะชวยเหลือ
แตคิดวาเป็นไปไดอยาก เพราะ รัฐไมเป็นผูซอื้ วัตถุดิบ เกษตรกรตองประสานงานกับผูประกอบการ
โดยตรง จะเป็นการเชื่อมโยงที่เขาถึงไดจริง
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Farmer Shop จะเป็นสถานที่ เป็น outlet จําหนาย ที่เป็นทางเลือกของผูประกอบการบาง
กลุมเทานั้น ซึ่งคงจะตรงกับนโยบายของประเทศในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคแ เป็น
การสรางคุณคา ก็คอื แบรนดแ Farmer Shop เป็นเรื่องของการรณรงคแใหผู บริโภคที่เห็นคุณคาของ
การเกษตรไทย ผูประกอบการรายยอย
คุณศรุดา โลหะนะ พูดในแงผูผลิตอาหารจําหนายในประเทศ การผลิตในประเทศตองขอ
อนุญาตผลิตอาหารกอน ขั้นแรก ขออนุญาตสถานที่ผลิต เชน ความสะอาด GMP ถาเป็นอาหาร
พรอมบริโภคทัน ที กระทรวงสาธารณสุข มีขอกํ าหนดวา ถ ามีตน ทุน คา ใชจา ยไมม ากพอ ใหใ ช
มาตรฐานที่ต่ํากวา GMP คือ primary GMP ถาผานตามเกณฑแแลว ตอมา คือ การขออนุญาตของตัว
ผลิตภัณฑแ ขอเลข อย.
อนาคตจะมีการเปิดประเทศเขาสูอาเซียน ก็จะมีการเนนเรื่องคุณภาพการผลิต เพราะจะมี
ผลิตภัณฑแจากประเทศใกลเคียงและจากประเทศของเรามาแขงขันกัน ผูผลิตตองเนนเรื่องคุณภาพ
ผลิตภัณฑแเป็นหลักและความสะอาดดวย การผลิตอาหารเพื่อสงออกตางประเทศ ตองดูวาคูคามีขอ
กําหนดเรื่องคุณภาพอยางไร เชน GMP HACCP ซึ่งผูผลิตตองปฏิบัติตาม
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop บอก
เลาประสบการณแ เคยสงสินคาในหางสรรพสินคามากอน แตประสบปัญหาถูกคา GP ตองออกจาก
หาง เพราะไมสามารถสูราคาได อาจารยแ จุฑาทิพยแ ชวนมารวมโครงการ จึงเห็นวามีชองทางที่จะ
สามารถอยูร อด สินคาที่ผลิตโดยคนไทย บริโภคโดยคนไทย มีบรรจุภัณฑแท่ดี ี แตโดนคา GP ก็ไมไหว
เพราะทําไปก็ไมไดอะไรเลย มีชองทางไหนที่จะอยูรอดก็ตองทํา ซึ่งชองทางนี้เป็นอีกชองทางหนึ่งที่
ไมไดเอาเปรียบผูบริโ ภคแลวเราก็ยังสามารถที่จ ะอยูได ไมไดหวัง กําไร แคพออยูได มีกําไรอยาง
สมเหตุสมผล และตามมาดวยสุขภาพที่ดีของผูบริโภค
คุณสุขุม ไวทยธารง กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop งานของอาจารยแเป็น
การวิจัยเชิปฎิบัติการ หาขอมูลแลวหาขอที่ดีที่สุดมาใหเราปฎิบัติ ลาสุดไดมีการไปออกบู฿ท สกว. เรา
ไปยืนมีลูกคาเดินเขาราน ลูกคารูวาเราทําอะไร ถาเราไดแนะนําไดประชาสัมพันธแสินคา ผูคนก็จะ
เขาใจและซือ้ สินคาเรา การที่เรามารวมกับ Farmer Shop นั้นเป็นชองทางที่ดีแลว
คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop ทําผลิตภัณฑแ
กลวยเล็บมือนาง ซึ่งเป็นสินคาเกษตรโดยตรง ถาไมมีอาจารยแใหคําปรึกษาคงจะเลิกทําไปแลว เลย
เกิดความคิดใหมท่จี ะรวมใจกับอาจารยแ ใหเกษตรกรรักในสิ่งที่ตัวเองปลูก ผูปลูกกลวยรวมกันนํามา
ผลิตและสงออก สิ่งที่คิดวาผลิตได ขายไดดี แตเมื่อวัตถุดิบขาด ก็ตองกลับมาสูจุดเดิม ถาสินคาเราดี
จริง เราพัฒนาไดคุณภาพจริง เราจะไปไดไกล แตท่เี ราขาดนั้น คือ องคแความรู
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คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop ไดรับการคัดเลือก
สินคามาเหมือนทานอื่น ๆ เป็นสิน คาที่เกี่ยวกับสมุนไพร ถาเกี่ยวกับอาหาร เครื่องใช ไมคอยจะมี
ปัญหาเทาไร สินคาพวกสมุนไพร เชน เครื่องสําอางคแ สบู เป็นสินคาเกี่ยวกับความเชื่ อถือ ถาไมมี
การโปรโมทก็จะเขาถึงอยาก คนขายตองมีความรู ปัญหาของผูประกอบการ คือ ตองมีองคแกรมา
ชวยสนับสนุน ถาไมไดรับการสนับสนุน จะใหญเร็วไมได ถาสรางฐานลูกคาไมพอ แลวเมื่อเปิดตัวเรา
จะถู ก เบี ยด ระบบการคา ของสถาบัน ฯ เป็ น ชอ งทางหนึ่ ง ถ ามีอ าเซี ยน ทุก อยางจะไรขอบเขต
เพราะฉะนั้นก็ตองมีองคแกร สถาบันมาชวยขับเคลื่อน อยากใหทุกทานมาสัมผัสแลวจะรู
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop การทําราน Farmer Shop
ไมไดมองที่การจะมียอดขายเพิ่มหรือไม แตจะมองที่แผนระยะยาวเพื่อเป็นทางเลือก ซึ่ งเมื่อทานใด
เป็นสมาชิกแลว ก็ไมไดปดิ กั้นการทําธุรกิจในชองทางอื่นๆของสมาชิก ความตั้งใจของ Farmer Shop
1. สินคาเป็นสินคาคุณภาพ
2. ใหความสําคัญเกี่ยวกับกิจกรรมตนน้ํา นั้นก็คือ วัตถุดิบ ถึงแมวาเราจะขายสินคาไดดี
แตถาขาดวัต ถุดิบเราก็ดําเนิน การตอไมได สถาบันฯจะชวยแกปัญหาความยากจนของเกษตรกร
มากกวา แตที่มารวมกับทานผูประกอบการ เพราะทานมีพลังที่จ ะแกปัญหาเกษตรกรไทยที่เป็น
กลุมเปูาหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ และพอนําชุดความรูของการนําโซอุปทานมาจัดคนที่
มีบทบาทสําคัญขึ้นมาใน foodchain ทันที รานคาปลีกภายใตแบรนดแ Farmer Shop ที่ผูผลิตรวมทั้ง
เกษตรกรเป็นเจาของรวมกัน
จากนั้น รศ.จุ ฑ าทิพยแ ภัทราวาท เปิด เวที ใหผูประกอบการนําเสนอสิน คาที่นํามารว ม
คัดเลือกในวันนี้ ดังตอไปนี้
1. คุณรัตนพงษ์ จันทะวงษ์ กลุม เกษตรฟักขาวไทยพัฒนา ผลิตน้ําฟักขาวพรอมดื่ม มี
นโยบายเพื่อตองการใหคนมีสุขภาพดี กินอาหารที่มีประโยชนแ ไดรับมาตรฐาน อย. มีสมาชิก 50 ราย
มีส มาชิกอยูในจั งหวัด นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร มีเนื้อที่ 50 ไร มี
การศึกษาเรื่องของผลผลิต วิจัยพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุแ เพื่อพัฒนาใหไดผลผลิตสูงขึ้ น มหา
วิทยาลับราชภัฏนครปฐม ชวยดูเรื่องการปลูกและ การพัฒนาเมล็ด ดูชวงของการเก็บเกี่ยววาชวงใด
มีคุณคาทางอาหารสูง สินคาที่นํามาเสนอ
1. น้ําฟักขาว (ไมมีน้ําตาล) บรรจุขวดแกว ขนาด 180 cc.
2. น้ําฟักขาว (มีน้ําตาล) บรรจุขวดแกว ขนาด180 cc.
2. คุณศุภชัย ศิริกุลพิบูลย์ รานไลเฮงเภสัช ผลิตยาฮาเตอรแเจล เป็นยาทาแกอาการปวด
ขอ กระดูก ซึมซาบสูผิวไดอยางรวดเร็ว ไมล ะคายผิว ไมผสมสารเคมี เป็น สมุน ไพรสกัด เขมขน

1-370

ปัญหาที่พบในการขาย คือ ตองใชความนาเชื่อถือ โดยการใหเซลลแไปเสนอตามรานขายยากอน และ
ใหทดลองกอน รานจะใหฝากขาย ถาผลิตภัณฑแดีจริงถึงจะซือ้ สินคาที่นํามาเสนอ
1. ยาฮาเตอรแเจล ขนาด 40 กรัม
2. ยาฮาเตอรแเจล ครีมคูล ขนาด 40 กรัม
3. นางกัลยาณี หยู่เอี่ยม ไชโปูวหวานตราชฎา เป็นผูผลิตไชโปวหวาน ซึ่งเป็นผูผลิตตนน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา และผลิตขิงดอง เป็นผูผลิตกลางน้ําและปลายน้ํา วัตถุดิบไชโปว จะใชการให
เมล็ดพันธุแแกเกษตรกรไปปลูก ปลูกในแถบ โพธาราม ราชบุรี ปลูกในฤดูหนาวของทุกปี เมื่อครบ 45
วันเกษตรกรจะมาสงที่โรงงาน ปัญหาที่พบ วัตถุดิบไมพอในการผลิต จึงทําการปรึกษากับเกษตรกร
ผูปลูก ไดขอสรุปวาปลูกฤดูฝนดวยแตตนทุนจะสู ง ไดผลผลิตนอย ไดรับมาตรฐาน GMP Codex
HACCP การตลาดในประเทศ 75 % (moderntrade, Big C ,Foodland ของ the mall) ตางประเทศ 25
% เป็น OEM เขาเอาไปบรรจุเอง และ เอาไปประกอบอาหาร 10% สินคาที่มาเสนอ
1. ไชโปูวตราชฎา ชนิดหัว บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 200 กรัม
2. ไชโปูวตราชฎา ชนิดฝอย บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 200 กรัม
3. ไชโปูวตราชฎา ชนิดลูกเตเา บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 200 กรัม
4. ไชโปูวตราชฎา ชนิดสับ บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 200 กรัม
5. ไชโปูวตราชฎา ชนิดแวน บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 200 กรัม
6. ไชโปูวตราชฎา ชนิดเค็ม บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 200 กรัม
7. ไชโปูวลูกเตเา 3 รส บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 150 กรัม
8. เกีย้ มฉาย 3 รส บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 300 กรัม
9. ผักดองเปรีย้ ว บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 400 กรัม
10. ขิงดองเตาเจี้ยว บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 150 กรัม
4. น.ส.ณิชชารีย์ เชาว์ธารงวรรธน์ บริษัทเชาวแธํารงวรรธนแเฮลทแตี้ฟูดสแ จํากัด ผลิต
แคบหมูอบลมรอนสําเร็จรูป ซึ่งมีผลิตภัณฑแ 2 แบบ คือ แคบหมูอบลมรอนสําเร็จรูป และแคบหมูอบ
ลมรอนกึ่งสําเร็จรูป แตไมไดเอาแคบหมูอบลมรอนกึ่งสําเร็จรูปมา เนื่องจากขัน้ ตอนบรรจุภัณฑแยังไม
ลงตัว ผลิตภัณฑแมาจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลลานนา ไดทุนจาก สกว.
จดอนุสิทธิบัตรเรียบรอยแลว ขอดีของผลิตภัณฑแ เนนเรื่องสุขภาพ ไมผานกระบวนการทอดน้ํามัน ใช
การอบรมรอน ปริมาณไขมันจึงลดลง ไดมาตรฐาน อย.
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การตลาด กําลังดําเนินการประชาสัมพันธแใหผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของทอด ให
มาคํานึงถึงสุขภาพ สินคาที่นํามาเสนอ
1. แคบหมูอบลมรอนสําเร็จรูป บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 35 กรัม
2. แคบหมูอบลมรอนสําเร็จรูป บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 65 กรัม
3. แคบหมูอบลมรอนสําเร็จรูป บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 130 กรัม
5. คุณอาลิษา อาร์กุล บริษัทโปรแพลนอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตภัณฑแสงออก 90% ขาย
ในประเทศ 10% สินคาที่นํามาเสนอ
1. Sweet Chili Sauce บรรจุในขวดแกว ขนาด 370 กรัม
2. Suki Yaki Sauce บรรจุในขวดแกว ขนาด830 กรัม
3. Red Curry Paste บรรจุในขวดแกว ขนาด240 กรัม
4. Green Curry Paste บรรจุในขวดแกว ขนาด 240 กรัม
5. แปูงสําเร็จรูปขนมคุกกีเ้ นย บรรจุถุงฟอยดแ ขนาด 400 กรัม
6. แปูงสําเร็จรูปฮะเกเา บรรจุถุงฟอยดแ ขนาด400 กรัม
7. แปูงสําเร็จรูปขนมบัวหิมะ บรรจุถุงฟอยดแ ขนาด 460 กรัม
8. แปูงสําเร็จรูปขนมปุยฝูาย บรรจุถุงฟอยดแ ขนาด 400 กรัม
9. Chili Sauce บรรจุในขวดแกว ขนาด 320 กรัม
6. คุ ณนัสยาลักษณ์ เนตรจรัสแสง หจก.จรัสแสง ผลิตสิน คาหลัก คือ มะมวงกวน
วัต ถุดิบ ปลูกเอง มีเนื้อที่ 200 กวาไร มะมวงปลอดสารพิษ ปลูก แบบธรรมชาติ ไมเนนสารเคมี
มะมวงจะมีกลิ่นหอม มี 3 รส ไมปรุงแตงรส ใชความหวานของมะมวงเป็นหลัก ไมเติมน้ําตาล แตละ
รสชาติไดรับความหอมของมะมวงแบบธรรมชาติ
ปัญหา มะมวงจําหนายในประเทศยังไมมีการสงออก เพราะวัตถุดิบไมเพียงพอ สินคาที่
นํามาเสนอ
1. มะมวงกวนอนามัย บรรจุกลองพลาสติก ขนาด 140 กรัม
2. มะมวงกวนอนามัย บรรจุกลองพลาสติก ขนาด 280 กรัม
3. หนอไมอนามัย บรรจุถุงพลาสติกอัดสุญญากาศ ขนาด 300 กรัม
4. ขิงดองเตาเจี้ยว บรรจุขวดแกว ขนาด 250 กรัม
5. ขิงดองสามรส บรรจุขวดแกว ขนาด 340 กรัม
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7. คุณณฐมน รัตนผล ไรรักษมน ผลิตภัณฑแขายดี มะขามแกะเม็ด สงประเทศฝรั่งเศส
เนือ้ นุมบาง ปลูกแบบปลอดสารเคมี ใชมูลวัวเป็นปุยในไร มะขามอบน้ําตาลทรายแดง ใชน้ําตาลไม
ฟอกสี นําตาลออย สินคาที่นํามาเสนอ
1. มะขามหวานแกะเม็ด 550 กรัม
2. น้ํามะขามหวานเขมขน 550 ml., 350 ml.
3. น้ํามะขามหวานสกัดพรอมดื่ม(Sugar Free) 125 ml.
4. แยมมะขามหวาน 350 ml.
5. กลวยน้ําวาอบธรรมชาติ 350 กรัม
6. กลวยน้ําวาอบน้ําผึง้ 400 กรัม
7. กลวยหักมุกไสมะขาม 120 กรัม
8. มะขามหยี 100 กรัม
9. สบูมะขาม 80 กรัม,125 กรัม
10. แชมพูมะกรูด&ใบหมี่ 250 ml., 350 ml., 550 ml.
11. สบูเหลวมะขาม&น้ําผึง้ 350 ml.
8. นายณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา บริษัทโจ-ลี่แฟมิลี่ จํากัด ผลิตภัณฑแผลไมกรอบ 100% เวลบี
และเวจจี้ ไดมาตราฐาน GMP HACCP ฮาลาล โดยผลิตภัณฑแ เวลบี ทําใหกรอบโดยใช ความเย็น
แบบ Freez dry คุณคาทางอาหารยังคงเหมือนผลไมสด เวจจี้ เป็นผลิตภัณฑแที่คอนขางเหมาะกับ
วัยรุน มีขายใน 7-11 ใชก ระบวนการทอดสุญญากาศ ใชน้ํามัน ลําขาวในการทอด ที่อุณหภูมิ 70
องศาเซลเซียส ดังนั้นตัววิตามินยังคงอยู แตคุณคาทางสารอาหารจะนอยกวาของเวลบี และราคา
ถูกกวา สินคาที่นํามาเสนอ
1. สตรอเบอรแรี่กรอบ บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 30 กรัม
2. กลวยกรอบ บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 30 กรัม
3. ขนุนกรอบ บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 25 กรัม
4. กระเจี๊ยบกรอบ บรรจุถุงพลาสติก ขนาด15 กรัม
5. สับปะรดกรอบ บรรจุถุงพลาสติก ขนาด25 กรัม
6. มะมวงกรอบ บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 25 กรัม
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9. คุณวรรณวิม ล เฟื่องฟูกลิ่น หางตาวัน ผลิตภัณฑแกะปิ ไดรับรางวัลในงานเกษตร
แหงชาติ แลวพัฒนาตอยอดเป็น กะปิใ นน้ํามันถั่วเหลือง และสินคาที่บริโภคไดทันที สะดวก เชน
น้ําพริกกะปิสําเร็จรูป น้ําพริกลงเรือ กะปิหวานจิ้มผลไม สินคาที่นํามาเสนอ
1. กะปิในน้ํามันถั่วเหลือง บรรจุในขวดแกว ขนาด 170 กรัคุณวรรณวิมล เฟื่องฟูสินม
2. กะปิในน้ํามันถั่วเหลือง บรรจุซองพลาสติก
3. กะปิวัน สูตร 1 บรรจุในขวดแกว ขนาด 550 กรัม
4. กะปิวัน สูตร 1 บรรจุในขวดแกว ขนาด 250 กรัม
10. นางสาวรัชฎา แก้วดวงดี บริษัท บางกอกพัฒนาไวนแเนอรี่ จํากัด ผลิตน้ําผลไมอัด
ก฿าซ เด็กๆสามารถทานได บรรจุแบบ คูลซิลลแ รักษาสารอาหารได ไดมาตรฐาน อย. GMP ฮาราล
สินคาที่นํามาเสนอ
1. องุนอัดก฿าซ บรรจุขวดแกว ขนาด 275 ml.
2. แอปเปิ้ลอัดก฿าซ บรรจุขวดแกว ขนาด 275 ml.
3. มิกซแเบอรี่อัดก฿าซ บรรจุขวดแกว ขนาด 275 ml.
4. เลมอนอัดก฿าซ บรรจุขวดแกว ขนาด 275 ml.
11. นางสาวนุดี เอ็มลูน่า หจก.ฟลาวเวอรแฟูด ผลิตเมล็ดทานตะวัน แปรรูปและเมล็ด
ธัญพืชแปรรูปตางๆ เจาของกิจการเป็นผูสงเสริมการเกษตร ปลูกทานตะวัน เป็นสินคาไมใสสารกัน
บูด บรรจุสุญญากาศ เก็บไดนาน สินคาที่นํามาเสนอ
1. ทานตะวันแผนบรรจุซองพลาสติก ขนาด 40 กรัม
2. งาแผนผสมน้ําผึง้ บรรจุซองพลาสติก ขนาด 40 กรัม
3. เมล็ดแตงโมแผนบรรจุซองพลาสติก ขนาด 40 กรัม
4. เมล็ดฟักทองแผนบรรจุซองพลาสติก ขนาด 40 กรัม
5. อัลมอนดแอบ(ลอกเยื่อ)บรรจุซองพลาสติก ขนาด 30 กรัม
6. เมล็ดทานตะวันกะเทาะเปลือก บรรจุซองพลาสติก ขนาด 80 กรัม
7. เมล็ดทานตะวันกะเทาะเปลือก บรรจุซองพลาสติก ขนาด 30 กรัม
8. เมล็ดฟักทองอบน้ําผึง้ บรรจุซองพลาสติก ขนาด 25 กรัม
9. เมล็ดแตงโมอบน้ําผึง้ บรรจุซองพลาสติก ขนาด25 กรัม
10. ถั่วลิสงอบ บรรจุซองพลาสติก ขนาด 50 กรัม
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11. เมล็ดแตงโมอบ บรรจุซองพลาสติก ขนาด25 กรัม
12. เมล็ดทานตะวันอบน้ําผึง้ บรรจุซองพลาสติก ขนาด 35 กรัม
13. ถั่วลิสงอบ รสน้ําผึง้ บรรจุซองพลาสติก ขนาด 50 กรัม
14. ขาวโภชนา บรรจุถุงพลาสติก ขนาด300 กรัม
15. เมล็ดแตงโมอบ รสดั้งเดิม บรรจุซองพลาสติก ขนาด 15 กรัม
16. เมล็ดแตงโมอบ รสตมยําแซบ บรรจุซองพลาสติก ขนาด 15 กรัม
17. เมล็ดทานตะวันอบกระเทียม บรรจุซองพลาสติก ขนาด 40 กรัม
18. เมล็ดฟักทองอบ บรรจุซองพลาสติก ขนาด 25 กรัม
19. อัลมอนดแอบน้ําผึง้ บรรจุซองพลาสติก ขนาด 30 กรัม
20. เมล็ดทานตะวันเคลือบมอคคา บรรจุซองพลาสติก ขนาด 30 กรัม
21. เมล็ดทานตะวันเคลือบช็อคโกแลต บรรจุซองพลาสติก ขนาด 30 กรัม
22. เมล็ดฟักทองเคลือบช็อคโกแลต รสชาเขียว บรรจุซองพลาสติก ขนาด 25 กรัม
23. กลวยตาก บรรจุซองพลาสติก ขนาด 40 กรัม
24. น้ํามันทานตะวันธรรมชาติ บรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 1 ลิตร
12. คุณสิงหา มีชัยประเสริฐสุข บริษัทศกลพรรณ จํากัด ปลาหมึกอบกรอบปรุงรสบรรจุ
ถุงฟอยดแ การบรรจุฟอยดแทําใหสินคาเก็บไดนาน ปกติสงออกประเทศญี่ปนุ . บรรจุภัณฑแไมมีสารดูด
ความชื่น เป็นการอบกรอบโดยไมใชสาร ไมมีสารปนเปื่อน มีมาตรฐาน อย สินคาที่นํามาเสนอ
1. ปลาหมึกอบกรอบปรุงรสบรรจุถุงฟอยดแ ขนาด 70 กรัม
13. คุณวันเพ็ญ กาณจน์วัฒกุล ฟารแมผึง้ เทพภักดี สินคาที่นํามาเสนอ
1. น้ําผึง้ ดอกไมปาุ บรรจุขวดแกว ขนาด 600 กรัม
2. น้ําผึง้ ดอกไมปาุ บรรจุขวดแกว ขนาด 280 กรัม
3. น้ําผึง้ เดือน 5 บรรจุขวดแกว ขนาด 1,050 กรัม
4. น้ําผึง้ ดอกลิน้ จี่ บรรจุขวดแกว ขนาด 250 กรัม
5. เกสรผึง้ บรรจุขวดแกว ขนาด 350 กรัม
6. ขมิน้ น้ําผึง้ สมุนไพรขัดผิว หอพลาสติก ขนาด 100 กรัม
7. ขมิน้ น้ําผึง้ สมุนไพรขัดผิวผสมผงแร+น้ําแรหอพลาสติก ขนาด 120 กรัม
8. สบูน้ําผึง้ หอพลาสติก ขนาด 100 กรัม
9. สบูน้ําผึง้ หอพลาสติก ขนาด 50 กรัม
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14. คุณเวชกร กอบกุลไชย บริษัทอินทัชธนกร จํากัด ผลิตน้ําผลไม shape c สินคาที่
นํามาเสนอ
1. น้ํามังคุดบรรจุขวดแกว ขนาด 300 ml.
2. น้ําทับทิมบรรจุขวดแกว ขนาด 300 ml.
3. น้ํามังคุดผสมน้ําเสาวรส บรรจุขวดแกว ขนาด 250 ml.
4. น้ําสับปะรดผสมใบโหระพา บรรจุขวดแกว ขนาด 250 ml.
5. น้ําสมอผสมมะขาม บรรจุขวดแกว ขนาด 250 ml.
15. คุณวีรวรรณ นทกุล บริษัทโนวัส อินเตอรแเทรด จํากัด ผลิตยาสีฟันสมุนไพร เป็นสูตร
สมุนไพรเขมขน ใชเทาเมล็ดถั่วเขียว สรรพคุณ บํารุงเหงือก ลดกลิ่นปาก อาการปวดฟัน ไดรับ
มาตรฐาน GMP HACCP ฮาราล อย. สินคาที่นํามาเสนอ
1. ยาสีฟันเดนตาเมท บรรจุหลอดพลาสติก ขนาด 100 กรัม
2. ยาสีฟันเดนตาเมท บรรจุหลอดพลาสติก ขนาด 40 กรัม
3. ยาสีฟันเดนตาเมท บรรจุหลอดพลาสติก ขนาด 18 กรัม
16. นางทิพวัลย์ วิเศษพุทธศาสน์ บริษัท T&P MARKETING สินคาที่นํามาเสนอ
1. ผงโรยขาวรสปลาและสาหรายบรรจุกลองกระดาษ ขนาด 30 กรัม
2. ผงปรุงขาวรสเจ บรรจุกลองกระดาษ ขนาด30 กรัม
3. ปลาขาวสารทอดกรอบ บรรจุถุงฟอยดแ ขนาด 50 กรัม
4 .ผงโรยขาวรสปลาและสาหราย (เผ็ด) บรรจุกลองกระดาษ ขนาด 30 กรัม
5. ผัดไทพรอมปรุง บรรจุถุงพลาสติก ขนาด 185 กรัม
เมื่อจบการนําเสนอผลิตภัณฑแจากตัวแทน 16 รายแลว รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ขอนัดการ
ประชุมในภาคบายที่จะมีการระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ “แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ
Farmer Shop” จากนั้นจึงเชิญผูเขารวมประชุมทุกทานรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
เลิกประชุม 12.30 น.
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การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที่ 7 (ภาคบ่าย)
วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
3. ผศ.ดร.อภิรดี
4. คุณสายสุดา
5. คุณกาญจนา
6. คุณบรรหาร
7. คุณสุขุม
8. คุณสมพงษแ
9. รศ.ดร.วิน
10. คุณสุวรรณา
11. คุณสะอาด
12. คุณอดุลยแ
13. คุณถนอม
14. คุณสุจติ ร
15. คุณออยทิพยแ
16. คุณปุณณภา
17. คุณศักดิ์ชาย
18. คุณมณิสรา
19. คุณบุญพิน
20. คุณนุดี
21. คุณพรติมล
22. คุณจิรายุส
23. คุณอาลิษา
24. คุณวีรวรรณ
25. คุณกรพรรณ
26. คุณปุณกิ า
27. คุณภาสวรรธนแ
28. คุณสิริพล

ภัทราวาท
อุทัยรัตนกิจ
ศรีอุไร
คูหากาญจนแ
แสงฟูาสุวรรณ
ไวทยธํารง
ชุมเพ็งพันธุแ
เชยชมศรี
จิวัฒนาโชยา
จึงสมานญาติ
โคลนพันธแ
กลั่นระรื่น
แยมทรัพยแ
จําจด
เปรมปรี
เพียรกิจธรรม
เจนวากรวงศแ
คําภิระแปง
เอ็มลูนา
นิ่มสมบุญ
เฮงแสงรุง
อารแกุล
นทกุล
กิ่วไธสง
วุฒิเทียน
รักดํารงศักดิ์
พละทรัพยแ

หัวหนาโครงการวิจัย Farmer Shop
นักวิจัยโครงการวิจัย Farmer Shop
รองผูอํานวยการฝุายบริหาร สถาบันวิชาการดานสหกรณแ
ประธานกรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการราน Farmer Shop
กลุม หางหุนสวนจํากัด วานิไทย
กลุม หจก.ซองเดอรแ
กลุม วิสาหกิจชุมชนสนามจันทรแ
กลุม ขาวคุณธรรม
กลุม น้ําลูกยอ
กลุม น้ําลูกยอ
กลุม สตรีสหกรณแเครื่องหอมเมืองสระแกว
กลุมพฤกษาสมุนไพร
กลุม วิสาหกิจชุมชนภาคใต บานสมุนไพรคีรีวง
กลุม สํารับโบราณ
กลุม ขาวแตเนน้ําแตงโมแมบุญพิน
กลุม หจก.ฟลาวเวอรแฟูดสแ
กลุม บริษัท เวอรแจิ้น เอฟ แอนดแ บี
กลุม การคาตลาดบานแพ
กลุม บริษัทโปสแพลนอุตสาหกรรม จํากัด
กลุม บริษัทโนวัส
อินเตอรแเทรด จํากัด
กลุม บริษัทอดัมสแ เอ็นเตอรแไพรเซส จํากัด
กลุม วิสาหกิจชุมชน กลุมรักสุขภาพ
กลุม บริษัทเชาวแธํารงวรรธนแ แคบหมูอบรมรอน
กลุม OTOPLANNA GROUP
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29. คุณชัฏชนิณ
30. คุณสารภี
31. คุณคมชาญ
32. คุณกุลภัครศรณแ
33. คุณณัฐชนัน
34. คุณประยงคแ
35. คุณรัชฎา
36. คุณพรติมล
37. คุณสรินทรแญา
38. คุณวันเพ็ญ
39. คุณศุภชัย
40. คุณณฐมน
41. คุณนพดล
42. คุณปฏิมา
43. คุณเลอศักดิ์
44. คุณวรรณวิมล
45. คุณนัสยาลักษณแ
46. คุณสมบัติ

มาเจริญ
บัวเกษ
เอกเตชะวุฒิ
เหลาสินชัย
บูลคร
วงศแสกุล
แกวดวงดี
นิ่มสมบุญ
ภมรปฐมกุล
กาญจนแวัฒกุล
ศิริกลุ พิบูลยแ
รัตนผล
แกวชวงศรี
อูเสูงเนิน
สุรเพชร
เฟื่องฟูกลิน่
เนตรจรัสแสง
พรเจริญ

กลุม บริษัทเอสพี ควอลิตี้ โปรดักสแ จํากัด
กลุม อาชีพ หมู 5 บานกระทุมราย
กลุม บริษัทปกธนะพัฒนแ จํากัด
กลุม สมุนไพรทองไพโรจนแ
กลุม แมบา นเกษตรกรและ สภต.ปลายบาง
กลุม วิสาหกิจชุมชน ตําบลดอนตูม
กลุม บริษัท บางกอกพัฒนาไวนแเนอรี่ จํากัด
กลุม บริษัท เวอรแจนิ้ เอฟ แอนดแ บี จํากัด
กลุม บริษัท เอสพี ควอลิตี้โปรดักสแ จํากัด
กลุม ฟารแมผึง้ ภักดี
กลุม รานไลเฮงเภสัช
กลุม ไรรกั ษมน
กลุม วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน
กลุม ศูนยแคน ควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตวแ
กลุม สหกรณแผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร
กลุม อาหารแปรรูป

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพจนแ
2. นายสนธยา
5. นางสาววสินธรา
6. นางสาวณัฐกานตแ
7. นางสาววิภาดา
4. นายวันวิสาขแ

สุขสมงาม
สีแดง
ขวยเขิน
สหวัชรินทรแ
ชวยดวง
ยวงใย

เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
เจาหนาที่ศนู ยแสารสนเทศสหกรณแ
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รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กลาวตอนรับผูประกอบการที่เขารวมประชุมในภาคบายเพิ่มเติม
จากภาคเชาและใหคนที่มาใหมแนะนําตัวพรอมกับบอกเลาประสบการณแ โจทยแในวันนี้ คือ
1. ขอเสนอของผูประกอบการ
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2. องคแความรูท่ตี องการ
3. ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการขับเคลื่อน
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กลาวแกผูประกอบการที่มาเขารวมประชุมวา ใหผูประกอบการ
แตละทานแนะนําตัว และบอกเลาประสบการณแซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการระดมความคิดและเป็น
แนวทางในการเรียนรูตอไป
จากนั้นผูประกอบการแตละทานแนะนําตัว เลาประสบการณแ และบอกขอเสนอแนะ
รศ.ดร. วิน เชยชมศรี หางหุนสวนจํากัด วานิไทย ทําผลิตภัณฑแเลือดจระเขแคปซูล เป็ น
ผลิตภัณฑแเพื่อสุขภาพ บํารุงเลือด ชวยเรื่องภูมิคุมกัน เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ
เป็นการคนควาวิจัยและมีการจดอนุสิทธิบัตร เป็นกิจการที่สรางรายไดและออกไปจัดตั้งเอง
คุณสุวรรณา จิวัฒนาโชยา หจก.ซองเดอรแ farmer shop คือ สหกรณแผูผลิตสินคาที่สงถึง
มือผูบริโภคทางตรง เพราะตอนนี้ที่พวกเราผลิตสินคาเรากลัว modern trade ทุกครั้งที่เราเห็นราน
เราก็จะคิดวาทําอยางไรที่จะกระจายสินคา คุณอํานวยนั้นก็ คือ farmer shop กําลังหาทางออกที่จะ
มีการแพรกระจายสินคาไปแตละจุด เราเป็นผูประกอบการที่กําลังหาหนาราน การออกบู฿ทที่เราจะ
ออกจําหนายสินคา ซึ่งเราจําเป็นที่จะตองมีการเตรียมตัวมาบาง บางคนอาจพรอมแลว บางคนอาจ
กําลังพัฒนา ซึ่งทั้งหมดทั้งสิน้ นีเ้ ราไดมีชองทางของภาครัฐที่เราเขาถึงขอมูลบางไมถึงบาง บางคนได
คนควาและพัฒนาตนเองไประดับหนึ่งแลว แตตอนนี้ที่เราขาด คือ การรวมตัวกันเป็นกลุมเป็นกอน
ผูประกอบการขาดขอมูล และคิดวาการรวมกลุมนั้นเป็นการเสียเวลาและการเอาขอมูลไปเผยแพร
เป็นการเสียรู แตจากประสบการณแที่ผานมา ทุกๆจุดที่เราไปเราไปเพื่อแบงปัน รวมกันแชรแ ออกราน
ทําไดมาไดนอยก็ถือวาเราไดรวมแลว คิดวาพอเราเขาไปแบงปันแลวก็คอื การพัฒนาแลว สุดทายบาง
อันเดินตอไปไดบางอันเดินตอไมได ที่สุดเราก็จะรูวา เราขาดผูนําในแงความคิดที่จะเสียสละในแงของ
การนําความรูทงั้ หมดที่ตัวเองไดเอามาใสรวมกันแลวขับเคลื่อน อันนีเ้ ราตองทําเป็นการบานเพราะวา
ทุกคนมีเวลาเทากัน งานสวนตัวก็มี เมื่อตัวเองขาดความถนัด แตเมื่อเรามาตรงนี้ เรามีการระดม
สมองก็ถือวาดีแลว วัน นี้เรามีคุณอํานวยคือ farmer shop แลวสิ่งที่เราอยากทําคือนําสินคาเขา
modern trade แตทําไมไดเพราะตองเสียคาใชจายมาก ทุกสิ่งทุก อยางเป็น ตน ทุนเราไมส ามารถ
จัดการตรงนี่ได ตนทุนเราสูงอยูแ ลว ถาเราไปบวกตรงนีอ้ ีกเราจะขายไมได พอมี ราน farmer shop
จะเป็นชองทางหนึ่งที่จะชวยเราสิ่งที่รานทําดีทงั้ หมด แตขาดคน วันนีเ้ ราจะมากระตุนพวกเราวันนีแ้ ต
ละทานที่เขามาพรอมหรือยัง ที่จ ะเป็น ผูให วัน หนึ่ง เราจะรูวารานค าสหกรณแของเรานั้น ตามที่
พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูตรัส ไววาสหกรณแเป็น ทางรอดของเกษตรกรและยัง เป็น ทางรอดของ
ผูประกอบการดวย สหกรณแ คือ การนํากําไรทั้งหมดแบงบันกัน ไมใชพนักงาน ไมใชเจานาย แตทุก
คนเป็นเจาของรวมกัน เหมือนกันหมด วันนีเ้ ราถือวาเราเป็นเจาของ farmer shop รวมกันขับเคลื่อน
รวมกัน
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คุณสะอาด จึงสมานญาติ วิสาหกิจชุมชนสนามจันทรแ เสนอแนวความคิดวาเราควรทํา
แบบโครงการหลวง คือ เวลาเขาขายหรือเปิดราน เขาจะซือ้ ขายดวยเงินสด เหมือนเฟรนชายดแ แตติด
ปูาย farmer shop สินคาทั้งหมด farmer shop จะเป็นผูรวบรวมมา สงตาม order เราก็จะมีชองทาง
ในลักษณะเป็นเฟรนชายดแ มันจะขายไดเร็ว และดีขนึ้ เราตองมีการบริหารจัดการเรื่องการขนสงที่ดี
สินคาไทยเป็นสินคาที่ประเทศเพื่อนบานใหความสนใจและตองการมาก เขามีความเชื่อใจ
มากวาสินคาไทยเชื่อถือได เราตองคิดวาเราจะตองทําอยางไรถึงจะนําสินคาใหกระจายทั่วถึงได
อดุลย์ โคลนพันธ์ ขาวคุณธรรม เริ่มแรกมาอยางกระทอนกระแทน เพราะหวังการจัดการ
ตลาดจากผูอื่น ตอมาเปลี่ยนมาเป็นผูผลิต แปรรูปและจําหนายเอง โดยเนนเรื่องความเขาใจของ
ผูบริโภค ใหเขาใจวาขาวเราเป็นขาวที่ดี ไมมี สารเคมี ผูผลิต ลด ละ เลิกอบายมุข จากตอนแรกทํา
ขาวขาว แตแพโรงสีใหญ ตอมาไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิชาการดานสหกรณแ เลย
เปลี่ยนมาทําขาวพืน้ เมือง โรงสีใหญสูไมได ตอไปที่จะทํา คือ การใหสภาผูบริโภครับรองมาตราฐาน
คุณภาพขาว เพราะมีแนวคิดวาการที่ใหตางชาติมารับรองขาวอินทรียแทําใหเสียคาใชจายมาก แลว
เราไมไดขายตางประเทศ เราจะเสียเงินเยอะทําไม จึงไดคิดแนวคิดนีข้ ้นึ มา โดยเราจะใหผูบริโภคเขา
มาดูเองวาเราปลูกขาวอยางไร เหมือนอยางที่เขาใจกันหรือไม และมีการทําการตลาดแบบใหม คือ
การที่ใหผูบริโภคจายเงินกอนที่จะรับขาว
คุณถนอม กลั่นระรื่น กลุมน้ําลูกยอ ตอนแรกเริ่มจากการทําน้ําพริกไขเค็ม ซึ่งมีคนทํากัน
เยอะกิจการเลยไปไมรอด หันมาน้ําลูกยอ สามารถเก็บไดนาน ซึ่งชองทางการตลาดนั้นขายทัง้ ในและ
ตางประเทศ ตลาดสงออกมีทั้ง เกาหลีแ ละญี่ปุน ขายทางอิน เทอรแเ น็ต ปัจ จุ บัน มีก ารผลิต ใหกับ
โรงงานอื่นโดยเขาจะเอาไปติดฉลากของเขาเอง อย.ของเขาเอง และขายในราคาที่ตางกัน ของเรา
ขาย 250 บาท เขาขาย 1,000 บาท
คุณอ้อยทิพย์ จาจด กลุมสตรีส หกรณแเครื่องหอมเมืองสระแกว จํ าหนายเครื่องหอม
สมุนไพรและน้ํามันนวดแกปวดเมื่อยตางๆ
คุณสุจิตร แย้มทรัพย์ นักวิชาการสหกรณแชํานาญการ เคยมารวมงานครั้งที่ 2 ผลิตภัณฑแ
ของกลุมใหรับรองมาตรฐาน ใหผลิตภัณฑแที่รับรองเป็นมาตราฐานสากล ยื่น ยันและมั่นคงที่จะไม
หยุดการพัฒนา กาวตอไปเรื่อยๆ
คุณปุณณภา เปรมปรี กลุมพฤกษาสมุนไพร ผลิตน้ํามันเหลืองพฤกษาเวช น้ํามัน ใชดม
ทา นวด มีคําถามที่สงสัยอยากถาม รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท น้ํามันเหลืองไดรับคัดเลือกเขามาเป็น
สมาชิกดวยเหตุผลอะไร เพราะสวนใหญเห็นเป็นขาว พืชผัก ผลไมเกษตรอินทียแ อยากใหอาจารยแ
ชวยแนะนําเพราะอยากไดคําตอบไปขยายความ และทําไมสินคาไมไดขายอยูใ นราน สินคาอยูใ นกลุม
ไหน
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท ใหคําตอบวา สินคาที่เขามาเป็น สมาชิกและขายในราน Farmer
Shop เป็นสินคาที่มีความจําเป็น แบงออกเป็น 3 หมวด
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1. อาหาร
2. อุปโภค เชน แชมพู สบู น้ํามันเหลือง สินคาภูมิปัญญาไทย ซึ่งสินคาของคุณปุณณภา
อยูใ นหมวดหมูน ี้
3. ของที่ระลึก
ซึ่งโจทยแของราน Farmer Shop ตอนนี้ คือ อยากใหมาชวยกันสรางราน Farmer Shop ให
ประคม มหาวิทยาเกษตรศาสตรแ เขาใจและติดใจแบรนดแ หลังจากปีที่ 2 จะมีการขยายสูชุมชน ซึ่ง
หลังจากที่เคยออกบู฿ท ที่งานมหกรรม สกว. มีผูมาติดตอขอขยายผล เราฝันวาเราจะเป็นทีมพี่เลี้ยงที่
จะไปชวยติดอาวุธทางปัญญาใหผูประการตามชุมชน สิ่งที่ตองทํากอน คือ ตองหาคนที่คิดจะเป็น
เจาของตามแนวคิดของสหกรณแและแนวคิดของเราใหไดกอน แลวเมื่อเปิดรานแลวจะไมปิดใน 1 ถึง
2 ปี เมื่อขาดทุน เพราะเราจะเอาระบบความรูตางๆที่เรามีเรื่องการบริหารจัดการมาใช
อีก หนึ่ง คําถาม คือ หลายทานเมื่อผานการคัด สิน คาแลวทําไมถึง หายไป สาเหตุเพราะ
สินคานั้นอาจจะยังไมตอบโจทยแผูบริโภค
คุณศักดิ์ชาย เพียรกิจธรรม วิสาหกิจชุมชนภาคใต กลุมบานสมุนไพรคีรีวง มาเป็นครั้ง
แรก มีความปะทับใจ เพราะไดเห็นการรวมตัวกันของผูประกอบการ อยากแนะนําใหดูตัวอยางของ
รานพลังบุญ ตอนนี้เราอยูใ นลัก ษณะของการแขง ขัน ถาเรานําสินคาเราไปวางในรานใหญเราจะ
เสียเปรียบมาก เพราะเราจะตองเสียคาใชจายตางๆมากมายใหเขา เราจะทําอยางไรถึง จะสูทุน
ผูกขาดพวกนีไ้ ด เราจะเห็นวารานพลังธรรมจะมีสวนตางๆที่ขายสินคาตางๆ อยากให farmer shop
ลองดูเรื่องหนังสือรานขายผักของชายโสด เนนเรื่องผักผลไมเป็นหลัก เป็นรานที่ประสบความสําเร็จ
มากในเกาหลี มียอดขายสูงมาก เพราะเป็นรานที่ขายของคุณภาพดี มีการบริหารจัดการที่ดี ไทยยัง
ขาดเรื่องของการนําวัตถุดิบการเกษตรมาแปรรูปแลวไดเป็นผลิตภัณฑแที่มีคุณภาพมีนอย เชน ของ
ซองเดอดีมาก อยากให farmer shop มองตรงนี้ และอยาง cp เขาคุมวัตถุดิบในการผลิตทั้งหมด
ตั้งแตเบื้องตน ซึ่งตรงนีจ้ ะเป็นการสรางความมั่นใจใหลูกคาไดเป็นอยางดี
รศ.จุฑาทิพยแ บอกวาเป็นคําแนะนําที่ดีเป็นการมองแบบภาพรวม แตท่เี ราทําอยางรานพลัง
บุญไมไดเนื่องจากเขามีทุนเยอะ และเป็นรานที่มีความตองการเฉพาะ แตในมหาวิทยาลัยเกษตร จะมี
คนแคบางสวนเทานั้นที่รับประทานมังสวิรัส ราน Farmer Shop จะสรางระบบใหญ สรางระบบการ
นําคุณคาไปสูการคาที่เป็รธรรม เราจะทําใหเห็นอีกตัวอยางวาทางเลือกมีอยูท ี่ราน Farmer Shop สิ่ง
ที่พวกเราจะทํา คือ เราพยายามพาพวกเราไปอุด หนุน เกษตกรรายยอย ชวยกัน พัฒนาเศรษฐกิจ
สมดุล ยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการ เกษตรกร SME รวมพลังกัน แขงขันอาเซียน
โลก เวทีที่เราจัดอยูน จี้ ะเป็นการชวยเสริมพลัง เราจะบอกประชาชนวาทานไดชวยเกษตรกร เพราะ
กลุมพวกนีเ้ ขาถึงเกษตรกร Farmer Shop จะขายสินคาคุณคาใหม ไมใชแคตัวสินคาอยางเดียว แต
เป็นคุณคาที่หาไมได
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คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์ ทําธุรกิจอาหารแหง ผลไมแปรรูป เป็นตัวแทนจัดจําหนายทั้ง
ในและตางประเทศ เหตุที่เขามารูจักกับราน Farmer Shop เกิดจากงาน OTOP หลังจากนั้นก็มารวม
ศึกษารับความรู เรียนรูอะไรหลายๆอยาง ที่ไมเคยรูมากอน ซึ่ง Farmer Shop เป็นโครงการที่รวพลัง
กันตั้งแตตนน้ํา ไปจนถึงปลายน้ํา อยางมั่นคงยั่งยืน เหตุที่เขามา เมื่อประมาณ 2 ปีที่แลว เคยไป
โครงการของไรสุวรรณเป็นโครงการของรัฐบาล ซึ่งรับสินคามาประมูลและจัดจําหนายปีละครั้ง แตปี
นั้นไดยกเลิกไปแลวไดมาเจอกับอาจารยแ แลวเกิดความสนใจ เป็นการเปิดชองทางการจัดจําหนาย
การอํานวยความสะดวก แตปัญหาที่พบในระยะแรก คือ สิ่งที่เราคิดไวมันไมเป็นอยา งที่เราคิด เชน
ชวงเทศกาลจะมีการตั้งยอดขายไวและคิดวายอดขายนาจะดี แตกลับไมเป็นอยางที่คิด เพราะคน
กลั บ บ า นกั น ไม ไ ด ทํ า งาน แล ว สิ น คที่ นํ า ไปวางขายก็ ถู ก ดองทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หาย เพราะ
ผูประกอบการกับรานไมมีความรูสึกในการเป็นเจาของรวมกัน จึงไมดูแลสินคา เมื่อคุยกัน แลวก็
กลับมาดูเรื่องระบบใหมจึงเกิดความเขาใจกัน
รศ.จุฑาทิพยแ เสริมเรื่องการจัดการโซอุปทาน ถาจัดการโซอุปทานไมถึงปลายน้ํา พอไปถึง
กลางน้ําเจอผูคาที่เคิดไมเหมือนกัน ธุรกิจเชิงรุกแบบเรา เมิ่อไปอยูกับเขา ถาเขาหยุดมันก็ไมสามารถ
นําประโยชนแไปถึงปลายทาง ประเด็น ตองหากลุมคนที่คิดเหมือนกัน ทํางานรวมกันพลังถึงจะเกิด
หนาที่ของสถาบันฯ คือ ทําใหประชาชนผูซื้อเกิดความเขาใจ เมื่อเขาใจ ก็ซื้อมากขึ้น มันก็จะสําเร็จ
มากขึ้น
นางบุณพิน คาภิระแปง กลุมขาวแตเนน้ําแตงโมแมบุญพิน กลุมวิสาหกิจชุมชนบานเกาะ
หัวชาง ผลิตขางแตเนน้ําแตงโม เป็นสินคาหลักประจําของชุมชนทั้งหมด ทางกลุมมีความดีใจมากที่
ไดรับเชิญเขามาตอน ปัจจุบันเราอยากจะพัฒนาตลาดของเราไปสูผูบริโภค แตเราสูไมไดอยางการ
เขา 7-11 แตสูราคาคาตางๆไมไหว พยายามเอาของไปขายในงานตางๆ แตผูประกอบการเยอะ มี
การแขงขันกันเองสูง และผูผลิตบางทานทําแบบฉาบฉวย พอขายดีก็ทํากันเยอะหลายจังหวัดแตไมได
ทําอยางตอเนื่อง แตกลุมเราเนนที่จะทําจริงๆ แมจะตองลงทุนสูงเพื่อใชวัตถุดิบที่คุณภาพดีก็ตาม
และสินคามีการปรับปรุงผลิตภัณฑแใหเป็นแบบที่หลากหลายอยูเ สมอ พอไดมาเจอโครงการนีค้ ดิ วาดี
และเป็นการเขาถึงผูบริโภคโดยตรง และหวังวาสินคาของตนเองจะไดมาตั้งอยูใ นราน Farmer Shop
คุณนุดี เอ็มลูน่า หจก.ฟลาวเวอรแฟูดสแ สินคาที่จะขายไดตองอาศัยการใหความรูและตัว
สินคาตองเป็นสินคาที่ดี มีประโยชนแ ถาสินคาไปดวยคุณภาพก็จะอยู มั่นคง เราตองใหความรูอยาง
ตอเนื่อง เชน การออกกราน เพราะผูที่ซื่อสินคาจริงๆ บางสวนก็ไมไดติดใจที่รสชาติ แตสนในเรื่อง
สุขภาพ และเสนอวา farmer shop ควรจะมีสินคาที่เป็นตัวไฮไลทแของราน
คุณจิรายุส เฮงแสงรุ้ง กลุมการคาตลาดบานแพ คราวที่แลวมาเสนอเรื่องทุเรียนทอด แต
จริงๆแลวที่จังหวัดมีสินคาที่เป็นอาหารทะเลแปรรูปจํานวนมาก ตลาดที่ทํากันอยูจะเป็นตลาดแบบ
ตั้งรับ เพราะเป็นสถานที่ทอ งเที่ยว หนาเทศกาลจะขายของไดดี หมดหนาเทศกาลจะขายของไดนอย
เลยอยากลองทําการตลาดเชิงรุกบาง
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คุณอาลิษา อาร์กุล บริษัทโปสแพลนอุตสาหกรรม จํ ากัด ทําเกี่ยวกับซอส น้ําจิ้ม เป็น
สินคาสงออก 90 % ขายในประเทศ 10 % ตอนนี้คิดจะสรางแบรนดแใหมขายในประเทศและคิดวา
farmer shop จะเป็นชองทางใหตนสรางแบรนดแไดอยางคอยเป็นคอยไป
คุณวีรวรรณ บริษัทโนวัส อินเตอรแเทรด จํากัด จําหนาย ยาสีฟันเดตาเมต farmer shop
เป็นสิ่งที่ดีท่จี ะชวยเหลือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม สวนใหญมีปัญหาเรื่องชองทางการ
จัดจําหนาย ไมสามารถเขา modern trade ไดเพราะมีคาใชจายตางๆมาก ทําใหผูประกอบการเขาไป
ขายไมได เพราะไมมีกําไรขนาดนั้น ผูประกอบการที่มีศักยภาพมีความสามารถ แตเมื่อขาดชองทาง
จัดจําหนายก็จะตายในที่สุด farmer shop เป็นตัวกลางชองทางระหวางผูผลิตที่มีศักยภาพคุณภาพ
มาจั บมือผูบริโภค ทําเชน นี้ผลิตภัณ ฑแที่ดีมีคุณภาพที่ไปถึงมือผูบริโภคไดร าคาเป็นธรรมผูบริโภค
สามารถจําตองได
คุณกรพรรณ กิ่ว ไธสง บริษัทอดัมสแ เอ็น เตอรแไพรเซส จํากัด จําหนายผักออรแแกนิค
ตอนแรกผลิตภัณฑแไมเป็นที่รูจักอาศัยการออก event มากๆ สิ่งที่อยากให farmer shop ทํา คือ
อยางใหเพิ่ม outlet มากๆ
คุณปุณิกา วุฒิเทียน กลุม วิสาหกิจชุมชน กลุมรักสุขภาพ สินคาจะขายไดตองอาศัยการ
พูดอธิบายและแนะนําลูกคา
คุณภาสวรรธน์ รักดารงศักดิ์ บริษัทเชาวแธํารงวรรธนแ แคบหมูอบรมรอน คิดวา farmer
shop เป็นโครงการที่ดีมาก เป็นชองทางที่จะสงเสริมการขายใหผูประกอบการรายยอย ซึ่งในปัจจุบัน
เป็นยุคที่มีทุนนิยมเขามา วิถีชีวิตตางๆของคนเปลี่ยนไปแมแตชนบทก็เปลี่ยนไป พึ่งแตร านสะดวกซื้อ
ดังนั้นจึงเห็นดวยวาเป็นการชวยเหลือกันของภาคประชาชนประชาชนเป็นตัวตั้ง ปัญหาที่อยากถาม 1.
ชวงเริ่มตนของโครงการอยากทราบการแกปัญหาสินคาที่อยูไ กลๆ farmer shop จะแกปัญหาอยางไร
ระบบโลจิสติกจะจัดการอยางไร 2.การขยายโครงการหลังจาก 2 ปี ที่จะขยายไปสูรานคาชุมชนเห็น
ดวยแตจะมองอยางไรดีใหเขามีสวนรวมซึ่งเห็นดวยกับอาจารยแวาการใชระบบสหกรณแซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
แตภาครัฐไมเต็มที่ จึงทําใหสหกรณแตางๆไมประสบผลสําเร็จเทาไร ทําอยางไรใหคนในชุมชนนั้นคิด
วาตัวเองเป็น เจ าของและมีสวนรวมในสัง คมนั้น ๆ 3.เมื่อผานอัน นี้ไปแลวเราจะมีโมเดลอะไรเป็น
ตน แบบ การที่จะทําให โครงการนี้เกิดขึ้นจริง ตองมีชุมชนที่เขมแข็ง เขาก็จะไปไดเราไปชวยเสริม
บางอยางที่เขาขาด
สิริพล พละทรัพย์ กลุม OTOPLANNA GROUP ปัจจุบนั ทํางานที่ ธกส. สํานักพัฒนา
ตลาด พูดถึงบันได 5 ขัน้ ที่จะพูดตอนนี้ คือ จะทําอยางไรใหสนิ คาที่เรามีอยูใ นมือมาจากเกษตรกร
ตัวจริงกับผูจําหนายสินคาทีน่ ําวัตถุดิบของเกษตรกรมาแปรรูป ถาดูตามขัน้ บันได 5 ขัน้ ขัน้ ที่ 1 เริ่ม
ตั้งแตการคัดสินคา แตอยากจะยอนกลับไปวากอนที่จะคัดสินคาเราทําอะไรบาง สิง่ นัน้ ก็คอื ตนน้ําที่
เรายังไมไดดูเลย ตนน้ํานั้นสําคัญมาก ถาตรงสวนนีผ้ ลิตไมไดคุณภาพหรือผลิตไมไดตามความ
ตองการของตลาดก็จะไปไมรอด เพราะฉะนั้นลําดับที่ 1-5 ถือวาเป็นปลายน้ําซึ่ง farmer shop เป็น
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สวนสําคัญอยางดีท่จี ะมาชวยใหเกษตรกรมีตลาดรองรับสินคาที่ผลิตขึ้นมา farmer shop เกิดขึ้นมา
นั้นดีมากจากประสบการณแเห็นวาไมวาจะเป็นภาครัฐ ธกส. จะมองแตภาพรวมใหญๆ ไมวาจะเป็น
การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายยอย แตลืมนึกถึงเกษตรกรรายยอยๆ ซึ่งตอนนีจ้ ะหมดตัวแลว
ขอชมตัวอยางของรัฐบาลชุดนี้ เริ่มหันมาดูแลกิจการยอยๆ เชน OTOP
คราวนี้มาดูวา farmer shop เกิดตรงไหนไดบา ง เกิดในชุมชนทองถิ่น มีชาวบานแวะเวียน
เอาสินคามาจําหนายได และจะตองมีการสรางเครือขายซึ่งควรมีอยูทุกหนทุกแหงในไทย อีกหนึ่ง
ประเด็น farmer shop ไมควรเป็นสินคาเฉพาะ ควรจะมีสินคาที่มาจากเกษตรกรไทยทุกคนที่ผลิต
ออกมา
farmer shop ไมควรใหญเกินไป หวือหวาเกินไป เพราะเรามาใหญเทา 7-11 ไมได สินคา
เราตองเป็นที่ตองการของคนทุกระดับ เห็นดวยกับการติดตอกับคนในพื้นที่ ผูนําทองถิ่น อบต. มหา
วิทยาลันตางๆ เอาผลผลิตซึ่งเกษตรหาไดในภูมิสังคมที่ตนอยู เพราะภูมิสังคมแตละที่ไมเหมือนกัน
คุณชัฏชนิณ มาเจริญ บริษัทเอสพี ควอลิตี้ โปรดักสแ จํากัด (ฟักขาวไทยพัฒนา) น้ําฟัก
ขาว เริ่มจากการที่ไมมีความคิดที่จะเป็นผูผลิต ตองการแคจําหนายสมุนไพรไทยเทานั้น เกษตรกรไม
มีความรูเดิมเป็นชาวบานธรรมดา ปัจจุบันจําหนายน้ําฟักขาว การจําหนายสินคานี้มี ขอจํากัดในตัว
ผูบริโภค อยากบอกวาการสราง farmer shop ตองมีระบบถาเรารูวาเราอยูจ ุดไหนเราก็จะไมพลาด ที่
ทําตอนนีค้ อื คนตองการรายไดในการประกอบอาชีพสวนใหญใหลูกคาที่อยูในหางทุกๆหางไดเปิดเฟ
รนชายดแ แตปรากฎวาจากการจําหนายผูบริโภคที่มีเทากันเราตอ งเราตองทําสินคาเราใหถูกกับผูบิ
โภค เราก็จะประสบความสําเร็จ ตัวเราไมไดเป็นโรงงานแตเป็นคนจัดจําหนาย farmer shop มีหนาที่
คอยผลักดันใหสินคาที่มีคุณภาพพัฒนาไปได
สารภี บัวเกษ เป็นประธานกลุมอาชีพ หมู 5 บานกระทุมราย สหกรณแพ้ืนที่เขต 2 สินคา
ผานการคั ดเลือกแลว แตยัง ไมมีจํ าหนายในรานไมไดติด ใจอะไร เพราะสิน คามีจํ านวนมากและ
farmer shop เพิ่งเริ่มตน เสนอแนะวา outlet ชุมชนที่จะทํานั้นเห็นวายาก เพราะไมใชทุกชุมชนจะมี
ความเขมแข็ง ตองมีจุดศูนยแรวมซักหนึ่งจุดใกลยานชุมชน คนเยอะมีการสัญจรไปมาตลอด ถาจะทํา
ที่ตางจังหวัดเห็นดีดวย ทําเป็นรานของฝากได
คุณคมชาญ เอกเตชะวุฒิ บริษัทปกธนะพัฒนแ จํากัด จําหนายสินคาใหกลุมผูบริโภคเจอ
ปัญหา คือ สินคาตองมีการอธิบาย ถาไมมีการอธิบายเขาจะซือ้ แบรนดแอื่นที่เป็นที่นิยมอยูแ ลว
สหกรณแชวยอะไรไดบา ง farmer shop ที่นี้เนนขายนิสิต ซึ่งทําใหยอดขายที่ไดนั้นไมมาก แต
ยังคงสนับสนุนโครงการนีอ้ ยู เพราะอยางนอยเป็นทางเลือกสําหรับคนที่สนใจมองหาสิ่งที่ดีใหชีวิต
เรื่องของขบวนการสหกรณแ ไดคุยกับทานอาจารยแจุฑาทิพยแระดับหนึ่ง ขอวิจารยแทฤษฎี 2 สูง สูงนั้นดี
หมดแตอยูท ี่วาสูงอยูใ นชวงไหนเทากันมั้ย สูงของผูประกอบการผูผลิตมีรายไดดีข้ึน ขายวัตถุดิบที่มี
ราคาสูงขึ้น 3-5% รูสึกดี สูงที่2 สูงในเรื่องจําหนายใหผูบริโภคสูงถึง 30-50% ตัวนี้มันคุม หรือเปลา
ที่จะใหมีทฤษฎี 2 สูง ทฤษฎี 3 หาร farmer shop ทําอยู องคแรวมของธุรกิจ ธุรกิจของธุรกิจ องคแรวม
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ของธุรกิจทั้งหมด คือ ธุรกิจของผูจําหนายหรือชองทางจัดจําหนาย อีกสวนหนึ่งเป็นของผูบริโภคเอง
farmer shop ตอบโจทยแตรงนี้ สองปีแลวเราไดรานคาตนแบบแลว ทดสอบตลาดที่เมืองทองธานีแลว
ที่เราขายดี คือ สินคาที่เรากินไดเลย สวนสินคาที่ตองเอาไปประกอบยังตองมีหรือไม เปูาหมายใน
สวน farmer shop เราไมใชเฟรชฟููดสแเป็น หลัก แตเป็นสินคาที่เราชวยเกษตรกรที่ทําการแปรรูป
มาแลวที่จะตองยั่งยืนตอไป เมื่อเรามีตนแบบแนวคิดแลว ทุกคนรูจักเราแลวในงานที่ผานมาที่เมือง
ทองแลว ลองคิดดูวา เรื่องยุทธศาสตรแลึกๆไมใชแคกรุงเทพอยากใหไป 4 ภาค ใหเป็นแมเหล็กและ
ตนแบบในการสงกําลังบํารุง โลจิสติก supply chain เราจะคอยเป็นคอยไปมันจะเป็น แมขายชวย
กระจายสินคาตามราน อยาไปมองวาโครงการตอง 2 ปี ตอนนีเ้ หล็กกําลังรอนๆตองทําเลย
คุ ณ กุ ล ภั ค รศรณ์ เหล่ า สิ น ชั ย สมุ น ไพรทองไพโรจนแ เคยเข า โครงการแบบนี้ ที่
มหาวิทยาลัยอื่นแลว พบปัญหา คือ คณะกรรมการที่สนิทจะไดไปตางประเทศ ใครไมมีกําลังไปไม
สามารถไปได แนะนําวาควรมีแบรนดแสวนกลางที่มหาวิทยาลัย มีการรับรองทุกคนที่เขามามีสวนรวม
ควรไดไปเสนอสิน คาดวย จะทําอยางไรใหคนที่ไมมีเงินนั้ นไดไปเสนอสินคาดวย พอเห็น โครงการ
farmer shop ก็คดิ วามีคนที่ทําโครงการดีๆแลว
คุณณัฐชนัน บูลคร กลุมแมบานเกษตรกร และสภต.ปลายบาง ถั่วลิสงทอดสมุนไพร
จําหนายที่ modern trade jiffy 7-11 เป็น OEM ผลิตใหโรงแรมหาดาว เราจะรวมกับชุมชนไมเนนที่ผล
กําไร แตอยากใหชุมชนอยูไ ดอยางยั่งยืน ยอมเสียคา GP คาแรกเขา คาชั้น เรามีประธานกลุมที่ดีมี
วิสัยทัศนแกวางไกล ยอมเสียเงินนีเ้ พื่อใหมั่นใจในระบบการเงิน การจัดการสินคา ตอนที่ขายที่หางนั้น
ไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากเขาไมใสใจดูแล หายไป ชําระเงินไมตรงยอดสง แลวถามวาทําไมถึง
ไมขายเป็นของฝาก เพราะไมมีเซลลแ ที่จะทําหนาที่การตลาด สวนใหญที่ผลิตใหโรงแรมได เพราะมี
ออแกไนซแจัดงานแตงใหชาวอินเดีย แลวเขาชอบจึงนําไปเสนอโรงแรมให เราก็จะให % เขาไมไดให
คาจาง และมีคําถามอยากฝากไว ตอนนี้อาเซียนกําลัง จะเขามาเราจะมีการช วยเหลือและรับมือ
อยางไร
ประยงค์ วงศ์สกุล วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม มะเขือเทศราชินีอบแหง คิดวาการที่เรา
ไมมีความรูมันยากที่เราจะเขาถึงตลาดได farmer shop เป็นอีกชองทางที่จะชวยใหเราเขาถึงตลาดได
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ สรุปคําถามและโจทยแ ตามประเด็นหลักๆ
1. การบริหารจัดการ ถาเรามี order ที่นอยจะจัดการอยางไร
2. การตั้งราน Farmern Shop เรื่องการคัดเลือกชุมชน ควรเป็นชุมชนที่เข็มแข็ง ตองไปหา
กอนวาชุมชนไหนเป็น ชุมชนที่เข็มแข็งเขาใจหลักการของ Farmern Shop ในเบื้องตนนั้นตองมีการ
พูดคุยกันกอนและปรับความคิดใหตรงกัน
3. การสรางแบรนดแนั้นเป็นเรืองที่สําคัญ ไมไดสรางขึ้นมาไดใน 1 หรือ 2 ปี ถา Farmern
Shop เป็นที่รูจักของผูบริโภค การที่เรามาเขารวมเราก็จะไดรับความไวใจในระดับหนึ่ง
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ดังนั้นการสรางแบรนดแ Farmer Shop ใหประสบความสําเร็จ ทางมหาวิทยาลัยคงไมใชตัว
ขับเคลื่อน สินคาทุกตัวจะตองไดมาตรฐาน เราตองมีคุณคาในตัวของเราเองและเราตองรักษาไวถึง
จะสําเร็จตราบใดที่เราสรางแบรนดแ แลวไมรักษาคุณคาตัวเองมันก็เป็นการทําลายแบรนดแ การสราง
แบรนดแนั้นตองอาศัยเวลา ผูประกอบการตองรอ แลวเราจะกาวไปดวยกันอยางมั่นคง
คุณกาญจนา คูหากาญจน์ หลายคนอาจสงสัยวา ทําไมถึงชวนออกรานแคบางงาน ทําไม
ไมขายสินคาทุกที่ เหตุผลเพราะสินคาบางอยางเหมาะกับงานและสถานที่ที่แตกตางกัน แตตอไปนี้
เราจะชวยกันพัฒนาใหเป็นไปตามระบบ Farmern Shop
การจัดตั้งรานนั้น อาจจะเกิดปัญหา เชน เรื่ องโลจิสติกที่เป็นเรื่องที่สําคัญมาก ในการที่
หลายๆทานสงสินคาไมคอยได บางทานนั้นไมอยากลงทุนแตอยากเห็นผลมากและเร็ว แตอยางคุณ
ฟูาเห็นตั้งแตครั้งแรก จนตอนนีธ้ ุรกิจเติบโตไปไดไกล เป็นตัวอยางของความอดทน ตรงกับเปูาหมาย
Farmer Shop อาจารยแอยากใหเรารวมพลังกันแบบนี้ ถาเรารวมพลังกันไมไดตั้งแตตนไปเปิดรานที่
ไหนมันก็คงลําบาก เพราะไปเปิดรานแลวไมมีสินคาเขาราน ชวงแรกเราตองอดทนในการสงสินคา
รานเล็กเราตองบริหารจัดการกันเอง ตอนนีเ้ ราก็กําลังแกไขปัญหากันอยูว า จะทําอยางไรใหเปิดสาขา
ไดจํานวนมาก คําถามที่ ทานแนะนํามามีความคิดเห็ นเหมือนกัน แตทําไดยากดวยขอจํ ากัด สิ่ง ที่
สํา คั ญ ที่ สุ ด คื อ พลั ง ของผู ป ระกอบการ บางที่ เ ราขอความร วมมื อ ได น อย มั น เลยไม ป ระสบ
ความสําเร็จ เราตองใหความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท โจทยแที่คุณสิริพล บอกวาเราคัดสินคาเป็นการคัดเลือกปลายน้ํา
นั้นไมใชอยางที่คิด 1. เราไปคัดเลือกสินคานั้นเราไปดูเปูาหมาย เราไมจับที่ตัวเกษตรกร เราจะจับตัว
ผูประกอบการ 2. ดูแลผูประกอบการ ถามวาเราเปิดเสรีอาเซียนเราจะรอดหรือไม รอดหรือไมนั้น
ขึ้นอยูก ับตัวทานผูประกอบการเอง สถาบันฯทําหนาที่ใหขอมูล ถาเกิดทานทําดวยตัวเองไมไดเราจะ
ประสานงานใหตัวทานเอง แตตองดูทานดวยวาทานจะไปตางประเทศหรือชุมชน 3. ดูเรื่องของบรรจุ
ภัณฑแ รวมทั้งเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑแดวย ชวยดูแ ลคือ ชวยใหขอมูลขาวสาร ผูประกอบการตอง
เขาถึงขอมูลขาวสารที่ใหมอยูเ สมอ แตละคนที่มาเราจะไปชวยสรางกระบวนการเรียนรูตั้งแตตนน้ํา
กลางน้ํ า และปลายน้ํ า ของผลิ ต ภั ณ ฑแ ที่ เ ราทํ า ได เ พราะมี ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตรแ และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ มาชวยดวย
เพิ่มเติม
สิริพล พละทรัพย์ จากประสบการที่ผานมาเห็นวาสินคาที่จะไปจําหนายที่ราน farmer
shop อยางสินคาน้ําลูกยอของปูาถนอม คิด วาขายได สินคาบางอยางวางไดเฉพาะบางที่ แตทาง
อาจารยแจุฑาทิพยแ บอกวาจะหาพาสเนอรแให ก็เป็นการยินดีและจะขอดูกอนวาเป็นตลาดตรงไหน
ตองดูดวยวาตลาดอยูใ นระดับไหน เทาที่ฟังมาโมเดล farmer shop จะเกิดขึน้ ตรงไหนก็ไดไมตองกลัว
และคิดวาจะไปไดสวยดวย ยกตัวอยาง เชน เราเห็นธุรกิจบริการอิเล็คทรอนิก คลายไปรษณียแ แตวา
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ก็มีคูแขงออนไลนแ คือ 7-11 lotus expass มันรวดเร็วไปได เรื่อง farmer shop ก็เหมือนกัน 1. การ
บริการ 2. ตัวสินคาสามารถขายตัวมันเองได อีกอยางหนึ่งถา farmer shop เกิดขึ้นใน ตําบล อําเภอ
จังหวัด จนถึงชุมชน สามารถอยูได ถา farmer shop จะมีแรงจูงใจอื่นนอกจากสินคาที่มีอยูในราน
เชน ชุมชนไหนมีอะไรก็มาเกือ้ หนุนกันได farmer shop ควบรวมสินคาตัวอื่นที่จะเกือ้ หนุนกันได ถาทํา
ได farmer shop ก็จะเติบโต
คุณคมชาญ เอกเตชะวุฒิ ตองมีขอตกลงรวมกันวาสินคาตองไมผานขึ้นชั้นงายๆ ถาไม
ผานจะมีผลกระทบอะไรกับเขาบาง กรุงเทพฯเป็นแหลงชุมชนที่สะดวก และการจะดูยุทธศาสตรแตอง
คํานึงถึงโลจิสติก เพราะชุมชนเกษตรที่อยูแ ตละภาคสามารถเขาไปสงรานคาตรงนั้นไดสะดวก แล ว
ถาเรามีรถของเราวิ่งสงของมีระบบโลจิสติก ตนทุนก็จะนอยลง เป็นตนแบบที่ดีที่เราควบคุมตนทุนถูก
ผูบริโภคก็จะไดซอื้ สินคาในราคาเป็นธรรม
คุณปุณณภา เปรมปรี กลุ่มพฤกษาสมุนไพร น้ามันเหลือง สินคาที่มาเปิดตัวครั้งแรก
คิดวาผูประกอบการยินดีท่จี ะมา present สินคา มีคนมาโปรโมรสินคาในวันแรก จะไดเป็นการรูจัก
ลูก คาดวยวาลูก คาตองการสิน คาประเภทไหน อีก อยางถาเราพูดถึง สิน คา สรรพคุณ คุณ ภาพ
แนะนํา จนผูซอื้ เกิดความสนใจในตัวสินคาคิดวาศักยภาพของผูซื้อถาผูซื้อสนใจ ไมวายังไงก็จะซื่อ
สินคา คิดวาผูซอื้ จะตองพยายามทอลองเป็นครั้งแรก แลวถาดีจริงก็จะซือ้ ตอเนื่องไปเอง
คุณอดุลย์ โคลนพันธ์ ทําไมเราไมนําสินคาที่เป็นของสมาชิกที่มีจําหนายอยูในราน 500
ราย ไปจําหนายที่เราดวย แคมุมมุนหนึ่งก็ยังดี ทําแคนกี้ ็จะมี farmer shop ถึง 500 จุดแลว
คุณศักดิ์ชาย เพียรกิจธรรม บางครั้งสินคาที่ไมถูกวางในรานนั้น แนวทางที่จะเสนอจะ
เป็นไปไดมั้ยวาการรวมผูผลิต ผูบริโภค ตองเข็มแข็งทั้งคู เชน น้ําสมุรไพร แบรนดแหนึ่งไดวางในราน
อีกแบรนดแไมไดวาง จะเป็นไปไดหรือไมที่เราจะรวมมือกัน เชน การเป็นแหลงวัตถุดิบให หรือชวย
ผลิตใหกัน
สรุป รศ.จุฑาทิพยแ ภัราวาท ที่ชวนตั้งรานไมไดทําขัน้ ในขัน้ ที่ 1,2,3,4 เป็นหลัก แตจริงๆเรา
จะชวนไปสรางแบรนดแ ถาเราสรางได ถือวาเราสรางทุกขั้นตอนเราสามารถทําไดหมด งานของเรา
ไมไดเอาตัวชีว้ ัดของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเป็นคําตอบ แตเรากําลังจะสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ที่เราจะไปดวยกัน การที่เรามารวมระดมความคิดในวันนี้ คือ การรับฟังความคิดเห็นของทุกคน เรา
ไมไดเอาเงินมาเป็นตัวตั้ง เราเอาเปูาหมายความสําเร็จมาเป็นตัวตั้ง คําวาหุนสวนก็คอื เจาของรวมกัน
เป็นการตั้ง outlet ใหม ปัญหาของการตั้ง outlet คือ การสรางแบรนดแใหคนในสังคมรูจัก จะไปตั้งที่
ไหนคนก็บอกใชเลย Farmern Shop
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เชิญทุกทานใหมาเป็นสวนหนึ่งขอราน Farmer Shop การ
สราง

1-387

แบรนดแเราตองชวยกันโฆษณา อยางนอยคนตองรูจัก Farmer Shop จะรูเฉพาะเราไมได กลุมก็ตองรู
วา Farmer Shop คืออะไร มีเปูาหมายอยางไร การสรางแบรนดแเราตองเริ่มจากคนรอบขาง แลว
เปูาหมายก็จะนําไปสูสิ่งที่เราอยากใหเป็น
จากนั้น รศ.จุ ฑาทิพยแ ภัราวาท ขอปิดเวทีการประชุมในวันนี้ และกลาวขอบคุณทุก
ทานที่มารวมประชุมกัน
เลิกประชุม 16.30 น.
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รายงานการประชุม
โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่าและนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555
ครั้งที่ 3/2555
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. คุณสุรจิตตแ
2. อาจารยแวรเทพ
3. อาจารยแไพโรจนแ
4. รศ.จุฑาทิพยแ
5. นางสาวสายสุดา
6. นางสาววันวิสาขแ
เริ่มประชุม

แกวชิงดวง
ไวทยาวิโรจนแ
ลิม้ ศรีสกุลวงศแ
ภัทราวาท
ศรีอุไร
ยวงใย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่ประจําโครงการวิจัย

เวลา 13.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
รศ.จุ ฑาทิพยแ ภัทราวาท กรรมการและเลขานุการการประชุม ไดแจงตอที่ประชุมถึง
จํานวนผูถูกเสนอชื่อเพื่อพิจารณานักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคา โดยมีนักสหกรณแที่ถูกเสนอชื่อ
25 ราย และสหกรณแ 20 ราย
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555
รับรองการประชุมโครงการประกาศเกียรติคุณฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2555 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอแกไข ดังนี้
- หนา 2 วาระที่ 4 ขอ 4.1 การเสนอชื่อเพื่อพิจารณานักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคา
บรรทัดที่ 1 ขอความวา ยังไมมีการเสนอชื่อผูเหมาะสมเขามาดวยตนเอง แตในการใชแมวมองเพื่อ
เสนอชื่อสหกรณแและนักสหกรณแที่มีคุณคา ใหเปลี่ยนเป็น ในที่ประชุมไดมีการพิจารณารายชื่อนัก
สหกรณแแ ละสหกรณแ ที่มีคุณ คา ในที่ประชุมไดมีก ารพิจ ารณารายชื่อนัก สหกรณแแ ละสหกรณแที่
นาสนใจ
- ชื่อสหกรณแแตละแหงใหเพิ่มคําวาจํากัดเขาไป
- ตัดชื่อผูรับรองนักสหกรณแที่ไดเสนอชื่อออก
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่แกไข
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วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
จากการจัดสงหนังสือเสนอรายชื่อผูเหมาะสมโครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณแและ
นักสหกรณแที่มีคุณคา แหงปี 2555 ไปยังหนวยงานตางๆ ไดมีการรวบรวมรายชื่อนักสหกรณแและ
สหกรณแที่ถูกเสนอชื่อ โดยมีนักสหกรณแที่ถูกเสนอชื่อ 26 ราย และสหกรณแ 20 ราย ดังเอกสารแนบ
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการในที่ประชุมรวมกันพิจารณานักสหกรณแที่มี คุณคา ไดขอสรุปวาใหข้ึน
บัญชีนักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคาไวเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป ดังนี้
 นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า
ประเภทสหกรณ์การเกษตร
1. คุณสุมาลี ทองธีระ
2. คุณนวรัตนแ แยมดี
3. คุณวิม
ยะสงา
4. คุณชูชาติ อินสวาง
5. คุณแสงชัย ปราชญานุกร

ผูจัดการสหกรณแการเกษตรลําพระเพลิง จํากัด
ผูจัดการสหกรณแการเกษตรทายาง จํากัด
ผูจัดการสหกรณแการเกษตรเมืองลําพูน จํากัด
ผูจัดการสหกรณแการเกษตรศรีประจันตแ จํากัด
ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณแผูเลี้ยงกุง
ตราดยั่งยืน จํากัด

ประเภทร้านสหกรณ์
1. คุณจรินทรแ ภูษณะภิบาลคุปตแประธานกรรมการดําเนินการรานสหกรณแ
จังหวัดตราด จํากัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
1. คุณรังสิมา จันทรทิพยแ
2. นายสุทัศนแ ปัทมสิริวัฒนแ
3. นายสัญชัย เตชะมนูญ

รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณแออม
ทรัพยแโรงพยาบาลสระบุรี จํากัด
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณแออมทรัพยแ
การไฟฟูาฝุายผลิต จํากัด
ผูจัดการสหกรณแออมทรัพยแ
มศว.ประสานมิตร จํากัด
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
1. คุณสุกิจ จัดภัย

ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณแเครดิตยูเนี่ยน พัฒนาชุมชน
บานพุตะแบก จํากัด

 สหกรณ์ที่มีคุณค่า
ประเภทสหกรณ์การเกษตร
1. สหกรณแการเกษตรลําพระเพลิง จํากัด
2. สหกรณแการเกษตรเมืองตรอน จํากัด
3. สหกรณแการเกษตรราศีไศล จํากัด
4. สหกรณแการเกษตรพรหมคีรี จํากัด
5. สหกรณแการเกษตรเมืองลําพูน จํากัด

วาระที่ 5

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดอุตรดิตถแ
จังหวัดศรีษะเกษ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดลําพูน

ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
1. สหกรณแเครดิตยูเนี่ยนหนองหาง จํากัด
2. สหกรณแเครดิตยูเนี่ยนหนองแก จํากัด

จังหวัดกาฬสินธุแ
จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทร้านสหกรณ์
1. รานสหกรณแจงั หวัดตราด จํากัด

จังหวัดตราด

เรื่องอื่นๆ
ประชุมนัดหมายครัง้ ตอไป คือ วันที่ 28 สิงหาคม 2555

เลิกประชุม 16.30 น.
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รายงานการประชุม
โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่าและนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2555
ครั้งที่ 4/2555
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ
ผู้มาประชุม
1. คุณสุรจิตตแ
2. อาจารยแไพโรจนแ
3. รศ.จุฑาทิพยแ
4. นางสาวสายสุดา
5. นางสาววันวิสาขแ
เริ่มประชุม

แกวชิงดวง
ลิม้ ศรีสกุลวงศแ
ภัทราวาท
ศรีอุไร
ยวงใย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่ประจําโครงการวิจัย

เวลา 13.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
รศ.จุฑาทิพยแ ภัทราวาท กรรมการและเลขานุการ ไดแจงแกท่ปี ระชุมวาวันนี้ อาจารยแ
เชิญ
บํารุงวงศแ ประธานกรรมการ ปุวย และอาจารยแวรเทพ ไวทยวิโรจนแ กรรมการ ติดภารกิจ
ไมสามารถมาเขารวมประชุมได
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555
รับรองรายงานการประชุมครั้ง ที่ 3/2555 เมื่อวัน ที่ 21 สิง หาคม 2555 ที่ประชุม
พิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
หลังจากการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ไดมีนักสหกรณแและ
สหกรณแเสนอชื่อเพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกเป็นนักสหกรณแและสหกรณแที่มีคุณคา โดยเป็นเป็นนักสหกรณแ
4 ราย รวมทั้งหมดที่เสนอชื่อเป็น 29 ราย สหกรณแ 5 ราย รวมทั้งหมดที่เสนอชื่อเป็น 24 ราย
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วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
จากการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นสหกรณแและนักสหกรณแที่มีคุณคา ซึ่งมีนักสหกรณแ
เสนอชื่อทั้งหมด 29 ราย สหกรณแเสนอชื่อทั้งหมด 24 ราย ซึ่งคณะกรรมการในที่ประชุมรวมกัน
พิจารณาแลว สรุปไดดังนี้
นักสหกรณ์ที่มีคุณค่า มีผูท่เี หมาะไดรับการประกาศเกียรติคุณ จํานวน 3 ทาน จาก
สหกรณแ 3 ประเภท
ประเภทสหกรณ์การเกษตร
คุณชูชาติ อินสวาง ผูจัดการสหกรณแการเกษตรศรีประจันตแ จํากัด
ประวัติ :
 เกิดวันที่ 9 กันยายน 2495 อายุ 60 ปี
 การศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรนแ
(ปัจจุบัน)
ประวัติการทางานด้านสหกรณ์
เป็นผูจัดการสหกรณแการเกษตรศรีประจันตแ จํากัด ตั้งแต ปี 2527-ปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ : เป็นผูจัดการมืออาชีพ นําความคิด
กลาหาญ เชี่ยวชาญการประสานเครือขายเพื่อประโยชนแของสหกรณแ
มิตดิ ้านคุณค่าอุดมการณ์ : ยึดมั่นบนพื้นฐานแหงคุณคาของการพึ่งพาและรวมมือ
กัน และใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนสหกรณแในมิตทิ ี่เอือ้ ตอการเป็นองคแกรพึ่งพาตนเอง
มิตดิ ้านกระบวนทัศน์ : จัดตัง้ ปั๊มชุมชนสหกรณแบางจากแหงแรกของประเทศไทย ปี
2533 พรอมโครงการ “น้ํามันแลกขาวสารเพื่อเด็กยากไร ” พัฒนาระบบงานสหกรณแดวย
คอมพิวเตอรแเป็นแหงแรกในจังหวัดสุพรรณบุรี
มิตดิ ้านหลักการ : พัฒนารูปแบบการดําเนินงานและบริการแกสมาชิกอยาง
หลากหลาย มีเข็มมุงในการพัฒนาสหกรณแเพื่อสรางชีวิตที่ดีแกสมาชิก
มิตดิ ้านแผนปฏิบัติที่ดี : สรางอาคารอเนกประสงคแเพือ่ เป็นแหลงเรียนรูส ูชุมชน จัด
ตลาดนัดการแลกเปลี่ยนสินคาของชุมชน สรางแหลงเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม ตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณแ เป็นแกนนํากลุมสหกรณแการเกษตรทั่วประเทศ เขารวมโครงการพัก
ชําระหนีแ้ ละลดภาระหนีเ้ กษตรกร
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
นายสุทัศ นแ ปัทมสิริวัฒนแ ประธานกรรมการดําเนินการรานสหกรณแออมทรัพยแการ
ไฟฟูาฝุายผลิต จํากัด
ประวัติส่วนตัว :
 เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม 2496 อายุ 59 ปี
 การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
ประวัติการทางานด้านสหกรณ์ :
 เป็นสมาชิกสหกรณแ ปี พ.ศ. 2529
 ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการสหกรณแ ปี พ.ศ. 2552-2553
 ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ค วรได้รับการประกาศเกียรติคุ ณ : เป็นผูบริหารมืออาชีพ มีความ
รับผิดชอบสูง นําองคแกรไปในทิศทางของการเป็นองคแกรอิสระ พึ่งพาตนเอง มีการบริหารจัดการที่ดี
และนําประโยชนแสูสมาชิกและชุมชน
มิตดิ ้านคุณค่า-อุดมการณ์ : ยึดมั่นในคุณคาสหกรณแ การเปิดโอกาสการมีสวนรวม
แกสมาชิก ฝุายจัดการ และคณะกรรมการ ดวยความเสมอภาค ใหความสําคัญดานการขับเคลื่อน
สหกรณแในมิติของการเป็นอิสระพึ่งพาตนเอง
มิตดิ ้านกระบวนทัศน์ : สงเสริมการเรียนรูรวมกัน เพื่อสรางพลังความรวมมือ กลา
ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตอง และมององคแรวม มีความรับผิดชอบสูง และกลาทัดทานในสิ่งที่ไมถูกตอง
โดยไมรูสึกหวั่นไหวตอคําวิพากษแวิจารณแ จึงสามารถนําองคแกรไปในทิศทางที่มีการนํานวัตกรรม และ
รูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นประโยชนแตอมวลสมาชิกอยางเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
มิตดิ ้านหลักการ : ยึดมั่นและอํานวยการใหสหกรณแมีระบบบริหารจัดการที่ดี ภายใต
การมีสวนรวมของสมาชิก คณะกรรมการ ฝุายจัดการ สูการบรรลุเปูาหมายแหงความสําเร็จรวมกัน
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มิติด้านแผนปฏิบัติที่ดี : มีผลงานเป็น ตัวอยางทั้ง ดานการบริห ารคน บริห ารเงิน
บริหารทรัพยากร มีระบบสารสนเทศ และกลไกสนับสนุน การตัดสนใจ ที่เป็นแบบอยางที่ดี ยึดมั่น
และอํานวยการในระเบียบ ขอบัง คับ ที่เอื้อตอการปฏิบัติง านของทุก สวนฝุายในทิศทางของการ
บริหารจัดการที่ดี ภายใตความรับผิดอบของคณะกรรมการดําเนินการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คุณสุกิจ จัดภัย ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณแเครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบาน
พุตะแบก จํากัด
ประวัติ :
 เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2490 อายุ 65 ปี
 การศึกษา : มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ประวัติการทางานด้านสหกรณ์ :
 เป็นสมาชิกสหกรณแ ปี พ.ศ. 2524
 เป็นเลขานุการของผูตรวจสอบกิจการ ปี 2526-2532
 เป็นประธานกรรมการสหกรณแ ตั้งแตปี 2533
คุณสมบัติที่ควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ : เป็นตนแบบของคนสหกรณแที่มี
ความเอือ้ อาทร เป็นผูกอตั้งชมรมเครดิตยูเนี่ยนประจวบ-ชุมพร-ระนอง
มิตดิ ้านคุณค่าอุดมการณ์ : เป็นผูท่ยี ดึ มัน่ ในอัตตารมยแอุดมการณแเครดิตยูเนี่ยน
และใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนสหกรณแในมิติทเี่ อือ้ ตอการเป็นองคแกรพึ่งพาตนเอง
มิตดิ ้านกระบวนทัศน์ : ใหความสําคัญกับแผนกลยุทธแที่คํานึงถึงปัจจัย
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ใชแผน 5 ปี เป็นตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงานสหกรณแ ริเริ่มนํา
ระบบคอมพิวเตอรแมาใหบริการสมาชิก
มิตดิ ้านหลักการ : มีความคิดและสนับสนุนใหสหกรณแมีการบริหารจัดการทีด่ ี
มิตดิ ้านแผนปฏิบัติที่ดี : จัดสวัสดิการใหครอบคลุมการดํารงชีวติ ของสมาชิกใหมี
การกินดีอยูด ี ใหความชวยเหลือชาวประมงที่ไดรับความเดือดรอนดานอาชีพ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า มีสหกรณแที่เหมาะไดรับการประกาศเกียรติคุณ จํานวน 3 แหง
จากสหกรณแ 3 ประเภท
ประเภทสหกรณ์การเกษตร
สหกรณแการเกษตรลําพะเพลิง จํากัด จังหวัดนครราชสีมา
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ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ :
สหกรณแการเกษตรลําพระเพลิง จํ ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2520 โดยมี
วัตถุประสงคแเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่มีพนื้ ที่อยูใ นเขตชลประทานลําพระเพลิง มีพ้ืนที่ดําเนินงานใน
3 เขตอําเภอ คือ อําเภอปักธงชัย อําเภอโชคชัย และอําเภอเมืองนครราชสีมา มีสมาชิกแรกตั้ง 194
คน จนถึงปัจจุบันไดดําเนินการมากกวา 35 ปี มีสมาชิก 1,960 คน มีทุนเรือนหุน 62 ลานบาท
ผลงานที่โดดเด่นของสหกรณ์ :
เป็นสหกรณแทันสมัย ใชนวัตกรรมนําธุรกิจสหกรณแ สรางงาน สรางอาชีพ มีผลงาน
กาวกระโดด มีการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณแ ใหความสําคัญกับการเรียนรูสูสมาชิก
อยางตอเนื่อง
มิตดิ ้านคุณค่า/อุดมการณ์สหกรณ์
ใหความสําคัญกับสมาชิกเป็นสําคัญ ยึดมั่นในหลักและวิธีการสหกรณแอยางแนวแน
มิตดิ ้านกระบวนทัศน์
มีก ารจั ด ตั้ง สถาบั น เพื่อการเรียนรู ของสหกรณแต ามแผนการพั ฒนาบุคลากรของ
สหกรณแประเทศญี่ปนุ มาประยุกตแในงาน จัดตั้งและดําเนินงานราน “
sC ” มีการ
วิจัยระบบขาวอินทรียแ และจัดตลาด Farmers market
มิตดิ ้านหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี
มีการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณแ มีแนวปฏิบัติของการขับเคลื่อนธุรกิจ
อเนกประสงคแที่มีประสิทธิภาพ และการเป็นสถาบันเรียนรู ที่เชื่อมโยงความรูสูการพัฒนาธุรกิจได
อยางเป็นรูปธรรม
ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณแเครดิตยูเนี่ยนหนองแก จํากัด จังหวัดเพชรบุรี
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ :
สหกรณแเครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก จํากัด เดิมชื่อ “กลุมเครดิตยูเนี่ยนหนอง
แก” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2524 มีสมาชิกแรกตั้ง 28 คน ตอมาไดจดทะเบียนเป็นสหกรณแ
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2536 โดยมีทุนดําเนินงานเริ่มตน 5.39 ลานบาท จนถึงปัจจุบัน มีจํานวน
สมาชิกทั้งสิน้ 13,622 คน มีทุนเรือนหุนกวา 116 ลานบาท นับเป็นสหกรณแเครดิตยูเนี่ยนที่ติดอันดับ
1 ใน 5 สหกรณแที่มีผลการดําเนินงานสูงสุด
ผลงานที่โดดเด่นของสหกรณ์ :
สหกรณแฯมีการจัดทําแผนกลยุทธแเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณแใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาสหกรณแฉบับที่ 2 และนําไปสูการปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรมดวยการนําหลักสูตรเครดิต
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ยูเนี่ยนเขาสูส ถานศึก ษาใน 13 โรงเรียน มีการใหบริก ารแบบอเนกประสงคแแ กสมาชิก อยางเป็น
รูปธรรม
ด้านคุณค่า/อุดมการณ์
มีการดําเนินงานโดยยึดหลักคุณ ธรรมทั้ง 5 ประการ ไดแก ความซื่อสัตยแ เสียสละ
รับผิดชอบ เห็นใจ และไววางใจซึ่งกันและกัน ดวยการใชแนวทางการบริหารจัดการที่พ่ึงพาตนเอง
และยึดถือประโยชนแของสมาชิกเป็นหลัก มุงเนนการใหบริการที่เขาถึงสมาชิกและยกระดับฐานความ
เป็นอยูข องสมาชิกใหดียิ่งขึ้น
ด้านกระบวนทัศน์
วิสัยทัศนแของสหกรณแฯ คือ “เป็นสถาบันการเงินระดับแนวหนา บริหารจัดการโปรงใส
เชื่อมโยงเครือขาย ใสใจสมาชิก พัฒนาอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” จัดตลาดนัดใหสมาชิกนํา
ผลผลิตมาจําหนาย
ด้านหลักการ
มีก ารจัด ทําแผนกลยุทธแก ารปฏิบัติง านสหกรณแ อยางเป็น รูปธรรมเพื่อรองรับการ
ดําเนินงานของสหกรณแเป็นแนวทางปฏิบัติใหกับคณะกรรมการดําเนินงานและฝุายจัดการทุกทาน
สามารถเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน
ด้านแนวปฏิบัติทดี่ ี
สหกรณแฯดําเนินการภายใตหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในจิตตารมณแเดียวกัน ดําเนินการ
ตามหลักการเครดิตยูเนี่ยนทุกประการ มีการสงบุคลากร คณะกรรมการ และฝุายจัดการเขารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ มีการตั้งคณะกรรมการกลุมยอยดูแล
สมาชิกในกลุมพื้น ที่ของตนเองเพื่อรับทราบความตองการของสมาชิกอยางทั่วถึง และจั ดประชุม
คณะกรรมการเพื่อรับทราบปัญหาในทุกๆเดือน เพื่อกระจายงานลงสูพนื้ ที่ตอไป
ประเภทร้านสหกรณ์
รานสหกรณแจังหวัดตราด จังหวัดตราด
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ :
รานสหกรณแจังหวัดตราด กอตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2496 มีสมาชิกแรกตั้งกวารอย
คน ในระยะแรกรานสหกรณแฯตองประสบปัญหาภาวะขาดทุนอยางหนัก แตในปัจจุบันสามารถชําระ
หนีค้ นื ไดเสร็จสิน้ มียอดขาย 982 ลานบาท กําไรสุทธิ 33.41 ลานบาท สมาชิกจํานวน 12,115 คน
ผลงานที่โดดเด่นของสหกรณ์ :
รานสหกรณแฯมีผลงานโดดเดนในธุรกิจคาปลีกเทียบเคียงกับไฮเปอรแมารแทในจังหวัด
เป็ น ตัว แบบและแนวทางปฏิบั ติ ที่ดี ที่ เข า ถึง สมาชิ ก และปลู ก ฝั ง ความรู สึ ก เป็ น เจ าของ มี ความ
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ภาคภูมิใจในรานของตน เป็นรานสหกรณแที่มียอดขายสูงสุดอันดับ 1 ประจําปี 2554 จํานวน 838.99
ลานบาท จากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณแ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงพาณิชยแ ในการ
ใหขอมูลเศรษฐกิจการคาดวยดี เป็นศูนยแกระจายสินคาสหกรณแในเครือขายสหกรณแทั่วประเทศ เป็น
ศูนยแเรียนรูทัศนศึกษาดูงานของสหกรณแทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผูนําในการเชิญชวนและรวม
บริจาคชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ รวมบริจาคสิ่งของและเงินแกสภากาชาดและมูลนิธิ
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง
มิตดิ ้านคุณค่า/อุดมการณ์สหกรณ์
รานสหกรณแฯมุงเนนการบริหารจัดการที่พึ่งพาตนเอง และยึดถือประโยชนแของสมาชิก
เป็นหลัก มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรแของรานฯ ใหสมาชิกมีสวนรวมโดยจัดทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ปลูกฝังความเป็นเจาของรานสหกรณแใหสมาชิกเกิดความภาคภูมิใจใน
ราน
มิตดิ ้านกระบวนทัศน์
มีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธแไปสูแบบปฏิบัติการอยางเป็นรูปธรรม ปฏิบัติตามแผนและ
โครงสรางตางๆ เชน ปรับปรุงพัฒนารานคาใหกวางขวางขึ้น การจัดอบรมบุคลากร ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศใหทันสมัย การใหบริการเชิงรุกในลักษณะการขายสงสินคา บริการส งสินคาทุกวัน การ
จัดมหกรรมลดราคาสินคา ใชระบบสารสนเทศเขามาดูแลสินคาคงคลัง เพื่อลดการสูญเสียและเป็น
การเพิ่มประสิทธภาพในการใหบริการแกสมาชิกไดอยางรวดเร็วมากขึ้น
มิตดิ ้านหลักการ
มีระบบบริการจัดการที่ดี มีการแบงสวนงานแตละดานอยางชัดเจน สามารถควบคุม
และตรวจสอบได มีการประชุมรับทราบปัญหาและแกไขปัญหาในการทํางานทุกวันศุกรแและประชุม
คณะกรรมการทุกวันที่ 28 ของเดือน นําเครื่องมือการเงินมาวิเคราะหแและวางแผนในการทํางาน
เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว และแมนยํา
มิตดิ ้านแนวปฏิบัติที่ดี
รานสหกรณแฯสามารถเขาถึงสมาชิ กและมีสวนชวยในการยกระดับฐานความเป็นอยู
ของสมาชิกใหดีข้นึ ดวยการจัดหาสินคาที่หลากหลาย มีคุณภาพตรงตามความตองการของสมาชิก
ในราคายุติธรรม ทําใหส ามารถแขงขัน กับรานคาปลีก ขนาดใหญในบริเวณใกลเคียง ไดล ดภาระ
คาใชจายในการเดิน ทางมาซื้อสินคา โดยมีบริการสง ถึ ง บาน มีสวนในการชวยสรางตลาดใหแ ก
ผลิตภัณฑแของชุมชนโดยรอบ เชน นําผักผลไมปลอดสารพิษของเรือนจําจังหวัดตราดและของสมาชิก
มาจําหนาย คณะกรรมการทุกทานเป็นผูมีจิตอาสา เสียสละเขามาทํางานโดยไมมีคาตอบแทน มีการ
ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกตามรานคาชุมชนอยางสม่ําเสมอ ทําใหสมาชิกเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา
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วาระที่ 5

เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ
ประชุมนัดหมายครั้งตอไป คือ วันที่ 4 กันยายน 2555
16.30 น.
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รายงานการประชุม
ประชุมเตรียมงานประกาศเกียรติคุณและงานเสวนาวิชาการ ประจาปี 2555 ร่วมกับชสค.
วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
ผู้เข้าประชุม
1. รศ.จุฑาทิพยแ
2. คุณอภิชาติ
3. คุณจันทรแจิรา
4. คุณพิชญธิดา
5. คุณออมใจ
6. คุณสุนิษา
7. คุณณัฐวัฒนแ
8. คุณสุวรรณี
9. น.ส.สายสุดา

ภัทราวาท
พรหมจินดา
เนาวประสิทธิ์
บุญมา
ภัทรภิญญา
เลื่อนลอย
ทรัพยแมีมา
อิ่มไพบูลยแ
ศรีอุไร

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ
รองผูจัดการใหญชสค.
ผูจัดการฝุายบริหารทั่วไป ชสค.
งานเลขานุการ สํานักอํานวยการ ชสค.
หัวหนางานเอกสารแบบพิมพแและของที่ระลึก
หัวหนางานการเงินและบัญชี
หัวหนางานประชาสัมพันธแ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธแ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณแ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
คุณจันทรแจิรา เนาวประสิทธิ์ แจงที่ประชุมวา ทางชุมนุมสหกรณแเครดิตยูเนี่ยน จํากัด ได
แตงตั้งคณะทํางาน จํานวน 10 คน โดยมีรองผูจัดการใหญ (คุณอภิชาติ พรหมจินดา) เป็นประธาน
คณะทํางาน เพื่อรวมรับผิดชอบในสวนงานตาง ๆ ของงานประกาศเกียรติคุณใหเป็นไปตามเปูาหมาย
จําแนกตามประเภทงานดังตอไปนี้
1. งานเชิ ญ กลุ ม เปู า หมายสหกรณแ ทั่ ว ประเทศ จํ า นวน 100 คน ซึ่ ง ทางชสค.ได
ประสานงานไปยังสหกรณแในพื้นที่ และจะสงรายชื่อภายในวันที่ 10 กันยายน 2555
2. งานนิทรรศการ ทางชสค.จะรวมจัดบู฿ทนิทรรศการ โดยนําปุยที่ทางชสค.เป็นผูผลิตมา
จัดแสดง
3. งานปฏิคม ทางชสค.จะชวยตอนรับแขกผูใหญ และแขกของสหกรณแเครดิตยูเนี่ยน
4. งานลงทะเบียน ชสค.ไดจัดเจาหนาที่ จํานวน 8 คน เพื่อชวยงานในจุดลงทะเบียน ซึ่ ง
ทางสถาบันไดแบงประเภทของผูลงทะเบียน เป็น 4 จุด ประจําจุดละ 2 คน
5. งานตอนรับผูมีเกียรติ ชสค.จัดเจาหนาที่ตอนรับ ติดเข็มกลัดดอกไม และเชิญแขกผูมี
เกียรติไปยังหองรับรอง จํานวน 2 คน และไดจัดเจาหนาที่เพื่อถายรูปผูไดรับรางวัลใน
ซุมประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งจะชวยถายรูปและวีดีโอภายในงาน
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หลัง จากเลิก ประชุมทางทีมงานชสค.ไดไปดูส ถานที่จั ด งานที่หองสุธรรม อารีกุล และ
บริเวณโถงนิทรรศการ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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ภาคผนวกที่ 2
ข้อเสนอโครงการ
ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 กรกฎาคม 2554-15 กันยายน 2555)
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โครงการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ “เชิงคุณธรรม”
: กรณี กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรม ภายใต้เครือข่ายมูลนิธธิ รรมะร่วมใจ จ.ยโสธร
1. ความเป็นมา
เครือขํายคุณคําข๎าวคุณธรรม เป็นเครือขํายที่เกิดจากการทางานตํอยอดจากการผลิตข๎าว
หอมมะลิอินทรีย๑แบบรับรองมาตรฐานสากล ของกลุํมโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย๑ในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร การผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑แบบมีการรับรองมาตรฐานสากลนั้นทากันมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2538
แล๎ว ชาวนาสามารถปลูกข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ ให๎เป็นข๎าวที่ปลอดภัยไร๎สารพิษ ผลผลิตข๎าวอินทรีย๑ถูก
สํงไปขายทัง้ ในและตํางประเทศ ชาวนาเกษตรอินทรีย๑มีการรวมกลุํมเป็นองค๑กรชาวนาได๎ในระดับหนึ่ง
แตํคุณภาพชีวิตของชาวนาเหลํานั้นกลับยังไมํดีเทําที่ควรเพราะเขายังไมํสามารถทาให๎ชีวิตรํางกายของ
ตัวเองปลอดภัยจากพิษภัยของอบายมุข เชํน เหล๎า บุหรี่ สุรา ยาชูกาลัง การพนัน เลํนหวย ทวยบั้งไฟ
ไกํชน พฤติกรรมในชีวิตประจาวันสํอไปในทางละเมิดตํอศีลธรรม การดาเนินชีวิต ที่ผิดทางดังกลําว
ข๎างต๎นนั้น ทาให๎ชาวนาเป็นหนีส้ ินเพิ่มขึ้น ราคาผลผลิตก็ตกต่าซ้าเติม มันจึงเป็นปัญหาใหญํและทาให๎
ปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย กลายเป็นภาระหนักของชาวนา ในยุคของสังคมโลกาภิวัฒน๑
ในปี 2548 เครือขํายคุณคําข๎าวคุณธรรม เริ่มต๎นโครงการข๎าวคุณธรรมด๎วยการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันของกลุํมชาวนาเกษตรอินทรีย๑จังหวัดยโสธรกับผู๎บริหารสถาบันวิชาการด๎าน
สหกรณ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ข๎อสรุปของเวทีทาให๎ได๎ ปฏิญญาชาวนา วํา ชาวนาผู๎ที่จะเข๎า
รํวมโครงการของเครือขํายคุณคําข๎าวคุณธรรม (ข๎าวคุณธรรม) นั้น ต้องรวมกลุ่มออมสวัสดิการกอง
บุญหนุนเกื้อ ปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ลด ละ เลิกอบายมุข ไม่ดื่ม สุรา ของมึนเมา เหล้า
เบี ย ร์ ไม่ สู บ บุ ห รี่ ไม่ เล่ น การพนั น และท าการผลิ ต ในระบบเกษตรอิ น ทรี ย์ ที่ มี ก ารรั บ รอง
มาตรฐานสากล ถ๎าชาวนาปฏิบัติตนตามมาตรฐานข๎าวคุณธรรมที่กาหนดรํ วมกันแล๎วนี้ นําจะชํวย
บรรเทาความเดือดร๎อนจากปัญหาตํางๆได๎
เป้าหมายของข้าวคุณธรรม
1. เพื่ อพั ฒ นาคุณ ธรรม จริย ธรรมของผู๎ ผ ลิต และครอบครั ว สูํก ารพั ฒ นาสัง คมและ
สิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย๑อยํางมีคุณธรรม
3. เพื่อพัฒนาระบบการพึ่งตนเองอยํางยั่ งยืนภายในฟาร๑มและให๎มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
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4. เพื่อฟื้นฟู รักษาความสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช๎ทรัพยากรในฟาร๑มมา
หมุนเวียนให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด
5. เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร๑ม และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม
6. ปูองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทาให๎เกิดมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม
7. สนับสนุนระบบการผลิตและกระบวนการจัดการทุกขัน้ ตอน ที่คานึงถึงหลักมนุษยธรรม
ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปที่เป็นวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และ
สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด
ปีการ 2549 - 2550 มีชาวนาที่สนใจสมัครเข๎ารํวมโครงการ จานวน 108 คน เมื่อเวลา
ผํานไป 1 ปีผลการตรวจประเมินมีชาวนาผู๎ผํานเงื่อนไขตามมาตรฐาน “ข๎าวคุณธรรม” เพียง 38 คน
รวบรวมผลผลิตข๎าวเปลือกคุณธรรมในปีแรกได๎จานวน 168 ตัน (ข๎าวหอมมะลิ 105) ขายได๎ในราคา
10.50 บาทตํอกิโลกรัม ซึ่ง สูง กวําราคาที่ซื้อขายในตลาดทั่วไป (8.00 บาทตํอกิโลกรัม )ในขณะนั้น
กิโลกรัมละ 2.50 บาท ทั้งนีเ้ พราะโครงการได๎รํวมมือกับภาคีพันธมิตรชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรแหํง
ประเทศไทย จากัด (ชสท.) ภาคีพันธมิตร KU Outlet Center มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ กลุํมธุรกิจ
เดอะมอลล๑กรุ๏ป สยามพารากอน และบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)ให๎การสนับสนุนสํงเสริมการ
ขายเพื่อสร๎าง “ตราสินค๎าข๎าวคุณ ธรรม” จนเกิดเป็น เครือขํายคุณคําข๎าวคุณธรรมขึ้นภายใต๎ ภาคี
พันธมิตรที่มีเปูาหมายรํวม ในการสนับสนุนกลุํมชาวนาคุณธรรม โดยกลุํมชาวนาดังกลําวได๎กาหนด
ปฏิ ญญารํ วมกัน ที่จ ะมุํ ง พั ฒนาตนเองที่จ ะบุ ก เบิก การพัฒ นาระบบการผลิต และการค๎า ข๎า วที่ จ ะ
กํอให๎เกิดความเป็นธรรมในสังคม
ปีการ 2550 - 2551 มีชาวนาที่สนใจจะสมัครเข๎ารํวมโครงการจานวนมาก แตํในกลุํม
แกนนาเห็นตรงกันวํา ควรจะได๎นาบทเรียนในปีแรกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และพัฒนากลุํมเดิมกํอนให๎เกิด
ความมั่นคงในแนวทางของข๎าวคุณธรรม เพื่อจะพัฒนาให๎เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน กํอนจะขยายผล
ไปสูํชาวนาที่สนใจ โดยในเบื้องต๎นแนะนาให๎ไปเข๎าสมัครขอรับรองแบบ “เกษตรอินทรีย๑ธรรมดา” กํอน
เมื่อพร๎อมจึงจะเข๎ามารํวมในกลุํม “ข๎าวคุณคําชาวนาคุณธรรม” ตํอไป ดังนั้นในปีที่ 2 จึงมีชาวนาเข๎า
รํวมโครงการจานวน 82 คน และมีชาวนาที่ผํานการรับรองมาตรฐานข๎าวคุณธรรม จานวน 71 คน ได๎
ผลผลิต (รวมข๎าวทุกพันธุ๑) 464 ตัน มีการจัดจาหนํายทั้งสิ้น 203 ตัน โดยจัดสรรให๎กลุํมเดอะมอลล๑
กรุ๏ป และสยามพารากอน 100 ตัน บริษัทแคลร๑อินเตอร๑เนชั่นแนล โปรดั กส๑ 50 ตัน กลุํมพี่น๎องญาติ
ธรรมดิน หนองแดนเหนือ จั ง หวัด อุด รธานี 30 ตัน และเครือขํายกสิก รรมธรรมชาติ 23 ตัน และ
เครือขํายได๎ดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค๎า ข๎าวคุณธรรม ที่สานักงานพาณิชย๑จังหวัด
ยโสธร นอกจากนั้นกลุํมข๎าวคุณธรรมยังได๎รวบตัวกันออมเงิ นสวัสดิการกองบุญหนุนเกื้อเพื่อชาวนา
คุณธรรม บนหลักการพึ่งพาตนเอง และดาเนินการจัดตั้งกลุํมโรงสีข๎าวขนาดเล็ก (โรงสีดาวกระจาย) ซึ่ง
กํอให๎เกิดกิจกรรมเสริมรายได๎แกํตัวเองและคนครอบครัวที่มาชํวยเหลือกันคัดคุณภาพ บรรจุหีบหํอ
และรับจ๎างรายวันในศูนย๑ขา๎ วคุณธรรม ชํวงสิ้นสุดโครงการปีท่ี2 กลุํมชาวนาคุณธรรมรวมตัวกันพัฒนา
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ให๎ศ าลาการเปรียญวัด ปุาสวนธรรมรํวมใจ ซึ่งเป็น ศูน ย๑ก ลางที่ตั้งของเครือขําย ให๎เป็น “โรงเรียน
ชาวนาคุณธรรม” หรือเป็น “มหาวิทยาลัยไทบ๎าน” แตํคนทั่วๆไป มักจะเรียกเราวํา “ศูนย๑ฝึกอบรม
คุณธรรมกสิกรรมธรรมชาติจังหวั ดยโสธร” เพื่อเผยแพรํและเป็นแหลํงเรียนรู๎สาหรับผู๎สนใจ ซึ่งเป็น
การพัฒนาวิถีชีวิตของชาวนาแบบ บูรณาการให๎เข๎ากับระบบการตลาดยุคใหมํ คือ ระบบการผลิตและ
การค๎าที่เป็นธรรม (Fair trade)
ปีการ 2552 - 2553 มีชาวนาที่สนใจจะสมัครเข๎ารํวมโครงการข๎าวคุณธรรมเพิ่มขึ้นจานวน
200 คน เนื่องจากผู๎ที่ผํานการอบรมแล๎วมีความต๎องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ของตนสูํการผลิต ที่
ปลอดภัยทั้งตํอตัวเอง ทาให๎คุณภาพชีวิตดีข้ึนอยํางเป็นระบบ โดยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ๑
เกษตรอินทรีย๑ธรรมชาติหนองยอ จากัด ซึ่งเป็นสหกรณ๑ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ๑ มีมติ
อนุญาตให๎สมาชิกสหกรณ๑สมัครเข๎ารํวมโครงการข๎าวคุณธรรม โดยให๎สมัครเข๎าสูํการรับรองมาตรฐาน
แบบเกษตรอินทรีย๑ธรรมชาติ หรืแบบเกษตรอินทรีย๑คุณธรรม ให๎เหมาะสมตามระดับจิตวิญญาณของ
ตน เป็นการขยายผลโครงการข๎าวคุณธรรมสูํภาคีพันธมิตรและชาวนากลุํมอื่นผํานศูนย๑ก ารเรียนรู๎ข๎าว
คุณธรรม เพื่อสร๎างระบบการผลิตและการค๎าที่เป็นธรรม ให๎ตํอเนื่องไป ขณะที่กองบุญหนุนเกื้อเพื่อ
สวัสดิการชาวนา ซึ่งเป็นการออมเพื่อให๎ มีผู๎สนใจสมัครเข๎ารํวมกลุํม จานวน 1,650 คน มีเงินออมที่เป็น
จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อนชาวนา 1,500,000 บาท สามารถรวบข๎าวเปลือกของชาวนาคุณธรรมไว๎แปรรูป
ได๎กวํา 150,000 กิโลกรัม
ปัจจุบันเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม (กลุํมข๎าวคุณธรรม) มีสมาชิกที่ผํานการรับรอง
มาตรฐาน เกษตรอินทรีย๑คุณธรรม 103 คน พื้นที่ทานาข๎าวอินทรีย๑ 5,110 ไรํ กระจายกันอยูํใน 5
จัง หวัด ของภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ มีปริมาณข๎าวเปลือกอิน ทรีย๑คุณ ธรรม ประมาณ 1,000,000
กิโลกรัม ขณะที่ผู๎บริโภคข๎าวอินทรีย๑คุณธรรมที่เป็นขาประจาในเมืองใหญํก็ได๎รวมตัวกันเป็น เครือข่าย
คนกินเกื้อกูลชาวนา โดยผู๎บริโภคและผู๎ผลิตได๎มีจัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนทาความเข๎าใจในเรื่องของ
คุณคําและตกลงกัน วําจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูล เป็นกัลยาณมิตร ที่ไว๎เนื้อเชื่อใจซึ่งกัน และกัน ผู๎บริโภคก็มี
ความมั่นใจวําได๎รับอาหารที่ปลอดภัยไร๎สารพิษจริงๆตลอดทั้งปี ผู๎ผลิตก็สามารถที่จะวางแผนการผลิต
ให๎ตรงกับความต๎องการของตลาดที่มีความชัดเจน ขายได๎ราคาที่ผํานการเจรจากันอยํางเป็นธรรม
2. หลักการและเหตุผล
ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ผี ํานมานั้น ผลผลิตข๎าวอินทรีย๑คุณธรรม ได๎รับการประทับตราและ
ประกาศรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ (IFOAM ACCREDITED) เพื่อให๎ผู๎บริโภคและตลาดทั่วไป เขา
มั่นใจวําเป็นผลิตผลที่ปลอดภัยไร๎สารพิษ ในการนี้ เครือขํายข๎าวคุณคําชาวนาคุณธรรม (ข๎าวคุณธรรม)
มีคําใช๎จํายที่ต๎องใช๎ในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑จากหนํวยงานผู๎ตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย๑ คือ ส านัก งานมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย๑ (ด าเนิน การภายใต๎มูล นิธิ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ : มกท.) ไปแล๎วจานวน กวํา 350,000 บาท ถ๎าเป็นเชํนนี้ไปเรื่อยๆ ชาวนาคง
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ต๎องมีคําใช๎จํายที่เรียกวํา คําธรรมเนียมการตรวจรับรอง ทีม่ ากขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งการรับรองนั้นที่สุดแล๎ว
ก็ เพียง เพื่อให๎ ไ ด๎ก ระดาษ (ใบประกาศ) 1 แผํน เอาไว๎อ๎างใครตํอใครวํา ตัวเองได๎ผํานการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ โดยใช๎เงินเป็นสื่อหรือตัวเชื่อมโยงไปสูํการรับรอง
มันไมํได๎มีหลักประกันใดๆ วํา กระดาษ (ใบประกาศ) 1 แผํน นั้นมันจะทาให๎ผู๎บริโภคและ
ผู๎ผลิตได๎พบปะพูดคุยทาความเข๎าใจในเรื่องของเชิงคุณคํา ความเอือ้ เฟื้อเกื้อกูล ความเป็นกัลยาณมิตร
ความไว๎เนือ้ เชื่อใจกันและกัน
แตํในสํวนของเครือขํายข๎าวคุณคําชาวนาคุณธรรม(ข๎าวคุณธรรม) นั้น มีการสร๎างการ
ยอมรับนับถือตํอกันในโดยยึดถือเอา คุณธรรม คือการประพฤติปฏิบัติตามหลัก ศีลธรรมจริงๆ มีการ
พิสูจน๑ต รวจสอบรับรองตัวเองจนเข๎ากระแสเป็น เรื่องของวิถีชีวิต (ในทุกสถานที่ ทุกกาลเวลา ก็เป็น
เชํนนี้)
มาตรฐานการผลิตข๎าวคุณคําของชาวนาคุณธรรม (ข๎าวคุณธรรม) นั้นมีการประกาศ
ตนเองวําจะพิสูจน๑ตนด๎วยการตรวจศีล คือตรวจตัวเอง (ตอ.) พวกเราชาวนาคุณธรรมจึงมีความสนใจ
ใฝุรู๎วาํ ถ๎าหากเราจะดาเนินการรับรองมาตรฐานผลผลิตข๎าวคุณธรรมในเชิงการให๎ผู๎บริโภคและผู๎ผลิต
ได๎พูดคุยทาความเข๎าใจในเรื่องของคุณคํา ความเอือ้ เฟื้อเกือ้ กูล ความเป็นกัลยาณมิตร ความไว๎เนื้อเชื่อ
ใจกัน การสร๎างเครือขํายขยายออกไปสูํระดับสากล จะต๎องทาอยํางไรจึงจะเกิดประโยชน๑กับตนเอง
ชุมชน สังคมและมวลมนุษยชาติ
ด๎วยเหตุนี้จึงจาเป็นต๎องหาคาตอบด๎วยการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการและพัฒนาระบบ
การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑คุณธรรม เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม ของระบบการตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เชิง คุณธรรม ที่ชาวนาสามารถดาเนินการได้ด้ว ยตนเองและ
ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล ขึ้นมา โดยในปีแรกจะเริ่มต๎นด๎วยการดาเนินการโครงการประกัน
คุณภาพตนเอง ควบคูไํ ปกับการเรียนรู๎สาหรับรูปแบบที่เหมาะสมของระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย๑เชิงคุณธรรมตํอไป
3. คาถามการวิจัย
แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ “เชิงคุณธรรม” เพื่อให๎
เกิดความนําเชื่อถือในระดับสากลควรเป็นอยํางไร
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบที่เ หมาะสมส าหรั บ ระบบการรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิน ทรี ย๑
“เชิงคุณธรรม”
2. เพื่อสร๎างระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑เชิงคุณธรรมของตนเอง
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3. เพื่อดาเนินการและปรับปรุงระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ “เชิงคุณธรรม”
เพื่อให๎เกิดความนําเชื่อถือในระดับสากล
5. กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัย จะดาเนินการใน 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ (รูปที่ 1)
5.1 การศึกษาเพื่อกาหนดรูปแบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ “เชิงคุณธรรม” /
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการสืบค๎นข๎อมู ลที่เกี่ยวข๎องทั้งใน-ตํางประเทศ โดย
การประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎ได๎ชุดความรู๎เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการรับรองมาตรฐานตามหลักสากล
5.2 การจั ด ท าคูํ มื อ และแผนการประกั น คุ ณ ภาพ ซึ่ ง จะเป็ น ไปภายใต๎ ค าแนะน าของ
ผู๎เชี่ยวชาญ ซึ่งจะได๎ผลงานวิจัยเป็นคูํมือการประเมินคุณภาพ เพื่อนาไปทดสอบกับเกษตรกรที่เข๎ารํวม
โครงการในปีแรก ภายใต๎แผนการประเมินคุณภาพที่มีมูลนิธธิ รรมะรํวมใจเป็นองค๑กรเจ๎าภาพ
5.3 การจัดประชุมชีแ้ จงทาความเข๎าใจกับเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ เพื่อการดาเนินการ
ประกันคุณภาพตามคูมํ ือประกันคุณภาพ
5.4 การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ (workshop) แบบมีสํวนรํวมของชาวนาผู๎ผลิตข๎าวที่
เข๎ารํวมโครงการ เครือขํายคนกินข๎าวเกือ้ กูลชาวนาจาก USA, UK, ไต๎หวัน ฮํองกง ญี่ปนุ จีน กรุงเทพฯ
เครือขํายผู๎บริโภคข๎าวของมูลนิธธิ รรมะรํวมใจ และทีมนักวิจัย การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการนีจ้ ะ
เน๎นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สานสัมพันธ๑เอือ้ เฟื้อเกื้อกูลตํอกัน และมุํงหมายให๎เป็นแผนปฏิบัติการที่
นามาใช๎ทดสอบระบบของกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ “เชิงคุณธรรม”
5.5 การจัดทารายงานความก๎าวหน๎าเพื่อนาเสนอ สกว. และผู๎ทรงคุณวุฒิ ให๎ข๎อแนะนา
5.6 การติดตามงานในพื้นที่ เพื่อกากับแนะนา การปฏิบัติตามขัน้ ตอน/กระบวนการ
5.7 การจัดเวทีเรียนรู๎เพื่อพัฒนากรอบคิดและหลักการทางานประกันคุณภาพและการ
รับรองมาตรฐานที่เป็นสากลในการนามาประยุกต๑ให๎เหมาะสม โดยขอทาข๎อตกลงความรํวมมือ กับ
องค๑กรรับรองมาตรฐานอื่นเชํน มกท. มกอช. กพร. ฮาลาน สมอ. ISO เฉพาะอยํางยิ่งกับ มกท. ควร
ทาให๎เป็นต๎นแบบ
5.8 การศึกษาดูงานในองค๑กร/หนํวยงานที่มีภารกิจด๎านการประกันคุณภาพและการรับรอง
มาตรฐาน
5.9 การประเมินผล/การสังเคราะห๑
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รูปที่ 1 กระบวนการวิจัย
6. แผนการวิจัยปีที่ 1
ปี 2554-2555
กิจกรรม

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1. การสืบค๎น- การประสานงาน
ผู๎เกี่ยวข๎อง -การจัดทารายงาน
เบือ้ งต๎น
2. การจัดทาคูํมือและแผนการประกัน
คุณภาพภายใต๎คาแนะนาของ
ผู๎เชี่ยวชาญ
3. การจัดประชุมชีแ้ จงทาความเข๎าใจ
กับเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ
4.ปฏิบัติการ (workshop)ในพืน้ ที่
5. การจัดทารายงานความก๎าวหน๎า
6. การติดตามงานในพืน้ ที่
7. การจัดเวทีเรียนรู๎รํวมกับ
ผู๎เชี่ยวชาญจากหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง
8. การศึกษาดูงาน
9. การประเมินผล/เวทีถอดบทเรียน
10. การปรับปรุงคูํมือการประกัน
คุณภาพ
11. จัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ๑/
ข๎อเสนอสาหรับการพัฒนาระบบ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑
“เชิงคุณธรรม” ที่ได๎รับความเชื่อถือ
ในระดับสากล
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7. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
7.1 รายงานการศึกษาเบื้องต๎น หลังเซ็นสัญญา 1 เดือน
7.2 ผลลัพธ๑การวิจัยในรายงานความก๎าวหน๎า
7.2.1 คูมํ ือการประกันคุณภาพ
7.2.3 แผนการดาเนินการประกันคุณภาพ ภายใต๎การมีสํวนรํวมของนักวิจัยและ
ชาวนาภายใต๎เครือขํายมูลนิธธิ รรมะรํวมใจที่เข๎ารํวมโครงการ
7.2.3 กรอบคิดและหลักการในการประกันคุณภาพสินค๎าเกษตรอินทรียแ๑ ละการ
รับรองมาตรฐานตามหลักสากล
7.3 ผลลัพธ๑การวิจยั ในรายงานฉบับสมบูรณ๑
7.3.1 คูมํ ือการประกันคุณภาพที่ปรับปรุงแล๎ว
7.3.2 รายงานสรุปการปฏิบัตกิ ารกับกลุํมชาวนาและผู๎บริโภคที่เข๎ารํวมโครงการ
7.3.3 รายงานสรุปสาหรับชุดความรู๎ที่ได๎รับจากการขับเคลื่อนตามแผนการประกัน
คุณภาพจากการวิจัย
7.3.4 รายงานการประเมิน ความคิด เห็ น ของเกษตรกร ผู๎บริโภค และผู๎เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพตามคูมํ ือ
7.3.4 ข๎อเสนอสาหรับแนวทางการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ “เชิงคุณธรรม” ที่
เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
9. ประวัตนิ ักวิจัย
นายนิคม เพชรผา เกิดที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2508 เป็นบุตร
คนที่ 1 ในจานวน 6 คน ของ คุณพํอคาเป - คุณแมํผอง เพชรผา ทั้ง 2 ทําน ประกอบอาชีพ
ทานา
การศึกษา:
- จบชั้นประถมศึกษา ที่บา๎ นเกิด ปี 2521
- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ปี
2527
- จบนักเรียนนายสิบแผนที่ จากโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหาร
สูงสุด กรุงเทพฯ ปี 2528
- จบปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร๑) จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพฯ
ปี 2532
- จบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร๑) จากวิทยาลัยครูบ๎าน
สมเด็จ
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เจ๎าพระยา กรุงเทพฯ ปี 2534
- จบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร๑) จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรุงเทพฯ ปี 2541
- Certificate The youth Invitation Programe JICA TOKYO JAPAN 1999
- Certificate The Sceond CANAAN Farmmer School KOREA 2001
ประสบการณ์:
ปี 2528 บรรจุเข๎ารับราชการทหารชั้น ประทวนยศสิบตรี ตาแหนํง เจ๎าหน๎าที่แผนที่
แผนกรังวัด กองทาแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด กรุงเทพฯ ทางานมีความดี
ความชอบเรื่อยมา จนได๎เลื่อนขัน้ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร้อยตรี เมื่อปี 2534 ตาแหนํง
ประจาแผนกสื่อสารข๎อมูล กองวิทยาการคอมพิวเตอร๑ ศูนย๑กรรมวิธีข๎อมูล กองบัญชาการทหารสูงสุด
กรุงเทพฯ
ปี 2536 ลาออกจากการรับราชการทหาร เพื่อเข๎าเป็ น พนัก งานธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ๑ ก ารเกษตร (ธกส.) เหตุผลที่สาคั ญที่สุด ในการตัดสินใจ คือ มาอยู่กับ
ครอบครัวที่ต่างจังหวัด เพราะมีความเชื่อวํา ครอบครัว คือ หน่วยของสถาบันทางสังคมที่เล็กที่
สุดแต่มีความสาคัญมากที่สุด
ปี 2548 เกษียณกํอนกาหนดจาก ธ.ก.ส. ขณะที่เหลือเวลาทางานอีก 20 ปีและ
ตาแหนํงหน๎าที่การงานที่ทาก็ได๎รับการยอมรับอยํางสูงในองค๑กร ออกมาเป็น ชาวนา และ อาสาสมัคร
นักพัฒนาเพื่อสังคม รับผิดชอบเป็นหัวหน๎าโครงการวิจัย และทาหน๎าที่เป็นเลขานุการมูลนิธิธรรมะ
รํวมใจ
ประสบการณ์งานวิจัย :
1. หัวหน๎าโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด
นครนายก ปี 2548 - 2549
2. หัวหน๎าโครงการวิจัย เรื่อง เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ปี 2549 – 2551
3. หัวหน๎าโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการวิทยุชมุ ชนของชาวนาเพื่อการ
พึ่งตนเองตามวิถีธรรมชาติ อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ปี 2552 -2553
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ข้อเสนอโครงการ
การพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2
1. หลักการและเหตุผล
โครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ดาเนินการในลักษณะของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสํวนรํวมที่สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ คณะเศรษฐศาสตร๑มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ภายใต๎การ
สนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในทีน่ ไี้ ด๎นากระบวนการบริหารจัดการโซํอุปทานอยําง
บูรณาการมาใช๎เพื่อให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในโซํอุปทานสินค๎าเกษตรแปรรูปได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
สร๎างสรรค๑ ระบบธุรกิจค๎าปลีกทางเลือก ทีจ่ ะชํวยลดข๎อจากัดในเรื่องชํองทางการกระจายสินค๎าที่
สามารถเข๎าถึงผู๎บริโภคที่สถาบันเกษตรกรและผู๎ประกอบการรายยํอยกาลังเผชิญหน๎าอยูใํ นปัจจุบัน
โดยคาดหวังที่จะพัฒนาระบบธุรกิจค๎าปลีก ที่จาหนํายสินค๎าที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ภายใต๎แบรนด๑
“Farmer Shop”
ผลการดาเนินการในปีแรก ซึ่งเป็นระยะเตรียมการนั้น ได๎กํอเกิดเป็นภาคีสมาชิก Farmer
Shop ในด๎านเครือขํายอุปทาน ซึ่งประกอบด๎วย สถาบันเกษตรกร สหกรณ๑ วิสาหกิจชุมชน ผู๎ประกอบการ
SMEs และ OTOP ที่ผลิตสินค๎าเกษตรแปรรูปในหมวดอาหาร สินค๎าอุปโภคและของใช๎-ของที่ระลึก จานวน
127 ราย มีสินค๎าของผู๎ประกอบการที่เป็นภาคีสมาชิกผํานการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดสรรสินค๎า
จานวน 215 รายการ
การขับเคลื่อนการดาเนินการของโครงการตามแผนการวิจัยภายใต๎ความรํวมมือของ
นักวิจัยและคณะกรรมการบริหารโครงการ ได๎นามาสูกํ ารกาหนดกรอบทิศทางการดาเนินงานโครงการ
Farmer Shop เพื่อการบรรลุวสิ ัยทัศน๑รํวม “ร๎านค๎าที่ผู๎ผลิตและผู๎บริโภคเป็นเจ๎าของรํวมกัน” โดยใช๎
สโลแกน “ไมํได๎หวังทีก่ าไร แคํอยากให๎เป็นลูกค๎าประจา” ซึ่งจะชํวยให๎เห็นเอกลักษณ๑ของร๎าน Farmer
Shop ที่เป็นทางเลือกแกํคนในสังคม โดยการจาหนํายสินค๎าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ปัจจุบันได๎จด
ทะเบียนเครื่องหมายบริการ “Farmer Shop” กับกรมทรัพย๑สินทางปัญญาในนามของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑แล๎ว
กระบวนการวิจยั ในระยะเตรียมการได๎ข๎อสรุปเกีย่ วกับสถานการณ๑ที่เป็นข๎อจากัดและ
อุปสรรคของภาคีทเี่ ป็นสถาบันเกษตรกร สหกรณ๑ วิสาหกิจชุมชน ผู๎ประกอบการSMEs และ OTOP วํา
ยังคงเผชิญหน๎ากับปัญหาด๎านการตลาดที่มีคําใช๎จํายด๎านการตลาดสูง สาหรับชํองทางการจาหนํายใน
ไฮเปอร๑มาร๑ท ตัวเลขคําการตลาดในระดับ 35 เปอร๑เซ็นต๑นนั้ ทาให๎ผู๎ประกอบการอยูใํ นภาวะ “ขาดทุน”
และยังคงต๎องมีความเสีย่ งในกรณีที่ ยอดจาหนํายสินค๎าไมํเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดก็จะถูกออกจาก
ชั้นวางสินค๎าตามข๎อตกลง นอกจากนั้นยังพบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ ปัญหาคุณภาพของวัตถุดบิ
ต๎นทุนคําใช๎จํายในการรับรองมาตรฐาน (HACCP, GMP) สูง ปัญหาตําง ๆ เหลํานีส้ งํ ผลกระทบตํอวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ๑ (Product Life Cycle) และการเข๎าออกจากธุรกิจของผู๎ประกอบการดังข๎อมูลของ
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สานักงานเลขานุการคณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2550 มีผู๎ประกอบการ SMEs เลิกกิจการ
และอยูใํ นภาวะขาดทุน จานวน 37,048 ราย
ผลการจัด Road Show ของภาคีสมาชิกผู๎ประกอบการ เพื่อการประชาสัมพันธ๑โครงการ
และหาแนวทางการจาหนํายสินค๎า ภายใต๎แบรนด๑ Farmer Shop รํวมกัน ซึ่งได๎ดาเนินการไปจานวน 8
ครั้ง มียอดจาหนําย รวมทั้งสิน้ 582,607 บาท โดยพบวํา การจาหนํายสินค๎าของผู๎ประกอบการ ภายใต๎
แบรนด๑ Farmer Shop สามารถเจรจาตํอรองและลดคําการตลาดจากปกติได๎ 15-20% และผลการ
ประเมินความคิดเห็นของผู๎บริโภคที่มีตํอโครงการอยูใํ นระดับดี-ดีมาก โดยมีข๎อคิดเห็นวําต๎องการ
สนับสนุนสินค๎าของสถาบันเกษตรกร การรับรองคุณภาพสินค๎าจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร๑ และ
นโยบายในการจาหนํายสินค๎าในราคาเป็นธรรม จะเป็นประโยชน๑ตํอทั้งผู๎ผลิตและผู๎บริโภค ปัจจุบัน
โครงการ Farmer Shop โดยความรํวมมือของคณะกรรมการบริหารร๎าน Farmer Shop ได๎เปิดจาหนําย
สินค๎าภายใต๎แบรนด๑ Farmer Shop ณ ร๎านสหกรณ๑พนักงานการไฟฟูาฝุายผลิต จากัด และร๎านจาหนําย
สถาบันไรํสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
การดาเนินการโครงการในระยะที่สองนี้ จะมุํงเน๎นไปทีก่ ารดาเนินการโครงการทดลอง “ตัว
แบบร๎าน Farmer Shop” ณ อาคารปฏิบัตกิ าร คณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร๑ ในพื้นที่
80 ตารางเมตร ภายใต๎แผนธุรกิจ ระหวํางตุลาคม 2554 – กันยายน 2556 ทีป่ ระมาณการไว๎วาํ จะใช๎งบ
ลงทุนประมาณ 3 ล๎านบาท มีรายได๎รวม คําใช๎จํายรวม และกาไรสุทธิ เป็นเงิน 4.2 ล๎านบาท, 4 ล๎าน
บาท และ 2 แสนบาท ตามลาดับ โดยการดาเนินการจะเป็นไปในลักษณะของการบํมเพาะธุรกิจเพื่อให๎
ได๎ชุดความรู๎ และแนวทางการนาไปใช๎ขยายผลในระยะตํอไป
2. วัตถุประสงค์ (ระยะที่ 2 : การบํมเพาะธุรกิจโครงการ Farmer Shop)
2.1 การจัดตั้งและดาเนินการร๎าน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนารํอง เพื่อทดสอบ
ระบบและพัฒนาไปสูํการนาไปใช๎ประโยชน๑ในฐานะการเป็นทางเลือกแกํผู๎ผลิตและผู๎ประกอบในการ
เข๎าถึงตลาด ที่มีแนวทางของการค๎าที่เป็นธรรม และการเป็นทางเลือกแกํผู๎บริโภคในการเข๎าถึงแหลํง
จาหนําย สินค๎าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม
2.2 การสร๎างแบรนด๑ Farmer Shop เพื่อเข๎าถึงผู๎ผลิต และผู๎บริโภค
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ได๎ตัวแบบธุรกิจเชิงสร๎างสรรค๑ในทิศทางของการบูรณาการโซํอุปทาน เพื่อนาสินค๎า
เกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร/สหกรณ๑ ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเงื่อนไขและสนใจเข๎ารํวมโครงการ
3.2 เป็นการตํอยอดการนาทุนความรู๎ ทุนสังคม และทุนทรัพยากรภายใต๎ชุดโครงการวิจัย
และขยายผลไปในทิศทางของการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงสร๎างสรรค๑ตามกรอบทิศทางเชิงนโยบายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ
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3.3 ได๎ชํองทางการตลาดใหมํสาหรับสินค๎าเกษตรของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรราย
ยํอย ซึ่งจะชํวยลดปัญหา/ข๎อจากัดในการเข๎าถึงตลาด
3.4 ผลลัพธ๑ในรูปของ “ระบบธุรกิจร๎านค๎าปลีก” สามารถขยายผลไปใช๎ประโยชน๑สาหรับ
ผู๎ประกอบการรายยํอยในชุมชน สหกรณ๑ และผู๎สนใจ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนใน
การแก๎ปัญหาความยากจนในอนาคต
3.5 ภายใต๎กระบวนการทางานในทิศทางของการจัดการโซํอุปทานไปสูํโซํคุณคํานัน้ เป็น
การเปิดเวทีให๎นักธุรกิจ/ผู๎ประกอบการ/สถาบันเกษตรกรที่ให๎ความสาคัญกับเรื่องระบบคุณคําและ
การค๎าที่เป็นธรรม มารํวมพลังสร๎างสรรค๑ธรุ กิจใหมํในสังคม
3.6 การสร๎างดุลยภาพแกํระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยลดการพึ่งพาการสํงออก และการ
นาเข๎า
3.7 การสานตํอนโยบายการสร๎างความเข๎มแข็งแกํภาคการเกษตรไทยภายใต๎ยุคการค๎าเสรี
4. กรอบคิดการวิจัย
การดาเนินการโครงการนารํองการจัดตั้งและดาเนินการ Farmer Shop ในระยะที่ 2 จะ
เป็นไปตามแผนการดาเนินงานร๎าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
โดยมีเนือ้ ที่ 80 ตารางเมตร ภายใต๎วสิ ัยทัศน๑ “ร๎านค๎าปลีกที่ผู๎ผลิตและผู๎บริโภคเป็นเจ๎าของรํวมกัน” โดย
คาดหวังวํา จะชํวยเปิดโอกาสให๎ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และผู๎สนใจที่มีจติ สานึกการ
พึ่งพาและรํวมมือกัน เข๎ามามีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนตัวแบบ Farmer Shop ให๎เป็นทางเลือกของคนใน
สังคม ให๎ได๎มีโอกาสเข๎าถึงแหลํงจาหนํายสินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีคณ
ุ ภาพ ราคาเป็นธรรม ใน
ขณะเดียวกันก็จะชํวยลดข๎อจากัดในเรื่องชํองทางการกระจายสินค๎าของผู๎ประกอบการรายยํอยที่กาลัง
เผชิญหน๎าอยูใํ นปัจจุบัน อีกทั้งยังจะชํวยยกระดับความสามารถของระบบธุรกิจค๎าปลีกในทิศทางของ
ระบบการค๎าที่เป็นธรรมที่จะชํวยแก๎ปัญหาในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอยํางตํอเนื่องในแนว
ทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4.1 ภาพรวมของกิจการและแนวคิดธุรกิจ
4.1.1 ตัวแบบระบบธุรกิจร๎านค๎าปลีกทางเลือกภายใต๎แบรนด๑ “Farmer Shop” จะ
ครอบคลุมระบบบริหารจัดการตัง้ แตํกิจกรรมระดับต๎นน้า กลางน้า และปลายน้าของโซํอุปทานสินค๎า
เกษตรแปรรูป ตั้งแตํระบบจัดหาสินค๎าเกษตรจากเครือขํายพันธมิตรธุรกิจด๎านอุปทาน การพัฒนา
คุณภาพสินค๎าให๎เป็นไปภายใต๎เงื่อนไขมาตรฐาน “Farmer Shop” การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ๑ ระบบการ
บริหารจัดการเครือขํายด๎านอุปทาน ระบบการบริหารจัดการร๎านค๎าปลีก (การจัดหา การจัดวางสินค๎า
การกาหนดราคาสินค๎า การจาหนํายสินค๎า การจัดการสินค๎าคงคลัง การบัญชีและควบคุม การรายงาน
ผลการดาเนินงาน) และการสร๎างแบรนด๑ Farmer Shop
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4.1.2 องค์กรที่รับผิดชอบ
โครงการ Farmer Shop จะดาเนินการภายใต๎ความรับผิดชอบของสถาบัน
วิชาการด๎านสหกรณ๑ คณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
4.1.3 วิสัยทัศน์ : “ร๎านค๎าปลีกที่ผู๎ผลิตและผู๎บริโภคเป็นเจ๎าของรํวมกัน”
4.1.4 พันธกิจ
มุํงพัฒนาระบบจัดการโซํอุปทานผํานภาคีเครือขํายผู๎ประกอบการที่มจี ิตสานึก
การพึ่งพาและรํวมมือกัน ในการจาหนํายสินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีคณ
ุ ภาพ ราคาเป็นธรรม ให๎เป็นที่
เชื่อถือไว๎วางใจแกํผู๎บริโภคและหันมาเป็นลูกค๎าประจา
4.1.5 วัตถุประสงค์
1) สร้างตัวแบบร้านค้าปลีกที่ทันสมัย เพือ่ จาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ
ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ผบู้ ริโภค และหันมาเป็นลูกค้าประจา
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกทีม่ ีประสิทธิภาพ เพื่อขยายผลไปสู่การ
จัดตั้งและดาเนินงานร้านค้าปลีกแก่ชุมชนทีส่ นใจ
3) การสร้างระบบเครือข่ายพันธมิตรที่เชื่อมโยงโซ่อุปทานในการจัดการพัฒนาและ
กระจายสินค้า เกษตรแปรรูป เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจแก่
ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรของไทยในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Farmer Shop Thailand เพื่อ
เตรียมการสาหรับรองรับภาวะการแข่งขันภายใต้นโยบายเปิดเสรี
5) การรณรงค์ให้คนไทยอุดหนุนสินค้าแบรนด์ Farmer Shop เพื่อลดการนาเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ
4.1.6 กลยุทธ์ธุรกิจ
การเปิดเวทีให๎เกิดการมีสํวนรํวมและการรวมพลังสร๎างสรรค๑ธรุ กิจโดย
เครือขําย สถาบันเกษตรก/สหกรณ๑ ผู๎ประกอบการรายยํอยและ SMEs และผู๎บริโภคในสังคมที่เห็น
คุณคําในกรอบแนวคิด “การค๎าที่เป็นธรรม” ภายใต๎การนาของ “สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑”ซึ่งได๎นา
กรอบแนวทางการบริหารจัดการโซํอุปทานอยํางบูรณาการมาใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตัวแบบร๎าน
Farmer Shop เพื่อขยายผลไปสูํการจัดตัง้ และดาเนินงาน Farmer Shop ในชุมชนสหกรณ๑และหนํวยงาน
ตํางๆ ที่สนใจในอนาคต
4.1.7 เป้าหมายการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ในระยะที่ 2
1) ผู๎ประกอบการสินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีจติ สานึก “การพึ่งพาและรํวมมือ
กัน” และเห็นชอบในแนวคิด “การค๎าที่เป็นธรรม” เข๎ามาเป็นสมาชิกในสํวนของเครือขํายด๎านอุปทานปี
แรก 100 ราย ปีทสี่ อง 100 ราย
2) ผู๎บริโภคที่เป็นประชาคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และภาคีพันธมิตร
สมัครเป็นสมาชิกในกลุํมของผู๎บริโภคปีแรก จานวน 200 ราย ปีที่สอง จานวน 200 ราย

3-13

3) ยอดจาหนํายสินค๎าในร๎าน ปีแรก เดือนละ 50,000 บาท ปีท่สี องเดือนละ
100,000 บาท
4) สินค๎าของสถาบันเกษตรกรและผู๎ประกอบการทีเ่ ข๎ามาเป็นสมาชิก Farmer
Shop ได๎รับการพัฒนาด๎านกิจกรรมการผลิต การพัฒนาคุณภาพ หรือการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ปลี ะ 5
รายการสินค๎า
5) ผู๎ประกอบการและตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการได๎เข๎ารํวม
ในเวทีเรียนรูก๎ ารพัฒนาธุรกิจ ปีละ 60 ราย
6) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู๎เข๎ามามีสํวนรํวมกับโครงการ Farmer
Shop อยูใํ นระดับ “ดี”
7) ได๎ชุดความรูแ๎ ละทีมพี่เลีย้ ง สาหรับการขยายผลการจัดตั้งและดาเนินงาน
ร๎าน Farmer Shop ในชุมชนและหนํวยงานที่สนใจ ภายใต๎ทมี งานสถาบัน Farmer Shop เมื่อสิน้ สุดการ
พัฒนาตัวแบบเดือนกันยายน 2556
4.1.8 โอกาสของธุรกิจ
สถาบันเกษตรกร ได๎แกํ สหกรณ๑ วิสาหกิจชุมชน กลุํมเกษตรกร กลุํมอาชีพ
ตํางๆ และผู๎ประกอบการOTOP และ SMEs ในปัจจุบนั ประสบปัญหาและข๎อจากัดในการจาหนํายสินค๎า
เกษตรแปรรูป และการเข๎าถึงผู๎บริโภค อีกทั้งชํองทางการตลาดในสํวนของไฮเปอร๑มาร๑ท และร๎าน
สะดวกซือ้ มีคําใช๎จํายการตลาดสูงจนไมํสามารถพึ่งพาชํองทางการตลาดดังกลําวได๎ กอปรกับชํองทาง
การตลาดที่รฐั ให๎การสนับสนุนก็ไมํใชํชํองทางการตลาดที่ตํอเนื่อง อีกทัง้ นโยบายการเปิดเสรีท่เี ปิด
โอกาสให๎สินค๎าจากตํางประเทศเข๎ามาวางจาหนํายเป็นจานวนมาก ซึ่งสํงผลกระทบตํอดุลการค๎าของ
ประเทศและเป็นอุปสรรคตํอการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย เนื่องจากต๎นทุนการผลิตสินค๎าเกษตร
ของไทยสูงกวํา ดังนัน้ การพัฒนาตัวแบบร๎าน Farmer Shop ในที่นี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาระบบธุรกิจ
ค๎าปลีกที่เป็นธรรม ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหมํแกํผู๎ผลิต และผู๎บริโภคแล๎วยังเป็นการเปิดพืน้ ที่เรียนรู๎ ให๎แกํ
ผู๎ผลิตและผู๎บริโภค ในแนวทางของการพัฒนาระบบธุรกิจสร๎างสรรค๑ ที่จะชํวยพัฒนาศักยภาพของ
ผู๎ประกอบการ อีกทัง้ เป็นการปลูกฝังคํานิยมของคนไทยอุดหนุนสินค๎าไทย กาไรเป็นของคนในชาติด๎วย
4.1.9 การวิเคราะห์ธุรกิจ
1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
1.1) ผู๎ประกอบการสินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีจติ สานึกการพึ่งพาและรํวมมือ
กันและเห็นชอบในแนวคิด “การค๎าที่เป็นธรรม”
1.2) ประชาคมคณะเศรษฐศาสตร๑และผู๎ยริโภคทีส่ นใจอุดหนุนสินค๎าภายใต๎
แบรนด๑ “Farmer Shop” สินค๎าที่มีคุณภาพ ผลิตโดนสถาบันเกษตรกร ผู๎ประกอบการรายยํอย และ
SMEs ที่สั่งซือ้ วัตถุดิบจากเกษตรกรโดยตรง คาดวําในปีแรกจะมียอดจาหนํายเดือนละ 50,000 บาท
และเดือนละ 100,000 ภายในปีท่ี 2
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1.3) ผู๎บริโภคในสังคม โดยจาหนํายผํานชํองทางการจัดจาหนํายรํวมกับภาคี
คาดวําจะมีรายได๎จากการจาหนํายเดือนละ 50,000 บาท และ 1000,000 บาทในปีแรกและปีท่ี 2
1.4) เครือขํายคนรุํนใหมํ ผํานชํองทางการประชาสัมพันธ๑ ทางเครือขําย
ทางสังคมอินเตอร๑เน็ท Facebook ที่จะสั่งซือ้ สินค๎าผํานระบบขายตรง (Direct Marketing)
2) กลยุทธ์การตลาด
2.1) ด๎านผลิตภัณฑ๑และบริการ
สินค๎าที่ผํานการคัดสรรมาจาหนํายในร๎าน จะเป็นสินค๎าที่มีคุณภาพ
ได๎มาตรฐาน “ผํานการรับรองโดยคณะกรรมการรับรองคุณภาพของ Farmer Shop” และเป็นสินค๎า
เกษตรแปรรูปที่ผลิตโดยสถาบันเกษตรกร ผู๎ประกอบการรายยํอย SMEs ที่สั่งซือ้ วัตถุดิบจากเกษตรกร
ไทยโดยตรง
2.2) กลยุทธ๑ด๎านราคา
การกาหนดราคาสินค๎า จะเป็นไปภายใต๎กรอบคิดการค๎าที่เป็นธรรม
และใช๎หลักการ “Value pricing” กลําวคือตั้งราคาตามคุณคําของสินค๎า ที่ผู๎มสี ํวนเกี่ยวข๎องตัง้ แตํผู๎ผลิต
ผู๎ประกอบการ และผู๎บริโภคได๎รับความเป็นธรรม
2.3) กลยุทธ๑ด๎านชํองทางจัดจาหนําย
ระยะแรก จะจาหนําย๎าน ณ ร๎านต๎นแบบ ณ คณะเศรษฐศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ควบคูกํ ับการจัดกิจกรรมเปิดตัวรํวมกับหนํวยงานภาคี เพื่อให๎รู๎จกั
แพรํหลาย และเป็นการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาคมรู๎จกั
ระยะที่สอง จะขยายผลจัดตัง้ และดาเนินงาน Farmer Shop ในร๎าน
สหกรณ๑ ร๎านค๎าชุมชน สหกรณ๑ และหนํวยงานทีส่ นใจ
ระยะที่สาม หลังจากพัฒนาระบบ การบริหารจัดการได๎ครบวงจรมี
สินค๎าหลากหลายจนกระทั่งร๎าน Farmer Shop มีองค๑กรรองรับอยํางชัดเขนจึงจะได๎พัฒนาชํองทางการ
จัดจาหนํายสินค๎าภายใต๎ แบรนด๑ Farmer Shop ไปยังตลาดตํางประเทศโดยจะเริ่มที่ชํองทางของร๎าน
สหกรณ๑ (Consumer Cooperative) ที่มีข๎อตกลงความรํวมมือกัน
2.4) กลยุทธ๑ด๎านการสํงเสริมการตลาด
 จั ด โครงการสํ ง เสริ ม การขายในกิ จ กรรมวั น ส าคั ญ ได๎ แ กํ
เทศกาลปีใหมํ วันแมํ วันพํอ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ๑ และสื่อสารให๎ผู๎บริโภคได๎รับรู๎
 การจั ดกิจ กรรมเปิด ตัวรํวมกับห๎างสรรพสิน ค๎าและหนํ วยงาน
ภาคี ทั้งกิจกรรมวิชาการและการสํงเสริมการขาย
 พัฒนาเครือขําย (Facebook) ในกลุํมนิสิต นักศึกษา เยาวชน
 การจั ด กิ จ กรรมประกวดแชมป์ ธุ ร กิ จ ในกลุํ ม นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการธุรกิจค๎าปลีก
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3) แผนการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ Farmer Shop อาจจาแนกเป็น 2 สํวน
3.1) การพัฒนาระบบธุรกิจโครงการบริหารจัดการโซํอุปทาน เพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการ การผลิต การขนสํงกระจายสินค๎า การพัฒนาคุณภาพ และบรรจุภัณฑ๑ แกํ
ผู๎ประกอบการภายใต๎โซํอุปทาน เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค๎า ลดต๎นทุนตํอหนํวยของสินค๎า และการดาเนิน
ธุรกิจอยํางยั่งยืนของผู๎ประกอบการที่เข๎ารํวมโครงการ โดยแบํงออกเป็น 5 สํวน (รูปที่ 1)
สํวนที่ 1 เป็นการสร๎างเครือขํายด๎านอุปทานในกลุํมของผู๎ประกอบการที่
เห็นชอบในวัตถุประสงค๑ของ Farmer Shop และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและผลิตสินค๎าใน 3 หมวด
ได๎แกํ อาหาร สินค๎าอุปโภค และของใช๎-ของที่ระลึก
สํวนที่ 2 การพัฒนาสินค๎าให๎ได๎คุณภาพมาตรฐาน โดยจะใช๎กลไกของ
คณะกรรมการรับรองคุณภาพ “Farmer Shop” ในการรับรองสินค๎า
สํวนที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซํอุปทาน ภายใต๎กลไกของทีม
วิจัยโครงการ Farmer Shop สนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและเครือขํายนักวิจัยที่เข๎า
มามีสํวนรํวมในการพัฒนาระบบธุรกิจ Farmer Shop ทีจ่ ะชํวยพัฒนาคุณภาพสินค๎า และแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจของผู๎ประกอบการอยํางยัง่ ยืน
สํวนที่ 4 เป็นการจาหนํายสินค๎าอยูใํ นกลไกร๎านค๎าปลีก Farmer Shop ซึ่ง
ในระยะแรกจะพัฒนาตัวแบบและเมื่อมีระบบที่สมบูรณ๑แบบก็จะขยายผลนาไปใช๎ประโยชน๑ในการจัดตั้ง
ร๎านค๎าปลีกทางเลือกที่จาหนํายสินค๎าเกษตรแปรรูปที่มคี ุณภาพราคาเป็นธรรมแกํชุมชน สหกรณ๑ หรือ
หนํวยงานทีส่ นใจ โดยการประสานงานกับสถาบันรหัสสากลเพื่อการจัดให๎มีบาร๑โค๎ดสาหรับสินค๎า
โครงการ Farmer Shop
สํวนที่ 5 เป็นการรณรงค๑ให๎คนในสังคมให๎ความสนใจและอุดหนุนสินค๎าใน
ร๎าน “Farmer Shop” บนคุณคําที่กาหนดไว๎ “สินค๎ามีคณ
ุ ภาพ ราคาเป็นธรรม
5)

Farmer Shop

Farmer Shop
“
”

Farmer Shop

4)

3)

(
-

-

)

2)

1)
3
-

(

3
-

)

รูปที่ 1 กรอบคิดการบริหารจัดการโซํอุปทานอยํางบูรณาการของร๎านค๎าปลีกภายใต๎แบรนด๑ Farmer Shop
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3.2) โครงสร๎างการบริหาร
การบริหารจัดการโครงการร๎าน Farmer Shop จะเป็นไปภายใต๎การ
กากับดูของคณะกรรมการโครงการร๎าน Farmer Shop ซึ่งอยูภํ ายใต๎ความรับผิดชอบของสถาบัน
วิชาการด๎านสหกรณ๑และทีมวิจัยโครงการพัฒนาและดาเนินการตัวแบบ Farmer Shop โดย
คณะกรรมการโครงการฯ จะทาหน๎าที่บริหารจัดการโครงการร๎าน Farmer Shop ให๎เป็นไปตามแผน
ธุรกิจและระเบียบปฏิบัติที่ได๎รับความเห็นชอบจากสถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ คณะเศรษฐศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ โดยมีบุคลากรประจา 3 คน ได๎แกํ พนักงานขาย พนักงานบัญชี-การเงิน
และพนักงานคลังสินค๎า (รูปที่ 2)

-

/

รูปที่ 2 โครงสร๎างการบริหารงานตัวแบบร๎าน Farmer Shop
4) ประมาณการเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน
งบประมาณเงินลงทุน ประกอบด๎วย คําเชําสถานที่ (เดือนละ 12,000
บาท) คําตกแตํงสถานที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งสิน้ 3 ล๎านบาท
5) ประมาณการรายได้ – รายจ่ายดาเนินงาน
ในชํวงเวลาของการพัฒนาตัวแบบร๎าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ซึ่งมีแผนการเปิดดาเนินการในเดือนสิงหาคม 2554 ใช๎เวลาทดสอบระบบ 2
เดือน และเริ่มดาเนินการ เดือนตุลาคม 2554 เป็นต๎นไป และใช๎เวลาในการบํมเพาะธุรกิจ 2 ปี ภายใต๎
กระบวนการบริหารจัดการโซํอุปทานผํานกลไกเครือขํายผู๎ประกอบการ และผู๎บริโภคที่นําสนใจเข๎าเป็น
สมาชิกระหวํางเดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2556 ซึ่งคาดการประมาณรายรับ – รายจํายไว๎
ดังนี้
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โครงการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer Shop
ประมาณการรายได้ – รายจ่าย
ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2556

รายการ
1. รายได้รวม :
1.1 รายได๎จากการจาหนํายสินค๎า
1.2 เงินอุดหนุนคําจ๎างพนักงาน
1.3 เงินอุดหนุนอื่นๆ
2. รายจ่ายรวม :
2.1 ต๎นทุนสินค๎าขาย
2.2 คําใช๎จํายดาเนินงาน
2.2.1 คําใช๎จํายพนักงาน
2.2.2 คําใช๎จํายดาเนินงาน
(คําสาธารณูปโภค , คําใช๎จํายอื่นๆ)
2.2.3 คําใช๎จํายเบ็ดเตล็ด (10% ยอดขาย)
3. รายได้สุทธิส่วนเกิน (ส่วนขาด)

ต.ค.54 – ก.ย.55 ต.ค.55 – ก.ย.56
1,220,000
3,062,000
600,000
2,400,000
420,000
462,000
200,000
200,000
1,200,000
2,842,000
480,000
1,920,000
420,000
240,000

462,000
360,000

60,000
20,000

100,000
220,000

หมายเหตุ : ประมาณการรายได้จากการจาหน่ายสินค้าปีแรก เดือนละ 50,000 บาท และปีที่สอง เดือนละ 100,000 บาท

5. กระบวนการวิจัย
การจัดตั้งและดาเนินการโครงการ Farmer Shop ในระยะที่ 2 จะมุํงไปทีก่ ารบํมเพาะธุรกิจ
ร๎านค๎าปลีกควบคูกํ ับการบริหารจัดการโซํอุปทาน เพื่อการพัฒนาระบบธุรกิจ Farmer Shop ตามกรอบ
แนวคิดทีก่ ลําวมาข๎างต๎น โดยกระบวนการวิจัย จะประกอบด๎วย การดาเนินการที่สาคัญ
4
ขัน้ ตอน (รูปที่ 3)
5.1 การเตรียมการร๎านค๎า ประกอบด๎วย กาหนดสถานทีต่ ั้ง การตกแตํงร๎าน การจัดชั้นวาง
สินค๎า การวางระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ๑ การจัดจ๎าง เพื่อดาเนินการตามแผน
5.2 การทดสอบระบบเป็นเวลา 2 เดือน เพื่ออบรมบุคลากรและปรับระบบบริหารจัดการ
กับผู๎เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย การอบรมบุคลากร การปรับระบบบริหารจัดการ การเปิดดาเนินการอยําง
ไมํเป็นทางการ และการประชุมวางแผนกับผู๎เกี่ยวข๎อง
5.3 การดาเนินการโครงการ Farmer Shop ควบคูกํ ับการพัฒนาเครือขํายพันธมิตร ภายใต๎
โซํอุปทาน ประกอบด๎วย การบริหารจัดการร๎านค๎าปลีก การประชุมคณะกรรมการฯ การพัฒนา
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เครือขํายพันธมิตรภายใต๎โซํอุปทานตามกรอบแนวคิด / วิสัยทัศน๑ การติดตามประเมินผล และการ
ติดตามย๎อนกลับ / มาตรฐานสินค๎า
5.4 การสร๎างแบรนด๑ Farmer Shop ประกอบด๎วย การสํงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ๑
การสร๎างเครือขํายสมาชิก และการติดตามแบรนด๑ โดยจะมุํงเน๎นไปที่ประชาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และผู๎สนใจ
Farmer Shop
=
=
=

=

=

=

=

=

=
=

=
=

=

=

=

/

=

=

=

รูปที่ 3 กระบวนการโครงการ Farmer shop ระยะที่ 2 : การบํมเพาะธุรกิจ
6. แผนการดาเนินงาน ระยะเวลา 2 ปี (15 ส.ค. 54 – 14 ส.ค. 56)
ตารางที่ 1 แผนการดาเนินการโครงการการดาเนินการและพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2
กิจกรรม
1. ระยะเตรียมการและทดสอบระบบ
การตกแตํงร๎าน
การวางระบบเทคโนโลยี-อุปกรณ๑
การจัดจ๎าง-อบรมบุคลากร
การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
การประชุมวางระบบกับผู๎เกี่ยวข๎อง
การเปิดอยํางไมํเป็นทางการ
2. การดาเนินการโครงการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
เดือนละครั้ง
การคัดสรรสินค๎าโดยคณะกรรมการคัดสรร
เดือนละ 1 ครั้ง
การประชุมติดตามงานกับฝุายจัดการ
การจัดเวที จัด Event เครือขํายสมาชิก
เดือนละ 1 ครั้ง
การ Road Show 3 เดือนครั้ง
การพัฒนาเครือขํายอุปทานตามแนวระบบ
คุณคํา การค๎าที่เป็นธรรม โดยทีมงาน
เครือขํายอุปทาน

ปีที่ 1
1

2

3

4

5

6

7

ปีที่ 2
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





         

11

12
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กิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพสินค๎าตามเงื่อนไข
Farmer Shop โดยคณะทางาน
การสร๎างเครือขํายกระจายสินค๎าตาม
เงื่อนไข Farmer Shop รํวมกับพันธมิตร
การติดตามมาตรฐานสินค๎าด๎วยกลไก
คณะทางานตรวจสอบย๎อนกลับ จานวน 5
ครั้ง (ใช๎วธิ ีการสุํมตรวจ)
การเจรจาธุรกิจ
3. การสร้างแบรนด์
การสํงเสริมการขาย โดยการจัดกิจกรรมใน
กลุํมประชาคมคณะเศรษฐศาสตร๑ และ
หนํวยงานที่สนใจทุกไตรมาส
การจัดโครงการของขวัญปีใหมํ วันแมํ วันพํอ
เทศกาลเปิดภาคเรียน
4. การรายงานวิจยั (รายงานความก้าวหน้ารายงานสิ้นปี)
5. ส่งรายงานวิจัย

ปีที่ 1
1

2

3

4

5

6





7

ปีที่ 2
8

9
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7. ผลงานที่ต้องส่งสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
7.1 รายงานวิจัย 6 เดือนแรก ประกอบด๎วย
1. รายงานสรุปผลการขับเคลื่อน
2. ทาเนียบรายการสินค๎า และผู๎ประกอบการที่เข๎ารํวมโครงการ
3. รายงานผลการรณรงค๑ผู๎บริโภคที่เป็นสมาชิก
4. รายงานผลการดาเนินงานร๎าน Farmer Shop
7.2 รายงานวิจัยปีแรก ประกอบด๎วย
1. รายงานผลการดาเนินงานร๎าน Farmer Shop
2. ผลการประเมินความคิดเห็นผู๎เกี่ยวข๎องที่มตี ํอร๎าน Farmer Shop
3. สรุปคุณคําและมูลคําเพิ่มที่เกิดจากการขับเคลื่อนโครงการฯ
7.3 รายงานวิจัย 6 เดือน ระยะที่ 2 ประกอบด๎วย
1. ผลการพัฒนาคุณภาพสินค๎าภายใต๎โครงการ
2. ข๎อสรุปเงื่อนไขมาตรฐานคุณภาพ Farmer Shop
3. รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ-สังคม
4. รายงานผลการดาเนินการโครงการ
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7.4 รายงานวิจัย ปีท่ี 2 ประกอบด๎วย
1. รายงานสรุปการขับเคลื่อนโครงการในระยะบํมเพาะธุรกิจ
2. คูมํ ือการจัดตั้งและดาเนินการร๎าน Farmer Shop เพื่อการขยายผลในชุมชน
3. ข๎อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการขยายผลในชุมชน สหกรณ๑ และผู๎ประกอบการ
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ คณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
8.1 คณะที่ปรึกษา
8.1.1 ดร.สีลาภรณ๑ บัวสาย
8.1.2 รศ.ดร.จันทร๑จรัส เรี่ยวเดชะ
8.1.3 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
8.1.4 รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
8.1.5 คุณมนตรี คงตระกูลเทียน
8.2 ทีมงานผู๎เชี่ยวชาญ
8.2.1 ผู๎เชี่ยวชาญจากสถาบันค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหาร มก.
8.2.2 ผู๎เชี่ยวชาญจากบริษัทรีเทลลิง้ (ไทยแลนด๑) จากัด
8.2.3 ผู๎เชี่ยวชาญจากบรษัท ซีพี ออลล๑ (มหาชน) จากัด
8.2.4 ผู๎เชี่ยวชาญจากบริษัท อดัมส๑ เอ็นเตอร๑ไพรเซส จากัด
8.3 นักวิจัย
8.3.1 รศ.จุฑาทิพย๑ ภัทราวาท
หัวหน๎าโครงการวิจัย
8.3.2 ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
นักวิจัย
8.3.3 คุณดวงทิพย๑ ระเบียบ
นักวิจัย
8.3.4 นางสาววสินธรา ขวยเขิน
นักวิจัย
8.3.5 นายธนวัฒน๑ ธนะปลืม้
นักวิจัย
8.3.6 พนักงานร๎าน 4 คน

3-21

ข้อเสนอโครงการ
โครงการ “เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” ปีที่ 4
(15 สิงหาคม 2554 – 14 พฤศจิกายน 2555)

1. หลักการและเหตุผล
การด าเนิ น โครงการเครือ ขํ ายสารสนเทศเพื่ อการพั ฒ นาสหกรณ๑ถื อ เป็ น การพัฒ นา
โครงสร๎ า งพื้ น ฐานและระบบสนั บ สนุ น การพั ฒ นาการสหกรณ๑ ใ นเชิ ง วิ ช าการ โดยใช๎ ก ลไกของ
วารสารฅนสหกรณ๑และเว็บไซต๑สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ (www.cai.ku.ac.th) เป็นตัวขับเคลื่อนการ
นาข๎อมูลขําวสารและชุดความรู๎จากการวิจัยเพื่อการเข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย
การพัฒนาเว็บไซต๑ในชํวง 3 ปีท่ผี ํานมา ได๎มีการปรับปรุงโครงสร๎างเว็บไซต๑และรูปแบบการ
นาเสนอใหมํให๎นําสนใจมากขึ้น ประกอบด๎วย การออกแบบเว็บไซต๑ใหมํ การจัดทาระบบลงทะเบียนรับ
ขําวสารสถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ การจัดทาภาพเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต๑ Pop up บทความประจา
สัปดาห๑ เว็บไซต๑โครงการ Farmer Shop, คลังความรู๎, เว็บไซต๑ Facebook, บล็อคคลังความรู๎ของสถาบัน
วิชาการด๎านสหกรณ๑ ข๎อมูลขําวสารผํานบล็อก, ระบบฐานข๎อมูลการตลาดข๎าวหอมมะลิ ตําง ๆ เหลํานี้
ได๎เกิดเป็นเครือขํายออนไลน๑เพิ่มขึ้นอยูใํ นระดับที่นําพอใจ โดยปัจจุบันมีการเชื่อมตํอเครือขํายออนไลน๑
4 เครือขําย เพื่อเพิ่มโอกาสการเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายและผู๎สนใจให๎มากขึ้น
ในสํวนของการจัดทาวารสารฅนสหกรณ๑ จนถึงปีที่ 3 นั้น เป็นไปภายใต๎กลไกการทางาน
ของคณะทางานวารสารที่มีก ารประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ทุก สัปดาห๑ โดยมุํง เน๎น ไปที่ก ารขยาย
เครือขําย คอลัมน๑นิสต๑ในกลุํมนักวิชาการเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการถอดความสาหรับบทความที่
นําสนใจจากแหลํงความรู๎ในตํางประเทศ ดังนั้น โครงสร๎างของเนื้อหาสาระที่ได๎กาหนดไว๎ในแตํละเลํม
ได๎แกํ เติมความรู๎ เลําสูํกันฟัง จากการวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาการสหกรณ๑ และ
นานาสาระนั้น จะเชื่อมโยงกับภาพหน๎าปกและมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ๑ก ารขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ๑ แ ละการค๎ าที่เ ป็น ธรรมของชุ ด โครงการฯ โดยคาดหวัง จะเกิด เป็น คลัง ความรู๎
วารสารฅนสหกรณ๑จะเป็นกลไกที่สาคัญสํวนหนึ่งของการขับเคลื่อนสหกรณ๑ในเชิงอัตลักษณ๑ที่มงุํ เน๎นการ
พัฒนาบนหลักการพึ่งพาตนเองและรํวมมือกัน โดยปัจจุบันมีสมาชิกวารสารฅนสหกรณ๑ จานวน 400 ราย
จาแนกเป็นสหกรณ๑ หนํวยราชการ สถาบันการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 52, 28 และ 20 ตามลาดับ
การขยายผลการเผยแพรํวารสารฅนสหกรณ๑ไปในกลุํมผู๎นาสหกรณ๑ขนาดเล็กและผู๎สนใจ
ภ า ย ใ ต๎ โ ค ร ง ก า ร รํ ว ม แ บํ ง ปั น ส า น ฝั น ฅ น ส ห ก ร ณ๑ ก า ร ฝ า ก จ า ห นํ า ย ที่ ศู น ย๑ ห นั ง สื อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑และอื่นๆ ตลอดจนการทา telesale ทาให๎ทราบวํา ผู๎นาและฝุายจั ดการ
สหกรณ๑สํวนใหญํยังให๎ความสาคัญกับการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาสหกรณ๑ อยูํใน
ระดับต่า
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ผลการประเมิน ความคิดเห็ น จากสมาชิก สหกรณ๑และผู๎ส นใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ
วารสาร ฅนสหกรณ๑ ได๎ ผ ลการประเมิ น อยูํ ใ นเกณฑ๑ “ดี ” และผลการจั ด เวที ถ อดบทเรี ย นใน
คณะทางานได๎มีข๎อเสนอสาหรับการจัดทาวารสารในระยะตํอไป ที่สาคัญคือ การขยายกลุํมเปูาหมาย
สมาชิกในระดับปัจเจกบุคคลให๎มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุํมผู๎ประกอบการ SMEs และ OTOP โดยการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ๑เผยแพรํวารสารรํวมกับห๎ องสมุดสถาบันการศึกษา และหนํวยงานพันธมิตรให๎
มากขึ้น
อาจกลําวได๎วํา โครงการเครือขํายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ๑เป็นกลไกหนึ่งที่สาน
ตํอนโยบายการพัฒนาประเทศภายใต๎ประเด็นยุทธศาสตร๑ การสร๎างสถาปัตยกรรมทางสังคมด๎วยการ
สนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย๑ให๎มีคํานิยมที่ดี มีก ารเรียนรู๎และเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารอยํางตํอเนื่อง เพื่อ
นาไปสูํสังคมมีคุณภาพ มีภูมิคุ๎มกันที่แข็งแกรํงและเข๎าไปมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศรํวมกัน โดย
การดาเนินการโครงการในระยะ ที่ 4 นั้นจะเป็นการยกระดับการพัฒนากลไกการเชื่อมโยงความรู๎จาก
การวิจัย และสารสนเทศที่เกี่ ยวข๎องกับการพัฒนาระบบคุณคําและการค๎าที่เป็นธรรม ในรูปของการ
พัฒนาคลังความรู๎ ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และการสร๎างเครือขํายสารสนเทศเพื่อการ
เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายอยํางกว๎างขวางขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร๎างระบบการถํายโอนความรู๎จ ากการวิจั ย และข๎อมูล ขําวสารที่เกี่ยวข๎องมา
พัฒนาเป็นคลังความรู๎สูํระบบคุณคําและการค๎าที่เป็นธรรมเพื่อการเผยแพรํ
2. เพื่อพัฒนาระบบเครือขํายอินเตอร๑เน็ต www.cai.ku.ac.th ในการเป็นกลไกการถํายโอน
ความรู๎ท่เี กี่ยวข๎อง และการเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายที่เป็นประชาคมวิจัย นักสหกรณ๑ และผู๎สนใจ
3. เพื่อจัดทาและเผยแพรํวารสารฅนสหกรณ๑ และการสร๎างกลไกการเข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย
เพื่อสร๎างเป็นสังคมข๎อมูลขําวสารในประชาคมสมาชิกวารสารฅนสหกรณ๑
4. เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎มีคํานิยมที่ดี มีการเรียนรู๎และการ
เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารอยํางตํอเนื่อง
3. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. มี ค ลั ง ความรู๎ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย๑ ใ นเชิ ง คํ า นิ ย ม กระบวนทั ศ น๑
หลักการ และแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต๎กรอบการพัฒนาระบบคุณคําและการค๎าที่เป็นธรรม
2. มีเครือขํายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ๑ในรูปแบบของสัง คมฐานความรู๎ที่จะเป็นกลไก
ส าคั ญในการสนับ สนุน การพั ฒนาประเทศที่ กํอ ให๎เ กิด สมดุล ทั้ง ด๎านทุน เศรษฐกิจ ทุ น สัง คม ทุ น
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
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3. มีเครือขํายอินเตอร๑เน็ตผํานกลไก Social Network เข๎ามาชํวยสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ในมิติของการสร๎างคํานิยม และการปรับกระบวนทัศน๑การบริหารจัดการตามกรอบการ
พัฒนาระบบคุณคําและการค๎าที่เป็นธรรม
4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. การยกระดับความสามารถของผู๎นา และผู๎เกี่ยวข๎องในการพัฒนาสหกรณ๑ ด๎วยการ
เข๎าถึงความรู๎ และข๎อมูลขําวสารอยํางตํอเนื่อง
2. เกิดเป็นสังคมข๎อมูลขําวสารตามกรอบระบบการพัฒนาคุณคําและการค๎าที่เป็ นธรรม
ผํานกลไกวารสารฅนสหกรณ๑ เว็บไซต๑สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ และ Social Network
5. กรอบคิดการดาเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
การดาเนินการโครงการเครือขํายสารสนเทศสหกรณ๑ในระยะที่ 4 จะมุํงเน๎นที่การพัฒนา
คลั ง ข๎ อ มู ล (Data Warehouse) ที่ ร วบรวมข๎ อ มู ล จากฐานข๎ อ มู ล จากแหลํ ง ตํ า งๆ เชํ น เครื อ ขํ า ย
ผู๎ทรงคุณวุฒิ งานวิจัย แหลํงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องที่ได๎รับการคัดสรร แล๎วนามาแปลงให๎อยูํในรูปแบบที่
เหมาะสมเพื่อการใช๎งานและการเผยแพรํผํานกลไกของเว็บไซต๑ และวารสารฅนสหกรณ๑ ดังรายละเอียด
ในรูปที่ 5.1

Faceb
ook

-

www.cai.ku.ac.th

รูปที่ 1 กรอบคิดการดาเนินการโครงการเครือขํายสารสนเทศสหกรณ๑ระยะที่ 4

3-24

6. กระบวนการดาเนินการ
กระบวนการทางานภายใต๎โครงการเครือขํายสารสนเทศสหกรณ๑ ระยะที่ 4 ที่มุํงเน๎นใน
เรื่องการ
พัฒนาคลังข๎อมูล และการขยายผลการเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายที่กว๎างขวางขึ้นในกลุํมผู๎ประกอบการ SMEs
และ OTOP จะเป็นไปตามกระบวนการ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ (รูปที่ 5.2)
ขัน้ ตอนที่ 1 : การวางแผนกลยุทธ๑เพื่อการเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลที่สอดคล๎องกับการดาเนินการ
ของชุดโครงการ ในชํวงเวลาระยะที่ 4 และจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการโดยจาแนกเป็นสํวนงานการจั ดทา
คลั ง ข๎ อ มู ล การจั ด ท าวารสาร และเว็ บไซต๑ ตลอดจนการจั ด ท าสื่ อ -สิ่ ง พิ มพ๑ ตํ างๆ โดยที ม งานผู๎
ประสานงานกลางและทีมวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 : การสืบค๎นข๎อมูล การรวบรวมรายงานที่เกี่ยวข๎องและรายงานวิจั ย การ
ประสานงานเพื่อขอข๎อมูลและบทความจากผู๎ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยจากแหลํงตํางๆ โดยทีมวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 3 : การกลั่นกรองข๎อมูล การถอดความ การวิเคราะห๑และการสังเคราะห๑ข๎อมูล
การอัพโหลด การพัฒนาโครงสร๎างระบบคลังข๎อมูล การพัฒนาระบบการจัดทาวารสารฅนสหกรณ๑ การ
ประสานงานเพื่อจัดทาเอกสาร สิ่งพิมพ๑เพื่อการเผยแพรํ โดยคณะทางานที่ได๎รับมอบหมาย
ขัน้ ตอนที่ 4 : การดาเนินการคลังข๎อมูล การจัดทาวารสาร การจัดทาเว็บต๑ ให๎เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ โดยการมีสํวนรํวมของผู๎ทรงคุณวุฒิ ทีมวิจัย และผู๎ประสานงาน
ขั้น ตอนที่ 5 : การรณรงค๑สมาชิก วารสาร การจั ดบู๏ทประชาสัมพัน ธ๑ควบคูํกับการจั ด
กิจกรรมเผยแพรํ การสร๎างเครื อขํายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ๑ และเครือขํายอินเตอร๑เน็ตในรูปของ
Social Network ตํางๆ และการสนทนากลุํมเปูาหมายเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลปูอนกลับเพื่อการประเมินผลและ
การพัฒนา ภายใต๎การสนับสนุนของผู๎ทรงคุณวุฒิ และภาคีพันธมิตร
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รูปที่ 2 กระบวนการขับเคลื่อนโครงการสารสนเทศสหกรณ๑ ระยะที่ 4
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6. แผนการดาเนินงาน (15 ส.ค. 54 – 15 พ.ย. 55)
ลาดับ

กิจกรรม

1.

การประชุมจัดทาแผนกลยุทธ๑แผนปฏิบัติการ
การเตรียมการ-การสืบค๎นข๎อมูลการประสานงาน
การวางระบบ-การกลั่นกรองการถอดความ-การอัพโหลดใน
ฐานข๎อมูล การพัฒนาโครงสร๎าง
ระบบคลังข๎อมูล-วารสารเว็บไซต๑
การจัดทารายงานความก๎าวหน๎า
6 เดือน และ 12 เดือน
การดาเนินการคลังข๎อมูล วารสาร
เว็บไซต๑ การจัดทาเอกสาร-สื่อสิ่งพิมพ๑เพื่อการเผยแพรํ
การสร๎างเครือขําย การจัดบู๏ท
ประชาสัมพันธ๑ การรณรงค๑
สมาชิก การสนทนากลุํมเปูาหมาย
การติดตามประเมินผล
การสังเคราะห๑และจัดทารายงาน
ฉบับสมบูรณ๑

2.
3.

4.
5.

6.

7.

เดือน
1

2 3 4

5 6 7



8

9

10

11

12

13

14

15





7. ผลงานที่ต้องส่ง สกว.
7.1 รายงานความก๎าวหน๎า 6 เดือน
1. แผนปฏิบัติการศูนย๑สารสนเทศ
2. โครงสร๎างการทางานคลังข๎อมูล
3. โครงสร๎างเนือ้ หาสาระของวารสารฅนสหกรณ๑และเว็บไซต๑
4. เอกสารเผยแพรํและสิ่งพิมพ๑ 2 รายการและวารสารฅนสหกรณ๑ 2 เลํม
7.2 รายงานฉบับสมบูรณ๑ ประกอบด๎วย
1. ข๎อเสนอสาหรับการพัฒนาศูนย๑สารสนเทศด๎านสหกรณ๑ เพื่อการสานตํอนโยบาย
การยกระดับความสามารถของผู๎เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาสหกรณ๑และระบบคุณคําการค๎าที่เป็นธรรม
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2. การประเมินผลการใช๎ประโยชน๑ของวารสารฅนสหกรณ๑และเว็บไซต๑ ผํานกลไก
เครือขํายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ๑ และ Social Network
3. เอกสารเผยแพรํ สื่อพิมพ๑และเมนูร ายการในเว็บไซต๑แ ละบทความในวารสาร
ฅนสหกรณ๑
8. ทีมวิจัย
1) ที่ปรึกษา
1. ดร.สีลาภรณ๑
บัวสาย
2. ศ.ดร.กาพล
อดุลวิทย๑
3. รศ.วุฒิชัย
กปิลกาญจน๑
4. คุณเอ็นนู
ซื่อสุวรรณ
5. ศ.ดร.โสภิณ
ทองปาน
6. รศ.ดร.สาโรช
อังสุมาลิน
7. รศ.สมพร
อิศวิลานนท๑
8. อาจารย๑เชิญ
บารุงวงศ๑
9. อาจารย๑ไพโรจน๑ สุจินดา
10. นายแพทย๑สมเกียรติ ธาตรีธร
11. อาจารย๑วรเทพ
ไวทยาวิโรจน๑
12. คุณสุรจิตต๑
แก๎วชิงดวง
13. คุณดวงทิพย๑
ระเบียบ
14. ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ๑
15. คุณลดาวัลย๑
คาภา
16. คุณสุเมธ
ศรีจรรยา
2) หัวหน๎าโครงการ นางสาวสายสุดา ศรีอุไร
3) เจ๎าหน๎าที่ศูนย๑สารสนเทศ
1. นายสนธยา
สีแดง
2. นางสาวผุสดี
กลิ่นเกสร
3. นางสาววสินธรา ขวยเขิน
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ข้อเสนอโครงการวิจัย
ชุดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ชื่อโครงการ : เครือข่ายกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
โครงการวิ จั ยเครื อขํ ายธุ ร กิจ เชิง คุณ คํ าสวนสามพรานใน 2 ปี ที่ ผํ านมา ซึ่ง มุํ งเน๎ นไปที่
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมในการสร๎างเครือขําย กลุํม องค๑กร ชุมชน ภายใต๎แกนนา
คือ สวนสามพราน เพื่อสนับสนุน สํงเสริมแนวทางการเชื่อมโยงโซํอุปทานในกลุํมสินค๎าเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย๑ และสินค๎าที่เป็นผลิตภัณฑ๑ของชุมชน โดยมีสวนสามพรานในฐานะองค๑การธุรกิจที่เห็ น
คุณ คํ าของการทาธุร กิจ เพื่อ สัง คมและความส าคัญของการขับ เคลื่อ นธุ ร กิจ ส าหรั บสิน ค๎า เกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย๑ ซึ่งจะเป็นประโยชน๑แกํชุมชนสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน ในรูปแบบของการพัฒนา
ระบบธุรกิจเชิงคุณคํา โดยตั้งเปูาให๎เกษตรกรใน อ.สามพราน และภาคีเครือขําย ลด ละ เลิก การใช๎
สารเคมีคืนความเป็นธรรมชาติสูํชุมชนรอบสวนสามพราน และเป็นการสํงเสริมให๎เกิดระบบสหกรณ๑เพือ่
สร๎างการค๎าที่มีคุณธรรมควบคูกํ ันไป โดยทางสวนสามพรานได๎จัดสรรพื้นที่สํวนหนึ่งให๎ชุมชนนาสินค๎า
เกษตรมาจาหนําย ซึ่งขณะนีไ้ ด๎ขับเคลื่อนออกมาในรูปแบบตลาดนัดวันเสาร๑ -อาทิตย๑ ใช๎ชื่อวํา “ตลาด
สุขใจ” รูปแบบของตลาดสุขใจจะให๎เกษตรกรรวมกลุํมนาสินค๎าในพื้นที่มาวางจาหนํายมี ทั้งผัก ผลไม๎
สินค๎าหั ตถกรรม อาหารสาเร็จรูป สํวนหนึ่งเป็นสินค๎าในแปลงเกษตรอิน ทรีย๑ของสวนสามพรานเอง
พร๎อมทั้งมีบริการสุํมตรวจหาสารตกค๎างในผักผลไม๎ท่ตี ลาด รูปแบบตลาดสุขใจเป็นอีกตัวอยํางของการ
ตํอยอดเกษตรปลอดภัย ที่ในอนาคตจะยกระดับเป็นเกษตรอินทรีย๑แบบครบวงจร เกษตรกรที่จะผํ าน
การคั ด เลื อ กมาจ าหนํ า ยสิ น ค๎ า ในตลาดสุ ข ใจจะต๎ อ งได๎ ม าตรฐานตามที่ ว างไว๎ โดยมี ค ณะ
กรรมการบริหารดูแลให๎ตลาดได๎มาตรฐาน เป็นกระบวนการกลั่นกรอง ซึ่งเกษตรกรที่จะเข๎ามาจาหนําย
จะต๎องผํานการกลั่น กรองจากคณะกรรมการบริหารตลาด นอกจากนี้ยัง มีเครื่องมือตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค๎าเกษตร จากกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อใช๎ตรวจผักผลไม๎โดยจะสุํมตรวจเป็นประจา ซึ่ง
ผู๎บริโภคมั่นใจได๎วําผัก-ผลไม๎ ปลอดสารพิษอยํางแนํนอน
กลุํมธุรกิจเชิง คุณ คําฯ ยังได๎ด าเนิน การศูน ย๑เรียนรู๎ เพื่อยกระดับความรู๎แ กํ การบริห าร
จัดการโซํอุปทานสินค๎าเกษตรปลอดภัย แกํภาคีเครือขํายที่เข๎ารํวมโครงการและคนในชุมชน โดยจัดทา
แผนการฝึกปฏิบัติและปฏิทนิ การอบรมเรียนรู๎ อยํางตํอเนื่อง ในวันเสาร๑หรือวันอาทิตย๑สุดท๎ายของแตํละ
เดือน ทั้งนีย้ ังได๎รับการสนับสนุนจากสถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ ในการประสานงานด๎านวิทยากร
ผู๎เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย และปราชญ๑ชาวบ๎าน เพื่อถํายทอดความรู๎ให๎แกํภาคีเครือขําย เกษตรกร
ผู๎บริโภค ตลอดจนผู๎สนใจทั่วไป
สาหรับในผลการดาเนินการวิจัยที่ผํานมาได๎รับผลสาเร็จตามความคาดหมาย กลําวคือ มี
เกษตรกรผลิตสินค๎าเกษตรที่สนใจเข๎ารํวมโครงการ 6 กลุํม ได๎แกํ กลุํมพัฒนายั่งยืนคลองจินดา กลุํม
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ชาวสวนส๎มโอนครชัยศรี ศู นย๑กสิกรรมธรรมชาติ ทํามะขาม จ.กาญจนบุรี กลุํมเกษตรกรพี่น๎อง 2
ตาบล กลุํมเกษตรกรตาบลคลองใหมํ กลุํมเกษตรกรตาบลยายชาโดยได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทั้งการเรียนรู๎
ผํานกลไกศูนย๑เรียนรู๎ ตลาดสุขใจ และที่สาคัญเกษตรกร และสถาบันเกษตรตํางมีความมุํงมั่น ที่จะ
ขับเคลื่อนกลุํมธุรกิจเชิงคุณคําฯ สูํเปูาหมายปณิธานรํวม คือ ภาคีทุกคนต้องเข้าใจถึงเกษตรอินทรีย์
โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลัก ในการให้ความรู้และปัญญาไปสู่ความกินดีอยู่ดี มีความสุข
ถ้วนหน้า
ทางด๎านผู๎บริโภคที่เข๎ามาอุดหนุนสินค๎าจากตลาดสุขใจ ให๎การตอบรับอยูใํ นระดับดี โดยผล
การสารวจความคิดเห็น และพบวํา ลูกค๎าประจามีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น โดยให๎เหตุผลวํา “มีความพึงพอใจที่
ได๎มาอุด หนุนสิน ค๎าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรง” อีกทั้งยังมีการรับรองมาตรฐาน สินค๎า
เกษตรปลอดภัยโดยตลาดสุขใจ นอกจากนั้น การขั บเคลื่อนด๎านการประชาสัมพันธ๑ คือ สวนสาม
พรานประชาสัมพันธ๑ผํานกลไก รายการทีวี อาทิ รายการเจี๊ยบอ๎อมพาเที่ยว ทางชํอง 3 รายการ
ครอบจักรวาล ทางชํอง5 รายการตลาดสดสนามเปูา ทางชํอง5 ทาให๎มีผู๎สนใจอยํางกว๎างขวางขึ้น
และสํงผลตํอยอดการจาหนํายสินค๎า ซึ่งหลังจากรายการออกอากาศ ยอดการจาหนํายสินค๎าเพิ่มขึ้น
อยํางตํอเนื่องในแตํละเดือน
การดาเนินการงานวิจัยในระยะตํอไปจะเป็นการตํอยอดและขยายผลจากงานวิจัยระยะที่ 2
โดยมุํง เน๎น การสัมมนาทั้ง ด๎านอุปทาน (Supply Side) และด๎านอุปสงค๑ (Demand Side) ส าหรับ
ผู๎เกี่ยวข๎องกับสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย๑ ทั้งในสํวนของการสํงเสริมการผลิต การตลาด
การรับรองคุณภาพ การจัด การความรู๎ การสื่อสารประชาสัมพัน ธ๑เพื่อสร๎างความเข๎าใจแกํผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกระดับ โดยยังคงยึดมั่นในกรอบทิศทางการดาเนินงานเดิมเพื่อการบรรลุเปูาหมายรํวมกันที่
จะใช๎เวทีเรียนรู๎ปลุกจิตสานึกเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย๑ โดยมีสวนสามพราน เป็นแกนนาใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการโซํอุปทานเพื่อการบรรลุเปูาหมายรํวมกัน

รูปที่ 1 ปณิธานรํวมของกลุํมธุรกิจเชิงคุณคําสามพราน
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การวิจัยจะมุํงให๎ความสาคัญ การจัดทาโครงการนารํอ งในแปลงทดลองสาหรับเครือขําย
ตํา ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาไปสูํ ก ารเป็ น ศู น ย๑ เ รี ย นรู๎เ กษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย๑ภ ายใต๎ ทีม พี่ เ ลี้ ย ง
ผู๎เชี่ยวชาญ ทั้งด๎านกิจกรรมต๎นน้า กิจกรรมกลางน้า กิจกรรมปลายน้า มีตลาดสุขใจ และศูนย๑เรียนรู๎
ที่จะเชื่อมระหวํางผู๎ผลิต – ผู๎บริโภค เพื่อการยกระดับวิถีการผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย๑ ภายใต๎ความ
รํวมมือของภาคีเครือ ขํายของสวนสามพราน โดยคาดหวัง วําการผนึก ก าลัง การทางานรํวมกัน ใน
ลักษณะดังกลําวจะนาไปสูํการทาธุรกิจอยํางเป็นระบบมีแบบแผน มีสมรรถนะที่สามารถเผชิญอุปสรรค
จากสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ ที่แขํงขันอยํางรุนแรงรํวมกัน เกิดเป็นสังคมเรียนรู๎และมีแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของการด าเนิน ธุร กิจ รํวมกัน ของชุมชนอาเภอสามพราน ภายใต๎ห ลัก การพึ่ง พาและรํวมมือกัน มา
แก๎ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตร และการทาธุรกิจรํวมกัน
2. คาถามวิจัย
1. ทาอยํางไรจึ ง จะใช๎ก ลไกตลาดเพื่อ จั ด ระบบการเรียนรู๎ที่จ ะยกระดับการผลิต สิน ค๎า
เกษตรปลอดภัยสูํเกษตรอินทรีย๑แกํเกษตรกร
2. การยกระดับการพัฒนามาตรฐานสิน ค๎าเกษตรอิน ทรีย๑ (มาตรฐานQ) เกษตรกรควร
ดาเนินการอยํางไร
3. บริบทของกลุํมธุรกิจเชิงคุณคําสามพราน สํงผลตํอภาคีเครือขํายด๎านเศรษฐกิจ และด๎าน
สังคมหรือไมํ มากน๎อยเพียงใด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู๎ผํานกลไกตลาดสูํการยกระดับการผลิตเกษตรปลอดภัยสูกํ าร
ผลิตเกษตรอินทรีย๑
2. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยสูํสินค๎าเกษตร
อินทรีย๑ (มาตรฐานQ)
3. เพื่ อประเมิน ผลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุํ ม ธุ ร กิ จ เชิ ง คุณ คํ า สามพรานที่มี ตํ อ การ
เปลี่ยนแปลง ด๎านเศรษฐกิจ และด๎านสังคมของภาคีพันธมิตรและชุมชน
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. การยกระดับคุณภาพสินค๎าสูํสินค๎าเกษตรปลอดภัยและสินค๎าเกษตรอินทรีย๑แกํเกษตรกร
ที่เข๎ารํวมโครงการกลุํมธุรกิจเชิงคุณคํา
2. เกิดตัวแบบการบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหมํของชุมชนที่เป็นกลไกในการขับทั้งด๎าน
เศรษฐกิจ ด๎านสังคม บนหลักการพึ่งพาและรํวมมือกัน
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5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. การเกิดสังคมเรียนรู๎ผํานกลไกตลาดสูํการยกระดับการผลิตสูํเกษตรปลอดภัยและการ
ผลิตเกษตรอินทรีย๑ของเกษตรกรและชุมชน โดยมีโรงแรมสวนสามพรานเป็นแกนนา
2. เกษตรกรและคนในชุมชนที่เข๎ารํวมเป็นภาคีพันธมิตรกลุํมธุรกิจเชิงคุณคําฯ สามารถลด
รายจํายและเพิ่ม รายได๎ ตลอดจนเข๎ าถึ ง กระบวนการเรี ยนรู๎ที่เ กี่ยวข๎องกับการผลิต สิน ค๎ าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย๑
6. กรอบคิดการดาเนินการวิจัย
กรอบคิด การวิ จั ยในปีที่ 3 ของกลุํ มธุร กิจ เชิง คุ ณ คํา สามพรานนั้น การวิจั ยจะมุํง ให๎
ความสาคัญ การจัดทาโครงการนารํองในแปลงทดลองสาหรับเครือขํายตํางๆ เพื่อพัฒนาไปสูํการเป็น
ศูน ย๑เรียนรู๎เกษตรปลอดภัยและเกษตรอิน ทรีย๑ภายใต๎ทีมพี่เลี้ยงผู๎เชี่ยวชาญ ทั้งด๎านกิจ กรรมต๎น น้า
กิจ กรรมกลางน้า กิจ กรรมปลายน้า โดยมีต ลาดสุขใจ และศู น ย๑เรียนรู๎ ที่จ ะเชื่อมระหวํางผู๎ผลิต –
ผู๎บริโภค เพื่อการยกระดับวิถีการผลิต สินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย๑ ซึ่งจะมีกิจ กรรม
สาคัญ 3 ด๎าน ได๎แกํ
1. การพัฒนาเครือขํายในระดับต๎น น้า การพัฒนาเครือขํายต๎นน้าจะใช๎ก ลไกของศู น ย๑
เรียนรู๎ในการยกระดับความรู๎และทักษะในการพัฒนาการผลิตสินค๎าเกษตรแกํเกษตรกรผู๎ผลิตที่เป็น
สมาชิกของภาคีเครือขําย จากการผลิตสินค๎าเกษตรพัฒนาสินค๎าเกษตรปลอดภัยสูํเกษตรอินทรีย๑ โดย
จะพิจ ารณาตามศักยภาพและความพร๎อมของตัวเกษตรกรผู๎ผลิตเป็นสาคัญ ตลอดจนการทาแปลง
เกษตรนารํอง เพื่อเป็นศูนย๑ถํายทอดองค๑ความรู๎ในการรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตรปลอดภัย
2. การพัฒนาเครือขํายกลางน้า เกิดสังคมเรียนรู๎ผํานกลไกตลาดสูํการยกระดับการผลิต
เกษตรปลอดภัยสูํการผลิตเกษตรอินทรีย๑ จะเป็นเรื่องของการพัฒนาการบริหารจัดการกลุํมธุรกิจเชิง
คุณคําภายใต๎ปณิธานที่กาหนดเพื่อการบรรลุเปูาหมายรํวมของกลุํมธุรกิจเชิงคุณคํา
3. การพัฒนาเครือขํายระดับปลายน้า เกิดตัวแบบการบริหารจัด การธุรกิจ รูปแบบใหมํ
เป็นกลไกในการขับทั้งด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม กลไกการบริหารจัดการตลาดสุขใจ พัฒนารูปลักษณ๑
ตลาดให๎จูง ใจผู๎บริโภค เพื่ อเป็นแนวทางหลักปฏิบัติให๎แกํภาคีเครือขํายในการยกระดับสินค๎าเกษตร
ปลอดภัยสูํสินค๎าเกษตรอินทรีย๑
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รูปที่ 2 กรอบคิดการวิจัยกลุํมธุรกิจเชิงคุณคําสามพราน ปีท่ี3
7. ขั้นตอนและวิธกี ารวิจัย
การดาเนินการวิธีวิจัยเป็นไปตามขัน้ ตอน ดังนี้ (รูปที่ 4)
1. การประชุมทาความเข๎าใจทบทวนเปูาหมายรํวม และมีก ารวางแผนการทางาน
รํวมกันมีการมอบหมายภารกิจ ตามตัวชีว้ ัดระหวํางภาคีเครือขําย
2. การพัฒนาระบบการจัดการความรู๎ผํานกลไกตลาดสูํการจัดระเบียบภาคีเครือขําย
เพื่อการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยสูํเกษตรอินทรีย๑ การทาแปลงสาธิต และการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
3. การประสานงาน กับหนํวยงาน/องค๑กร/ผู๎ประกอบการ เพื่อถํายทอดองค๑ความรู๎แกํ
ภาคีกลุํมธุรกิจ การปฏิบตั ิอยํางมีแบบแผนในการยกระดับคุณภาพสินค๎าเกษตรปลอดภัยสูํเกษตร
อินทรีย๑ของภาคี การศึกษาดูงานเพื่อการบูรณาการความรํวมมือผู๎เกี่ยวข๎อง
4. การติด ตามและประเมิน ผล การสัง เคราะห๑ / ถอดบทเรียนรํวมกัน การเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑เพื่อสร๎างความเข๎าใจแกํผู๎บริโภคเกี่ยวกับสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย๑
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รูปที่ 3 ขัน้ ตอนและวิธีการวิจัย ปีท3่ี
8. แผนการวิจัย ปีท่ี 3
กิจกรรม

1 2


3

4

5

เดือนที่
6 7 8

9

10 11

12

1. การประชุมทาความเข๎าใจ/ทบทวนเปูาหมาย
รํวมกัน
2. การวางแผนปฏิบัติการวิจัย/มอบหมายภารกิจ 
ภาคี
3. การดาเนินการตลาดสุขใจเพื่อจัดระเบียบการ
เรียนรู๎
4. การจัดทาแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน Q
5. การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค๎า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย๑
6. การถํายทอดองค๑ความรู๎ผํานกลไกศูนย๑เรียนรู๎/
การศึกษาดูงาน
7. การติดตามประเมินผล
8. การสังเคราะห๑/ถอดบทเรียน
9. การจัดทารายงานความก๎าวหน๎าและรายงาน
ฉบับสมบูรณ๑
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9. ผลงานที่ต้องส่ง สกว.
9.1 รายงานความก้าวหน้า (6 เดือน) ประกอบไปด้วย
(1) การขับเคลื่อนศูนย๑เรียนรู๎เพื่อการยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยสูํสินค๎าเกษตร
อินทรีย๑แกํเกษตรกรภายใต๎กลุํมธุรกิจเชิงคุณคํา การขับเคลื่อนแปลงเกษตรอินทรีย๑นารํอง
(2) ผลการขับเคลื่อนกลไกการตลาดในการจัดระเบียบการเรียนรู๎ท่จี ะยกระดับเกษตรปลอดภัย
สูํเกษตรอินทรีย๑
(3) การขับเคลื่อนพัฒนาการยกระดับมาตรฐานสินค๎าเกษตร (Q) ภายใต๎การสนับสนุนของ
ผู๎เชี่ยวชาญ
(4) ผลการดาเนินงานแปลงสาธิต การทาเกษตรอินทรีย๑ภายใต๎การกากับแนะนา
9.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ มีเนื้อหาประกอบด้วย
(1) ข๎อเสนอส าหรับแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ เพื่อการยกระดั บทาการเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย๑
(2) ข๎อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค๎าเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน
(Q)
(3) ผลการดาเนินงานของกลุํมธุรกิจเชิงคุณคําที่มีตํอเศรษฐกิจ สังคม ของภาคีกลุํมธุรกิจเชิง
คุณคํา
(4) ความคิดเห็นของผู๎ผลิตและผู๎บริโภคที่มีตํอกลไกการจัดระบบตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย๑
(5) ข๎อเสนอแนะสาหรับเชิงนโยบายในการยกระดับมาตรฐานสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย๑
10. ทีมวิจัย
หัวหน๎าโครงการวิจัย :
คุณอรุษ
หัวหน๎าโครงการวิจัยรํวม คุณสุพจน๑
นักวิจัย
1. คุณสุทิศ
2. คุณวิชัย
3. คุณชมพูนุท

นวราช
สุขสมงาม
จิราวุฒิพงศ๑
มีสวัสดิ์
บุราชแขวง

โรงแรมสวนสามพราน
สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑
โรงแรมสวนสามพราน
โรงแรมสวนสามพราน
โรงแรมสวนสามพราน
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ข้อเสนอโครงการวิจัย
ชุดโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ชื่อโครงการ: เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปีที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
ด๎วยตระหนักดีวําข๎าวเป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญของประเทศ โดยประเทศไทยครองตาแหนํง
การเป็นผู๎สํงออกข๎าวรายใหญํอันดับหนึ่งของโลกมาช๎านาน กอรปกับความเชื่อมั่นวํา ระบบธุรกิ จของ
สหกรณ๑ที่ยดึ มั่นในหลักการพึ่งพาและรํวมมือกัน โดยการขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค๑
(multi purpose) นั้น จะเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาการประกอบอาชีพของสมาชิกชาวนา ด๎วยการ
สํงเสริมการผลิต การให๎บริการการตลาด อีกทั้งแนวทางการดาเนินธุรกิจบนหลักการรวมซื้ อ รวมขาย
จะชํวยให๎เกิดการประหยัดตํอขนาด (economy of scale) และการสร๎างอานาจการตํอรอง (bargaining
power) ของระบบธุรกิจสหกรณ๑ เพื่อการยกระดับชีวิตความเป็นอยูํของสมาชิกชาวนาและการสร๎าง
ความมั่นคงด๎านเศรษฐกิจการค๎าข๎าวของประเทศภายใต๎ยุคแขํงขันเสรี ข๎อมูลในปี 2550 ระบุวํา มูลคํา
ธุรกิจแปรรูปข๎าวของสหกรณ๑มีปริมาณหนึ่งแสนตันข๎าวเปลือก ได๎ปริมาณข๎าวสารรวม 65,880 ตัน คิด
เป็นมูลคํา 1,226 ล๎านบาท โดยสัดสํวนการจาหนํายข๎าวสารของสหกรณ๑ให๎กับพํอค๎าคิดเป็นร๎อยละ 42
ผู๎บริโภคโดยตรง ร๎อยละ 31 สหกรณ๑ ร๎อยละ 15 ห๎างสรรพสินค๎าร๎อยละ 6 และผู๎สํงออก ร๎อยละ 6
(กรมสํงเสริมสหกรณ๑, 2553)
เครือขํายคุณคําข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ไทย มีพัฒนาการมาจากเครือขํายความรํวมมือที่รู๎จัก
กันในนาม “แคนดู โมเดล” ซึ่งเป็นผลลัพธ๑จากการเชื่อมโยงเครือขํายภายใต๎ชุดโครงการวิจัย “การ
พัฒนาขบวนการสหกรณ๑ในพื้นที่ 36 จังหวัด” โดยมีสหกรณ๑การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด เป็นแกนนา
เครือขํ าย โดยมุํง หวัง ที่ จ ะสร๎า งความเข๎ม แข็ง ทางธุร กิ จ โดยการแบํง ภารกิจ ตามความถนัด ได๎แ กํ
สหกรณ๑ก ารเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด เน๎น ในเรื่องธุร กิจ การรวบรวมผลผลิต ข๎าวเปลือก สหกรณ๑
การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด มุํงเน๎นธุรกิจการผลิตและจาหนํายเมล็ดพันธุ๑ สหกรณ๑การเกษตรโพนทอง
จากัด มุํงเน๎นเรื่องการจาหนํายปุย๋ แกํภาคี
ด๎วยทุนเดิมจากการกํอตัวเป็นเครือขํายภายใต๎ฐานคิด “เครือขํายคุณคํา” ซึ่งให๎ความสาคัญ
กับปณิธานการพึ่งพาและรํวมมือกัน และการดาเนินธุรกิจเครือขํายภายใต๎เปูาหมายรํวมนั้น ได๎ขยายผล
ไปสูํการพัฒนาเป็นเครือขํายคุณคําข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ไทยที่มีภาคีเป็นสหกรณ๑การเกษตร จานวน 15
แหํง กระจายตัวในพื้นที่ 5 จังหวัด ได๎แกํ สุรินทร๑ บุรีรัมย๑ นครราชสีมา ร๎อยเอ็ด และมหาสารคาม มี
สมาชิก 55,501 ครัวเรือน มีพนื้ ที่ปลูกข๎าว 1.2 ล๎านไรํ (บุญเกิด ภานนท๑, 2552) โดยการขับเคลื่อนการ
ด าเนิน การเครือ ขํายคุณ คํ าข๎าวหอมมะลิส หกรณ๑ไทย ภายใต๎ ก ารสนับ สนุน ของส านัก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย ใน 2 ระยะที่ผํานมานั้น ภาคีเครือขํายได๎รํวมกันขับเคลื่อนแผนธุรกิจข๎าวหอมมะลิ
ภายใต๎โซํอุปทาน เพื่อการบรรลุวสิ ัยทัศน๑ “มุํงพัฒนาคุณคําข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ไทย สูํสากล” โดยมี
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คณะกรรมการบริหารเครือขํายอานวยการในการมุํงจัดทาแผนธุร กิจและแผนปฏิบัติการเครือขํายที่
เชื่อมโยงกับฐานข๎อมูลของภาคีเครือขํายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดต๎นทุนการผลิต
แกํสมาชิก ภายใต๎โครงการนารํองของโครงการ และการพัฒนาชํองทางการตลาดภายใต๎แบรนด๑ข๎าว
เกิดบุญ
ตัวแบบธุรกิจเครือขํายคุณคําข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ไทยที่พัฒนาภายใต๎การดาเนินการวิจัย
เชิง ปฏิบั ติก ารแบบมีสํว นรํว ม ชี้ใ ห๎ เห็ น การปรั บเปลี่ย น (Transformation) ของระบบธุ ร กิ จ สหกรณ๑
การเกษตรที่มีการบริหารจัดการโซํอุปทานในธุร กิจสหกรณ๑ โดยมีเจตนารมณ๑ในการผนึกกาลังความ
รํวมมือสูํการบรรลุเปูาหมาย “มุํงพัฒนาคุณคําข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ไทย สูํสากล” โดยในระดับต้นน้า
จะมีการเชื่อมโยงความรํวมมือในรูปภาคีในการสํงเสริมการปลูกข๎าว GAP ด๎วยการถํายโอนความรู๎จาก
ภาคีเครือขํายคุณคําผลไม๎ จังหวัดจัน ทบุรี มีภาคีจัดหาปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย/เมล็ดพันธุ๑) เพื่อลดต๎นทุน
การผลิต ภาคีด๎านการเรียนรู๎รํวมกับสถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ในการปรับกระบวนทัศน๑และฝึกทักษะ
ด๎านการบริหารจัดการธุรกิจ ในระดับกลางน้า มีการเชื่อมโยงภาคีการรวบรวมข๎าวเปลือก และภาคี
พัฒนาระบบโลจิสติกส๑ ภายใต๎แผนการใช๎เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ๑รํวมกันในการลดต๎นทุนคําใช๎จําย ภาคี
กองทุน พัฒนาผลิต ภัณ ฑ๑ใ นการพัฒนาบรรจุ ภัณ ฑ๑ รํวมกัน ภาคีพัฒนาฐานข๎อมูล การตลาดเพื่อใช๎
ประกอบการตัดสินใจในแผนธุรกิจ ในระดับปลายน้า มีการเชื่อมโยงภาคีความรํวมมือในการกระจาย
สินค๎าในชํองทางการตลาดใหมํ ภาคีการสร๎างแบรนด๑เชิงคุณคํา “แบรนด๑ข๎าวเกิดบุญ” ให๎เป็นที่เชื่อถือ
ไว๎วางใจแกํผู๎บริโภค (รูปที่ 1)

Farmer Shop

/

รูปที่ 1 ตัวแบบธุรกิจ เครือขํายคุณคําข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ไทยที่มีการเชื่อมโยงภาคีพัน ธมิตรในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต๎โซํอุปทาน
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ผลการดาเนินงานเครือขํายฯ ในปีที่ 2 กํอให๎เกิดคุณคําหลายประการที่สาคัญ ได๎แกํ การ
สํงเสริมการผลิต ข๎าวคุณภาพ GAP (Good Agricultural Product) แม๎จ ะอยูํในระยะเริ่มต๎น แตํทาให๎
เกษตรกรที่ผํานการเรียนรู๎ในระบบการผลิตที่ดี ได๎ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติที่ จะชํวยให๎เกิดความ
ปลอดภัยจากการใช๎สารเคมี และจะนาไปสูํการสร๎างความมั่นใจแกํผู๎บริโภค
การเรียนรู๎รํวมกันของภาคีเครือขํายในการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ และสร๎างความเข๎าใจในเรื่อง
ตราสัญลักษณ๑แ ละข๎อความที่ปรากฏอยูํในบรรจุภัณฑ๑ เทํากับเป็นการยกระดับความเข๎าใจเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑แกํฝุายจัดการสหกรณ๑
การพัฒนาระบบสารสนเทศด๎านการตลาดข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ ภายใต๎โครงการนารํองใน
5 สหกรณ๑ ได๎ชี้ให๎เห็นข๎อมูลเชิงประจักษ๑ถึงคุณคําและมูลคําเพิ่มที่สมาชิกสหกรณ๑ได๎รับจากสหกรณ๑
การเกษตร โดยพบวํา ราคาจาหนํายข๎าวเปลือกที่สมาชิกสหกรณ๑ได๎รับสูงกวําราคาจาหนํายข๎าวเปลือก
ที่ส ามารถจ าหนํายแกํโรงสีเอกชน ในขณะเดียวกัน ก็พบวํา ราคาจาหนํายข๎าวสาร 100% ชั้น 2 ที่
สหกรณ๑จาหนํายได๎สูงกวําราคาข๎าวสารที่โรงสีเอกชนขายได๎ ทั้งนี้เนื่องมาจากคุณภาพข๎าวสารของ
สหกรณ๑ดีกวําเพราะไมํได๎ปลอมปน ซึ่งสอดคล๎องกับผลจากการสารวจความคิดเห็ นจากผู๎บริโภค ที่
ผู๎บริโภคมีความพึงพอใจในรสชาติของข๎าวเกิดบุญในระดับ “ดี” และเห็นด๎วยกับสโลแกน “อิ่มทั้งท๎อง
อิ่มทั้งบุญ” อยํางไรก็ตาม การขับเคลื่อนเครือขํายคุณคําข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ไทยยังมีข๎อจากัดบาง
ประการ ที่จาเป็นต๎องให๎การสํงเสริม สนับสนุนแกํฝุายจัดการของสหกรณ๑การเกษตรที่เป็นภาคี ได๎แกํ
ทักษะประสบการณ๑ในการบริหารจัดการโซํอุปทานในธุรกิจสหกรณ๑ เพื่อการยกระดับความสามารถใน
การแขํงขัน และการนาประโยชน๑ไปสูํสมาชิก
การวิจัยในปีท่ี 3 จึงจะดาเนินการเพื่อตํอยอดการพัฒนาระบบธุรกิจเครือขํายคุณคําข๎าว
หอมมะลิสหกรณ๑ไทยในเรื่องการสํงเสริมการผลิตข๎าวคุณภาพการผลิตทางการเกษตรที่ดี (GAP) แกํ
สมาชิก การขับเคลื่อนแบรนด๑ข๎าวเกิดบุญให๎เป็นที่ประจักษ๑ในสายตาผู๎บริโภค ในภาพลักษณ๑ของข๎าว
หอมมะลิสหกรณ๑ไทยที่มีคุณภาพ ผลิตโดยชาวนารายยํอย ซึ่งจะชํวยปกปูองภาพลักษณ๑ข๎าวหอมมะลิ
สหกรณ๑ไทยในชํวงเวลาของการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน อีกทั้งการพัฒนาเครือขํายให๎เป็นองค๑กรแหํง
การเรียนรู๎และการสร๎างพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ สูํการบรรลุเปูาหมายรํวมของเครือขํายฯ ตามที่
คาดหวัง
2. คาถามวิจัย
2.1 แนวทางการขับเคลื่อน “แบรนด๑ข๎าวเกิดบุญ” ให๎เป็นที่เชื่อถือไว๎วางใจแกํผู๎บริโภคควร
เป็นอยํางไร
2.2 กลไกการขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือขํายฯ สูํความสาเร็จตามเปูาหมายรํวมควรเป็น
อยํางไร

3-37

2.3 การขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือขํายสํงผลดีตํอการดาเนินงานของสหกรณ๑การเกษตร
และสมาชิกสหกรณ๑อยํางไรบ๎าง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อศึก ษาแนวทางการขับเคลื่อนแบรนด๑ข๎าวเกิดบุญรํวมกับภาคีพันธมิต รให๎เป็น ที่
เชื่อถือไว๎วางใจแกํผู๎บริโภค
3.2 เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือขํายคุณคําข๎าวหอมมะลิภายใต๎โซํ
อุปทาน
สูํความส าเร็จ ตามเปูาหมายรํวม “มุํง พัฒนาคุณ คําข๎าวหอมมะลิส หกรณ๑ไทยสูํ
สากล”
3.3 เพื่อประเมินผลการสร๎างสรรค๑คุณคํา (Value Creation) และมูลคําเพิ่ม (Value Added)
ที่เป็นผลจากการดาเนินการเครือขํายฯ
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 การยกระดับความรู๎ ทักษะ และประสบการณ๑การบริห ารจัด การโซํอุปทานในธุรกิจ
สหกรณ๑แกํผู๎นาและฝุายจัดการสหกรณ๑การเกษตรที่เข๎ารํวมโครงการวิจัย
4.2
ได๎ชุดความรู๎ สาหรับแนวทางการพัฒนาระบบธุรกิจสหกรณ๑ภายใต๎โซํอุปทาน
4.3 ได๎ตัวแบบธุรกิจในรูปแบบเครือขํายสหกรณ๑การเกษตรที่ใช๎ “เปูาหมายรํวม” ในการ
ขับเคลื่อนธุร กิจ แนวทางใหมํ เพื่อน าไปสูํก ารยกระดับความสามารถในเชิง แขํ ง ขัน และการรัก ษา
ภาพลักษณ๑ขา๎ วหอมมะลิไทย
5. กรอบแนวคิดการวิจัย
การขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือขํายคุณคําข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ไทยและการขับเคลื่อนแบ
รนด๑ข๎าวเกิดบุญในครั้งนี้ จะเป็นไปตามแนวคิดการตลาดยุคใหมํในศตวรรษที่ 21 (ฟิลิป คอตเลอร๑ ,
2550) ซึ่งให๎ความสาคัญกับการตลาดแบบองค๑ร วม ซึ่ง มิได๎ให๎ความส าคัญเพียงแคํห นํวยที่ทาหน๎าที่
การตลาดเทํานั้น แตํต๎องมีก ารวางแผนธุร กิจ รํวมกัน ตั้ง แตํการจั ดหาปัจจั ยการผลิต การผลิต การ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุหีบหํอ การเก็บรักษา การสํงมอบผลิตภัณฑ๑แกํลูกค๎า
โดยการจัดสรรทรัพยากรรํวมกันอยํางมีคุณคําที่เป็นเปูาหมายรํวม เพื่อให๎ผู๎บริโภคหรือลูกค๎าได๎รับรู๎ถึง
คุณ คําของแบรนด๑วํา ดีอยํา งไร มี ความแตกตํา งจากแบรนด๑ อื่น อยํ างไร นอกจากนั้น จะได๎ น าเอา
ประสบการณ๑การสร๎างแบรนด๑ข๎าวคุณธรรม ที่เครือขํายมูลนิธธิ รรมะรํวมใจใช๎เป็นกลยุทธ๑การตลาดใน
การแก๎ปัญหาราคาข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ตกต่าด๎วยการสร๎างเอกลักษณ๑ของแบรนด๑ข๎าวคุณธรรมให๎มี
ความแตกตํางและเป็นที่เชื่อถือไว๎วางใจในสายตาของผู๎บริโภคได๎สาเร็จ ซึ่งจุฑาทิพย๑ ภัทราวาท (2553)
ได๎กลําวถึงปัจจัยแหํงความสาเร็จในการสร๎างแบรนด๑ข๎าวคุณธรรมวํามิใชํชื่อของผลิต ภัณฑ๑ แตํเป็นกล
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ยุทธ๑การตลาดที่เชื่อมโยงกระบวนการบริหารจัดการโซํอุปทานอยํางบูรณาการที่สามารถจัดการในตัว
ผลิตภัณฑ๑ให๎มีคุณภาพ และการสื่อสารสร๎างความเข๎าใจแกํผู๎บริโภคให๎ได๎รับรู๎ในเรื่องราวของคุณภาพ
สินค๎า และการรับรู๎ในเรื่องคุณคําและความตั้งใจของเกษตรกรในการผลิตภายใต๎เงื่อนไขคุณธรรม
กรอบคิดการขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือขํายฯ และการขับเคลื่อนแบรนด๑ข๎าวเกิดบุญจะ
เป็นไปตามกรอบแนวคิดการตลาดแบบองค๑รวม ซึ่งมีการบูรณาการขับเคลื่อนแผนธุรกิจเครือขํายและ
การสร๎างแบรนด๑สูํการบรรลุเปูาหมายรํวม ดังรูปที่ 2 ซึ่งแผนธุรกิจจะประกอบด๎วย แผนสํงเสริมการ
ผลิตตามระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดี (GAP) แผนการพัฒนาฐานข๎อมูลสมาชิกเพื่อการตัดสินใจเชิง
ธุรกิจ แผนการรวบรวมและแปรรูป และแผนการตลาดสาหรับกระบวนการสร๎างแบรนด๑จะมุํงไปที่การ
สร๎าง Trust และการสร๎าง Brand Equity รํวมกับภาคีพันธมิตร Farmer Shop ศูนย๑วิจัยข๎าวโพดและข๎าว
ฟุางแหํงชาติ (ไรํสุวรรณ) ร๎านสหกรณ๑ผู๎ปฏิบัติงานการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย จากัด เพื่อการ
บรรลุเปูาหมาย “มุํงพัฒนาคุณคําข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ไทยสูํสากล”

“

Brand Equity

”

Trust

/

รูปที่ 2 การขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือขํายฯและการขับเคลื่อนแบรนด๑ข๎าวเกิดบุญ
6. ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย
6.1 การประชุมวางแผนปฏิบัติ ก ารวิจั ย ทั้ง ในระดับกิ จ กรรมต๎ น น้า (การสํ ง เสริม GAP)
กิจ กรรมกลางน้า (การบริห ารจั ด การธุร กิจเครือขําย และกิจกรรมปลายน้า (การสร๎าง Trust แกํ
ผู๎บริโภคที่เป็นกลุํมเปูาหมาย) โดยใช๎กลไกคณะกรรมการบริหารเครือขํายและทีมวิจัย เพื่อการบรรลุ
เปูาหมายรํวม “มุํงพัฒนาคุณคําข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ไทยสูํสากล”
6.2 การวางแผนธุรกิจเครือขํายฯ ภายใต๎โซํอุปทาน และกรอบแนวทางการใช๎ทรัพยากร
รํวมของภาคีพันธมิตรเครือขําย เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจเครือขําย
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6.3 การขับเคลื่อน “แบรนด๑ข๎าวเกิดบุญ” รํวมกับภาคีร๎าน Farmer Shop ศูนย๑วิจัยข๎าวโพด
และข๎าวฟุางแหํงชาติ (ไรํสุวรรณ) ร๎านสหกรณ๑ผู๎ปฏิบัติงานการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย จากัด
และเครือขํายสหกรณ๑ ให๎เป็นที่เชื่อถือไว๎วางใจของผู๎บริโภคและการเป็นข๎อมูลปูอ นกลับในการยกระดับ
การสร๎างแบรนด๑ข๎าวหอมมะลิของภาคีเครือขําย
6.4 การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเครือขํายฯ สาหรับผลงานสร๎างสรรค๑คุณคําและ
มูลคําเพิ่มแกํภาคีพันธมิตร และผู๎บริโภค

·
·

·
(
(

·

/

/

·

·
·

·

·

Trust

·

)

)

·
·

/
/

·
·

รูปที่ 3 ขัน้ ตอนและกระบวนการวิจัย
7. แผนการวิจัย
ตารางที่ 1 แผนการวิจัยโครงการเครือขํายคุณคําข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ไทย ระยะที่ 3
กิจกรรม

1

2

3

4

เดือนที่
5 6 7

8

9 10 11 12

1. การประชุมวางแผนปฏิบัติการวิจัย
2. การวางแผนธุรกิจเครือขํายฯ
3. การขับเคลื่อนแผนธุรกิจ
- ด๎านการสํงเสริมการผลิตแกํสมาชิก
(GAP)
- ด๎านการพัฒนาฐานข๎อมูล (การผลิตการตลาด)
- ด๎านการรวบรวมผลผลิต
- ด๎านการตลาด
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กิจกรรม

1

2

3

4

เดือนที่
5 6 7

8

9 10 11 12

- ด๎านการขับเคลื่อนแบรนด๑ “ข๎าวเกิด
บุญ”
4. การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
เครือขํายเพื่อติด ตาม-ขับเคลื่อนแผน            
ธุรกิจสูํเปูาหมายรํวม
5. การจัดเวทีเรียนรู-๎ ศึกษาดูงาน
6. การรวบรวม-วิเคราะห๑-จัดทารายงาน
7. การรํวมกิจกรรมการวิจัย-การจัดทา
รายงานความก๎าวหน๎า และการจัดทา
รายงานฉบับสมบูรณ๑
8. ผลงานที่ต้องส่ง สกว.
8.1 รายงานความก้าวหน้า (6 เดือน) ประกอบด้วย
1) แผนการขับเคลื่อนธุรกิจเครือขํายที่มีการกาหนดตัวชีว้ ัดเชิงคุณคํา / มูลคํา
2) แผนการขับเคลื่อนแบรนด๑ “ข๎าวเกิดบุญ”
8.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย
1) ผลการดาเนินงานเครือขํายฯในการสร๎างสรรค๑คุณคํา และมูลคําเพิ่มแกํภาคีพันธมิ ตรและ
ผู๎เกี่ยวข๎อง
2) ชุดความรู๎สาหรับแนวทางการพัฒนาระบบธุรกิจเครือขํายสูํเปูาหมายรํวม
3) ตัวแบบธุรกิจเครือขํายในแนวทางของการบริหารจัดการโซํอุปทาน
4) ชุด ความรู๎แ นวทางการสร๎างความเชื่อมั่น ไว๎วางใจแกํผู๎บริโภคส าหรับผลิต ภัณ ฑ๑สิน ค๎า
สหกรณ๑
9. ทีมวิจัย
1. หัวหน๎าโครงการวิจัย

: คุณบุญเกิด ภานนท๑
ประธานกรรมการบริหารเครือขํายคุณคําข๎าวหอมมะลิ
สหกรณ๑ไทย
สหกรณ๑การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
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206 หมู2ํ ถ. ปัทมานนท๑ ต.เกษตรวิสยั อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
45150
โทร.043-589190- 043-530251 มือถือ (081)9544513
2. หัวหน๎าโครงการวิจัยรํวม : นางสาวธราภรณ๑
ศรีงาม
นักวิจัยสถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร (02) 9406300
3. นักวิจัย
: 1. คุณบุญล๎วน อุดมพันธ๑
ผู๎ชํวยผู๎จัดการฝุายโรงสีสหกรณ๑การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
สหกรณ๑การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
206 หมู2ํ ถ. ปัทมานนท๑ ต.เกษตรวิสยั อ.เกษตรวิสัย จ.
ร๎อยเอ็ด 45150
โทร.043-589190- 043-530251 มือถือ (081)9544513
2. คุณธนณฐ๑วรรธ๑ แสงหวัง
ผู๎จัดการสหกรณ๑การเกษตรปราสาท จากัด
สหกรณ๑การเกษตรปราสาท จากัด
2 ม.7 ถนนสุรินทร๑-ชํองจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร๑ 32140
โทร. 044-551227
3. คุณรุํงอรุณ
เมชาวกรกุล
ผู๎จัดการชุมนุมสหกรณ๑บุรีรัมย๑ จากัด
60/1 อาเภอเมือง บุรีรัมย๑ 31000 โทร.044-611 601
4. คุณขนิษฐา
บวชสันเทียะ
ผู๎จัดการสหกรณ๑การเกษตรพิมาย จากัด
สหกรณ๑การเกษตรพิมาย จากัด
67 หมูํ 6 ถนนพิมาย-ตลาดแค ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30110
โทร.044-471128 มือถือ (089) 4281653
5. คุณวิทูล
ธรรมเดชากุล
ผู๎จัดการสหกรณ๑การเกษตรกระสัง จากัด
สหกรณ๑การเกษตรกระสัง จากัด
107 ม.21 ถ.กระสัง-พลับพลาชัย ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย๑
31160
โทร.044-691287,691405
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6. คุณประยุทธ
หงษ๑ทอง
ผู๎จัดการสหกรณ๑การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
120 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร๎อยเอ็ด 45130
โทร. 043-580223 โทรสาร 043-580224 มือถือ (081) 9545238
7. คุณจารัส
จันทร๑ศรี
ผู๎จัดการสหกรณ๑การเกษตรบรบือ จากัด
สหกรณ๑การเกษตรบรบือ จากัด
1232-1235 ถ.สุขาภิบาล 7 ม.11 ต.บรบือ อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม 44130
โทร.043-771421 โทรสาร 043-770370 มือถือ (081) 7687539
8. นางสาวอภิญญา พลอาสา
เจ๎าหน๎าที่สารสนเทศ
สหกรณ๑การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
206 หมูํ2 ถ. ปัทมานนท๑ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
45150
โทร.043-589190- 043-530251
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ข้อเสนอโครงการวิจัย
ชุดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ชื่อโครงการวิจัย : เครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนสูํร ะบบเศรษฐกิจ ใหมํ (New Economy) ทาให๎เกิด การเชื่อมโยงธุร กิจ ที่
ซับซ๎อนมากขึ้น กอรปกับเทคโนโลยีขอ๎ มูลขําวสารที่มีสมรรถนะสูง ทาให๎การติดตํอสื่อสารเป็นไปอยําง
รวดเร็วและมีสํวนทาให๎การแขํงขันด๎านการตลาดยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
ในสํ ว นของผู๎ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ผลไม๎ ก็ ไ ด๎ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ๑ ดั ง กลํ า ว
เชํน เดีย วกัน โดยเฉพาะผู๎ประกอบการขนาดเล็ก เชํน สหกรณ๑ ก ารเกษตร ซึ่ง รวบรวมผลไม๎ จ าก
เกษตรกรรายยํอย ก็จ าเป็น ต๎องมีก ารปรับเปลี่ยนระบบธุร กิจให๎มีขีด ความสามารถในการแขํงขัน ที่
ทัดเทียมกับคูแํ ขํงขัน เพื่อการนาประโยชน๑สูํสมาชิก
ผลสืบเนื่องจากราคายางที่มีแนวโน๎มสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทาให๎เกษตรกรชาวสวนผลไม๎หันไป
ปลูกยางพาราแทนการปลูกผลไม๎ เนื่องจากแรงจูงใจของราคาและนโยบายสํงเสริมการปลูกยางของรัฐ จน
เรียกได๎วําเกิ ดเป็ นกระแส “ตื่น ยาง” ซึ่ งสถานการณ๑ดั งกลําวทาให๎ผู๎ มีสํ วนเกี่ยวข๎ องในการสํ งเสริ ม
การเกษตรมีข๎อหํวงใยที่อาจสํงผลกระทบทั้งที่มีตํอตัวเกษตรกร เศรษฐกิจการเกษตร และสถานการณ๑
ด๎านความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
2. ความเป็นมาของการวิจัย
โครงการวิจัยเครือขํายคุณคําผลไม๎ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเพิ่งสิ้นสุดโครงการระยะที่ สองเมื่อปีที่
ผํานมาได๎น ามาซึ่งตัวแบบการดาเนินธุรกิจเครือขํายคุณคําผลไม๎ภายใต๎โซํอุปทานรํวมกันระหวํางกลุํม
สมาชิกชาวสวนผลไม๎คุณภาพ สหกรณ๑การเกษตร ผู๎รวบรวมในท๎องถิ่น ผู๎ประกอบการทั้งในระดับสํงออก
และห๎างสรรพสินค๎าขนาดใหญํ โดยมีสหกรณ๑การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด และสหกรณ๑การเกษตรมะขาม
จากัด ทาหน๎าที่เป็นแกนนาในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจที่มีทมี พี่เลีย้ งที่เป็นเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมสหกรณ๑คอยให๎
คาแนะนา (รูปที่ 1)
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Input

Process

Output

GAP

แผนธุรกิจสินเชือ่ แผนธุรกิจการตลาด
5
แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต แผนกระจายสินค้า
คิชฌกูฏ

/

เครือข่าย
กลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ

/

มะขาม

ข้อมูลพื้นฐานการผลิต

รูปที่ 1 กรอบการขับเคลื่อนเครือขํายคุณคําผลไม๎ภายใต๎โซํอุปทาน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมได๎นาไปสูํการถํายโอนความรู๎ ในหลายระดับ
อาทิเชํน การถํายโอนความรู๎จ ากปราชญ๑ชาวบ๎า นไปสูํเกษตรกรในชุมชนโดยใช๎ก ลไกกลุํมสมาชิ ก
ชาวสวนผลไม๎คุณภาพ การถํายโอนความรู๎จากสหกรณ๑พ่ไี ปสูํสหกรณ๑น๎อง (สหกรณ๑การเกษตรเขาคิชฌ
กูฏ จากัด ไปสูํสหกรณ๑การเกษตรมะขาม จากัด) การถํายโอนความรู๎เรื่องการบรรจุหีบหํอจากผู๎สํงออก
ไปสูํฝุายจัดการสหกรณ๑และการถํายโอนความรู๎จากเกษตรกรไปสูํการสร๎างทายาทชาวสวนผลไม๎
สถานการณ๑ดังกลําวชีใ้ ห๎เห็นกระบวนการสร๎างสรรค๑คุณคําที่ยํอมสํงให๎เกิดผลดีตํอนโยบาย
ด๎านการสร๎างความมั่นคงในการประกอบอาชีพชาวสวนผลไม๎ และการสร๎างความสามารถในการดาเนิน
ธุร กิจ ของสหกรณ๑ ก ารเกษตรในภาวะการแขํง ขัน เสรี นอกจากนั้น ยั ง พบวํ าผลกระทบการวิ จั ยใน
โครงการดังกลําวได๎นาไปสูํการปรับความคิดของเจ๎าหน๎าที่รัฐที่กากับดูแลและสํงเสริมสหกรณ๑ให๎ได๎เปิด
โอกาสในการดาเนิน ธุร กิ จสหกรณ๑ ในประเด็นของการสร๎างภาคีพันธมิต รกับผู๎ประกอบการภาคีโซํ
อุปทาน ซึ่งสํงผลดีตํอการเปิดชํองทางทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดในตํางประเทศ โดยเครือขําย
ผู๎ผลิตผลไม๎คุณภาพของสหกรณ๑การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด สามารถจาหนํายผลไม๎คุณภาพ (มังคุด
และเงาะ) ในตลาดภายในประเทศ 192 ตัน และจาหนํายในตลาดตํางประเทศได๎ 188 ตัน ในขณะที่
เครือขํายผู๎ผลิตผลไม๎คุณภาพของสหกรณ๑การเกษตรมะขาม จากัด จาหนํายผลไม๎ในตลาดในประเทศได๎
290 ตัน และตลาดตํางประเทศ 2,850 ตัน (ศศิธร วิเศษ และคณะ, 2554)
ชํองทางการตลาดในประเทศที่ส าคัญ ได๎แกํ ตลาดค๎าสํง ค๎าปลีก ห๎างสรรพสินค๎า และ
เครือขํายสหกรณ๑ในตํางจังหวัด โดยในปี 2554 สหกรณ๑การเกษตรมะขาม จากัด มีแผนการรวบรวม
และจ าหนํายผลไม๎ (เงาะ มัง คุด ลองกอง และสละ) รํ วมกับห๎างแม็คโคร 640 ตัน สํวนชํองทาง
การตลาดตํางประเทศนั้น มีแผนสํงมอบผลผลิตแกํบริษัท ริชฟิวส๑ จากัด ไปตลาดตํางประเทศ 650 ตัน
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การกํอเกิดเป็น “กลุํมผู๎ผลิตผลไม๎คุณภาพ” ที่มีพํอวิชัย ประกอบทรัพย๑เป็นแกนนานั้น ได๎
กํอเกิดเป็นสังคมเรียนรู๎ท่มี ีแผนงานในการพัฒนาทายาทเกษตรกรจากรุํนพํอไปสูํรุํนลูก และขยายผลไป
ในหมูํเกษตรกรที่สนใจอยํางกว๎างขวาง โดยเกษตรกรเหลํานี้ มีปณิธานรํวมกันที่จะรํวมมือกันในการ
เผยแพรํ ความรู๎ ต ามกรอบสร๎า งจิ ต ส านึก การผลิ ต ผลไม๎คุ ณ ภาพ เพื่ อยกระดั บการผลิต ผลไม๎ แ กํ
เกษตรกร โดยใช๎กลไกเครือขํายผู๎ผลิตผลไม๎คุณภาพและสหกรณ๑การเกษตรเป็นแกนนาในการขับเคลือ่ น
(รูปที่ 2)

สร้างความแตกต่าง
ในผลไม้

สร้างความมัน่ ใจ
ในคุณภาพ

ผู้บริโภค
ปลอดภัย

ผู้ผลิต
ปลอดภัย
สร้างความพึงพอใจ

การผลิตผลไม้คุณภาพ
ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ

GAP

เพิ่มมูลค่าผลไม้

ขยายช่องทาง
การตลาด

สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย

รูปที่ 2 กรอบการสร๎างจิตสานึกการผลิตผลไม๎คุณภาพของเครือขํายฯ
อยํางไรก็ตาม พบวํานโยบายรัฐในการสํงเสริมพืชยุทธศาสตร๑ยางพารา และปาล๑มน้ามันใน
รอบปีท่ผี ํานมา เป็นเหตุปัจจัยสาคัญที่ทาให๎ชาวสวนผลไม๎ตัดสินใจหันไปปลูกยางพาราและปาล๑มน้ามัน
แทนผลไม๎ โดยคาดหวังที่จะลดความเสี่ยงและได๎ผลตอบแทนที่ดีข้นึ ซึง่ สถานการณ๑ดงั กลําวอาจสํงผลทัง้
ระดับปัจเจกบุคคลและนโยบายด๎านความมั่นคงทางอาหารของประเทศในระยะยาว ดังนั้น โครงการวิจยั
เครือขํายคุณคําผลไม๎ในระยะที่ 3 จึงจะดาเนินการโดยมุํงเน๎นที่จะนาทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสังคม
ของเครือขํายคุณคําผลไม๎ที่มีอยูํ ตํอยอดไปในแนวทางของการจัดการความสัมพันธ๑ระหวํางพันธมิตร
ธุรกิจ ภายใต๎โซํอุปทานผลไม๎คุณ ภาพ เพื่อการยกระดับความสามารถในการผลิตผลไม๎คุณภาพของ
สมาชิกสหกรณ๑ และการจัดการธุรกิจผลไม๎ภายใต๎การดาเนินงานของสหกรณ๑ตั้งแตํการพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลเพื่อการวางแผนการผลิต การตลาด การกระจายสินค๎า เพื่อให๎ได๎มาซึ่งการลดต๎นทุนการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายผลผลิตในชํองทางการตลาดตําง ๆ เพื่อเสริมสร๎างทักษะอาชีพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการสืบทอดทายาทเกษตรกรรุํนใหมํให๎สามารถทาการเกษตรเชิงธุรกิจให๎เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพตํอไป
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3. คาถามวิจัย
3.1 ตัวแบบธุรกิจเครือขํายผลไม๎ภายใต๎โซํอุปทาน ที่สํงผลดีตํอการประกอบอาชีพที่มั่นคง
ของชาวสวนผลไม๎ และดาเนินธุรกิจของสหกรณ๑ควรเป็นอยํางไร
3.2 นโยบายรัฐ ในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนผลไม๎เพื่อให๎เกิดความมั่นคงในอาชีพ
ควรเป็นอยํางไร
4. วัตถุประสงค์การวิจัย
4.1 เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลการให๎การเรียนรู๎ตามกรอบการปลูกจิตสานึกการผลิต
ผลไม๎คุณภาพภายใต๎ระบบ GAP และการปรับความคิดการผลิตผลไม๎อยํางยั่งยืน
4.2 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลไม๎ภายใต๎โซํอุปทานของสหกรณ๑การเกษตรในการ
สร๎างความมั่นคงในอาชีพแกํสมาชิก
5. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
5.1 ได๎ขยายผลนาทุนความรู๎ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของกลุํมชาวสวนผลไม๎คุณภาพไปสูํ
เกษตรกรชาวสวนผลไม๎อื่น เพื่อปรับทัศนคติและความคิดสาหรับการผลิตผลไม๎คุณภาพเพื่อความยั่งยืน
และรักษาฐานทรัพยากรการเกษตรของประเทศให๎มั่นคง
5.2 ได๎ตัวแบบธุรกิจ ผลไม๎ของสหกรณ๑การเกษตรที่มีการบริห ารจัด การธุรกิจ ภายใต๎โซํ
อุปทาน อันนามาซึ่งความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวสวนผลไม๎
5.3 ได๎ข๎อเสนอเชิงนโยบายในการสํงเสริมเกษตรกรผู๎ปลูกผลไม๎ที่จะสร๎างความมั่นคงใน
อาชีพ และการพัฒนาธุรกิจผลไม๎คุณภาพของสหกรณ๑การเกษตร
6. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
6.1 เกิดสังคมเรียนรู๎ผู๎ผลิตผลไม๎คุณภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกในการสร๎างทายาทเกษตรกรผู๎
ปลูกผลไม๎คุณภาพในอนาคต
6.2 ยกระดับขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจผลไม๎ของสหกรณ๑การเกษตรภายใต๎โซํ
อุปทาน
7. กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยเครือขํายคุณคําผลไม๎ในระยะที่ 3 จะเป็นการนาทุนความรู๎ “การ
ปลูกจิตสานึกการผลิตผลไม๎คุณภาพ” ซึ่งมีแกนนา คือ พํอวิชัย ประกอบทรัพย๑ และทายาทเกษตรกร
รุํนใหมํ ตลอดจนเครือขํายธุรกิจผลไม๎ภายใต๎แกนนา คือ สหกรณ๑การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด และ
สหกรณ๑การเกษตรมะขาม จากัด มาใช๎ โดยมีจุดมุํงหมายสาคัญที่จะลดอุปสรรคที่มาจากนโยบายรัฐที่
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กํอให๎เกิด กระแสการปรับเปลี่ยนอาชีพของชาวสวนผลไม๎หั น ไปปลูก ยางพาราที่กาลัง เผชิญหน๎าใน
ปัจจุบัน
โครงสร๎างการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีกลไกที่สาคัญอยูํ 4 ประการ ได๎แกํ ชุดความรู้
“การปลูกจิตสานึกผลไม๎คุณภาพ” กลุ่มแกนนาปราชญ์ชาวสวนผลไม้ ที่มีจิตวิญญาณความรู๎ ทักษะ
ประสบการณ๑ ก ารผลิต ผลไม๎คุณ ภาพ พร๎อมถํายโอนความรู๎แ กํผู๎ส นใจ และมี ศูนย์เรียนรู้ ส หกรณ๑
การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด และศูนย๑เรียนรู๎สหกรณ๑การเกษตรมะขาม จากัด ที่มีเอกลักษณ๑เป็นที่
เชื่อถือไว๎วางใจในการถํายโอนความรู๎ ภายใต๎การสํงเสริมสนับสนุนของนักวิชาการสานักงานสหกรณ์
จังหวัดที่มีความเชี่ยวชาญ
การขับเคลื่อนการวิจัยในครั้งนี้ มุํงไปที่การพัฒนาตัวแบบธุรกิจเครือขํายผลไม๎ภายใต๎โซํ
อุปทานที่จะสามารถยกระดับความเข๎มแข็งในการดาเนินธุรกิจผลไม๎สหกรณ๑ภายใต๎โซํอุปทานควบคูํกับ
การสร๎างความมั่นคงในอาชีพของชาวสวนผลไม๎ โดยใช๎กลไกทั้ง 4 ประการ ในการขับเคลื่อนรํวมกับ
ภาคีหนํวยงานตําง ๆ ในการพัฒนาความมั่นคงในอาชีพของชาวสวนผลไม๎
เปูาหมายในการขับเคลื่อนการดาเนินงานนั้น มุํงไปสูํการสร๎างการเปลี่ยนแปลงใน 3 กลุํม
ดังนี้
กลุํมที่ 1 : สมาชิกสหกรณ๑ชาวสวนผลไม๎ และเกษตรกรชาวสวนผลไม๎ที่สนใจ ภายใต๎
กระบวนการวิจั ยจะใช๎ก ลไกศู น ย๑เรียนรู๎ น าชุด ความรู๎แ ละปราชญ๑ชาวสวนผลไม๎ถํายโอนความรู๎ สูํ
เกษตรกรเพื่อการปลูกจิตวิญญาณการทาสวนผลไม๎คุณภาพ และปรับความคิดเรื่องการทาการเกษตร
อยํางยั่งยืน ซึ่งจะกํอให๎เกิดสานึกและกระบวนทัศน๑ในการประกอบอาชีพอยํางเหมาะสม และลดกระแส
ความตื่นตัวในการเปลี่ยนอาชีพดังที่เป็นอยูใํ นปัจจุบัน
กลุํมที่ 2 : ภาคีพันธมิตรภายใต๎โซํอุปทาน ภายใต๎กระบวนการวิจัยนั้นจะใช๎กลไกของแผน
ธุรกิจที่คานึงถึงการตลาดแบบองค๑รวมที่จะรํวมมือกันพัฒนาระบบธุรกิจผลไม๎ของเครือขํายภายใต๎โซํ
อุปทานสูํการบรรลุเปูาหมายรํวม ในการกระจายผลไม๎ผํานชํองทางการตลาดตําง ๆ สูํผู๎บริโภคอยํางมี
ประสิทธิภาพ
กลุํมที่ 3 : ผู๎บริโภค การวิจัยในครั้งนีจ้ ะขยายผลไปสูํการสร๎าง Trust ในผลไม๎คุณภาพของ
เครือขํายในกลุํมผู๎บริโภคภายใต๎ชํองทางการตลาด Farmer Shop สหกรณ๑ และชํองทางการตลาด
ตําง ๆ
ซึ่งแนวทางการดาเนินการดัง กลําว จะนาไปสูํก ารยกระดับความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจของเครือขํายผลไม๎ การสร๎างความมั่นคงในอาชีพของชาวสวนผลไม๎ และการสร๎างความเชื่อมั่น
ไว๎วางใจในผลไม๎คุณภาพแกํผู๎บริโภคที่เป็นกลุํมเปูาหมาย
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รูปที่ 3 กรอบคิดการขับเคลื่อนการวิจัยเครือขํายคุณคําผลไม๎ ระยะที่ 3
8. ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 :
การจัดเวทีถอดบทเรียนเครือขําย การจัดเวทีกาหนดแนวทางกิจกรรม
เครือขํายที่นาทุนทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจของเครือขํายคุณคําผลไม๎คุณภาพ มาขยายผลเพื่อ
การพัฒนาระบบธุรกิจเครือขํายผลไม๎คุณภาพภายใต๎โซํอุปทาน และการกาหนดแนวปฏิบัติการวิจัยของ
ทีมวิจัยกับภาคี และ Farmer Shop
ขั้นตอนที่ 2 :
การขับเคลื่ อนแผนงานเครือขํ ายโดยมีสหกรณ๑การเกษตรเขาคิ ชกู ฎ
จากัด และสหกรณ๑การเกษตรมะขาม จากัด เป็นแกนนาและขับเคลื่อนธุรกิจเครือขํายภายใต๎โซํอุปทาน ทั้ง
ในระดับการผลิตและการตลาดผํานกลไก กลุํมผู๎ผลิตผลไม๎คุณภาพ ทายาทเกษตรกรและภาคีผู๎ประกอบ
ธุรกิจภายใต๎โซํอุปทานสูํผู๎บริโภค
ขั้นตอนที่ 3 :
การจัดเวทีสนทนากลุํมเปูาหมายในหมูภํ าคีภายใต๎โซํอุปทานสหกรณ๑ ผู๎
สํงออก ร๎าน Farmer Shop ผู๎รวบรวม พํอค๎าคนกลาง และพํอค๎าขายสํง เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยง
ธุรกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจสหกรณ๑ และการบรรลุเปูาหมายรํวม
ขั้นตอนที่ 4 :
การจัดเวทีถอดบทเรียนกับผู๎เกี่ยวข๎องกับธุรกิจสหกรณ๑ เพื่อวิเคราะห๑
หาแนวทางการพัฒนาธุรกิจสหกรณ๑ภายใต๎โซํอุปทานและข๎อเสนอเชิงนโยบาย
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รูปที่ 4 ขัน้ ตอนของกระบวนการวิจัยเครือขํายคุณคําผลไม๎ ระยะที่ 3
9. แผนการวิจัย ระยะที่ 3
กิจกรรม

เดือนที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1
0
2

1. การจัดเวทีกาหนดกิจกรรมเครือขําย-กาหนดแผนปฏิบัติ

การวิจัยรํวมกับภาคี
2. การขับเคลื่อนแผนงานเครือขํายฯรํวมกับภาคีพันธมิตร
ด๎านการสํงเสริมการผลิตผํานกลไกกลุํมผู๎ผลิตผลไม๎

คุณภาพ
3. การขับเคลื่อนระบบธุรกิจเครือขํายผลไม๎ภายใต๎โซํ
อุปทาน
4. การจัดเวทีสนทนากลุํมเปูาหมายกับผูป๎ ระกอบการ Farmer
Shop และผู๎สํงออก
5. การรํวมกิจกรรมกับ Farmer Shop
6. การประชุมถอดบทเรียน
7. การนาเสนอรายงานความก๎าวหน๎า/รายงานฉบับ
สมบูรณ๑
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10. ผลงานวิจัยในระยะ 6 เดือน
10.1 แผนธุรกิจเครือขํายภายใต๎โซํอุปทานที่ครอบคลุมกิจกรรมต๎นน้า กลางน้า และปลาย
น้า
10.2 รายงานสรุป แนวทางการให๎ ก ารเรี ยนรู๎ด๎ วยกลไกกลุํ มผู๎ ผ ลิต ผลไม๎ คุณ ภาพ แกํ
เกษตรกรรุํนใหมํ
10.3 แผนการปฏิบัติการวิจัย การบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ๑ภายใต๎โซํอุปทาน
11. ผลการวิจัยในระยะ 12 เดือน
11.1 ตัวแบบระบบธุรกิจผลไม๎คุณภาพของเครือขํายภายใต๎โซํอุปทาน
11.2 รายงานสรุปผลการดาเนินธุรกิจเครือขํายภายใต๎โซํอุปทาน
11.3 รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนศูนย๑เรียนรู๎สูํเกษตรกรเปูาหมาย
11.4 ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการสํงเสริมเกษตรกรชาวสวนผลไม๎คุณภาพ และ
การพัฒนาธุรกิจผลไม๎สหกรณ๑การเกษตรภายใต๎โซํอุปทาน
12. ทีมวิจัย
1. หัวหน๎าโครงการวิจัย

: นางศศิธร วิเศษ
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ๑
สานักงานสหกรณ๑จังหวัดจันทบุรี
14 ถ.ศรียานุสรณ๑ ต.วัดใหมํ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท๑ 0-3932-7262 โทรสาร 0-3932-7262 ตํอ 7

2. นักวิจัย

1. คุณสุรางค๑ พุมํ โพธิ์ทอง
ผู๎จัดการสหกรณ๑การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด
เลขที่ 62/6 ม.7 ต.ซากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
22210
โทรศัพท๑ 0-3930-9215
2. คุณวิชัย ประกอบทรัพย๑
ประธานกลุํมเครือขํายผู๎ผลิตมังคุดคุณภาพ
สหกรณ๑การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด จ.จันทบุรี
อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
โทรศัพท๑ 0-3930-9215
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3. คุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย๑
ทายาทเกษตรกรเครือขํายผู๎ผลิตมังคุดคุณภาพ
สหกรณ๑การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด จ.จันทบุรี
อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
โทรศัพท๑ 0-3930-9215
4. คุณปรีชา พวงพิกุล
ทายาทเกษตรกรเครือขํายผู๎ผลิตมังคุดคุณภาพ
สหกรณ๑การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด จ.จันทบุรี
อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท๑ 0-3930-9215
5. คุณวิภาภรณ๑ ผลมา
ผู๎จัดการสหกรณ๑การเกษตรมะขาม จากัด
เลขที่ 229/2 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.มะขาม อ.มะขาม
จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท๑ 0-3938-9095
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ข้อเสนอโครงการวิจัย
กลุ่มวิจัย การเชื่อมโยงห่วงโซ่อปุ ทาน
ชุดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ชื่อโครงการ : เครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
ยางพาราเป็น พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ทั้ง ในด๎านเป็น อาชีพหลัก ของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราที่ ท ารายได๎ ใ ห๎ เ กษตรกรได๎ อ ยํ า งสม่ าเสมอตลอดทั้ ง ปี และเป็ น แหลํ ง เงิ น ตรา
ตํางประเทศจากการสํงออก โดยจากข๎อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553)
ในปี 2552 มีเกษตรกรที่มีอาชีพทาสวนยางพารารวม 1.480 ล๎านครัวเรือน มีเนื้อที่ปลูกรวม 17.223
ล๎านไรํ ให๎ผลผลิต แล๎ว 11.508 ล๎านไรํ ได๎ผลผลิต ยางดิบ 3.176 ล๎านตัน ซึ่ง ในปัจ จุ บัน มีก ารปลู ก
ยางพาราในเกือบทุกจังหวัดในประเทศโดยมีปลูกในภาคใต๎มากที่สุด และมีการขยายพื้นที่ปลูกจานวน
มากไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริมาณการสํงออกยางพาราของไทยในปี 2552 รวมเป็นปริมาณ 2.740 ล๎านตัน คิดเป็นมูลคํา
รวม 146,263.6 ล๎านบาทโดยประเทศคูํค๎าส าหรับยางแผํน รมควัน ได๎แ กํ ญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริก า
สาหรับยางแทํงได๎แกํ จีน ญี่ปนุ สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต๎ สาหรับน้ายางข๎น ได๎แกํ มาเลเซีย และมี
ประเทศอินเดียเป็นตลาดใหมํท่มี ีศักยภาพสูง
แม๎วําราคายางพาราที่ประเทศไทยขายได๎มีแนวโน๎มสูงขึ้นตั้งแตํ ปี 2545 ที่ราคายางแผํนดิบใน
ตลาดท๎องถิ่นมีราคาเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 45 บาท จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2551 ได๎เพิ่มขึ้นเป็น
ราคากิโลกรัมละ 99 แตํหลังจากที่ไ ด๎เกิดภาวะปัญหาด๎านการเงินของประเทศสหรัฐอเมริก าสํงผล
กระทบเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าไปทั่วโลก ทาให๎ราคาน้ามันลดลง ทาให๎ราคายางพารามีแนวโน๎มลดลง
ตลอดเวลา ตั้งแตํเดือนสิงหาคม 2551 เป็นต๎นมา โดยในชํวงปลายปี 2551 ราคายางแผํนดิบในตลาด
ท๎องถิ่นมีร าคาโดยเฉลี่ยกิโ ลกรัมละ 30.20 บาท แล๎วตั้งแตํต๎นปี 2552 ราคายางพาราก็กลับมามี
แนวโน๎มที่สูงขึ้น กระทั้งถึงต๎นปี 2553 ราคายางแผํนดิบก็กลับมามีราคาสูงอยูํที่ระดับสูงกวํา 100 บาท
ตํอกิโลกรัม จนถึง ปี 2554 แตํก็ยัง มีก ารขึ้น ลงที่ผัน ผวนของราคายางพาราที่กํอให๎เกิด ผลกระทบ
ทางบวกและทางลบแกํผู๎เกี่ยวข๎องในโซํอุปทาน ชํวงราคาสูงก็จะเกิดผลดีกับชาวสวนยาง ทาให๎มีรายได๎
เพิ่มขึ้น แตํผู๎แปรรูปที่ใช๎ยางพาราเป็นวัตถุดิบก็มีปัญหาเรื่องต๎นทุนการผลิตสูงขึ้น และเมื่อราคาตกต่า
ชาวสวนยางก็เดือดร๎อน เพราะทาให๎รายได๎ลดลง แตํผู๎แปรรูปได๎รับผลดีท่ที าให๎ต๎นทุนการแปรรูปลดลง
นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหากับผู๎ทาหน๎าที่การตลาดกลางน้า ทาให๎มีรายได๎ไมํยั่งยืนและเกิดการขาดทุนใน
การทาธุรกิจในชํวงที่ราคาตกต่าหากไมํมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณ๑การผันผวนของราคา ซึ่ง
เกษตกรชาวสวนยางพาราสํวนใหญํมีสวนยางพาราขนาดเล็กและเป็นสมาชิกสหกรณ๑การเกษตร หรือ
เป็นสมาชิก สหกรณ๑ กองทุน สงเคราะห๑ ก ารทาสวนยาง ซึ่ง สามารถใช๎ประโยชน๑จ ากการเป็น สมาชิก
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สหกรณ๑ในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพได๎ โดยการเชื่อมโยงเป็นเครือขําย
ตั้งแตํต๎นน้าถึงปลายน้า
2. ความเป็นมาของการวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑โดยสถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ได๎ดาเนินการชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ๑และการค๎าที่เป็นธรรมของสินค๎า เกษตรที่สาคัญตําง ๆ ของประเทศ
ไทย ภายใต๎ทุนการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมุํงเน๎นไปที่การบริหารจัดการ
โซํอุ ปทานในธุร กิจ สหกรณ๑ เ พื่อการยกระดับ ความสามารถในการด าเนิ น ธุร กิจ สหกรณ๑ เพื่อ การ
แก๎ปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกรสมาชิกอยํางยั่งยืน ในสํวนของโครงการวิจัย“เครือขํายคุณคํา
ยางพารา” ได๎เลือกสหกรณ๑การเกษตรยํานตาขาว จากัด เป็นแกนนาในการพัฒนาตัวแบบดังกลําว โดย
ได๎ออกแบบการวิจัยตํอเนื่องเป็นเวลา 3 ปี
สหกรณ๑การเกษตรยํานตาขาว จากัด เป็นสหกรณ๑หนึ่งที่ได๎ดาเนินธุรกิจยางพารามากวํา 25 ปี
ปัจจุ บันมีสมาชิก กวํา 4,000 ครัวเรือน และยังมีภาคีพันธมิต รทาธุรกิจยางพารา 11 องค๑กร การ
ดาเนินงานของ สกก.ยํานตาขาว จก. รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณ๑เครือขําย โดยสํวนใหญํเป็น
ยางแผํนดิบและยางแผนรวมควัน แล๎วจาหนํายผํานตลาดกลางยํานตาขาว และตลาดกลางหาดใหญํ
สาหรับยางคัตติง้ (ขี้ยาง) สกก.ยํานตาขาว จก.ขายโดยตรงให๎กับผู๎แปรรูปในท๎องถิ่น
การดาเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ๑ที่ผํานมา สหกรณ๑มีพัน ธมิตร ได๎แ กํ สานักงานตลาด
กลางหาดใหญํ (ให๎ความรู๎และการอบรมเรื่องตลาดยางอุปกรณ๑ และโกดัง ) สานักงานกองทุนสงเคราะห๑
สวนยาง ให๎การสนับสนุนโรงรมยาง จานวน 3 โรงงาน อยูทํ ี่ ต.โพรงจระเข๎ ต.เกาะเปียก และ ต.ในควน
สานักงานสหกรณ๑จังหวัด ให๎เงินกู๎แกํกองทุนพัฒนาการสหกรณ๑ คิดดอกเบีย้ ร๎อยละ 3/ปี กลุํมชาวสวน
ธารน้าทิพย๑ เบตง จ.ยะลา ให๎ความชํวยเหลือในการสํงออกยางพารา และขอซื้อยางพาราจาก สกก.
ยํานตาขาวในชํวงที่ยางมีไมํเพียงพอตํ อการปูอนเข๎าโรงงานยางคอมปาวด๑เพื่อการสํงออกให๎ทันตาม
สัญญา และขายโดยตรงให๎บริษัทสํงออก ได๎แกํ ยูไนเต็ดรับเบอร๑ จ.ตรัง บ.ไทเทครับเบอร๑ จ.ตรัง และ
บ.เซาท๑แลนด๑รับเบอร๑ หาดใหญํ
ในบรรดา สกก. ที่ทาธุรกิจยางพารา ซึ่งมีประมาณ 20 แหํง อาจกลําวได๎วํา สกก.ยํานตาขาว
จก. เป็นสกก.อันดับแรกที่เน๎นการทาธุรกิจยางพารา โดยในระหวํางปี 2550 - 2553 มีธุรกิจรวบรวม
ยางพารา 2,000 3,000 3,500 และ 4,000 ตัน ตามลาดับ ซึ่งประกอบด๎วย น้ายาง 30% ยางรมควัน
40% ยางแผํนดิบ 20% และยางคัตติ้ง 10% คิดเป็นร๎อยละ 30, 40, 20 และ 10 ของปริมาณทั้ง หมด
ตามลาดับ อยํางไรก็ตาม การดาเนินธุรกิจของสหกรณ๑การเกษตรยํานตาขาว จากัด ในฐานะแกนนา
เครือขํายยังคงดาเนินธุรกิจในตลาดท๎องถิ่นและจังหวัดในเรื่องของการรวบรวมน้ายางดิบและยางแผํน
รมควัน เพื่อสํงตํอให๎คนกลางในพื้นที่เทํานั้น ทาให๎มีทางเลือกในชํองทางขายน๎อย สหกรณ๑ การเกษตร
ยํานตาขาว จากัด จึงมีแนวคิดที่จะทาธุรกิจสํงออกยางพาในอนาคต แตํในปัจจุบันยังต๎องเพิ่มพูนความรู๎
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ทักษะ ประสบการณ๑ ในเรื่องการทาธุรกิจ และข๎อมูลขําวสารที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออก ซึ่งหากมิได๎มี
การเตรียมการและได๎รับการสนับสนุนจากผู๎เชี่ยวชาญ อาจทาให๎ธุร กิจไมํประสบความสาเร็จ ซึ่งจะ
กํอให๎เกิดการขาดทุนเหมือนที่เกิดขึน้ อยูเํ นือง ๆ ในธุรกิจผู๎ประกอบการยางพารา นอกจากนี้ยังมีความ
เสี่ยงตํอความแปรปรวนของราคา
ผลการวิจัยในปีท่ี 1 ได๎กํอให๎เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจยางพาราภายใต๎โซํอุปทานตั้งแตํผู๎ผลิตถึงผู๎
นาเข๎าจากตํางประเทศ โดยสหกรณ๑การเกษตรยํานตาขาว จากัด เป็นแมํขําย มีการจัดทาแผนธุรกิจ
เบื้องต๎นเพื่อการสํงออกยางพารา และการทาข๎อตกลงด๎านธุรกิจรํวมกับกลุํมเกษตรกรทาสวนธารน้า
ทิพย๑ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา การศึกษาดูงานเรื่องการแปรรูปยางพาราคอมปาวด๑ของบริษัทยูโรมํา
รับเบอร๑ ประเทศมาเลเซีย การศึกษาดูงานและเจรจาหาลูํทางเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจกับชุมนุมสหกรณ๑
การผลิตและการตลาดจีน (ACFSMC) ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในสํวนของการจัดทาฐานข๎อมูลชาวสวนยางพาราที่เป็นสมาชิกสหกรณ๑ พบวํา เกษตรกรยังคง
เผชิญกับปัญหาเรื่องต๎นทุนการผลิตสูง และมีปัญหาเรื่องคุณภาพปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยเคมี) และสมาชิกที่
ขายผลผลิตให๎สหกรณ๑มีเพียงสํวนน๎อย ผลการศึกษาความเป็นไปได๎ในโครงการลงทุนสร๎างโรงงานผลิต
ยางลูกขุน (การนายางแผํนรมควันมาอัดก๎อนเป็นลูกเต๐าเพื่อสํงออก) ในขนาดการผลิตปีละ 5,000 ตัน
โดยคาดประมาณวําจะมีคาํ ใช๎จํายลงทุน 9 ล๎านบาท คําใช๎จํายดาเนินงานปีละ 381 ล๎านบาท มีรายได๎ปี
ละ 383 ล๎านบาท อายุโครงการ 15 ปี ที่อัตราคิดลดร๎อยละ 3 พบวํา มีความคุม๎ คําในการลงทุนในอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการร๎อยละ 21.94 ระยะเวลาคืนทุนเทํากับ 4.32 ปี ในสํวนของโครงการลงทุน
โรงงานผลิตยางคอมปาวด๑ ขนาดกาลังการผลิต 2,000 ตันตํอปี มีคําใช๎จํายลงทุน 150 ล๎านบาท อายุ
โครงการ 15 ปี ที่อัตราคิดลดร๎อยละ 3 มีความคุ๎มคําในการลงทุนในอัตราผลตอบแทนภายในเทํากับ
ร๎อยละ 13.16 มีระยะเวลาคืนทุน 6.41 ปี
โดยผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการดาเนินการวิจัยในปีท่ี 1 สรุปได๎ดังนี้
 ได๎นาข๎อเสนอโครงการลงทุนขอสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ 10 ล๎านบาท ในรูปของเงินให๎
เปลํา เพื่อใช๎ในการลงทุนซือ้ เครื่องจักรสาหรับโรงงานแปรรูปยางคอมปาวด๑
 การปรับโครงสร๎างการบริหารจั ดการสหกรณ๑ โดยในสํวนของธุรกิจยางพาราได๎เชื่อมโยง
ฐานข๎อมูลสมาชิกในการพัฒนาระบบธุรกิจยางพาราภายใต๎โซํอุปทาน (รูปที่ 1)
 การจัดตั้งศูนย๑เรียนรู๎ และสวนยางต๎นแบบ
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ระบบธุรกิจยางพาราของ สกก.ย่านตาขาว (ปีที่1)
ตลาดกลาง
หาดใหญ่

สหกรณ์การเกษตร (สกก.)

แผนการลงทุน

น้ายาง
น้ายาง

แผนที่กลยุทธ์

พันธมิตร

ฐานข้อมูล

EUROMA

•ชุดความรู้ใหม่

ยางแผ่นรม

สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสาราญ จก.
สกก.กันตัง จก.

ควัน

น่ ดบิ
ยางแผ

วัน

สกย. 8 แห่ง

โรงรม

สวนต้นแบบ

พันธมิตร
china co-op

สกก.
ย่านตาขาว

พันธมิตรกลุม่ ธารน้าทิพย์ •โครงสร้างใหม่

พันธมิตร สว.สก./มก.

ยางแ
ผ่นด
ิบ

ตลาดกลางหาดใหญ่
-สกก.บ้านคลองปะเหลียน จก.
-สกย.บ้านคลองปะเหลียน จก.
ขายประมูล
-สกย.บ้านโคกทายเหนือ จก.
-สกย.บ้านหนองสามห้อง จก. ซื้อ
ซื้อ
-สกย.บ้านนายควน จก.
สกก.ย่านตาขาว
-สกก.หาดสาราญ จก.
-สกย.บ้านหนองยายแม็ม จก.
-สกย.บ้านปะเหลียนใน จก.
-สกย.บ้านไทรทอง จก.
ขายตรง
-สกก.กันตัง จก.
-สกย.บ้านสายควน จก.
บริษัทเอกชน 3 บริษัท

น้ายาง

ยาง
แผ
น่ ร
มค

สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์สวนยาง (สกย.)

ขายตรง
บริษัทเอกชน 3

กลุม่ เกษตรกร 3 แห่ง

โครงการวิจัยการเชือ่ มโยงโซ่อุปทานเครือข่ายคุณค่ายางพารา

กํอนการวิจัย

•ระเบียบใหม่
•ฐานข้อมูลสมาชิก
•สวนต้นแบบ
•แผนที่กลยุทธ์
•แผนการลงทุน
•พันธมิตรใหม่
•ระบบใหม่
•กรอบคิดการทาธุรกิจ
ยางพาราเปลีย่ น
•มีการบริหารความเสี่ยง

หลังการวิจัยปีที่ 1

รูปที่ 1 เปรียบเทียบระบบธุรกิจยางพาราของสหกรณ๑การเกษตรยํานตาขาว จากัด กํอนและหลังการ
วิจัยปีที่ 1
การวิจัยในปีท่ี 2 ซึ่งมุงํ เน๎นไปที่การยกระดับฐานข๎อมูลการผลิตของสมาชิกไปใช๎ประโยชน๑ในการ
วางแผนธุรกิจสหกรณ๑ในทิศทางของการบริหารจัดการโซํอุปทานอยํางบูรณาการและการวิเคราะห๑การ
ดาเนิน ธุร กิจยางพารา ภายใต๎ชํองทางการตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ยงทางธุร กิจ (business risk)
ผลการวิจัยพบวําในการพัฒนาเครือขํายคุณคํายางพาราในระดับต๎นน้านั้น จาเป็นที่จะต๎องมีการจัดทา
ฐานข๎อมูลชาวสวนยางพาราที่เป็นสมาชิก และจากการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ผลผลิตของแผํนดิบกับ
ปริมาณปุ๋ยที่ใช๎ของเกษตรกรตัวอยําง ชีว้ าํ ผลผลิตยางแผํนดิบมีความสัมพันธ๑กับปริมาณไนโตรเจน (N)
และโปรแตสเซียม (K) อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ สํวนฟอสฟอรัส (P) ไมํมีความสัมพันธ๑กับผลผลิตยาง
ซึ่งแปลผลได๎วําควรสํงเสริมเกษตรกรให๎ใช๎ปยุ๋ สูตร NPK ที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดต๎นทุนการใช๎ปยุ๋
ในสํ ว นของการวางแผนธุ ร กิ จ สหกรณ๑ ใ นทิ ศ ทางของการบริ ห ารจั ด การโซํ อุ ป ทานนั้ น
ผลการวิจัยได๎นามาซึ่งการพัฒนาเครือขํายคุณคํายางพาราในระดับกลางน้า และปลายน้า โดยสหกรณ๑
ได๎ดาเนินการรวบรวมทั้งน้ายางสด ยางแผํนดิบ ยางแผํนรมควัน ยางฟอง และยางคัตติ้ง โดยรวบรวม
จากโรงรมของสหกรณ๑เอง 3 แหํง รับจากเครือขํายธุรกิจ 43 เครือขําย และสํงยางแผํนรมควันเข๎า
ประมูลที่ตลาดกลาง โดยมีการประมาณการเงินลงทุนในปี 2555 วําจะใช๎เงินลงทุน 718 ล๎านบาท คาด
ประมาณรายรับที่ 737.2 ล๎านบาท ประมาณการกาไรสุทธิ 19.19 ล๎านบาท
ผลการวิเคราะห๑การดาเนินธุรกิจยางพารา โดยคานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งแบํงออกเป็น 3
ประเด็น ได๎แกํ ความเสี่ยงจากการที่สมาชิกขายยางให๎สหกรณ๑ลดลง ความเสี่ยงจากต๎นทุนการแปรรูป
สูง ขึ้ น และความเสี่ย งจากราคายางตกต่ า จึง ได๎เ สนอให๎ มีก ารสร๎า งแผนจั ด การความเสี่ย ง (Risk
Management Planning) และมีข๎อเสนอเชิงนโยบายที่สาคัญ ได๎แกํ 1) เพิ่มจุดรับซื้อเคลื่อนที่ 2) การ
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กาหนดเกณฑ๑เพื่อพิจารณาอัตราดอกเบีย้ เงินกู๎แกํเกษตรกรตามลาดับขั้น เพื่อสร๎างแรงจูงใจในการทา
ธุรกิจกับสหกรณ๑ 3) การให๎ความรู๎ท่ถี ูกต๎องในการใช๎ปยุ๋ เพื่อการลดต๎นทุน 4) การจัดชั้นเครือขํายธุรกิจ
ยางพารา 5) การยกระดับศูนย๑เรียนรู๎ให๎สหกรณ๑เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ 6) การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการทาแผนจัดการความเสี่ยงไปใช๎ในธุรกิจเพื่อการปรับปรุงอยํางทันทํวงที
ด๎วยตระหนักดีวํา ปัจจัยสภาพแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ๑นนั้
มีทั้งโอกาส และอุป สรรคที่มาจากแนวนโยบายของรัฐ และความผันผวนของราคายางพารา ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอกที่เกินความสามารถในการควบคุม แตํหากสหกรณ๑สามารถสร๎างระบบและกลไกในการ
บริหารความเสี่ยง และการขับเคลื่อนแผนธุรกิจภายใต๎เปูาหมายรํวม ยํอมจะกํอให๎เกิดผลดีตํอธุรกิจ
สหกรณ๑และความมั่นคงในการประกอบอาชีพทาสวนยางพาราของสมาชิก ดังนั้น การดาเนินการวิจัยใน
ปีที่ 3 จึงมุํงเน๎นไปที่การตํอยอดทุน ความรู๎ที่ได๎จ ากผลการวิจั ยในปีที่ 1 และปีที่ 2 เพื่อการพัฒนา
แบบจาลองธุรกิจภายใต๎โซํอุปทานของสหกรณ๑ที่มีการบูรณาการการจัดการธุรกิจทั้งในระดับต๎นน้า คือ
การสํงเสริมการทาสวนยางพาราของสมาชิกที่เชื่อมโยงกับการดาเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปของ
สหกรณ๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมกลางน้าเพื่อนาไปสูํการจัดการธุรกิจปลายน้ารํวมกับภาคีพันธมิตรในทิศทาง
ของการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะกํอให๎เกิดผลดีตํอการสร๎างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราและข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาตํอไป
3. คาถามวิจัย
1. การสํงเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่จะกํอให๎เกิดความมั่นคงในอาชีพ ควรเป็นอยํางไร
2. แบบจาลองธุรกิจยางพาราของสหกรณ๑ ที่มีการจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับต๎นน้า กลางน้า
ปลายน้า ภายใต๎โซํอุปทานควรเป็นอยํางไร
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการสํงเสริมการทาสวนยางพาราแกํสมาชิกสหกรณ๑ให๎เกิดความมั่นคงใน
อาชีพ
2. เพื่อพัฒนาแบบจาลองธุรกิจยางพาราที่มีการจัดการความเสี่ยง
5. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. Platform การสํงเสริมการทาสวนยางของสมาชิกตามบริบทแวดล๎อมที่แตกตําง
2. ศู น ย๑เรียนรู๎เพื่อการยกระดับการทาสวนยางพาราของเกษตรกรและธุร กิจ ยางพาราของ
สหกรณ๑ในทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. แบบจาลองการจัดการโซํอุปทานยางพาราในธุรกิจสหกรณ๑ที่มีการจัดการความเสี่ยงทั้งใน
ระดับต๎นน้า กลางน้า และปลายน้า
4. ข๎อเสนอเชิงนโยบาย
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6. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. ปรับกรอบคิดและแนวปฏิบัติในการทาสวนยางพาราของเกษตรกรและการทาธุร กิจ ของ
สหกรณ๑ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. มีแนวปฎิบัติที่จะใช๎ขยายผลให๎การเรียนรู๎แกํเกษตรกรชาวสวนยางพารา และการขับเคลื่อน
ธุรกิจสหกรณ๑การเกษตรแกํผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
3. ลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ๑ ทั้งความเสี่ยงด๎านการดาเนินงาน (Operation
risk) ความเสี่ยงด๎านการเงิน (Financial risk) และความเสี่ยงด๎านนโยบาย (Policy risk)
7. กระบวนการวิจัย
การดาเนินการโครงการจะเป็นไปตามกระบวนการวิจัย (รูปที่ 2)
·

·

·

·
·

·

Platform

·

·

·
Platform ·
·
·

·
·

รูปที่ 2 กระบวนการวิจัยเครือขํายคุณคํายางพารา ปีท่ี 2
ขั้นตอนที่ 1 : การประชุมเตรียมการ การประสานงานผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัย
รํวมกัน
ขั้นตอนที่ 2 : การจัด ทาแผนธุร กิจ ที่มีการจั ดการความเสี่ยงภายใต๎ทีมที่ปรึก ษา และการ
ขับเคลื่อนศูนย๑เรียนรู๎
ขัน้ ตอนที่ 3 : การสร๎าง Platform การสํงเสริมการทาสวนยาง และการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ขัน้ ตอนที่ 4 : การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและ Platform การสํงเสริมสมาชิกชาวสวนยาง
ขัน้ ตอนที่ 5 : การติดตามประเมินผลทั้งในระดับเกษตรกร ระดับสหกรณ๑ และระดับเครือขําย
ขัน้ ตอนที่ 6 : สรุปผล และจัดทาข๎อเสนอเชิงนโยบาย
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9. แผนงานวิจัยปีที่ 3
กิจกรรม

1

2

1. การประชุมเตรียมการ/การประสานงาน/การจัดทา

แผนปฏิบัติการวิจัย
2. การจัดทาแผนธุรกิจที่มีการจัดการความเสี่ยง

ภายใต๎ทีมที่ปรึกษา
3. การขับเคลื่อ นศูน ย๑เรี ยนรู๎ เพื่อยกระดับการด าเนิ น
ธุ ร กิ จ ภายใต๎ โ ซํ อุ ป ทานเพื่ อ สร๎ า งความมั่ น คงใน
อาชีพแกํเกษตรกร สหกรณ๑ และเครือขําย
4. การจัดทา Platform สํงเสริมสมาชิกและดาเนินการ
โครงการทดลอง
5. การจัด ทาท าแผนปฏิ บั ติก ารที่ มีก ารจัด การความ
เสี่ยง
6. การจัดทารายงานความก๎าวหน๎า
7. การดาเนินการตามแผนธุรกิจ
8. การติดตามประเมินผลระดับเกษตรกร ระดับ
สหกรณ๑ และระดับเครือขําย
9. เข๎ารํวมเวทีเรียนรู๎กับทีมประสานงานกลาง / การ
นาเสนอการวิจัย
10. การสรุปผลการวิจัย จัดทารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ๑

ปีท่ี 3 เดือนที่
3 4 5 6 7 8 9 10 11

12














10. รายงานความก้าวหน้า (6 เดือน)
รายงานความก๎าวหน๎า รอบ 6 เดือน จะประกอบไปด๎วย
1. รายงานความก๎าวหน๎า การขับเคลื่อนศูนย๑เรียนรูแ๎ ละแผนสํงเสริมการทาสวนยางแกํ
สมาชิก
2. รายงานสถานการณ๑การดาเนินธุรกิจภายใต๎การดาเนินธุรกิจสหกรณ๑การเกษตรยํานตา
ขาว
3. รายงานผลการจัดเวทีถอดบทเรียน ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ๑
4. รายงานความก๎าวหน๎าการจัดทาแผนธุรกิจที่มีการบริหารความเสี่ยง
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11. รายงานฉบับสมบูรณ์
1. แผนธุรกิจปี 2555 – 57 ที่มีรายละเอียด ต๎นทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงจาแนกตาม
ชํองทางการตลาด
2. ผลการประเมิน ตนเองที่คานึง ถึง แนวทางการปูองกัน ความเสี่ ยงในการด าเนิน ธุร กิ จ
ยางพารา โดยคานึง ถึง ความเสี่ยงในการด าเนินงาน (Operation risk) ความเสี่ยงด๎านการเงิน
(Financial risk) และความเสี่ยงด๎านนโยบาย (Policy risk)
3. ผลการประเมิน ความคิด เห็ น ระดับเกษตรกร และผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับสมาชิก สหกรณ๑และระดับเครือขําย
4. ศูนย๑เรียนรู๎แบบเสมือนจริง (Virtual learning center) เพื่อให๎บริการสมาชิกและผู๎สนใจ
5. ข๎อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการขับเคลื่อนแผนธุรกิจที่มีการบริหารความเสี่ยงสาหรับ
สหกรณ๑และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
6. คูมํ ือการสํงเสริมสมาชิกชาวสวนยางในแนวทางเพื่อความมั่นคงในอาชีพ
12. นักวิจัย
หัวหน๎าโครงการ
หัวหน๎าโครงการรํวม

รศ.ศานิต
คุณนุชรินทร๑

เก๎าเอีย้ น
อยูอํ าไพ

นักวิจัย
ผู๎ชํวยนักวิจัย

ผศ.ดร.ปิติ
กันตังกุล
นิสิตปริญญาโท 1 คน

อาจารย๑ประจาคณะเศรษฐศาสตร๑
ผู๎จัดการสหกรณ๑การเกษตรยํานตาขาว
จากัด
อาจารย๑ประจาคณะเศรษฐศาสตร๑
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ข้อเสนอโครงการวิจัย
ชุดโครงการวิจัย: “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ๑และการค๎าที่เป็นธรรม”
โครงการวิจัยหัวข้อ “การสร๎างโซํอุปทานระหวํางประเทศสาหรับสถาบันเกษตรกรไทย: ศึกษา
เฉพาะผลิตภัณฑ๑สมุนไพร”
“Constructing International Supply Chains for Farmer Enterprises in Thailand:
A study of herbal products”
1. ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
สถาบันเกษตรกร เป็น การจั ดองค๑กรรูปแบบหนึ่งที่ชํวยเพิ่มศัก ยภาพทางการค๎าสิน ค๎า
เกษตรให๎กับเกษตรกรรายยํอย โดยมาตรา 7 แหํงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518 ให๎ความหมายของสถาบันเกษตรกรที่ครอบคลุมทั้งการรวมกลุํมในรูป แบบสหกรณ๑
การเกษตรและกลุํมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรนี้มีบทบาทสาคัญตํอระบบเศรษฐกิจในทุกสังคม
ชํวยเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจที่ระดับฐานราก สร๎างอาชีพ รายได๎และค้าจุนชีวิตความ
เป็นอยูขํ องคนสํวนใหญํของประเทศ รวมถึง กลุํมแมํบา๎ น ผู๎สูงอายุ เยาวชน และผู๎พิการ นอกจากนี้
สายใยทางสังคมในหมูํสมาชิกยังชํวยให๎เกิดการแลกเปลี่ยนขําวสาร ความรู๎และความรํวมมือ อัน
นาไปสูํการพึ่งพาอาศัยและควบคุมดูแลกันเองในชุมชนทั้งในด๎านเศรษฐกิจครัวเรือน การปูองกัน
ปัญหาสังคมและการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน จากบทบาทเหลํานี้ จึงกลําวได๎
วําสถาบันเกษตรกรเป็นหนํวยสาคัญของสังคมที่การกาหนดคุณภาพชีวิตและควรได๎รับการพัฒนา
ควบคูไํ ปกับการพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจขนาดใหญํ
ในปัจจุบัน การดาเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรกาลังเผชิญกับความท๎าทายหลายด๎าน
อาทิ การควบคุมชํองทางการจาหนํายและระดับราคาโดยพํอค๎าคนกลาง การกาหนดมาตรฐานด๎าน
ตํางๆ ของสินค๎า การเข๎ามาของสินค๎าเกษตรและอาหารจากประเทศเพื่อนบ๎าน โดยเฉพาะประเทศ
จีน สถาบันเกษตรกรจึงต๎องมีพลวัตมากขึ้นเพื่อการปรับตัวและรับมือกับการแขํงขันทางการค๎าใน
อนาคต
รัฐ บาลและองค๑ ก รเกี่ย วข๎ องได๎ เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ของสถาบั น
เกษตรกร โดยเรํง เพิ่มพูนทัก ษะในการบริห ารธุร กิจสหกรณ๑ให๎ทันสมัย มีก ารพัฒนาสิน ค๎าให๎มี
คุณประโยชน๑เพิ่มขึ้นและยกระดับราคาของสินค๎าเกษตร ตลอดจนมีการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังจะ
เห็นตัวอยํางจากโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ๑ไทยสร๎างสรรค๑ หรือ Creative co-op ซึ่งมีสหกรณ๑
การเกษตรเข๎ารํวมโครงการกวํา 500 แหํง โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อขยายเครือขํายการกระจายสินค๎า
ของสหกรณ๑ให๎กว๎างขวางออกไปในตํางประเทศ ในการบุกเบิกตลาดใหมํนี้ กรมสํงเสริมสหกรณ๑ได๎
ทาการคัด เลือกสหกรณ๑ ก ารเกษตรที่มีศั ก ยภาพในธุร กิจ สํง ออกมาจ านวนหนึ่ง ในขณะที่ กรม
ทรัพย๑สินทางปัญญาให๎การสนับสนุนด๎านการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับการปรับปรุง
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หรือพัฒนานวัต กรรม กรมพัฒนาธุร กิจการค๎าชํวยจั ด การฝึก อบรมในหลัก สูต รตํางๆ และเป็น
ตัวกลางเชื่อมความรํวมมือระหวํางธุรกิจสหกรณ๑และธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวเนื่องกัน กรมเจรจาการค๎า
ระหวํางประเทศและกรมสํง เสริมการสํง ออกมี บทบาทในประสานงานเพื่อการแสดงสิน ค๎า ให๎
คาแนะนาทางการตลาดในตํางประเทศ ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค๎า การตลาดด๎วยพาณิช
อิเลคทรอนิคส๑ และการสร๎างตราสินค๎าของตนเอง นอกจากนี้ ยังได๎รับความรํวมมือจากองค๑ก ร
ภาคเอกชน เชํน สันนิบาตสหกรณ๑แหํงประเทศไทยและชุมนุมร๎านค๎าสหกรณ๑แหํงประเทศไทย ในการ
กระจายขําวสารและการแลกเปลี่ยนความรู๎ระหวํางสหกรณ๑ในเครือขําย การทางานรํวมกันระหวําง
องค๑กรภาครัฐและเอกชนนีส้ ะท๎อนให๎เห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของสถาบันเกษตรกรในการก๎าวเข๎าสูํ
การแขํงขันในตลาดสากล
อยํางไรก็ตาม การยกระดับความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดยํอม
อาจต๎องอาศัยการสร๎างพันธมิตรกับธุรกิจระหวํางประเทศที่มีสมรรถนะสูงกวํา ดังจะเห็นได๎จาก
ตัวอยํางของการสํงเสริมธุรกิจแบบ Kerisu ของญี่ปุนหรือ Chaebol ของเกาหลีใต๎ ซึ่งชํวยเพิ่มขีด
ความสามารถของธุรกิจ SME ให๎เข๎าถึงตลาดที่กว๎างขวางมากขึ้นโดยอาศัยการพัฒนาความสัมพันธ๑
ระหวํางคูํค๎าในโซํอุปทาน (Trading partners in supply chain) ภายใต๎การสนับสนุนของภาครัฐและ
เอกชนอยํางใกล๎ชิด
จากสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจที่ทา๎ ทายความสามารถในการแขํงขันของสถาบันเกษตรกร
ข๎างต๎น ทาให๎ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาธุรกิจ รายยํอยของสถาบันเกษตรกร โดยจะ
ศึกษาแนวทางสํงเสริมให๎สถาบันเกษตรกรมีความรํวมมือกับธุรกิจระหวํางประเทศและพัฒนาไปสูํ
การเป็นคูคํ า๎ ในโซํอุปทาน และจากการค๎นหาและทบทวนวรรณกรรมพบวํา มีสถาบันเกษตรกรบาง
รายได๎นาแนวทางการจัด การโซํอุปทานระหวํางประเทศไปใช๎แล๎ว อาทิ สหกรณ๑ส๎มโออินทรีย๑ อ.
เวียงแกํน จ. เชียงราย โซํอุปทานข๎าวหอมมะลิเพื่อการสํงออก โดยสหกรณ๑เกษตรอินทรีย๑ จ. สุรินทร๑
และโซํอุปทานเพื่อการสํงออกปาล๑มน้ามัน แบบยั่งยืน เป็นต๎น ในการที่จ ะขยายผลของโครงการ
ตัวอยํางข๎างต๎นให๎แพรํหลายไปในกิจการของสถาบันเกษตรกร ผู๎วิจัยจึงเห็นความจาเป็นที่ต๎องมีการ
พัฒนาต๎นแบบของการนาแนวคิดการจัดการโซํอุปทานระหวํางประเทศไปใช๎ในกิจการของสถาบัน
เกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนให๎แกํสถาบันเกษตรกรที่มีความพร๎อมได๎เข๎าใจขัน้ ตอนการปฏิบัติ
และผลลั พธ๑ที่จั บต๎องได๎ ตลอดจนเป็น ข๎อมูล ในการก าหนดมาตรการสํง เสริมและสนับสนุน ของ
ภาครัฐและเอกชนตํอไป โดยจากัดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะในหมวดสินค๎าประเภทสมุนไพรซึ่งมี
ศักยภาพทางการตลาดทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับภาคการ
บริการสุขภาพและการทํองเที่ยวได๎อีกด๎วย
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาต๎นแบบของการสร๎างโซํอุปทานระหวํางประเทศสาหรับ
สถาบันเกษตรกรของไทย
2. เพื่อศึกษาอุปสรรคและความท๎าทายในการสํงเสริมให๎สถาบันเกษตรกรที่มศี ักยภาพให๎
สามารถสร๎างโซํอุปทานระหวํางประเทศได๎
3. เพื่อศึกษาแนวทางของหนํวยงานภาครัฐและองค๑กรพัฒนาเอกชนในการสํงเสริมและ
สนับสนุนสถาบันเกษตรกร
3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวความคิดของการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวํา มีนักวิชาการได๎ทาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโซํอุปทาน
(Supply Chain Management) กันอยํางกว๎างขวาง ทั้งในประเด็นด๎านการเพิ่มสมรรถนะของธุรกิจให๎
สามารถลดต๎ น ทุ น และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแขํ ง ขั น และเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง ให๎
ความสาคัญกับการตอบสนองความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอื่นๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการลด
ความยากจน มลพิษและผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติ เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการ
โซํอุปทานโดยธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็กชี้ให๎เห็นวํา การวิจัยที่ผํานมานั้นให๎ความ
สนใจกับปัจจั ยที่จูง ใจให๎ องค๑ก รธุรกิจน าแนวคิด การจั ดโซํอุปทานไปใช๎เพื่อพัฒนาธุรกิจและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในท๎องถิ่น (Local sustainability) โดยเน๎นศึกษาถึงขัน้ ตอนการปฏิบัติ ผลประโยชน๑ทาง
การเงินและปัจจัยความสาเร็จ ในการวิจัยนี้ ข๎อมูลจากรายงานวิจัยในอดีตจะถูกใช๎เป็นแนวทางใน
การออกแบบสอบถาม เก็บข๎อมูลและวิเคราะห๑ขอ๎ มูล อาทิ การศึกษาโซํอุปทานธุรกิจอาหารเพื่อการ
พัฒนาชนบทในสหภาพยุโรป การพัฒนาโซํอุปทานธุรกิจนาเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในลาติน
อเมริกา การพัฒนาโซํอุปทานการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชนในแอฟริกา เป็นต๎น ประสบการณ๑และ
บทเรียนจากภูมิภาคอื่นๆ จะถูกนามาปรับใช๎ในสํวนของการค๎นหาต๎นแบบของการสร๎างโซํอุปทาน
ระหวํางประเทศและเทียบเคียงเพื่อให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมสาหรับหนํวยงานภาครัฐและองค๑กร
ภาคเอกชน
การวิจัยนีม้ ุํงที่จะพัฒนาต๎นแบบของการจัดการโซํอุปทานระหวํางประเทศโดยสถาบันเกษตรกร
เพื่อนามาเป็นแบบอยํางให๎สถาบันเกษตรกรอื่นๆ ที่มีศักยภาพได๎ใช๎เป็นแนวทาง และค๎นหาปัจจัยที่
กั้น ขวางไมํ ใ ห๎ ส ถาบัน เกษตรกรที่มีศั ก ยภาพเหลํานั้น สามารถน าแนวทางการจั ด การโซํอุปทาน
ระหวํางประเทศไปปรับใช๎ได๎ ในการบรรลุวัตถุประสงค๑เหลํานี้ ผู๎วิจัยใช๎ทฤษฎีท่วี าํ ด๎วยการแพรํหลาย
ของนวัตกรรม (Diffusion of innovation adoption) ของ Rogers (1995) มาเป็นกรอบในการค๎นคว๎า
ทางทฤษฎี ซึ่ง Rogers ได๎เสนอวํา องค๑กรจะนาแนวคิดใหมํหรือนวัตกรรมไปปฏิบัติหรือไมํ และมาก
น๎อยเพียงไรขึ้น อยูํกับปัจ จัยภายในและปัจจัยภายนอกองค๑กร จากแนวคิดเบื้องต๎นนี้ ผู๎วิจัยได๎น า
ทฤษฎีที่มีความเฉพาะเจาะจงกับปัจจัยในแตํละด๎านดัง กลําวมาใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่จ ะเก็ บ
ตํอไป
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ในการค๎นหาปัจจัย ผู๎วิจัยอาศัยนแนวความคิดที่วํา สถาบันเกษตรกรจะสามารถสร๎างโซํ
อุปทานระหวํางประเทศได๎ห รือไมํนั้น ขึ้น อยูํปัจ จัยหลัก ๆ 3 กลุํม ได๎แ กํ 1) บริบททางสถาบัน
(Institutional contexts) 2) ลั ก ษณะเฉพาะขององค๑ ก ร (Organizational characteristics) 3)
ความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑กรธุรกิจที่ศึกษากับคูํค๎าในโซํอุปทาน (Firm’s relationships with trading
partners) ตัวแปรต๎นทั้ง 3 กลุํมนีถ้ ูกแยกยํอยออกเป็น 11 ตัวแปร ตามที่แสดงไว๎ในภาพด๎านลําง

ตัวแปรต๎นในกลุํมแรกอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันที่ควบคุมพฤติกรรมของปั จเจกบุคคล
และองค๑กร (New institutional sociology theory) Hoffman (2001) เสนอวําพฤติกรรมตํางๆ ของ
องค๑กรธุรกิจมีแรงกระตุ๎นมาจากสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจหรือบริบททางสังคมที่ชี้นาการตัดสินใจ
กลําวคือ องค๑กรธุรกิจจะนาแนวคิดใหมํไปใช๎หรือไมํและปฏิบัติได๎แคํไหนขึ้นอยูํกั บปัจจัย 3 ด๎าน คือ
1) แรงบีบบังคับ (Coercive force) ซึ่งหมายรวมถึง กฎหมาย กติกา ข๎อตกลงที่สังคมนั้นกาหนดไว๎ 2)
กระแสที่ทาตามกันไป (Mimetic force) ในการตัดสินใจนาแนวคิดหนึ่งไปใช๎ องค๑กรธุรกิจจะพิจารณา
จากข๎อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีทาและประโยชน๑ของแนวคิดนั้นๆ ซึ่งได๎ถูกนาไปใช๎แล๎วในองค๑กรธุรกิจ
อื่น 3) บรรทัดฐานทางศีลธรรม (Normative force) ซึ่งรวมถึง ความรู๎เกียวกับผลดีและผลเสียของ
พฤติกรรมที่องค๑กรทาและสํงผลตํอผู๎มีสํวนได๎เสียอื่นๆ ในสังคม หากสถาบันการเกษตรใดประเมิน
(Perceive) สภาพแวดล๎อมทางธุร กิจ ณ เวลานั้นๆ วํ า มีความเอื้ออานวยให๎มีก ารพัฒนาธุร กิจ
ระหวํางประเทศ สถาบั น การเกษตรเหลํานั้น ก็ จ ะแสวงหาความรํวมมื อกับคูํค๎า ในตํางประเทศ
กลําวคือมีการพัฒนาโซํอุปทานระหวํางประเทศ ในขณะเดียวกัน การที่สถาบันการเกษตรยังไมํ
ตัดสินใจที่จะสร๎างโซํอุปทานระหวํางประเทศก็มักเป็นผลมากจากอุปสรรคในแงํสภาพแวดล๎อมทาง
สัง คมที่ ป ระเมิน โดยผู๎ บริ ห ารซึ่ ง มีอ านาจตัด สิ น ใจวํ ายั ง ไมํ เ อื้อ อ านวยเทํ าที่ ค วร (institutional
constraints)
ตัวแปรต๎นในกลุํมถัดมาครอบคลุมปัจจัยภายในองค๑กรของสถาบันเกษตรกรเอง ตัวแปรใน
กลุํมนี้มีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากทฤษฎี Resource-based view of the firm ผลการวิจัยของ Hart
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(1995) ชี้ใ ห๎ เห็ น วํ า องค๑ ก รธุร กิจ ที่ส ร๎างและสะสมทรัพ ยากรเฉพาะทางมาในระดับหนึ่ ง จะมี
ความสามารถพิ เ ศษซึ่ ง ยากจะเลี ย นแบบหรื อ ถํ า ยโอนไปสูํ อ งค๑ ก รอื่ น ได๎ เป็ น ทรั พ ยากรและ
ความสามารถนี้จ ะชํวยให๎องค๑กรธุรกิจมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มากกวําองค๑กรธุร กิจอื่น
ยกตัวอยํางเชํน สหกรณ๑การเกษตรที่ได๎มีการจัดสรรงบประมาณและบุคคลากรเพื่อการพัฒนาสินค๎า
เกษตรแบบออร๑แกนนิก ก็มักจะมีการสื่อสารให๎สมาชิกในองค๑กรได๎ทราบถึงประโยชน๑ของการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมในระดับที่สูงกวําองค๑กรอื่น ทาให๎เกิดความพร๎อมที่จะรํ วมมือกับคูํค๎าได๎เร็วกวําและ
ก๎าวหน๎ากวําองค๑กรอื่น ในขณะเดียวกัน หากสหกรณ๑การเกษตรใดมีการสร๎างสมประสบการณ๑และ
ความพร๎อมด๎านตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการค๎าระหวํางประเทศมาน๎อยกวํา สหกรณ๑นั้นก็จะประสบกับ
ข๎อจ ากัด ในการพัฒนาความรํวมมือ กับคูํค๎าในตํ างประเทศสํง ผลให๎ส หกรณ๑ก ารเกษตรนั้น ๆ มี
ความสามารถในการแขํงขันที่ด๎อยกวําด๎วย
ตัวแปรในกลุํมที่ 3 เกี่ยวข๎องกับปัจจัยด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑กรธุรกิจในโซํอุปทาน
วรรณกรรมด๎าน Buyer-supplier relationship (เชํน Morgan and Hunt, 1994) เสนอวํา สมรรถนะ
ขององค๑กรธุรกิจขึ้นอยูกํ ับความรํวมมือระหวํางองค๑กรธุรกิจและคูคํ า๎ ที่อยูตํ ๎นน้าและปลายน้า ในการ
วิจั ยนี้ โซํอุปทานระหวํางประเทศเป็นความรํวมมือระหวํางสถาบันเกษตรกรกับเกษตรกรผู๎เป็น
สมาชิ ก และในอี ก ด๎ า นหนึ่ ง ก็ เ ป็ น ความรํ ว มมื อ ระหวํ า งสถาบั น เกษตรกรกั บ ผู๎ ค๎ า ทั้ ง ในและ
ตํางประเทศ รวมถึงคูํค๎าที่ทาธุรกิจที่พักและธุรกิจนาเที่ยวด๎วย การที่สถาบันเกษตรกรจะรํวมมือกับ
คูํค๎าในการพัฒนาธุร กิจ ระหวํางประเทศได๎นั้น จะขึ้น อยูํกับความรํวมมือที่มีอยูํร ะหวํางสถาบัน
เกษตรกรกับคูํค๎า หากมีก ารแลกเปลี่ยนระหวํางกัน อยํางสม่าเสมอและเป็นทีนําพอใจ สถาบัน
เกษตรกรก็ จ ะมี ความมั่ น ใจที่ จ ะขยายความรํ วมมือ ไปสูํ ก ารสํ ง ออกและธุร กิจ น าเที่ย วส าหรั บ
ชาวตํางชาติด๎วย ในทาง กลับกัน หากความรํวมมือไมํเป็นที่นําพอใจ สถาบันเกษตรกรก็จะไมํพร๎อม
ที่จะขยายความรํวมมือไปสูํกิจกรรมอื่นๆ เป็นผลให๎สถาบันเกษตรกรไมํสามารถพัฒนาโซํอุปทาน
ระหวํางประเทศได๎
4. โจทย์/คาถามการวิจัย
จากวัตถุประสงค๑และขอบเขตการวิจัย รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมตํางๆ ข๎างต๎น
ผู๎วิจัยกาหนดคาถามการวิจัยดังนี้
1. การสร๎างโซํอุปทานระหวํางประเทศโดยสถาบันเกษตรกรที่จาหนํายผลิตภัณฑ๑
สมุนไพรควรมีรูปแบบอยํางไร
2. ปัจ จั ยใดที่เป็น อุปสรรคตํอการสร๎างโซํอุปทานระหวํางประเทศโดยสถาบัน
เกษตรกรที่จาหนํายผลิตภัณฑ๑สมุนไพรซึ่งมีศักยภาพ
3. ภาครัฐ และเอกชนควรมีมาตรการใดเพื่อเอื้ออานวยให๎ส ถาบัน เกษตรกรที่
จาหนํายผลิตภัณฑ๑สมุนไพรสามารถสร๎างโซํอุปทานระหวํางประเทศมีจานวนมากขึ้น
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5. ระเบียบวิธวี ิจัย
1. ค๎นหากรณี ศึกษาของสถาบัน เกษตรกรที่จาหนํายผลิตภัณ ฑ๑สมุนไพรซึ่งมีการ
แสวงหาและพัฒนาความรํวมมือกับคูคํ า๎ ในตํางประเทศมา 1 แหํง
2. ศึกษาขั้นตอนและกิจ กรรมในการสร๎างโซํอุปทานระหวํางประเทศของสถาบัน
เกษตรกรที่เลือกมา โดยใช๎วิธกี ารสัมภาษณ๑กึ่งโครงสร๎าง การสังเกตและการทบทวนเอกสาร เพื่อ
ทราบถึงลักษณะของสถาบัน เกษตรกรที่มีพร๎อมในการสร๎างโซํอุปทานระหวํางประเทศและแนว
ทางการสร๎างโซํอุปทานโดยสถาบันเกษตรกรที่จาหนํายผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
3. จัดประชุม focus group เพื่อเป็นเวทีให๎สมาชิกในโซํอุปทานผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
อาทิ เกษตรกรผู๎เป็นสมาชิกสหกรณ๑ ผู๎รวบรวมผลผลิตและผู๎ค๎าสํงสมุนไพร ผู๎ผลิตสินค๎าแปรรูป ผู๎
สํงออกและผู๎นาเข๎าในตํางประเทศ และผู๎ให๎บริการด๎านสุขภาพและการทํองเที่ยว มารํวมกันวางแผน
พัฒนาผลผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ๑ การขนสํงและจัดเก็บ การตลาด การจาหนํายและการ
นาไปตํอยอดด๎านการบริการและการทํองเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลคําของสินค๎า ตลอดจน
การเข๎าถึงตลาดตํางประเทศได๎มากยิ่งขึ้น
4. ทาการคั ด เลื อ กสถาบั น เกษตรกรอื่ น ๆที่ จ าหนํ า ยผลิ ต ภัณ ฑ๑ ส มุ น ไพร ซึ่ ง มี
ศักยภาพในการสร๎างโซํอุปทานระหวํางประเทศมา 10 แหํง เพื่อถํายทอดประสบการณ๑และบทเรียน
ที่ได๎จากกรณีศึกษาข๎างต๎น โดยคัดเลือกจากเกณฑ๑ที่บํงชี้ถึงความพร๎อมในการพัฒนาการบริหาร
(อาทิ ความพร๎อมด๎านบุคลากร ผลประกอบการในนรยะ 2-3 ปี ทัศนคติแ ละประสบการณ๑ของ
ผู๎บริหาร เป็นต๎น) มีประสบการณ๑ในการสํงออก ผํานการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเครือขํายตํางๆ และ
ผํานการรับรองมาตรฐานสินค๎าจากสถาบันหรือสมาคม เป็นต๎น
5. นาแนวคิด ทฤษฎีมาสร๎างแบบสัมภาษณ๑เพื่อค๎นหาปัจจั ยที่กั้น ขวางให๎สถาบัน
เกษตรกรที่มีศักยภาพเหลํานั้นให๎ยังไมํสามารถพัฒนาความรํวมมือกับองค๑กรธุรกิจระหวํางประเทศ
ได๎
6. นาข๎อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห๑และอภิปรายผล
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6. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. ศึกษาขัน้ ตอนและ
กิจกรรมในการสร๎างโซํ
อุปทานระหวํางประเทศของ
สถาบันเกษตรกรต๎นแบบ
2. จัดประชุม focus group 1
ครั้ ง เพื่ อ รํ ว มกั น วางแผน
พั ฒ นาโซํ อุ ป ทานระหวํ า ง
ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ส ถ า บั น
เกษตรกรแหํงนั้นและสังเกต
พัฒนาการ
3. ถํ า ยทอดประสบการณ๑
แ ล ะ บ ท เ รี ย น ที่ ไ ด๎ จ า ก
กรณี ศึ ก ษาข๎ า งต๎ น ให๎ แ กํ
ส ถ า บั น เ ก ษ ต ร ก ร ที่ มี
ศักยภาพจานวน 10 แหํง
4.
สั ม ภาษณ๑ ส ถาบั น
เกษตรกร 10 แหํ ง ที่ มี
ศัก ยภาพเพื่อค๎น หาปัจ จั ยที่
กั้น ขวางไมํใ ห๎มีก ารสร๎างโซํ
อุปทานระหวํางประเทศ
5.
เ ขียน ร าย ง าน ผล
การศึก ษา อภิปรายและให๎
ข๎อเสนอแนะ
6. เผยแพรํ ต๎ น แบบการ
สร๎ า งโซํ อุ ป ทานฯ และ
ผลการวิจัย
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ต๎นแบบการสร๎างโซํอุปทานระหวํางประเทศโดยสถาบันเกษตรกรที่จาหนํายผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร
2. ค๎นพบเกี่ยวกับลักษณะของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพในสร๎างโซํอุปทานระหวําง
ประเทศและสมควรได๎รับการสนับสนุนเป็นกลุํมแรก
3. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคทีก่ ั้นขวางไมํให๎สถาบันเกษตรกรที่มศี ักยภาพมีการสร๎างโซํอุปทาน
ระหวํางประเทศ
4. ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการทีส่ ํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการสร๎างโซํอุปทานระหวําง
ประเทศโดยสถาบันเกษตรกรที่จาหนํายผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
8. ผลงานที่ต้องส่ง สกว.
8.1 รายงานความก้าวหน้า (5 เดือน) ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
- ศักยภาพการค๎าผลิตภัณฑ๑สมุนไพรของไทย และความสาคัญ /ความจาเป็นที่ต๎อง
สร๎างโซํอุปทานเพื่อการค๎าระหวํางประเทศ
- การทบทวนวรรณกรรมวําด๎วยการจัดการโซํอุปทานเพือ่ พัฒนาความสามารถใน
การแขํงขันทางธุรกิจและปัจจัยตํางๆ ทีส่ ํงผลตํอการนาแนวทางการจัดการนีไ้ ปใช๎ในธุรกิจขนาดยํอม
- ขัน้ ตอนและวิธีการทาวิจัยและแบบสัมภาษณ๑ที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล
- สรุปขั้น ตอนและกิจ กรรมในการสร๎างโซํอุปทานระหวํางประเทศของสถาบั น
เกษตรกรต๎นแบบที่จาหนํายผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
8.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย
- ผลการจั ดประชุม focus group 1 ครั้ง เพื่อรํวมกัน วางแผนพัฒนาโซํอุปทาน
ระหวํางประเทศของสถาบันเกษตรกรที่จาหนํายผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
- ผลการถํายทอดประสบการณ๑ที่ได๎จากกรณีศึกษาข๎างต๎นให๎แกํสถาบันเกษตรกรที่
จาหนํายผลิตภัณฑ๑สมุนไพรซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจระหวํางประเทศจานวน 10 แหํง รวมทั้ง
ผลการสัมภาษณ๑สถาบันเกษตรกร 10 แหํงนี้ เพื่อค๎นหาปัจจัยที่กั้นขวางไมํให๎มีการสร๎างโซํอุปทาน
ระหวํางประเทศ
- การอภิปรายผลและข๎อเสนอแนะทางนโยบายตํอหนํวยงานภาครัฐและเอกชน
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9. คณะผู้วิจัย
1. ดร. ธนภัท แสงอรุณ ส านั ก ยุทธศาสตร๑ก ารพัฒนาความสามารถในการ
แขํงขัน สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร๑การค๎า กระทรวงพาณิชย๑ โทรศัพท๑ 02-507-5859, 084769-7887 โทรสาร 02-594-0887 Email: uncleum@yahoo.com
- Ph.D. in Management (Logistics and Supply Chain), School of Management
and Governance, University of Twente, The Netherlands
- M.A. in International Relations (International Trade), Jawaharlal Nehru
University, New Delhi, India
- B.A. in International Relations, Chulalongkorn University,
- Diploma in Export and Import Management, Indian Institute of Management
and Technology, New Delhi, India
ประสบการณ๑ด๎านการวิจัยที่สามารถนามาใช๎ประโยชน๑ได๎
- วิทยานิพนธ๑ ร ะดับ ปริญญาเอก หั วข๎ อเรื่อ ง Supply Chain Management for
Sustainable Development in Thailand
- Focus group participant, Market Access Partnership through Sustainable Supply
Chains between Thailand and EU, 2009
2. นางฝูายคา ถิ ร พร ภาควิชาการจั ด การการทํองเที่ยว คณะมนุษยศาสตร๑
มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ วิ ท ยาเขตรั ง สิ ต โทรศั พ ท๑ 089-011-8668 โทรสาร Email:
faisunshine@yahoo.com
- Master in International Hospitality and Tourism Management, Griffith
University, Australia
- B.S. in Business Administration, Central Florida University, USA
ที่ปรึกษาการวิจัย
1. สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ คณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
อาคารวิจัยและพัฒนา ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. โทรศัพท๑ 02-940-6300
2. สถาบันระหวํางประเทศเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยา
เขตกล๎วยน้าไท กทม.
3. ส านัก บริห ารงานพาณิชย๑ภูมิภาค ส านัก งานปลัด กระทรวงพาณิชย๑ ถนน
นนทบุรี 1 อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท๑ 02-507-6902 โทรสาร 02-547-5290
4. สํวนสํงเสริมธุรกิจการค๎า สานักสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค๎า กระทรวงพาณิชย๑ โทรศัพท๑ 02-547-5968 โทรสาร 02-547-5952
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ข้อเสนอโครงการวิจัย
ชุดโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ชื่อโครงการ : แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อปุ ทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย

1. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ๑ของโลกแหํงยุคการค๎าเสรีในปัจจุบัน สํงผลให๎ตลาดมีสภาวะการแขํง
ขันที่สูง มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วอยูตํ ลอดเวลา มีการใช๎มาตรการกีดกันทางการค๎า
ที่ไมํใชํภาษีหลายรูปแบบในตลาดการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งผู๎บริโภคตํางให๎ความสาคัญกับ
เงื่อนไขตํางๆในการบริโภคมากขึ้น เชํน การคานึงถึงการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ปลอดสารพิษ
การเพิ่มความระมัดระวังในการบริโภคโดยเฉพาะมาตรฐานด๎านคุณภาพ ความสะอาด ปลอดภัยและ
สามารถตรวจสอบย๎อนกลับได๎ ซึ่งสถานการณ๑ตํางๆเหลํานีน้ ับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
สาหรับภาคการเกษตรไทยก็ได๎รับแรงกดดันจากสภาวะการณ๑แหํงยุคการค๎าเสรีเชํนกัน
ด๎วยลักษณะเฉพาะของสินค๎าเกษตร คือเป็นสินค๎าที่เสื่อมสภาพได๎งํายหากไมํมีการบริหารจัดการ
และการแปรรูปตามระบบที่ได๎มาตรฐานในระยะเวลาที่เหมาะสม มีความไมํแนํนอนของผลผลิตเนื่อง
จากการผลิตขึ้นอยูกํ ับปัจจัยภายนอกเป็นหลัก เชํน สภาพภูมิอากาศที่ควบคุมไมํได๎ ปัญหาโรคแมลง
สิ่งตํางๆเหลํานีล้ ๎วนสํงผลกระทบโดยตรงตํอทั้งคุณภาพ ปริมาณ และราคาสินค๎า นอกจากนีต้ ลาด
สินค๎าเกษตรสํวนใหญํเป็นตลาดของผู๎ซอื้ โดยเฉพาะพํอค๎าคนกลาง บริษทั ผู๎ผลิต บริษัทร๎านค๎าปลีก
ขนาดใหญํ ผู๎สํงออกสินค๎าเกษตร ซึ่งมีอานาจตํอรองมากกวําจึงเป็นผู๎กาหนดราคาซือ้ ขาย และผลัก
ภาระแรงกดดันจากการแขํงขันสูํเกษตรกร ด๎วยการถูกกดราคาจากผู๎ท่มี ีอานาจตํอรองมากกวําในโซํ
อุปทานเหลํานี้ สํงผลให๎ราคาซือ้ ขายผลผลิตจากเกษตรกรมีราคาต่ากวําราคาตลาดมาก หรือแม๎ชํวง
ไหนที่ราคาสินค๎าเกษตรโลกจะสูงขึน้ แตํเกษตรกรก็มักจะขายสินค๎าได๎ในราคาที่ไมํเป็นธรรม และถูก
กดราคา ซึ่งเป็นภาพสะท๎อนของระบบการค๎าที่ไมํเป็นธรรมของโซํอุปทานในยุคแหํงการค๎าเสรี ทาให๎
เกิดปัญหาตํางๆมากมายตามมา เชํน เกษตรกรผู๎ซึ่งมีทรัพยากรในการผลิต มีเงินทุนหมุนเวียนที่
จากัด ต๎องประสบปัญหารายได๎ไมํเพียงพอกับต๎นทุนการผลิต ไมํมกี าลังในการพัฒนาการผลิตสูํ
นวัตกรรมใหมํๆ หรือการเพิ่มประสิทธิผลจากทรัพยากรที่มีอยูํ ยิ่งทาให๎ขาดศักยภาพในการแขํงขัน
และนาไปสูกํ ารละทิง้ อาชีพ ขายที่ดนิ ทากินเพื่อความอยูรํ อด ถึงแม๎จะมีการพยายามแก๎ปัญหาโดย
ภาครัฐอยํางการรับประกันราคาพืชผลทางการเกษตร และการรับจานาสินค๎าเกษตร แตํก็เป็นการ
แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าที่ไมํใชํการแก๎ปัญหาที่ระบบหรือกลไกอันนาไปสูกํ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน ดังนัน้ ผลที่
ได๎รับจึงทาให๎ต๎องเสียงบประมาณในการจัดทาโครงการเหลํานีเ้ ป็นจานวนมากในแตํละปี และก็ยังทา
ให๎ปัญหาเหลํานีย้ ังคงมีอยูเํ รื่อยมา อันจะสํงผลกระทบตํอเนื่องสูํระบบเศรษฐกิจ และระบบความ
มั่นคงทางอาหารของประเทศในระยะยาวในภาพรวม
สิ่งตํางๆเหลํานีย้ ่งิ แสดงให๎เห็นถึงความสาคัญของการรวมตัวกันในรูปของกลุํมเกษตรกร
ผู๎ผลิตตํางๆ รวมทั้งการรวมตัวกันในลักษณะสหกรณ๑เพื่อเพิ่มอิทธิพลและอานาจตํอรองให๎แกํเกษตรกร
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รายยํอย (COPA-COGECA, 2010) สํงเสริมให๎เกิดการพึ่งพาตนเองของชุมชน ยกระดับรายได๎ ลดภาวะ
ความยากจน กํอให๎เกิดรายได๎สูํชุมชนในชนบทด๎วยการแบํงปันผลกาไรระหวํางกัน (USDA, 2002) สร๎าง
ความกินดีอยูดํ ีให๎แกํสมาชิกภายใต๎หลักการแหํงกลไกการค๎าที่เป็นธรรม บนพื้นฐานของการชํวยเหลือ
เกือ้ กูลและความไว๎เนือ้ เชื่อใจกัน อันเป็นกลไกในการปกปูองสังคม และนาไปสูํการพัฒนาชุมชนอยําง
ยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน๑กับชุมชนนั้นๆแล๎ว ยังเป็นการสร๎างทางเลือกบวกตํอสังคมสํวนอื่นๆ
อันจะสํงผลตํอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอีกด๎วย (United Nations, 2009) นอกจากนี้ภาคสหกรณ๑ยัง
เป็นภาคสํวนของผู๎ผลิตต๎นน้าที่สาคัญในโซํอุปทานสินค๎าเกษตรดังจะเห็นได๎จาก สหกรณ๑การเกษตรใน
ประเทศไทยมีจานวนสมาชิกครอบคลุมมากกวําร๎อยละ 9 จากจานวนประชากรทั่วทั้งประเทศ มีทุน
ดาเนินการจานวน 140,290.77 ล๎านบาท สร๎างมูลคําธุรกิจจ านวน 234,514.66 ล๎านบาท และมี
แนวโน๎มการขยายตัวของมูลคําธุรกิจเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องนับตั้งแตํปี พ.ศ. 2553 เป็นต๎นมา
“ข๎าว” เป็น พืชเศรษฐกิ จด๎านอาหารที่โดดเดํนที่ สุด (ดั งแสดงในรู ปที่ 1) โดยมี มูลคําการรวบรวม
ข๎าวเปลือกทั้งสิ้น 18,626.81 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ร๎อยละ 24.75
อยํางไรก็ตามสหกรณ๑การเกษตรเป็นภาคสํวนที่มีอัตราคําใช๎จํายรวมตํอรายได๎สูงที่สุด
จากภาคสหกรณ๑ทั้งหมดคือมากกวําร๎อยละ 97 อันเนื่องมาจากการขาดศักยภาพในการแขํงขัน (สภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติโดยคณะทางานการเกษตรและสหกรณ๑ , 2552) มีความรํวมมือ
ในลักษณะการสร๎างเครือขํายเชิงพันธมิตรอยํางเบาบาง การถูกแทรกแซงเชิงนโยบายจากภาครัฐมา
โดยตลอดทาให๎สหกรณ๑ขาดอิสระในการบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองซึ่งไมํเป็นไปตามหลักการ
สหกรณ๑ และขัดกับยุทธศาสตร๑ตามแผนพัฒนาสหกรณ๑ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550-2554 มาจนถึงรําง
แผนพัฒนาสหกรณ๑ฉบับที่ 3 ซึ่งตํางก็ให๎ความสาคัญและมุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ๑
ควบคูํไปกับการพัฒนา สร๎าง-เชื่อมโยงเครือขํายระหวํางกัน ในหํวงโซํอุปทาน (รํางรายงานฉบับ
สมบูรณ๑ (Draft Final Report) โครงการจัดทาแผนพัฒนาการสหกรณ๑ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
มันสาปะหลัง
668.87
ข้าวเปลือก
18,626.81

ยางพารา
35,508.07

หนํวย : ล๎านบาท

รูปที่ 1 : สัดสํวนมูลคําการรวบรวมพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานสูงสุด 3 อันดับแรกของภาคสหกรณ๑
ไทยปี 2553 (รํางรายงานฉบับสมบูรณ๑ (Draft Final Report) โครงการจัดทาแผนพัฒนาการสหกรณ๑
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559))
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ดังนั้นจะเห็นได๎วําการเสริมสร๎างความแข็งแกรํงเพียงแคํศักยภาพของสหกรณ๑และคง
สถานะเป็น เพียงสํวนหนึ่ง ของโซํอุปทานอาจยังไมํเพียงพอสาหรับสถานการณ๑ในปัจ จุบันและใน
อนาคตอันใกล๎ แตํต๎องรวมถึงความรํวมมือกันในลักษณะเครือขํ ายอยํางบูรณาการ เพื่อนาไปสูํการ
เพิ่มศักยภาพการแขํงขันและสร๎างความแข็งแกรํงแกํโซํอุปทานของสหกรณ๑ไทย อยํางไรก็ตามใน
กระบวนการขับเคลื่อนให๎เกิดความรํวมมือ โดยเฉพาะอยํางยิ่งความรํวมมืออยํางบูรณาการตั้งแตํ
ระดับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ๑ต๎นน้า ระหวํางเครือขํายสหกรณ๑ผู๎ผลิตและแปรรูป ไปตลอดจนผู๎ซื้อ
บางครั้งเป็นไปได๎ยากจากอุปสรรค ข๎อจากัดตํางๆ ทั้งจากปัญหาของสหกรณ๑เองและอุปสรรคอัน
เกิดจากปัจจัยภายนอก ด๎วยเหตุนกี้ ารศึกษาทาความเข๎าใจกับการบริหารจัดการความสัมพันธ๑และ
ความรํวมมือในโซํอุปทานของธุรกิจสหกรณ๑การเกษตรไทยในรูปแบบตํางๆ รวมถึงการเปรียบเทียบ
ความแตกตํางของศักยภาพในการแขํงขันของความรํวมมือแตํละรูปแบบ ทั้งรูปแบบโซํอุปทานที่มี
สหกรณ๑การเกษตรเป็นแมํขํายแกนนาเพียงแหํงเดียวกับโซํอุปทานในลักษณะเครือขํายสหกรณ๑ จึงมี
ความส าคัญ อัน จะน าไปสูํ ก ารวิเ คราะห๑ เพื่ อน าเสนอทิศ ทาง เครื่อ งมื อ วิธีก ารที่จ ะชํว ยพั ฒนา
ยกระดับความรํวมมือในโซํอุปทานอยํางบูรณาการ ภายใต๎กลยุทธ๑ความรํวมมือเพื่อนาไปสูํการบรรลุ
เปูาหมายรํวมกัน และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันให๎แกํโซํอุปทาน นาไปสูํความกินดี อยูํดีแกํ
สมาชิกในทุกภาคสํวนของโซํอุปทานในที่สุด ในทางกลับกันหากความรํ วมมือในโซํอุปทานของภาค
สหกรณ๑การเกษตรยังคงมีลักษณะเบาบางอยํางในปัจจุบัน ยังขาดการบริหารจัดการโซํอุปทานที่ดี
ไมํเฉพาะแตํภาคสถาบันสหกรณ๑เทํานั้นที่จะได๎รับผลกระทบ แตํยังสํงผลตํอเกษตรกรสมาชิกซึ่งเป็น
กลุํมคนสํวนมากในประเทศ และจะสํงผลกระทบตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎
2. คาถามวิจัย
1. การบริห ารจัดการโซํอุปทาน และความรํวมมือของโซํอุปทานของธุร กิจ สหกรณ๑
การเกษตรมีรูปแบบเป็นอยํางไร และมีความแตกตํางในด๎านศักยภาพในการแขํงขันแตํละมิติ ของแตํ
ละชํองทางอยํางไร
2. จะสามารถยกระดับความรํวมมือเชิงพันธมิตรและระดับศักยภาพในการแขํงขันแกํ
โซํอุปทานของธุรกิจสหกรณ๑การเกษตรไทยได๎อยํางไร
3. วัตถุประสงค์
1. ศึ ก ษารู ปแบบการบริห ารจั ด การ ในโซํอุ ปทานธุ ร กิ จ ข๎า วหอมมะลิ ของสหกรณ๑
การเกษตร
2. ศึกษาประโยชน๑ และอุปสรรคของความรํวมมือในโซํอุปทานแตํละชํองทาง
3. ศึกษาเปรียบเทียบต๎นทุน ผลตอบแทนในโซํอุปทานธุรกิจข๎าวหอมมะลิของสหกรณ๑
การเกษตรในแตํละชํองทางที่แตกตํางกัน
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4. นาเสนอเครื่องมือ และแนวทางกลยุทธ๑เพื่อยกระดับความรํวมมือและเพิ่มศักยภาพ
ในการแขํงขันของโซํอุปทานสหกรณ๑การเกษตรไทยและยกระดับความกินดีอยูดํ ีให๎แกํสมาชิก
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. สามารถขยายผลจากการศึกษารูปแบบโครงสร๎างองค๑ประกอบโซํอุปทานธุรกิจข๎าว
หอมมะลิ ข องสหกรณ๑ ก ารเกษตรรู ปแบบตํ างๆ รวมทั้ ง ลัก ษณะของความรํ ว มมื อ ต๎ น ทุ น และ
ผลตอบแทนที่เกิด ขึ้นในแตํละกิจกรรม การประเมินศั กยภาพในการแขํง ขันของโซํอุปทานแตํล ะ
รูปแบบเหลํานีเ้ พื่อนาไปสูํแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการในโซํอุปทานของสหกรณ๑การเกษตร
ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. แนวทางในการพั ฒนาความรํ ว มมื อ อยํา งบู ร ณาการในโซํอุ ป ทานของสหกรณ๑
การเกษตรไทย ภายใต๎หลักการสหกรณ๑และระบบการค๎าที่เป็นธรรม อันจะนาไปสูํการเพิ่มศักยภาพ
ในการแขํงขันด๎านตํางๆแกํโซํอุปทาน ซึ่งเป็นการสร๎างความแข็งแกรํงแกํภาคการเกษตรไทยอยําง
ยั่งยืน
5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ด๎วยหลักการสหกรณ๑ที่มุํงเน๎นการชํวยเหลือเกือ้ กูลและแบํงปันผลประโยชน๑แกํสมาชิก
ด๎วยระบบที่เป็นธรรมอันเป็นคุณสมบัติที่สอดคล๎องกับแนวทางการบริหารจัดการโซํอุปทานอยําง
บูรณาการภายใต๎การกาหนดเปูาหมายรํวมกันของสมาชิกในโซํอุปทาน ทั้งนี้ความรํวมมือที่เกิดจาก
การแบํงปัน การชํวยเหลือเกือ้ กูลกันระหวํางสมาชิก โดยใช๎หลักการค๎าที่เป็นธรรมล๎วนเป็นสิ่งที่นําจะ
สํงผลให๎เกิดความรํวมมือที่แนํนแฟูนแกํโซํอุปทานโดยมีภาคสหกรณ๑เป็นแมํขํายแกนนาได๎เป็นอยํางดี
ซึ่ง ความรํวมมือที่เหนียวแนํน เชํน นี้จะเป็น ตัวชํวยในการเสริมสร๎างศั กยภาพในการแขํงขัน แกํโซํ
อุปทานนั้นๆในระยะยาว
อยํางไรก็ตามความรํวมมือที่ดีระหวํางกันไมํได๎เกิดขึน้ ได๎โดยงําย โดยเฉพาะในภาคของ
สหกรณ๑การเกษตรไทยที่มีข๎อจากัดในด๎านตํางๆ ทั้งข๎อจากัดจากศักยภาพภายในองค๑กรเอง และ
ข๎อจากัดอันเป็นผลสืบเนื่องจากสภาวะการณ๑แวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและตลอดเวลาใน
ยุค แหํ ง การค๎ า เสรี สิ่ ง ตํ า งๆเหลํ า นี้ ล๎ วนเป็ น การบี บ คั้น ให๎ ภ าคสหกรณ๑ก ารเกษตรไทยต๎ อ งให๎
ความสาคัญกับการเพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน ไมํใชํแตํเฉพาะศักยภาพของสถาบันเพียงอยํางเดียว
แตํต๎องมองภาพในสถานะของหนํวยธุร กิจหนํวยหนึ่งในโซํอุปทาน ซึ่งต๎องอาศั ยความสัมพันธ๑ที่ดี
อยํางบูรณาการระหวํางภาคสํวนตํางๆที่เกี่ยวข๎องในโซํอุปทานนั้นๆ จึงจะทาให๎โซํอุปทานนั้นๆอยูรํ อด
ได๎อยํางยั่งยืน ทั้งนีห้ ากภาคสหกรณ๑สามารถมีบทบาทที่เข๎ มแข็ง สามารถเป็นแกนนาในการพัฒนา
ความรํวมมือในโซํอุปทานได๎แล๎ว ไมํใชํแตํหุ๎นสํวนทางธุรกิจในโซํอุปทานที่จะได๎รับประโยชน๑ แตํจะ
รวมถึงสมาชิกสหกรณ๑ที่เป็นบุคคลากรรากหญ๎าของประเทศ และเครือขํายผู๎ซอื้ ที่เป็นผู๎บริโภคปลาย
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น้า จะได๎รับประโยชน๑จากความรํวมมือที่แนํนแฟูนนีด้ ๎วย ซึ่งในท๎ายที่สุดแล๎วการขับเคลื่อนการสร๎าง
ระบบการค๎าที่เป็นธรรมด๎วยการบริหารจั ดการโซํอุปทานอยํางบูรณาการ จะเป็นการสร๎างความ
แข็งแกรํงแกํภาคการเกษตรไทย ชํวยลดความไมํเป็นธรรมทางการค๎าที่มีอยูใํ นปัจจุบัน อันจะเป็นการ
ชํวยเสริมความแข็งแกรํงแกํประเทศชาติอยํางยั่งยืน
ด๎วยเหตุนี้การศึ ก ษาเพื่อให๎ทราบถึงรูปแบบความรํวมมือและกิจ กรรมที่เชื่อมโยงโซํ
อุปทานของสหกรณ๑การเกษตรที่เป็นกรณีศึกษา รวมทั้งการวัดผลในศักยภาพการแขํงขันของโซํ
อุปทานตํางๆ จะทาให๎เข๎าใจถึงปัญหา อุปสรรค จุดเดํน ประโยชน๑ที่ได๎รับ รวมทั้งความคาดหวังที่
สมาชิกในแตํละภาคสํวนมีความต๎องการมากขึ้น ซึ่งเมื่อมีความเข๎าใจที่ดีแล๎ว ก็จะสามารถจัดลาดับ
ความต๎องการที่สอดคล๎องกัน นาไปสูํการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุรํวมกัน และการกาหนดกล
ยุทธ๑ขององค๑กรที่ชํวยสํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือกัน รวมทั้งวิธปี ฏิบัติที่นาไปสูํความรํ วมมือในระดับ
ที่เข๎มแข็งขึ้นระหวํางภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง นอกจากนี้ภาคสหกรณ๑จะมีตัวแบบเครื่องมือทางเลือกที่
สามารถนามาใช๎ในการยกระดับความรํวมมือระหวํางกันในโซํอุปทาน ทั้งในระดับต๎นน้า กลางน้า
และปลายน้ า อั น จะน าไปสูํก ารบรรลุ เปู าหมายรํวมกัน ซึ่ง จะเป็น การสร๎ าง รา า
าร
รา า
าร ร
ตอบรับ
า าร
า าร
ร
า ร
า
าร ร า า
ร
า
า
ร
า
า า
นอกจากนีผ้ ลจากการวัดศักยภาพในการแขํงขันของโซํ อุปทานสินค๎าเกษตรไทยในมิติ
ด๎านตํางๆ จะทาให๎ทราบถึงปัญหาและความต๎องการการสนับสนุนจากภาครัฐ เน๎นย้าให๎เห็นคุณคํา
ของการสหกรณ๑ในการเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนให๎เกิดระบบการค๎าที่เป็นธรรม ด๎วย
หลักการการชํวยเหลือเกือ้ กูลกันและการพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นการสร๎ างพื้นฐานที่แข็งแกรํงแกํชุมชน
นอกจากนี้การศึ กษาปัจจั ยตํางๆที่กํอให๎เกิด ความต๎องการรํวมมือกัน ในลัก ษณะเครือขํายทาให๎
ภาครัฐและภาคอื่นๆที่เกี่ยวข๎องสามารถนาไปใช๎เป็นแนวทางในการสรรหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
กระตุ๎นให๎เกิดความต๎องการในการรวมตัวกันในลักษณะเครือขํายโดยมีภาคสหกรณ๑เป็นแมํขํายแกน
นามากขึ้น
6. กรอบแนวคิดการดาเนินการวิจัย
6.1 การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ
ในโซํอุปทานของสินค๎าเกษตรโดยทั่วไปประกอบด๎วยหลายภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องใน
แตํละกิจ กรรมที่หลากหลาย ตั้งแตํกระบวนการผลิต ต๎นน้า ได๎แกํ เกษตรกรผู๎ผลิตวั ตถุดิบ ผู๎เป็น
เจ๎าของปัจ จัยการผลิต ตํางๆ ปุ๋ย ยา เมล็ด พัน ธุ๑ ฯลฯ กระบวนการผลิต กลางน้า ได๎แ กํ องค๑ก รผู๎
รวบรวม แปรรูปผลิตภัณฑ๑ และบรรจุ เชํน ภาคสหกรณ๑ โรงสี ผู๎สํงออก ฯลฯ กระบวนการในการ
กระจายสินค๎าสูํมือผู๎บริโภค ได๎แ กํ ผู๎ขนสํง ร๎านค๎าปลีกตํางๆ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีภาคสํวนอื่นๆที่
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เกี่ยวข๎องในการสํงเสริม สนับสนุนให๎เกิดการเพิ่มมูลคําแกํสินค๎า เชํน หนํวยงานภาครัฐ หรือ องค๑กร
ผู๎สนับสนุนปัจจัยในการดาเนินงานอื่นๆ เชํน ผู๎เป็นเจ๎าของแหลํงเงินทุน เป็นต๎น ซึ่งสมาชิกทุกภาค
สํวนที่เกี่ยวข๎องในกิจกรรมตํางๆของโซํอุปทาน ตํางมีสํวนรํวมในการบริหารจั ดการข๎อมูล สินค๎า
บริการ เงินทุนและองค๑ความรู๎ตํางๆ เพื่อสร๎างคุณคําให๎แกํผู๎บริโภคขั้นสุดท๎าย ด๎วยเหตุนี้การบริหาร
จัดการความรํวมมือระหวํางองค๑กรในการเชื่อมโยงการไหลเวียนของสิ่งตํางๆเหลํานีจ้ ึงมีความสาคัญ
ซึ่งไมํเพียงแตํจะเป็นการสร๎างคุณคําแกํผู๎บริโภคขั้นสุดท๎ายเทํานั้น แตํยังเป็น การสร๎างคุณคําให๎แกํ
องค๑กร หรือหนํวยธุรกิจในเครือขํายโซํอุปทานด๎วยเชํนกัน (Wisner และคณะ, 2005; Handfield และ
Nichols, 2002) ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 : โมเดลการบริหารจัดการโซํอุปทานอยํางบูรณาการสูํระบบสหกรณ๑เชิงคุณคํา (จุฑาทิพย๑
และคณะ, 2553 กรอบคิดการบริห ารจัดการโซํอุปทาน http://www.cai.ku.ac.th; ประยุกต๑จาก
Handfield และ Nichols, 2002)
ในการพัฒนาระบบธุรกิจสหกรณ๑สูํระบบสหกรณ๑เชิงคุณคํา ได๎นาแนวคิดของกล
ยุทธ๑ความรํวมมือ (Co-operative Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ๑ท่อี งค๑กรธุรกิจใช๎ในการดาเนินงานรํวมกัน
เพื่อนาไปสูํการบรรลุวัตถุประสงค๑/เปูาหมายรํวม กํอให๎เกิดประโยชน๑ในด๎านการสร๎างคุณคํา เสริม
พลังในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอํ ยํางคุม๎ คํา ลดต๎นทุนในกระบวนการ ตลอดจนการสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎แกํองค๑กรธุรกิจทั้งจากการเพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงตลาดและที่สาคัญเป็นการชํวย
เพิ่มโอกาสในการเรียนรู๎แกํสมาชิกในโซํอุปทานเพื่อพัฒนาอยํางยั่งยืน ทั้งนี้การรํวมมือกันในลักษณะ
เครือขํายคุณคํา (Value Network) ก็เป็นทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมโดยเฉพาะในสถานการณ๑ที่
ตลาดมีการแขํงขันสูงในขณะที่มีระดับความรํวมมือระหวํางกันอยํางเบาบาง ทาให๎ผู๎ผลิตรายยํอย
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ได๎รับผลกระทบอยํางหนักจากสภาพการค๎าที่ไมํเป็นธรรมนี้ ซึ่งนอกจากการนากลยุทธ๑ความรํวมมือ
มาปรับใช๎แล๎ว กรอบคิดเรื่องการบริหารจัดการโซํอุปทานอยํางบูรณาการยังเป็นการตํอยอดกลยุทธ๑
ความรํวมมือดังกลําวสูํ การบริหารความสัมพันธ๑ เชื่อมโยงพัน ธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข๎องระหวําง
องค๑กรในโซํอุปทานที่เข๎มข๎นขึ้น เพื่อนาผลิตภัณฑ๑และบริการจากสมาชิกผู๎ผลิตสูํผู๎บริโภค ทั้งในด๎าน
การรํวมมือในการแลกเปลี่ยนขําวสาร ความรู๎ /นวัตกรรม ผลิตภัณฑ๑ บริการ การเงิน ภายใต๎ระบบ
ธุรกิจที่มีการออกแบบให๎มีการบริหารจัดการรํวมกันตั้งแตํกิจกรรมต๎นน้า กลางน้า และปลายน้า
โดยการน าทุ น ทางเศรษฐกิ จ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย๑ และความสามารถหลั ก มาบริ ห ารจั ด การ
ความสัมพันธ๑ใหมํ เพื่อยกระดับความสามารถในการทาธุรกิจและการแขํงขัน ภายใต๎เปูาหมายและ
แผนธุรกิจรํวมกัน (Nelson, 2550 ; จุฑาทิพย๑, 2550)
อยํางไรก็ตาม การจะกํอให๎เกิดการบริหารจัดการโซํอุปทานอยํางบูรณาการได๎นั้น
ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในโซํอุปทานควรมีความเข๎าใจในที่มา ความจาเป็นของความรํวมมือ ปัจจัยเสริมให๎
เกิดความรํวมมือ รวมทั้งรูปแบบ กระบวนการและโครงสร๎างของโซํอุปทานที่เป็นอยูํในปัจจุบันกํอน
จึงจะสามารถออกแบบโซํอุปทานใหมํให๎สอดคล๎องกับความต๎องการในการพัฒนาศักยภาพในการ
แขํงขันด๎านตํางๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องมือที่สามารถแสดงให๎เห็นโครงสร๎างและ
ความสัมพันธ๑ในโซํอุปทานได๎อยํางชัดเจนยิ่งขึ้น ได๎แกํ “Relationship Mapping” (รูปที่ 3) ซึ่งเป็นการ
วาดภาพรวมของโซํอุปทานวํามีใครเกี่ยวข๎องในกระบวนการใด และมีความสัมพันธ๑ระหวํางกันใน
รูปแบบใด และ “Process Flowchart” (รู ปที่ 4) เป็น การระบุก ระบวนการด าเนิน งานหลัก ใน
รายละเอียด ทั้งนี้สามารถที่จ ะระบุข๎อมูลเพิ่มเติมอื่นได๎ เชํน การไหลเวียนของข๎อมูล (Information
Flow) ระยะเวลาในแตํละกระบวนการ (Time Requirement) (Handfield และ Nichols, 2002) ต๎นทุน
และผลตอบแทนในแตํละกระบวนการ เป็นต๎น

รูปที่ 3 : ตัวอยําง Relationship Map
(Handfield และ Nichols, 2002)

รูปที่ 4 : ตัวอยําง Process Flowchart (Handfield
และ Nichols, 2002)

6.2 รากฐานและแนวทางในการบริหารจัดการสัมพันธภาพในโซ่อุปทาน (Roots
of Supply Chain Relationship Management)
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ยุคแห่งการค้าเสรี (Globalization) ในชํวงต๎นศตวรรษที่ 20 ภาคธุรกิจตํางมุํงเน๎น
ในการแขํงขันด๎านต๎นทุน ให๎ความสาคัญกับการผลิตสินค๎าที่เป็นลักษณะเดียวกัน (Standardization)
ในปริมาณที่มากเพื่อให๎ได๎ Economy of Scale มีการควบรวมกิจการในแนวดิ่ง (Vertical Integration)
เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความไมํแนํนอนทางด๎านซัพพลาย มีความรํวมมือระหวํางโซํอุปทาน
เบาบางทั้งความรํวมมือในฝั่งผู๎ผลิตต๎นน้า และความรํวมมือกับลูกค๎าที่อยูํปลายน้า แตํสาหรับในยุค
ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแหํงการค๎าเสรีท่มี ีการแขํงขันสูงขึ้นอยํางมาก ทาให๎ภาคธุรกิจตํางๆต๎องปรับตัวไมํ
วําจะเป็นการใช๎กลยุทธ๑ Vertical Integration ควบคูกํ ับการพยายามเพิ่มอานาจตํอรองในตลาด การ
แบํงปันทรัพยากรตํางๆเพื่อให๎เกิดความคุ๎มคําในการดาเนินงาน สิ่งตํางๆเหลํานี้เป็นการสะท๎อนถึง
ความสาคัญในการบริหารสัมพันธภาพระหวํางภาคสํวนตํางๆที่เกี่ยวข๎องในโซํอุปทานเพื่อสามารถ
ตอบสนอบกับความต๎องการของลูก ค๎าและสถานการณ๑ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ ว
ตลอดเวลาได๎ (Handfield และ Nichols, 2002)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น
เข๎าถึงได๎งํายขึน้ ในต๎นทุนที่ถูกลงในปัจจุบัน ทาให๎การเชื่อมโยงด๎านข๎อมูลระหวํางกันเป็นไปได๎งาํ ยและ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น อยํางไรก็ตามการจะนาเทคโนโลยีสารสนเทศตํางๆมาใช๎ประโยชน๑ให๎ได๎เต็มที่
ได๎นั้น สมาชิก ที่ มีสํวนเกี่ยวข๎องในโซํ อุปทานจะต๎องมี ความเข๎า ใจ มีความสัมพั น ธ๑ที่ ดี และเห็ น
ประโยชน๑ในการที่จะแบํงปันข๎อมูล ขยายความรํวมมือสูํผู๎เกี่ยวข๎องในระดับอื่นๆและระหวํางกันให๎
มากขึ้นเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานให๎ดีข้นึ (Handfield และ Nichols, 2002)
การตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ ม ากขึ้ น (Increased Customer
Responsiveness) ด๎วยหลักการบริหารจัดการโซํอุปทานที่แตํละหนํวยธุรกิจมุํงเน๎นในการดาเนินงาน
ในกิจกรรมหลักที่ตัวเองมีความชานาญ และ outsource
รร
า า า า
เพิ่ม ร มีต๎นทุนในการดาเนินงานสูงกวํา ให๎แกํหนํวยธุรกิจอื่นภายนอกองค๑กรเพื่อบริหาร
จั ด การให๎ เ กิ ด ความคุ๎ ม ทุ น มากที่ สุ ด ในขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถตอบสนองความต๎ อ งการที่
เฉพาะเจาะจงและเปลี่ยนแปลงอยํางเป็นพลวัตรของผู๎ซอื้ ได๎มากขึ้น ด๎วยเหตุนอี้ งค๑กรตํางๆเหลํานี้จึง
มุํงเน๎นที่จะทาธุรกิจกับลูกค๎าบางรายที่เป็นลูกค๎าชั้นดี มุงํ แสวงหาจุดคุม๎ ทุนรํวมกันด๎วยการพยายาม
ศึกษาทาความเข๎าใจในกระบวนการและศักยภาพทางธุรกิจของแตํละฝุายเพื่อยกระดับความรํวมมือ
ทั้งนีผ้ ู๎ซือ้ เหลํานีก้ ็ไมํได๎ให๎เพียงแตํผลตอบแทนด๎านการเงินแกํองค๑กรเทํานั้นแตํยังมีการรํวมแบํงปัน
ข๎อมูล (Information Sharing) เชํน การให๎ประมาณการปริมาณสั่งซื้อและราคาในอนาคต มีการให๎
คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ เป็นต๎น ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ตํอฝั่งซัพพลายเออร๑ที่จะสามารถบริหาร
จัดการด๎านต๎นทุน และพัฒนาคุณภาพได๎ เป็นต๎น (Handfield และ Nichols, 2002)
ทั้ง นี้ใ นโมเดลที่ใ ช๎พัฒนาความรํวมมือเชิง พัน ธมิต รในโซํอุปทานของ Schmitz
(1995) ได๎ร ะบุก ระบวนการไว๎ 4
ขั้น ที่ 1 “Conception” เป็น การวาง
วัตถุประสงค๑ ความคาดหวัง เปูาหมายที่ต๎องการพัฒนาของสมาชิกในโซํอุปทาน ขั้นที่ 2 “Pursuit”
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เป็นการกาหนดเกณฑ๑ในการประเมินหุ๎นสํวนพันธมิตรเพื่อนาไปสูํความรํวมมือที่ประสบความสาเร็จ
และเป็นการตระหนัก ถึงปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ขั้นที่ 3 “Selection” จากการ
ประเมินหุ๎นสํวนด๎วยเกณฑ๑ตํางๆที่ระบุในขั้นตอนกํอนหน๎ า ทาให๎สามารถหาหุ๎นสํวน (supply chain
partner) ที่มีความสอดคล๎องกัน มากที่สุด มีความเป็นไปได๎ที่จ ะทาให๎ความรํวมมือเชิง พัน ธมิต ร
ประสบความสาเร็จ รวมทั้งสามารถระบุระดับความรํวมมือในกิจกรรมตํางๆ ความต๎องการลงทุน
เพิ่ม รูปแบบในการรํวมลงทุน เป็นต๎น และขั้นตอนที่ 4 “Implement” กาหนดเครื่องมือประเมินผล
การดาเนินงาน วิธีการแก๎ปัญหารํวมกัน ซึ่งถ๎าประเมินแล๎วผลออกมาดีก็จะรักษาระดับความรํวมมือ
ในรูปแบบนีต้ ํอไป แตํหากผลการประเมินไมํเป็นที่นําพอใจหรืออยูํในระดับกลางๆก็อาจมีการปรับ
เงื่อนไขความรํวมมือให๎เหมาะสมมากขึ้น แตํในกรณีที่ประเมินแล๎วแตํผลไมํเป็นที่นําพอใจมาก ก็อาจ
นาไปสูํการตัดสินใจหยุดความสัมพันธ๑ หยุดกิจกรรมรํวมตํางๆสาหรับชํวงเวลานั้นๆ อยํางไรก็ตาม
การหยุด ความสั ม พัน ธ๑ ใ นลั ก ษณะดั ง กลํ า วอาจไมํ ได๎ ห มายถึ ง ผลการด าเนิน งานที่ ไ มํ นํา พอใจ
า
รา พันธมิตรในโซํอุปทาน
เปูาหมายเชิงกลยุทธ๑ (Strategic Goal) หรือ ได๎บรรลุ
เปูาหมายรํวมกันแล๎วซึ่งอาจเป็นเหตุผลนามาสูํการหยุดความรํวมมือ อันเป็นการสะท๎อนภาพของพล
วัตรของอุต สาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลาโดยเฉพาะในกรณีที่สินค๎ามีวงจรชีวิตสั้น
หรือเป็นสินค๎าเทคโนโลยีที่มีความล๎าสมัยเร็ว ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอนดังกลําวจะมีการกาหนดกลยุทธ๑และ
วิธีก ารในทางปฏิบัติที่ส อดคล๎องกัน ทั้งนี้ในกระบวนการดัง กลําวควรมีก ารวัด ประเมิน ผลอยําง
สม่าเสมอ โดยเฉพาะในสถานการณ๑ที่เป็นพลวัตร เพื่อนาไปสูํการพัฒนาความรํวมมือที่เหมาะสม
สอดคล๎องกับสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไปได๎อยํางดีย่ิงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 6 (Handfield และ
Nichols, 2002)
STRATEGIC/TACTIC
AL

PROCESS

OPERATIONAL

Establish expectations

“Conception”

Establish search criteria

Modify expectations

“Pursuit”

Establish selection
criteria

Expected effectiveness

“Selection”

Determine joint
standards

Evaluate effectiveness

“Implement”

Evaluate standards

Ongoing Assessment

รูปที่ 6 : Strategic Alliance Conceptual Process (Schmitz

, 1995)
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สาหรับกรณีที่การประเมินความรํวมมือเชิงพันธมิตรมีแนวโน๎มที่ยั่งยืน การสร๎าง
ความเชื่อมั่น (Trust) ระหวํางหุ๎นสํวนตํางๆในโซํอุปทานจะเป็นการตอกย้าความสัมพันธ๑เชิงพันธมิตร
ให๎แนํนแฟูนยิ่งขึ้นในระยะยาว
6.3 การสร้างความเชื่อมั่น (Trusting Relationship) ในโซ่อุปทาน
ความเชื่อมั่น (Trust) ไมํใชํสิ่งที่เกิดขึน้ ได๎โดยงํายภายในระยะเวลาจากัด เพราะเกิด
จากการสั่งสมผลการด าเนิน งานที่ดีในอดีต และแสดงให๎เห็ นถึงความนําเชื่อถือในศัก ยภาพของ
องค๑กรที่จะสามารถเชื่อมโยงเข๎ากับหุ๎นสํวนตํางๆในโซํอุปทานได๎ “Trust” สามารถพัฒนาได๎หลาย
รูปแบบจากสาเหตุที่แตกตํางกัน ดังนั้นความเข๎าใจถึงที่มาของ “Trust” จะนาไปสูํการสร๎าง “Trusing
Relationship” ซึ่ง เมื่อใดที่มีความเชื่อ มั่น เกิ ด ขึ้น แล๎วในโซํอุปทานก็จ ะสํง ผลตํอเนื่ องให๎ ผู๎มีสํว น
เกี่ยวข๎องในโซํอุปทานได๎รับประโยชน๑ผํานการบูรณาการโซํอุปทาน เพราะทุกฝุายมีความเข๎าใจ มั่นใจ
วําเปูาหมายรํวมที่ได๎กาหนดรํวมกันนั้นสามารถบรรลุได๎ ในทฤษฎีการสร๎าง “Trusting Relationship”
มีนักวิจัยหลายทํานได๎สรุปรูปแบบพื้นฐานของ trust ไว๎ดังนี้ (Handfield และ Nichols, 2002)
ความไว้วางใจ (reliability) สามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ได๎กาหนดไว๎
ความสามารถ (competence) สามารถทาในสิ่งที่องค๑กรและหุ๎นสํวนในโซํอุปทาน
ได๎กาหนดรํวมกันอยํางถูกต๎อง ด๎วยความสามารถ ความรู๎ และบุคคลากรที่มีประสบการณ๑ในการ
บริหารความสัมพันธ๑เชิงพันธมิตร
ความปรารถนาดี (goodwill) ผู๎ที่จะมาบริหารความสัมพันธ๑เชิงพันธมิตรรํวมกับ
หุ๎นสํวนตํางๆจะต๎องมีความรอบรู๎เป็นอยํางดีในเทคโนโลยีและธุรกิจ ในขณะเดียวกันต๎องเป็นผู๎ที่มี
จิตใจดี ไมํเอารัดเอาเปรียบ ใจกว๎างในการรับฟัง ความคิด เห็น จากภาคสํวนตํางๆ เพราะบุคคลนี้
จะต๎องเป็นผู๎บริหารจัดการข๎อโต๎แย๎งที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวํางทุกภาคสํวนที่
เกี่ยวข๎อง
การยอมรับความเสี่ยง (Vulnerability) ในความรํวมมือที่จะต๎องมีการพึ่งพากันใน
โซํอุปทาน บางครั้งอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากความไมํแนํนอนตํางๆ ซึ่งองค๑กรอาจต๎องยอมรับใน
ความเสี่ยงนั้นเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดี อยํางไรก็ตามการยอมรับความเสี่ยงเหลํานี้จะต๎องอยูํบน
พื้นฐานของการแบํงปันข๎อมูลที่ดี มีเหตุผล ซึ่งการแสดงข๎อมูล หลักฐานที่ ชัดเจน จะชํวยให๎หุ๎นสํวน
อื่นๆเกิดความมั่นใจวําได๎รับการปกปูองผลประโยชน๑เป็นอยํางดีแล๎ว
ความซื่ อ สั ต ย์ (Loyalty) ความซื่ อ สั ต ย๑ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได๎ เ มื่ อ มี ค วามไว๎ ว างใจใน
ความสัมพันธ๑ระดับหนึ่งแล๎ว ซึ่งไมํเพียงแตํมีความไว๎วางใจระหวํางกัน แตํสามารถพัฒนาสูํการรํวม
แสดงความรับผิดชอบ ชํวยเหลือในเหตุการณ๑ที่ไมํปกติได๎ เชํน การยอมสํงสินค๎าเรํงดํวนเมื่อหุ๎นสํวน
มีความต๎องการสิน ค๎าอยํางกระทันหั น เป็นต๎น ซึ่งหากหนํวยธุร กิจ ใดแสดงให๎เห็น ได๎วําสามารถ
ดาเนินการตามที่หุ๎นสํวนร๎องขอหรือต๎องการได๎ก็จะยิ่งสํงเสริมความสัมพันธ๑ให๎แนํนแฟูนขึ้ นในระยะ
ยาว
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อยํางไรก็ต ามการตั้ง อยูํบนพื้น ฐานของการเรียนรู๎รํวมกัน มีก ารแบํง ปัน ข๎อมูล
ขําวสารอยํางเพียงพอและสม่าเสมอ มีการกาหนดเปูาหมายรํวมที่ชัดเจนสอดคล๎องกัน รวมทั้งมีการ
แบํงปันผลประโยชน๑รํวมที่ได๎รับการยอมรับรํวมกันอยํางชัดเจน จะนาไปสูํความเชื่อมั่นไว๎วางใจใน
ระหวํางภาคีพัน ธมิต ร กํอให๎ เกิ ด ความรํวมมือและความสัมพัน ธ๑ที่ดีตํอกัน ระหวํางสมาชิก ในโซํ
อุปทาน (จุฑาทิพย๑, 2550)
6.4 การประเมินผลการดาเนินงานของโซ่อุปทาน (Supply Chain Performance
Measurement)
การวัดผลการดาเนินงานของโซํอุปทานเป็นสิ่งสาคัญที่ชํวยให๎การบริหารจัดการโซํ
อุปทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อ
า
าร
รวมทั้งเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยุ ท ธ๑ ส าหรั บ การด าเนิ น งานอี ก ด๎ ว ย ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ ในการวั ด ผลการ
ดาเนิน งานในระดับองค๑กร ที่มีการใช๎อยํางแพรํห ลายและเป็นที่รู๎จั ก ได๎แ กํ “Balance Scorecard
(BSC)” ที่ริเริ่มโดย Kaplan และ Norton (1992) สาหรับการประเมินผลการดาเนินงานของโซํอุปทาน
ก็ส ามารถยกระดับการใช๎ BSC ให๎ มีประโยชน๑มากขึ้น ในการใช๎วัด ผลการด าเนิน งานที่ไมํใชํก าร
คานึงถึงเพียงแคํองค๑กรเพียงมุมเดียว แตํเป็นการขยายมุมมองของผู๎ประเมิน และเป็นการกระตุ๎นให๎
ผู๎ประเมิน ตระหนัก ถึง สถานะของตัวเองที่เป็น หนึ่ง ในสมาชิก ของโซํอุป ทาน อัน มีสํวนทาให๎เกิ ด
ความสาเร็จหรือล๎มเหลวแกํโซํอุปทานได๎ (Wisner และคณะ, 2005)
ตามหลั ก การของ BSC จะมีก ารประเมิ น ผลใน 4 ครอบคลุ มทั้ง ปัจ จั ย ที่
เกี่ยวข๎องกับด๎านการเงินและไมํใชํด๎านการเงิน ซึ่งมีผลครอบคลุมทั้งการวางแผนในระยะสั้นและยาว
ร
1) มิติด๎านการเงิน เชํน ต๎นทุน ผลตอบแทนที่ได๎รับ 2) มิติด๎านลูกค๎า เชํน ระดับความ
พึง พอใจของลู ก ค๎ า ในสิ น ค๎ าและบริ ก าร ระยะเวลาในการสํ ง มอบสิ น ค๎า ความยื ด หยุํน ในการ
ตอบสนองความต๎องการเฉพาะด๎ านของลูกค๎า 3) มิติด๎านกระบวนการทางธุรกิจ เชํน การบริหาร
จัดการสินค๎าคงคลัง คุณภาพสินค๎า และ 4) มิติด๎านการเรียนรู๎และการเติบโต เชํน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ การแบํงปันข๎อมูลระหวํางกัน เป็นต๎น ทั้งนีก้ ารเสริมศักยภาพในการแขํงขันขององค๑กรและโซํ
อุปทานนั้นต๎องกาหนดกลยุทธ๑ในการดาเนินงานเพื่อรักษาระดับศักยภาพในการแขํงขันของทั้ง 4 มิติ
อยํางพอดี ไมํควรมุํงเน๎นหรือละทิง้ ความสาคัญในมิติใดมิติหนึ่งเพราะทั้ง 4 มิตินี้มีความเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกัน(Wisner และคณะ, 2005) ตัวอยํางเกณฑ๑ประเมินสาหรับโซํอุปทานดังแสดงในตารางที่ 1
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Internal Business
Perspective

Financial
Perspective

Customer
Perspective

รูปที่ 5 : Balance Scorecard Model

Learning &
Growth
(Beckman Perspective
และ Rosenfield, 2006)

ตารางที่ 1 : ตัวอยํางเกณฑ๑ประเมินผล Balance Scorecard สาหรับโซํอุปทาน (Wisner และคณะ,
2005)
มิติ
1) มิติด๎านการเงิน

2) มิติด๎านลูกค๎า

3) มิติด๎านกระบวนการทางธุรกิจ
4) มิติด๎านการเรียนรู๎และการเติบโต

ตัวอย่างเกณฑ์ประเมินผล
- ต๎ น ทุ น ในโซํ อุ ป ทาน รวมถึ ง ต๎ น ทุ น ในการจั ด ซื้ อ การถือ ครองสิ น ค๎ า
คงเหลือ สินค๎าเสื่อมสภาพ การสํงสินค๎าผิดพลาด การสํงคืนสินค๎า ฯลฯ
- เปอร๑เซ็นต๑สัดสํวนในการบรรลุเปูาหมายด๎านต๎นทุนของโซํอุปทาน
- เปอร๑เซ็นต๑สัดสํวนผลตอบแทนที่ได๎รับของโซํอุปทาน
- จานวนจุดที่ลูกค๎าต๎องติดตํอในการสั่งซือ้ สินค๎าในโซํอุปทาน
- ระยะเวลาในการตอบสนองคาสั่งซือ้ ของลูกค๎า
- การรับรู๎ของลูกค๎าที่มีตํอคุณคําของโซํอุปทาน (Supply Chain Value)
- ระยะเวลาในกระบวนการเพิ่มมูลคําของทั้งโซํอุปทาน
- รอบการสั่งซือ้ ในโซํอุปทาน
- สั ด สํ ว นจ านวนข๎ อ มู ล ที่ มีก ารแบํ ง ปั น กั น ในโซํ อุ ป ทาน/จานวนข๎ อ มู ล
ทั้งหมด

6.3
เครื่ อ งมือ ในการบริ ห ารความร่ ว มมื อ ในโซ่ อุป ทาน (Supply Chain
Coordination Mechanism)
เครื่องมือและกลไกตํางๆได๎ถูกน ามาใช๎อยํางหลากหลายเพื่อกํอ ให๎เกิด ความรํวมมือ
ระหวํางองค๑กรในโซํอุปทาน ซึ่งสามารถรวบรวมในเบื้องต๎น ได๎ดังนี้
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ตารางที่ 2 : เครื่องมือและกลไกตํางๆที่นาไปสูํความรํวมมือระหวํางองค๑กรในโซํอุปทานที่ได๎จากการ
รวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎น
รูปแบบ
เครื่องมือที่ไมํใชํด๎าน
การเงิน

เครื่องมือด๎านการเงิน

เครื่องมือด๎านข๎อมูล
ขําวสาร

รายละเอียดเครื่องมือ
เอกสารอ้างอิง
- การแบํงปันทรัพยากรในการผลิต (Resource
(Xu และ Beamon, 2548)
Sharing)
- การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ (Decision Style-Joint
Decision Making)
- การรํวมวางแผนการผลิต/การดาเนินงานรํวมกัน
- การรํวมแบํงปันความเสี่ยง-ผลตอบแทน
(Soosay และคณะ, 2551)
(Risk/Reward Sharing)
- การรํวมลงทุนและแบํงปันความรับผิดชอบ
- การใช๎สัญญาในโซํอุปทาน (Supply Chain Contract)
- การแบํงปันข๎อมูล (Information Sharing)
(Arshinder และคณะ, 2551)
- การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการแบํงปันข๎อมูล
(Information Technology)

ความรํวมมือในโซํอุปทานนาไปสูํการเสริมสร๎างความแขํงแกรํงในหลายๆด๎าน ทั้งปัจจัย
ด๎านการเงินและไมํใชํด๎านการเงิน ซึ่งสามารถรวบรวมในเบื้องต๎น ได๎ดังตัวอยางตํอไปนี้
ตารางที่ 3 : ตัวอยํางประโยชน๑ท่ไี ด๎รับจากความรํวมมือในโซํอุปทาน จากการรวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎น
ประเภทของประโยชน์
รายละเอียด
ที่ไมํใชํด๎านการเงิน
- การพัฒนานวัตกรรมใหมํ
- ลดระยะเวลาในการสํงมอบสินค๎า
- ยกระดับการให๎บริการแกํลูกค๎า
- นาไปสูํการพัฒนาผลิตภัณฑ๑
- เพิ่มความยืดหยุํนในการตอบรับกับความไมํแนํนอน
ของความต๎องการของตลาด
ด๎านการเงิน
- ผลการดาเนินงานที่ดีขึน้
- ลดต๎นทุนด๎านสินค๎าคงคลัง เชํน ลดระดับสินค๎า
คงเหลือค๎างสต็อก
- ลดต๎นทุนการผลิต
- เพิ่มยอดจาหนําย/ยกระดับรายได๎

เอกสารอ้างอิง
(Simatupang และ Sridharan,
2548; Whipple และ Russell,
2550; Soosay และคณะ,
2551)

(Fisher และคณะ, 2537;
Lee และคณะ, 2540;
Horvath, 2544)

ในทางกลับกัน การขาดความรํวมมือที่ดีจะสํงผลกระทบตํอศักยภาพในการแขํงขันของ
โซํอุปทาน เพราะจะนาไปสูํการประมาณการที่คลาดเคลื่อน ขาดศักยภาพในการนาทรัพยากรที่มีอยูํ
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑อยํ างเต็มที่ เกิด ปัญหาสิน ค๎าคงคลัง เพิ่มต๎นทุนในการจัด เก็บสินค๎า สิน ค๎า
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เสียหาย มีปั ญหาด๎า นคุณ ภาพสิน ค๎ า และลดระดับการให๎บริ ก าร ลดระดั บความพึง พอใจของ
ผู๎บริโภค (Ramdas และ Spekman, 2543; Fisher และคณะ, 2537; Horvath, 2544)
อยํางไรก็ต ามการที่จะทาให๎สมาชิกในโซํอุ ปทานมุํง สูํเปูาหมายเดียวกันเป็นเรื่องยาก
ในทางปฏิ บั ติ เ พราะแตํ ล ะฝุ า ยมี ร ะดั บ ความต๎ อ งการ ความสนใจ ความเข๎ า ใจที่ แ ตกตํ า งกั น
(Arshender และคณะ, 2550) ทั้งนีค้ วามชัดเจนในด๎านต๎นทุนของแตํละภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง รวมถึง
การศึกษาหาปัจจัยความต๎องการอื่นๆและระดับความสาคัญ ของปัจจัยเหลํานั้นจะชํวยเอื้อให๎การ
เจรจาตํอรองเพื่อหาระดับที่ทุก ภาคสํวนในโซํอุปทานมีความพึงพอใจ ภายใต๎เปูาหมายรํวมกัน มี
ความเป็นไปได๎มากขึ้น เชํนการคานึงถึงปัจจัยด๎านผลตอบแทนในด๎านการเงินเพียงอยํางเดียว อาจ
เป็นไปไมํได๎ในบางสถานการณ๑ แตํหากพิจารณาทางเลือกอื่นประกอบ เชํน การเพิ่มราคาแตํก็เพิ่ม
คุณภาพ หรือยกระดับการให๎บริการมากขึ้น ก็อาจทาให๎มีโอกาสที่จะบรรลุผลการเจรจาได๎มากกวํา
การคานึงถึงปัจจัยด๎านการเงินเพียงอยํางเดียว เป็นต๎น (Thompson, 2548) นอกจากนี้เครื่องมือใน
การยกระดับความรํวมมือในโซํอุปทานแตํละแบบมีลัก ษณะเฉพาะและให๎ผลที่แตกตํางกัน ซึ่งทาให๎
สัดสํวนการนาเครื่องมือเหลํานีม้ าใช๎อยํางเหมาะสมในแตํละอุตสาหกรรมก็อาจมีความแตกตํางกัน
สาหรับภาคการเกษตรซึ่งมีลักษณะเฉพาะของผลผลิตคือมีการเสื่อมสภาพได๎โดยงําย ราคาจาหนําย
ขึ้นอยูกํ ับคุณภาพ และปริมาณผลผลิตในตลาดเป็นหลัก ซึ่งคุณภาพและปริมาณผลผลิตก็ข้ึนอยูํกับ
ปัจจัยด๎านสภาพภูมิอากาศ โรคแมลงตํางๆซึ่งสามารถควบคุมได๎ยาก (Matopoulos
, 2549)
นอกจากนีส้ าหรับประเทศไทยยังมีปัจจัยด๎านการแทรกแซงราคาตลาดของภาครัฐผํานกลไกตํางๆ
เชํน การรับประกันราคา หรือการรับจานาผลิตผลทางการเกษตร เป็นต๎น จากความผันผวนของ
ตลาดทั้ง ในด๎านอุปสงค๑ (Demand) และอุปทาน (Supply) ดัง กลําวทาให๎เกิด การนาเครื่องมือใน
ลักษณะรูปแบบเกษตรพันธะสัญญา (contract farming) มาใช๎ในการบริหารความรํวมมือระหวําง 2
ภาคสํวน
า เชํน ผู๎ผลิตวัตถุดิบและโรงงานแปรรูป ที่มีการกาหนดราคาซื้อขายลํวงหน๎า
เพื่อเป็น หลักประกันด๎านผลผลิต แกํผู๎ซื้อ (โรงงานแปรรูป ) เพื่อให๎มีความมั่นใจวําจะมีสินค๎าเพื่อ
ปูอนเข๎าสูํโ รงงานอยํางสม่าเสมอตามแผนที่วางไว๎โดยเฉพาะกับสินค๎าเกษตรที่ต๎องการเน๎นเรื่อง
คุณภาพ ระบบการตรวจสอบย๎อนกลับที่ได๎มาตรฐาน เชํน ผัก ผลไม๎เพื่อการสํงออก สินค๎าเกษตร
อินทรีย๑ตํางๆ รวมถึงสินค๎าเกษตรที่ต๎องใช๎พนื้ ที่ผลิตจานวนมาก เชํน การทาเกษตรพันธะสัญญากับ
เกษตรกรผู๎ปลูก อ๎อยเพื่อปูอนเข๎าสูํโ รงงานอุต สาหกรรมน้าตาล เป็นต๎น ในขณะเดียวกันก็ยังเป็น
หลักประกันด๎านรายได๎แกํผู๎ขาย (เกษตรกร) จากรายได๎ที่ได๎รับจากการทาสัญญา แตํในความเป็น
จริง ราคาที่ร ะบุในสัญญาสํวนใหญํเป็นราคาที่ถูก กาหนดโดยผู๎ซื้อ ซึ่ง มีอานาจตํอรองมากกวํา มี
แนวโน๎มในการมุํงเน๎นกาไรให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํผู๎ซอื้ หรือผู๎กาหนดราคาเป็นหลัก รวมทั้งมีการ
กาหนดบทลงโทษที่รุนแรงตํอเกษตรกรผู๎ผิดสัญญา ซึ่งถึงแม๎ผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได๎รับตามที่
ระบุในสัญญาจะมีมูล คําสูง เป็น ที่นําพอใจ แตํเมื่อปฏิบัติจ ริง แล๎วทาให๎ต๎องลงทุนในกระบวนการ
เพาะปลูกและจัด สํงมากขึ้น เพื่อให๎ ได๎สินค๎าตามมาตรฐานที่กาหนด เหตุผลตํางๆเหลํานี้ล๎วนเป็น
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ปัจจัยที่สะท๎อนจากสถานการณ๑ของสภาวะการค๎าที่ไมํเป็นธรรม ทาให๎เกษตรพันธะสัญญาถูกขนาน
นามวําเป็นเสมือนสัญญาทาสของเกษตรกร นาไปสูํการผิดสัญญาของเกษตรกร และไมํสนใจเข๎า
รํ ว มท าพั น ธะสั ญ ญา โดยยิ น ยอมที่ จ ะรั บ ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของตลาดด๎ ว ยตั ว เอง
สถานการณ๑เหลํานี้จึงเป็นสถานการณ๑ที่นอกจากไมํสํงเสริมให๎เ กิดความรํวมมือที่ดีข้ึนแล๎ว ยังบั่น
ทอนความรํวมมือที่มีอยูเํ ดิม เป็นสถานการณ๑ที่ไมํชํวยสํงเสริมให๎เกิดการปรับตัวของภาคการเกษตร
ไทยตํอระบบเศรษฐกิจการค๎าเสรีท่นี ับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้นและหลีกเลี่ยงไมํได๎
โดยสรุปจะเห็นได๎วําความรํวมมืออยํางบูรณาการในโซํอุปทานเป็นสิ่งที่มีประโยชน๑อยําง
มากในการเพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน แตํในกระบวนการที่จะทาให๎เกิดบางครั้งเป็นไปได๎ยาก ด๎วย
เหตุนี้จึง เป็น ชํองวํางในการศึ ก ษาหาวิธีก ารที่จ ะชํว ยในการยกระดับ ความรํว มมือในโซํอุปทาน
สหกรณ๑ก ารเกษตรตั้ง แตํร ะดับผู๎ผลิต ต๎น น้า (สหกรณ๑ผู๎สํงเสริมและรวบรวมผลผลิต ) กลางน้า
(สหกรณ๑ผู๎แปรรูปและขนสํง) และปลายน้า (ร๎านค๎าปลีก) โดยพิจารณาถึงปัจจัยด๎านตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
ทั้งปัจจัยด๎านการเงิน (Financial Factor) และไมํใชํด๎านการเงิน (Non-financial factors) ของทุกภาค
สํวนในโซํอุปทานอย่า งบูรณาการ ภายใต๎ก ลยุทธ๑ความรํ วมมือ น าไปสูํก ารบรรลุเปูาหมาย
รํวมกัน และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันให๎แกํโซํอุปทาน และเกษตรกรสมาชิกในที่สุด
7. ขั้นตอนและวิธกี ารวิจัย
ในงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาโซํอุปทาน มีงานวิจัยหลายชิน้ ที่ใช๎วิธกี ารศึกษาแบบเฉพาะ
กรณี (Case Study) ซึ่ง เป็นวิธีวิ จัยที่ทาให๎ผู๎ศึกษาสามารถเข๎าใจรูปแบบในการบริหารจั ดการโซํ
อุปทานได๎อยํางชัดเจนขึ้น เปิดโอกาสให๎ผู๎วิจัยสามารถแยกแยะและอธิบายถึงตัวแปรตํางๆได๎มากขึ้น
โดยเฉพาะการศึกษาการบริหารจัดการโซํอุปทานที่มีผู๎เกี่ยวข๎องในแตํละโซํอุปทานที่หลากหลาย ใน
หลายระดับ การเน๎นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ๑ที่เป็นปรากฎการณ๑เชิงสังคม (Social
Phenomenon) ที่ต๎องอาศัยการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่ออธิบายปรากฎการณ๑
เหลํานั้น ด๎วยเหตุนกี้ ารนาไปสูํคาตอบของโจทย๑การวิจัยดังกลําวข๎างต๎น เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และความร่วมมือของโซ่อุปทานของธุร กิจสหกรณ์การเกษตร และการยกระดับความร่วมมือเชิง
พันธมิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแก่โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตร จึงเลือกใช๎วิธี
การศึกษาแบบเฉพาะกรณีในโซํอุปทานของสหกรณ๑การเกษตรผู๎ประกอบธุรกิจข๎าวหอมมะลิในเขต
ทุํงกุลาร๎องไห๎ 4
า
า
า
ร
เป็นกลุํม
ตัวอยําง
จากทาเนียบรายชื่อสหกรณ๑การเกษตรผู๎ดาเนินธุรกิจในการรวบรวมข๎าวในเขตพื้นที่ 5
จังหวัดในทุํงกุลาร๎องไห๎ ประกอบด๎วย สหกรณ๑ 3 แหํง ในจังหวัดสุรินทร๑ (อาเภอชุมพลบุรี อาเภอทํา
ตูม) สหกรณ๑ 1 แหํ ง ในจังหวัด มหาสารคาม (อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย ) สหกรณ๑ 1 แหํง ในจัง หวัด
บุรี รัม ย๑ (อาเภอพุท ไธสง) สหกรณ๑ 19 แหํ ง ในจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ สหกรณ๑ 1 แหํง ในจั ง หวั ด
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ยโสธร (อาเภอมหาชนะชัย) และ สหกรณ๑ 9 แหํงในจังหวัดร๎อยเอ็ด (อาเภอปทุมรัตต๑ อาเภอเกษตร
วิสัย อาเภอสุวรรณภูมิ และ อาเภอโพนทราย) รวมจานวนกลุํมตัวอยํางทั้งสิน้ 34 แหํง (กรมสํงเสริม
สหกรณ๑, 2551)
การเลือกกรณีศึกษาจากกลุํมตัวอยํางดังกลําวใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบตามจุดมุํงหมาย
(Purposive Sampling) จากสหกรณ๑ที่เป็นสมาชิกในเครือขํายคุณคําข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ไทย ใน
พื้นที่เขตทุํงกุลาร๎องไห๎ ซึ่งเป็นเครือขํายที่ถูกพัฒนาขึ้นจากชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนา
สหกรณ๑และการค๎าที่เป็น ธรรม ใน 36 จัง หวัด ตั้งแตํปี 2550 ทั้งนี้การเชื่อมโยงกัน ในลัก ษณะ
เครือขํายทาให๎เกิดโซํอุปทานรูปแบบใหมํเป็นโซํอุปทานเชิงเครือขํายคุณคํา ที่สมาชิกของเครือขํายมี
การวางกรอบทิศทางการดาเนินงานในการเชื่อมโยงกันในกิจกรรมตั้งแตํต๎นน้า กลาง น้า และปลาย
น้ารํวมกัน (บุญเกิด และวันชัย, 2552) จนถึงปัจจุบันเครือขํายคุณคําข๎าวหอมมะลิสหกรณ๑ไทยก็ยัง
รํวมกัน ด าเนิน การจ าหนํายข๎าวหอมมะลิภ ายใต๎แ บรนด๑ของเครือขํายคือ แบรนด๑ “เกิด บุญ ”อยูํ
อยํางไรก็ต ามในขณะเดียวกัน สหกรณ๑ที่เป็น สมาชิก เหลํานี้ก็ยังคงดาเนิน ธุ ร กิจในโซํอุปทานและ
จาหนํายข๎าวหอมมะลิภายใต๎แบรนด๑เฉพาะของตนควบคูํกันไป ด๎วยเหตุนี้ส หกรณ๑ที่เป็น สมาชิก
เครือขํายฯ จานวน 4 สหกรณ๑ ได๎แกํ สหกรณ๑การเกษตรพิมายจากัด สหกรณ๑การเกษตรปราสาท
จากัด สหกรณ๑การเกษตรเกษตรวิสัยจากัด และชุมนุมบุรีรัมย๑จากัด ซึ่งเป็นสหกรณ๑ขนาดใหญํ มี
สมาชิกสหกรณ๑จานวนมาก และเป็นเจ๎าของทรัพยากรในการแปรรูปสินค๎าขัน้ สุดท๎ายกํอนการนาสํงสูํ
ผู๎ซื้อสิน ค๎าหรือเป็น เจ๎าของกระบวนการที่เพิ่มมูล คําแกํสิน ค๎ามากที่สุด ในโซํอุปทาน นอกจากนี้
สหกรณ๑ทั้ง 4 แหํง ยังมีรูปแบบความรํวมมือทั้งในมิติโซํอุปทานของสหกรณ๑เอง และมิติของการเป็น
สมาชิกของเครือขํายอีกด๎วย ซึ่งจะทาให๎สามารถเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางระดับศักยภาพใน
การแขํงขันของโซํอุปทานเดี่ยว และศักยภาพในการแขํงขันของโซํอุปทานที่มีลักษณะเป็นเครือขํายได๎
การศึ กษาโซํอุปทานของทั้ง 4 กรณีศึกษา จะเริ่มจากการส ารวจหาข๎อมู ล ในเชิงลึก
เกี่ยวกับรูปแบบความสัมพัน ธ๑ และกระบวนการด าเนิน งานของโซํอุปทาน กิจ กรรมหลักในการ
ดาเนินงานของแตํละภาคสํวน ความรํวมมือที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน ต๎นทุน ผลตอบแทน และปัจจัยสิ่งที่
คาดหวังจากความรํวมมือ ของหุ๎นสํวนในแตํละลาดับขั้นของโซํอุปทาน อันประกอบด๎วย
1) ระดับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ๑ กับสหกรณ๑
2) ระดับระหวํางสหกรณ๑ (รูปแบบเครือขําย)
3) ระดับสหกรณ๑/เครือขํายสหกรณ๑ กับผู๎ซอื้ /กลุํมผู๎บริโภค
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลดังกลําว ผู๎วิจัยจะดาเนินการเก็บข๎อมูลทุติยภูมิด๎วยการรวบรวม
วิเคราะห๑ทฤษฎีและงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข๎อง ข๎อมูลงบการเงินของสหกรณ๑กํอนและหลังการรํวมมือใน
ลักษณะเครือขําย รูปแบบสัญญา เงื่อนไข การเสนอราคาซื้อขายระหวํางกัน บันทึกข๎อตกลงความ
รํวมมือที่เป็นลายลักษณ๑อักษร (ถ๎ามี) รายงานการประชุม ผังโครงสร๎างการดาเนินงานของเครือขําย
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บทบาท หน๎าที่ของสหกรณ๑แตํละแหํง ที่เป็นสมาชิกเครือขําย กฎ ระเบียบ ปฏิญญา ข๎อบังคับตํางๆ
ของเครือขําย เป็นต๎น
นอกจากนีข้ อ๎ มูลปฐมภูมิจะถูกเก็บเพิ่มเติมด๎วยการสัมภาษณ๑เชิงลึกในการสารวจความ
คิดเห็นของสมาชิกกลุํมตํางๆในโซํอุปทาน ได๎แกํ
- ระดับสมาชิกสหกรณ๑ ใช๎ก ารทา Focus Group Interview กับกลุํ มเกษตรกรที่เป็น
สมาชิกของสหกรณ๑ ทั้ง 4 แหํง ในการประชุมหลักของแตํละสหกรณ๑
- ระดับสหกรณ๑ แ ละระหวํ างสมาชิก เครื อขํายสหกรณ๑ ใช๎ก ารสัม ภาษณ๑เ ชิง ลึก กั บ
ผู๎จัดการสหกรณ๑ที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 4 แหํง
- ระดับผู๎ซื้อ ได๎แกํ กลุํมผู๎ซื้อที่เป็นเครือขํายร๎านค๎าปลีกขนาดใหญํ ห๎างสรรพสินค๎า
โรงสี ร๎าน Farmer Shop เป็นต๎น ซึ่งจะใช๎แบบสอบถามและการสุํมสัมภาษณ๑เชิงลึก กับผู๎จัดการฝุาย
จัดซือ้ /หรือผู๎มีอานาจตัดสินใจในการสั่งซือ้ สินค๎าจากสหกรณ๑ ทั้งนีแ้ บบสอบถามจะถูกสํงไปลํวงหน๎า
เพื่อให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎มีเวลาพิจารณาและตอบคาถาม
ข๎อมูลที่ได๎เกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ๑และกระบวนการจะนามาสรุปในรูปแบบของ
“Relationship Map” และ “Process Flowchart” ของแตํละโซํอุปทาน ผลที่ได๎จากการวัดศักยภาพในการ
แขํงขันของแตํละโซํอุปทานทั้ง 4 มิติ ทั้งด๎านการเงิน การคานวณเปรียบเทียบต๎นทุนรวม-ผลกาไรรวม
ของแตํละโซํอุปทาน และปัจจัยที่ไมํใชํด๎านการเงิน จะถูกน าเสนอและสรุปด๎วยแผนภูมิรูปภาพ ใน
สํวนข๎อมูลเกี่ยวกับการศึ กษาเปูาหมาย ความคาดหวัง ความไว๎เนื้อเชื่อใจระหวํางกัน จะถูกน ามา
วิเคราะห๑ด๎วยเทคนิค การตัดสินใจโดยใช๎กระบวนการล าดับชั้นเชิง วิเคราะห๑ (Analysis Hierarchy
Process) เพื่อเป็นการจัดลาดับความส าคัญนาไปสูํเกณฑ๑ในการตัดสินใจในการกาหนดเปูาหมาย
วัตถุประสงค๑รํวมกัน และเป็นการจัดระดับความสาคัญความต๎องการที่แตกตํางกันของสมาชิกในโซํ
อุปทานแตํละภาคสํวน และระดับความสาคัญของความเชื่อมั่น อันจะนาไปสูํการเสนอแนวทางในการ
ยกระดับความรํวมมือและศักยภาพในการแขํงขันให๎แกํโซํอุปทานอยํางบูรณาการตํอไป
กรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันภายใต๎โซํอุปทานของ
ธุรกิจสหกรณ๑การเกษตรไทย : กรณีศึกษา สหกรณ๑การเกษตรในธุรกิจข๎าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ทุํง
กุลาร๎องไห๎ ดังแสดงในรูปที่ 7
ขัน้ ตอนในการดาเนินการวิจัยมีลาดับขั้นดังตํอไปนี้ ลาดับแรก จะเริ่มจากการรวบรวม
วิเคราะห๑ทฤษฎีและงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับการบริหารจัดการโซํอุปทาน และรูปแบบความ
รํวมมือประเภทตํางๆ หลักการในการเลือกใช๎ ตัวแปรที่ต๎องคานึงถึง รวมถึงประโยชน๑และอุปสรรคใน
การรํวมมือ และศึกษาปัจจัยตํางๆที่ใช๎วัดศักยภาพในการแขํงขันของโซํอุปทาน
ลาดับที่สอง รวบรวมข๎อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสินค๎าเกษตร ลักษณะ
รูปแบบความรํวมมือในโซํอุปทานสหกรณ๑การเกษตร ที่มีอยูํในปัจ จุบัน โดยเฉพาะในสหกรณ๑ ผู๎
ประกอบธุรกิจการผลิตข๎าวหอมมะลิ
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ศึกษาปัจจัยเสริมที่จะช่วยยกระดับความร่วมมือในแต่ละระดับ
เช่น เป้าหมาย ความคาดหวัง ความเชื่อมั่นไว้วางใจ

ศึกษาการบริหารจัดการโซ่อุปทานของสหกรณ์ในธุรกิจการผลิตข้าวหอมมะลิ 4 แห่ง

แผนที่ความสัมพันธ์
สหกรณ์#1

แผนที่ความสัมพันธ์
สหกรณ์#2

แผนที่ความสัมพันธ์
สหกรณ์#3

แผนที่ความสัมพันธ์
สหกรณ์#4

แผนที่ความสัมพันธ์
เครือข่ายสหกรณ์#5

แผนผังกระบวนการ
สหกรณ์#1

แผนผังกระบวนการ
สหกรณ์#1

แผนผังกระบวนการ
สหกรณ์#1

แผนผังกระบวนการ
สหกรณ์#1

แผนผังกระบวนการ
สหกรณ์#1

แบบจาลองโซ่อุปทานของแต่ละสหกรณ์
ระดับสมาชิกสหกรณ์ (เกษตรกร)

ระดับสหกรณ์

ระดับผู้ซื้อ (ร้านค้าปลีก โรงสี ผู้ส่งออก ร้านFarmer Shop ฯลฯ)

ประเมินศักยภาพของแต่ละโซ่อุปทานด้วย Balance Scorecard ในเกณฑ์

เปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันของแต่ละโซ่อุปทาน และแสดงในแผนภูมิรูปภาพ

ใช้เทคนิคการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process) เพื่อเป็นการจัดลาดับ
ความสาคัญในการกาหนดเป้าหมาย ความคาดหวัง ความไว้เนื้อเชื่อใจ

ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับความร่วมมือและศักยภาพในการแข่งขันของโซ่อปุ ทาน

รูปที่ 7 : กรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันภายใต๎โซํอุปทานของ
ธุรกิจสหกรณ๑การเกษตรไทย : กรณีศึกษา สหกรณ๑การเกษตรในธุรกิจข๎าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ทุํง
กุลาร๎องไห๎ ดังแสดงใน
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ลาดับที่สาม ออกแบบแบบสอบถาม และเตรียมคาถามสาหรับการสัมภาษณ๑อ๎างอิง
จากข๎ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ ผํ า นการรวบรวมและวิ เ คราะห๑ ใ นขั้ น ตอนล าดั บ ที่ ห นึ่ ง และสอง ทดสอบ
แบบสอบถาม และทดสอบคาถามสาหรับการสัมภาษณ๑กับกลุํมตัวอยําง ตัวอยํางข๎อมูลที่ต๎องการ
ได๎แกํ ข๎อมูลด๎านลักษณะความสัมพันธ๑ ความรํวมมือระหวํางกัน เพื่อนาไปสูํการจัดทา Relation Ship
Map
า ร
าร า
า
รร
ร า
รร
เพื่อนาไปสูํก ารจั ดทา Process Flowchart ข๎อมูลเกี่ยวกับเปูาหมายที่ต๎องการ
ความคาดหวังจากความรํวมมือ และระดับความเชื่อมั่นไว๎วางใจในพันธมิตรอื่นในโซํอุปทาน เพื่อ
น าไปสูํก ารวิเคราะห๑ ก ารจั ด ล าดับความส าคัญของแตํล ะปัจ จั ย รวมถึง ข๎อมูล ที่ใช๎ประกอบการ
ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปใช๎ในขั้นตอนการประเมินผลศักยภาพในการแขํงขันทั้ง 4
BSC
ลาดับ ที่ส่ี ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต๎น ของงานวิจัยแกํผู๎ที่เกี่ ยวข๎องในโซํอุปทานทราบ
โดยเฉพาะในสํวนของสหกรณ๑ที่เป็นกรณีศึกษา เพื่อขอความรํวมมือในการให๎ข๎อมูล
ลาดับ ที่ห้า น าสํง แบบสอบถามแกํผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียระดับตํางๆในโซํอุปทานและ
กาหนดนัดหมายการเข๎าเก็บแบบสอบถามและนัดสัมภาษณ๑เพื่อตรวจทานข๎อมูลจากแบบสอบถาม
และรวบรวมข๎อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในแบบสอบถาม สาหรับการเก็บข๎อมูลในสํวนของ
ผู๎จัดการสหกรณ๑ และผูจ๎ ัดการฝุายจัดซือ้ ของหนํวยธุรกิจที่เป็นคูํค๎าในโซํอุปทานแตํละสาย สาหรับ
ในระดับสมาชิกสหกรณ๑ใช๎วิธีสัมภาษณ๑ Focus Group ในงานประชุมหลักของสหกรณ๑
ลาดับที่หก สัมภาษณ๑ผู๎จัดการสหกรณ๑ที่เป็นกรณีศกึ ษา สุํมสัมภาษณ๑ผู๎จัดการฝุาย
จัดซือ้ ของคูคํ าํ และสมาชิกสหกรณ๑แตํละแหํงหากข๎อมูลที่ได๎รับจากแบบสอบถามมีความไมํชัดเจน
ลาดับที่เจ็ด นาข๎อมูลที่ได๎มารวบรวม จัดทา Relationship Map และ Process Map
ประเมินผลการวัดศักยภาพในการแขํงขันของแตํละโซํอุปทาน วิเคระห๑ประมวลผลปัจจัยเกื้อหนุน
ตํางๆในการยกระดับความรํวมมือ โดยใช๎เทคนิค Analysis Hierarchy Process
ลาดับสุดท้าย ผลที่ได๎จากการวิเคระห๑จะถูกนามาสรุปเพื่อตอบโจทย๑ในการวิจัยแตํละ
ข๎อ เน๎นย้าความสาคัญและประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับจากผลงานวิจัย ระบุข๎อจ ากัดของงานวิจั ย
และนาเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคต
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8. แผนการวิจัย
กิจกรรม
1

2

3

เดือนที่
4 5 6

7

8

9

1. รวบรวม วิเคราะห๑ทฤษฎีและงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข๎อง
2. รวบรวมข๎อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับรูปแบบและการบริหาร
จัดการโซํอุปทานธุรกิจข๎าวหอมมะลิของสหกรณ๑การเกษตร
3. ออกแบบแบบสอบถาม และเตรียมคาถาม และสุํมทดลองการ
ใช๎แบบสอบถามเพื่อปรับแก๎ให๎เหมาะสมกํอนดาเนินงานจริง
4. ชีแ้ จงรายละเอียดวิธีวิจัยแกํผู๎เกี่ยวข๎องทราบเพื่อขอความ
รํวมมือ
5. นาสํงแบบสอบถามแกํสมาชิกในโซํอุปทาน
6. สัมภาษณ๑ผู๎จัดการสหกรณ๑ และสุํมสัมภาษณ๑ผู๎จัดการฝุาย
จัดซือ้ ของคูํค๎าและสมาชิกสหกรณ๑ในกรณีท่ตี ๎องการเก็บ
ข๎อมูลเพิ่มเติม
7. จัดทารา า า า า (5
)
8. รวบรวมข๎อมูลจากการสารวจ วิเคราะห๑ศักยภาพในการ
แขํงขันของแตํละโซํอุปทาน ประเมินผลจาก
9. สรุปผลการวิจัยและจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ๑

9. ผลงานที่ต้องส่ง สกว.
9.1 รายงานความก๎าวหน๎า (5 เดือน) ประกอบด๎วย
(1) รายงานการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข๎อง
(2) รายงานผลจากการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎น ของโซํอุปทานสหกรณ๑
การเกษตรกลุํมตัวอยําง อยํางน๎อย 2 สหกรณ๑
9.2 รายงานฉบับสมบูรณ๑ ประกอบด๎วย
(1) รายงานผลการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลของโซํอุปทานสหกรณ๑ก ารเกษตร
กลุํมตัวอยํางทั้ง 4
ร ประกอบด๎วย รูปแบบโครงสร๎างองค๑ประกอบโซํอุปทาน ลักษณะของ
ความรํวมมือ ประโยชน๑และอุปสรรคของความรํวมมือในแตํละชํองทาง
(2) สรุปผลจากการประเมินและเปรียบเทียบศักยภาพในการแขํงขันของแตํละโซํ
อุปทานในเกณฑ๑วัดผลทั้ง 4 ด๎าน (Balance Scorecard)
(3) สรุปผลการวิเคราะห๑การจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสริมอื่นๆ ทั้งด๎าน
การเงินและไมํใชํด๎านการเงิน ที่สมาชิกในโซํอุปทานแตํละระดับคาดวําจะสามารถชํวยยกระดับความ
รํวมมือระหวํางกันได๎มากขึ้น
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(4) ข๎อเสนอแนะในการยกระดับความรํวมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันแกํโซํ
อุปทานของสหกรณ๑การเกษตรไทย
10. ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – ชื่อสกุล
ที่ทางานปัจจุบัน
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2555
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2540-2541
พ.ศ. 2544-2546
พ.ศ. 2546-2550
พ.ศ. 2551-2553
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2555

ณัฐกานต๑ สหวัชรินทร๑
สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑
เจ๎าหน๎าที่โครงการวิจัย
บช.บ. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
บธ.ม. (การจัดการ) Surrey University
อยูรํ ะหวํางการศึกษาหลักสูตร วศ.ด. (โลจิสติกส๑)
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
ตาแหนํงผู๎ชํวยผู๎ตรวจสอบบัญชี บริษทั สานักงานตรวจสอบ
บัญชี เคพีเอ็มจี พีท มาร๑วิค สุธี จากัด
เจ๎าหน๎าที่ฝุายประสานงานตลาดตํางประเทศ บริษัท เจริญ
โภคภัณฑ๑เมล็ดพันธุ๑ จากัด
ผู๎ชํวยผู๎จัดการฝุายลูกค๎าสัมพันธ๑ บริษัท เซมินีส เวเจ็ทเทเบิล้
สีดส๑ (ประเทศไทย) จากัด
หัวหน๎าฝุายการตลาดและโครงการพิเศษ บริษัท เพาว๑เวอร๑ ยู
นิตี้ จากัด
Associate Program Manager, Trade Facilitation Department
สถาบันความรํวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุํมแมํน้าโขง
เจ๎าหน๎าที่โครงการวิจัย สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑

12. เอกสารอ้างอิง
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ข้อเสนอโครงการวิจัย
ชุดโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

ชื่อโครงการ: การสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ

1. หลักการและเหตุผล
ในยุคสมัยที่เรียกกัน วํา “ยุคโลกาภิวัต น๑ ” ในปัจ จุ บัน นั้น สหกรณ๑ในฐานะกลไกทาง
เศรษฐกิจและสังคมแนวประชาธิปไตยของสมาชิกที่สาคัญมีความจาเป็นต๎องปรับตัวเพื่อความอยูํ
รอดและเติบโตอยํางยั่งยืนในโลกของการแขํงขันและการรํวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต๎ระบบ
ทุน นิยมเสรี และในบรรดาการปัจ จั ย ที่ทาให๎องค๑ก ารประสบความส าเร็จ ตามวัต ถุประสงค๑นั้ น
“นวัตกรรมขององค๑การ” ถือเป็น ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญมากตํอการปรับเพื่อความอยูํรอดและเติบโต
อยํางยั่งยืนดังกลําวขององค๑การธุรกิจแบบสหกรณ๑ ไมํตํางจากองค๑การธุรกิจประเภทอื่นๆ มากนัก
ในรอบเกือบหนึ่งร๎อยปีของขบวนการสหกรณ๑ไทยตั้งแตํ พ.ศ. 2459 ที่ผํานมา ประเทศ
ไทยของเราไมํได๎ให๎ความสาคัญโดยตรงมากนักตํอการเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ๑ในมิติของ
นวัตกรรมขององค๑การสหกรณ๑ แตํกระนั้น นับตั้งแตํ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ๑
แหํงชาติตามกฎหมายสหกรณ๑ฉบับใหมํ คือ พ.ร.บ. สหกรณ๑แหํงชาติ พ.ศ. 2542 ขบวนการสหกรณ๑
ไทยด าเนิน การภายใต๎แ ผนพัฒ นาการสหกรณ๑ แ หํง ชาติในก ากั บของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ๑แหํงชาติมาแล๎วสองฉบับ คือ แผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่หนึ่ ง พ.ศ. 2546 –
2549 และ แผนพัฒนาการสหกรณ๑ แ หํงชาติฉ บับที่ส อง พ.ศ. 2550 – 2554 ในการจั ด ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติและมีแผนดังกลําวที่ถือได๎วําเป็นสื่อในการขับเคลื่อนและ
สร๎างสรรค๑งานของขบวนการสหกรณ๑เพื่อสํงเสริมความมั่นคงในอาชีพ การผลิตสินค๎าและบริการ
ภายใต๎ระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาความเป็นอยูํของประชาชนของประเทศโดยรวมนั้น นับเป็น
ก๎าวใหมํของขบวนการสหกรณ๑ไทย ที่เคยอยูภํ ายใต๎ พ.ร.บ. สหกรณ๑ พ.ศ. 2511 ที่ไมํมีทั้งสองเรื่องนี้
คือ คณะกรรมการฯและแผนฯดังกลําว มากกํอนถึง 31 ปี โดยขบวนการสหกรณ๑ไทยภายใต๎ พ.ร.บ.
สหกรณ๑ พ.ศ. 2542 ด าเนิน ไปภายใต๎ส ถาบัน แหํง ชาติแ บบใหมํ คือ คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ๑แ หํ ง ชาติ อัน เป็น คณะกรรมการที่มีผู๎แ ทนของประชาชน คือ รัฐ มนตรี ผู๎แ ทนหนํวยงาน
ราชการ คือ อธิบดีกรมสํงเสริมหสกรณ๑ และ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ๑ และ ผู๎แทนสหกรณ๑
ตํางๆ คือ ประธานชุมนุมสหกรณ๑ระดับชาติ รวมทั้งสันนิบาตสหกรณ๑แหํงประเทศไทย ความสาเร็จ
ผลของกฎหมายฉบับดังกลําว หรือ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติ หรือ แผนพัฒนาการ
สหกรณ๑แหํงชาติท่อี อกโดยกากับของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติ อันเป็นกลไกหนึ่งที่
แสดงถึงนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติของขบวนการสหกรณ๑ไทยนั้น จากกลไกดังกลําวนี้จึง
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ยํอมสามารถพิจารณาตํอเนื่องหรือการเกี่ยวโยงอยํางสาคัญตํอการเปลี่ยนแปลงในเชิงนวัตกรรมของ
ขบวนการสหกรณ๑ในมิติตํางๆ ด๎วย
ฉะนั้นหากเราจะได๎ทาการศึกษาถึงเรื่องนวัตกรรมของขบวนการสหกรณ๑ อันหมายถึง
รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ (เทคนิคทางการบริหาร การมีสํวนรํวมของสมาชิก งานบุคลากร
การเงิน-งบประมาณ สารสนเทศ ฯลฯ) สิ่งประดิษฐ๑ (เทคโนโลยี) บริการที่ให๎แกํสมาชิก และอื่นๆ
ตามมุมมองของผู๎สร๎างสรรค๑นั้น วํามีอะไรบ๎างและเกิดขึน้ ได๎อยํางไรในรอบหนึ่งทศวรรษแล๎ว ข๎อมูล
บทเรียน หรือการเรียนรู๎ที่ได๎จากประสบการณ๑ในอดีตก็จะเป็นประโยชน๑ตํอสมาชิกสหกรณ๑ทั้งตัว
บุคคลและองค๑การ การปรับปรุงแนวคิดและการดาเนินงานแผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่
สาม พ.ศ. 2555 – 2559 และการปฏิรูปขบวนการสหกรณ๑โดยทั่วไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาถึงนวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ๑ทั้งในเชิงประเภท และคุณลักษณะ
ของนวัตกรรมที่เกิดขึน้ ในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2546- 2554) หลังจากการประกาศใช๎ พ.ร.บ.
สหกรณ๑ พ.ศ. 2542
2.2 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยตํางๆ ด๎านองค๑การและกระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับการเกิดขึ้น
ของการพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑ข้ึนใหมํของนวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ๑
2.3 เพื่อศึกษาถึงความเกี่ยวข๎องกันของแผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่หนึ่งและ
สองกับการพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ๑
2.4 เพื่อแสวงหาแนวคิดและแนวทางการสํงเสริมการพัฒนาและการบริหารนวัตกรรม
ของขบวนการสหกรณ๑ในอนาคต
3. คาถามวิจัย
3.1 นวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ๑มีอะไรบ๎าง จาแนกเป็นประเภทๆ เชํน รูปแบบ
ธุรกิจ การบริหารจัดการ (เทคนิคทางการบริหาร การมีสํวนรํวมของสมาชิก งานบุคลากร การเงิน งบประมาณ สารสนเทศ ฯลฯ) สิ่งประดิษฐ๑ (เทคโนโลยี) บริการที่ให๎แกํสมาชิก และ อื่นๆ ได๎อยํ างไร
มีคุณลักษณะอยํางไร และ กํอให๎เกิดประโยชน๑อะไรบ๎างแกํองค๑การและขบวนการสหกรณ๑ไทย
3.2 การพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมเกิดขึ้นได๎อยํางไร มีปัจจัยด๎านองค๑การและ
ปัจจัยอื่นๆ อะไรบ๎างที่เอือ้ อานวยหรือสํงเสริมตํอการพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมให๎เกิดขึน้
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3.2.1 หนํวยงานตํางๆ ที่ปรากฎรายชื่อในแผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติทั้งสอง
ฉบับ อาทิ ชุมนุมสหกรณ๑ระดับชาติประเภทตํางๆ (เจ็ดชุมนุม) กรมตรวจบัญชีสหกรณ๑ กรมสํงเสริม
สหกรณ๑ ธนาคารแหํงประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร สถาบันวิชาการ
ด๎านสหกรณ๑ และ หนํวยงานภาคเอกชนบางแหํงที่เกี่ยวข๎อง ได๎ดาเนินการอะไรบ๎างในการตอบสนอง
ตํอการพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรม และมีการดาเนินงานรํวมกันในรูปแบบความรํวมมือตํางๆ
หรือไมํอยํางไร
3.2.2 ผู๎เกี่ยวข๎องกับแผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติ อาทิ กรรมการพัฒนาการ
สหกรณ๑แหํง ชาติ ผ็บริหารหนํวยงานของรัฐ และ ผู๎นาสหกรณ๑ มีความเข๎าใจและเข๎าถึงเรื่องการ
พัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมเพียงใด และมีสํวนชํวยให๎นัวตกรรมในองค๑การสหกรณ๑เกิดขึน้ และมี
คุณคําแกํสมาชิกอยํางไร
3.3 แผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่หนึ่งและสอง และ บริบทของการดาเนินการ
ตามแผนดังกลําวเกือ้ หนุนตํอการพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมหรือไมํและอยํางไร
3.3.1 สาระของแผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่หนึ่งและสองสะท๎อนหรือบํงชี้
ถึงแนวทาง สาระ และ โอกาสการพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ๑หรือไมํ
และอยํางไร
3.3.2 โครงสร๎างการขับเคลื่อนแผน ที่ คพช.กาหนดไว๎ มีสมรรถนะในการพัฒนา
หรือสร๎าง สรรค๑นวัตกรรมหรือไมํอยํางไร
3.3.3 กฎเกณฑ๑และระเบียบตํางๆ สภาพแวดล๎อม และ เงื่อนไข ที่เกี่ยวข๎อง
เอือ้ อานวยหรือเป็นอุปสรรคตํอพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรม อยํางไร
3.3.4 โครงสร๎าง กลไก และ สภาพแวดล๎อม หรือ เงื่อนไขอะไรบ๎าง ที่ จ ะเอื้อตํอ
บรรยากาศในการพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑ในอนาคต เพื่อการยกระดับ
การพัฒนาสหกรณ๑ไทยสูํความเป็นปึกแผํนและชํวยยกระดับชีวิตความเป็นอยูํของสมาชิกและชุมชน
ตามอัตลักษณ๑ของการเป็นองค๑การธุรกิจฐานสังคมอยํางแท๎จริง
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ศึ ก ษาการเกิด ขึ้น ของการพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑น วัต กรรมที่เกิด ขึ้น ในองค๑ก าร
สหกรณ๑ระดับชาติ อันได๎แกํ ชุมนุมสหกรณ๑เจ็ดประเภท (สหกรณ๑ออมทรัพย๑ สหกรณ๑เครดิตยูเนียน
สหกรณ๑การเกษตร สหกรณ๑บริการ สหกรณ๑ร๎านค๎า สหกรณ๑นิคม สหกรณ๑ประมง) หนํวยงานของรัฐ
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อันได๎แกํ กรมตรวจบัญชีส หกรณ๑ กรมสํงเสริมสหกรณ๑ ธนาคารแหํงประเทศไทย ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ หนํวยงานภาคเอกชนบางแหํง ที่
เกี่ยวข๎องกับงานสหกรณ๑ รวมทั้งหนํวยงานระดับชาติอื่นๆ ที่ปรากฎชื่อในแผนพัฒนาการสหกรณ๑
แหํงชาติฉบับที่หนึ่งและสอง ภายใต๎ชํวงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่หนึ่งและสอง
พ.ศ. 22545 – 2549 และ 2550 - 2554 ทั้ง ที่เป็นไปตามยุทธศาสตร๑ แผนงาน โครงการ และ
ตัวชีว้ ัดตํางๆ ของแผน และ นอกเหนือแผนพัฒนาฯ โดยการศึกษานวัตกรรมนั้น จะจาแนกนวัตกรรม
ตามประเภทดังตํอไปนี้ คือ รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ (เทคนิคทางการบริหาร การมีสํวนรํวม
ของสมาชิก งานบุคลากร การเงิน-งบประมาณ สารสนเทศ ฯลฯ) สิ่งประดิษฐ๑ (เทคโนโลยี) บริการที่
ให๎แกํสมาชิก และ อื่นๆ
4.2 ศึกษาบทบาทของ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติ สันนิบาตสหกรณ๑
แหํ ง ประเทศไทยชุ ม นุ ม สหกรณ๑ ร ะดั บ ชาติ ตํ า ง ๆ สถ าบั น วิ ช าการด๎ า นสหกรณ๑ สมาคมนั ก
เศรษฐศาสตร๑ส หกรณ๑ กรมตรวจบัญชีส หกรณ๑ กองทุน พัฒนาสหกรณ๑ กรมสํงเสริมสหกรณ๑
กระทรวงการคลัง ธนาคารแหํงประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร ในการ
มีสํวนรํวมพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑
4.3 ศึกษาปัจจัยด๎านองค๑การ กฎหมาย และ สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก
ขบวนการสหกรณ๑ที่มีผลตํอหรือสัมพันธ๑กับความสาเร็จในการพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมใน
ขบวนการสหกรณ๑
4.4 ศึ กษาบทเรียนจากองค๑ก ารที่ศึก ษาและเครือขํายตํอการสร๎างสรรค๑ และ แก๎ไ ข
ปัญหาตํางๆ และในการบริห ารนวัตกรรมของสหกรณ๑ ทั้ง ในมิติของปัจจั ยน าเข๎า กระบวนการ
ผลลัพท๑ และ การสะท๎อนกลับเพื่อการปรับปรุงงานนวัตกรรมขององค๑การสหกรณ๑
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5. แผนการวิจัย ระยะเวลา 8 เดือน

กิจกรรม
1. การประสานงาน ตรวจสอบเอกสาร และ
จัดทา Inception report
2. การเก็บรวบรวมข๎อมูล และการวิเคราะห๑
ข๎อมูล
3. การสนทนากลุํมเปูาหมาย
4. การนาเสนอรายงานความก๎าวหน๎า
5. การสัมภาษณ๑เชิงลึก กับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง
6. การจัดทารายงานวิจัยและนาเสนอรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ๑
7. การปรับปรุงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ๑สํง
สกว.

เดือน
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
55 55 55 55 56 56 56 56

  










6. การทบทวนวรรณกรรม
6.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจั ยจะอาศั ยสามแนวคิด ส าคัญ คือ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจั ยประเมิน ผล
แนวคิ ด เกี่ ยวกั บขบวนการสหกรณ๑ และ แนวคิด เกี่ ย วกั บ การน านโยบายไปปฏิ บั ติ (Policy
Implementation)
6.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยประเมินผล
การวิจัยประเมินผล (Evaluation research) ชํวยให๎ได๎ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑ในระยะเวลาที่ผํานมานับตั้งแตํประกาศใช๎
แผนพัฒฯการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่หนึ่งจนจบฉบับที่สอง วํามีสภาพเชํนไร มีจุดอํอน-จุดแข็ง และ
มีปัญหาในสํวนใด และ ทาให๎สามารถได๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับที่เป็นผลวิจัยมาเป็นแนวทางการพัฒนา
หรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑ในอนาคตได๎ การวิจัยประเมินผลดาเนินการได๎ทงั้ การ
วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ แ ล ะ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช๎ ห ล า ย วิ ธี รํ ว ม กั น
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(http://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php) และการวิจัยประเมินผลในงานวิจัยครั้งนี้
จะต๎องแสดงถึงการวัดผลการพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑ และยังสามารถ
ตรวจสอบถึงการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดตํางๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในมิตินวัตกรรม ตามที่
แผนระบุไว๎นั้น
6.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์สากล และ คุณค่าสหกรณ์
6.1.2.1 หลักการสหกรณ์สากล
ในทางสากลการดาเนินงานขององค๑การสหกรณ๑ทั่วโลกจะอยูํภายใต๎
ขบวนการสหกรณ๑ ส ากล หรื อ ปั จ จุ บั น มี อ งค๑ ก ารสั ม พั น ธภาพสหกรณ๑ ส ากล (International
Cooperative Alliance = ICA) โดยยึดถือหลัก การสหกรณ๑ส ากลเจ็ดประการ (โชคชัย สุทธาเวศ
2542) ในการประเมิ น ผลแผนฯ เราสามารถตรวจสอบด๎ว ยวํา ขบวนการสหกรณ๑ไ ทยภายใต๎
แผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่สอง พ.ศ. 2550 – 2554 มีสภาพตามหลักการทั้งเจ็ดประการ
มากน๎อยเพียงใด โดยปัจจุบันหลักการสากลของสหกรณ๑ทั้ง 7 ข๎อ คือ
1) การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง :
“สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ เปิดกว้างสาหรับบุคล
ทั่วไปที่สามารถเข้ามาใช้บริการจากสหกรณ์นั้นๆได้และที่เต็มใจจะรับผิดชอบในฐานะเป็นสมาชิก
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ สถานภาพทางสังคม เชือ้ ชาติ การเมือง หรือ ศาสนา”
2) การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย :
“สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิกซึ่ง
มีส่วนร่วมอย่างแข็ง ขัน ในการก าหนดและตัดสิน ใจเรื่องนโยบาย ชายและหญิง ใดที่ทาหน้าที่เป็น
ผู้แทนจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิใน
การออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่ง คนหนึ่ง เสียง) และส าหรับสหกรณ์ในระดับอื่นๆย่อมจะ
ดาเนินการตามแนวทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน”
3) การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก :
“ในฐานะที่เงินทุนย่อมเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ สมาชิก
จึงย่อมมีส่วนร่วมกันอย่างเสมอภาคกันและโดยการควบคุมอย่างเป็นประชาธิปไตยต่อเงินทุนของ
สหกรณ์ และโดยปกติสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ามี) ในอัตราที่จากัดจากเงินลงทุน (หุ้น) ตาม
เงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงินส่วนเกินของสหกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างดังนีค้ อื : เพื่อการพัฒนาสหกรณ์โดยอาจจัดตั้งเป็นเงินทุนสารองขึ้น
ซึ่งอย่างน้อยที่สุดของเงินทุนสารองนีพ้ งึ จะกันไว้ส่วนหนึ่งที่มิใ ห้นามาแบ่งปันกัน และเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆที่มวลสมาชิกเห็นชอบ”
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4) การพึ่งตนเองและความเป็นอิสระ :
“สหกรณ์เป็นองค์ก ารที่พ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือตนเองโดยมี
การควบคุ ม จากมวลสมาชิ ก เมื่อ ใดที่ สหกรณ์ จ ะต้ องมีข้ อ ผูก พั น กั บองค์ก ารอื่ น ใดซึ่ง รวมถึ ง
หน่วยงานของรัฐบาลด้วย หรือจะต้องแสวงหาเงินทุนเพิ่มจากแหล่งทุนภายนอกสหกรณ์ สหกรณ์
จะต้องกระทาการดังกล่าวในสถานภาพที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกจะยังคงธารงไว้ซึ่งอานาจในการ
ควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตยและสหกรณ์ยังคงดารงความเป็นอิสระ”
5) การให้การศึกษา ฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก :
“สหกรณ์พึง ให้ก ารศึก ษาและการฝึก อบรมแก่ส มาชิก ผู้แ ทน
สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้จัดการและพนักงาน เพื่อให้บุคากรเหล่านีส้ ามารถเกือ้ หนุนการพัฒนา
สหกรณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล และสหกรณ์พงึ ให้ข่าวสารแก่สาธารณชนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเยาวชนและบรรดาผู้นาทางความคิดทั้งหลายในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์”
6) การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ :
“สหกรณ์จ ะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผล
สูงสุดและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยร่วมมือกัน ผ่านโครงสร้างการ
ทางานในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ ระดับนานาชาติ”
7) การเอื้ออาทรต่อชุมชน :
“สหกรณ์พงึ ดาเนินกิจการต่างๆเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ตามนโยบายที่มวลสมาชิกเห็นชอบ”
6.1.2.2 คุณค่าของสหกรณ์
หลัก การสหกรณ์ ทั้ง เจ็ ด ประการนั้น มีร ากฐานมาจากคุณ ค่าของ
สหกรณ์ (www.ica.coop/coop/principles.html) อัน ได้แ ก่ การช่วยเหลือตนเอง (self-help) ความ
รับผิดชอบด๎วยตนเอง (self-responsibility) ประชาธิปไตย (democracy) ความเทําเทียมกัน (equality)
ความเสมอภาค (equity) และ ความสามัคคี (solidarity) นอกจากนี้ในทางประเพณีเดิมแล๎ว ชาว
สหกรณ๑ยุคกํอตั้ง ยัง มีความเชื่อในคํานิยมทางจริยธรรมของความซื่อสัต ย๑ (ethical values of
honesty) ความเปิดเผย (openness) ความรับผิดชอบตํอสังคม(social responsibility) และ การให๎
ความหํวงใยตํอบุคคลอื่น (caring for others) อีกด๎วย
6.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
การศึ ก ษาการสร๎ างสรรค๑ น วั ต กรรมอาจกระท าโดยการศึ ก ษาเที ยบเคี ยง
(Benchmarking) และทาเป็นดัชนีวัดในเชิงการจัดการนวัตกรรม (Management Innovation Index)
ออกมา การจั ดการนวัต กรรมอาศัยการทางานเชิง ความคิดสร๎างสรรค๑ และ สามารถเกิด ขึ้น ได๎
เฉพาะตัวบุคคล และ การรํวมมือเป็นเครือขํายของผู๎ท่เี กี่ยวข๎อง หรือ ทางานเป็นทีม นวัตกรรมอาจ
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เกิด ขึ้น โดยกระบวนการหาแสวงหา การคั ด สรร การปฏิบั ติ การจดจํอ ตํอ การปฏิบั ติ การหา
ทางเลือกเพื่อสนองตอบลูกค๎า โดยมีระยะเวลาทางานอยํางตํอเนื่อง เป็นต๎น
ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมมีหลายประการ เชํน วัฒนธรรม
สภาพแวดล๎อม กลยุทธ๑องค๑การ การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม ลักษระสํวนบุคคล ความเชื่อ และ ทัศนคติ
สํวนบุคคลของผู๎บริหาร การใช๎เทคโนโลยี (http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation_management)
6.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
6.1.4.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย
การพัฒ นาหรื อสร๎ างสรรค๑ น วั ต กรรมในขบวนการสหกรณ๑ หาก
พิจารณาเชิงระบบของขบวนการสหกรณ๑ แล๎ว สามารถเป็นกิจกรรมของการปฏิบัติ ตามแผนหรือ
เกิด ขึ้น อยํา งเป็ น รู ปธรรมจากการน านโยบายไปปฏิ บัติไ ด๎ ซึ่ง การน านโยบายไปปฏิบั ติมีปั จ จั ย
เกี่ยวข๎องหลายประการ เชํน องค๑ประกอบสาคัญ 3 สํวนของนโยบาย คือ ตัวนโยบายสาธารณะ
(Public policy) ผู๎มีผลประโยชน๑ได๎เสียทางนโยบาย (Policy stakeholders) และ สภาพแวดล๎อมของ
นโยบาย (Policy environment) (Dye 2005) โดยการปฏิบัติตามนโยบายจะมีตัวกลาง (Agency)
สาคัญในการทาหน๎าที่ ใช๎อานาจ และมีจุดยืนแทนประชาชน (ดูแนวคิดวําด๎วย Agency perspective:
Public Administration as Agential Leaders โดย Wamsley 1990: 114-162) ในขบวนการสหกรณ๑
หนํวยงานราชการถือเป็น ตัวกลางดัง กลําว โดยเฉพาะอยํางยิ่ง กรมสํง เสริมสหกรณ๑นับวําเป็น
ตัวกลางสาคัญที่สุด ในการประสานงานด๎านแผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติกับหนํวยงานตํางๆ ทั้ง
ภาครัฐและประชาชน ในฐานะที่อธิบดีกรมสํงเสริมสหกรณ๑เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ๑แหํงชาติ ภายใต๎แนวนโยบายพืน้ ฐานแหํงรัฐ ที่กาหนดไว๎โดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ให๎รัฐ
ต๎องสํงเสริมและคุม๎ ครองระบบสหกรณ๑ที่เป็นอิสระ
นอกจากนี้ ในการตรวจสอบการพัฒนาและสร๎างสรรค๑นวัตกรรมใน
ขบวนการสหกรณ๑ ที่มี นัยของการปฏิบั ติต ามนโยบายและแผนนั้ น ยัง จ าเป็น ต๎อ งพิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพันธ๑ของหนํวยงานและองค๑การตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องด๎วย เพราะความสาเร็จของการพัฒนา
และสร๎างสรรค๑น วัต กรรมในขบวนการสหกรณ๑ควรต๎องเกิดอยํางเป็นองค๑ร วม (ดูประกอบเรื่อง
Understanding Intergovernmental Relations โดย Wright 1995) ในงานวิจัยชิน้ นีจ้ ะทาการศึกษาการ
พัฒนาและสร๎างสรรค๑นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑ภายใต๎แผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่
หนึ่ง และสอง โดยการรองรับของรั ฐ ธรรมนูญและรัฐ บาล ผํานการก ากับ ของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติ ซี่งเป็นการจัดการเชิงสถาบันที่เกิดขึน้ ใหมํในรูปองค๑คณะของการบริหาร
แบบมีสํวนรํวมระหวํางรัฐกับประชาชน เราจึงอาจกลําวได๎วําการกาหนดนโยบายเชํนนี้เป็นตัวแบบ
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การกาหนดนโยบายแบบสถาบันอยํางหนึ่ง (Institutional model) (Dye 2005) อันเป็นสถาบันยํอย
ภายใต๎ระบบการบริหารราชการแผํนดินของฝุายบริหารการวิเคราะห๑การปฏิบัติตามและประเมินการ
ปฏิบัติตามนโยบาย (Policy monitoring and evaluation) เป็นแบบแผนหนึ่งที่นิยมใช๎กันในวงการ
วิชาการด๎านนโยบายสาธารณะ (Hill 1993) ตัวแปรที่เกี่ยวข๎องกับการวิเคราะห๑จะเป็นไปตามกรอบ
การวิเคราะห๑ เชิงระบบ เชํน ระบบงานสํวนกลางของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ๑แ หํง ชาติ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบั ติตามแผน หนํวยงานราชการในระดับกรมและจังหวัด องค๑การ
สหกรณ๑ตํางๆ ข๎าราชการ ผู๎นาสหกรณ๑ เจ๎าหน๎าที่ คํานิยม และระเบียบหรือกฎเกณฑ๑ที่เกี่ยวข๎อง
เป็นต๎น และ การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ในการทาหน๎าที่ของหนํวยงานเหลํานี้ เปูาหมายสาคัญของ
การประเมินการปฏิบัติตามนโยบายหรือการปฏิบัติตามแผนแหํงชาติด๎านสหกรณ๑ก็คอื การปรับปรุง
นโยบาย และทาให๎แผนงานสหกรณ๑ได๎รับการสํงเสริมให๎มีการพัฒนาและสร๎างสรรค๑นวัตกรรมใน
ขบวนการสหกรณ๑ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น การประเมินผลนโยบายและการศึกษาการปฏิบัติตามนโยบายจึง
เป็นเรื่องที่ต๎องพิจารณาอยํางสัมพันธ๑กั น (Pressman and Wildavsky 1984) การวิจัยประเมินผลจึง
ต๎องมีค๎นหาสภาพและกระบวนการที่เกิดขึ้นของการพัฒนาและสร๎างสรรค๑นวัตกรรมในขบวนการ
สหกรณ๑ ปัญหาของการพัฒนาและสร๎างสรรค๑นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑ และแสวงหาทางเลือก
หรือข๎อเสนอใหมํๆ ที่หลีกหนีจุดอํอนของการปกิบัติที่ผํานมาให๎เกิดความเหมาะสมในการพัฒนาและ
สร๎างสรรค๑นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑ภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงใหมํๆ ยิ่งขึ้น
6.1.4.2 การประเมินผลเชิงระบบ
การประเมิน การการพัฒนาและสร๎างสรรค๑นวัต กรรมในขบวนการ
สหกรณ๑สามารถพิจารณาเชิงระบบ คือ ปัจจัยนาเข๎า (Input) กระบวนการปฏิบัติ (Process) และ ผล
ที่เกิดขึน้ (ผลผลิต/ผลลัพท๑/ผลกระทบ) (Product/Output/Outcome) และผลสะท๎อนกลับ (Feed back)
โดยการปฏิบัติจะอยูภํ ายใต๎สภาพแวดล๎อมภายใน (Internal context) และภายนอกระบบงานราชการ
(External context) (Easton 1965, Thompson 1967 และ Dye 2005) และ ดังนั้นปัจจัยเกี่ยวข๎องที่
ต๎องทาการศึกษาคือ
1) ปัจจัยนาเข้า (Input) ได๎แกํ
1.1) แนวคิด และ สาระของแผนอันครอบคลุมหัวข๎อที่เป็นวิสัยทัศน๑
พันธกิจ เปูาหมาย ยุทธศาสตร๑ และ แผนด๎านตํางๆ ตามแผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่สอง
พ.ศ. 2550 – 2554 (Input -1)
1.2) โครงสร๎ า งของหนํ ว ยงานตํ างๆ กลไก และเครื อ ขํ า ยของ
หนํวยงานและองค๑ก ารที่เป็น ตัวกระทาในการปฏิบัติตามแผน (Input -2) อาทิ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ๑ กองทุนพัฒนาสหกรณ๑ กรมสํงเสริมสหกรณ๑ กระทรวงการคลัง ธนาคารแหํงประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร ชุมนุมสหกรณ๑แหํงชาติ สมาคมนักเศรษฐศาสตร๑
สหกรณ๑ สถาบันวิชาการตําง ๆ และองค๑การตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เชํน สันนิบาตสหกรณ๑แหํงประเทศ
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ไทย และ เครือขํายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับแผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่สอง พ.ศ. 2550 –
2554 และ ที่อาจเกิดขึน้ โดยไมํเกี่ยวกับแผนฯ (Input -2)
1.3) คนหรือบุคคลทีป่ ฏิบัติงานในองค๑การตํางๆ ในเชิงตาแหนํง
ปริมาณ ทักษะ ความชานาญ และ คํานิยม ฯลฯ (Input -3)
1.4) งบประมาณ (Input -4)
1.5) เครื่องมือและ อุปกรณ๑สาคัญๆ ในการทางาน (Input -5)
1.6) อื่นๆ (Input -6)
2) กระบวนการปฏิบัติ (Process) ได๎แกํ การพัฒนาและสร๎างสรรค๑
นวัต กรรมในขบวนการสหกรณ๑ ข องชุ มนุ มสหกรณ๑ป ระเภทตํางๆ และ ของหนํว ยงานราชการ
สถาบันการศึกษา และหนํวยงานเอกชนที่เกี่ยวข๎อง และการสนับสนุนจากการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
การสหกรณ๑แหํงชาติทงั้ สองฉบับ อันประกอบด๎วย
2.1) การทาหน๎าที่ของสํวนงานราชการ ในภารกิจที่รับผิดชอบตาม
แผน พัฒนาการสหกรณ๑ แหํงชาติฉบับที่สอง พ.ศ. 2550 – 2554 และสํงเสริมให๎สํวนราชการ
สํวนกลางและภูมิภาคปฏิบัติ (Process -1)
2.2) การจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบัติตามแผน (Process -2)
2.3) วิธีการปฏิบัติหรือไมํปฏิบั ติตามแผนในระดับสํวนกลางและ
พื้นที่ (Process -3)
2.4) การทาหน๎าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติ
(Process -4)
2.5) การทาหน๎าที่ของผู๎นาหรือผู๎บริหาร อาทิ อธิบดี ผูน๎ าสหกรณ๑
เจ๎าหน๎าที่ สหกรณ๑ และนักวิชาการ (Process -5)
3) ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต/ผลลัพท๑/ผลกระทบ) (Product/Outcome/
Impact) การพิจารณาผลที่เกิดขึน้ นัน้ จะพิจารณาทั้งผลผลิต ผลลัพธ๑ที่เป็นผลกระทบระยะสัน้
(Short-term results) และระยะยาว (Long-term results) ในเรื่องทีส่ ามารถมีข๎อมูลชีว้ ดั ได๎ ดังนั้น
ผลผลิตที่คน๎ หาในงานวิจัยนีค้ อื รายการและคุณลักษระของนวัตกรรมทีเ่ กิดจากโครงการหรือ
กิจกรรมการตามแผน หรือ นอกเหนือแผน และการจัดการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการนาแผนไปสูกํ าร
ปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องตํอการพัฒนาและสร๎างสรรค๑นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑ (P – 1, 2, 3….)
4) สภาพแวดล้อมภายในขบวนการสหกรณ์ (Internal context)
ได๎แกํ การสนับสนุนทางกฎหมาย พ.ร.บ. สหกรณ๑ พ.ศ. 2542 กฎและระเบียบ คาสั่ง และประกาศ
ตํางๆ สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง (IC – 1, 2, 3….)
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5) สภาพแวดล้อมภายนอกขบวนการสหกรณ์ (External context)
ได๎แกํ นโยบายพื้นฐานแหํงรัฐของรัฐธรรมนูญ 2550 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
นโยบายรัฐบาล การกากับและสนับสนุนโดยรัฐมนตรีวําการและชํวยวําการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ บรรยากาศทางการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม สภาวะทางด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ขบวนการสหกรณ๑สากล และ กติการะหวํางประเทศ (XC – 1, 2, 3….)
6.2 การตรวจสอบเอกสาร (เบื้องต้น)
นับจาก พ.ศ. 2542 ขบวนการสหกรณ๑ไทยดาเนินการภายใต๎ พรบ. สหกรณ๑ พ.ศ.
2542 แทนฉบับ พ.ศ. 2511 และมีการประกาศใช๎แผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่หนึ่งระหวําง
พ.ศ. 2546 – 2549 และ แผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่สอง พ.ศ. 2550 – 2554 ขณะนี้
ประเทศไทยกาลังจะประกาศใช๎แผนพัฒนาการสหกรณ๑ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งอยูํใน
ขัน้ ตอนการยกรํางเกือบแล๎วเสร็จและเสนออขออนุมัติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติ ใน
รายงานการยกรํางแผนพัฒนาการสหกรณ๑ ฉบับที่ 3 ของโครงการจัดทาแผนพัฒนาการสหกรณ๑
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยคณะรัฐศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย (สนับสนุนทุนโดยกรม
สํงเสริมสหกรณ๑) ได๎ประเมินสถานการณ๑ทั่วไปของระบบสหกรณ๑ไทย อันแสดงถึงความสาเร็จและ
ส า เ ร็ จ ผ ล บ า ง สํ ว น แ ล ะ ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ไ ว๎ ดั ง นี้
(http://203.185.148.54/cpd/cpdinter/download/data.pdf หน๎า 75 และ 103-105)
“การสหกรณ์ ใ นประเทศไทยได้เจริญเติบโตมาโดยล าดับ จากการส่ง เสริมของ
ภาครัฐ สหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเติบโตสูงสุดในปี พ .ศ. 2546 แต่
เริ่มมีแนวโน้มลดต่าลงเรื่อยๆ ในช่วงปี พ .ศ. 2547 – 2550 แนวโน้มการเติบโตของจานวนสหกรณ์
ในภาคการเกษตรประมาณร้อยละ 2.37 และนอกภาคการเกษตร คิดเป็น ร้อยละ 3.30 ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึน้ กับการสหกรณ์ในประเทศไทย และจากผลการศึกษาวิจัยที่ได้อภิปรายข้างต้น
ชีว้ า่ คนไทยจานวนมากยัง ไม่เข้าใจหลักการสหกรณ์ และไม่ตระหนักเห็นความสาคัญของสหกรณ์
และไม่มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง การดาเนินการของรัฐและเอกชนมีการแข่งขันช่วงชิงกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกันกับสหกรณ์ การดาเนินงานของสหกรณ์ยังคงเป็นแบบต่างคนต่างทาไม่มีแผนการดาเนินงาน
ที่ประสานประโยชน์ร่วมกันในภาพรวม ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ของภาครัฐยังไม่
สามารถดาเนินการตามเป้าประสงค์และตัวชีว้ ัดที่กาหนดไว้ในแผนต่างๆ มีการดาเนินการในลักษณะ
แยกส่วน นอกจากนั้น สหกรณ์ ยัง แสดงความต้องการพึ่ง พิง ภาครัฐ โดยเฉพาะเงิน ทุน โดยมีข้อ
เรียกร้องต่างๆ ที่แสดงถึงความไม่สามารถในการพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบาย
ของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของสหกรณ์ เช่น โครงการพักชาระหนี้ นโยบายรับ
จานาพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น ที่มีลักษณะการหยิบยื่นให้มากกว่าการมุ่งหวังให้มีก ารพึ่งพา
ตนเองตามหลักการของสหกรณ์”
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ในการทบทวนผลการดาเนินงานแผนพัฒนาการสหกรณ๑ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2
โดยสังเขปพบวํา (http://203.185.148.54/cpd/cpdinter/download/data.pdf หน๎า 103-105)
“ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ๑ภายใต๎กรอบวิสัยทัศน๑ของแผนพัฒนาการสหกรณ๑
ฉบับที่ 1 มุํงเน๎นไปที่การพัฒนาสหกรณ๑ในฐานะการเป็นองค๑การชํวยเหลือตนเองที่ยึดมั่นในคุณคํา
สหกรณ๑ (Co–operative Values) และการเชื่อมโยงเครือขําย เพื่อพัฒนาความเข๎มแข็งขององค๑การและ
ความเป็ นธรรมาภิ บาล เพื่ อสนองตอบตํ อ สมาชิก ชุม ชน สั ง คม และประเทศ โดยได๎ ก าหนด
ยุทธศาสตร๑ไว๎ 6 ด๎าน ได๎แกํ (1) การพัฒนาคนที่เกี่ยวข๎องกับสหกรณ๑ (2) การพัฒนาคุณภาพของ
สหกรณ๑ (องค๑กร) (3) การพัฒนาโครงสร๎างขบวนการสหกรณ๑และเครือขําย (4) การปรับปรุงแก๎ไข
กฎหมายสหกรณ๑ (5) การพัฒนาระบบสนับสนุน (ด๎านวิชาการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ และการตรวจสอบ ) และ (6) การพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจ
เรื่องสหกรณ๑ ซึ่ง
ประกอบด๎วยกลยุทธ๑ทั้งสิน้ 29 กลยุทธ๑ แนวทางการดาเนินการภายใต๎กรอบกลยุทธ๑
ทั้งสิน้ 171 แนวทาง และได๎กาหนดให๎กรมสํงเสริมสหกรณ๑ในฐานะหนํวยงานที่ทาหน๎าที่เ ลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติ ดาเนินการผลักดันการแปลงยุทธศาสตร๑การพัฒนาสูํ
การปฏิบัติของหนํวยงานรัฐ และขบวนการสหกรณ๑”
ปัญหาของการด าเนิ น การตามแผนพัฒนาการสหกรณ๑แ หํง ชาติ ฉ บั บที่ ห นึ่ ง ทิ ศ
ทางการพัฒนาการสหกรณ๑ภายใต๎กรอบวิสัยทัศน๑ของแผนพัฒนาการสหกรณ๑ฉบับ ที่ 1 มุํงเน๎นไปที่
การพัฒ นาสหกรณ๑ ใ นฐานะการเป็ น องค๑ ก ารชํว ยเหลื อตนเองที่ยึ ด มั่น ในคุ ณ คํา สหกรณ๑ (Co–
operative Values) และการเชื่อมโยงเครือขําย เพื่อพัฒนาความเข๎มแข็งขององค๑การและความเป็น
ธรรมาภิบาล เพื่อสนองตอบตํอสมาชิก ชุมชน งคม และประเทศ โดยได๎กาหนดยุทธศาสตร๑ ไว๎ 6
ด๎าน ได๎แกํ (1) การพัฒนาคนที่เกี่ยวข๎องกับสหกรณ๑ (2) การพัฒนาคุณภาพของสหกรณ๑ (องค๑กร)
(3) การพัฒนาโครงสร๎างขบวนการสหกรณ๑และเครือขําย (4) การปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายสหกรณ๑
(5) การพัฒนาระบบสนับสนุน (ด๎านวิชาการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการ และการตรวจสอบ ) และ (6) การพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจเรื่องสหกรณ๑ ซึ่ง
ประกอบด๎วยกลยุทธ๑ทั้งสิน้ 29 กลยุทธ๑ 171 แนวทาง พบวํามีการดาเนินการไมํครบทุกแนวทางที่ตั้ง
เอาไว๎ และ ขาดการกาหนดดัชนีวัดที่ครอบคลุมการวัดผลอยํางเพียงพอ
ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ๑ไทยภายใต๎กรอบวิสัยทัศน๑ของแผนพัฒนาการสหกรณ๑
ฉบับที่ 2 เริ่มต๎นจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงในกลุํมคนและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง การพัฒนาระบบ
สหกรณ๑เพื่อน าไปสูํก ารตอบสนองสมาชิก และผู๎ที่เข๎ามามีสํวนรํวมในระบบสหกรณ๑ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และการบรรลุวสิ ัยทัศน๑ท่วี าํ “มุํงสร๎างระบบสหกรณ๑ที่มีคุณคํา เพื่อการนาพาสูํ
สังคมอยูเํ ย็นเป็นสุข” โดยได๎กาหนดยุทธศาสตร๑ไว๎ 5 ด๎าน ได๎แกํ (1) สํงเสริมให๎คนในชาติศรัทธา
และเชื่อมั่น ในคุ ณ คําสหกรณ๑ และปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง (2) พัฒนาผู๎น าและผู๎มีสํว น
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เกี่ยวข๎องกับสหกรณ๑ให๎มีศักยภาพและความพร๎อมที่จะเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อน
สหกรณ๑ไปในทิศทางของการเป็นองค๑การพึ่งพาตนเอง (3) พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ๑ให๎
เป็นองค๑การที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล (4) พัฒนาระบบเครือขํายความรํวมมือใน
การเชื่อมร๎อยหํวงโซํอุปทานเพื่อประโยชน๑สูํสมาชิกและสังคมอยํางเที่ยงธรรม และ (5) พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ๑ที่เกือ้ หนุนการพึ่งพาตนเองและการรํวมมือกันระหวํางสหกรณ๑ประกอบด๎วยแผนงาน
26 แผนงาน และโครงการ 80 โครงการ
สาหรับแผนฉบับทีส่ องที่เพิ่งจบลงไปนั้น มีการรายงานเดียวกันถึงสภาพปัญหาการ
ดาเนินงานแผนไว๎พอสังเขป ขอคัดมาสํวนหนึ่ง ดังนี้
(http://203.185.148.54/cpd/cpdinter/download/data.pdf หน๎า 105)
“ผลการพัฒนาการสหกรณ๑ที่ผํานมามีปัญหาอุปสรรคในอดีตยังไมํมีความเข๎มแข็ง
เทําที่ควร สมาชิกสหกรณ๑สํวนใหญํยังขาดการให๎ความรํวมมือ ขาดความรู๎ความเข๎าใจในหลักการ
อุดมการณ๑ และวิธีการของสหกรณ๑อยํางแท๎จริง ขาดการสร๎างเครือขําย การมีเครือขํายรํวมกัน จะ
ชํวยทาให๎การบริหาร การจัดการหรือชํวยแก๎ไขปัญหาบางอยํางรํวมกัน ขาดงานวิจัยเชิงพัฒนาและ
เชิงคุณภาพ ขาดคนที่มีจริยธรรม คุณธรรมและมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องสหกรณ๑อยํางแท๎จริงเข๎า
มาบริหารจัดการ ยังไมํประสบผลสาเร็จเทําที่ควร ยังล๎มลุกคลุกคลาน มีปัญหาการกลําวหาเรื่อง
การทุจริต อยูํคํอนข๎างมาก สหกรณ๑ ยัง ไมํได๎น าวิธีก ารของสหกรณ๑ไปสูํภาคการปฏิบัติอยํางเป็น
รูปธรรม หรือชัดเจนเทําที่ควร สมาชิกสหกรณ๑มักให๎ความสาคัญเรื่องการกู๎เงินมากกวําเรื่องอื่นๆ
ปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ๑ฯ พบวํา มีประเด็นการ
พัฒนาในแตํละยุทธศาสตร๑คํอนข๎างกว๎างและมีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องหลายหนํวย แตํละหนํวยงานให๎
ความสาคัญเฉพาะประเด็นที่เชื่อมโยงกับภารกิจของหนํวยงานเทํานั้น ทาให๎การถํายทอดแผนฯ สูํ
การปฏิบัติขาดการบูรณาการ ขณะเดียวกัน ระบบการจัดสรรงบประมาณไมํเพียงพอ และไมํเอื้อ
ตํอการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร๑ท่ตี ๎องการการท างานรํวมกันของหลายหนํวยงาน ประกอบกับภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก สํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจไทยในชํวง ปี พ.ศ. 2551 – 2552 และ
วิกฤตความขัดแย๎งทางการเมืองในประเทศ ได๎มีสํวนทาให๎การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ๑ฯไมํ
ประสบผล เนื่องจากรัฐบาลและภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องให๎ความส าคัญกับการแก๎ปัญหาเศรษฐกิจ
รวมถึงเรํงสร๎างความปรองดองในสังคมไทย ขณะที่การเปลี่ยนรัฐบาลหลายชุดตลอดชํวงเวลาของ
แผนฯ ทาให๎การ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ๑ขาดความตํอเนื่อง
นอกจากนี้ ในระดั บ ที่ สู ง กวํ า แผน ในเชิ ง นโยบายแหํ ง รั ฐ รั ฐ ธรรมนู ญ แหํ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติในมาตรา 84 (9) ที่วํา “(๙) สํงเสริม สนับสนุน และคุ๎มครอง
ระบบสหกรณ๑ให๎เป็นอิสระ และการรวมกลุํมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุํม
ของประชาชนเพื่อดาเนินกิจการด๎านเศรษฐกิจ” อันพัฒนาความสืบเนื่องมาตั้งแตํรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 ที่บัญญัติไว๎ใกล๎เคียงกัน และจากแนวนโยบายดัง กลําว นับตั้ง แตํ พ.ศ. 2552 ขบวนการ
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สหกรณ๑ไทยให๎ความสาคัญกับการยกระดับความสาคัญของสหกรณ๑ไทยในระดับชาติมากขึ้น โดย
เรียกร๎องให๎ รัฐบาลประกาศให๎ ส หกรณ๑เป็น วาระแหํงชาติ คณะกรรมาธิก ารเกษตรและสหกรณ๑
วุฒิสภา ได๎ให๎ความรํวมมือกับขบวนการสหกรณ๑ไทยดาเนินการศึกษาเพื่อผลักดันในเรื่องนี้ มีความ
ตอนหนึ่งของรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการสํงเสริมสนับสนุนให๎สหกรณ๑เป็นวาระแหํงชาติ ใน
โอกาสทศวรรษครบ 100 ปี ของสหกรณ๑ไทย โดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ๑ วุฒิสภา
รายงานไว๎ตอนหนึ่งวํา
“สหกรณ์ยังมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการยังขาดประสิทธิภาพ กลไกภาครัฐยัง
ไม่ได้ให้การสนับสนุนที่เหมาะสม การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิดของสหกรณ์ไม่ขยายไปสู่
ประชาชนและผู้ เกี่ ยวข้องที่จ ะใช้ป ระโยชน์ จ ากระบบสหกรณ์ไ ด้อ ย่า งถูก ต้อ ง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ปัญหาความยากจนของประเทศได้อย่างยั่งยืน จึงเห็นสมควรเสนอให้ “สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ”
โดยมีแนวทางดาเนินการหลังการประกาศ “สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ” ดังนี้
1. การพัฒนาและขับเคลื่อนการรวมกลุ่มในชนบท ให้เป็นฐานรากสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คม โดยมีองค์ก ารบริห ารส่วนท้ องถิ่น เป็น ผู้ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน
2.ผลัก ดัน ให้รัฐ ก าหนดหลัก สูต รสหกรณ์ไว้ในการเรียนการสอน และการศึก ษา
อบรมผู้นาทุกระดับ
3.
การปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ของภาครัฐ ให้มีความ
เป็ น เอกภาพ และมีส่ วนร่ว มจากขบวนการสหกรณ์ รวมถึง ปรับ ทิศ ทางการ
ส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งเน้นการกาหนดและพัฒนามาตรฐานสหกรณ์
4.รัฐต้องสนับสนุนด้านงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขบวนการสหกรณ์
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ในสมัยปัจ จุบันของรัฐบาลนายกยิ่ง ลัก ษณ๑ ชิน วัต ร เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
กรมสํง เสริมสหกรณ๑มีการจัด ตั้งคณะกรรมการกาหนดประเด็นการขับเคลื่อนสหกรณ๑เป็นวาร ะ
แหํ ง ชาติ (กสส.) (http:// www.cpd.go.th/cpd/cpdinter/download/data55/250455/18.pdf และ
http://www.cpd.go.th/ cpd/cpdinter/download/data55/250455/SS.pdf) คณะกรรมการชุดนี้ ได๎นา
ความเห็นในรายงานของคณะกรรมาธิก ารวุฒิสภาดังที่ก ลําวแล๎วข๎างต๎น มากาหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนให๎สหกรณ๑เป็นวาระแหํงชาติตํอไป ดังตํอไปนี้
1. สนับสนุ น พัฒนาและขับเคลื่ อนการรวมกลุ่มของประชาชนให้เป็น ฐานราก
สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการสหกรณ์
2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สหกรณ์ของคนในชาติในทุกระดับ
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3. การปฎิ รูปโครงสร้า งหน่วยงานภาครัฐ ที่ เกี่ยวกั บงานส่ ง เสริ มสหกรณ์ ให้ มี
เอกภาพ และมีส่วนร่วมจากขบวนการสหกรณ์ รวมทั้งปรับทิศทางการส่งเสริม
สหกรณ์ มุ่งเน้นการกาหนดและพัฒนามาตรฐานสหกรณ์
4. รัฐต้องสนับสนุนด้านงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขบวนการสหกรณ์
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
5. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ ให้เอือ้ ต่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
ภายใต้หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์
ข๎อมูลดังกลําวจากแผนทั้งสองฉบับและนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน สะท๎อนวําในรอบ
ประมาณสิบปีที่ผํานมา มีนัยบางประการที่สื่อถึงหรือเปิดโอกาสให๎มีการสร๎างสรรค๑และเรํงเร๎าตํอ
ความก๎าวหน๎าทางนวัตกรรมของขบวนการสหกรณ๑ไทยเกิดขึน้ อาทิ การระบถึงคุณคําสหกรณ๑ (และ
วัฒนธรรมสหกรณ๑) ความรู๎ ผู๎นาและสมาชิก หลักสูตรการอบรมด๎านสหกรณ๑ การขับเคลื่อนการ
รวมกลุํม การขยายเครือขําย การบํงชีเ้ ชิงการปฏิรูปโครงสร๎างขบวนการสหกรณ๑ ระบบการเงินและ
การจัดการงบประมาณ และ การปรับปรุงกฎหมาย และอยํางไรก็ตาม ก็มีบางสิ่งบางประการใน
อนาคตที่เป็นเงื่อนไขของการพัฒนาและสร๎างสรรค๑นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑ และมีอุ ปสรรค
อยูดํ ๎วย อาทิ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และ นโยบายด๎านสหกรณ๑โดยฝุายการเมือง และ การแปลง
สารนโยบายไปสูํการปฏิบัติของหนํวยงานราชการ เป็นต๎น (ดังที่จะดาเนินการวิเคราะห๑และประเมิน
เนือ้ หาอยํางละเอียดในชํวงแรกของการเริ่มต๎นการวิจัยตํอไป)
การขับเคลื่อนสหกรณ๑เป็น วาระแหํงชาติที่คาดหวังกันทั่วไป จึงเป็นเปูาหมายรํวม
ของขบวนการสหกรณ๑และรัฐบาลในปัจจุบันและอนาคต และแม๎วําสาระสาคัญๆ อาจจะยังไมํบรรลุ
ความเห็ น รํวมกัน อยํางเบ็ด เสร็จ แตํ ก ารประกาศวาระดัง กลําวยํอมจะมีผ ลตํอทิศ ทางของการ
ดาเนินงานของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง และการจะเกิดขึ้ น ของการพัฒนาและสร๎างสรรค๑น วัตกรรมใน
ขบวนการสหกรณ๑ ในอนาคต ฉะนั้น การวิจัยเพื่อค๎นหางการพัฒนาและสร๎างสรรค๑นวัตกรรมใน
ขบวนการสหกรณ๑ โดยเอาระยะเวลาและแผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติทงั้ สองฉบับเป็นตัวตั้งจึงมี
คุณ คํา ที่จ ะนาผลมาใช๎ประโยชน๑เพื่อเติมเต็มการบรรลุเปูาหมายของการเป็น วาระแหํงชาติของ
สหกรณ๑ไทยอีกด๎วย
7. วิธกี ารวิจัย
7.1 การวิจัยเอกสารครอบคลุมถึงเอกสารของขบวนการสหกรณ๑และหนํวยงานราชการ
อาทิ แผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่หนึ่ง สอง และสาม รายงานการประชุม / การสัมมนา
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รายงานวิจัยด๎านสหกรณ๑ เอกสารการประเมินคุณภาพ ผลงาน และมาตรฐานสหกรณ๑ สิ่งประดิษฐ๑
หลักฐาน บทความวิชาการ และอื่นๆ
7.2 การสารวจความคิดเห็นของผู๎นาสหกรณ๑ สานักงานสหกรณ๑จังหวัด และหัวหน๎า
สํวนราชการ ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมภายใต๎ชํวงเวลาของแผนหนึ่งและสอง ประมาณ
๕๐๐ คน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับประเภทนวัตกรรมที่เกิดขึน้ วิธีการสร๎างสรรค๑ ปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาและบริหารงานนวัตกรรม รวมทั้งข๎อเสนอแนะในการเสริมสร๎างนวัตกรรมขององค๑การ
สหกรณ๑ประเภทตํางๆ และ ในภาพรวมของขบวนการสหกรณ๑ในอนาคต
7.3 การจัดสนทนากลุํมเปูาหมายของสันนิบาตสหกรณ๑แหํงประเทศไทย กรมตรวจบัญชี
สหกรณ๑ กองทุนพัฒนาสหกรณ๑ กรมสํงเสริมสหกรณ๑ กระทรวงการคลัง ธนาคารแหํงประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร ชุมนุมสหกรณ๑แหํงชาติ สมาคมนักเศรษฐศาสตร๑
สหกรณ๑ สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ และสถาบันที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง ประมาณ ๓๐ คน เพื่อประเมิน
สถานภาพและสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการเกิดขึน้ และการจัดการนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑
7.4 การสัมภาษณ๑เชิงลึก ผู๎บริหารระดับนโยบายขององค๑กรกลางในขบวนการสหกรณ๑
ตําง ๆ กรมสํงเสริมสหกรณ๑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ๑ สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ และนักวิชาการที่
เกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร๑ ประมาณ 20 คน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับปัญหา
และข๎อเสนอแนะตํอการพัฒนาและสร๎างสรรค๑นวัตกรรมที่ผํานมา รวมทั้งการจัดการนวัตกรรมใน
ขบวนการสหกรณ๑ในอนาคต
7.5 การศึกษาดูงานในสหกรณ๑หรือองค๑การบางแหํงที่มีการสร๎างสรรค๑หรือสํงเสริมให๎
เกิดการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑ที่เป็นจริง 5 วัน (ครั้ง) อาทิ กรมสํงเสริมสหกรณ๑
กรมตรวจบัญชีส หกรณ๑ ชุมนุมสหกรณ๑ร ะดับชาติ (บางแหํง ) และ สถาบัน วิชาการด๎านสหกรณ๑
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได๎ข๎อมูล ที่แสดงถึงสิ่งประดิษฐ๑ เทคนิคการจัดการ และ อื่นๆ ที่เป็นนวัตกรรมใน
ขบวนการสหกรณ๑
8.2 ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับความสาเร็จ และความไมํสาเร็จของการพัฒนาและ
สร๎างสรรค๑นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑ ภายใต๎แผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติฉบับที่สอง
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8.3 ทราบถึงปัญหาตํางๆ ในการพัฒนาและสร๎างสรรค๑นวัตกรรม และแนวทางการจัดการ
นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑ ขององค๑การตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
8.4 ได๎แนวคิดในการพัฒนาและสร๎างสรรค๑นวัตกรรม และแนวทางการจัดการนวัตกรรมใน
ขบวนการ สหกรณ๑เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปขบวนการสหกรณ๑ ที่ควรจะเป็นในอนาคต
9. ผลงานที่ต้องส่ง สกว. ประกอบด้วย
1) รายงานวิจัยที่แสดงถึงรายชื่อนวัตกรรมและคุณลักษณะโดยสังเขปของนวัตกรรม
ที่เกิดขึน้ ในขบวนการสหกรณ๑ ในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2546- 2554) หลังจากการประกาศใช๎
พ.ร.บ. สหกรณ๑ พ.ศ. 2542 โดยจาแนกเป็นประเภทๆ เชํน สิ่งประดิษฐ๑ เทคนิคการจัดการ และ อื่นๆ
ตามสังกัดประเภทหนํวยงานและสหกรณ๑ประเภทตํางๆ รวมทั้งประโยชน๑ของนวัตกรรมเหลํานั้นแกํ
ขบวนการสหกรณ๑ (และสังคม) ไทย
2) รายงานวิจัยที่พรรณนาและอธิบายถึงพัฒนาการ วิธีและกระบวนการสร๎างสรรค๑
นวัตกรรม ตํางๆ โดยคัดสรรเฉพาะนวัตกรรมเดํนๆ ที่เกิดขึ้น จากปัจจัยด๎านองค๑การ และปัจจัยอื่นๆ
เชํน กฎหมาย และ สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกขบวนการสหกรณ๑ที่เอื้ออานวยหรือสํงเสริม
ตํอการพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมให๎เกิดขึ้น ครอบคลุมถึงการแสดงให๎เห็นวํา:
2.1 หนํวยงานตํางๆ เชํน สันนิบาตสหกรณ๑แ หํงประเทศไทย กรมตรวจบัญชี
สหกรณ๑ กองทุนพัฒนาสหกรณ๑ กรมสํงเสริมสหกรณ๑ กระทรวงการคลัง ธนาคารแหํงประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร ชุมนุมสหกรณ๑แหํงชาติ สมาคมนักเศรษฐศาสตร๑
สหกรณ๑ สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑ และองค๑กรตําง ๆ ได๎สร๎างสรรค๑นวัตกรรม มีสํวนรํวมในการ
พัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรม และได๎ดาเนินการอะไรบ๎างหรือไมํและอยํางไรในการตอบสนองตํอ
การพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมที่เกิดขึน้ ในขบวนการสหกรณ๑
2.2 ผู๎เกี่ยวข๎องกับแผนพัฒนาการสหกรณ๑แหํงชาติมีความเข๎าใจและเข๎าถึงเรื่อง
การพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมมากน๎อยเพียงใด
3) รายงานวิจั ยที่อธิบายถึงวําบริบทของการด าเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ๑
แหํงชาติฉบับที่หนึ่ง และสองเกื้อหนุน ตํอการพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมหรือไมํและอยํางไร
ครอบคลุมถึงการแสดงให๎เห็นวํา:
3.1 โครงสร๎ างการขับ เคลื่ อ นแผน ที่ คพช.ก าหนดไว๎ มี ส มรรถนะในการ
เอือ้ อานวยตํอการพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรมอยํางไร
3.2 กฎหมายหรื อ กฎเกณฑ๑แ ละระเบี ยบตํ างๆ หรือ เงื่ อ นไข ที่ เกี่ ย วข๎ อ ง
เอือ้ อานวยหรือเป็นอุปสรรคตํอพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑นวัตกรรม อยํางไร
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3.3 โครงสร๎ า งและกลไกอะไรที่ จ ะเอื้ อ ตํ อ บรรยากาศในการพัฒ นาหรื อ
สร๎างสรรค๑น วัตกรรมในขบวนการสหกรณ๑ในอนาคต เพื่อการยกระดับการพัฒนาสหกรณ๑ไทยสูํ
ความเป็นปึกแผํนและชํวยยกระดับชีวิตความเป็นอยูขํ องสมาชิกและชุมชนตามอัตลักษณ๑ของการเป็น
องค๑การธุรกิจฐานสังคมอยํางแท๎จริง
4) แนวคิดและแนวทางการสํงเสริมการพัฒนาและการบริหารนวัตกรรมของ
ขบวนการสหกรณ๑ ในอนาคต
11. ทีมวิจัยและที่ปรึกษา
11.1 ที่ปรึกษา
1. ศาสตราจารย๑ อาบ นคะจัด

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร๑สหกรณ๑

2. วัฒนา พัฒนพงศ๑ อาจารย๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ๑

3. รศ.จุฑาทิพย๑ ภัทราวาท

ผู๎อานวยการสถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑

4. อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน๑

ผู๎ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด๎านสหกรณ๑

11.2 ทีมวิจัย
1. หัวหน๎าโครงการวิจัย

ดร. โชคชัย สุทธาเวศ
อาจารย๑คณะสังคมศาสตร๑และมนุษย๑ศาสตร๑
มหาวิทยาลัยมหิดล และเลขาธิการมูลนิธนิ ิคม
จันทรวิทุร

2. ผู๎ชํวยนักวิจัย

1) นางสาวน้าฝน ส๎มดี
นักวิจัยสหกรณ๑
2) นายชัยยุทธ๑ สายตํางใจ
เจ๎าหน๎าที่ มูลนิธนิ ิคม จันทรวิทุร
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ข้อเสนอโครงการ
การจัดการภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ผ่านแนวคิดเครือข่าย คุณค่าสหกรณ์ : กรณีศกึ ษาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
จังหวัดพังงา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภูมิปัญญา คือ ศาสตร๑และศิลป์ของการดาเนินชีวิต ซึ่งผู๎คนได๎สั่งสมกันมาช๎านาน
เป็นความรู๎เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต ปัจจัยสี่ การทามาหากิน การอยูํรํ วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม
และการอยูรํ ํวมกันในสังคม เป็นความรู๎ท่มี ีคุณคํา และ ดีงาม ที่ผู๎คนได๎ค๎นคิดขึน้ มาไมํใชํด๎วยสมองแตํ
เพียงอยํางเดียว แตํด๎วยอารมณ๑ ความรู๎สึก ญาณทัศนะ และจิตวิญญาณ ( เสรี พงศ๑พิศ , 2546)
นอกจากนั้นภูมิปัญญายังแสดงถึงความรู๎ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุํมชน
ได๎จากประสบการณ๑ที่สั่งสมไว๎ ในการปรับตัว และดารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่ง แวดล๎อมทางสัง คม ดัง นั้น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น จึง เป็น เสมือน มรดกทางความรู๎
ความศรัทธา และจิตวิญญาณท๎องถิ่นที่จะต๎องได๎รั บการจัดการ เพื่อสืบสาน และพัฒนาเป็นองค๑
ความรู๎ เป็น เครื่องมือในการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน ตลอดจนสามารถเป็น ต๎นแบบในการคิด
ค๎นหา เรียนรู๎ และบูรณาการความรู๎เกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎พัฒนาให๎สอดคล๎องกับบริบท
ของชุมชน
ปัจจุบันมีการยอมรับกันอยํางกว๎างขวางวําการทํองเที่ยวเป็นกระบวนการหนึง่ ทีถ่ กู
นามาใช๎ในการพัฒนาชุมชน ดังนั้นที่ผํานมาจึงมีการนาเอาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น มาเป็น
สินค๎าและต๎นทุนทางการทํองเที่ยว มีทั้งที่ประสบความสาเร็จ และประสบความล๎มเหลวเนื่องจาก
ขาดความรู๎ใ นการบริ ห ารจั ด การและพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่ง ยืน เชํน เดีย วกับ เครือขํา ย
ทํองเที่ยวชุม ชนจั ง หวัด พัง งาซึ่ง เป็น ผลลัพธ๑ 1ใน 6 เครื อขํายจากชุ ด โครงการวิ จั ยการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ๑ ใ นพื้น ที่จั ง หวัด พั ง งา ในระหวํางปี 2548-2549 และโครงการวิจั ย เครื อขํา ย
ทํองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรัก ษ๑จังหวัดพังงา ในปี 2552 ซึ่งประกอบด๎วยกลุํมชุมชนทํองเที่ยว 11 กลุํม
ได๎แกํ กลุํมทํองเที่ยวชุมชนบ๎านเกาะนก กลุํมทํองเที่ยวชุมชนบ๎านสามชํอง กลุํมทํองเที่ยวชุมชนบ๎าน
โคกไคร กลุํมทํองเที่ยวชุมชนบ๎านพรุใน กลุํมทํองเที่ยวชุมชนบ๎านเกาะไม๎ไผํ กลุํมทํองเที่ยวชุ มชน
บ๎านบางเตยใต๎กลุํมทํองเที่ยวชุมชนบ๎านช๎างนอน กลุํมบางพัฒน๑โฮมสเตย๑ กลุํมทํองเที่ยวชุมชน
บ๎านปุากอ กลุํมทํองเที่ยวชุมชนบ๎านทุํง นางดา และกลุํมทํองเที่ยวชุมชนบ๎านนาใน (นารถพงศ๑
สุนทรนนท๑และคณะ 2552) เครือขํายดังกลําวได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อน
ให๎เป็นกลุํมสหกรณ๑ทํองเที่ยวชุมชนของจังหวัดพังงา โดยสหกรณ๑จังหวัดพังงา แตํด๎วยการที่มุํงหวัง
ในเรื่องของการหวัง ผลทางธุร กิจทํองเที่ยว จึง เกิด การขายทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเพื่อสนองธุรกิจทํองเที่ยวโดยไมํได๎รับการจัดการความรู๎ในเรื่องดังกลําวอยํางเป็นระบบ เมื่อ

2-113

สมาชิก เครือขํายทํองเที่ยวบางกลุํมไมํประสบความสาเร็จเรื่องธุร กิจการทํองเที่ยว ก็เกิด อาการ
ท๎อแท๎ และออกจากการเป็นสมาชิกเครือขําย ทาให๎การขับเคลื่อนกระบวนการไมํสามารถดาเนินการ
ให๎เกิดผลได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพเทําที่ควร
ในขณะที่แนวคิดเรื่องของคุณคําของสหกรณ๑ ที่ได๎กลําวถึงการรํวมมือกัน เชื่อมโยง
เครือขําย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค๑กร และการเป็นธรรมาภิบาลเพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง ของ
สมาชิก ชุมชนสังคม และประเทศชาติอยํางยั่งยืน โดยมีเปูาหมายสาคัญที่จะให๎เกิดการบูรณาการ
ความสั ม พั น ธ๑ ก ารท างานรํ ว มกั น ไมํ ไ ด๎ ถู ก น ามาใช๎ ใ นการบริ ห ารจั ด การเครื อ ขํ า ยได๎ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เครือขํายทํองเที่ยวชุมชนพังงาต๎องเรียนรู๎ และก๎าวทันกระแสการทํองเที่ยวที่มี
การเปลี่ยนแปลงพัฒนา เพื่อสามารถพัฒนาไปสูํการเป็นเครือขํายคุณคําสหกรณ๑ที่เน๎นเรื่องของการ
ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และความยั่งยืนของสมาชิกภาคีได๎อยํางแท๎จริง โดย
เริ่ม จากการจัด การภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเสมือนฐานรากส าคัญในการค๎น หาอัตลักษณ๑หรือ
รากเหง๎าทางความรู๎ และวิถีก ารดาเนินชีวิต ของชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
รํ ว มกั น ทั้ ง ภู มิ ปั ญ ญาในกระบวนการผลิ ต รวมถึ ง แนวคิ ด ในการบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง ทั้ ง หมด
จะนาไปสูํการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยว การสร๎างต๎นทุนทางการทํองเที่ยวที่มั่นคงยั่งยืน อันเป็น
หัวใจของการพัฒนาเป็นกลุํมเครือขํายสหกรณ๑ทํองเที่ยวเชิงคุณคําตํอไป
ปัญหาการวิจัย
เครือขํายสหกรณ๑ ทํองเที่ยวพังงาจะสามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการ
จัด การความรู๎ท๎องถิ่นเพื่อเป็น ต๎นทุนส าคัญในการพัฒนาศั กยภาพการทํองเที่ยว ภายใต๎แ นวคิด
สหกรณ๑เชิงคุณคําได๎อยํางไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาแนวทางในการดาเนินกระบวนการจัดการความรูใ๎ นเรื่องของภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นของเครือขํายสหกรณ๑ทํองเที่ยวพังงา
2. เพื่อจัดทาฐานข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิน่ ของเครือขํายทํองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา
11 กลุํม
3. เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยว ภายใต๎
แนวคิดเรื่องของคุณคําสหกรณ๑ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญา คือ ศาสตร๑แ ละศิ ล ป์ของการด าเนิน ชีวิต ซึ่ ง ผู๎คนได๎สั่ง สมกัน มาช๎านาน
เป็นความรู๎เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต ปัจจัยสี่ การทามาหากิน การอยูํรํวมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม
และการอยูรํ ํวมกันในสังคม เป็นความรู๎ท่มี ีคุณคํา และ ดีงาม ที่ผู๎คนได๎ค๎นคิดขึน้ มาไมํใชํด๎วยสมองแตํ
เพียงอยํางเดียว แตํด๎วยอารมณ๑ ความรู๎สึก ญาณทัศนะ และจิตวิญญาณ (เสรี พงศ๑พิศ , 2546)
นอกจากนั้นภูมิปัญญายังแสดงถึงความรู๎ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่ กลุํมชน
ได๎จากประสบการณ๑ที่สั่งสมไว๎ ในการปรับตัว และดารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมทางสังคม
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คือ ความรู๎ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุํม
ชนได๎จากประสบการณ๑ที่สั่งสมไว๎ ในการปรับตัว และดารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมทางสังคม (ศ.ดร เอกวิทย๑ ณ ถลาง ) และความเป็นชาติ หรือชุมชนที่
ดารงความเป็นชาติ หรือชุมชนขึ้นมาได๎ยํอมต๎องมีภูมิปัญญาแหํงชาติ ( Nation wisdom ) หรือ ภูมิ
ปัญ ญาท๎ อ งถิ่ น ( Local wisdom ) อั น ผํ า นการสั ง เกต ทดลองใช๎ คั ด เลื อ ก และถํ ายทอด
เป็นวัฒนธรรมที่สืบตํอกัน มา การพัฒนาใดๆ จ าต๎องคานึงถึง ภูมิปัญญาแหํง ชาติและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น หรือไมํการพัฒนานั้นๆ อาจทาให๎เสียสมดุลในชีวิต และสังคม ( ศ.นพ. ประเวศ วะสี , 2530
) โดยสรุปแล๎ว องค๑ประกอบของภูมิปัญญาท๎องถิ่น จะจาแนกได๎ ดังนี้ ความรู๎เรื่อง อาหาร และยา
ความรู๎เรื่องระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร ความเชื่อ พิธีก รรม จารีตประเพณี และวิถี
ปฏิบัติ และวิธีคิด ( ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ , 2542) นอกจากนั้น แนวคิดการผลิตใหมํของภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น เป็นกระบวนการผลิตใหมํ ที่สืบสานมาจากจารีตประเพณีเกํา แตํนามาใช๎ในความหมายใหมํ
ในสถานการณ๑ใหมํท่ตี ๎องการให๎คนเข๎ามามีสํวนรํวม ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง มีการดึงความรู๎จากที่อื่นมาผสมผสาน มีการปรับตัวเพื่อความหมายใหมํกับจารีตประเพณี
เดิม สอดคล๎องกับสถานการณ๑ใหมํ ทาให๎ความรุ๎ทอ๎ งถิ่นได๎ผํานกระบวนการเรียนรู๎ ผสมผสาน และ
ปรับตัวตลอดเวลา ( รศ.สายันต๑ ไพรชาญจิตร๑ ,2550 )
บทบาทของภูมิปัญญาชาวบ๎านกับการพัฒนาชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ๎านกํอให๎เกิดการ
ประยุก ต๑วัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาชนบทภูมิปัญ ญาชาวบ๎านมี ความยืด หยุํน สูง สามารถ
ปรับตัวได๎ตามสถานการณ๑หรือสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนไป ผู๎คนและชุมชนในชนบทจึงได๎นาจุดเดํนนี้
มาประยุก ต๑วัฒนธรรมชุมชน โดยเฉพาะการประยุกต๑ประเพณี -พิธีกรรมตํางๆ เชํน การสืบชะตา
แมํ น้ า การบวชปุ า และผ๎ าปุ า พั น ธุ๑ ไ ม๎ เป็น ต๎ น การประยุ ก ต๑ ป ระเพณี -พิ ธี ก รรมเหลํา นี้ ชํว ยให๎
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล๎อมของชุมชนคํอยๆฟื้นตัวขึ้น และกํอให๎เกิดความสัมพันธ๑ใหมํ
ระหวํางคนกับธรรมชาติ เป็นความสัมพันธ๑ที่เกือ้ กูลกัน ไมํใชํการควบคุมหรือเอาชนะธรรมชาติอยําง
ที่ผํานมา ภูมิปัญญาชาวบ๎านกํอให๎เกิด กลไกใหมํทางสัง คมวัฒนธรรม แม๎วําการพัฒนาประเทศ
ในชํวงที่ผํานมาได๎กํอให๎เกิดความเจริญทางวัตถุมากมาย ทาให๎ประชาชนได๎รับความสะดวกสบาย
มากขึ้น แตํอีกด๎านของความก๎าวหน๎านีก้ ลับสํงผลให๎ผู๎คนและชุมชนถูกตัดออกจากกัน สังคมชุมชนใน
ปัจจุบัน ความสัมพันธ๑ทางเครือญาติ และการพึ่งพาอาศัยกันอยํางในอดีต หรือการชํวยเหลือกัน
โดยตรงแบบให๎พี่ปันน๎อง ซึ่งเป็นกลไกทางสังคมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมได๎คลายพลังลงไปมากแล๎ว
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ชุมชนจึงได๎สร๎าง กลุํมหรือองค๑กรชุมชน ซึ่งเป็นกลไกใหมํท่ชี ํวยให๎คนในชุมชนหันกลับมาพึ่งพาอาศัย
กันอีกครั้งหนึ่ง
อยํางไรก็ตาม ภูมิปัญญาในชีวิตจริงของมนุษย๑ หมายถึง อาหาร บ๎านเรือน เสื้อผ๎า ยา
รักษาโรค เครื่องใช๎ เครื่องประดับ จารีต ประเพณี พิธกี รรม ล๎วนสะท๎อนความคิด ความเชื่อ ความ
ใฝุฝัน และอุดมคติของผู๎คน เป็นการสะท๎อนอารมณ๑ ความรู๎สึก และความผูกพันที่คนมีตํอธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม บ๎านเกิด เมืองนอน พํอ แมํ ปูุ ยําตายาย รากเหง๎า เผําพันธุ๑ บรรพบุรุษ ประเพณี และ
วัฒนธรรม ตัวอยํางเชํน “อรํอย” “สนุก ” “สบาย” ฯลฯ คุณสมบัติที่บํง บอก “ความลงตัว ”
“ความพอดี” แหํงวิถีชุมชน และภูมิปัญญาไทย (ดร.เสรี พงศ๑พิศ ,2546)
มากไปกวํ า นั้ น การจั ด การภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ยั ง ได้ ท าให้ เ กิ ด การสร้ า งเมื อ ง
สร้างสรรค์ โดยองค๑การศึกษาวิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ (UNESCO) ได๎เปิดตัว
เครือขํายเมืองสร๎างสรรค๑เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2547 เพื่อสํงเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของเมืองตํางๆ ทั้งในประเทศพัฒนาแล๎ว และกาลังพัฒนา โดยมีเมืองสร๎างสรรค๑ในสาขา
ตํางๆ ได๎แกํ
 City of Design (เมืองแหํงการออกแบบ): เบอร๑ลิน,บัวโนสไอเรส, มอนทรีอัล, โกเบ, นาโก
ยา, เสิ่นเจิน้ , เซี่ยงไฮ๎, กรุงโซล
 City of Gastronomy (เมืองแหํงอาหาร): โปปายัน (โคลัมเบีย), เฉิงตู (จีน), ออสเตอร๑ซุนด๑
(สวีเดน)
 City of Media Arts (เมืองแหํงสื่อศิลปะ): ลียง (ฝรั่งเศส)
 City of Film (เมืองแหํงภาพยนตร๑): แบรดฟอร๑ด (อังกฤษ)
 City of Literature (เมืองแหํงวรรณกรรม): เอดินเบิร๑ก (สก๏อตแลนด๑) ไอโอวาซิตี้
(สหรัฐอเมริกา) เมลเบิร๑น (ออสเตรเลีย) ดับลิน (ไอร๑แลนด๑)
 City of Music (เมืองแหํงดนตรี): โบโลนญา (อิตาลี), เกนท๑ (เบลเยียม), เซบียา (สเปน)
กลาสโกว๑ (สก๏อตแลนด๑)
 City of Crafts & Folk Arts (เมืองแหํงหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ๎าน): อัสวาน (อียิปต๑), คา
นาซาวา (ญี่ปนุ ), ซานตาเฟ (สหรัฐอเมริกา), อินชอน (เกาหลีใต๎)
2. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การจั ด การความรู๎ เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ด๎ รับ ความสนใจอยํ า งมากในแงํ มุ ม ของการสร๎ า ง
ประโยชน๑ให๎กับองค๑กรและสังคม การจัดการความรู๎รวมถึงการบํงชี้ความรู๎ที่มีสะสมในองค๑กร และ
การนาความรู๎ที่สะสมดังกลําวมาทาประโยชน๑ให๎กับองค๑กร (Von Krogh, 1998) มีการศึกษาวิจัย
พบวํา องค๑กรสํวนใหญํเชื่อวํา ความรู๎ตํางๆ ที่องค๑กรต๎องการนั้น มีอยูใํ นองค๑กรอยูแํ ล๎ว เพียงแตํขาด
การค๎น หา และน ามาใช๎ประโยชน๑เทํานั้น (Cranfield University, 1998) นอกจากนั้น ยัง พบวํ า
การจั ด การความรู๎เ ป็ น ปั จ จั ย หนึ่ง ของการเพิ่ม นวั ต กรรม (Innovation) และความรั บผิ ด ชอบ
(Responsiveness) (Hackbarth, 1998)
ตามการศึกษาของ Davenport and Prasak (1998) กลําววํา โครงงานทางด๎านการ
จัดการความรู๎นั้น สํวนมากแล๎วจะมีวัตถุประสงค๑ภายใน 1 ใน 3 ของวัตถุประสงค๑ดังตํอไปนี้
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1. ทาให๎ความรู๎เป็นสิ่งที่เห็นได๎ชัดเจนมากขึ้น และจับต๎องได๎ (visible)
2. สร๎างวัฒนธรรมแหํงการเรียนรู๎ โดยกระตุ๎นให๎เกิดการแบํงปันความรู๎ในองค๑กร และ
สรรหาความรู๎ใหมํๆ เพิ่มเติม (knowledge intensive culture)
3. จัดโครงสร๎างของความรู๎ (build a knowledge infrastructure)
ความหมายการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
นักวิชาการบางทํานได๎ให๎ความหมายของการจัดการความรู๎วํา เป็นความพยายามของ
ฝุายบริหารในการให๎ หลักประกันวําทรัพย๑สินด๎านความรู๎จะได๎รับการพัฒนา แลกเปลี่ยน หรือใช๎
อยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างให๎เกิดผลทางธุรกิจที่เหนือกวํา Ikujiro Nonaka เป็นนักวิชาการในสานักการ
จัดการความรู๎คนสาคัญ ผู๎ริเริ่มนาแนวคิดเรื่อง การจัดการความรู๎มาใช๎ในการพัฒนาธุรกิจ ได๎เสนอ
แนวคิดไว๎วาํ โลกยุคหลังโลกาภิวัตน๑เป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู๎ (Knowledge based Economy)
ดังนั้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจให๎ยั่งยืน จึงควรให๎ความสาคัญกับการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎
ซึ่งในชํวงแรกพบวํา แนวความคิด ดังกลําวได๎เข๎ามามีอิทธิพลอยํางกว๎างขวางในกลุํมประเทศที่มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เชํน กลุํมประเทศสมาชิก Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD)
นอกจากนั้น Edvinsson ได๎เสนอวํา ความรู๎มีอยูํ 3 ประเภทคือ ความรู๎เฉพาะบุคคล
(Individual Knowledge) ความรู๎ขององค๑กร (Organization Knowledge) และความรู๎ที่เป็น ระบบ
(Structural Knowledge) โดยความรู๎ทงั้ 3 ประเภท สามารถเป็นได๎ทั้ง Tacit และExplicit Knowledge
ในขณะที่ Turban et al (2004 : 451) ให๎ความหมายของการจัดการความรู๎วํา หมายถึง กระบวนการ
ที่ชํวยองค๑การในการระบุ คัดเลือก จัดระบบ เผยแพรํ และถํายโอนสารสนเทศและความเชี่ยวชาญที่
สาคัญซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของความทรงจาขององค๑การ ที่อยูใํ นรูปที่ไมํมีโครงสร๎างที่ชัดเจน
องค๑การสหประชาชาติได๎ให๎ความหมายวํา การจัดการความรู๎ คือ กระบวนการในการ
สร๎างและเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทราบเข๎าไปใช๎ในการทางาน เพื่อทาให๎องค๑การมีการทางานที่ดีข้นึ หรือ
มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เชํน จากความรู๎เป็นการกระทา จากนวัตกรรมไปสูํการเปลี่ยนแปลงจึงสรุปได๎วํา
การจัดการความรู๎ คือ กระบวนการในการสร๎าง ประมวล และใช๎สารสนเทศที่มีคุณคํ า เพื่อใช๎ในการ
ดาเนินงานให๎เกิดประสิทธิผล
จะเห็นได๎วํา มีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมากมายได๎ให๎ความสาคัญกับการจัดการความรู๎
(Knowledge Management) ซึ่ง ทาให๎เกิด ความเข๎าใจเกี่ยวกับ ความสัมพัน ธ๑ของข๎อมูล (Data)
สารสนเทศ (Information) ความรู๎ (Knowledge) และปัญญา (Wisdom) มากขึ้น นอกจากนี้ Nonaka
และ Takeuchi ยัง ได๎อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความรู๎เฉพาะตน (Tacit Knowledge) และความรู๎
ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) ซึ่งเป็นสํวนประกอบสาคัญในขบวนการการจัด การความรู๎ที่จะน า
ความรู๎เฉพาะตน (Tacit Knowledge) มาถํายทอด รวมทั้ง สร๎างเป็นความรู๎ใหมํให๎กับองค๑กรและ
สังคม เพื่อนาไปใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืนตํอไป
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
นักวิชาการทางด๎านการจัดการความรูแ๎ บํงขัน้ ตอนกระบวนการจัดการความรู๎แตกตําง
กัน อาทิ Turban et al (2004) แบํงกระบวนการจัดความรู๎ไว๎ 6 ขัน้ ตอน คือ การสร๎างความรู๎
(Create) การกาหนดและรวบรวมความรู๎ (Capture) การนาไปสูํการปฏิบัติ (Refine) การจัดเก็บ
ความรู๎ (Store) การจัดการความรู๎ (Manage) การเผยแพรํ (Disseminate)
ในขณะที่ Holzner and Marx (1979) และ Peutland (1995) ได๎กลําวถึง ขบวนการ
จัดการความรู๎มี 4 ขัน้ ตอนหลัก อันประกอบไปด๎วย
1. การสร๎างความรู๎ (Knowledge Creation)
2. การจัดเก็บองค๑ความรู๎ (Knowledge storage / retrieval)
3. การถํายทอดความรู๎ (Knowledge transfer)
4. การนาความรู๎ไปใช๎งาน (Knowledge application)
โดยขบวนการดังกลําวนี้ สามารถเกิดขึน้ ได๎ภายใต๎ขบวนการรับรู๎ของแตํละบุคคล และ
การสั่ง สมจากประสบการณ๑ ในการน าขบวนการจั ด การความรู๎ ไปใช๎ง านอยํางสม่าเสมอ และ
ขบวนการดังกลําว สามารถถํายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติในระดับของกลุํมงาน องค๑กร และขยายตํอไป
ยังสังคมได๎
1) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation Process)
Nonaka (1994) กลําวถึงการสร๎างความรู๎ใหมํเกิดขึน้ ได๎ทงั้ ภายในแตํละบุคคล
(Individual) หรือเกิดขึ้นภายในสังคมหรือกลุํมคน (Group) ที่มีความรํวมมือกันในการสร๎างความรู๎
แบํงปันความรู๎ ขยายความ และถํายทอดความรู๎ภายในกลุํม และระหวํางกลุํม
Pentland (1995) ได๎แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก Nonaka วํา การสร๎างความรู๎
เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาความรู๎ใหมํหรือทดแทนความรู๎ทม่ี ีอยูใํ นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนระหวําง
Tacit Knowledge กับ Explicit Knowledge
Brown และ Duguid (1998) ได๎กลําววํา ความรู๎จะเกิดขึน้ เมื่อ การทางานด๎วยกัน
ในกลุํมซึ่ง มีความสัมพัน ธ๑กัน อยํางเหนียวแนํน โดยการสร๎างความรํวมมือและการมีปฏิสัมพัน ธ๑
ระหวํางบุคคลตํางๆ
Holsapple และ Joshi (2001) ได๎กลําวถึง การสร๎างความรู๎ (Knowledge Creation
หรือ Knowledge Generation) หรือการแสวงหาความรู๎ (Knowledge Acquisition) วําเป็นกิจกรรมของ
องค๑กรที่มจี ุดมุํงหมายเพื่อแสวงหาหรือสร๎างความรู๎ใหมํข้นึ
Nonaka และ Takeuchi เขียนหนังสือชื่อ “The Knowledge Company” พิมพ๑โดย
ส านัก พิมพ๑ Oxford University Press ซึ่ ง ตํอ มาได๎ ส ร๎างกระแสการจั ด การความรู๎ใ นองค๑ก ร
โดยนาเสนอโมเดลการสร๎างองค๑ความรู๎ ด๎วยการขยายผลจากชนิด ของความรู๎คือ ความรู๎ที่อยูํใน
สมองคนหรือความรู๎เฉพาะตน (Tacit Knowledge) กับความรู๎ที่สามารถหาได๎จากสื่อภายนอกหรือ
ความรู๎แ บบชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) โมเดลดังกลําวมีชื่อวํา “SECI-Knowledge Conversion
Process”
ฉะนั้น กระบวนการสร๎างความรู๎ เป็นกระบวนการตํอเนื่องของการแลกเปลี่ยนความรู๎
ระหวําง Tacit Knowledge กับ Explicit Knowledge ในระดับบุคคลและการแลกเปลี่ยนนี้ ได๎ขยายจาก
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ระดับบุคคลเป็นระดับภายในกลุํม ขยายตํอถึงระหวํางกลุํม เป็นระดับองค๑กรและสั งคมตํอไป โดย
ผํานรูปแบบการสร๎างความรู๎ 4 รูปแบบ ดังตํอไปนี้
1. การสร๎างปฏิสัมพันธ๑ทางสัง คม (Socialization) เป็นการถํายโอนความรู๎โดยตรง
ระหวํางกลุํมคนหรือบุคคล กลุํมคนจะมีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ๑จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึง่ โดย
การพูดคุยเป็นหลัก ซึ่งเป็นการสร๎างความรู๎แบบเฉพาะตน (Tacit knowledge tacit knowledge) ซึ่ง
การสร๎างความรู๎ดังกลําวนี้ สามารถสร๎างได๎โดย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู๎กัน (Forum) หรือการ
จัดตั้งชุมชนปฏิบัติ (Community of practice) การแนะนาหรือการเทียงเคียง (Bench marketing)
2. การปรับเปลี่ยนสู๎ภ ายนอก (Externalization) คือ การบรรยายหรือการถํายโอน
ความรู๎แ บบเฉพาะตน (Tacit knowledge) ออกมาสูํภ ายนอก เป็ น ความรู๎ ที่ชั ด แจ๎ง (Explicit
knowledge) ซึ่ง ทาให๎ ความรู๎ที่ชัด แจ๎ง นี้ สามารถถูก จัด เก็บ และกระจายการใช๎ความรู๎ได๎อยําง
กว๎างขวาง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดัง นั้น จึง ควรมีก ารสร๎างคํานิยม และสํง เสริมให๎ผู๎รู๎ที่ มี
ความสามารถถํายทอดความรู๎ท่มี ีอยํางเป็นระบบ และจริงจัง
3. การบูรณาการ (Combination) ในกระแสของการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ
ถือเป็นเรื่องที่จาเป็น การสร๎างความรู๎แบบชัดแจ๎ง ให๎เป็นความรู๎แบบชัด แจ๎ง (Explicit knowledge
 explicit Knowledge) โดยการบูรนาการองค๑ความรู๎หรือสังเคราะห๑ความรู๎ที่มีอยูํ เพื่อให๎เกิดองค๑
ความรู๎ใหมํ เป็นการนาความรู๎ของวิชาคอมพิวเตอร๑ มาผสมผสานกับความรู๎ด๎านองค๑กร และจัดการ
เกิดเป็นองค๑ความรู๎ในวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4. การปรับเปลี่ยนสูํภายใน (Internalization) คือ การสร๎างความรู๎แบบเฉพาะตน จาก
ความรู๎แบบชัดแจ๎ง (Explicit knowledge  Tacit knowledge) โดยเรียนรู๎จากการปฏิบัติ ศึกษา
จากความรู๎ท่ไี ด๎เขียนไว๎ในคูมํ ือ เอกสาร เพื่อเพิ่มพูนทักษะให๎สูงขึ้น เชํน การซื้อตาราการทาอาหาร
แล๎วนามาฝึกฝนจนเกิดความรู๎ความชานาญ
สร้างความรูใ้ ห้เป็นแบบ (To)
ความรู้แบบเฉพาะตน
ความรู้แบบชัดแจ้ง

สร้างความรู้
จาก (From)

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น สู่

ความรู้แบบ

(SOCIALIZATION)

ภายนอก

เฉพาะตน

การโอนความรูแ๎ บบเฉพาะตน (EXTERNALIZATION)
โดย
พูดหรือบรรยายเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยน พูดคุย หรือ

ความรู๎เฉพาะตนโดยการใช๎

การมี

อุปมาอุปมัย

ประสบการณ๑จากการ

การเปรียบเทียบหรือใช๎ตัว

ฝึกอบรมหรือ

แบบ

ประสบการณ๑ตรง
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การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน

การผสมผสาน

(INTERNALIZATION)

(COMBINATION)

ความรู้แบบ

เปลี่ยนความรูแ๎ บบชัดแจ๎งเป็น ผสมผสานความรู๎แบบชัด

ชัดแจ้ง

ความรู๎แบบเฉพาะตน โดยการ แจ๎ง โดยการแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติหรือดูจากคูมํ ือ เอกสาร และสังเคราะห๑เพื่อให๎เกิด
หรือ

ความรู๎ชัดแจ๎งสาขาใหมํ

หนังสือ
ตารางที่ 1 การสร้างความรู้
ที่มา : Nonaka & Takeuchi, 1995a: 62.
ในการสร๎างความรู๎ใหมํนั้น สร๎างมาแล๎วมิได๎เกิดจากรูปแบบอยํางใดอยํางหนึ่งดังกลําว
เทํ า นั้ น แตํ เ กิ ด จากความสั ม พั น ธ๑ ห รื อ การพึ่ ง พาอาศั ย กั น ของแตํ ล ะรู ป แบบดั ง กลํ า ว
ซึ่งรูปแบบหนึ่งอาจสํงผลถึงอีกรูปแบบหนึ่ง
2) การจัดเก็บองค๑ความรู๎ (Knowledge Storage / Retrieval)
มีการศึกษาที่แสดงให๎เห็นวํา ในขณะที่มกี ารสร๎างความรู๎นั้น ความรู๎ก็มีโอกาสถูกลืมได๎
เชํนกัน (Argote et al, 1990; Darr et al, 1995) ฉะนัน้ การจัดเก็บความรูจ๎ ึงเป็นสํวนสาคัญสํวนหนึง่
ในกระบวนการจัดการความรู๎ การจัดเก็บความรู๎ความ สามารถทาได๎หลายๆ รูปแบบ เชํน การจด
บันทึก การจัดเก็บสารสนเทศใน electronic database การจัดเก็บความรู๎อยํางเป็นระบบใน expert
system (Tan et al, 1999) การเก็บรวบรวมข๎อมูลตํางๆ ไว๎ในระบบฐานข๎อมูล เพื่อให๎ผู๎สนใจสืบค๎นได๎
ผํานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน Internet, Intranet เป็นต๎น สาหรับเครื่องมือที่ชํวยในการ
ถํายทอดความรู๎ประเภทนีท้ ี่สาคัญได๎แกํ Audio, Video, Conferencing tools การสัมมนาวิชาการ การ
เผยแพรํผํานสิ่งตีพิมพ๑ เป็นต๎น
3) การถํายทอดความรู๎ (Knowledge Transfer)
ความสาคัญของการจัดการความรู๎ คือ กระบวนการของการถํายทอดความรู๎ ซึ่งการ
ถํายทอดความรู๎ ได๎ถูก แสดงโดยลูก ศร การถํายทอดความรู๎ เกิด ขึ้น ได๎ในหลายระดับ เชํน การ
ถํายทอดความรู๎ระหวํางบุคคล (between individuals) การถํายทอดความรู๎ระดับบุคคลไปสูํระดับ
กลุํม (individual to group) การถํายทอดความรู๎ระหวํางกลุํม (between groups) และการถํายทอด
ความรู๎จากกลุํมคนไปสูํองค๑กร (group to organization)
กระบวนการติดตํอสื่อสาร (Communication process) และการไหลเวียนของสารสนเทศ
(Information Flows) เป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการถํายทอดความรู๎ (Knowledge transfer),
Gupta and Govindarajan (2000) ได๎สร๎างกรอบแนวคิดของการถํายทอดความรู๎ โดยมีสํวนประกอบ
ที่สาคัญ 5 สํวนดังนี้ คือ
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1. ยอมรับในคุณคําของความรู๎ (perceived value)
2. กระตุน๎ ให๎เห็นความสาคัญของการแบํงปันความรู๎ (motivational disposition of the
source)
3. จัดหาชํองทางของการถํายทอดความรู๎ (transmission channel)
4. กระตุน๎ ให๎เกิดความต๎องการในการรับความรู๎ (motivation disposition of the
receiving unit)
5. คานึงถึงความสามารถในการรับความรู๎ของผู๎เรียนรู๎ และความสามารถในการนา
ความรู๎ท่ไี ด๎เรียนรู๎ไปใช๎งาน
4) การนาความรู๎ไปใช๎งาน (Knowledge application)
การนาความรู๎ไปใช๎งาน คือการนาความรู๎ท่เี กิดขึน้ ถํายทอดสูํบุคคลอื่นหรือกลุํมคน
กลุํมอื่น รวมถึงความสามารถถํายทอดสูํระดับองค๑กรโดยถํายทอดความรู๎ เกิดขึ้นได๎ในหลายระดับ
เชํน การถํายทอดความรู๎ระหวํางบุคคล (between individuals) การถํายทอดความรู๎ระดับบุคคลไปสูํ
ระดับกลุํม (individual to group) การถํายทอดความรู๎ระหวํางกลุํม (between groups) และการ
ถํายทอดความรู๎จากกลุํมคนไปสูํองค๑กร (group to organization)ถึง การนาความรู๎ไปใช๎งาน
3. เครือข่ายคุณค่าสหกรณ์
จากบทความของ จุฑาทิพย๑ ภัทราวาท ปี 2554 เรื่อง วําด๎วยเรื่อง “เครือขําย”กับการ
พัฒนาการสหกรณ๑ ได๎สรุปวํา คาวํา “เครือขําย” หมายรวมถึง เครือขํายทางสังคม (Social Network)
เครือขํายการเรียนรู๎ (Learning Network) เครือขํายธุรกิจ(Business Network) และเครือขํายที่เกิดขึ้น
ตามวัตถุประสงค๑แ ละเปูาหมายตํางๆ และในขบวนการสหกรณ๑ “การเชื่อมโยงเครือขําย” ได๎ถูก
กาหนดให๎เป็นยุทธศาสตร๑สาคัญยุทธศาสตร๑หนึ่ง ซึ่งภายใต๎แผนยุทธศาสตร๑ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25462549) โดยได๎กาหนดวิสัยทัศน๑การพัฒนาสหกรณ๑สิ้นสุดปี 2549 วํา “เป็นองค๑กรชํวยเหลือตนเอง
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดมั่นในคุณคําสหกรณ๑ มีการรํ วมมือกัน เชื่อมโยงเครือขําย เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพองค๑กร และการเป็นธรรมาภิบาลเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของสมาชิก ชุมชนสังคม และ
ประเทศชาติอยํางยั่งยืน โดยมีเปูาหมายสาคัญที่จะให๎เกิดการบูรณาการความสัมพันธ๑การทางาน
รํวมกันของสหกรณ๑ที่จดทะเบียน สหกรณ๑ภาคประชาชน และผู๎ประกอบการที่มี “ปณิธานรํวม” คือ
“การพึ่งพาและรํวมมือกันบนหลักและวิธีการสหกรณ๑ ” นอกจากนั้นการบริหารจัดการสหกรณ๑ใน
ทิศทางของการยกระดับการขับเคลื่อนสหกรณ๑ตามอัตลักษณ๑ของการเป็นองค๑กรธุรกิจฐานสังคม
เพื่อการนาประโยชน๑สูํสมาชิกบนหลักการพึ่งพาตนเอง ในขณะเดียวกันยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบ
เครือขํายภายใต๎โซํอุปทานนั้นจะกํอให๎เกิดภาคีพันธมิตร (Strategic Partner) ภายใต๎โซํอุปทาน และ
พัฒนาไปสูํโซํคุณคําในธุรกิจสหกรณ๑ (Value Chain in Co-ops Business) ในที่สุด
กระบวนการเชื่อมโยงเครือขํายที่ถูกออกแบบตามกรอบวิสัยทัศน๑ของแผนพัฒนาการ
สหกรณ๑ ฉบับที่ 1 นั้น มุํงเน๎นไปที่การเชื่อมโยงเครือขํายระหวํางสหกรณ๑ที่จดทะเบียนและสหกรณ๑
ภาคประชาชนโดยกระบวนการเชื่อมโยงเครือขํายจะเป็นไปในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารแบบ
มีสํวนรํวม ภายใต๎ทีมพี่เลี้ยงนั้น ถูกแบํงออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ การจัดเวทีเ รียนรู๎ระหวํางกัน
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การวิเคราะห๑ สถานการณ๑แ ละการออกแบบความสัมพัน ธ๑แบบเครือขําย และการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการเครือขํายตลอดจนการติดตามประเมินผล ซึ่งผลการทางานวิจัยดังกลําวในชํวงเวลา 4 ปี
ในพื้น ที่ 45 จั ง หวัด นั้น กํอให๎ เ กิด ผลลัพธ๑เป็น เครือขํายรวมทั้ ง สิ้น 127 เครือขําย ประกอบด๎ว ย
เครือขํายเชิงพื้นที่ เครือขํายธุรกิจ เครือขํายการเรียนรู๎ อีก ทั้งยังได๎ชุดความรู๎ใหมํ “การเชื่อมโยง
เครือขํายคุณคํา” และข๎อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาการสหกรณ๑ในชํวงเวลาแผนพัฒนาการ
สหกรณ๑ ฉบับที่ 2
สํ ว นปั จ จั ย ที่ สํ ง ผลตํ อ ความส าเร็ จ ในการเชื่ อ มโยงเครื อ ขํ า ย(คุ ณ คํ า ) ที่ ส าคั ญ มี
5 ประการ ได๎แ กํ จิต สานึก “การพึ่งพาและรํวมมือกัน ”ของผู๎นา (Co-ops. Spirit) ความเชื่อถือ
ไว๎วางใจของภาคี (Trust) การมีกลไกการติดตํอสื่อสารที่สามารถเข๎าถึงภาคี การจัดการความรู๎เพื่อ
การปรับวิธีคิดให๎ได๎รู๎เทําทันสถานการณ๑ (Knowledge Sharing) และการมีระบบการบริหารจัดการ
เครือขําย (Network’s Management System) ภายใต๎เปูาหมายรํวม (Target Goal)
กระบวนการที่จะกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ใหมํ เกิดความสัมพันธ๑ใหมํ ซึ่งจะทาได๎นั้น ต๎อง
เกิดจากการประสานพลังจากภาคีหลายภาคสํวนทั้งภาคขบวนการสหกรณ๑ ภาครัฐ ภาควิชาการ
และชุมชน ดังนั้น การเชื่อมโยงเครือขํายภายใต๎โซํอุปทานในธุรกิจสหกรณ๑ จึงเป็นสิ่งจาเป็นและมี
ความสาคัญเพื่อการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ๑ในบริบทขององค๑กรธุรกิจฐานสังคม ด๎วย
เหตุผลดังกลําว แนวคิดของกลยุทธ๑ความรํวมมือ (Co-operative Strategy) หรือที่รู๎จักกันในนามของ
การเชื่อมโยงเครือขํายคุณ คํา จึ ง ได๎ถูก ก าหนดเป็น ยุทธศาสตร๑ควบคูํกับกรอบคิด “การบริห าร
จัดการโซํอุปทานอยํางบูรณาการ (Integrated Supply Chain Management) เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจ
สหกรณ๑ภายใต๎การบริหารจัดการตามวิสัยทัศน๑ที่กาหนดไว๎ คือ “ระบบสหกรณ๑ที่มีคุณคํา เพื่อการ
นาพาสูํสังคมอยูเํ ย็นเป็นสุข”
4. โซ่อุปทานการท่องเที่ยว
ธุรกิจ ในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวมีความหลากหลายแตกตํางกันไป ธุรกิจเหลํานี้สํวน
ใหญํจะใช๎ทรัพยากรมนุษย๑ในการขับเคลื่อน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการให๎บริการ และ
ธุรกิจแตํละประเภทสามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือขํายในอุตสาหกรรมทํองเที่ยว จึงมีความจาเป็น
อยํางยิ่งที่จะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในธุรกิจ แตํล ะประเภท ซึ่ง ธุร กิจ ในอุต สาหกรรมทํองเที่ยว
สามารถแบํงออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550)
1. ธุรกิจที่พักแรม
2. ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. ธุรกิจนาเที่ยว
4. ธุรกิจสินค๎าที่ระลึก
5. ธุรกิจคมนาคม
6. ธุรกิจประชุมนิทรรศการและการทํองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
จากธุรกิจดังกลําวทัง้ 6 ประเภทในข๎างต๎นนั้น ต๎องอาศัยทรัพยากรตํางๆที่เพียงพอและ
มีคุณ ภาพมาใช๎เป็ น ปัจ จั ยในการผลิต ที่จะทาให๎ก ารด าเนิน ธุร กิจ ในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
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ประสบความสาเร็จ ถ๎าพิจารณาเป็นหํวงโซํอุปทาน จะเห็นวําอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว จะเป็นการ
เชื่อมโยงกัน ของธุรกิจที่สํง เสริมสนับสนุน ซึ่ง กัน และกัน เพื่อที่จะให๎การบริก ารตํางๆ นั้นไปถึงมือ
ผู๎บริโภค หรือลูกค๎า เพื่อวัตถุประสงค๑ที่จะให๎ผู๎บริโภคนั้นได๎รับความพึงพอใจสูงสุดจากการได๎รับการ
บริการ ตั้งแตํการเคลื่อนย๎ายผู๎โ ดยสารจากที่หนึ่งไปยัง อีกที่หนึ่ง การให๎บริการด๎านความบันเทิง
บริการอาหารการกิน ร๎านอาหาร บริการการเดินทาง ตลอดจนโรงแรม ที่พัก นอกจากนีใ้ นสํวนของ
การนาเที่ยว โดยมีบริษัทนาเที่ยว หรือตัวแทนจากบริษัท ซึ่งก็คือไกด๑นาเที่ยว พาเที่ยวไปยังสถานที่
ตํางๆ
นอกจากนี้ก ารที่ลูก ค๎าจะติดตํอกับธุร กิจ บริก ารตํางๆ เชํน ติด ตํอห๎องพัก โรงแรม
สถานบัน เทิง ตลอดจนการขนสํง หรือหาพาหนะเดินทาง ผู๎บริโภคหรือลูกค๎าสามารถติดตํอผําน
เอเยํนต๑ ตัวแทน หรือบริการทัวร๑ แม๎กระทั่งสามารถหาข๎อมูลผํานทางเว็บไซต๑ได๎ ซึ่ง ข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวให๎แกํผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว ทั้ง
คนในท๎องถิ่นซึ่งเป็นผู๎ให๎บริก ารทางการทํองเที่ยว และตัวนัก ทํองเที่ยวซึ่งเป็นผู๎ใช๎บริการทางการ
ทํองเที่ยว อาทิ ข๎อมูลขําวสารและสื่อที่ใช๎ในการเผยแพรํให๎แกํคนในท๎องถิ่น ข๎อมูลขําวสารและสื่อที่
ใช๎ในการเผยแพรํให๎แกํนักทํองเที่ยว
ดังนั้นโดยสรุปโซํอุปทานของการทํองเที่ยวจึงแบํงได๎ออกเป็นกลุํมตํางๆดังนี้
กลุํมที่ 1 เจ๎าของปัจจัยการผลิต
กลุํมที่ 2 กลุํมธุรกิจในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
จากแนวคิดในเรื่องเครือขํายคุณคําสหกรณ๑และโซํอุปทานการทํองเที่ยว จึงนาไปสูํการ
สังเคราะห๑ตัวแบบของเครือขํายคุณคําสหกรณ๑ในธุรกิจทํองเที่ยวได๎ดังนี้
กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

เจ้าของปัจจัยการผลิต

กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

กลุ่มผู้บริโภค

ภาพที่ 1 ตัวแบบเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ในธุรกิจท่องเที่ยว
5. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวไทย
จากวิกฤตการณ๑อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวไทย ในด๎านคุณภาพของทรัพยากรการ
ทํองเที่ยว ผลกระทบเชิงลบตํอสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมที่ผํานมานั้น
แม๎วําคุณภาพการบริการของไทยจะสามารถแขํงขันกับประเทศคูํแขํงได๎ อยํางไรก็ตามก็ยังคงมีความ
ต๎องการใน การเสริมมาตรฐานในหลายๆด๎าน อาทิ ศักยภาพทางการทํองเที่ยวรายสาขา การสร๎าง
มูลคําและคุณคําเพิ่มทางการทํองเที่ยวเพื่อให๎ประเทศไทยเป็นประเทศเปูาหมายหลักของการเดินทางที่
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สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎บนฐานความเป็นไทย (แผนยุทธศาสตร๑วิจัยการทํองเที่ยวแหํงชาติ พ.ศ.
2555 - 2559)
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
วิวัฒน๑ชัย บุญยภักดิ์ (2529: 40-42) ได๎เสนอหลักเกณฑ๑การพิจารณา และการ
กาหนดศักยภาพ หรือความสาคัญของแหลํงทํองเที่ยวไว๎ ดังนี้ คุณคําของแหลํง ความสะดวกในการ
เข๎าถึง สิ่ง อานวยความสะดวก สภาพแวดล๎อม ข๎อจากัด ในการรองรับนักทํองเที่ยว และความมี
ชื่อเสียงในปัจจุบัน
ซึ่งสอดคล๎องกับหลักเกณฑ๑การพิจารณาศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวของ จารุจน๑
กลิ่นดีปลี (อ๎างใน วิภา ศรีระทุ: 2551) โดยต๎องครอบคลุมองค๑ประกอบการทํองเที่ยวทัง้ 4 ด๎าน ดังนี้
1. เกณฑ๑การประเมินศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวที่ครอบคลุมองค๑ประกอบด๎านพื้นที่ 2. เกณฑ๑การ
ประเมินศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวที่ครอบคลุมองค๑ประกอบด๎านการจัดการ 3. เกณฑ๑การประเมิน
ศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวที่ครอบคลุมองค๑ประกอบด๎านกิจกรรม และกระบวนการ และ 4. เกณฑ๑
การประเมินศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวที่ครอบคลุมองค๑ประกอบด๎านการมีสํวนรํวม
ทั้งนีใ้ นการพิจารณาศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวเพื่อการพัฒนา เป็นสิ่งสาคัญอยําง
หนึ่งในการศึกษาทรัพยากรที่มีอยูํ กํอนที่จะวางแผนพัฒนาหรือสิ่งเสริ มใดๆ เพื่อให๎การดาเนินงาน
นั้ น บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค๑ เปู า หมายและได๎ รั บ ผลประโยชน๑ ต อบแทนอยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ธรรมศักดิ์ โรจนสุนทร (2542: 43-44) แบํงองค๑ประกอบที่นามาเป็นเครื่องบํงชี้ศักยภาพของแหลํง
ทํองเที่ยว ดังนี้ 1.ปัจจัยจูงใจหลักของการทํองเที่ยว พิจารณาจากสถานที่ ตั้งและลักษณะของแหลํง
ทํองเที่ยวนั้นตํอความต๎องการของนักทํองเที่ยวหลายๆ ด๎าน 2. ปัจจัยประกอบ 3. ปัจจัยสนับสนุน
และสิ่งอานวยความสะดวก และ 4. ปัจจัยด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและการคมนาคม ต๎องพิจารณาถึง
โครงขํายการคมนาคมทางบก ทางน้า และทางอากาศ บริการสาธารณะ
การส่งเสริมพัฒนาและการจัดการอุปสงค์ทางการตลาดการท่องเที่ยวของไทย
นัก ทํองเที่ยวกลุํมคุณ ภาพที่มีก าลัง ซื้อสูง และนําจั บตามองของโลกในปัจ จุ บัน มี
2 กลุํมประเทศ คือ 1) กลุํมประเทศ BRIC ซึ่งประกอบด๎วยบราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน เพราะเป็น
กลุํมประเทศกาลัง พัฒนาที่มีป ระชากรจานวนมากและมีอัต ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อยําง
รวดเร็วโดยเฉพาะในชํวงกํอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในปี 2551 BRIC มีสํวนสํงเสริมให๎เศรษฐกิจ
โลกขยายตัวสูงถึงร๎อยละ 59 และจากการคานวณโดยอาศัยข๎อมูลจาก IMF พบวํา ในปี 2552 BRIC
จะมีสัดสํวนใน GDP โลกประมาณร๎อยละ 15.4สะท๎อนให๎เห็นบทบาทของ BRIC ที่ทวีความสาคัญ
มากขึ้นตํอเศรษฐกิจโลก (โพสต๑ทูเดย๑ ฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2552, http://learners.in.th เข๎าถึง
วันที่ 25 มกราคม 2554) กลุํมประเทศดังกลําว จึงเป็นตลาดนักทํองเที่ยวกลุํมใหญํที่ประเทศไทย
ต๎องให๎ความสนใจและแสวงหากลยุทธ๑ ในการเจาะกลุํมนักทํองเที่ยวคุณภาพในกลุํมประเทศนี้ 2)
กลุํมประเทศ GCC (Gulf Cooperation Council) ซึ่งประกอบด๎วยกาตาร๑ โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส๑
บาห๑เรน คูเวตและซาอุดิอาระเบีย เป็น ตลาดนักทํองเที่ยวที่มีกาลังซื้อสูงที่สาคัญในอนาคต และ
ตั้งแตํเหตุการณ๑กํอวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา สํงผลให๎นักทํองเที่ยวในกลุํมประเทศนี้ หันเหการ
ทํองเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปสูํภูมิภาคเอเชียมากขึ้น นอกจากนี้ นักทํองเที่ยวจากตะวันออก
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กลางนิยมเข๎ารับบริการทางการแพทย๑จากโรงพยาบาลเอกชนในตํางประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเป็น
จานวนมาก (กรมเอเชี ย ใต๎ ตะวั น ออกกลางและแอฟริ ก า กระทรวงการตํ า งประเทศ ,
http://sameaf.mfa.go.th เข๎าถึงวัน ที่ 25 มกราคม 2554) นักทํองเที่ยว 2 กลุํมนี้จึงเป็นกลุํมที่มี
แนวโน๎มสร๎างรายได๎สูงให๎กับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของไทย อยํางไรก็ตาม การทํองเที่ยวไทยยัง
ต๎องสํงเสริมการทํองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism) ต๎องรักษาฐานนักทํองเที่ยวเดิมไว๎เพื่อ
กํอให๎เกิดการทํองเที่ยวซ้าและเกิดการใช๎จํายเพิ่มมากขึ้น โดยสํงเสริมการตลาดการทํองเที่ยวที่วาง
อยูบํ นฐานความเป็นไทย (แผนยุทธศาสตร๑วิจัยการทํองเที่ยวแหํงชาติ พ.ศ. 2555 - 2559)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการความรู้
ด้านภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
วิธดี าเนินการวิจัย
 การสร้างความรู้
 การจัดเก็บความรู้
 การเผยแพร่
ความรู้
 การนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์

เครือข่ายคุณค่าสหกรณ์
 เจ้าของปัจจัยการผลิต
 เจ้าของธุรกิจบริการ
 ผู้ใช้บริการ

การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว
 ด้านอุปทาน
 ด้านอุปสงค์

วิธกี ารดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ ป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพภายใต๎พนื้ ฐานแนวคิดแบบการศึกษากรณีศกึ ษา
(case studies) ซึ่งเป็นการวิจัยที่เน๎นการสืบสวน/ค๎นหา (investigation) ข๎อมูลจากหนํวยศึกษาหนํวย
ใดหนํวยหนึ่งเทํานั้น (a single unit) ซึ่งในที่นี้หมายถึง การศึกษาแนวคิด และแนวทางการดาเนินงาน
ของเครือขํายทํองเที่ยวชุมชนจัง หวัดพังงาทั้ง 11 กลุํมหรือโดยเริ่มจากการศึกษาสภาพทางสังคม
ภู มิ ศ าสตร๑ สิ่ ง แวดล๎ อ ม ระบบนิ เ วศ ตลอดจนทรั พ ยากรธรรมชาติ ในพื้ น ที่ รวมถึ ง
วิถี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นของแตํละชุมชน ปัญหาอุปสรรคของการเชื่อมโยงเครือขํายคุณ
คําที่เกิดจากการขาดการจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อนาไปสูํการค๎นหาแนวทางของระบบ
การจัดการความรู๎ของเครือขํายทํองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา ที่จะนาไปสูํการพัฒนาศั กยภาพการ
ทํองเที่ยวของเครือขํายอยํางยั่งยืน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
จาแนกประเภทตามวิธีการเก็บรวบรวมแบํงเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ
การลงพื้นที่เพื่อศึกษาข๎อมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณ๑ และการจัดสนทนากลุํม และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาสูํการเป็นสหกรณ๑ทํองเที่ยวเชิงคุณคําได๎
อยํางยั่งยืน
การสัมภาษณ๑ การสนทนากลุํม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด๎วย
1. กลุํมเจ๎าของปัจจัยการผลิต
2. กลุํมเจ๎าของธุรกิจบริการ
3. กลุํมผู๎ใช๎บริการ
ข้อมูลทุติยภูมิ
โดยใช๎วิธกี ารศึกษาจากเอกสารราชการ เอกสารงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
ในพื้นที่
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห๑ข๎อมูลกรณีศึกษา (analyzing case study data)ใช๎การเปรียบเทียบรูปแบบ
(pattern matching) รูปแบบที่เกิดขึน้ จากข๎อมูลวํามีความสอดคล๎องกับทฤษฎีที่มีอยูํแล๎วหรือทฤษฎี
ทางเลือก (existing theories or alternative theories) หรือไมํ รวมถึงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาอื่น ๆ
และการสร๎างคาอธิบาย (explanation building) เกี่ยวกับกรณีที่ศึกษา ด๎วยการเชื่อมโยงปัจจัยตําง ๆ
และยืนยันคาอธิบายด๎วยข๎อมูลเชิงประจักษ๑
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนีผ้ ู๎วจิ ัยได๎กาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1.ขอบเขตด๎ านพื้ น ที่ เน๎น ศึ ก ษาเฉพาะเครือขํ ายทํอ งเที่ ยวชุ มชนจั ง หวั ด พัง งาทั้ ง
11 กลุํม
2.ขอบเขตด๎านเนือ้ หา เน๎นศึกษาเรื่องของกระบวนการจัดการความรู๎ และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นของ เครือขํายชุมชนทํองเที่ยวจังหวัดพังงาทั้ง 11 ชุมชน แนวทางการบูรณาการความรู๎ และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาพัฒนาเป็นรูปแบบเครือขํายคุณคําสหกรณ๑ในธุรกิจทํองเที่ยว
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการสร๎าง ประมวล และใช๎สารสนเทศ
ที่มีคุณคํา เพื่อใช๎ในการดาเนินงานให๎เกิดประสิทธิผล โดยมีกระบวนการจัดการความรู๎ 4 ขั้นตอน
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หลัก อันประกอบไปด๎วย การสร๎างความรู๎ การจัดเก็บองค๑ความรู๎ การถํายทอดความรู๎ และการนา
ความรู๎ไปใช๎งาน
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู๎ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถทีก่ ลุํมชนได๎
จากประสบการณ๑ที่สงั่ สมไว๎ในการปรับตัว และดารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมทางสังคม ผํานการสังเกต ทดลองใช๎ คัดเลือก และถํายทอด เป็น
วัฒนธรรมทีส่ ืบตํอกันมา องค๑ประกอบของภูมิปัญญาท๎องถิ่น จะจาแนกได๎ดังนี้ ความรู๎เรื่อง อาหาร
และยา ความรู๎เรื่องระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร ความเชื่อ พิธีกรรม จารีตประเพณี
และวิถีปฏิบตั ิ และวิธีคิด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. เกิดกระบวนการจัดการภูมิปัญญาท๎องถิ่นของเครือขํายทํองเที่ยวชุมชนจังหวัดงงา 11
กลุํม
2. มี ฐ านข๎อ มู ล เรื่ อ งภูมิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ของเครือ ขํ า ยทํ อ งเที่ ย วชุ ม ชนจั ง หวั ด พั ง งา
11 กลุํม
3. เครือขํายสหกรณ๑ทํองเที่ยวพังงาสามารถบูรณาการภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการ
พัฒนาศัก ยภาพการทํองเที่ยวภายใต๎แ นวคิด ของคุณคําแหํง สหกรณ๑ได๎อยํางมีประสิทธภาพและ
ยั่งยืน
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
รายงานความก้าวหน้า (6 เดือน)
1. รายงานการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
2. รายงานการศึกษาระบบการจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของเครือขํายทํองเที่ยวชุมชน
จังหวัดพังงา 4 กลุํม
3. รายงานความก๎าวหน๎าการจัดทาระบบฐานข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่นของเครือขํายทํองเที่ยว
ชุมชนจังหวัดพังงา
รายงานฉบับสมบูรณ์ (12 เดือน)
1. รายงานการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
2. รายงานการศึกษาระบบการจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของเครือขํายทํองเที่ยวชุมชน
จังหวัดพังงา 11 กลุํม
3. รายงานการจัดทาระบบฐานข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่นของเครือขํายทํองเที่ยวชุมชนจังหวัด
พังงา
4. รายงานการวิเคราะห๑ขอ๎ ค๎นพบจากโครงการวิจัย
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5. รายงานการสังเคราะห๑เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวด๎านอุปทาน
การทํองเที่ยว และอุปสงค๑ก ารทํองเที่ยว จากการจั ด การความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ของ
เครือขํายทํองเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงา 11 กลุํม
ผู้วิจัย
1. หัวหน๎าโครงการ
2. นักวิจัย

ดร.ธวิช
นายนพเวช

สุดสาคร
บุญมี

แผนการวิจัย 12 เดือน
เดือนที่
กิจกรรม

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

1. การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง
2. การสารวจและเก็บรวบรวมข๎อมูล
2.1 ศึกษาเอกสารตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
2.2 ศึกษาข๎อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ๑
2.3 การจัดสนทนากลุํม
2.4 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
3. การวิเคราะห๑ขอ๎ มูลและการอภิปรายผล
4. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ๑
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