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 (a) 

คํานํา 
 

เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการ “การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 

Farmer Shop เป็นการรายงานผลการวิจัยในห้วงเวลา 1 ปี (15 สิงหาคม 2553-14 สิงหาคม 2554) 

ตามแผนการวิจัยที่กําหนดไว้ทุกประการ ดังได้นําเสนอรายละเอียดในเอกสาร 

ปัจจุบันได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ Farmer Shop ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และมีแผนที่จะขับเคล่ือนการดําเนินการในระยะของการบ่มเพาะธุรกิจในช่วงเวลา 2 ปี ณ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามแผนธุรกิจที่นําเสนอ 

ใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับท่านรองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (ดร.สีลาภรณ์   บัวสาย) ที่ให้คําปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ที่เข้ามามีส่วน

ร่วมในการขับเคล่ือนโครงการวิจัย ตลอดจนบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

 

 

 

(รองศาตราจารย์ จุฑาทิพย์  ภัทราวาท) 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

สิงหาคม 2554 

 
  

 

 

 



  (b)

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การดําเนินการโครงการวิจัย “การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop”           

มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบระบบการดําเนินงานของร้านค้าปลีกทางเลือก ผ่านกลไกการบริหาร

จัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการที่ครอบคลุมการสร้างเครือข่ายอุปทาน การพัฒนาคุณภาพ-

มาตรฐานสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การวางระบบจัดหาและตรวจสอบย้อนกลับ การบริหาร

จัดการร้านค้าปลีก การจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และการสร้างแบรนด์ Farmer Shop โดย

คาดหวังจะให้เป็นร้านค้าปลีกทางเลือกที่ขยายผลไปใช้ประโยชน์ในชุมชน สหกรณ์ และ

ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาและข้อจํากัดที่มาจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้าและภาวะการแข่งขัน

จากตลาดไฮเปอร์มาร์ทที่เป็นอยู่ 

 การดําเนินการวิจัยได้ถูกออกแบบในรูปของโครงการต่อเนื่อง 5 ป ีโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 

ได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะจัดตั้งและดําเนินการโครงการทดลอง และระยะขยายผลไปสู่การใช้

ประโยชน์ 

 ผลการดําเนินการวิจัยในระยะเตรียมการ ซ่ึงใช้เวลา 1 ป ีได้มีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน

และผู้สนใจร่วมทั้งส้ิน 57 กิจกรรม มีผลการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 

 การคัดสรรผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ผลการคัดสรรผู้ประกอบการที่เป็น

สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการSMEs และ OTOP ได้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในฐานะ

สมาชิก 127 ราย 

  การคัดสรรสินค้าเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขมาตรฐานที่กําหนด ได้แก่ มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มาตรฐาน อ.ย. ปรากฎว่ามีสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ                

คัดสรรสินค้าโครงการ Farmer Shop จํานวน 215 รายการ 

  การพัฒนาตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การดําเนินการในระยะเตรียมการได้คัดเลือก

สินค้านําร่องที่จะนําเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ “ส้มแขก” ของ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร จ.ยะลา ซ่ึงอยู่ในระหว่างการประสานงานกับสถาบันอาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซ่อุปทานในระดับต้นน้ํา ได้คัดเลือกสินค้านําร่อง 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง และน้ําพริกแม่เกตุ เพื่อพัฒนาระบบจัดซ้ือ จัดหาวัตถุดิบ ใน

แนวทางการสร้างเครือข่ายอุปทานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผ่านเครือข่าย สปก. และสหกรณ์ในพ้ืนที่ 

โดยการแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 

  การพัฒนาช่องทางการจําหน่ายสินค้า ทีมวิจัยและผู้ประกอบการที่นําร่องโครงการได้

จัดกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับ

โครงการ Farmer Shop จํานวนทั้งส้ิน 8 ครั้ง มียอดจําหน่ายรวมทั้งส้ิน 582,607 บาท ซ่ึงได้รับการ

ตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันโครงการ Farmer Shop ได้เปิดจําหน่ายสินค้าภายใต้แบ



  (c)

รนด์ “Farmer Shop” 2 แห่ง ได้แก่ ร้านสหกรณ์พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด 

และร้านจําหน่ายสินค้าไร่สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  การพัฒนาระบบร้านค้าปลีก ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแผนการวิจัย

ได้นําไปสู่การออกแบบระบบร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop” ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

  สโลแกน “ไม่ได้หวังที่กําไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” 

  วิสัยทัศน์ “ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” 

  พันธกิจ 

    ส่งเสริมให้สมาชิกพึ่งพาและร่วมมือกันในการดําเนินธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูป 

โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการโซ่อุปทาน การหาปัจจัยการผลิต การตลาดและการกระจาย

สินค้าในแนวทางของระบบธุรกิจที่เป็นธรรม 

    สร้างรูปแบบร้าน Farmer Shop ให้เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่

ต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย และต้องการอุดหนุนสินค้าไทยในระบบ Fairness 
 

  รายช่ือคณะกรรมการบริหารโครงการ 

1. คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการ 

2. คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการ 

3. คุณสุขุม ไวทยธํารงค์  กรรมการ 

4. คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  กรรมการ 

5. คุณสะอาด จึงสมานญาติ กรรมการ 

6. ดร.อัจริยา มณีน้อย  กรรมการ 

 แผนธุรกิจ 

ปัจจุบันได้จัดทําแผนธุรกิจสําหรับการจัดตั้งและดําเนินงานร้าน Farmer Shop ที่ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพ้ืนที่ 80 ตารางเมตร โดยงบลงทุน 3 ล้านบาท 

คาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย และกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในระยะเวลา 2 ปี (ตุลาคม 2554–สิงหาคม 

2556) จํานวน 4 ล้านบาท และ 2 แสนบาท ตามลําดับ นอกจากนั้นจะได้ชุดความรู้ในการบริหาร

จัดการร้านค้าปลีกทางเลือกสําหรับขยายผลไปจัดตั้งและดําเนินงานในชุมชนที่สนใจในระยะต่อไป 

 การสร้างแบรนด์ “Farmer Shop” 

การดําเนินงานในช่วงระยะเตรียมการได้จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต Facebook และกลุ่มประชาคมคณะเศรษฐศาสตร์ และหน่วยงานพันธมิตร และ

ในงานนิทรรศการทางวิชาการและการจําหน่ายสินค้าต่างๆ ซ่ึงผลการติดตามแบรนด์ได้ผลตอบรับ

จากผู้บริโภคในระดับ “ดี” โดยเหตุผลที่สนับสนุนเพราะต้องการอุดหนุนสถาบันเกษตรกร สินค้า

เกษตรแปรรูปไทย และเชื่อมั่นว่าสินค้าภายใต้ แบรนด์ Farmer Shop มีคุณภาพดีไว้ใจได้ และเห็น

ด้วยกับแนวทางการสร้างระบบการค้าที่เป็นธรรม 



  (d) 

 ผลการดําเนินการ ช้ีให้เห็นว่า การรวมพลังในการขับเคล่ือนโครงการ Farmer Shop นั้น 

ช่วยยกระดับความสามารถในอํานาจการต่อรองแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายการตลาดได้ 15-20% นอกจากนั้นยังช่วยเปิดโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ

ผู้ประกอบการ SMEs และสถาบันเกษตรกร ในการสร้างแบรนด์ “Farmer Shop” ร่วมกัน ซ่ึงถือเป็น

การเริ่มเปล่ียนจากโซ่อุปทานเดิมไปสู่โซ่คุณค่าที่เกิดจากการวางแผนธุรกิจภายใต้กลไกการจัดการ

โซ่อุปทาน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทางของประเด็น

ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

 การดําเนินการในระยะต่อไปเป็นช่วงเวลาของการดําเนินการโครงการนําร่อง                       

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงจะใช้เวลา 2 ปี ในการบ่มเพาะธุรกิจ ในเรื่องการวางระบบบริหารจัดการ 

การอบรมบุคลากร การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ การส่งเสริมการขาย การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ

ของผู้บริโภคและการเตรียมการสําหรับการขยายผลนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและผู้สนใจต่อไป 
 



  (e)
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาของโครงการ 
 ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ดังจะ
เห็นได้ว่า รายได้ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ผลิตได้ภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) แรงงานในภาคการเกษตรมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38 เมื่อ
เปรียบเทียบกับภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารที่มีเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศแล้ว 
ยังมีเหลือส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ไทยครองอันดับการเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ติดอันดับ 8 ของโลก โดยสินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสําปะหลัง 
ผลิตภัณฑ์กุ้ง และไก่เนื้อ  แม้ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรจะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่ต้องเผชิญกับการ
แข่งขันอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงการค้าที่มีการบังคับใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี มี
การบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ตลอดจนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

ข้อมูลภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช้ีว่า สินค้าเกษตรไทยมี
ต้นทุนสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากผู้ผลิตเป็นเกษตรกรรายย่อย ขาดการสะสมทุน มีภาระ
หนี้สิน กอปรกับขาดการวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเข้าถึง
เกษตรกรอย่างแท้จริง ขาดระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
สินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะจําหน่ายในรูปของวัตถุดิบหรือสินค้าเกษตรแปรรูปเบื้องต้น1 

ข้อมูลจากการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขันของสินค้าพืช ผัก ผลไม้ และกาแฟของ
มูลนิธิโครงการหลวงภายใต้การค้าเสรี (ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, 2552) ช้ีให้เห็นว่า ภาพรวมของ
การขยายตัวของการส่งออกพืชผัก ผลไม้ และกาแฟของไทยเติบโตในช่วงเวลาเฉลี่ยปี  2549-2551 ตํ่ากว่า
ในช่วงเวลาเฉลี่ยปี 2546-2548 เป็นผลให้ความได้เปรียบดุลการค้าทั้งผักและผลไม้ของไทยมีแนวโน้มหดตัว
ลง เช่นเดียวกับผลการวิจัยของโครงการเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า (ดวงทิพย์  ระเบียบ, 2552) ได้
ช้ีให้เห็นถึงปัญหาและข้อจํากัดของสินค้าชุมชน สินค้าสหกรณ์ และสินค้าโอทอป ในส่วนของสินค้าที่เป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร ที่ยังคงเผชิญกับการขาดช่องทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค แม้ว่าที่ผ่าน
มาสินค้าเหล่านี้บางส่วนจะได้รับการส่งเสริมจากหลายหน่วยงานในด้านการแปรรูป และบรรจุหีบห่อ 
ตลอดจนการให้การรับรองคุณภาพเบื้องต้น จนสินค้าอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคแล้วก็ตาม โดยได้ช้ี
ประเด็นสําหรับแนวทางการพัฒนาสินค้าสหกรณ์และสินค้าชุมชน ดังนี้ 2 
  1. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ จําเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านกรรมวิธีในการ
ผลิตความสะอาดถูกหลักอนามัย และได้รับเครื่องหมายควบคุมคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงไว้
บนตัวสินค้า/บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค 
 2. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ จําเป็นต้องสร้างมูลค่าเพื่อให้กับสินค้า โดยการพัฒนา                 
บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อให้มีความสวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
ชัดเจนครบถ้วน เช่น ไข่เค็มไชยา อาจบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะเป็นช่องบรรจุไข่ หรือกล่องที่มีสีสันสวยงาม 

                                                 
1
 ดูรายละเอียดจากแผนพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Online)http://www.moac.go.th/builder/moac02/index.php 

2
 ดูรายละเอียดในบทความ “การสรา้งแบรนด์ในสินค้าเกษตร” เอกสารประกอบการนําเสนอในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและก่ึงร้อน ครั้งที่ 4. 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. วนัที่ 22 กรกฎาคม 2553. 
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 3. ควรหาช่องทางการจัดจําหน่ายหรือตลาดเพื่อกระจายสินค้าไปสู่เป้าหมายให้ทั่วถึง 
ได้แก่ หน้าร้าน ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์แสดงสินค้า ตัวแทนจําหน่ายร้านค้าที่ภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นตามโอกาสพิเศษ แต่ให้เพิ่มไปท่ีช่องทางการจําหน่ายอย่างต่อเนื่องผ่าน
หน่วยงานมากกว่าการออกร้านร่วมงานเฉพาะ 
  4. สร้างตราสินค้าของกลุ่มหรือของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ให้เกิดการจดจํา
แก่ผู้บริโภคผ่านสื่อการตลาดต่าง ๆ 
  5. ควรให้การสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาสินค้าเดิมให้แตกเป็นสายผลิตภัณฑ์ สนับสนุน
เงินทุนและเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิต และฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้
สินค้ามีความหลากหลาย โดยประเด็นที่สําคัญต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการ หรือกลุ่มผู้ผลิตอ่ืนๆ สามารถนําไปประยุกต์และปรับใช้ต่อไปได้ 
  6. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจดลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตรให้แพร่หลาย เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์โดยตรง 
 ข้อเสนอแนะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศทางเชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 113  ซึ่งมุ่งไปที่การพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสร้างสรรค์ โดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อค้นหารูปแบบ วิธีการและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีสมรรถนะในการแข่งขัน การรักษาส่วนแบ่งการตลาดของสินค้า
เกษตรทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างคุณค่า (Value Creation) และการเพิ่มมูลค่า 
(Value Added) แก่สินค้าเกษตรในอนาคต 
 ในส่วนของการดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้า
ที่เป็นธรรม” นั้น มุ่งเน้นไปที่การนํากรอบคิด “การจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ” (Integrated 
Supply Chain Management) และชุดความรู้ “การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” (Value Chain 
Connection) ซึ่งเป็นชุดความรู้ที่ได้จากการวิจัยของชุดโครงการมาใช้ในการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงระบบการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ไปในทิศทางของการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการลดต้นทุน
สินค้า (Production Cost) การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ (Efficiency) การสร้างอํานาจการต่อรอง 
(Bargaining Power) และการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ภายใต้
สถานการณ์แข่งขันในยุคการค้าเสรี โดยได้มีการดําเนินการในกลุ่มสินค้า (Commodity) ที่สําคัญ ๆ ได้แก่ 
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ ยางพารา มันสําปะหลัง ผลไม้ กาแฟ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้า
เกษตร ผลจากการวิจัยเมื่อสิ้นสุดการดําเนินการของชุดโครงการในระยะที่ 3 เมื่อมิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา 
ได้ผลผลิตในรูปของเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน จําแนกออกเป็นกลุ่มเครือข่ายด้านอุปทาน (Supply 
Networks) เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ (Strategic Partners) และเครือข่ายด้านอุปสงค์ (Demand 
Networks) ดังรูปที่ 1.1 
 
 
 
 
 
                                                 
3
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในร่างกรอบทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(Online) http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/data/02/data07.pdf 
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รูปที่ 1.1 ผลผลิตงานวิจัยในรูปเครือข่ายจําแนกเป็นกลุ่มเครือข่ายด้านอุปทาน เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและ
เครือข่ายด้านอุปสงค์ 

 
 เครือข่ายอุปทาน ได้แก่ กลุ่ม/องค์กรและเครือข่ายที่อยู่ในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูป ที่เข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ชุดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมทั้งสิ้น 394 องค์กร กลุ่ม/องค์กรเหล่านี้ ได้แก่ เครือข่ายกองทุนฟื้นฟู จ.ชัยนาท เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่ม SME  เครือข่ายสกต. กลุ่มโอทอป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม/องค์กรภายใต้
โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด  เครือข่ายคุณค่า
ยางพารา  เครือข่ายคุณค่าผลไม้  เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม  เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย  
เครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง เครือข่ายคุณค่ากาแฟ  เครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า  และกลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสวนสามพราน 

เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ พันธมิตรธุรกิจและพันธมิตรทางวิชาการที่เข้ามามีส่วนร่วมในชุด
โครงการภายใต้โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ เทคโนโลยีการผลิต การกระจายสินค้า การสร้างแบรนด์ การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดทําแผนที่กลยุทธ์ แผนที่ธุรกิจ การพัฒนาระบบธุรกิจรูปแบบใหม่  และการสร้าง
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธ.ก.ส.) ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ  กรมส่งเสริม
การเกษตร  บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด  บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด  กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ (กตส.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด (ชสค.) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด (ชสท.)  สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนแห่งเอเซีย (ACCU)  ตลาดกลางสี่มุมเมือง  ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด  กลุ่มธุรกิจ
เครือเดอะมอลล์กรุ๊ป บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (108  Shop)   บริษัทริชฟิวเฟรสฟูดส์ จํากัด  กลุ่มเกษตรกรทํา
สวนธารน้ําทิพย์ บริษัท ยูโรม่า รับเบอร์ จํากัด ประเทศมาเลเซีย 
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เครือข่ายด้านอุปสงค์ ได้แก่ กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายที่อยู่ในฐานะตลาดเป้าหมาย (Target 
Market) และผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย ชสอ. ชสค. เครือข่ายสหกรณ์การการเกษตร  ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด ชสท . ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รส.มก.)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (สค.)  
สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจัย  เครือข่ายเปาบุ้นจิ้น 
เครือข่ายนักสหกรณ์ ลูกค้าและผู้บริโภคสินค้าแบรนด์ข้าวคุณธรรม  ข้าวเกิดบุญ และกาแฟชุมพร 

อาจกล่าวได้ว่าชุดโครงการได้ผลผลิตการวิจัยที่เป็นทั้งทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจที่จะ
ไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการโซ่คุณค่าร่วมกันโดย ทุนทางสังคม (Social Capital) ได้แก่ 
บุคลากรที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายใต้กรอบคิดการจัดการโซ่คุณค่า (Value Chain Management) และ
มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการจัดการโซ่คุณค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ภายใต้
นโยบายเปิดเสรีทางการค้า และทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Assets) ประกอบด้วย ทุนดําเนินงาน 
(Working Capital) ของสหกรณ์/องค์กรต่าง ๆ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านการผลิตและ
การตลาด ได้แก่ โรงสี ตลาดกลางพืชผลการเกษตร รถบรรทุก โกดัง โรงงานปุ๋ย ฯลฯ ซึ่งสามารถนํามา
พัฒนาในการดําเนินธุรกิจในทิศทางของการบูรณาการธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานได้เป็นอย่างดี 

นับเป็นโอกาสดีที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้มีโอกาสขานรับนโยบายของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในปี 2552 ที่มุ่งบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กร 3 ประสาน 
ได้แก่ เครือข่ายสถาบันเกษตรกร4 เครือข่ายสาขาของธนาคาร และเครือข่ายภาควิชาการ เพื่อการ
ดําเนินงานที่มีคุณภาพและการยกระดับไปสู่การสร้างคุณค่า (Value Creation) และหลังจากได้จัดโครงการ
สัมมนาเรื่อง “การเชื่อมโยงแผนธุรกิจระหว่างธ.ก.ส.-สกต.” ระหว่างวันที่ 26-27 และ 30-31 กรกฎาคม 
2552 จึงได้ข้อสรุปที่ช้ีให้เห็นโอกาสในการยกระดับการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการผลิตและการตลาดสําหรับ
สินค้าของเกษตรกรในรูปของการจัดต้ังและดําเนินการ Farmer Market ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าของเกษตรกร อาทิ การสร้างตราสินค้า การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้
ได้มาตรฐาน การเปิดช่องทางการตลาดใหม่ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง5 ซึ่งนอกจากจะเป็น
การขับเคล่ือนภารกิจด้านการให้บริการสินเชื่อของธนาคารและการสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
แล้ว ยังจะเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อรองรับนโยบายการเปิดเสรีอาเซียนให้สถาบัน
เกษตรกรของไทยมีศักยภาพในการทําธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้นําไปสู่การจัดทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
ธ.ก.ส.และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2552 โดยที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือกันสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน Farmer Market 
ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการโซ่อุปทานภายใต้แบรนด์ Farmer 
Market โดยมีช่วงเวลา 2 ปี6 นับแต่วันที่ลงนาม  

ต่อมาได้มีการนําเสนอรายงานการวิจัยของชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ซึ่งได้มีการนําเสนอเรื่องของการขยายโอกาส

                                                 
4 เครอืข่ายสถาบันเกษตรกร ได้แก่ เครอืข่ายสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ธ.ก.ส. (สกต.) เครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน ชุมชนต้นแบบตามแนวทางทฤษฎีใหมส่่งเสรมิ

เกษตรกรรายย่อย 
5
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานสรุปการสัมมนา “การจัดทําแผนธุรกิจระหว่าง สกต.และสนจ.เพื่อเชื่อมโยงงานของสกต.-ธ.ก.ส.-TABCO ” ภายใต้โครงการสกต.
ขับเคลื่อนศูนย์การเรยีนรู้เพือ่การพฒันาเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบธ.ก.ส. ระหวา่งวันที่ 26-27 และ 30-31 กรกฎาคม 2552  จัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

6
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส.กับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการสําหรับแนวทางการจัดต้ังและดําเนินงานตัวแบบ Farmer Market (Online)http://www.cai.ku.ac.th 
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ในการขับเคลื่อนที่จะให้โครงการวิจัย “การจัดต้ังและดําเนินงานตัวแบบ Farmer Shop” โดยมุ่งเน้นไปที่
การนําทุนความรู้ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรที่เป็นผลผลิตงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยคาดหวังจะ
นําไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ในทิศทางของการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ในกลุ่ม
สินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปในสภาวะที่ต้องเผชิญกับคู่แข่ง
ทางการค้าจากต่างประเทศในยุคเปิดเสรีอาเซียน อีกทั้งการลดข้อจํากัด/อุปสรรคของสินค้าเกษตรแปรรูปใน
เรื่องการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อการเข้าถึงผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนําไปใช้ประโยชน์ สกว.จึงได้เสนอให้มีการประชุมระหว่างผู้แทนธ.ก.ส. 
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว.และที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ซึ่งที่
ประชุมมีข้อสรุปที่จะให้มีการดําเนินการโครงการวิจัยดังกล่าว โดยในเบื้องต้นทางสกว.จะให้การสนับสนุนทุน
วิจัยในส่วนของการดําเนินการในระยะเตรียมการ (6-8 เดือน) ซึ่งจะประกอบด้วยการประสานงานหน่วยงาน/
เครือข่ายเพื่อการคัดสรรและจัดทําฐานข้อมูลธุรกิจ การออกแบบระบบธุรกิจ Farmer Shop ในลักษณะของ
ร้านค้าปลีก (Retail Shop) โดยทีมวิจัยจะดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการลงทุนเพื่อขอการสนับสนุนทุน
ดําเนินงานจาก ธ.ก.ส. ในระยะที่ 2 ในลักษณะของโครงการต่อเนื่องประมาณ 5 ปี เพื่อการขยายผลไปจัดต้ัง
และดําเนินงานในชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการรายย่อยต่อไป 
 

1.2  คําถามวิจัย 
 1) รูปแบบการดําเนินธุรกิจร้านค้าปลีกในทิศทางของการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ
เพื่อการรักษาส่วนแบ่งการตลาดและการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรแปรรูป ควร
ดําเนินการอย่างไร 
 2) ข้อเสนอเชิงนโยบายสําหรับการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ควรเป็นอย่างไร 
 

1.3  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) การออกแบบระบบการดําเนินงานของร้านค้าปลีกสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านกลไกของการ
บริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ที่ครอบคลุมระบบจัดหา การ
กําหนดราคา สต็อกสินค้า การจัดช้ันวางจําหน่าย การจัดทํารายงานการเงิน ระบบบริหารจัดการ และการ
จัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
 2) การจัดต้ังและดําเนินงาน Farmer Shop ในรูปแบบโครงการนําร่อง เพื่อการทดสอบระบบ
และการพัฒนาไปสู่การนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการรายย่อย 
  

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้ตัวแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ในทิศทางของการบูรณาการโซ่อุปทาน เพื่อนําสินค้าเกษตร
แปรรูปของสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและสนใจเข้าร่วมโครงการ 
 2) เป็นการต่อยอดการนําทุนความรู้ ทุนสังคม และทุนทรัพยากรภายใต้ชุดโครงการวิจัยและ
ขยายผลไปในทิศทางของการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ตามกรอบทิศทางเชิงนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ 
 3) ได้ช่องทางการตลาดใหม่สําหรับสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรรายย่อย 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหา/ข้อจํากัดในการเข้าถึงตลาด 
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 4) ผลลัพธ์ในรูปของ “ระบบธุรกิจร้านค้าปลีก” สามารถขยายผลไปใช้ประโยชน์สําหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน สหกรณ์ และผู้สนใจ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในการ
แก้ปัญหาความยากจนในอนาคต 
 5) ภายใต้กระบวนการทํางานในทิศทางของการจัดการโซ่อุปทานไปสู่โซ่คุณค่านั้น เป็นการ
เปิดเวทีให้นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการ/สถาบันเกษตรกรที่ให้ความสําคัญกับเรื่องระบบคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรม มาร่วมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ในสังคม 
 6) การสร้างดุลยภาพแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยลดการพึ่งพาการส่งออก และการนําเข้า 
 7) การสานต่อนโยบายการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการเกษตรไทยภายใต้ยุคการค้าเสรี 
 

1.5 นิยามศัพท์ 
Farmer Shop เป็นรูปแบบของร้านค้าปลีกที่มุ่งสร้างระบบธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่า (Value 

Chain) ในการนําคัดสรรสินค้าเกษตรแปรรูป ที่มีคุณภาพของสถาบันเกษตรกร/ชุมชนมาจําหน่ายแก่
ผู้บริโภคในราคาเป็นธรรม (Fair Price)  

การจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจเข้าสู่รูปแบบของ
ความร่วมมือของธุรกิจต่างๆ ภายใต้โซ่อุปทาน ก่อเกิดเป็นโครงสร้างของโมเดลการจัดการธุรกิจของ             
โซ่อุปทานซึ่งเป็นผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ความร่วมมือ (Cooperative Strategy) ที่จะส่งผลต่อศักยภาพการ
แข่งขันของธุรกิจ เพื่อการนําผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค 

การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า เป็นการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ขององค์กรธุรกิจที่เป็น
พันธมิตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของสหกรณ์ 

การสร้างแบรนด์ (Branding) เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างในความรู้สึกและการ
ยอมรับของผู้บริโภคและสังคมเพื่อการจดจําคุณค่าของแบรนด์ อันจะนําไปสู่การรักษาความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันขององค์กร 

สินค้าเกษตรแปรรูป (Agricultural Processing Products) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
สร้างสรรค์หรือเพิ่มมูลค่าจากสินค้าเกษตร 

การจัดหมวดหมู่สินค้า (Product Categories) มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งกลุ่มประเภท
สินค้าเพื่อความสะดวกในการจัดการระบบการจัดหา การจัดการคลังสินค้า การจําหน่าย ตลอดจนการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และการรับรองคุณภาพของระบบธุรกิจ Farmer Shop 

 

1.6  ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในที่นี้จะเป็นการวิจัยต่อเนื่อง 5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
 ระยะที่ 1: การเตรียมการ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. สําหรับการประสานงานกับ
หน่วยงาน/เครือข่าย/พันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบระบบและจัดทําข้อเสนอสําหรับโครงการ
ลงทุน โครงการทดลองตัวแบบ Farmer Shop ใช้เวลา 1 ปี 
 ระยะที่ 2: การดําเนินการจัดต้ังและดําเนินการโครงการทดลองตัวแบบ Farmer Shop 

การดําเนินการจะเป็นในรูปแบบของการทําธุรกิจร้านค้าปลีก (Retail Shops) ซึ่งจะ
พัฒนาเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน/สหกรณ์/ผู้ประกอบการรายย่อย โดยกําหนดสถานที่ ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้เวลา 2 ปี  
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 ระยะที่ 3: การขยายผลไปสูก่ารใช้ประโยชน์ในชุมชน สหกรณ์ สถาบันเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

จะประกอบไปด้วยการจัดต้ังและดําเนินงานสถาบันเรียนรู้ Farmer Shop ซึ่งให้
การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าคุณภาพ การบริหารจัดการธุรกิจ Farmer Shop (การจัดหา- การจัดช้ัน
วางสินค้า-การกําหนดราคาสินค้า-การบริหารต้นทุนต่อหน่วย-การจัดทํางบการเงิน-การจัดการคลังสินค้า-
การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ ฯลฯ) การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพสินค้า การพัฒนาระบบธุรกิจ            
ในแนวทางของระบบคุณค่าการค้าที่เป็นธรรมภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ใช้เวลา 2 ปี 
 

1.7  กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการโครงการ Farmer Shop จะเป็นไปภายใต้กรอบคิดในรูปที่ 2 ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์นําเอาชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า และการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมา
ผสมผสานในการออกแบบระบบธุรกิจของร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Farmer Shop โดยในระยะแรกจะใช้
ทุนทางสังคมที่เป็นผลผลิตงานวิจัย ดังที่ได้นําเสนอไว้ในรูปที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายด้านอุปทาน 
เครือข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจและวิชาการ และเครือข่ายด้านอุปสงค์ เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาระบบ
ธุรกิจ Farmer Shop ซึ่งได้ถูกออกแบบให้มีการวิจัยและพัฒนาใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
 

 ขั้นตอนที่ 1: การสร้างเครือข่ายอุปทานสําหรับสินค้าเกษตรแปรรูป 3 หมวดหมู่ ได้แก่ 
ประเภทอาหาร ประเภทสินค้าอุปโภค และประเภทของใช้-ของที่ระลึก กระบวนการดังกล่าวจะดําเนินการ
ผ่านเวทีคัดเลือกสินค้าโดยผู้เชี่ยวชาญจากสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 
และสถาบันอาหาร 
 

 ขั้นตอนที่ 2: การพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ-มาตรฐาน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้
กลไก Strategic Partner เช่น สถาบันอาหาร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

 ขั้นตอนที่ 3: การบริหารจัดการเครือข่ายอุปทานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ผ่าน
กลไกศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop เพื่อวางระบบการสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า การวางบิล และการตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้าให้ได้ตามเงื่อนไขที่กําหนด 
 

 ขั้นตอนที่ 4:  การบริหารจัดการร้านค้าปลีก ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ การวางแผน 
การดําเนินงาน และการประเมินผล ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สําคัญ ได้แก่  

4.1 การวางกรอบทิศทางการดําเนินงาน Farmer Shop (กรอบที่ 1) 
4.2 การกําหนดสถานที่ต้ัง และการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อกําหนด

แผนธุรกิจให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค 
4.3 การตกแต่งร้านและการจัดวางสินค้า 
4.4 การาจัดหมวดหมู่(ประเภท) และรายการสินค้าเพื่อจําหน่าย 
4.5 การจัดซื้อ 
4.6 การกําหนดราคา 
4.7 การจัดจําหน่ายผ่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ เช่น การจําหน่ายหน้าร้าน 

การจําหน่ายผ่านแคตตาล็อก การขายตรง (Direct Marketing)  
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4.8 การจัดการสินค้าคงคลัง 
4.9 การบัญชีและการควบคุม 
4.10 การรายงานผลการดําเนินงาน 
 

 ขั้นตอนที่ 5:  การสร้างแบรนด์ Farmer Shop 
  การจัดต้ังและดําเนินโครงการตัวแบบ Farmer Shop เป็นเรื่องของการ
สร้างสรรค์ระบบธุรกิจเชิงคุณค่าที่จะนําไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานที่จะพัฒนาสินค้า
เกษตรแปรรูปให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการพัฒนาระบบธุรกิจและระบบการจัดจําหน่ายเพื่อการ
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค โดยคาดหวังให้เกิดการลดต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าขาย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายสินค้า และการรณรงค์ให้คนไทยอุดหนุนสินค้าของคนไทย ดังนั้น การสร้าง แบ
รนด์ จึงมีความจําเป็นที่จะให้ผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจดจําแบรนด์ รู้สึกผูกพัน เห็นคุณค่า และอุดหนุน
สินค้าอย่างต่อเนื่อง กระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการจัดบู๊ท การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ 
และอื่น ๆ 
 
 

การสรางแบรนด Farmer Shop
เพื่อใหเกิดการยอมรับของคนในสังคม

การจําหนายสินคาแกผูบริโภค
การพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาปลีก

ระบบการจัดหา-สงมอบ-ตรวจสอบยอนกลับ

สินคาผานการพัฒนา-ไดคุณภาพ

อาหาร สินคาอุปโภค ของใช-ของที่ระลึก

ระ
บบ

ธุร
กิจ

ขอ
งF

ar
me

r S
ho

p
กา
รพ

ัฒ
นา
ระ
บบ

ธุร
กิจ

ใน
ทิศ

ทา
งข
อง
กา
รจ
ัดก

าร
โซ
อุป

ทา
นอ

ยา
งบ

ูรณ
าก
าร

การคัดสรรผูประกอบการ-สินคา 3 หมวด

1)

2)

3)

4)

5)

การสรางเครือขายอุปทานในสินคา 3 หมวด
ของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการ

SMEs และ OTOP

การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐาน Farmer Shop 
ผานกลไกพันธมิตร

การบริหารจัดการโซอุปทานเพื่อพัฒนาระบบธุรกิจ

การบริหารจัดการรานคาปลีกเพื่อจําหนาย
สินคาคุณภาพในราคาเปนธรรม

การสรางแบรนดFarmer Shop ภายใตแนวคิด
“รานคาปลีกท่ีผูผลิตและผูบริโภคเปนเจาของรวมกัน”

 
 
 

รูปที่ 1.2 กรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบธุรกิจ Farmer Shop 
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กรอบที่ 1 
วิสัยทัศน์ (Vision): 

ร้านค้าปลีกที่ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค ด้วยสินค้าจากเกษตรกรที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม 
 

พันธกิจ (Mission): 
การดําเนินธุรกิจร้านค้าปลีกที่ทันสมัย เพ่ือยกระดับภาพลักษณ์สินค้าเกษตรแปรรูปไทย และครองใจ

ผู้บริโภคด้วยแบรนด์ ‘Farmer Shop ภายใต้กลไกการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 
 

วัตถุประสงค์: 
1. สร้างระบบการค้าปลีกสําหรับสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีทันสมัยเพื่อจําหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 
2. การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานในการจัดหา พัฒนา และกระจายสินค้า

เกษตรแปรรูปภายใต้แบรนด์ Farmer Shop 
3. การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Farmer Shop 
4. การรณรงค์ให้คนไทยอุดหนุนสินค้าแบรนด์ Farmer Shop 

 

โครงสร้างการบริหารงาน: 
โครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการบริหาร 
2. ท่ีปรึกษา 
3. ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาสินค้า การพัฒนาระบบมาตรฐาน การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป 

การพัฒนาระบบงาน ฯลฯ 
4. ผู้จัดการ 
5. พนักงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชี การเงิน พนักงานขาย 

 

 
1.8  กระบวนการวิจัย 
 การดําเนินการโครงการการจัดต้ังและดําเนินงาน Farmer Shop จะเป็นไปในลักษณะของ
โครงการต่อเนื่อง ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ (กรอบที ่2) 

ระยะที่ 1: การเตรียมการ ใช้เวลา 8-12 เดือน 
 จะประกอบด้วยการดําเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.1 การประชุมทีมวิจัยเพื่อวางแผนการวิจัย ในขั้นตอนนี้จะประกอบด้วยการ

ประชุมสร้างความเข้าใจในกรอบคิดและกระบวนการวิจัย และการวางแผนปฏิบัติการวิจัย และการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชิญชวนสถาบันเกษตรกร/ชุมชนและผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์
ภายใต้เงื่อนไขและสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มต้นจากการสร้างเครือข่ายอุปทานเพื่อคัดเลือก
ผู้ประกอบการและสินค้าเข้าร่วมโครงการ 
 1.2 การกําหนดเงื่อนไขมาตรฐานคุณภาพสินค้า ภายใต้คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
จากสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และสถาบันอาหาร จากน้ันจึงเป็น
กระบวนการคัดสรรสินค้าเบื้องต้นภายใต้ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิจัย 
 1.3 การพัฒนาสินค้าทั้งตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
การวางจําหน่าย ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 
 1.4 การวางระบบการสั่งซื้อ-รับ-มอบ-การตรวจสอบย้อนกลับสินค้า และการจัดหา
ระบบซอฟต์แวร์ร้านค้าปลีกในระบบเหมาเสร็จ (Turn-key project) 
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 1.5 การวางระบบบริหารจัดการร้าน ซึ่งประกอบด้วย ระบบสั่งซื้อ ระบบจัด
จําหน่าย ระบบสินค้าคงคลัง ระบบการเงิน-บัญชี ระบบรายงานผลการดําเนินงาน ระบบทะเบียนสมาชิก 
การออกแบบหน้าร้านและการจัดช้ันวางสินค้า การกําหนดรายการสินค้าตามหมวดหมู่ และบาร์โค้ดภายใต้
คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 
 1.6 การจัดทําแผนธุรกิจและข้อเสนอโครงการลงทุน “Farmer Shop” 
 

ระยะที่ 2:  การดําเนินการโครงการนําร่อง Farmer Shop ใช้เวลา 2 ปี โดยใช้
กระบวนการประชุม-สัมมนา ฝึกอบรม-ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายฯ จะ
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 การกําหนดสถานที่ต้ัง การตกแต่งร้าน การจัดช้ันวางสินค้า และการจัดจ้าง 
การอบรมบุคลากรหน้าร้าน ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี  

2.2  การทดสอบระบบ เป็นเวลา 1 เดือน ควบคู่กับการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
2.3 การดําเนินการ Farmer Shop ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร

ภายใต้โซ่อุปทาน 
2.4 การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการติดตามแบรนด์ 
 

ระยะที่ 3: การพัฒนาและขยายผล จะดําเนินการด้วยกลไกการจัดการความรู้ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีผ่านกลไกสถาบัน Farmer Shop และเครือข่ายสารสนเทศ เริ่มต้นต้ังแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป 

 3.1 การขยายผลการจัดต้ัง/ดําเนินการ Farmer Shop แก่ชุมชน/ผู้สนใจ โดยทีมที่ปรึกษา 
 3.2 การขยายผลเครือข่ายด้านอุปทาน และพันธมิตรธุรกิจ 
 3.3 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบธุรกิจ และรูปแบบการกระจายสินค้าให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด 
 3.4 การพัฒนาโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูปไทย-ต่างประเทศ และการติดตามแบ

รนด์ Farmer Shop สําหรับการพัฒนา 
 3.5 การถอดบทเรียน เพื่อให้ได้ชุดความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา

สินค้าและการแปรรูป 
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บทที่ 2 

กิจกรรมการวิจัย 

 

2.1 กิจกรรมการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยในระยะเตรียมการ ซ่ึงใช้เวลา 1 ปี ได้มีกิจกรรมร่วมกับภาคี ทั้งส้ิน 

57 กิจกรรม ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1  
 

ตารางที่ 2.1 การดําเนินกิจกรรมโครงการวิจัย การพฒันาตัวแบบ Farmer Shop ในระยะเตรียมการ 

(15 ส.ค. 53-14 ส.ค. 54) 
 

ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

1 21/7/53 การประชุมนําเสนอ

ข้อเสโครงการวิจัย 

แนวทางการ

ยกระดับการ

เช่ือมโยงธุรกิจ 

ด้านการผลิตและ

การตลาดสําหรับ

สินค้าของเกษตรกร 

: การพัฒนาตัว

แบบ Farmer Shop 

ผู้ประสาน/

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ 

ทีมวิจัย จํานวน 

12 คน 

ห้องประชุม 1 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

ชัน้ 14 อาคารเอสเอ็ม

ทาวเวอร ์

ผอ. นําเสนอวัตถุประสงค์เพื่อนําร่องการสร้างตัว

แบบ Farmer shop ในรูปแบบการเชื่อมโยงการ

ทํางานของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรและ

พันธมิตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต่างให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อเสนอต่างๆ และ

ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

2 18/8/53 ประชุมร่วมกับ  

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัย

รัตนกิจ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยวผัก

และผลไม้ 

ผู้ประสานงาน /

ทีมวิจัย จํานวน 

2 คน 

ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

แนวทางการดําเนินโครงการ Farmer shop และ

ร่วมวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อความ

เข้าใจที่ตรงกัน 

3 26/8/53 นําเสนอ (ร่าง) 

รายงานฉบับ

สมบูรณ์ 

- โครงการวิจัย

กลุ่มธุรกิจเชิง

คุณค่าสวนสาม

พราน 

- โครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาตัวแบบ

สหกรณ์เชิงคุณค่า : 

กรณีสหกรณ์

การเกษตรบ้านค่าย 

จํากัด 

ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ 

ทีมวิจัย จํานวน 

12 คน 

ห้อง 306 ชัน้ 3 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ผู้ทรงคุณแต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะให้แก่ทีมนักวิจัยนําไปปรับแก้และ 

นําไปเป็นแนวทางในการดําเนินงานวิจัยตอ่ไป 

4 8/9/53 ประชุมหารือ

ร่วมกับนักวิจัย 

ผู้ประสานงาน/

หัวหน้าทีมวิจัย 

ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

การจัดบูท๊ Farmer shop ในงานเสวนาวิชาการ 

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 53 จากนั้นจึง 
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

จํานวน 2 คน พัฒนา มก. ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการขับเคล่ือน

โครงการวิจัยโครงการ Farmer shop ซึ่งจะมีสินค้า

อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้และของที่

ระลึกซึ่งเป็นสินค้าแปรรูป สินค้าเกษตร สําหรับ

สินค้าอุปโภคบริโภค ได้เสนอสินค้าที่ใชใ้น

ชีวิตประจําวัน ซึ่งหัวหน้าโครงการวิจัยรว่มจะไป

ดําเนินการวางแผน เกี่ยวกับการคัดเลือกสินค้า 

และการประเมินกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเบื้องต้น

จะมีการเปิดตัวแสดงรูปแบบในงาน 

5 10/9/53 การประชุมหารือ

การจัดบู๊ทลําลอง 

Farmer Shop  

ในงานเสวนา

วิชาการและ

ประกาศเกียรติคุณ

นักสหกรณ์และ

สหกรณ์ที่มีคุณค่า 

แห่งปี 2553 

ผู้ประสานงาน/

ทีมวิจัย จํานวน 

3 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

-  จัดทําโบชัวรเพื่อโปรโมทโครงการและสินค้า

ภายในงานนิทรรศการ 

- บริษัทอดัมส์ ได้เตรียมแผนการจัดบูท๊และ

ผลิตภัณฑ์ โดยทางบริษัทต้องการให้ขายและ 

แสดงสนิคา้ 

- ติดต่อคุณอนงค์นาถมาแนะนําเรื่องเทคนิคใน

การขายและช่วยประชาสัมพันธ์ 

6 20/9/53 การประชุมหารือ

การดําเนิน

โครงการวิจัยการ

พัฒนาและ

ดําเนินการตัวแบบ 

Farmer shop 

ผู้ประสานงาน/

ทีมวิจัย จํานวน 

2 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ได้กรอบแนวคิดรูปแบบร้าน Farmer shop 

เบื้องต้น มีรายละเอียดอาท ิการประยุกตแ์นวคดิ

ร้านของต่างประเทศกับไทยสินค้ามาตรฐานสินค้า

ปลอดภัยมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคม่ันใจ  

การเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรขายตรง เป็นต้น 

- การกําหนดแผนการดําเนินงานขับเคล่ือน

โครงการวิจัย 

- การวางแผนการประสานงานจัดประชุมสนทนา

กลุ่มเป้าหมายรูปแบบของ Farmer shop และ

มาตรฐานคุณภาพ ในต้นเดือนตุลาคม 2553 

7 28/9/53 ประชุมหารือการ

ดําเนินโครงการ 

ผู้ประสานงาน/

ทีมวิจัย จํานวน 

2 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ร่างและแก้ไขแบบสอบถาม 

2. Concept คือสินคา้เกษตรแปรรูป เน้นจากวัสดุ

ธรรมชาต ิ

3. การกระจายกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถาม 

4. การประกวดการออกแบบเครื่องหมายบริการ 

5. คัดสรรบริษัทคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาโปรแกรม 

6. จัดทําทําเนียบ Supplier นัดหมายหารือครัง้

ต่อไปในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 

8 6/10/53 การประชุมหารือ

เพื่อทดสอบและดู

ตัวแบบโปรแกรม

บัญชีร้านค้าปลีก 

หัวหน้าโครงการ 

วิจัยร่วม/นักวิจัย 

ประจําโครงการ/

ตัวแทนจําหน่าย

จํานวน 5 คน 

ห้อง 214 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

1. บอกวัตถุประสงค์แก่ตัวแทนจําหนา่ย               

2. เบื้องต้นโปรแกรมสามารถตรวจเช็คสินค้าจาก

ทางหน้าร้านและสามารถแสดงผลไปทาง audit 

เพื่อติดตามผลได้      

3. หัวหน้าโครงการวิจัยอยากได้โปรแกรมที่ไม่

สลับซับซ้อนมาก เพื่อต่อไปอาจนําไปใช้ในกลุม่

ชาวบ้าน                      

4. ความเป็นไปได้ในการจัดทําโปรแกรม  

ที่สามารถนําไปใช้ได้ในเดือน พ.ย.                        
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

5. ขอให้ทาง บริษัทเสนองบประมาณค่าใช้จ่าย 

9 8/10/53 การศึกษาและ

สํารวจข้อมูล

โปรแกรม

ซอฟท์แวร์เกี่ยวกับ

ระบบบัญชีสินค้า 

ทีมวิจัย จํานวน 

2 คน 

 ไบเทคบางนา ทีมวิจัยได้มีการสอบถามด้านงบประมาณเกี่ยวกับ

โปรแกรมระบบการเงินสินค้า 

10 19/10/53 การประชุมหารือ

เพื่อทดสอบและดู

ตัวแบบโปรแกรม 

หัวหน้าโครงการ 

วิจัยร่วม/นักวิจัย 

ประจําโครงการ/

ตัวแทนจําหน่าย

จํานวน 4 คน 

ห้อง 214 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. หัวหน้าโครงการวิจัยได้สอบถามเกี่ยวกับ

รายละเอียดของโปรแกรม                          

2. ตัวแทนนําเสนอและจําหน่ายโปรแกรมสําเร็จรูป

อธิบายลักษณะ และการใช้งานของโปรแกรมโดย

ละเอียด     

 3. มีการสอบถามเรื่องราคาของโปรแกรมรวมทัง้

อุปกรณ์ทั้งหมดโดยทางบริษัท จะทําการส่ง

รายละเอียดของโปรแกรม AdaPoS 

Hypermart/Fashion ให้ภายหลัง 

11 27/10/53 การประชุมหารือ

เพื่อเตรียมพร้อม

สําหรับบูทของ 

Farmer Shop ใน

การเปิดตัว Farmer 

Market 

หัวหน้าโครงการ 

วิจัยร่วม/นักวิจัย 

ประจําโครงการ

จํานวน 3 คน 

ห้อง 214 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. หัวหน้าโครงการวิจัยได้หารือกับหัวหนา้

โครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับความคืบหน้าและ

วางแผนที่จะคัดสรรสินค้า 

2. หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมได้มีการสรุปแบบ

ประเมินจากแบบสอบถาม แสดงให้เห็นความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

3. หัวหน้าโครงการวิจัยเรียงลําดับความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย 

4.หัวหน้าโครงการวิจัยได้นัดหมายประชุมเพื่อคัด

สรรสินค้าเข้าโครงการ Farmer Shop 

5. สรุปกระบวนการดําเนินการก่อนเปิดบูท  

6. หารือเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

12 1/11/53 การประชุมหารือ

เพื่อเตรียมการ

เปดิตัวโครงการ 

Farmer Market 

และ Farmer Shop 

ผู้ประสานงาน

โครงการ/หัวหนา้

โครงการ 

วิจัย/นักวิจัย 

ประจําโครงการ/

เจ้าหน้าที่วิจัย

จํานวน 5 คน 

ห้อง 214 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

1. หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องการหารือเรื่องการ

ประชาสัมพันธ์ ขยายผล และวางตําแหน่ง 

2. highlight ของงาน ทางสวนสามพรานได้จัดพื้น

ไว้สําหรับเป็นศูนย์การเรียนรู ้

3. มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการ

ประชาสัมพันธ์ 

4. การจัดล็อค สิทธิขาดทั้งหมดขึ้นอยูก่ับหัวหน้า

โครงการ 

5. เตรียมพื้นที่สําหรับบูธ Farmer Shop 

6. ผู้ประสานงานโครงการได้ชี้แจงเกี่ยวกับ กรอบ

การบริหารจัดการแบรนด์ 

7. ผู้ประสานงานโครงการได้แนะนําเกี่ยวกับ 

Formatของตารางกิจกรรม การ follow up และ

การประเมินผล 

8. นัดหมายประชุมรือในระหวา่งการดําเนินการ 

เพื่อติดตามและประเมินผล 

13 2/11/53 การประชุมหารือ ประธาน/หัวหน้า ห้อง 214 1. หัวหน้าโครงการวิจัยได้ได้ขับเคล่ือนโครงการ
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

เพื่อคัดเลือก

เครื่องหมายบริการ 

Farmer Shop 

โครงการวิจัย/

ผู้ทรงคุณวุฒิ/

นักวิจัยประจํา

โครงการ จํานวน 

7 คน 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

โดยมีการประกวดออกแบบเครื่องหมายบริการ

ของ Farmer Shop โดยเชิญคุณทรงวุฒิของ มก.

และผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ มาเพื่อเป็น

คณะกรรมการตัดสิน 

2. มีผู้เข้าร่วม ส่งผลงานการประกวดทั้งสิ้น 30 

ท่าน รวมชิ้นงานแล้วได้กว่า 63 ชิ้น 

3. พิจารณาได้ข้อสรุป เห็นตรงกันว่า โลโกข้องคุณ

ยอดศักดิ์นั้นให้ความหมายดี ส่ือถึงโครงการมาก

ที่สุด จึ้งติดต่อกับไปทางผู้ส่งผลงานเพื่อ

ปรับเปลีย่นแก้ไข รายละเอียดเล็กน้อย เพื่อให้ภาพ

นัน้ smooth และง่ายต่อการนําไปใช้ต่อไป 

14 10/11/53 การประชุมหารือ

เพื่อคัดเลือกสินค้า 

Farmer Shop 

หัวหน้า

โครงการวิจัย

ร่วม/เจ้าหน้าที่

ศูนย์สารสนเทศ

จํานวน 3 คน 

ห้อง 204 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ เป็นกระดาษ เพื่อลด

การใช้ฟรอยด์ 

2. หารือเกี่ยวกับเป้าหมายของการคัดเลือกสินค้า 

3. หารือเกี่ยวกับเกณฑ์การณใ์ห้คะแนนของกรรมการ 

4. แยกประเภทสินค้า เป็น 3 ประเภท พรอ้มทัง้ตัง้

รหัสสินค้า 

15 16/11/53 การประชุมหารือ

เพื่อคัดเลือกสินค้า 

Farmer Shop 

หัวหน้า

โครงการวิจัย

ร่วม/เจ้าหน้าที่

ศูนย์สารสนเทศ/

นักวิจัยประจํา

โครงการ จํานวน 

4 คน 

ห้อง 204 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

1. ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน ของ

หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

2. หารือเกี่ยวกับกําหนดการในวันคัดเลือกสินค้า 

Farmer Shop  

3. หารือเกี่ยวกับงานแถลงข่าว ตลาดสุขใจ ของ

สวนสามพราน และการเปิดตัวของ farmer Shop 

By สวนสามพราน 

4. หารือเกี่ยวกับการเปิดตัวกระเช้าปีใหม่ของ 

Farmer Shop 

16 17/11/53 การประชุมหารือ

เพื่อประสานกับ

ทางเครือข่ายโอ

ทอป 

ที่ปรึกษา

โครงการ/นักวิจัย

ประจําโครงการ

จํานวน 3 คน 

ห้อง 214 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

1. ทําหนังสือเชิญประธานเครือข่ายโอทอปประเทศ

ไทย มาในงานแถลงเปิดตัว Farmer Shop by สวน

สามพราน 

2. ประสานกับทางประธานเครือข่ายโอทอป เพื่อ

นําผลิตภัณฑ์ มาร่วมจําหน่ายในร้าน Famer Shop 

3. หารือเพื่อเปิดตัวรา้น Famer Shop ในงาน 

OTOP City 

4. เปิดตัวร้านFarmer Shop ร่วมกับสินค้า OTOP 

โดยใช้ช่ือ “Farmer Shop OTOP” 

17 18/11/53 การประชุมหารือ

เพื่อคัดเลือกสินค้า 

หัวหน้า

โครงการวิจัย

ร่วม/กรรมการ

คัดเลือกสินค้า/

เจ้าหน้าที่

โครงการวิจัย/

นักวิจัยประจํา

โครงการ จํานวน 

30 คน 

ห้อง 601 

อาคารวิจัย 

และพัฒนา 

มก. 

1. หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งรายละเอียดของ

โครงการ Farmer Shop 

2. นําเสนอสินค้าจาก OTOP/SME โดยเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจําหน่าย 

3. สรุปผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 

มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการฯ 

22 ราย มีสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน 22 

รายการจาก 133 

4. หารือกับเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจําหน่าย 

เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า 
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

18 23/11/53 การแถลงข่าว

เปดิตัว Farmer 

Shop By สวนสาม

พราน 

หัวหน้า

โครงการวิจัย

ร่วม/เจ้าหน้าที่

โครงการวิจัย/

นักวิจัยประจํา

โครงการ จํานวน 

6 คน 

Rose Garden 

Riverside 

สวนสามพราน 

1. แถลงข่าวเปิดตัวตลาดสุขใจ และ Farmer Shop 

By สวนสามพราน 

2. โมเดลร้าน Farmer Shop By สวนสามพราน 

3. หารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้าน Farmer 

Shop 

19 1-2/ 

12/53 

การจัดนิทรรศการ

วันธุรกิจการเกษตร

(Agribusiness Day) 

ประจําปีการศึกษา 

2553 

จนท.สว.สก. /  

ผู้เข้าชมบูท๊ 

จํานวน 50 คน 

ณ ห้องโถง ชัน้ 2 

อาคารปฎิบัติการ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศ

าสตร์ บางเขน 

ร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ ร้าน Farmer shop ผู้

เยี่ยมชมสามารถหาซื้อสิ้นค้าภายในร้านได้             

มีจําหน่ายผักออแกนิกปลอดสารพิษ ข้าวหอมมะลิ

แบรนด์เกิดบุญ และเพื่อให้เข้ากับเทศกาลเฉลิม

ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางร้าน Farmer 

shop มีบริการกระเช้าของขวัญให้ผู้สนใจส่ังจองได้

ที่บู๊ทภายในงาน 

20 8/12/ 53 ประชุมหารือเพื่อ

ดําเนินการ

โครงการ 

ผู้ประสานงาน / 

ทีมวิจัย จํานวน 

3 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2  

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ประชุมหารือเพื่อขับเคล่ือนโครงการวิจัย 

โดยมีประเด็นสําคัญในการหารือการเลือกรายการ

สินค้าที่จะนํามาจําหน่ายในการเปิดตัวรา้น Farmer 

shop ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบไป

ด้วยสินค้า 3 ประเภท คือ ประเภทข้าวของ

เครื่องใช้ประจําวัน อาท ิข้าวคุณธรรม ข้าวเกิดบุญ 

น้ําตาล น้ําปลา ฯลฯ ประเภทอาหารเครื่องด่ืม 

อาท ิผักอินทรีย์ ผักพื้นบ้าน ผลไม้ปลอดภัยคลอง

จินดา ฯลฯ และประเภทของขบเคี้ยว /เบ็ดเตล็ด  

-  นอกจากนี้ผูอํ้านวยการได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.

อภิรดี ประสานงานกับ ดร.เบญจมาศ กําหนด

คุณสมบัติคุณลักษณะของผลไม้ในการจัดทํา 

package ของ Fresh Fruit 

-  ทั้งนี้ที่ประชุมได้นัดหมายหารือคัดเลือกสินค้า 

OTOP เข้าร่วมร้าน Farmer shop ในวันอาทิตย์ที่ 

19 ธันวาคมนี้ ณ เมืองทองธานี 

21 20/12 

/53 

การสํารวจสินค้า 

เพื่อคัดเลือกเข้า

โครงการ Farmer 

Shop 

ผู้ประสานงาน / 

ทีมวิจัย จํานวน 

20 คน 

ศูนย์แสดงสินค้าและ

การประชุมอิมแพค 

เมืองทองธานี  

จ. นนทบุร ี

สํารวจสินค้าโอทอปภายในโอทอปซิตี้ 2553 เพื่อ

คัดเลือกนํามาจําหน่ายในร้าน Farmer shop จาก

การเดินสํารวจพบว่ามีสินค้าที่น่าสนใจมากมาย

หลายชนิด ซึ่งนักวิจัยจะได้ประสานงานนําสินค้าที่

มีคุณภาพมาจําหน่ายให้ผู้บริโภคได้ซื้อหากันใน

ร้าน Farmer shop 

22 27/12 

/53 

การประชุมคัดเลือก

สินค้าภายใต้

โครงการ Farmer 

Shop ครั้งที่ 1 

ผู้ประสานงาน / 

ผู้ทรงคุณวุฒิ / 

กลุ่มผู้ประกอบ 

การ OTOP

จํานวน 20 คน 

ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- ประชุมภาคีผู้ประกอบการโครงการ Farmer 

shop โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการระดม

ความคิดและวางกรอบแนวทางการขับเคล่ือน

โครงการ Farmer shop ไปสู่การจัดตั้งและ

ดําเนินการร้าน Farmer shop โดยมีภาคี 

มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการฯ  

13 ราย มีสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน  

49 รายการ 

-  ผู้ประกอบการเห็นด้วยในปณิธานและ
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ Farmer shop และ

สมัครใจเป็นสมาชิกของโครงการเพื่อเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาไปสู่การจัดตั้งและดําเนินการ

ร้าน Farmer shop โดยในที่ประชุมไดม้กีารแตง่ตัง้

คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการคือ  

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ จากบริษัท ซี.เค.

อินดัสทร ี(2000) จํากัด 

23 5-6-

7/12/53 

จัดบู๊ทนิทรรศการ

โครงการ farmer 

shop 

จนท.สว.สก. / 

จนท.กฟผ.

จํานวน 100 คน 

ณ บริเวณโดมขาว 

อาคาประชาสัมพันธ์ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

จํากัด 

มีผู้เข้าชมบูท๊ จํานวน 100 คน และให้การตอบรับ

เป็นอย่างดี โดยจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้

ความสนใจและให้การสนับสนุน farmer Shop 

24 

 

 

 

10/1/54 ประชุมหารือกับ

คณะกรรมการ 

บริหาร farmer 

Shop 

 

 

 

 

 

ทีมวิจัย / และ

คณะกรรมการ

บริหาร farmer 

Shop จํานวน 11 

คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ข้อสรุปในที่ประชุม 

1.  ใช้พื้นที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างเป็นโชวร์ูม 

(Show Room) ของโครงการร้าน Farmer Shop 

โดยตั้งร้านค้าที่ตลาดสุขใจ สวนสามพราน และ 

กฟผ. เป็น Outlet 

2.  เงินที่จะนํามาลงทุนในการก่อสร้างร้าน ณ 

คณะเศรษฐศาสตร์ ในเบ้ืองต้นจะใช้การเปิดรับ

บริจาคจากผู้สนับสนุน และผู้ประกอบการ 

3.  ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารให้ได้รับ

เบี้ยประชุมครั้งละ 1,000 บาท/ราย เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และนัดประชุมทุกวัน

จันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยนัดครั้งต่อไปในวัน

จันทร์ที่ 31 ม.ค. 2554 ณ ห้อง 214 ศูนย์

สารสนเทศสหกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

4.  แนวคิดเด่นของร้าน Farmer Shop คือ สินค้าดี 

ราคาถูก ซึ่งสินค้าจะเน้นจําพวกสินค้ารักษ์สุขภาพ  

5.  แจ้งแก่ผู้ประกอบการที่นําสินค้ามาวาง

จําหน่ายในร้าน ให้ส่งเรื่องราวของสินค้าที่เป็น

จุดเด่นมายังสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บขอ้มูลและบันทึกไว้ในร้านค้า

อิเล็คทรอนิคส์ของเว็บไซต์ http://cai.ku.ac.th/ 

farmershop/farmershopmain.html 

6.  ให้ ดร. อัจฉริยา มณีน้อย นักวิจัยของ

โครงการฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเพิ่ม

อีก 1 ท่าน 

7.  ให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอแนวคิดวางภาพ

อนาคตที่จะใช้เป็น Wording และวิสัยทัศน์ ในการ

สร้างแบรนด์ Farmer Shop 

8.  งานเกษตรแฟร์ ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน ที่

จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 2554 ที่จะถึงนี้

ผู้ประกอบการรายใดสนใจนําสินค้าร่วมแสดงและ

จําหน่ายให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ สว.สก. เพื่อกําหนด



 -18-

ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

จํานวนสินค้าที่เหมาะสมเนื่องจากพื้นที่จัดแสดงมี

ขนาดจํากัด 

25 19/1/54 ประชุมหารือ

ร่วมกับ  

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัย

รัตนกิจ 

ผู้ประสานงาน / 

ทีมวิจัย จํานวน 

3 คน 

ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- รายงานความคืบหน้าการดําเนินการร้าน 

Farmer Shop  

- การขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ Farmer 

Shop ใช้เวลาประกาศ 90 วัน หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน 

ทางกรมทรัพย์สินจะดําเนินการให้ไปชําระเงิน 

- การจัดทํารายงานความก้าวหน้า และการ

นําเสนอรายงาน มีกําหนดวันที่ 8 มีนาคม 2554 

- การจัดบู๊ทงานเกษตรแฟร์ ในวันที่ 28 มกราคม 

– 5 กุมภาพันธ์ 2554 ม ี2 จุด คือ บนอาคารจักร

พันธ์ และเต้นท์ข้างอาคารจักรพันธ์ 

- เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกําหนดทิศทาง 

Farmer Shop มีกําหนดจัดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2554 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ เช้าและบ่าย 

- นัดประชุมทีมวิจัยครั้งต่อไป วันที่ 25 มกราคม 

2554  

26 19/1/54 ประชุมหารือ

ร่วมกับคณะ

กรรมการบริหาร

ร้าน Farmer Shop 

ผู้ประสานงาน / 

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 5 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก 

- ประชุมหารือร่วมกันเพื่อเตรียมการดําเนิน การ

ร้าน Farmer Shop  

- เตรียมการจัดบู๊ทงานเกษตรแฟร์ วันที่ 28 ม.ค. 

ถึงวันที่ 5 ก.พ. 2554 

27 24/1/54 ประชุมแนวทาง

ความร่วมมือกับ

ฝ่ายตลาดสด The 

Mall 

ผูจั้ดการส่วนสรร

หาสินค้าตลาด

สด The Mall/

นักวิจัยประจํา

สถาบันฯ จํานวน 

3 คน 

ห้อง 214 ชัน้2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- ผูอํ้านวยการหารือเรื่องการส่งเสริมการตลาด

ข้าวคุณธรรม 

- ผูจั้ดการหารือปัญหาเรื่องบรรจุภัณฑ์ของขา้ว

เกิดบุญ 

- ผูจั้ดการแนะนําช่องทางทางการตลาดให้ทําการ

ทดลองสื่อสาร ทางการตลาด โดยจัดเป็นสินค้า

โปร โมท ซึ่งมีเง่ือนไข “ระบบเครดิต” และ “ระบบ

ฝากขาย”  

- ข้อสรุปคือ ทาง The Mall ยินได้สนับสนุน

ส่งเสริม โดยมีแนวทางร่วมมือ  

1. โครงการจําหน่ายสินค้าในพื้นที่ประจํา  

2.โครงการ Even Hall  โดยได้วาง เป้าหมายร่วม

เทศการงานอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 17-23 

มีนาคม 2554 ณ The Mall บางกะปิ 

28 31/1/54 ประชุมหารือ

ร่วมกับคณะ

กรรมการบริหาร

ร้าน Farmer Shop 

ผู้ประสานงาน / 

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer Shop 

จํานวน 5 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- ผูอํ้านวยการชี้แจงเรื่องพืน้ที่และการจําหน่าย

สินค้า 

- หารือเพื่อพิจารณาเรื่อง แนวทางการจัด Road 

Show และการเตรียมการ 

- หารือเพื่อพิจารณากรอบแนวทางการ

ดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop 
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

29 3/2/54 การประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการ

บริหารร้าน Farmer 

Shop  

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 5 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

ประชุมหารือเพื่อทําความเข้าใจและวางแผนในงาน

เกษตรแฟร์ 

- คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop เชิญ 

ผูอํ้านวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

30 7/2/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับ ผศ.ดร.

อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 

หัวหน้า

โครงการวิจัยร่วม

จํานวน 3 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- หารือเรื่องรายงานความก้าวหน้า โครงการ 

Farmer Shop  

- หารือเพื่อเตรียมงานประชุมผู้ประกอบการ ร้าน 

Farmer Shop ในวันที่ 21/2/54 

- หารือเตรียมการวางแผนในการจัดบู๊ท Farmer 

Shop ในงาน “อาหารปลอดภัย” ณ The Mall 

รามคําแหง ระหว่างวันที่ 17-23 ม.ีค.54 

31 10/2/54 ประชุมแนวทาง

ความร่วมมือกับ

ฝ่ายตลาดสด The 

Mall 

ผูจั้ดการส่วนสรร

หาสินค้าตลาด

สด The Mall/

คณะกรรม 

การบริหาร 

Farmer Shop/

ตัวแทนจาก  

บ. Adums 

จํานวน 10 คน 

The Mall รามคําแหง - ประชุมหารือวางแผนเพื่อเข้าร่วมเทศกาลงาน 

“อาหารปลอดภัย”  

- ลงพื้นที่ สถานที่จรงิเพื่อสํารวจและประเมิน 

32 14/2/54 ประชุมหารือ

ร่วมกับคณะ

กรรมการบริหาร

ร้าน Farmer Shop 

วาระพิเศษ 

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 13 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- ผูอํ้านวยการแจ้งแก่ที่ประชุมว่าทางทีมงานและ

คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

เห็นชอบในการจัด Road Show กับ

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ในงานเทศกาลอาหาร

ปลอดภัย ระหว่างวันที่17-23 มีนาคม 2554 

- พิจารณาประเด็นต่างๆในการจัดบู๊ทวางจําหน่าย

สินค้า โดยให้เปลี่ยนตัวอักษร Farmer Shop ใต้

ภาพ จากเดิมสีเขียวให้เป็นสนี้ําเงินเดียวกันกับสีน้ํา

เงินของรูปภาพ และเพิ่มรายละเอียดด้านบนของ

วงกลมให้มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และด้านล่าง

เป็นช่ือเว็บไซต์ http://cai.ku.ac.th/ 

- สรุปรายการสินค้าที่จะวางจําหน่ายในงานรวม 

15 ชนิด 

- การจัดทําป้ายเล่าเรื่อง 

ราวของสินค้าแต่ละชนิด มอบหมายให้คุณกมล

ทิพย์ (คุณนก) ออกแบบป้ายเล่าเรื่องขนาด A4 

โดยให้ผู้ประกอบการทุกท่านเขียนเรื่องราว พิมพ์

ตัวอักษรขนาด 20 จัดวางแนวนอน ส่งให้           

คุณกมลทิพย์ทางอีเมลล์ (ภายในวันที่ 20 ก.พ. 

2554) เพื่อจัดทําให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 

- นัดประชุมอีกครั้งวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554 

เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. เพื่อติดตาม

ความคืบหน้าในการทําป้ายเล่าเรื่อง พร้อมดู

ตัวอย่างขนาดป้ายราคาจากคุณกมลทิพย์ 

- ผูอํ้านวยการ ขอหารือในที่ประชุมเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ เนื่องจากคุณธนิดา 

สงวนสิน ไม่สามารถเข้าร่วมดําเนินงานกับคณะฯ 

ได้จึงขอเชิญคุณสะอาด จึงสมานญาติ เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการบริหารฯ ด้วย  และขอเชิญคุณทิม 

ไทยทวี ผ่านตัวแทนที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้คือ

คุณธนกฤต ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารฯ 

อีกท่านหนึ่งด้วย 

- คุณกมลทิพย์ ขอรูป display ที่ผู้ประกอบการ

เคยออกงานมาก่อนหน้านี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่าง 

ไร โดยให้ส่งรูปไปที่อีเมลล์แอดเดรส 

designsense2004@yahoo.com เพื่อนําไปออก 

แบบรูปแบบการจัดวางสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจ 

33 21/2/54 การจัดเวทีรับฟัง

ความคิดเห็นเพื่อ

กําหนดทิศทาง 

Farmer Shop 

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer  Shop 

/ผู้ประกอบการ

จํานวน 30 คน 

ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

- รศ.จุฑาทิพย์ ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อน 

รับผู้เข้าร่วมและชี้แจงกําหนดการของเวทรีับฟัง

ความคิดเห็นเพื่อกําหนดทศิทาง Farmer Shop 

- จากนัน้ รศ.จุฑาทิพย์ ได้เกริ่นนํา สําหรับการ

ดําเนินโครงการจะเป็นเรื่องของการคัดสรรสินค้า 

พัฒนาสินค้า การวางแผนการจัดหาและจําหน่าย 

การบริหารจัดการร้านค้าปลีก ภาย 

ใต้แบรนด์ Farmer Shop 

- ผศ.ดร.อภิรดี หัวหน้าโครงการ กล่าวเสริมว่า

โครงการนี้ต้องการผู้เข้าร่วมงานที่มีความเสียสละ 

มีแนวคิดเหมือนกัน เพื่อที่จะช่วยให้การดําเนินงาน

ไปด้วยกันได้ คือไม่คิดถึงแต่กําไรเพียงอย่างเดียว

เท่านัน้ ต้องคํานึงถึงการให้กลับคืนสูสั่งคมด้วย 

ดังนั้นจึงต้องได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีต่อผู้บริโภค 

- จากนัน้ รศ.จุฑาทิพย์ กล่าวเชิญ คุณมณฑา

ทิพย์ ผจก.ทั่วไปกลุ่มธุรกิจครบวงจรเครือเจริญ

โภคภัณฑ์ เล่าประสบการณ์ร้านค้าปลีกให้ 

แก่ที่ประชุม 

- เมื่อคุณมณฑาทิพย์แนะนําหลักการเรียบ 

ร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีทุกท่าน

ซักถามแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมี รศ.จุฑาทิพย์ 

เป็นผูต้ัง้คําถาม 

- รศ.จุฑาทิพย์ กลา่วสรุปว่าทุกคนที่เข้ามาในโครง 

การต้องมองทะลุและเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการนี้ และกล่าวขอบคุณ คุณมณฑาทิพย์ 

ผู้บรรยายพิเศษในวันนี้พร้อมมอบของที่ระลึกและ

ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการบริหารฯ 

- จากนั้นเข้าสู่การชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ 

เพิ่มเติมโดยเปิดโอกาสในผู้เข้าร่วมเวทีแนะนํา
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ตัวเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการ 

- เมื่อผู้ประกอบการแนะนําตัวครบทุกคนแล้ว รศ.

จุฑาทิพย์ จึงชี้แจงประเด็นที่ต้องเป็นโครงการ 

Farmer Shop เนื่องจากเคยทํา MOU กับกลุม่

ธุรกิจสหกรณ์เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อาจจะ

ได้มีอะไรบางอย่างไปเจรจาธุรกิจกับกลุ่มนี้ได้บ้าง 

เพื่อเป็นจุดคานงัดคานง้าง โดยจะเลือก

ผู้ประกอบการที่มีใจคิดพึ่งพาตนเอง และร่วมมือ

กันในการเริ่มต้นตั้งร้าน Farmer Shop ซึ่งตอ้งให้

ผู้ประกอบการวางตําแหน่งเดิมไว้แล้วเข้ามาร่วม

งานกับทีมวิจัยของโครงการฯ 

- รศ.จุฑาทิพย์ ต้องการถามว่าผู้ประกอบการแต่

ละท่านจะมีส่วนช่วยกับร้าน Farmer Shop อย่าง 

ไรบ้าง เราจะช่วยเหลือกันได้อย่างไร โดยขณะ 

นี้เรามีสินค้าประมาณ 130 รายการ และจะมีการ

คัดเลือกต่อไปอีก 3-4 เวท ีในอีก 6 เดือนข้างหน้า 

และมีคําถามว่าผู้บริโภคจะเป็นส่วนหนึ่งของร้านได้

อย่างไร 

- รศ.จุฑาทิพย์ อธิบายถึง พันธกิจ,กลุ่มเปา้หมาย,

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและปัจจัยสู่ความ 

สําเร็จของโครงการฯ 

- เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับสมัครสมาชิก

ผู้ประกอบการ 

34 8/3/54 การประชุมเพื่อ

นําเสนอรายงาน

ความก้าวหน้า

โครงการ 

 

 

ผูอํ้านวยการฝ่าย

4 สกว./หัวหน้า

โครงการวิจัย/

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer Shop/

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันฯ/ผู้

ประกอบร้าน 

Farmer Shop/

นักวิจัย/เจ้าหน้าที่

โครงการวิจัย

จํานวน 39 คน 

ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

2. รับฟัง ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

35 8/4/54 การประชุมหารือ

โครงการพัฒนาตัว

แบบ Farmer Shop 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันฯ จํานวน 

6 คน 

ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการวิจัย 

2. รับฟัง ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

36 11/4/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับคณะ

กรรมการบริหาร 

Farmer Shop 

หัวหน้าโครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer Shop/

ผูอํ้านวยการศูนย์

ปฏิรูปที่ดิน

จํานวน 9 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. สรุปการจัด Road Show โครงการร้าน Farmer 

Shop ในงานอาหารปลอดภัย ณ เดอะมอลล์          

บางกะปิ ปัญหา – อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

2. แนวทางในการดําเนินการ Farmer Shop ใน

อนาคต 

37 21/4/54 การประชุมหารือ

การจดทะเบียนร้าน 

Farmer Shop 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันฯ/

กรรมการและ

เลขานุการ

สหกรณ์ออม

ทรัพย์ จํานวน 4 

คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1.หัวหน้าโครงการ Farmer Shop หารือกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯเกี่ยวกับการจดทะเบียนร้าน 

Farmer Shop  

2.หัวหน้าโครงการ Farmer Shop หารือกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ เกี่ยวกับประเภทของการจด

ทะเบียนร้าน Farmer Shop ว่าจะจดทะเบียนใน

รูปแบบใดซึ่งเบื้องต้นได้จําแนกออกเป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ 1.) มูลนิธิ 2.) บริษัท 3.) ห้างหุ้นส่วน  

4.)สหกรณ์ 

3.หัวหน้าโครงการ Farmer Shop หารือกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯเกี่ยวกับการสิทธิของสมาชิก

ร้าน Farmer Shop โดยระยะแรกเป็นสมาชิกวงใน

และสมาชิกวงนอก 

4.หัวหน้าโครงการ Farmer Shop หารือกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯเกี่ยวกับการที่จะให้

มหาวิทยาลัยมาเป็นนายทุนในการสร้างร้าน 

Farmer Shop  

5.หัวหน้าโครงการ Farmer Shop หารือกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯเกี่ยวกับผลกําไรในอนาคต

ว่าเมื่อมีกําไรจะออกกฎข้อบังคับอย่างไร 

38 10/5/54 การประชุม

คณะกรรมการ

บริหาร Farmer 

Shop ครั้งที่ 5 

หัวหน้าโครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 8 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ประเมินผล Road Show ครั้งที่ผ่านมา ณ 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางปะปิ 

2. ติดตามความก้าวหน้าการประสานงาน Road 

Show ณ สอ.วชิรพยาบาล จก. และร้านสหกรณ์

กรุงเทพฯ จก. 

3. การจัดตั้งและดําเนินงานโครงการร้าน Farmer 

Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

4. แผน Road Show ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –

ธันวาคม 2554 

5.แผนการคัดสินค้า 

6.กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

7.การเผยแพร่รายงานของคณะกรรมการบริหาร 

Farmer Shop 
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

39 19/5/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

บริหาร Farmer 

Shop ครั้งที่ 6 

หัวหน้าโครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 7 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ติดตามความก้าวหน้าการประสานงาน Road 

Show ณ สอ.วชิรพยาบาล จก.และร้านสหกรณ์

กรุงเทพฯ จก. 

2. การจัดทํากล่องของขวัญปีใหม่ Farmer Shop 

3. หารือการจัดทํา Model ร้าน Farmer Shop 

สําหรับ Road Show 

4. ความก้าวหน้าในการจัดหาเครื่อง Barcode 

5. ความก้าวหน้าการติดต่อขอ Barcode 

40 19/5/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับคณะ

กรรมการบริหาร 

Farmer Shop  

(วาระพิเศษ) 

หัวหน้าโครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer shop 

จํานวน 6 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. คณะกรรมการบริหารฯ ได้เดินทางไปพูดคุย

รายละเอียดกับตัวแทนร้านสหกรณ์ กฟผ. 

2. หาข้อสรุปในการนําสินค้าโครงการ Farmer 

Shop ไปวางจําหน่ายในร้านสหกรณ์ กฟผ. 

3. ห้างสรรพสนิคา้เดอะมอลล์ งามวงศว์านเสนอให้ 

ร่วมจัดแสดงสนิคา้เพื่อจําหนา่ยใน Home Fresh Mart 

41 6/6/54 การประชุมคัดเลือก

สินค้าร้านFarmer 

Shop ครั้งที่3 

หัวหน้าโครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer Shop/

ผู้ประกอบการ

จํานวน 26 คน 

ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.ไดเ้ชญิ คุณนริศ รองกรรมการผูจั้ดการ  

บ.รีเทลลิงค ์จํากัด เข้าร่วมประชุมพร้อมทัง้

บรรยายพิเศษในหัวขอ้ “เรื่องเล่าประสบการณ์

ร้านค้าปลีก” มีการเปิดเวทีให้ซักถามและแนะนํา

เทคนิคต่างๆ ด้านแผนกลยุทธ์ในการบริหาจัดการ 

ร้านค้าปลีก 

2. ผอ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบแนะนําสินค้าที่

นํามาเสนอ เพื่อให้คณะ 

กรรมการร่วมคัดสรรสินค้าเพื่อเข้าโครงการ 

3. หัวหน้าโครงการเป็นผู้ประกาศผลการคัดสรร  

มีผู้ประกอบการ ที่เขา้รว่มเป็นสมาชิกโครงการฯ 

17 ราย มีสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน 79 

รายการจาก 81 รายการ ซึ่งมีสินค้าที่ไม่ผ่าน

จํานวน 2 รายการ ได้แก่สินค้าประเภทของที่ระลึก 

คือ ที่แขวนโทรศัพท์มือถือ และนาฬิกา จาก หจก.

เจโปรดักส์    

4. ผอ.ไดเ้ชญิผู้ประกอบการที่เขา้รว่มเวทคีัดสนิคา้

ในวันนี้เข้ารว่มออกบูท๊ ในวนัที่ 15 กย. 54 ซึ่งเป็นวัน

สถาปนาสถาบนัฯ ณ อาคารสารนเิทศ 50 ป ีมก.        

42 6/6/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

บริหาร Farmer 

Shop  ครั้งที่ 7 

หัวหน้าโครงการ 

Farmer Shop/

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 7 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. รศ.จุฑาทิพย์ มอบให้คุณสุขุม แจ้งเรื่องเพื่อ

ทราบแก่ที่ประชุมความว่า จากที่ได้ติดต่อกับ

ผูจั้ดการร้านสหกรณ์ กฟผ. ทางร้าน Farmer 

Shop ได้ Shelf ในการวางสินค้า ขนาด 180 ซม.  

3 ชัน้ จํานวน 2 อันและขอกําหนดการนําส่งสินค้า

และการไปออกแสดงสินค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ภายในวันที่ 7 มิ.ย.54 

2. โครงการร้าน Farmer Shop จะนําสินค้าขึ้น 

Shelf ที่ร้านสหกรณ์ กฟผ.โดยเริ่มส่งของครั้งแรก

ในวันที่ 13 ม.ิย.54 และจัดแสดงสินค้าเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ในวันที่ 16-17 ม.ิย.54 กรณีที่ไม่

สะดวกให้เลื่อนเป็นวันที่ 23-24 ม.ิย.54 
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

     3. ผอ.ได้มอบให้ คุณสุขุมดําเนินการเรื่องจัดทํา

ป้ายช่ือร้าน Farmer Shop รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 

18*14 นิ้ว สําหรับติดตั้งที่ Shelf วางสินค้า โดยใช้

งบประมาณของโครงการ 

4. รศ.จุฑาทิพย์ ได้เสนอให้จัดทํากล่องขนาดเล็กที่

เป็นรูปคุณบุญซื่อ โดยใช้บรรจุกล้วยอบเล็บมือ 

นางเป็นการนําร่อง นอกจากนี้อาจทําแถบคาด

สินค้าเพื่อใช้คาดสินค้าประเภทที่ลักษณะเป็นขวด

ต่างๆ อีกด้วย 

5. มีการกําหนดเวทีคัดเลือกสินค้าร้าน Farmer 

Shop ครั้งต่อไปวันอังคารที่ 28 ม.ิย.54 

43 13/6/54 การประชุมหารือ

กับตัวแทนจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์จาก

โครงการ

พระราชดําริ 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์

สํารับโบราณ/

เจ้าหน้าที่วิจัย

สถาบันฯ จํานวน 

3 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.สถาบันฯ ชวนคุณอ้อเข้าร่วมเป็นพันธมิตร

ร้าน Farmer Shop เพื่อหาสินค้าจากแหล่งผลิต

โดยตรงที่เป็นกลุ่มสําหรับ 1 shelf (20 รายการ) 

ซี่งจะมีการเปิดตัวร้าน ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

2. ผอ.สถาบันฯ ไดเ้ชญิชวนคุณอ้อนําสินค้ามา

นําเสนอคัดสินค้าโครงการ Farmer Shop ในวันที่ 

28 มิถุนายน 54 พร้อมทั้งแนะนําให้คณุออ้นํา

สินค้าตัวอย่างมานําเสนอในรูปแบบ คือ 

2.1 ใส่ถุงซิป 20 ชนิด ราคาไม่เกิน 35 บาท โดยมี

กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนิสิต 

2.2 อาหารเบรกระหว่างประชุม เชน่ ทองมว้น 

ราคา 5-10 บาท 

2.3 สินค้าที่เหมาะสมสําหรับจัดวางเป็นกิ๊ฟเซ็ตใน

กล่องตัวอย่าง ราคาประมาณ 200-300 บาทพ

รีเมี่ยม ราคา 500 บาท 

44 14/6/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับศูนย์วิจัย

ข้าวโพดและข้าว

ฟ่างแห่งชาติ 

ผอ.ศูนย์วิจัย

ข้าวโพดและข้าว

ฟ่างแห่งชาติและ

คณะ จํานวน 7 

คน 

ชัน้ 2 ศูนย์วิจัย

ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

แห่งชาติ                   

(ไร่สุวรรณฯ) 

1. ผอ.สถาบันฯ ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการ 

เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ ผอ.ศูนย์ฯ 

และคณะมีความเห็นตรงกันเรื่องการเข้าร่วมเป็น

พันธมิตรของโครงการ Farmer Shop  

2. ผอ.ศูนยฯ์ มคีวามประสงคท์ี่จะให้ Shelf Farmer 

Shop ตัง้อยูภ่ายในหนา้รา้นของทางศูนยฯ์ แลว้จัดทํา 

Story เกี่ยวกับสนิคา้ของโครงการ Farmer Shop โดย

ให้สหกรณ์เป็นกลไกในการเชื่อมโยงกับ มก. ซ งจะมี

คา่การตลาด 15% ถา้สง่ผา่นทางสหกรณ์ และมีการ

ทดสอบปีละ 2 ครัง้ สัญญาปตีอ่ปี 

3. ผอ.สถาบันฯ มีความประสงค์ให้ทางศูนย์ ส่งน้ํา

ข้าวโพดมาจําหนา่ยทุกวันพุธ  เพื่อทํา Daily Fresh 

วันต่อวัน 

4. ผอ.สถาบันฯ หารือเรื่องข้อมูลย้อนกลับ เพื่อ

นํามาใช้ในการประเมินผลในรอบ 1 ปี  

โดยผอ.สถาบันฯ ได้เสนอให้มีการทํา Report  

ทุกๆ เดือนและทุกๆ 6 เดือนจะมีการประชุมสรุป

งาน และผอ.ศูนย์ได้ขอให้มีเจ้าภาพหลักในการ

ติดต่อประสานงานของทางศูนย์ฯ กับทางสถาบันฯ 
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

45 15/6/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับ ตัวแทน        

บริษัท เอด้าซอฟท์ 

จํากัด 

Business 

Development 

Specialist  

บ.เอด้าซอฟท์ 

จํากัด จํานวน 6 

คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.ไดเ้ชญิคุณวุฒิชัยตัวแทนจาก บ.เอด้าซอฟท์ 

เพื่อหารือเรื่อง Software Hardware และเตรียม

ความพร้อมสําหรับการวางระบบในร้าน              

farmer shop 

2. คุณวุฒิชัย ได้แนะนําและเปรียบเทียบข้อ

แตกต่างสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix กับ 

Thermal Printer  รวมถึงราคาเบื้องต้นสําหรับ

จัดเตรียมงบประมาณเพื่อให้ทาง ผอ.พิจารณาใน

การส่ังซือ้ 

3. ผอ.ได้สอบถามคุณวุฒิชัยเรื่อง Bar Code ซึง่

คุณวุฒิชัยกล่าวว่าโปรแกรม AdaPos จะรันบน 

Window XP Service Pack 3 เท่านัน้ และถ้าสินค้า

ใดไม่มี Bar Code จําเป็นจะต้องสั่งซือ้เครื่องพิมพ์ 

Bar Code และสติ๊กเกอร์สําหรับพิมพ์ Bar Code 

รวมถึงเครื่องยิง Bar Code 

4. ผอ.สอบถามคุณวุฒิชัย ถึงวิธีการ Training 

ระบบ Software ซึ่งคุณวุฒิชัยแนะนําว่า การ 

Training ที่ บ.นั้นมีอุปกรณ์ครบและสามารถให้

ความรู้ได้อย่างเต็มที่ กว่าการ Training ก่อนที่จะ

ขึ้นระบบที่หน้าร้าน 1 วัน ซึ่งผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่เลือกวิธีนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา 

46 17/6/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับผูจั้ดการ

ร้านสหกรณ์

กรุงเทพ จํากัด 

นักวิจัย/ ผูจั้ดการ

ร้านสหกรณ์

กรุงเทพ จํากัด 

จํานวน 3 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.เชิญร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด เขา้รว่ม

โครงการ Farmer Shop สําหรับการนําสนิคา้

มาร่วมจําหน่ายในเชลฟ์ของโครงการ Farmer 

Shop ณ Outlet ไร่สุวรรณ และร้าน Farmer Shop 

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.บางเขน 

2. ผอ.ได้ขอความร่วมมือร้านสหกรณ์กรุงเทพ 

จํากัด ในการจัดกระเช้า/ชุดของขวัญปีใหม่ ส่งให้

ทางร้าน Farmer Shop ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

3. ผอ.ได้ขอความร่วมมือวิทยากรจากร้าสหกรณ์

กรุงเทพ จํากัด เพื่อให้ความรู้การจัดเชลฟใ์ห้กับ

เจ้าหน้าที่ สว.สก. 

4. ผูจั้ดการร้านสหกรณ์กรุงเทพ ยินดีให้ความ

ร่วมมือ ทั้งนี้ได้ขอให้ทาง สว.สก.ทําหนังสือถึง

ประธานร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด ในความ

ร่วมมือดังกล่าว 

47 23/6/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับ Organize 

จาก สกว. 

นักวิจัย/Organize  

จาก สกว. 

จํานวน 7 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ผอ.หารือร่วมกับ Organize จาก สกว. เกี่ยวกับ 

Concept ของทาง ร้าน Farmer Shop และตลาดสุข

ใจ ในงานมหกรรมสกว. 

48 28/6/54 การประชุมคัดเลือก

สินค้าร้าน Farmer 

Shop ครั้งที่ 4 

หัวหน้า

โครงการวิจัย 

Farmer Shop/

ผู้ประกอบการ/

Supplier จํานวน 

25 คน 

ห้อง 601 ชัน้ 6 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.ชี้แจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop  

2. ประชุมหารือการวางระบบจัดซื้อรา้น Farmer Shop  

3. นําสินค้าเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก และ

สรุปผลการตัดสินมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็น

สมาชิกโครงการฯ 3 ราย มีสินค้าที่ผ่านการ

คัดเลือกจํานวน 13 รายการ  
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

49 28/6/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

บริหาร Farmer 

Shop ครั้งที่ 8 

หัวหน้า

โครงการวิจัย 

Farmer Shop/

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer shop

จํานวน 8 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.แจ้งในประชุมว่าได้รับเชิญจาก ผอ.ไร่

สุวรรณฯ ให้นําสินค้าในโครงการ Farmer Shop  

ไปวางจําหนา่ยที่ร้านโดยจะหักค่า GP 15% โดยที่

ประชุมเห็นตกลงจะนําสินค้าไปจําหน่ายบนเชลฟ์ที่

ทางไร่สุวรรณฯจัดไวใ้ห้ 

2. หารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการประสานงาน

นําสินค้าวางจําหน่าย ณ ร้านสหกรณ์ กฟผ. 

จํากัด 

3. หารือเรื่องกลอ่ง Gift Set Farmer Shop 

4. หารือการนําสินค้าร้าน Farmer Shop วาง

จําหน่ายในร้านไร่สุวรรณฯ 

5. การเตรียมการสําหรับการจําหน่ายสินค้าใน

ร้าน Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

6. ผอ.ได้แจ้งว่าสินค้าของโครงการที่ยังไม่มี

บาร์โค้ดได้ติดต่อขอบาร์โค้ด คาดว่าจะได้

หมายเลขสําหรับสนิคา้ 100 รายการ หากไม่

เพียงพออาจขอใช้บาร์โค้ดขอคุณสะอาดที่เคยขอ

มาและไม่ได้ใช้มาสํารองในโครงการ 

7. ผอ.ได้ขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันจัดทําสรุป

ภาพรวมว่าตั้งแต่ออก Road Show ในนาม

โครงการร้านมียอดขายและอุปสรรคอย่างไรบ้างมี

ข้อเสนอแนะใดบ้าง โดยขอให้คุณสุขุม ช่วย

รวบรวม 

50 8/7/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับคณะ

กรรมการบริหาร

ร้าน Farmer Shop 

ครั้งที่ 9 ตัวแทน

ศูนย์วิจัยข้าวโพด

และขา้วฟา่งแห่งชาติ  

(ไร่สุวรรณฯ) 

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer Shop/

ผอ.ไร่สุวรรณฯ

และทีมงาน

จํานวน 10 คน 

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและ

ข้าวฟ่างแห่งชาติ  

(ไร่สุวรรณฯ) 

ผอ.ได้เชิญคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer 

Shop เดินทางไปที่ Outlet ไร่สุวรรณฯ เพื่อหารือ

กับ ผอ.และทีมงานไร่สุวรรณฯ เพื่อดูสถานที่ ก่อน

นําสินค้าในโครงการ Farmer Shop วางจําหน่าย

บนเชลฟ์ของไร่สุวรรณฯ และหารือเกี่ยวกับวิธีการ

จัดส่งสินค้า 

51 8/7/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับช่างร้าน 

Farmer Shop  

(หน้าคณะ

เศรษฐศาสตร์) 

ช่างร้าน Farmer 

Shop/หัวหน้า

โครงการ Farmer 

Shop/

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer Shop

จํานวน 7 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1.ผอ.เชิญช่างร้าน Farmer Shop มาประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop เพื่อคุย

รายละเอียดและต่อลองราคา พร้อมทั้งนัดวันเริ่ม

เข้าทําร้านและหารือเรื่องการเซ็นสัญญา 

52 12/7/54 ประชุมหารือ

ร่วมกับช่างร้าน 

Farmer Shop  

(หน้าคณะ

เศรษฐศาสตร์) 

ช่างร้าน Farmer 

Shop/หัวหน้า

โครงการวิจัย

จํานวน 3 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ผอ.หารือกับช่างทํารา้น Farmer Shopร่วมกับ

คณะกรรมการร้าน Farmer Shop เพื่อต่อรอง

ราคา นัดวันเข้าทําร้านและการเซ็นสัญญา  
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

53 19/7/54 ประชุมหารือ

ร่วมกับ ผศ.ดร.

อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 

(นักวิจัย) 

หัวหน้า

โครงการวิจัยร่วม

จํานวน 2 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1.ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคล่ือนโครงการวิจัยให้

เป็นไปตามแผนการดําเนินการวิจัย โดยมี Outline 

ดังนี้ 

บทที่ 1 บทนํา 

บทที่ 2 ผลการดําเนินการวิจัย 

บทที่ 3 ผลผลิตการวิจัย 

บทที่ 4 ข้อค้นพบจากงานวิจัย 

ภาคผนวก  

54 25/7/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

บริหาร Farmer 

Shop ครั้งที่ 10 

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer shop

จํานวน 7 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. หัวหน้าโครงการวิจัยได้มอบให้หัวหนา้

โครงการวิจัยร่วมนําเสนอร่างรายงานฉบับ

สมบูรณ์และพจิารณาขอ้เสนอโครงการวจิัย 

แก่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

2. หัวหน้าโครงการวิจัยตัง้คําถามในที่ประชุมว่า

การทําโครงการวิจัยร้าน Farmer Shop นี้มีอะไร

เป็นตัวเช่ือมโยงทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน 

3. ประธานกรรมการร้าน เสนอให้มีการจัดทํา

วิดีทัศน์เพื่อนําเสนอเส้นทางความเป็นมาของ

ผลิตภัณฑ์แตล่ะชนิด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

แก่กลุ่มเป้าหมายอีกทางหนึ่ง 

55 28/7/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับนักวิจัย

โครงการ farmer 

Shop 

นักวิจัยโครงการ 

Farmer Shop

จํานวน 2 คน 

ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ผอ.หารือร่วมกับนักวจัิยโครงการ Farmer Shop 

เกี่ยวกับการตกแต่งภายในร้าน Farmer Shop  

ซึ่ง ผอ.ไดม้อบนักวิจัยโครงการเกี่ยวกับการทําถุง 

Farmer Shop และการทําโมเดลคุณบุญซื่อร้าน 

Farmer Shop 

56 2/8/54 การประชุมหารือ

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

บริหาร Farmer 

Shop ครั้งที่ 11 

คณะกรรมการ

บริหารร้าน 

Farmer shop

จํานวน 7 คน 

ห้อง 214 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

1. ผอ.หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารร้าน 

Farmer Shop เรื่องโจทย์ของโครงการฯ ที่จะทําใน

ระยะ 2 ปีต่อไปคือ จะสร้างความประทับใจแก่

กลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการ 

2. รายงานความก้าวหน้าการตกแต่งร้าน Farmer 

Shop ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะแล้ว

เสร็จส่งงานได้ภายในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 

โดยจะใช้ไฟแบบ Daylight หลอดยาวเพื่อความ

สว่างในร้าน สําหรับรา้นจําหน่ายข้าวสารจะยังไม่

นําระบบคอมพิวเตอร์ลงไว้ในร้าน โดยจะขายแบบ

ใช้การจดบันทึก และนําไปลงบันทึกในระบบ

คอมพิวเตอร์ร่วมกับร้าน Farmer Shop ที่จําหน่าย

สินค้าเกษตรแปรรูปอกีรา้นหนึ่งไปก่อน 

3. ผอ.ขอหารือในที่ประชุมเรื่องถุงผ้าของร้าน 

Farmer Shop ซึ่งได้มอบหมายให้คุณดวงทพิย ์

ระเบียบ เป็นผู้ติดต่อร้านตัวแทนจัดทําถุงผ้าที่มีช่ือ

ร้านบนตัวถุง โดยนําเสนอแบบให้ที่ประชุมร่วมกัน

พิจารณา ซึ่งราคาถุงผ้าที่ติดต่อไว้ในเบื้องต้นใบละ 

85 บาท 

4. การหักค่าส่วนต่าง (ค่า GP) ให้หักที่ 20% เป็น

มาตรฐานของร้าน ยกเว้นของสดและข้าวกล่องคิด
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ลําดับ

ท่ี 
ว.ด.ป. กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
สถานที่ ผลลัพธ์ 

ตามแต่ละกรณี 

5. เรื่องสติ๊กเกอร์ของ Farmer Shop ที่จะใช้ติดบน

ตัวสินค้านัน้ ที่ประชุมเห็นพ้องให้จําหน่ายแก่

ผู้ประกอบการโดยคิดราคาพิเศษ เพื่อให้

ผู้ประกอบการนําไปใช้ติดบนตัวสินค้าที่จะวาง

จําหน่ายในร้าน Farmer Shop และให้คุณสายสุดา

ติดต่อคุณกิติวรรณ (พี่โอม) ตัวแทนร้านจัดทํา

สติ๊กเกอร์เข้าพูดคุยรายละเอียดราคาการผลิต 

6. เรื่องข้าวแกง ที่คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ จะเป็น

ผูจั้ดทําเพื่อวางจําหน่ายในร้านนัน้ ให้ทําสติ๊กเกอร์

บอกรายการอาหาร พร้อมสรรพคุณของอาหารใน

กล่อง และบอกปริมาณแคลอรี่ไว้หน้ากล่องด้วย 

โดยถ้าลูกค้าต้องการสั่งอาหารกล่องล่วงหนา้ ต้อง

ส่ังล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และเก็บมัดจํา 50% 

ของราคาสินค้า 

7. เรื่องถุงพลาสติกสําหรับใส่สินค้านัน้  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เสนอว่าต้องการใช้

ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้ คุณกาญจนา  

จึงติดต่อผูจั้ดจําหน่ายเพื่อสอบถามราคา พบว่าถุง

ย่อยสลายได้นั้นมีอายุเพียง 6 เดือนเทา่นั้นจะเริ่ม

เส่ือมสภาพ นอกจากนี้ต้องสั่งจํานวนอย่างต่ํา 

300 กิโลกรัม ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ใช้

ถุงพลาสติกแบบปกติไปก่อนในเบ้ืองต้น 

57 3/8/54 ประชุมหารือ

ร่วมกับนักวิจัย

โครงการ farmer 

Shop 

นักวิจัยโครงการ 

Farmer Shop

จํานวน 2 คน 

ห้อง 204 ชัน้ 2 

อาคารวิจัยและ

พัฒนา มก. 

ผอ.หารือร่วมกับนักวจัิยโครงการ Farmer Shop 

เกี่ยวกับการตกแต่งภายในร้าน Farmer Shop  

ซึ่ง ผอ.ไดม้อบนักวิจัยโครงการเกี่ยวกับการทําถุง 

Farmer Shop และการทําโมเดลคุณบุญซื่อร้าน 

Farmer Shop 

 

2.2 การคัดสรรผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
 

 การคัดสรรผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจะเป็นไปภายใต้เงื่อนไขคุณสมบัติของ

ผู้ประกอบการที่กําหนดไว้ว่าเป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป ในกลุ่มของสหกรณ์ วิสาหกิจ

ชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และโอทอป โดยผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานใดมาตรฐาน

หนึ่ง ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐาน อย. สินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

 การคัดสรรผู้ประกอบการในระยะเตรียมการได้ดําเนินการทั้งส้ิน 7 ครั้ง ได้ผู้ประกอบการ ที่

ผ่านเกณฑ์การคัดสรรจํานวนทั้งส้ิน 181 ราย ดังนี้ 
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การคัดสรรผู้ประกอบ ณ งานสายใยรัก 

ที่ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 

 

 

2.2.1 การคัดสรรผู้ประกอบการ ณ งาน OTOP CITY 

2553 

                         การคัดสรรผู้ประกอบการในงาน OTOP CITY 2553 

ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทอง

ธานี จังหวัดนนทบุรี ที่จัดข้ึนระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 

2553 ได้ผู้ประกอบการทั้งส้ิน 28 ราย 

 

 

2.2.2 การคัดสรรผู้ประกอบการ ณ งานนิทรรศการวังสวนกุหลาบ 

การคัดสรรผู้ประกอบการในงานนิทรรศการ ณ สวนอัมพร ที่จัดข้ึนระหว่าง             

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ได้ผู้ประกอบการทั้งส้ินจํานวน 8 ราย 

 

  

 2.2.3 การคัดสรรผู้ประกอบ ณ งานสายใยรกั ที่       

ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ที่จัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 

ได้ผู้ประกอบการทั้งสิ้นจํานวน 10 ราย 

 

 

 

 

 

2.2.4 การคัดสรรผู้ประกอบการ ณ งานนิทรรศการ

ข้าว ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทอง

ธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2554 ได้

ผู้ประกอบการทั้งส้ินจํานวน 20 ราย 

   

  

 

 

 

งาน OTOP CITY 2553 คร้ังที่ 7 
ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2553 

งานนิทรรศการข้าว ณ เมืองทองธานี 

ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2554 
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งานเกษตรแฟร์ ป ี2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554 

 

2.2.5 การคัดสรรผู้ประกอบการงาน Thai Fex ณ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2554 ได้

ผู้ประกอบการทั้งส้ินจํานวน 20 ราย 

 

 

 
 

          2.2.6 การคัดสรรผู้ประกอบการ ณ งานเกษตรแฟร์ 

ป ี2553 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 

28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ผู้ประกอบการทั้งส้ิน

จํานวน 37 ราย 

 

 

 

 

2.2.7 การคัดสรรผู้ประกอบการ จากเครือข่ายคุณค่า

กระจายสินค้า มีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่เวที

คัดสรรสินค้าภายใต้โครงการ Farmer Shop จํานวน 58 ราย 

 

 

 
 

2.3 การจัดประชุมคัดสินค้าเข้าโครงการ 

 หลังจากได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขของโครงการแล้ว ข้ันตอนต่อไปคือการจัดประชุมคัดเลือกสินค้า ภายใต้การ

พิจารณาของคณะกรรมการคัดสรรสินค้า จํานวน 4 ครั้ง ได้สินค้าผ่านการคัดสรรรวมกับสินค้าที่

เป็นผลผลิตงานวิจัย 43 รายการ รวมเป็น 215 รายการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.3.1 รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิคัดสินค้า 

1) คุณพัชรี ตั้งตระกูล ผู้อํานวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งาน Thai Fex ณ เมืองทองธานี 

ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า 
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เวทีคัดเลือกสินค้าคร้ังที่ 1 

เวทีคัดเลือกสินค้าคร้ังที่ 2 

เวทีคัดเลือกสินค้าคร้ังที่ 3 

เวทีคัดเลือกสินค้าคร้ังที่ 4 

2) คุณศรุตา โลหะนะ นักวิจัยชํานาญการพิเศษ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3) คุณดวงทิพย์  ระเบียบ หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า 

4) ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

5) รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

2.3.2 กิจกรรมการคัดสินค้า ได้ดําเนินการคัดสรร 4 ครั้ง ดังรายละเอียดดังนี้ 
 

 

1) เวทีคัดเลือกสินค้าครั้งที่ 1  

ได้ดําเนินการ ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและพัฒนา 

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมคัด

สินค้า 22 ราย มีสินค้าผ่านการคัดเลือก 22 รายการ 
 

 

 

 

 

2) เวทีคัดเลือกสินค้าครั้งที่ 2  

ได้ดําเนินการ ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและพัฒนา 

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมคัด

สินค้า 13 ราย มีสินค้าผ่านการคัดเลือก49 รายการ 

 

 
 

3) เวทีคัดเลือกสินค้าครั้งที่ 3  

ได้ดําเนินการ ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและพัฒนา

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมคัด

สินค้า 17 ราย มีสินค้าผ่านการคัดเลือก 88 รายการ 

 

 
 

4) เวทีคัดสินค้า ครั้งที่ 4  

ได้ดําเนินการ ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและพัฒนา

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมคัด

สินค้า 3 ราย มีสินค้าผ่านการคัดเลือก 13 รายการ 
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2.4 การจัดทําฐานข้อมูลผู้ประกอบการและสินค้าของโครงการ Farmer Shop  

 2.4.1 ฐานข้อมูลของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Farmer Shop 

ด้านเครือข่ายอุปทาน จัดทําในรูปของทําเนียบผู้ประกอบการ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ รหัส

สมาชิก ช่ือ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ มาตรฐานการรับรองที่ได้รับ และหน่วยงานที่ให้การ

สนับสนุน (รูปที่ 2.1) 
 

 

รูปที่ 2.1 ตัวอย่างทําเนียบผู้ประกอบการ 

 

2.4.2 ฐานข้อมูลรายการสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก โดยนํารายการสินค้าที่ผ่านการ

คัดเลือกไปจัดทํารายละเอียดและนําไปจัดเก็บในรูปของทําเนียบรายการสินค้าแยกตามฐานข้อมูล

ผู้ประกอบการ (รูปที่ 2.2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 ทําเนียบรายการสินค้าโครงการ Farmer Shop 
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เวทีเรียนรู้คร้ังที่ 1 

  3) แคตล็อคสินค้าโครงการ Farmer Shop เพื่อการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 

www.cai.ku.ac.th (รูปที ่2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.3 ตัวอย่างแคตล็อกสินค้าโครงการ Farmer Shop 

 

2.5 เวทีเรียนรู้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกโครงการ 

  การจัดเวทีเรียนรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกโครงการจะเป็นไปภายใต้ชุดความรู้

ตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ปลุกจิตสํานึกความร่วมมือปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และการให้ความรู้

เกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงในช่วงเวลาการขับเคล่ือนการวิจัยใน

ระยะเตรียมการนั้น ได้ดําเนินการจัดเวทีเรียนรู้ ทั้งส้ิน 3 เวทีดังรายละเอียด 
 

1) เวทีเรียนรู้ครั้งที่ 1  

ได้จัดข้ึนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง

ประชุม 601 อาคารวิจัยและพัฒนามีผู้ประกอบการเข้าร่วม

เวที 23ราย ภายใต้หัวข้อเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกําหนด

ทิศทาง Farmer Shop วิทยากรได้แก่ คุณมณฑาทิพย์         

ภัคยาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจครบวงจรเครือ

เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด  
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เวทีเรียนรู้คร้ังที่ 2 

เวทีเรียนรู้คร้ังที่ 3 

2) เวทีเรียนรู้ ครั้งที่ 2  

ได้จัดข้ึนในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง

ประชุม 601 อาคารวิจัยและพัฒนามีผู้ประกอบการเข้า

ร่วมเวที 17 ราย ภายใต้หัวข้อเรื่องเล่าประสบการณ์

ร้านค้าปลีก 

 

 

3) เวทีเรียนรู้ครั้งที่ 3  

ได้จัดข้ึนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง

ประชุม 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มีผู้ประกอบการเข้า

ร่วมเวที 20 ราย ภายใต้หัวข้อการอบรมหลักสูตร 

“เทคนิคนักขายมืออาชีพ” 

 
 

2.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

  เพื่อให้การขับเคล่ือนการดําเนินการโครงการร้าน Farmer Shop เป็นไปตามแผนการ

วิจัย ในเวทีคัดสินค้าฯ ครั้งที่ 3 ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบให้มีตัวแทนผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมใน

การขับเคล่ือนการดําเนินการโครงการร้าน Farmer Shop จํานวน 6 ราย ประกอบด้วย 

1. คุณกาญจนา  คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารโครงการ 

2. คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการ 

3. คุณสุขุม   ไวทยธํารง  กรรมการ 

4. คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธ์  กรรมการ 

5. คุณสะอาด  จึงสมานญาติ  กรรมการ 

6. ดร. อัจฉริยา  มณีน้อย   กรรมการ 
 

2.7 การจัด Road Show และการประชาสัมพันธ์ 

ในห้วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรม Road show ภายใต้ความร่วมมือของ

โครงการวิจัย ผู้ประกอบการที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ และหน่วยงานพันธมิตร จํานวน 8 ครั้ง 

ดังนี้ 

2.7.1 การเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานเสวนาวิชาการฯ สถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 โครงการ Farmer Shop เปดิตัวครั้งแรกในงานเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคณุ

นักสหกรณ์และสหกรณ์ทีม่ีคุณค่า ในวนัที่ 15 กันยายน 2553 ณ อาคาร 50 ป ี
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ และได้รับความ

ร่วมมือจากพนัธมิตรธรุกิจในการร่วมแสดงสินค้าในครั้งนี้  ซ่ึง

รูปแบบร้านค้าต้นแบบนั้นได้จัดจําแนกสินค้าออกเปน็ 3 กลุ่ม 

คือ สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค และของที่ระลึก โดยมีแนวคิด

คือสินค้าเกษตรแปรรปูทีจ่าํหน่ายนั้นจะมุ่งเน้นที่เป็นวสัดุ

ธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม  

- มีผู้เยี่ยมชมบู๊ทกว่า  400 คน 

- มีสินค้าจากผู้ประกอบการ  11 ราย จํานวน 

34  รายการ 
 

 

2.7.2 การเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop 

ในงานวันธุรกิจการเกษตร ประจําปีการศึกษา 2553 ณ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ใน

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2553  

- มีผู้เยี่ยมชมบู๊ท  200 คน 

- มีสินค้าจากผู้ประกอบการ 33 ราย  

จํานวน 81 รายการ  

 

 
 

2.7.3 การเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ใน

งานวันฉลองครบรอบ 30 ปี ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด ระหว่างวันที่ 5-7 

มกราคม 2554  

- มีผู้เยี่ยมชมบู๊ทรวม  360  คน 

- มีสินค้าจากผู้ประกอบการ  31 ราย  

 จํานวน 125  รายการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปิดตัวร้าน Farmer Shop ในงานเสวนาวิชาการสถาบันฯ 

15 กันยายน 2553 

การเปิดตัวร้าน Farmer Shop ในงานวันธุรกจิเกษตร 

1-2 ธันวาคม 2553 

การเปิดตัวร้าน Farmer Shop ในงานวันฉลองครบรอบ 3- ป ี

รส.กฟผ. จก. วันที ่5-7 มกราคม 2554 
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2.7.4 การเปิดตัวนิทรรศการทางวิชาการ

โครงการ Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์ ณ อาคาร

จักรพันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ 

พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมชมบู๊ทและสนพระทัยสินค้า Farmer 

Shop โดยเฉพาะบร็อคโคลี่ และกระเจี๊ยบอบกรอบ 

- มีผู้เยี่ยมชมบู๊ทรวม  496  คน 

- มีสินค้าจากผู้ประกอบการ  37 ราย 

จํานวน 127  รายการ 

2.7.5 การเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop 

ในงานเกษตรแฟร์ บริเวณหน้าอาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

- มีผู้ประกอบการ จํานวน 6 ราย 

ได้แก่ ผักอินทรีย์ บริษัทอดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด 

น้ําพริกแม่เกตุ กล้วยอบเล็บมือนางศรีภา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ชมพูพันธ์ทิพย์ ชาเขียวกาญจนา  และน้ําสํารองพุทธรักษา 

- ยอดจําหน่าย 92,500 บาท 

- ผลการสํารวจความคิดเห็นจาก

แบบสอบถาม 130 ชุด ส่วนใหญ่เหน็ด้วยทีจ่ะมีการดําเนินการ 

โครงการร้านค้า Farmer Shop และจัดหมวดสินค้า 3 หมวด  

คือ หมวดอาหาร หมวดอุปโภคบริโภค และหมวดของใช้-ของที่ระลึก 

2.7.6 การเปิดตัวโครงการร้าน Farmer Shop ในงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ณ 

เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2554 

- มีผู้ประกอบการ จํานวน 16 ราย ได้แก่ ผักอินทรีย์ บริษัทอดัมส์ เอ็นเตอร์

ไพรเซส จํากัด ผักพ้ืนบ้าน น้ําพริกแม่เกตุ กล้วยอบเล็บมือนางศรีภา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชมพู

พันธ์ทิพย์ ชาเขียวกาญจนา หจก.วานิไทย พฤกษาเวชโอสถ กลุ่มธรรมชาติท่ามะขาม SEED OF 

HEALTH  กลุ่มสถาบันสุวรรณวาจก ข้าวหอมมะลิเกิดบุญ ไชโปวสามรส ข้าวคุณธรรม ร้านพริทพย์ 

จ.ภูเก็ต และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์  

- ยอดจําหน่าย 400,000 บาท 

การเปิดตัวร้าน Farmer Shop ในงานนิทรรศการวิชาการ 

เกษตรแฟร ์ประจําป ี2554 วันที่ 28 ม.ค.-5 ก.พ. 54 

การเปิดตัวร้าน Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์  

ประจําป ี2554 วันที่ 28 ม.ค.-5 ก.พ. 54 
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2.7.7 การเปิดตัว Outlet Farmer Shop ณ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554  

- มีผู้ประกอบการ จํานวน 4 ราย ประกอบด้วย น้ําพริกแม่เกตุ กล้วยอบ

เล็บมือนางศรีภา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชมพูพันธ์ทิพย์ และชาเขียวกาญจนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.7.8 การเปิดตัว Outlet Farmer Shop ณ ร้านไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง ตั้งแต่วันที่ 

12 กรกฎาคม 2554 

- มีผู้ประกอบการ จํานวน 4 ราย ประกอบด้วย น้ําพริกแม่เกตุ กล้วยอบ

เล็บมือนางศรีภา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชมพูพันธ์ทิพย์ และชาเขียวกาญจนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปิดตัว Outlet Farmer Shop ณ ร้านสหกรณ์ผูป้ฏิบตังิานการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย จาํกัด 

การเปิดตัว Outlet Farmer Shop ณ ร้านไรสุ่วรรณ อ.ปากชอ่ง
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2.7.9 โครงการของขวัญปีใหม่  

 เพื่อเปิดตัวโครงการ Farmer Shop ให้เป็นที่รู้จัก ทีมวิจัยจึงได้ดําเนินการ

โครงการของขวัญปีใหม่ ภายใต้ภารกิจของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ระหว่างเดือนธันวาคม 

2553 -มกราคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยอุดหนุนสินค้าเกษตรแปรรูปไทยที่

ผ่านการคัดสรรจากเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ สําหรับ

เป็นของขวัญปีใหม่และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th/farmershopgift,http: 

//www.ku.ac.th/newwww/ newdetail_inner.php?NewId=277&catid=1 และโบชัวร์เผยแพร่ใน

หน่วยงานมก.และหน่วยงานพันธมิตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 10    
 

 

 

โครงการของขวัญปีใหม่เผยแพร่บนเว็บไซต์และในวารสารฅนสหกรณ์ฉบับที่ 10 

 

ผลการดําเนินการได้ผลลัพธ์ดังนี้  

1) มีผู้สนใจอุดหนุนสินค้าจํานวน  191 รายการ มูลค่า 27,202 บาท 

2) มีรายได้สุทธิเบื้องต้น 7,473 บาท นําเข้าสมทบโครงการ Farmer Shop 

3) ทีมวิจัยได้ทดสอบระบบการสั่งซ้ือ การจัดทําของขวัญ การเก็บรักษา Stock การ

คํานวณต้นทุนผลตอบแทน การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย และได้กรอบแนวทางในการจําหน่าย

สินค้าภายใต้โครงการ Farmer Shop 
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2.7.10 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Farmer Shop 

ทีมวิจัยได้จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ Farmer Shop ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม

คนที่หลากหลาย ทั้งเครือข่ายต่าง ๆ ภายใต้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ

ทั่วไป 

(1) website Farmer Shop : http://www.cai.ku.ac.th/farmershop/ 

aboutfarmershop.html 

เว็บไซต์ Farmer Shop นําเสนอรายละเอียดโครงการ ข่าวความเคลื่อนไหว

โครงการ Farmer Shop ภาพกิจกรรมสําหรับผู้สนใจทั่วไป และได้นําเสนอแบบฟอร์มสําหรับ

ผู้ประกอบการที่สนใจเสนอสินค้าเข้าร่วมในโครงการ Farmer Shop 
 

  
  

 
 

เว็บไซต์ Farmer Shop 

 

(2) Facebook : http://www.facebook.com/farmershopku 

มีสมาชิกจํานวน 404 ราย จําแนกเป็นสมาชิกเครือข่ายภายใต้สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ 65% บุคลากร มก.10% เครือข่ายสหกรณ์ต่างๆ 10% ผู้สนใจทั่วไป 10% และนิสิต/นักศึกษา  5% 
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(3) โบชัวร์  
 

  
โบชัวร ์Famer Shop 

 
ใบสั่งจองของขวัญปีใหม่ 

 

(4) บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Farmer Shop  
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(5) ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตและประชาคมมก.เข้าร่วมโครงการ Farmer Shop 

โดยนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
 

 

(6) การประชาสัมพันธ์ Farmer Shop ผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

 

 

 

  

  

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “Farmer Shop” 

แหล่งที่มา : เว็บไซต์สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  วันที่ 5 ตลุาคม 2553 

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “Farmer Shop” 

แหล่งที่มา : สยามรัฐ ประจําวันที่ 15 ตุลาคม 2553 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ “ตลาดสุขใจ” สถานที่จัดตั้งตัวแบบร้านค้า Farmer Shop 

แหล่งที่มา : http://www.anywheremagazine.com/?p=1665 

ประจําวันที่ 25 พฤศจกิายน 2553 

ข่าวประชาสัมพันธโ์ครงการ “Farmer Shop” 

แหล่งที่มา : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน 

ประจําวันที่ 15 ธันวาคม 2553 
  

  

  
  

  

ข่าวประชาสัมพันธโ์ครงการ “Farmer Shop” 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ 

ประจําวันที่ 25 ธันวาคม 2553 

ข่าวประชาสัมพันธโ์ครงการของขวัญปีใหม ่

ภายใต้ โครงการ “Farmer Shop” 

แหล่งที่มา : www.ku.ac.th ประจําวันที่ 11 ธันวาคม 2553 
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ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “Farmer Shop” 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

ประจําวันที่ 15 มกราคม 2554 

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “Farmer Shop” 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

ประจําวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 
 

2.8 เครื่องหมายบริการ Farmer Shop 

 ปัจจุบัน นักวิจัยได้ทําเรื่องโอนเครื่องหมายบริการ “Farmer Shop” ให้แก่ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รูปที่ 2.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.4 เครือ่งหมายร้าน Farmer Shop ที่ได้ทําการจดทะเบียนเครือ่งหมายการให้บริการ 
 
 



บทที่ 3 

ข้อเสนอโครงการและแผนธุรกิจสําหรับตัวแบบร้าน Farmer Shop 
   

ข้อเสนอโครงการและแผนธุรกิจ สําหรับตัวแบบร้าน Farmer Shop ที่จะดําเนินการ ณ 

คณะเศรษฐศาสตร์ ในระยะบ่มเพาะธุรกิจซ่ึงจะใช้เวลา 2 ปี (15 สิงหาคม 2554-14 สิงหาคม 2556) 

มีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1 บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ดําเนินการในลักษณะของโครงการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยได้นํากระบวนการ

บริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปร

รูปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ระบบธุรกิจค้าปลีกทางเลือก ที่จะช่วยลดข้อจํากัดในเรื่อง

ช่องทางการกระจายสินค้าที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย

กําลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความสามารถของระบบธุรกิจค้าปลีก ไปใน

ทิศทางของการค้าที่เป็นธรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของคนในสังคม และการพัฒนาที่

ยั่งยืน  

ผลการวิจัย ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้นําไปสู่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ 

“Farmer Shop” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของร้านค้าปลีกทางเลือกภายใต้สโลแกน “ไม่ได้หวังที่กําไร 

แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” โดยผลการจัดกิจกรรมเปิดตัวร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งหน่วย

ราชการ และภาคเอกชน ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี สินค้าที่จัดจําหน่าย ประกอบด้วย 

3 หมวด ได้แก่ หมวดอาหาร สินค้าอุปโภค เครื่องใช้และของใช้ในครัวเรือน โดยปัจจุบันมี

ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการฯ 127 ราย มีสินค้าที่ผ่านการคัดสรร

แล้วกว่า 215 รายการ โดยมีเป้าหมายที่จะคัดเลือกสินค้าให้ได้ 1,000 รายการ 

แผนการดําเนินการในส่วนของการจัดตั้งและดําเนินการตัวแบบ ร้าน Farmer Shop ณ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงปัจจุบันได้รับอนุมัติให้ใช้สถานที่สําหรับจัดตั้งและ

ดําเนินการเรียบร้อยแล้วโดยมีพ้ืนที่ดําเนินการประมาณ 80 ตรม. ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร้านค้าปลีกที่

ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” โดยคาดหวังว่าโครงการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer Shop 

ดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนในสังคม ชุมชน สถาบันเกษตรกร ภาควิชาการ หน่วยงาน

รัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่มีจิตสํานึกการพึ่งพาและร่วมมือกัน เข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise) ทั้งน้ีแผนการ

ดําเนินการที่สําคัญประการหนึ่งคือการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรที่มีนโยบายด้านความ
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รับผิดชอบองค์กรต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และ Global Corporate Citizenship 

สําหรับเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาตัวแบบในระยะ 2 ปีแรก ประมาณการว่าจะ

ใช้เงินทุนค่าก่อสร้างและตกแต่งร้านต้นแบบ จํานวน 1 ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนสําหรับสินค้า

จําหน่าย จํานวน 2 ล้านบาท โดยคาดว่าการบ่มเพาะธุรกิจร้าน Farmer Shop ในช่วงเวลา 2 ปี จะได้

ทุนความรู้ ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการขยายผลนําไปจัดตั้งในชุมชน ร้านสหกรณ์ 

หรือในหน่วยงานที่สนใจในการสนับสนุนการพัฒนาระบบ   ธุรกิจค้าปลีกทางเลือกของคนในสังคมที่

ให้ความสําคัญกับการค้าที่เป็นธรรมต่อไป 
 

3.2 ภาพรวมของกิจการและแนวคิดธุรกิจ 

3.2.1) แนวคิดธุรกิจ 

ตัวแบบร้านค้าปลีกทางเลือกภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop” จะครอบคลุม 

ระบบบริหารจัดการตั้งแต่กิจกรรมระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําของโซ่อุปทานสินค้าเกษตร

แปรรูป ได้แก่ ระบบจัดหาวัตถุดิบสินค้าเกษตร กิจกรรมการผลิตของผู้ประกอบการที่มีจิตสํานึกการ

พึ่งพาและร่วมมือกัน (ที่สําคัญ ได้แก่ สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบ 

OTOP และ SMEs) การพัฒนาคุณภาพ การบรรจุหีบห่อ ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า ระบบ

การบริหารจัดการร้านค้าปลีก (การจัดหา การกําหนดราคาสินค้า การรับรองคุณภาพ และการ

จําหน่ายสินค้า) 
 

3.2.2) องค์กรที่รับผิดชอบ 

  Farmer Shop จะดําเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตัวแบบร้าน Farmer Shop จะจัดตั้ง

และดําเนินการ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  

3.2.3) วิสัยทัศน์ 
 

  “ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” 
 

3.2.4) พันธกิจ 

  มุ่งพัฒนาระบบการจัดการโซ่อุปทาน ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีจิตสํานึก

การพ่ึงพาและร่วมมือกันในการจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจแก่

ผู้บริโภค และหันมาเป็นลูกค้าประจํา 
 

 

 



 -46-

 3.2.5) วัตถุประสงค์ 

1) สร้างตัวแบบร้านค้าปลีกที่ทันสมัย เพื่อจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มี

คุณภาพ ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ให้เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภค และหันมาเป็นลูกค้า

ประจํา 

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขยายผลไปสู่

การจัดตั้งและดําเนินงานร้านค้าปลีกแก่ชุมชนที่สนใจ 

3) การสร้างระบบเครือข่ายพันธมิตรที่เช่ือมโยงโซ่อุปทานในการจัดการพัฒนา

และกระจายสินค้า เกษตรแปรรูป เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ

แก่ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรของไทยในทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4) การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Farmer Shop Thailand เพื่อ

เตรียมการสําหรับรองรับภาวะการแข่งขันภายใต้นโยบายเปิดเสรี 

5) การรณรงค์ให้คนไทยอุดหนุนสินค้าแบรนด์ Farmer Shop เพื่อลดการนําเข้า

สินค้าจากต่างประเทศ 
 

 3.2.6) กลยุทธ์ธุรกิจ  

การเปิดเวทีให้เกิดการมีส่วนร่วม และการรวมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจโดย

เครือข่าย สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ ผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs และผู้บริโภคในสังคมที่เห็น

คุณค่าในกรอบแนวคิด “การค้าที่เป็นธรรม” ภายใต้การนําของ “สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์” ซ่ึง

ได้นํากรอบแนวทางการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาตัว

แบบร้าน Farmer Shop เพื่อขยายผลไปสู่การจัดตั้งและดําเนินงาน Farmer Shop ในชุมชนสหกรณ์ 

และหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในอนาคต 
 

 3.2.7) เป้าหมายการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ในระยะที่ 2  

1) ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปที่ที่มีจิตสํานึก “การพึ่งพาและร่วมมือกัน” 

และเห็นชอบในแนวคิด “การค้าที่เป็นธรรม” เข้ามาเป็นสมาชิกในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตปีแรก 100 ราย 

ปีที่สอง  200 ราย 

2) ผู้บริโภคที่เป็นประชาคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคีพันธมิตร

สมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มของผู้บริโภค ปีแรก จํานวน 200 ราย ปีที่ 2 จํานวน 400 ราย 

3)  ยอดจําหน่ายสินค้าในร้าน ปีแรก เดือนละ 50,000 บาท ปีที่สองเดือนละ 

100,000 บาท  

4)  สินค้าของสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้ามาเป็นสมาชิก Farmer 

Shop ได้รับการพัฒนาด้านกิจกรรมการผลิต การพัฒนาคุณภาพ หรือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปีละ 2 

รายการสินค้า 
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5) ผู้ประกอบการและตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมใน

เวทีเรียนรู้การพัฒนาธุรกิจ ปีละ 100 ราย 

6) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ Farmer 

Shop อยู่ในระดับ “ดี”  

7) ได้ชุดความรู้และทีมพี่เล้ียง สําหรับการขยายผลการจัดตั้งและดําเนินงาน 

ร้าน Farmer Shop ในชุมชน และหน่วยงานที่สนใจ ภายใต้ทีมงานสถาบัน Farmer Shop เมื่อส้ินสุด

การพัฒนาตัวแบบเดือนกันยายน 2556 
 

 3.2.8) โอกาสของธุรกิจ 

สถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ

ต่างๆ และผู้ประกอบการโอทอป SMEs ในปัจจุบันประสบปัญหาและข้อจํากัดในการจําหน่ายสินค้า

เกษตรแปรรูป และการเข้าถึงผู้บริโภค อีกทั้งช่องทางการตลาดในส่วนของไฮเปอร์มาร์ท และร้าน

สะดวกซ้ือมีค่าใช้จ่ายการตลาดสูงจนไม่สามารถพึ่งพาช่องทางการตลาดดังกล่าวได้ กอปรกับ

ช่องทางการตลาดที่รัฐให้การสนับสนุนก็ไม่ใช่ช่องทางการตลาดที่ต่อเนื่อง อีกทั้งนโยบายการเปิดเสรี

ที่เปิดโอกาสให้สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาวางจําหน่ายเป็นจํานวนมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ดุลการค้าของประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย เนื่องจากต้นทนุการ

ผลิตสินค้าเกษตรของไทยสูงกว่า ดังนั้นการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer Shop ในที่น้ี นอกจากจะเป็น

การพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกที่เป็นธรรม ซ่ึงจะเป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้ผลิต และผู้บริโภคแล้ว ยัง

เป็นการเปิดพ้ืนที่เรียนรู้ ให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค ในแนวทางของการพัฒนาระบบธุรกิจสร้างสรรค์ 

ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้คนไทยอุดหนุนสินค้า

ไทย กําไรเป็นของคนในชาติด้วย 
 

 3.2.9) การวิเคราะห์ธุรกิจ  

  1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

   1.1) ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีจิตสํานึกการพึ่งพาและร่วมมือกัน

และเห็นชอบในกรอบแนวคิด “การค้าที่เป็นธรรม” 

  1.2) ประชาคมคณะเศรษฐศาสตร์และผู้บริโภคที่สนใจอุดหนุนสินค้าภายใต้แบ

รนด์ “Farmer Shop” ที่มีสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตโดยสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และ 

SMEs ที่ส่ังซ้ือวัตถุดิบจากเกษตรกรโดยตรง คาดว่าในปีแรกจะมียอดจําหน่ายเดือนละ 50,000 และ

เดือนละ 100,000 ภายในปีที่ 2 

 1.3) ผู้บริโภคในสังคม โดยจําหน่ายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายร่วมกับภาคี 

คาดว่าจะมีรายได้เดือนละ 50,000 บาท และ 100,000 ในปีแรกและปีที่ 2 
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 1.4) เครือข่ายคนรุ่นใหม่ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทางเครือข่ายทาง

สังคม อินเตอร์เน็ท Face book ที่จะส่ังซื้อสินค้าผ่านระบบขายตรง (Direct Marketing) 

 1.5) นักธุรกิจและองค์กรที่มีนโยบายด้านความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม 
 

  2. กลยุทธ์การตลาด 

  2.1) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

  สินค้าที่ผ่านการคัดสรรมาจําหน่ายในร้าน จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน “ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการรับรองคุณภาพของ Farmer Shop” และเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่ผลิตโดยสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ที่ส่ังซ้ือวัตถุดิบจาก

เกษตรกรไทยโดยตรง 

  2.2) กลยุทธ์ด้านราคา 

  การกําหนดราคาสินค้า จะเป็นไปภายใต้กรอบคิดการค้าที่เป็นธรรมและ

ใช้หลักการ “value pricing” กล่าวคือตั้งราคาตามคุณค่าของสินค้า ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม 

  2.3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

  ระยะแรก  จะจําหน่ายหน้าร้าน ณ ร้านต้นแบบ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมเปิดตัวร่วมกับหน่วยงานภาคี เพื่อให้รู้จัก

แพร่หลาย และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมรู้จัก 

  ระยะท่ีสอง จะขยายผลจัดตั้งและดําเนินงาน Farmer Shop ในร้าน

สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน สหกรณ์ และหน่วยงานที่สนใจ 

 ระยะท่ีสาม หลังจากพัฒนาระบบ การบริหารจัดการได้ครบวงจรมี

สินค้าหลากหลายจนกระทั่งร้าน Farmer Shop มีองค์กรรองรับอย่างชัดเจนจึงจะได้พัฒนาช่อง

ทางการจําหน่ายสินค้าภายใต้ แบรนด์ Farmer Shop Thailand ไปยังตลาดต่างประเทศโดยจะเริ่มที่

ช่องทางของร้านสหกรณ์ (Consumer Cooperative) ที่มีข้อตกลงความร่วมมือกัน 

  2.4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด  

• จัดโครงการส่งเสริมการขายในกิจกรรมวันสําคัญ ได้แก่ เทศกาลปี

ใหม่ วันแม่ วันพ่อ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้

ผู้บริโภคได้รับรู้ 

• การจัดกิจกรรมเปิดตัวร่วมกับห้างสรรพสินค้าและหน่วยงานภาคี ทั้ง

กิจกรรมวิชาการและการส่งเสริมการขาย 

• พัฒนาเครือข่าย (Face Book) ในกลุ่มนิสิต นักศึกษา เยาวชน 
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• การจัดกิจกรรมประกวดแชมป์ธุร กิจ  ในกลุ่ม นิ สิต  นักศึกษา 

สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 

3. แผนการบริหารจัดการ 

              การบริหารจัดการ Farmer Shop อาจจําแนกเป็น 2 ส่วน 

              3.1) การพัฒนาระบบธุรกิจโครงการบริหารจัดการโซ่อุปทาน เพื่อ

พัฒนาระบบการจัดการ การผลิต การขนส่งกระจายสินค้า การพัฒนาคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ แก่

ผู้ประกอบการภายใต้โซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า ลดต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า และการ

ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งอกเป็น 5 ส่วน (รูปที่ 3.1) 

                ส่วนที่ 1 เป็นการสร้างเครือข่ายอุปทานในกลุ่มของผู้ประกอบการที่

เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ Farmer Shop และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและผลิตสินค้าใน 3 หมวด 

ได้แก่ อาหาร สินค้าอุปโภค และของใช้-ของที่ระลึก 

                ส่วนที่ 2 การพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยจะใช้กลไกของ

คณะกรรมการรับรองคุณภาพ  “Farmer Shop” ในการรับรองสินค้า 

                ส่วนที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซ่อุปทาน ภายใต้กลไกของ

ทีมวิจัยโครงการ Farmer Shop สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและเครือข่าย

นักวิจัยที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบธุรกิจ Farmer Shop ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพสินคา 

และแนวทางการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน 

                ส่วนที่ 4 เป็นการจําหน่ายสินค้าอยู่ในกลไกร้านค้าปลีก Farmer Shop ซ่ึง

ในระยะแรกจะพัฒนาตัวแบบและเมื่อมีระบบที่สมบูรณ์แบบก็จะขยายผลนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดตั้ง

ร้านค้าปลีกทางเลือกที่จําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพราคาเป็นธรรมแก่ชุมชน สหกรณ์ หรือ

หน่วยงานที่สนใจ โดยประสานงานกับสถาบันรหัสสากล เพื่อการจัดให้มีบาร์โค๊ดสําหรับสินค้า

โครงการ Farmer Shop 

 ส่วนที่ 5 เป็นการรณรงค์ให้คนในสังคมให้ความสนใจและอุดหนุน

สินค้าในร้าน “Farmer Shop” บนคุณค่าที่กําหนดไว้ “อุดหนุนสินค้าไทยกําไรเป็นของชาติ”  
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รูปที่ 3.1 กรอบคิดการบริหารโซ่อุปทานร้านค้าปลีก ภายใต้แบรนด์  “Farmer Shop” 

 

3.2) โครงสร้างการบริหาร 

                    การบริหารจัดการโครงการร้าน Farmer Shop จะเป็นไปภายใต้การ

กํากับดูของคณะกรรมการโครงการร้าน Farmer Shop ซ่ึงยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ และทีมวิจัยโครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop โดย

คณะกรรมการโครงการฯ จะทําหน้าที่บริหารจัดการโครงการร้าน Farmer Shop ให้เป็นไปตามแผน

ธุรกิจและระเบียบปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบุคลากรประจํา 2 คน ได้แก่ ผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชีและ

การเงิน ตลอดจนรับผิดชอบการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการฯ และพนักงาน

ขายที่ดูแลรับผิดชอบด้านการจําหน่ายและสต็อกสินค้า 
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รูปที่ 3.2 โครงสร้างการบริหารงานตัวแบบร้าน Farmer Shop 

 

   4. แผนการดําเนินงาน (ระยะที่ 2) 
 

 
 

 5. ประมาณการเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน 

งบประมาณเงินลงทุน ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่ (เดือนละ 12,000 บาท) 

ค่าตกแต่งสถานที่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งส้ิน 3 ล้านบาท 

 

6 ประมาณการ รายได้ – รายจ่ายดําเนินงาน 

ในช่วงเวลาของการพัฒนาตัวแบบร้านค้า Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงมีแผนการเปิดดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2554 ใช้เวลาทดสอบ
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ระบบ 2 เดือน และเริ่มดําเนินการ เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป และใช้เวลาในการบ่มเพาะธุรกิจ 2 

ปี ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการโซ่อุปทานผ่านกลไกเครือข่ายผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่

น่าสนใจเข้าเป็นสมาชิก  ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2556 ซ่ึงคาดการประมาณ

รายรับ – รายจ่าย ไว้ดังนี้ 

 

โครงการพฒันาตัวแบบร้าน Farmer Shop 

ประมาณการรายได้ – รายจ่าย 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2556 

 

รายการ ต.ค.54 – ก.ย.55 ต.ค.55 – ก.ย.56 

1. รายได้รวม : 1,220,000 3,062,000 

 1.1 รายได้จากการจําหน่ายสินค้า  

1.2 เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงาน 

1.3 เงินอุดหนุนอ่ืนๆ 

600,000 

420,000 

200,000 

2,400,000 

462,000 

200,000 

2. รายจ่ายรวม : 1,200,000 2,842,000 

 2.1 ต้นทุนสินค้าขาย 480,000 1,920,000 

 2.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน   

      2.2.1 ค่าใช้จ่ายพนักงาน  420,000 462,000 

      2.2.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  
             (คา่สาธารณูปโภค,ค่าใชจ้่ายจัดหาสนิค้า และอื่น ๆ ) 

240,000 360,000 

      2.2.3 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (10% ยอดขาย) 60,000 100,000 

3. รายได้สุทธิส่วนเกิน (ส่วนขาด) 20,000 220,000 
 

หมายเหตุ : - ประมาณการรายได้จากการจําหน่ายสินค้าปีแรก เดือนละ 50,000 บาท และปีที่สอง เดือนละ 100,000 บาท 



บทที่ 4 

ผู้ประกอบการและรายการสินคา้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
 

4.1 รายชื่อผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกโครงการ 

ผลการดําเนินการผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้น มีผู้ประกอบการจํานวน 127 ราย เข้า

ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Farmer Shop ในกลุ่มของเครือข่ายด้านอุปทาน ซ่ึงมีรายชื่อปรากฏใน

ทําเนียบผู้ประกอบการดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.1 รายช่ือผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกโครงการภายใต้เครือข่ายด้านอุปทานของโครงการ 

Farmer   Shop 
 

ลําดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อกลุ่ม/บริษัท 

1 คุณบานเย็น  มะโนกิจ กลุม่สตรีบ้านตรอกนอง 

2 คุณอาทิตย์ ลําจวน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย 

3 คุณประยูร ทองโสม วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย 

4 คุณป. ปาณิยา ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด 

5 คุณยุพิน อนุใจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป บ้านต้นผึ้ง 

6 คุณเบญจมาภรณ์ ประคองทรัพย ์ ฟาร์มเลี้ยงผึ้งพัฒนานิคม ลพบุรี 

7 คุณปุณณภา เปรมปรี พฤกษาเวชโอสถ 

8 คุณขวัญเรือน อ่อนละห้อย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสก.ต.ปลายบาง 

9 คุณอรวรรณ ประเสริฐสิริสิทธิ์ สันติสมุนไพร 

10 คุณกนกวรรณ กสิกิจเมธา สหกรณโ์คนมนครปฐม 

11 คุณชวล ีเพรชประภากร กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวงศ์ 

12 คุณเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล สภต.นครสวรรค ์

13 คุณมัลลิกา เจริญกาล วิสาหกิจชุมชน บ้าน2ศิลป ์

14 คุณปานชนก สหกรณ์การเกษตรพิมาย 

15 คุณสมทิศ สุนากร บริษัท เคียงมูลพลังงานยั่งยืน 

16 คุณศิริวรรณ โชติโยธิน บริษัท Seeds of Health จํากัด 

17 คุณสุขุม ไวทยธํารง  บริษัท แม่เกตุ อุตสาหกรรม อาหารไทย จํากัด 

18 คุณธนิดา สงวนสิน  ฟาร์มต้นเห็ดปริญญา สัตหีบ 

19 คุณสุไฮลา แสงจันทร์ ไทยโกทส์ โปรดักส์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ํานมแพะ 

20 คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ ์ ชมพูพันทิพย์ 

21 คุณชาติชาย รงค์ทอง กลุ่มโรลออนสารส้ม-สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

22 คุณภัสส์ธร ตัณมณี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร บ้านเกาะลอย 

23 คุณรัญจวน จิตขาว ร้านรัญจวน 
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ลําดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อกลุ่ม/บริษัท 

24 คุณศรีภา แสงฟ้าสุวรรณ  เอส.ท.ีไอ. มาเก็ตติ้ง (1995) 

25 คุณกาญจนา คูหากาญจน์  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ํามังกรทองร่วมใจ (กาญจนา) 

26 คุณปพนวัฒ์ ฉินธนทรัพย์ บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จํากัด 

27 คุณลัดดา พรหมขุนทอง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าว บ้านประดู่ลาย 

28 คุณประไพ แสงสวัสดิ์ ไชโป้วสามรส ครูประไพ 

29 คุณพัชรัฐ อิ่มปิติวงษ ์ อรรถ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวและเส้นผม สามพราน 

30 คุณสะอาด จึงสมานญาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ 

31 คุณปิยะ หนูสด สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร 

32 คุณนรรถพร สุโพธิ์ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านบ่อเหมืองน้อย 

33 คุณบุญเกิด ภานนท์ เครือข่าวคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

34 คุณนิคม เพรชผา มูลนิธิธรรมะร่วมใจ /เครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม 

35 คุณดวงกมล  ศรีวงแสน ฟาร์มสัตว์วิจัย หลวงสุวรรณวาจกกสิจ 

36 รศ.ดร.วิน เชยชมศรี ห้างหุ้นส่วนจํากัด วานิไทย 

37 คุณเตือนใจ ส่งสุข สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

38 Spencer Leung อดัมส ์เอ็นเตอร์ไพรเซส 

39 คุณทิวาพร ศรีวรกุล ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม 

40 คุณทิม ไทยทวี กลุ่มผู้ปลูกส้มโอตําบลทรงคะนอง สวนส้มโอไทยทวี 

41 คุณศิริพร คําหว่าง เกษตรกรรมบ้านหนองบัว 

42 คุณประยงค์ วงษ์สกุล วิสาหกิจชุมชนตําบลดอนตูม 

43 คุณภารดี เจริญศรี เกษตรกรเมืองสามหมอก 

44 คุณอุบล พรหมรัตน์ กลุ่มนาเหนือบาติก 

45 คุณไหมสาเหร๊ะ ซากีรี กลุ่มอาชีพกระทุ่มราย สังกัดสหกรณ์การเกษตรหนองจอก 

46 คุณธัญญามาศ วงศ์ไทย กลุ่มสตรีสหกรณ์ไทลื้อบ้านดอนมูล 

47 คุณภัณฑิลา เหมรักษ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ไทลื้อบ้านดอนมูล 

48 คุณสุชาดา สิงห์สถิต วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ 

49 คุณศิริรัตน์ ศรีสวย วิสาหกิจชุมชนสายบัว 

50 คุณวีระพล สอนใจ กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอ 

51 คุณพรสุรีย์ สารทแก้ว สตรีสหกรณ์บ้านหนองดินดํา 

52 คุณอดิศักดิ์  วงค์กบ วิสาหกิจและกลุ่มอาชีพเครื่องประดับแล 

53 คุณดวงจันทร์ แผ้วชํานาญ สตรีสหกรณ์เกษตรภูเขียว 

54 คุณอนุสรณ์ อินไชย กลุ่มสตรีสหกรณ์แปรรูปเนื้อสัตว์บ้านท่าค้ํา 

55 คุณชนิกา โสถานาฎ สตรีสหกรณ์บ้านหล่ายทุง่ 

56 คุณชนิกานต์ เอมอิ่ม ออร์คิด ฮัท (Orchid Hut) 

57 คุณอัจฉรา วิเศษศักดิ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาก้าวไกล 

58 คุณบุญส่ง พรหมมนตรี วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระสา ใบยาง ทุ่งสาธิต78 
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ลําดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อกลุ่ม/บริษัท 

59 คุณศิริกาญจน์ รังกลาง สหกรณ์บริการศุภนิมิตห้วยขวาง 

60 คุณรศิษกุล เทเพนทร์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสี ่

61 คุณเกสร โหราศาสตร์ กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ลําไทร 

62 คุณพรรณี เปรมจิต กลุ่มอาชีพสตรีดอกไม้ประดิษฐ์หมูบ้านไวท์เฮาส ์

63 คุณไตรัตน์ พัฒน์นานนท์ เฮือนไตทอผ้าพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน 

64 คุณจินตนา สระสําอาง กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ําว้าไทย 

65 คุณอุดม ขันติวงษ ์ กลุ่มอาชีพสหกรณ์กล้วยอบแผ่นบางรักน้อย 

66 คุณกันต์กนิษฐ์ จีนแส สหกรณ์นิคมกุยมั่ง 

67 คุณใบ อินทะประเสริฐ สตรีสหกรณ์ทอผ้าพื้นเมือง บ้านบะหว้า 

68 คุณรันดร เหลินต้ายซ้าย กลุ่มแม่บ้านหนองผักตบพลังใหม่ 

69 คุณทวิช จรัสวัชรินทร์ ภาพเพ้นท์กระจก 

70 คุณประนี แสงศรี วิสาหกิจชุมชนทําสวนป่าคลอก 

71 คุณทัชรีย์ ศรีคํา กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเสี้ยว 

72 คุณเสวก พ่วงปาน ฟาร์มผึ้งธนฤนทร 

73 คุณทัชรีย์ ศรีคํา สินค้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

74 คุณสมพร ผู้มีจรรยา วิสาหกิจชุมชนทัพหลวง 

75 คุณคําห่อ ศรีกวนชา สตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านราษฎร์เกษมศรี 

76 คุณประจักษ์ จิตมาตย์ ทอผ้าและแปรรูปผ้าพื้นเมืองตําบลโคกหินแฮ่ 

77 คุณเสาวลักษณ์ สังข์เกษม บ้านชะแม ขนมพื้นบ้าน ตราลูกตาลโตนด 

78 นางไข่ขวัญ ด่านนาถพงศ์ ร้านขนมข้าวตังไข่ขวัญ 

79 นางทองเพียร ศรีสว่าง วิสาหกิจชุมชนบา้นแควแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

80 นางปรุง ขาวขํา กลุ่มอาชีพสตรีผลิตกล้วยอบแผ่น 

81 คุณมนูญ เซ่งสร้อย คอฟฟี่ฟาร์ม เขาทะลุ 

82 คุณเกษมศานต์ โชคดี หจก.แสงทองการค้า 

83 นางยุพิน รัตนซ้อน ร้านขนมบ้านไต ไท ไท 

84 นางกรองทอง ยืนยงศริิกุล ธัญพืชเพื่อสุขภาพ 

85 นางกัญญา พึ่งพัก น้ําพริก ชะลอมไข่เป็ด 

86 นายกามนิต อาษาสิงห ์ กามนิตผ้าเพ้นส ์

87 คุณชวล ีเพรชประภากร บ้านสมุนไพรคีรีวง 

88 คุณศศิธร วิเศษ กลุ่มสหกรณ์แปรรูปเสื่อกกจันทบูร 

89 คุณวรรณี บุญสวัสดิ์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี ตราป้าแกลบ 

90 คุณสมัคร วิสาหกิจชุมชนคลองจินดาพัฒนายั่งยืน 

91 คุณศิริโสภา บุญเรืองยศศิริ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเรืองศิริ 

92 คุณพรเลิศ เลี่ยนเครือ วิสาหกิจเตาน้ําตาลมะพร้าวน้ําหอม กาญจนบุรี 

93 คุณวิบูลย์ วีระพิศาลกุล ผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดสารพิษ ต.หนองไม้แก่น 
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ลําดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อกลุ่ม/บริษัท 

94 คุณสุรเศรษฐ มีแสงเงิน กลุ่มแม่บ้านสตรีหลักสอง สมุทรสาคร วางโครงการหลวง 

95 คุณอุดร เป็ดแก้ว อาหารทะเลแปรรูป ตราด 

96 คุณโชติกานต์ พานิชสุโข ดวงตะวันเบเกอรี่ 

97 คุณมุกดา ธัญญศิริ สวนแสนอุดม 

98 คุณสุกัญญา จําลอย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุกัญญา 

99 คุณธีระพล ปานศรี น้ําจิ้มสุกี้ หมูย่างเกาหลี คุนธี 

100 คุณณัฐจิรา ตันตราวงศ์ กลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ/์ณัฐจิราสมุนไพร 

101 คุณธนธรณ์ กองสุผล ไม้กวาดป่านศรนารายณ์ 

102 คุณศศิธร วิเศษ กลุ่มแปรรูปบ้านปลายคลอง 

103 คุณศศิธร วิเศษ กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านน้ําโจน 

104 คุณศศิธร วิเศษ กลุ่มเกษตรชีวภาพสอยดาว 

105 คุณศศิธร วิเศษ กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม 

106 คุณสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 

107 นางแก็ง  ศรีเกิด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่ใหญ่ 

108 คุณกัญญา  เบญจรัตนพรรณ แม่บ้านโปร่งสําโหรง 

109 คุณสุนันทา  ใบแย้ม กลุ่มนิสาสมุนไพร 

110 คุณธนพร  บัวชม บ.เทลลาพลัส (ประเทศไทย) จํากัด 

111 คุณพิสิธ  เลี้ยวศิริวัฒนกุล PS. สมุนไพร 

112 คุณวิภาวัลย์  อุดมพงพันธ ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาอบสมุนไพร 

113 คุณสุภาภรณ์  ตั้งภัทรโชค ร้านปังพอนด์ 

114 คุณนพดล  แก้วช่วงศรี วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน 

115 คุณลาวัลย์  สุวรรณเรืองศรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชะแม 

116 คุณนิดา  ตรีสุชน หจก.เจโปรดักส ์

117 คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์ กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง 

118 คุณกริชฐ์ชัย  ภูพิชิต วิสาหกิจชุมชนผ้านวมบ้านดอนคา 

119 คุณกนกวรรณ  อรุณวัฒนาโชยา สายไหมเฮียก่ํา 

120 คุณสมเกียรติ  จันทร์เทวาพิชิต โกลด์ครอสกากบาททอง จํากัด 

121 คุณถิง  โอบนิธิชา บ.ไทยรสทิพย์ จํากัด 

122 คุณสิริกร  ประสาทศรี สิริกร เฮอร์เบอร์ ฮับ 

123 คุณพูลทรัพย์  พิชิตวิจัย ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร "ทรัพย์เจริญ" 

124 คุณยาใจ  อําพันธ์ กลุ่มแปรรูปตาลโตนด ต.หนองกะปุ 

125 คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์ สํารับโบราณ 

126 คุณกมล พูลสวสัดิ์ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 

127 คุณจิรายุส เฮงแสงรุง้ กลุ่มผู้ประกอบการค้าตลาดบ้านเพ 
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4.2 รายการสินค้าเข้าร่วมการคัดเลือกสินค้า 

การคัดเลือกสินค้าของคณะกรรมการคัดเลือกสินค้า Farmer Shop มีสินค้าเข้าร่วมการ

คัดเลือก จํานวน 567 รายการ มีรายชื่อปรากฏในทําเนียบสินค้า ดังตารางที่ 4.2 
 

ตารางที่ 4.2 รายการสินค้าที่เข้าร่วมการคัดเลือก 
 

ลําดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 

1 M001A01 ทุเรียนอบกรอบ ตราดูเน่ 

2 M001A02 ขนุนอบกรอบ วรรณฤดี ตราดอกบานเยน็ 

3 M001A03 กล้วยแผ่นอบ วรรณฤดี 

4 M001A04 ทอฟฟี่ถาดมังคุดกวน วรรณฤดี 

5 M001A05 ทอฟฟี่ถาดสละกวน วรรณฤดี 

6 M001A06 ทอฟฟี่ทุเรียน วรรณฤดี 

7 M001A07 ทอฟฟี่กะทิ วรรณฤดี 

8 M001A08 ทอฟฟี่ถั่ว วรรณฤดี 

9 M002A01 กล้วยอบ 

10 M002A02 กล้วยทอดกรอบ 

11 M002A03 กล้วยฉาบ 

12 M003A01 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ข้าวซ้อมมือ) 

13 M003A02 ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก 

14 M003A03 ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ 

15 M004A01 เครื่องดื่มธัญพืช "ซองเดอร์" ผสมงาดําหวานน้อย 

16 M004A02 เครื่องดื่มธัญพืช "ซองเดอร์" ผสมงาดํารสจืด 

17 M004A03 เครื่องดื่มธัญพืช "ซองเดอร์" ผสมโกโก้ 

18 M004A04 ซองเดอร์ เกรนนี ่

19 M004A05 ซองเดอร์ เกรนน่า 

20 M004A06 โจ๊กข้าวกล้องงอก 

21 M005A01 ลําไยอบแห้ง เนื้อสีทอง 

22 M005A02 ลําไยอบแห้ง 

23 M005A03 เครื่องดื่มกระชายดําสําเร็จรูป 

24 M005A04 เครื่องดื่มขิงสาํเร็จรูป 

25 M005A05 เครื่องดื่มลําไยสําเร็จรูป 
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ลําดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 

26 M005A06 เครื่องดื่มดอกคําฝอยสําเรจ็รูป 

27 M005A07 เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองสําเร็จรูป 

28 M005A08 เครื่องดื่มลําไยสําเร็จรูปจากธรรมชาติ 

29 M006A01 น้ําผึ้งดอกไม้นานาพนัธุ์ 

30 M006A02 เกสรผ้ึง 

31 M006B01 ครีมนวดผมนมผ้ึง 

32 M006B02 น้ําผึ้งพระจันทร์ 

33 M006B03 ครีมขัดผิวเกสร 

34 M006B04 ครีมบํารงุผิวนมผ้ึง 

35 M006B05 ครีมนวดหน้านมผ้ึง 

36 M006B06 แชมพ ู

37 M006B07 สบู่น้ําผ้ึงผสมนมแพะ 

38 M006B08 สบู่เกสรผึ้ง 

39 M006B09 สบู่น้ําผึ้ง 

40 M006B10 สบู่ขัดผิว 

41 M007B01 พฤกษาเวช ยาหม่อง 

42 M007B02 พฤกษาเวช ยาดม (ใหญ่) 

43 M007B03 พฤกษาเวช ยาดม (เล็ก) 

44 M007B04 พฤกษาเวช น้ํามันเหลือง 24 cc. 

45 M007B05 พฤกษาเวช น้ํามันเหลือง 3 cc. 

46 M008A01 ตราเฮิร์บนทั ข้าวเกรียบกุ้งหน้าหมูหยอง 

47 M008A02 ตราเฮิร์บนทั ถั่วลิสงทอดสมุนไพร 

48 M008A03 ตราเฮิร์บนทั เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสมนุไพร 

49 M008A04 ตราเฮิร์บนทั เม็ดมะม่วงเคลือบงา 

50 M008A05 ตราเฮิร์บนทั เม็ดมะม่วงเคลือบโกโก้ 

51 M008A06 ตราเฮิร์บนทั ถั่วลิสงทอดสมุนไพร (ด้ังเดิม) 

52 M009B01 ทิพย์เกสร สเปรย์หอมปรบัอากาศ ยูคาลิปตัส 

53 M009B02 ทิพย์เกสร ครีมลูกประคบ 

54 M009B03 ทิพย์เกสร น้ํามันลูกประคบ 

55 M009B04 ทิพย์เกสร ยาน้ํามนัสมนุไพร 
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ลําดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 

56 M009B05 ทิพย์เกสร เครื่องหอม 

57 M010A01 นมปรงุแต่งพาสเจอร์ไรส์ รสสตรอเบอร์รี ่

58 M010A02 นมปรงุแต่งพาสเจอร์ไรส์ รสกาแฟ 

59 M010A03 นมปรงุแต่งพาสเจอร์ไรส์ รสโกโก้ 

60 M010A04 นมปรงุแต่งพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 

61 M010A05 นมปรงุแต่งพาสเจอร์ไรส์ รสหวาน 

62 M010A06 นมพาสเจอร์ไรส์ รสหวานผสมวุ้นมะพร้าว 

63 M011B01 สบู่สมุนไพรเปลือกมังคุด (แพ๊ก 3 ช้ิน) 

64 M011B02 สบู่สมุนไพรเปลือกมุงคุด 

65 M011B03 ข้ีผ้ึงเปลือกมงัคุด 

66 M011B04 ครีมนวดผมสมุนไพร เปลือกมังคุดผสมตะไคร้ 

67 M011B05 แชมพูสมนุไพรเปลือกมังคดุ 

68 M011B06 สบู่เปลือกมังคุด ผสมคอลลาเจน 

69 M011B07 สบู่มังคุด ผสมตะไคร้ 

70 M011B08 สบู่มังคุด ผสมแก้วมังกร 

71 M011B09 สบู่สมุนไพรเปลือกมุงคุด ผสมมะขาม(ผิวมัน) 

72 M011B10 สบู่สมุนไพรเปลือกมุงคุด ผสมขมิ้น(ผิวแห้ง) 

73 M011B11 สบู่ส้มแขก 

74 M011B12 น้ํามนัคลายเส้น 

75 M012A01 ข้าวหอมนาป ีนครสวรรค์ 

76 M012A02 ข้าวขาวนาปี  นครสวรรค์ 

77 M012A03 ข้าวหอมมะลิใบเตย 

78 M013C01 ขวดสมุนไพรทรายหอม 

79 M013C02 ทรายสมุนไพร กล่ินตะไคร้หอม 

80 M013C03 เทียนหอมกันยุงคละสี(เล็ก) 

81 M013C04 เทียนหอมกันยุง(เล็ก) 

82 M013C05 เทียนหอมกันยุง(ใหญ่) 

83 M014A01 ข้าวขาวนาทราย 

84 M014A02 ข้าวหอมมะลิ 

85 M015B01 เคียงมูล ถ่านดูดกลิ่น 
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ลําดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 

86 M015B02 เคียงมูล ผงถ่านไม้ไผ่ 

87 M015B03 เคียงมูล แชมพูสัตว์เล้ียง 

88 M015B04 เคียงมูล น้ําส้มควันไม้ 

89 M016A01 แคปซูลมะรมุ สูตร1 (120 แคปซูล) 

90 M016A02 แคปซูลมะรมุ สูตร2 (120 แคปซูล) 

91 M016B01 น้ํามนัมะรุม 

92 M016B02 น้ํามนัมะรุม 

93 M016B03 น้ํามนันวดมะรุม 

94 M016B04 น้ํามนันวดมะรุม(สเปรย์) 

95 M016B05 ข้ีผ้ึงมะรมุ 

96 M016B06 ข้ีผ้ึงมะรมุ 

97 M016B07 สีผ้ึงมะรมุ เปปเปอร์มินท ์

98 M016B08 สีผ้ึงมะรมุ ส้ม 

99 M017A01 พริกแกงมัสมัน่ 

100 M017A02 พริกแกงส้ม 

101 M017A03 พริกแกงกระหรี ่

102 M017A04 พริกแกงต้มยาํ 

103 M017A05 พริกแกงเขียวหวาน 

104 M017A06 พริกแกงเผ็ด 

105 M017A07 พริกแกงพะแนง 

106 M017A08 พริกแกงมัสมัน่ 

107 M017A09 พริกแกงส้ม 

108 M017A10 พริกแกงกระกรี ่

109 M017A11 พริกแกงต้มยาํ 

110 M017A12 พริกแกงเขียวหวาน 

111 M017A13 พริกแกงเผ็ด 

112 M017A14 พริกแกงพะแนง 

113 M017A15 พริกเผาหวาน 

114 M018A01 เห็ดโคนญี่ปุ่นในน้ําซอส 

115 M018A02 น้ําพริกเห็ดสามอย่าง 
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ลําดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 

116 M019B01 สบู่นมแพะ ผสมขมิ้นชนั 

117 M019B02 สบู่นมแพะ ผสมมะขาม 

118 M019B03 สบู่นมแพะ ผสมเปลือกมังคุด 

119 M019B04 สบู่นมแพะ ผสมเมล็ดกาแฟ 

120 M019B05 สบู่นมแพะ สูตรธรรมชาติ 

121 M020B01 แชมพูอัญชัญ 

122 M020B02 แชมพูมะกรูด 

123 M020B03 ครีมนวดมะกรูด 

124 M020B04 ครีมสมานรอยเท้าแตก 

125 M020B05 สมุนไพรระงบักล่ินกาย 

126 M020B06 สมุนไพรระงบักล่ินเท้า 

127 M020B07 สบู่มะเฟือง 

128 M020B08 สบู่มังคุด 

129 M020B09 Special Shampoo 

130 M020B10 Hair Tonic 

131 M020B11 แชมพูอัญชัญ 

132 M020B12 แชมพูมะกรูด 

133 M021B01 โรลออนสารส้ม 

134 M021B02 โรลออนสารส้ม (ขาว) 

135 M021B03 โรลออนสารส้ม (น้ําเงิน) 

136 M021B04 โรลออนสารส้ม 

137 M021B05 โรลออนสารส้ม สเปรย์ 

138 M022A01 น้ํามังคุด 

139 M022A02 น้ําสํารอง 

140 M022A03 สํารอง แบบผง 

141 M022A04 ผักโขม แบบผง 

142 M023A01 มะขามแก้ว "รัญจวน" รสกล้วย 

143 M023A02 มะขามแก้ว "รัญจวน" รสขิง 

144 M023A03 มะขามแก้ว "รัญจวน" รสบ๊วย 

145 M023A04 มะขามแก้ว "รัญจวน" รสด้ังเดิม 
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ลําดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 

146 M023A05 มะขามแก้ว "รัญจวน" รสขิง 

147 M024A01 กล้วยอบเล็บมือนาง 

148 M024A02 กล้วยอบเล็บมือนาง 

149 M024A03 กล้วยอบเล็บมือนาง ชุดของฝาก 

150 M024A04 กล้วยเล็บมือนาง(สด) 

151 M025A01 ชุดของขวัญชาใบหม่อน 

152 M025A02 ชาธรรมชาติ 

153 M025A03 ชาสามรส 

154 M025A04 ชา ผสมดอกมะลิ 

155 M025A05 ชา ผสมกุหลาบ 

156 M025A06 ชา ผสมมะตมู 

157 M025A07 ชา ผสมดอกคําฝอย 

158 M025A08 ชา 100% 

159 M025A09 ชาธรรมชาติ 

160 M025A10 ชาสามรส 

161 M025A11 ถั่วเหลืองอบ รสต้นตํารับ 

162 M025A12 ถั่วเหลืองอบ ปรุงรส 

163 M025A13 ถั่วเหลืองอบ รสพิซซ่า 

164 M025A14 ถั่วเหลืองอบ รสต้นตํารับ 

165 M025A15 ถั่วเหลืองอบ ปรุงรส 

166 M025A16 ถั่วเหลืองอบ รสพิซซ่า 

167 M026A01 ชุดปลาการ์ตนูของขวัญ(แพ็ค 3) มะม่วงหิมพานต์ 

168 M026A02 ชุดปลาการ์ตนูของขวัญ(แพ็ค 3) ปลาฉิ้งฉ้าง 

169 M026A03 กุ้งเสียบแฟนซี 

170 M026A04 ปลาข้าวสารกรอบ 

171 M026A05 กุ้งเสียบแฟนซี 

172 M026A06 ปลาข้าวสารกรอบ 

173 M026A07 น้ําพริกสําเรจ็รูป 

174 M026A08 น้ําพริกสําเรจ็รูป 

175 M027A01 น้ํามนัมะพร้าว 
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176 M028A01 ไชโป้ว 3 รส 

177 M029B01 อรรถ แชมพูใบบัวบก 

178 M029B02 อรรถ แชมพูมะกรูด 

179 M029B03 อรรถ สเปรย์บํารุงผม 

180 M029B04 อรรถ โลช่ันใบบัวบก 

181 M029B05 อรรถ น้ํามันงา 

182 M029B06 อรรถ โลช่ันมะขามป้อม 

183 M030A01 ไพรทิพ กระเจี๊ยบกรอบ ด้ังเดิม 

184 M030A02 ไพรทิพ กระเจี๊ยบกรอบ สาหร่าย 

185 M030A03 ไพรทิพ กระเจี๊ยบกรอบ ต้มยํา 

186 M030A04 ไพรทิพ กระเจี๊ยบกรอบ ลาบ 

187 M030A05 ไพรทิพ กระเจี๊ยบกรอบ วาซาบิ 

188 M030A06 ไพรทิพ บร๊อกโคลี่กรอบ ด้ังเดิม 

189 M030A07 ไพรทิพ บร๊อกโคลี่กรอบ สาหร่าย 

190 M031A01 กาแฟสําเรจ็รปู 3 in 1 

191 M031A02 กาแฟคั่ว-บด โรบัสต้า 

192 M031A03 กาแฟคั่ว-บด เอสเปสโซ่ 

193 M031A04 กาแฟคั่ว-บด มอคค่า 

194 M032A01 มะคาเดเมีย เกรดA 

195 M032A02 มะคาเดเมีย เกรดB 

196 M033A01 ข้าวเกิดบุญ 

197 M033A02 ข้าวเกิดบุญ 

198 M034A01 กล่องข้าวคุณธรรม 

199 M034A02 ข้าวคุณธรรม ข้าวหอมมะลิ 

200 M034A03 ข้าวคุณธรรม ข้าวกล้อง 

201 M034A04 ข้าวคุณธรรม ข้าวหอมมะลิแดง 

202 M034A05 ข้าวคุณธรรม ข้าว 150 สายพันธุ ์

203 M034A06 ข้าวคุณธรรม การบินไทย 

204 M034A07 ข้าวคุณธรรม ข้าวกล้องหอมนิล 

205 M034A08 ข้าวคุณธรรม มูลนิธิฯ 
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206 M035A01 ไข่ไก่ 

207 M036A01 เลือดจระเข้ (30 แคปซูล) 

208 M036A02 เลือดจระเข้ (100 แคปซูล) 

209 M037A01 โปรตีนเกษตร 

210 M037A02 คุกกี้(เจ) 

211 M037A03 บะหมี่อบแห้ง 

212 M037A04 ข้าวกาบาไรซ์ 

213 M037A05 ชีวจิตสําเร็จรปู 

214 M037A06 นมถั่วเหลือง 

215 M037A07 น้ําปลาหวาน 

216 M038A01 ผักอินทรีย์ 

217 M039A01 น้ําฟักข้าว 

218 M039A02 ขนมเปี๊ยะฟักข้าว 

219 M039A03 ขนมเปี๊ยะฟักข้าว โรยงา 

220 M040A01 ส้มโอ แบบกล่อง 

221 M040A02 ส้มโอ 

222 M041A01 สาหร่ายแผ่นทรงเครื่อง 

223 M041A02 สาหร่ายรสเลิศ 

224 M041A03 สาหร่ายปรุงรส 

225 M041A04 กล้วยอบม้วนสาหร่าย 

226 M041A05 เครื่องดื่มผงสําเร็จรูปสาหร่าย 

227 M042A01 มะเขือเทศราชินีสด 

228 M042A02 มะเขือเทศราชินี อบแห้ง 

229 M042A03 มะเขือเทศราชินี อบแห้ง 3 รส 

230 M043A01 ถั่วเหลืองคั่วกรอบ 

231 M043A02 ขนมงาโหย่ว 

232 M043A03 งาบด/งาคั่ว 

233 M044A01 เสื้อเช้ิต 

234 M044A02 เสื้อเช้ิตซับผ้ากาว 

235 M044A03 ผ้าช้ินตัดเสื้อ 
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236 M044A04 ผ้าเช็ดหน้า 

237 M044A05 ผ้าพันชายหาด 

238 M045A01 แชมพ ูครีมนวด(อัญชัญ/ประคําดีควาย/ว่านหางจระเข้) 

239 M045A02 ครีมอาบน้ําขมิ้น 

240 M045A03 แป้งพอกหน้าสมุนไพร 

241 M045A04 สเปรย์ตะไคร้กันยงุ 

242 M045A05 สบู่เซอรีน(ขม้ิน/มะขาม/ว่านหางจระเข้) 

243 M046C01 เสื้อคอจีนไทลื้อด้นมือ 

244 M046C02 ผ้าคลุมไหล่ลายกุญแจจีน 

245 M046C03 นาฬิกาผ้าทอ 

246 M046C04 สมุดบันทึกผ้าทอใหญ่ 

247 M046C05 กรอบรูปผ้าทอ 

248 M047C01 ผ้าพันคอ 

249 M047C02 ปลอกหมอนอิง 

250 M047C03 ปลอกกล่องกระดาษทิชชู 

251 M047C04 กระเป๋าสะพาย แบบถงุลดโลกร้อน 

252 M047C05 กระเป๋าสะพายใบใหญ่ 

253 M047C06 กระเป๋าใบเลก็ใส่เศษเหรียญ 

254 M047C07 กระเป๋าใส่ปากกาดินสอ 

255 M047C08 กระเป๋าใส่ของจุกจิก 

256 M047C09 กระเป๋าใส่เครือ่งสําอาง 

257 M048A01 หมูยอกระบอกไม้ไผ่ 

258 M048A02 ไส้กรอกอีสาน,ไส้กรอกทรงเครื่อง 

259 M048A03 ไส้อ่ัว 

260 M048A04 หม่ําเนื้อ,หม่ําหม ู

261 M048A05 ลูกช้ินเนื้อ,ลูกชิ้นหม ู

262 M049B01 แชมพ ูครีมนวด สบู่เหลว 

263 M049B02 สบู่ใยบวบ 

264 M049B03 ครีมหมักผมงาดํา 

265 M049B04 เกลือขัดผิว 



  -66-

ลําดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 

266 M049B05 สบู่เหลว นมสด 

267 M050A01 จมูกข้าวรุ่งอรณุ 20 ซอง 

268 M050A02 จมูกข้าวรุ่งอรณุ 30 ซอง 

269 M050A03 จมูกข้าวรุ่งอรณุ 

270 M051C01 ผ้าไหมมัดหมี ่

271 M051C02 ผ้าไหมพื้นเรียบ 

272 M051C03 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

273 M051C04 ผ้าคลุมไหล่ขิด 

274 M051C05 ผ้าพันคอ 

275 M052C01 สร้อยคอมือเชือกถัก เม็ดเงิน 

276 M052C02 สร้อยคอมือเชือกถัก เม็ดเงิน(ยาว) 

277 M053A01 ไวท์กระชายดาํ 

278 M053A02 ไวท์มะเม่า 

279 M053A03 ชาใบเตย/ใบหม่อน/ดอกอัญชัน 

280 M053A04 สูตรเด็ดคนภูเขา เล็ก-ใหญ่ 

281 M053A05 กราวเครือแดง กราวเครือดํา กระชายดํา 

282 M054A01 แหนมหม ู

283 M054A02 กุนเชียงหม ู

284 M054A03 แหนมซี่โครง 

285 M054A04 หมูยอ, ปลายอ 

286 M055C01 ผ้าทอมือลายน้ําไหล-ไทล้ือ ตัดชุด 

287 M055C02 เสื้อไทลื้อ หญิง 

288 M055C03 หมวกไทล้ือ 

289 M055C04 ผ้าสะใบแดง 

290 M055C05 ผ้าสะใบแดง 

291 M056C01 ฟาแลนนอฟซีส 

292 M056C02 ฟาแลนนอฟซีส 

293 M056C03 แคทลียา 

294 M056C04 แคทลียา 

295 M056C05 ซิมมิเด้ียม 
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296 M057B01 สบู่นมแพะฮาละโยเกิร์ตจากนมแพะ 

297 M057B02 สบู่นมแพะผสมสมุนไพร 

298 M057B03 ครีมอาบน้ํานมแพะ 

299 M057B04 โลช่ันนมแพะ 

300 M057B05 แชมพูมะกรูดนมแพะ 

301 M058C01 ซากุระเล็ก/กิง่ไผ่/ต้นหญ้า/ทิวลิปเล็ก 

302 M058C02 ลิลลี/่ทิวลิป/แมคใบเลี่ย ชุดยางพารา 

303 M058C03 ไฮเดนเยีย 

304 M058C04 ซากุระ x 5 กิ่ง 

305 M058C05 ซากุระบิด 

306 M059C01 โคมไฟขวดพลาสติก (ใหญ่) 

307 M059C02 โคมไฟขวดพลาสติก (กลาง) 

308 M059C03 โคมไฟขวดพลาสติก (เล็ก) 

309 M059C04 โคมไฟขวดพลาสติก (1 ช้ัน) 

310 M059C05 โคมไฟขวดพลาสติก (2 ช้ัน) 

311 M060A01 ตะลิงปลิงแช่อิ่ม 

312 M060A02 คุ้กกี้ไส้สปัปะรด 

313 M061A01 หมูทบุ, หมูสวรรค์, หมูฝอย (ซอง) 

314 M061A02 หมูทบุ, หมูสวรรค์, หมูฝอย (กล่องกระดาษ) 

315 M061A03 หมูทบุ, หมูสวรรค์, หมูฝอย (กล่องพลาสติก) 

316 M062C01 ดอกบัวประดิษฐ์ (สัตตบงกช/ใหญ่) 

317 M062C02 ดอกบัวประดิษฐ์ (สัตตบงกช/เล็ก) 

318 M062C03 ดอกบัวประดิษฐ์ (บัวสาย) 

319 M063C01 กระโปรงยีนส์ต่อผ้าชาวเขา 

320 M063C02 กางเกงผ้าต่อปะชาวเขาขาสั้น 

321 M063C03 กางเกงเลขายาว 

322 M063C04 กระโปรงป้าย 

323 M063C05 เสื้อ 

324 M064A01 บานาน่า รสบาบีคิว 

325 M064A02 บานาน่า รสสาหร่าย 
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326 M064A03 บานาน่า รสพิชซ่า 

327 M064A04 บานาน่า รสปาปริก้า 

328 M064A05 บานาน่า รสลาบ 

329 M064A06 ย่ําเขี้ยว 4 รส 

330 M065A01 กล้วยอบแผ่น 

331 M065A02 กล้วยอบม้วน 

332 M065A03 กล้วยกรอบ 

333 M066A01 กล้วยอบ "Goody" 

334 M066A02 กล้วยม้วน "กล้วยเจ๋ง" 

335 M066A03 น้ําผึ้ง 

336 M066A04 กล้วยแช่น้ําผ้ึง "กล้วยเจ๋ง" 

337 M066A05 กล้วยช็อกโกแลต "โบนัส" 

338 M067C01 ผ้ามัดหมีไ่หมประดิษฐ์ 

339 M067C02 ผ้ามัดหมี่ข้ัน 

340 M067C03 ผ้าถุงสําเรจ็ 

341 M067C04 ผ้าขาวม้า 

342 M067C05 กางเกงสําเรจ็รูป 

343 M068A01 กาละแม 

344 M068C01 ผ้ายกมุก 

345 M068C02 ผ้าคลุมไหล่ 

346 M068C03 ผ้าพันคอ 

347 M068C04 ผ้ามัดหมี ่

348 M069C01 ภาพมินิ 

349 M069C02 ภาพเล็ก 

350 M069C03 ภาพกลาง 

351 M069C04 ภาพใหญ่ 

352 M069C05 ภาพตามขนาดสั่ง (จัมโบ้) 

353 M070C01 พวงกุญแจจากยางพารา 

354 M070C02 ติดตู้เย็นเล็ก 

355 M070C03 ติดตู้เย็นใหญ่ 
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356 M070C04 ดาวนวดมือ 

357 M071A01 มะขามจี๊ดจ๊าด รสบ๊วยต้มยํา 

358 M071A02 มะขามสามรส 

359 M071A03 มะขามหวานธรรมชาติไม่มีเมล็ด 

360 M071A04 มําขามรสบ๊วยไม่มีเมล็ด 

361 M071A05 มะขามหวานธรรมชาติมีเมล็ด 

362 M072A01 น้ําผึ้ง ขวดกลม 

363 M072A02 น้ําผึ้ง ขวดใหญ่ 

364 M072A03 เกสรน้ําผึ้ง 

365 M072B01 สบู่น้ําผึ้ง 

366 M073A01 น้ําพริก 

367 M073A02 ไข่เค็ม 

368 M073A03 กล้วยกวน กระเช้า 

369 M073A04 กล้วยกวน ห่อ 

370 M073A05 กล้วยมาเป็นเลิศ 

371 M074A01 กะละแม สูตรโบราณ 

372 M074A02 กะละแม สูตรธัญพืช 

373 M074A03 กะละแม สูตรใบเตย 

374 M075C01 ใยบวบขัดตัว 

375 M075C02 พรมเช็ดเท้า 

376 M075C03 ตุ๊กตาหมี 

377 M075C04 ใยบวบขัดผิวด้ามจับ 

378 M075C05 รองเท้าใยบวบ 

379 M076C01 ผ้ายกดอก(ตีนซิ่น) 

380 M076C02 ชุดสายเดี่ยว กระโปรง 

381 M076C03 เส้ือสูทชาย 

382 M076C04 กางเกงขาก๊วยประยุกต์ 

383 M076C05 ชุดเด็ก เสื้อ กระโปรง 

384 M077A01 น้ําตาลโตนด 

385 M078A01 ข้าวตังหน้างา 
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386 M078A02 น้ํามนังา 

387 M078A03 ผลิตภัณฑ์จากงา 

388 M079A01 ลําไย อบแห้ง 

389 M079A02 มะเขือเทศ อบแห้ง 

390 M079A03 ส้ม อบแห้ง 

391 M079A04 มะม่วง อบแห้ง 

392 M080A01 กล้วยอบม้วน 

393 M081A01 กาแฟ 

394 M082A01 กาแฟ 3in1 

395 M083A01 น้ํามนังาเพื่อสุขภาพ 

396 M083A02 ขนมงา 

397 M084A01 ถั่วทองอบ งาอบ 

398 M084A02 ธัญพืชเพื่อสุขภาพ 

399 M085A01 น้ําพริก 

400 M085A02 ไข่เค็มอินทรีย ์

401 M086C01 ถุงผ้าเพ้นส์ 

402 M087A01 ส้มแขกตากแห้ง 

403 M087A02 มังคุดกวน 

404 M088C01 กล่องเซอล่าปอ 

405 M088C02 เบาะนัง่ 2 พับ 

406 M088C03 ตระกร้ากลม 

407 M088C04 ถังผงพบั 

408 M088C05 กล่องผ้า 

409 M088C06 กล่องผ้า 

410 M088C07 กล่องผ้า 

411 M088C08 กล่องทิชชู ใหญ่ปอ 

412 M088C09 กล่องทิชชู ติดช้าง 

413 M088C10 กล่องทิชชู เล็กแบน 

414 M088C11 กล่องตัดมมุ 

415 M089A01 ทอฟฟี่กล่องรปูหัวใจ รสกะทิ 
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416 M089A02 ทอฟฟี่กล่องรปูหัวใจ รสทุเรียน 

417 M089A03 ทอฟฟี่กล่องรปูหัวใจ รสถั่ว 

418 M089A04 ทอฟฟี่กล่องรปูหัวใจ รสแก้วมังกร 

419 M089A05 คุกกี้ สิงคโปร์ 

420 M089A06 ทอฟฟี่ถุง รสกะทิ 

421 M089A07 ทอฟฟี่ถุง รสทุเรียน 

422 M089A08 ทอฟฟี่ถุง รสถั่ว 

423 M089A09 ทอฟฟี่ถุง รสแก้วมงักร 

424 M089A10 ทองม้วน รสหมูหยองสาหร่ายทะเล 

425 M089A11 ทองม้วน รสหมูหยองพริกเผาปลา 

426 M089A12 ทองม้วน รสหมูหยองกุ้ง 

427 M089A13 ทองม้วน รสหมูหยองดั้งเดิม 

428 M089A14 มังคุดกวน 

429 M089A15 สละกวน 

430 M089A16 ขนมผิง 

431 M089A17 มังคุดกวน 

432 M089A18 สละกวน 

433 M089A19 ทุเรียนสแน็ค "ป้าแกลบ" 

434 M090A01 ผลไม้ (กระทรวงเกษตรฯ) 

435 M091A01 น้ําข้าวโพด 

436 M092A01 น้ําตาลมะพร้าวน้ําหอม 

437 M093A01 ผักปลอดสารพิษ ไฮโดรโปรนิกส์ 

438 M094A01 น้ําว่านหางจระเข้ 

439 M095A01 กุ้งแห้ง 

440 M095A02 กะป ิ

441 M095A03 ปลาหมึกปรุงรส 

442 M096A01 มะขามป้อม 

443 M096A02 ขนมปงักรอบ 

444 M096A03 ขนมปงักรอบ เค็ม 

445 M096A04 ข้าวตังน้ําพริกเผา 
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446 M097A01 น้ําฝรั่งแดง 

447 M097A02 น้ํามังคุด 

448 M097A03 น้ําเสาวรส 

449 M097A04 น้ําลูกหม่อน 

450 M098B01 ผลิตภัณฑ์บํารุงเส้นผม ผิวพรรณ 

451 M099A01 น้ําจิ้ม สุก้ี 

452 M099A02 น้ําจิ้ม หมูย่างเกาหลี 

453 M100B01 สมุนไพรสปาเพื่อสุขภาพ 

454 M101C01 ไม้กวาดจากเส้นใยธรรมชาติ 

455 M102A01 มังคุดกวน (ตรา ผลาผล) 

456 M103B01 กันยามาศ แชมพูมะกรูด 

457 M103B02 กันยามาศ ครีมนวดมะกรูด 

458 M103B03 กันยามาศ สบูขมิ้น ผสมน้าํผึ้ง 

459 M103B04 กันยามาศ สบู่สมุนไพรชุมเห็ดไทย ผสมน้ําผึ้ง 

460 M104B01 Super SAT หัวเชื้อจุลินทรีย์ 

461 M105C01 เส่ือบุฟองน้ําพับ ลายโกสน 

462 M106B01 น้ําหมกัมูลสุกร ฝาแดง 

463 M106B02 น้ําหมกัมูลสุกร ฝาทอง 

464 M107A01 เม็ดมะม่วง หิมพานต์ 

465 M108B01 น้ํามนัเหลืองนวดตัว 

466 M108B02 น้ํามนัว่านเสลดพังพอน 

467 M108C01 เบาะนัง่ 3 พับ ผ้าร่ม 

468 M108C02 เบาะนัง่ ต่างระดับ 

469 M108C03 เบาะนัง่ อเนกประสงค์ 

470 M109B01 แชมพ ูเทียนกิง่ 

471 M109B02 ครีมนวด เทียนกิ่ง 

472 M109B03 แชมพ ูอัญชัญ 

473 M109B04 ครีมนวด อัญชัญ 

474 M109B05 แชมพ ูว่านหางจระเข้ 

475 M109B06 ครีมนวด ว่านหางจระเข้ 
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ลําดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 

476 M109B07 แชมพ ูมะกรดู 

477 M109B08 ครีมนวด มะกรูด 

478 M109B09 แชมพ ูประคําดีควาย 

479 M109B10 ครีมนวด ประคําดีควาย 

480 M110A01 ขนมงาเพื่อสุขภาพ 

481 M110A10 ขนมงาเพื่อสุขภาพ 

482 M110A19 ถั่วอบกรอบ ถั่วเหลือง 

483 M110A20 ถั่วอบกรอบ ถั่วขาว 

484 M110A21 ถั่วอบกรอบ ถั่วเหลืองผิวดาํ 

485 M110A22 ถั่วเบญจรงค์ 

486 M110B01 น้ํามนังาสกัดเย็น 

487 M111B01 แชมพูผิวมะกรูด 

488 M111B02 ครีมนวดผิวมะกรูด 

489 M111B03 น้ํามนังาสกัดเย็น 

490 M111B04 สบู่เหลวว่านหางจระเข้ 

491 M111B05 พิมเสนน้ํามะกรูด 

492 M112A01 ปลาจิ้งจ้างอบสมุนไพร 

493 M112A02 ปลาจิ้งจ้างรสธรรมชาติ 

494 M112A03 ปลาข้าวสารอบกรอบ 

495 M112A04 กุ้งเสียบสามรส 

496 M113A01 ขนมปงัสังขยานมสด ใส้ใบเตย 

497 M113A02 ขนมปงัสังขยานมสด ใส้ช็อคโกแลต 

498 M113A03 ขนมปงัสังขยานมสด ใส้ชานม 

499 M113A04 ขนมปงัไส้หมหูยอง แบบปอนด์ 

500 M113A05 ขนมปงัไส้ลูกเกด แบบปอนด์ 

501 M113A06 ขนมปงันุ่มนิม่ หน้าเนยสด 

502 M114A01 ปลาเค็มอบโอโซน 

503 M114A02 ไข่เค็มน้ําโอโซน 

504 M115A01 ข้าวยําเพื่อสุขภาพ 

505 M115A02 เต้าคั่วเพื่อสุขภาพ 



  -74-

ลําดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 

506 M115A03 ขนมลากรอบ 

507 M115A04 ขนมถั่วงาขาว 

508 M115A05 ขนมถั่วงาดํา 

509 M115A06 น้ําตาลแว่น 

510 M115A07 ขนมโก๋จากตาลโตนด 

511 M116A01 เห็ดหยอง เจ 

512 M116A02 กาแฟเสริมสขุภาพ 

513 M116C01 ที่แขวนมือถือ 

514 M116C02 นาฬิกาปลกุ 

515 M117B01 สบู่ดอกเกลือสมุนไพร 

516 M117B02 เกลือขัดผิวสมุนไพรพิเศษ 

517 M117B03 เกลือขัดหน้าสมุนไพรพิเศษ 

518 M117B04 ดอกเกลือสําหรับแช่ 

519 M117B05 เกลือขัดผิวในน้ําแร่ 

520 M117B06 เกลือขัดผิวในน้ํานม 

521 M117B07 โลช่ันบํารุงผิว 

522 M117B08 สบู่เหลว 

523 M117B09 น้ํามนับํารุงผิว 

524 M117B10 ดอกเกลือ 

525 M118B01 ผ้าห่มนวมสามฤด ู

526 M118B02 ผ้าห่มนวมสามฤด ู

527 M118B03 ผ้าห่มนวมสามฤด ูพร้อมถงุ 

528 M118B04 เบาะรองนั่ง 

529 M119A01 โรตีสายไหม 

530 M119A02 โรตีกรอบ 

531 M119A03 ไอศกรีมผลไม้ตามฤดูกาล 

532 M120B01 น้ํามนัเหลือง 

533 M120B02 น้ํามนัเหลือง 

534 M120B03 น้ํามนัเหลือง 

535 M120B04 น้ํามนัเหลือง 
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ลําดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 

536 M121A01 PINEAPPLE CIDER VINEGAR 

537 M121A02 PINEAPPLE CIDER VINEGAR 

538 M122B01 น้ําอบไทย จากกุหลาบธรรมชาติ 

539 M122B02 น้ําปรุงชาววัง 

540 M122B03 น้ําปรุงชาววัง 

541 M122B04 น้ําปรุงชาววัง 

542 M122B05 น้ําหอมดอกไม้ไทย โมก 

543 M122B06 น้ําหอมดอกไม้ไทย ปบิ 

544 M122B07 น้ําหอมดอกไม้ไทย ราตรี 

545 M122B08 น้ําหอมดอกไม้ไทย มะลิ 

546 M122B09 น้ําหอมดอกไม้ไทย ลีลาวดี 

547 M122B10 น้ําหอมดอกไม้ไทย กุหลาบ 

548 M123A01 ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร 

549 M123A02 ข้าวเกรียบกุง้ 

550 M124A01 น้ําตาลโตนดแท้ หยอดกระปุก 

551 M124A02 น้ําตาลโตนดปึก 

552 M124A03 น้ําตาลสดแท้ 

553 M124A04 น้ําตาลสดแท้ พร้อมดืม่ 

554 M124A05 ขนมตาล เมืองเพชร 

555 M125A01 ผลไม้แท้ 100% 

556 M125A02 กล้วยธัญพืชอบกรอบ 

557 M125A03 สับปะรดอบ 

558 M125A04 ขนมปงั/ขาไก่ ธัญพืช 

559 M125A05 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ น้ําตาลโตนด 

560 M125A06 กล้วยกวนข้าวต้มมัด 

561 M125A07 ผลไม้ชุบช็อคโกแลต 

562 M126A01 ส้มแขกกวน 

563 M126A02 ส้มแขกแช่อิ่ม 

564 M126A03 ส้มแขกอบน้ําผ้ึงรวง 

565 M126A04 แยมส้มแขก 
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ลําดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 

566 M127A01 ทุเรียนทอดกรอบ 

567 M127A02 ทุเรียนทอดกรอบ 

 

 



บทที่ 5 

โปรแกรมสําเร็จรูปทีเ่ลือกใช้ในโครงการ 
 

 การคัดเลือกโปรแกรมระบบบริหารธุรกิจร้านค้าปลีกได้ดําเนินการคัดเลือกบริษัทแล้ว  

2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2553 โดยตัวแทนบริษัท ดีเค รีเทล จํากัด นําเสนอ

ซอฟท์แวร์ โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจร้านค้าปลีก มีความสามารถตรวจเช็คจํานวนสินค้าเข้าและ

ออก และจํานวนสินค้าคงเหลือในสต็อคโดยมีการแสดงผลไปที่ Audit เพื่อที่ทาง Audit สามารถ

ติดตามผลได้ ซ่ึงควรจะแยกเป็น 2 ระบบ คือระบบบัญชี งบกําไรขาดทุน งบดุลสต็อค คงเหลือ ครั้ง

ที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2554 โดยตัวแทนบริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด นําเสนอซอฟต์แวร์ 

โปรแกรมบริหารหน้าร้าน (AdaPos Hypermart) เหมาะสําหรับธุรกิจค้าปลีก/ส่ง ที่มีปริมาณข้อมูล

เป็นจํานวนมาก ๆ เช่น ดิสเคาน์สโตร์ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เพราะสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว 

มีโปรโมชั่นหลากหลายรูปแบบ รองรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากข้ึน เช่น เครื่องรูดบัตรเครดิต เครื่องชั่ง 

และ Hand Held Terminal เป็นต้น 

 ซ่ึงทางคณะกรรมการได้พิจารณาเลือก บริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด เพราะมีระบบ

บริหารธุรกิจค้าปลีกที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการภายในร้าน Farmer Shop ได้เป็นอย่างดี 

เนื่องจากมีระบบการทํางานที่สําคัญ คือ รองรับการขายสินค้าโดยใช้บาร์โค้ด และรองรับระบบ

สัมผัส สามารถลดชาร์จ สินค้ารายตัว และเป็นรายบิลรวมถึงการให้ส่วนลดคูปอง รองรับระบบ

บริหารสมาชิก รองรับการพักบิลชั่วคราว เพื่อบริการลูกค้ารายต่อไปได้ รองรับการบันทึกข้อมูล

พนักงานขาย เพื่อเก็บยอดสะสมของการขาย สามารถดูข้อมูลสินค้าแบบเมตริกซ์ ในแต่ละโมเดล

ตามสีและขนาด ระบบสินค้าคงคลังแบบ Multi Warehouse เพื่อดูรายงานสินค้าคงคลังของสาขา 

ระบบการสั่งซ้ือสินค้า ระบบการสร้างบาร์โค้ด โปรโมชั่นสําหรับกระตุ้นยอดขาย รองรับการขาย

สินค้า การส่ังซ้ือสินค้า การรับเข้าสินค้าและตรวจนับสต็อค โดยใช้ Hand Held Terminal/PDA 

ระบบงานฝากขาย ระบบสํารองข้อมูลฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

5.1 โปรแกรม AdaPos  

โปรแกรม AdaPos เป็นโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่มีการพัฒนาให้

ง่ายต่อการใช้งาน และมีความรวดเร็วในการบริการงานขายให้กับลูกค้า มีความถูกต้องแม่นยํา  และ

มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการขายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานของ

ธุรกิจ และมีฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นและรองรับการบันทึกรายการสินค้าได้ในปริมาณมาก โปรแกรม 

AdaPos ประกอบด้วยการทํางาน 2 ส่วน คือ AdaPos Back และ AdaPos Front (รูปที่ 5.1) 
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รูปที่ 5.1 ระบบโปรแกรม AdaPos 

 

5.2 AdaPos Back 

โปรแกรม AdaPos Back เป็นระบบที่ใช้เตรียมข้อมูลให้กับหน้าร้านเพื่อทําการขาย เช่น 

การจัดการข้อมูล ข้อมูลการซ้ือ ข้อมูลสินค้า การประมวลผล และการรายงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  

5.2.1 โปรแกรมการจัดการข้อมูล 

ในส่วนของการจัดการข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้จําหน่าย ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงานขาย ข้อมูลธนาคาร/บัตรเครดิต/บัตรกํานัล ข้อมูล

ธนบัตร ข้อมูลสาขา รอบบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม เครื่องจุดขาย หัวท้ายใบเสร็จอย่างย่อ ควบคุม

แป้นพิมพ์จุดขาย โปรโมชั่น และการกําหนดเหตุผลในการยกเลิกรายการสินค้า และการรับสินค้าเข้า 

และการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า มีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 5.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.2 เมนูการจัดการข้อมูล 
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1) ข้อมูลบริษัท เป็นส่วนข้อมูลขององค์กรและข้อมูลร้านค้าประกอบด้วย ช่ือ

บริษัท ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เลขผู้เสียภาษี รหัสสาขา อัตรา

ภาษี ข้อมูลภาพร้านและภาพแผนที่ตั้งร้าน เป็นต้น (รูปที่ 5.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.3 เมนูข้อมูลบริษัท 

 

  2) เมนูผู้ใช้ สําหรับกําหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ ภายในโปรแกรม AdaPos Back 

เช่น ผู้จัดการมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ได้ทุกเมนู พนักงานคิดเงินมีสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรมหน้าร้าน Ada 

Pos Front เท่านั้น (รูปที่ 5.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 5.4 เมนูผู้ใช้สําหรับกําหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน 
 

3) เมนูข้อมูลทั่วไป สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้า ลูกค้า และผู้จําหน่าย 

เป็นต้น (รูปที่ 5.5) 
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รูปที่ 5.5 เมนูข้อมูลทั่วไป สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้า ลูกค้า และผู้จําหน่าย 

 

  4) เมนูข้อมูลผู้จําหน่าย สําหรับกรอกข้อมูลผู้ประกอบการ ในการติดต่อซ้ือขาย 

และการจัดส่งสินค้าเข้าร้าน (รูปที่ 5.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.6 เมนูสําหรับบันทึกข้อมูลผู้จําหน่าย 

 

  5) เมนูข้อมูลลูกค้า สําหรับกรอกข้อมูลทั่วไปของลูกค้าที่ใช้บริการกับทางร้าน 

เพื่อเป็นสมาชิกและได้รับสิทธิ์ใช้ส่วนลดในโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางร้านได้ รวมทั้งข้อมูลความคิดเห็น

ของลูกค้าจากการใช้บริการ (รูปที่ 5.7) 
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รูปที่ 5.7 เมนูสําหรับบันทึกข้อมูลลูกค้า 
 

  6) เมนูข้อมูลพนักงานขาย สําหรับกรอกข้อมูลพนักงานขายเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานหน้าร้านโดยใช้รหัสพนักงาน (รูปที่ 5.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.8 เมนูสําหรับบันทึกข้อมูลพนักงานขาย 
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  7) เมนูข้อมูลธนาคาร/บัตรเครดิต/บัตรกํานัล สําหรับบันทึกข้อมูลการชําระเงิน

จากธนาคาร บัตรเครดิต บัตรกํานัล และบัตรอ่ืน ๆ (รูปที่ 5.9) 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.9 เมนูสําหรับบันทึกข้อมูลการชําระเงินด้วยบัตรต่าง ๆ 
 

  8) เมนูข้อมูลธนบัตร สําหรับแสดงภาพของธนบัตรภายในโปรแกรมหน้าร้าน Ada 

Pos Front ที่รับชําระค่าสินค้าจากลูกค้า เพื่อสะดวกในการคิดเงินพนักงานขายสามารถคลิ๊กที่ภาพ

ธนบัตรต่าง ๆ ได้ (รูปที่ 5.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 5.10 เมนูข้อมูลธนบัตรที่ได้รับชําระสินค้าจากลูกค้า 

 

  9) เมนูข้อมูลสาขา สําหรับบันทึกข้อมูลสาขาต่างๆ ของร้านในกรณีที่ร้านมี

มากกว่า 1 ร้าน โดยกําหนดรหัสสาขา (รูปที่ 5.11) 
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รูปที่ 5.11 เมนูข้อมูลสาขาของร้าน 
 

  10) เมนูรอบบัญชี สําหรับบันทึกข้อมูลวันเริ่มเปิดรอบบัญชีจนถึงวันปิดรอบบัญชี 

เพื่อใช้สําหรับการแสดงรายงานต่าง ๆ  (รูปที่ 5.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.12 เมนูรอบบัญชี 
 

  11) เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับกําหนดข้อมูลอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบ (รูปที่ 5.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.13 เมนูสําหรับกําหนดภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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  12) เมนูเครื่องจุดขาย สําหรับกรอกข้อมูลกําหนดอุปกรณ์ที่ใช้ ณ จุดเครื่องขาย

หน้าร้าน (รูปที่ 5.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.14 เมนูสําหรับกําหนดเครื่องจุดขาย 

 

  13) เมนหูัวท้ายใบเสร็จ สําหรับกรอกข้อมูลหัว-ท้ายใบเสรจ็รบัเงินอย่างย่อ เช่น 

ข้อมูลชื่อร้าน ช่ือบริษทั และโปรโมชั่นต่าง ๆ (รูปที่ 5.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.15 เมนูสําหรับกรอกข้อมูลหัวท้ายใบเสร็จอย่างย่อ 

 

  14) เมนูควบคุมแป้นพิมพ์จุดขาย สําหรับดูคีย์ลัดในการเข้าใช้งานโปรแกรม Ada 

Pos 3.0 Hypermart ได้รวดเร็วขึ้น (รูปที่ 5.16) 
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รูปที่ 5.16 เมนูควบคุมแป้นพิมพ์จุดขาย 

 

  15) เมนูโปรโมช่ัน สําหรับกําหนดโปรโมชั่นและระยะเวลาโปรโมชั่น ของสินค้าที่

เข้าร่วมรายการ (รูปที่ 5.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.17 เมนูโปรโมชั่น 

 

  16) เมนูสําหรับกําหนดเหตุผลยกเลิกรายการสินค้า  การรับสินค้าเข้าและเบิก

สินค้าออกจากคลังสินค้า  (รูปที่ 5.18) 
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รูปที่ 5.18 เมนูกําหนดเหตุผลในการยกเลิกรายการสินค้า และการรับสินค้าเข้า และการเบิก

สินค้าออกจากคลังสินค้า  
 

5.2.2 โปรแกรการซื้อ 

โปรแกรมการซ้ือ เป็นโปรแกรมสําหรับควบคุมการส่ังซ้ือสินค้าเข้าคลังสินค้า 

ประกอบด้วย เมนูใบสั่งซ้ือ เมนูใบรับของ/ใบซ้ือสินค้า และเมนูใบขอลดหน้ี-เจ้าหน้ี มีรายละเอียดดังน้ี 

  1) เมนูใบส่ังซ้ือ สําหรับบันทึกข้อมูลการออกใบสั่งซ้ือสินค้ากับทางผู้ประกอบการ 

เพื่อเบิกสินค้าเข้าคลังสินค้า (รูปที่ 5.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.19 เมนูใบส่ังซ้ือสําหรับบันทึกข้อมูลการออกใบสั่งซ้ือสินค้า 
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  2) เมนูใบรับของ/ใบซ้ือสินค้า สําหรับบันทึกข้อมูลการซ้ือสินค้ากับผู้จําหน่าย 

เพื่อนําสินค้าเข้าคลังสินค้า ในกรณีที่จํานวนหรือราคามีการเปลี่ยนแปลงสามารถทําการแก้ไขได้ (รูป

ที่ 5.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.20 เมนูใบรับของ/ใบซ้ือสินค้า 
 

  3) เมนูใบขอลดหน้ี-เจ้าหน้ี สําหรับบันทึกข้อมูลการออกเอกสารเพื่อขอลดหน้ี 

โดยขออนุมัติจากสํานักงานใหญ่ เอกสารการขอลดหน้ีต้องอ้างอิงจากเอกสารใบซ้ือกับผู้จําหน่าย

โดยตรง (รูปที่ 5.21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.21 เมนูใบขอลดหนี้-เจ้าหนี้ 
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5.2.3 โปรแกรมสินค้า 

โปรแกรมสินค้า เป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับกําหนดค่าต่าง ๆ ของสินค้าหรือบริการ

ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในร้าน ประกอบด้วย เมนูสินค้า เมนูคลังสินค้า เมนูกลุ่มสินค้า เมนูการตัดจ่ายสินค้า 

เมนูปรับราคาขายสินค้า เมนูตรวจนับสินค้า และเมนูรวมเอกสารการตรวจนับ มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) เมนูสินค้า สําหรับบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า ได้แก่ 

รหัสสินค้า รหัสบาร์โค้ด ช่ือสินค้า หน่วยสินค้า ราคาขายปลีก ราคาขายส่ง และการคํานวณต้นทุน

เฉล่ียของสินค้า (รูปที่ 5.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.22 เมนูสินค้า สําหรับบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า 

 

  2) เมนูคลังสินค้า สําหรับบันทึกข้อมูลคลังสินค้า เพื่อดึงข้อมูลของคลังสินค้าไป

ใช้ในการตรวจนับสต็อคสินค้า (รูปที่ 5.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.23 เมนูคลังสินค้า 
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3) เมนูกลุ่มสินค้า สําหรับบันทึกกลุ่มสินค้า เพื่อนําไปเชื่อมโยงกับสินค้าต่าง ๆ ใน

การกําหนดกลุ่มของสินค้า (รูปที่ 5.24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.24 เมนูกลุ่มสินค้า สําหรับกําหนดกลุ่มของสินค้า 

 

  4) เมนูการตัดจ่ายสินค้า เป็นการบันทึกข้อมูลการตัดจ่าย เนื่องจากสินค้าหาย

หรือหมดอายุ ซ่ึงมีผลต่อสต๊อกสินค้า เพราะจํานวนสินค้าจะต้องถูกหักออกจากสต๊อก (รูปที่ 5.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.25 เมนูการตัดจ่ายสินค้าจากสต๊อกเนื่องจากสินค้าหายหรือหมดอายุ 

 

  5) เมนูปรับราคาขายสินค้า สําหรับบันทึกข้อมูลการปรับราคาขายสินค้า เมื่อ

ปรับราคาแล้ว ให้ผู้จัดการหรือผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์กดอนุมัติเอกสารได้ (รูปที่ 5.26) 
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รูปที่ 5.26 เมนูปรับราคาขายสินค้า 
 

  6) เมนูตรวจนับสินค้า สําหรับตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า โดยสืบค้น

จากรหัสสินค้าได้ (รูปที่ 5.27) 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.27 เมนูตรวจนับสินค้าคงเหลือ 
 

  7) เมนูรวมเอกสารตรวจนับสินค้า ทําหน้าที่รวมรวมเอกสารการตรวจนับที่ผ่าน

การอนุมัติแล้วมาปรับสต๊อกสินค้าตามที่นับได้จริง (รูปที่ 5.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 5.28 เมนูรวมเอกสารตรวจนับสินค้า 
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5.2.4 โปรแกรมการประมวลผล  

โปรแกรมประมวลผล เป็นเมนูสําหรับปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

ประกอบด้วย เมนูประมวลผลรวม  เมนูขายส้ินวัน เมนูสรุปยอดขายประจําวัน เมนูการปรับสต๊อก

จากการขายและรับคืน เมนูรวมยอดเอกสารอย่างย่อ เมนูยกยอดส้ินเดือน เมนูปรับปรุงราคาขาย 

และเมนูออกใบกํากับภาษีเต็มรูป มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) เมนูประมวลผลรวม เป็นเมนูที่ช่วยให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน โดยมีการ

นําเอกสารประมวลผลในเมนูต่าง ๆ มารวมไว้ที่เมนูประมวลผลรวม (รูปที่ 5.29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.29 เมนูประมวลผลรวม 

 

  2) เมนูขายส้ินวัน เป็นการประมวลผลยอดขายของแต่ละวัน  แต่ยังไม่มีการ

ปรับปรุงสต๊อกสินค้า จนกว่าจะทําการประมวลผลปรับสต๊อก (รูปที่ 5.30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.30 เมนูประมวลผลรวม 
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3) เมนูปรับสต็อคจากการขาย/รับคืน  สําหรับประมวลผลการปรับปรุงข้อมูล

สต็อคสินค้าภายในร้าน เมื่อปิดรอบการขายในแต่ละวัน (รูปที่ 5.31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.31 เมนูปรับสต็อคจากการขาย/รับคืน 

 

  4) เมนูรวมยอดเอกสารอย่างย่อ สําหรับประมวลผลยอดรวมใบเสร็จอย่างย่อ 

เมื่อปิดรอบการขายในแต่ละวัน จะสรุปยอดการขายในแต่ละรอบ (รูปที่ 5.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.32 เมนูรวมยอดเอกสารอย่างย่อ 
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  5) เมนูยกยอดส้ินเดือน เป็นการประมวลผลเพื่อนําค่าสต๊อกสินค้า ณ ส้ินเดือนมา

ตั้งต้น โดยจะดําเนินการทุก ๆ ต้นเดือน เมื่อประมวลผลยกยอดส้ินเดือนแล้ว สามารถตรวจสอบค่า

ของสต๊อกได้จากเมนูสินค้า และรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า (รูปที่ 5.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.33 เมนูยกยอดส้ินเดือน 

 

  6) เมนูปรับปรุงราคาขาย เป็นการประมวลผลการปรับปรุงฐานข้อมูลราคาขาย 

(รูปที่ 5.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.34 เมนูปรับปรุงราคาขาย 
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 7) เมนูออกใบกํากับภาษีเต็มรูป เป็นการพิมพ์ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ ในกรณีที่

ลูกค้าต้องการ (รูปที่ 5.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.35 เมนูออกใบกํากับภาษีเต็มรูปให้กับลูกค้า 

 

5.2.5 โปรแกรมการรายงาน 

 การรายงาน เป็นแสดงผลรายงานต่างๆ ประกอบด้วย รายงานรวม เช็คยอดขาย

หน้าร้าน และปิดรอบการขาย มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) เมนูรายงานรวม เป็นการรวบรวมรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการ

ใช้งาน เช่น รายงานการขาย รายงานสินค้า รายงานลูกหน้ี และรายงานการจัดการข้อมูล เป็นต้น 

(รูปที่ 5.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.36 เมนูรายงานรวม 
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  2) เมนูเช็คยอดขายหน้าร้าน จะแสดงรายละเอียดของแต่ละบิลว่าขายอะไร และ

เป็นยอดเงินทั้งส้ินเท่าไร (รูปที่ 5.37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.37 เมนูเช็คยอดขายหน้าร้าน 

 

  4) เมนูปิดรอบการขาย เพื่อทําการปิดรอบการขาย ระบบจะดําเนินการปลดผู้ใช้

ออกจากระบบ ทําให้ผู้ใช้สามารถเริ่มการทํางานใหม่ได้ โดยการปิดรอบการขายที่ถูกต้อง ควรทํา

จากส่วนการขายหน้าร้านเท่านั้น (รูปที่ 5.38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.38 เมนูปิดรอบการขาย 
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5.3 AdaPos Front 

 โปรแกรม AdaPos Front เป็นระบบช่วยบริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ

ซ้ือสินค้า เป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถตรวจสอบการทํางานของแคชเชียร์ได้อย่างละเอียดและช่วย

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า และแคชเชียร์ การทํางานของ AdaPos Front จะประกอบด้วย 

4 ส่วนหลักคือ การบันทึก/สแกนสินค้า/บริการที่ลูกค้าต้องการ การรวมยอดเงินเพื่อแจ้งยอดการ

ชําระค่าสินค้า/บริการกับลูกค้า การรับชําระเงินตามประเภทที่ลูกค้าชําระ เช่นเงินสด คูปอง บัตร

เครดิต เป็นต้น และการปิดรอบการขาย  นอกจากน้ีแล้วยังมีส่วนประกอบย่อย คือ การคืนสินค้า/

บริการจากลูกค้า การพักบิลและค้นคืนบิลเพื่อทําการขายต่อ การบันทึกรายได้/รายจ่ายอื่น การ

พิมพ์ซ้ําใบกํากับภาษีอย่างย่อ และการใช้ฟังก์ชันอ่ืน ๆ เช่น เปิดลิ้นชักเก็บเงิน และเครื่องคิดเลข เป็น

ต้น โดยในแต่ละฟังก์ชันจะถูกกําหนดสิทธิ์การใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 5.3.1 โปรแกรมการบันทึก/สแกนสินค้า/บริการที่ลูกค้าต้องการ เป็นฟังก์ชันที่

อํานวยความสะดวก ความรวดเร็วให้กับลูกค้าผ่านระบบสแกนบาร์โค้ด หรือคีย์บาร์โค้ดเพื่อดึงข้อมูล

ราคาสินค้าจากฐานข้อมูลมาแสดงที่หน้าต่าง (รูปที่ 5.39)  
 

 
 

รูปที่ 5.39 ฟังก์ชันการบันทึก/สแกนสินค้า/บริการที่ลูกค้าต้องการ 
 

 5.3.2 โปรแกรมการรวมยอดเงินเพื่อแจ้งยอดการชําระค่าสินค้า/บริการกับลูกค้า 

เมื่อทําการสแกนสินค้าครบทุกรายการ แคชเชียร์จะทําการรวมเงินให้กับลูกค้า 

โดยจะแสดงยอดของค่าสินค้าที่ลูกค้าต้องชําระ โดยหักส่วนลดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 5.40) 
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รูปที่ 5.40 ฟังก์ชันการรวมยอดเงินเพื่อแจ้งยอดการชําระค่าสินค้า/บริการกับลูกค้า 
 

5.3.3 โปรแกรมการรับชําระเงินตามประเภทที่ลูกค้าชําระ 

  การรับชําระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า สามารถเลือกชําระเป็นเงินสด คูปอง บัตร

เครดิต บัตรกํานัล อ่ืน ๆ เป็นต้น (รูปที่ 5.41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5.41 ฟังก์ชันการรับชําระเงินตามประเภทที่ลูกค้าชําระ 
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 5.3.4 โปรแกรมการปิดรอบการขาย  

แคชเชียร์ต้องทําการปิดรอบการขายเมื่อเสร็จส้ินการทํางานของรอบตัวเอง หรือ

เวลาที่ร้านปิดทําการ เพื่อนําเงินที่ขายได้มอบให้กับผู้ดูแลด้านการเงิน หรือผู้จัดการร้าน เพื่อเข้าสู่

ระบบใหม่ในรอบ/วันถัดไป (รูปที่ 5.42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.42 การปิดรอบการขาย 

 

 

 



บทที่ 6 

สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

6.1 บทสรุป 

โครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ดําเนินการในลักษณะของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วมที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้

การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในที่น้ีได้นํากระบวนการบริหารจัดการโซ่

อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูปได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการสร้างสรรค์ ระบบธุรกิจค้าปลีกทางเลือก ที่จะช่วยลดข้อจํากัดในเรื่องช่องทางการ

กระจายสินค้าท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยกําลัง

เผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน โดยคาดหวังที่จะพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีก ที่จําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ 

ราคาเป็นธรรม ภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop”  

 ผลการดําเนินการในปีแรก ซ่ึงเป็นระยะเตรียมการนั้น ได้ก่อเกิดเป็นภาคีสมาชิก Farmer 

Shop ในด้านเครือข่ายอุปทาน ซ่ึงประกอบด้วย สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน 

ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ที่ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในหมวดอาหาร สินค้าอุปโภคและของใช้-

ของที่ระลึก และเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ จํานวน 127 ราย มีสินค้าของผู้ประกอบการที่เป็นภาคี

สมาชิกเข้าร่วมการคัดเลือก 567 รายการ และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดสรรสินค้า 

จํานวน 215 รายการ  

การขับเคล่ือนการดําเนินการของโครงการตามแผนการวิจัยภายใต้ความร่วมมือของ

นักวิจัยและคณะกรรมการบริหารโครงการ ได้นํามาสู่การกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงาน

โครงการ Farmer Shop เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ร่วม “ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของ

ร่วมกัน” โดยใช้สโลแกน “ไม่ได้หวังที่กําไร แต่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” ซ่ึงจะช่วยให้เห็นเอกลักษณ์

ของร้าน Farmer Shop ที่เป็นทางเลือกแก่คนในสังคม โดยการจําหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเป็น

ธรรม ปัจจุบันได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ “Farmer Shop” กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในนาม

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว 

กระบวนการวิจัยในระยะเตรียมการได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นข้อจํากัดและ

อุปสรรคของภาคีที่เป็นสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP 

ว่ายังคงเผชิญหน้ากับปัญหาด้านการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสูง สําหรับช่องทางการ

จําหน่ายในไฮเปอร์มาร์ท ตัวเลขค่าการตลาดในระดับ 35 เปอร์เซ็นต์นั้นทําให้ผู้ประกอบการอยู่ใน

ภาวะ “ขาดทุน” และยังคงต้องมีความเสี่ยงในกรณีที่ ยอดจําหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่

กําหนดก็จะถูกออกจากชั้นวางสินค้าตามข้อตกลง นอกจากนั้นยังพบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ 

ปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐาน (HACCP, GMP) สูง ปัญหาต่าง ๆ 
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เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) และการเข้าออกจากธุรกิจของ

ผู้ประกอบการดังข้อมูลของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ปี 2550 มี

ผู้ประกอบการ SMEs เลิกกิจการและอยู่ในภาวะขาดทุน จํานวน  37,048 ราย  

ผลการจัด Road Show ของภาคีสมาชิกผู้ประกอบการ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ

และหาแนวทางการจําหน่ายสินค้า ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ร่วมกัน ซ่ึงได้ดําเนินการไปจํานวน 

8 ครั้ง มียอดจําหน่าย รวมทั้งส้ิน 582,607 บาท โดยพบว่า การจําหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ 

ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop สามารถเจรจาต่อรองและลดค่าการตลาดจากปกติได้ 15-20% และ

ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อโครงการอยู่ในระดับดี-ดีมาก โดยมีข้อคิดเห็นว่า

ต้องการสนับสนุนสินค้าของสถาบันเกษตรกร การรับรองคุณภาพสินค้าจากมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ และนโยบายในการจําหน่ายสินค้าในราคาเป็นธรรม จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตและ

ผู้บริโภค ปัจจุบัน โครงการ Farmer Shop โดยความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer 

Shop ได้เปิดจําหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ณ ร้านสหกรณ์พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

จํากัด และร้านจําหน่ายสถาบันไร่สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ในช่วงเวลาของการเตรียมการเพื่อหาสถานที่สําหรับการจัดตั้งและดําเนินการตัวแบบ

ร้าน Farmer Shop นั้น โครงการวิจัยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์

ไทย เป็นจํานวน 400,000 บาท และบริษัท อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด จํานวน 50,000 บาท เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายตกแต่งร้าน 

การดําเนินการโครงการในระยะที่สองนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การดําเนินการโครงการทดลอง 

“ตัวแบบร้าน Farmer Shop” ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

ในพ้ืนที่ 80 ตารางเมตร ภายใต้แผนธุรกิจ ระหว่างตุลาคม 2554 – กันยายน 2556 ที่ประมาณการ

ไว้ว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท มีรายได้รวม  ค่าใช้จ่ายรวม และกําไรสุทธิ เป็นเงิน 4.2 

ล้านบาท, 4 ล้านบาท และ 2 แสนบาท ตามลําดับ โดยการดําเนินการจะเป็นไปในลักษณะของการ

บ่มเพาะธุรกิจเพื่อให้ได้ชุดความรู้ และแนวทางการนําไปใช้ขยายผลในระยะต่อไป 

 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การขับเคล่ือนกระบวนการวิจัย “การพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop” นั้น อาจกล่าวได้ว่า

เป็นการขับเคล่ือนขบวนการทางสังคม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาคม 3 ฝ่าย ได้แก่ 

ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้บริโภค ในมิติของค่านิยม (Values) และคุณภาพ (Quality) เพื่อ

สร้างสมดุล ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ / ส่ิงแวดล้อม โดย

กระบวนการขับเคลื่อนเป็นไปตามกรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการที่ก่อให้เกิด

การพึ่งพาและร่วมมือกันในการพัฒนาระบบธุรกิจสร้างสรรค์ ภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop” 
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กระบวนการวิจัยในระยะเตรียมการ ที่ใช้เวลา 1 ปีนั้น อาจแสดงให้เห็นคุณค่าของ

ผลผลิตการวิจัย ได้ดังนี้ (รูปที่ 6.1) 

6.2.1 การสร้างเครือข่ายอุปทานในกลุ่มประชาคมที่เป็นกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ 

วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ด้วยการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ได้

มาตรฐานตามเงื่อนไขของโครงการ ซ่ึงมีจํานวน 127 ราย และนําเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ตามกรอบ

การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการ

ปรับเปล่ียนค่านิยมในแนวทางการพึ่งพาและร่วมมือกัน และการปรับกระบวนทัศน์ในแนวทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางนั้น จะนําไปสู่การพัฒนาทุนทางสังคม ที่จะสนับสนุนการสร้าง

สังคมคุณภาพ 

6.2.2 การคัดเลือกสินค้าตามเงื่อนไขมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด ภายใต้กลไกของ

คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า ซ่ึงในขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

และการบริหารจัดการโซ่อุปทานเพื่อการยกระดับ “คุณภาพ” ของผลิตภัณฑ์ที่คํานึงถึงความสมดุล

ทั้งในมิติของการพัฒนาทุนเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จึงอาจกล่าว

ได้ว่า เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่จะก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าเกษตรของไทย เพื่อ

รองรับนโยบายเปิดเสรีทางการค้าและการเปิดเสรีอาเซียน 

6.2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีก ในรูปแบบของโครงการทดลอง

สร้างตัวแบบร้านค้าปลีกที่ครอบคลุมการจัดหา การกําหนดราคา การจัดช้ันสินค้า การควบคุม

สินค้าคงคลัง การจําหน่าย การประเมินผล และจัดทํารายงานการเงิน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนําไป

เผยแพร่ ให้จัดตั้งและดําเนินการในชุมชน สถาบันการศึกษา สหกรณ์ และผู้ประกอบการนั้น อาจ

กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ที่เป็นทางเลือกของคนในสังคมในการมีโอกาสซ้ือสินค้าที่

มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ในขณะเดียวกันก็จะช่วยเพ่ิมโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขัน

สําหรับธุรกิจค้าปลีกไทยในสภาพแวดล้อมการเปิดเสรีอาเซียนที่ธุรกิจไทยต้องเผชิญกับการแข่งขัน 

6.2.4 การสร้างแบรนด์ “Farmer Shop” 

กระบวนการวิจัยที่ถูกออกแบบให้ขับเคล่ือนกิจกรรมในการสร้างความแตกต่าง

ในความรู้สึกและการยอมรับของผู้บริโภคและคนในสังคม เพื่อการจดจําคุณค่าของแบรนด์ Farmer 

Shop ซ่ึงเน้นในมิติของ “ค่านิยม” และ “กระบวนทัศน์” กล่าวคือ Farmer Shop พยายามส่ือสาร

ให้คนในสังคมให้การสนับสนุนร้านค้าปลีกที่เป็นทางเลือกของคนในสังคมที่ต้องการสนับสนุนสินค้า

คุณภาพ ราคาเป็นธรรม ที่เป็นธุรกิจสร้างสรรค์ ซ่ึงจะช่วยเกื้อกูลระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาและ

ร่วมมือกัน อันจะก่อให้เกิดสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม การลดข้อจํากัดของ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่กําลังเผชิญปัญหาในการเข้าถึงผู้บริโภค และการ

แก้ปัญหาในภาคการเกษตรควบคู่กันไป 
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รูปที่ 6.1 ผลผลิตการวิจัยในมิติของการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 

 

การดําเนินการโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ดังได้กล่าวมาข้างต้นนั้น จะได้

ดําเนินการต่อไปในระยะที่ 2 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการบ่มเพาะธุรกิจ ซ่ึงจะต้องขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง

ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านอุปทาน การบริหารจัดการโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาตัว

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมีระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานในทิศทางที่ยั่งยืน การบริหาร

จัดการร้านค้าปลีกและการสร้างแบรนด์ “Farmer Shop” เพื่อให้คนในสังคมจดจําในคุณค่าที่

แตกต่างควบคู่ไปกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมในเรื่องอาหารปลอดภัย 

การดําเนินการในระยะต่อไปนั้น จะใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาคีพันธมิตร และ

สมาชิกโครงการทั้งที่เป็นเครือข่ายด้านอุปทานและเครือข่ายด้านอุปสงค์ ซ่ึงได้แก่ ผู้บริโภคซึ่งเป็น

ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้สนใจ ภายใต้กลไกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่

ประชาคม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม จะช่วยให้

ทีมวิจัยค้นหาคําตอบได้ว่า ทําไมจึงต้องเป็น Farmer Shop และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการ

ขับเคล่ือน Farmer Shop ที่จะเป็นทางเลือกแก่คนในสังคม ในการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดล้อม คืออะไร 
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รายงานการประชุมโครงการวิจัย 

การพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
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รายงานการประชมุพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

“แนวทางการยกระดับการเชื่อมโยงธรุกิจด้านการผลิตและการตลาดสําหรบัสินค้า 

ของเกษตรกร : การพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1 สกว. ชัน้ 14 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ 

 

ผู้เข้าประชุม 
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3 ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรและตลาด สกว. 

4 คุณอํานวย ปะติเส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธ.ก.ส. 

5 คุณเอ็นนู ซ่ือสุวรรณ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. 

6 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 อาจารย์สมพร อิศวิลานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 คุณนที ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

9 ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 คุณสายสุดา ศรีอุไร รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

11 คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

12 คุณผุสดี กล่ินเกษร เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 

ดร.สีลาภรณ์   บัวสาย รองผู้อํานวยและผู้อํานวยการฝ่าย 4 สกว. กล่าวเปิดการ

ประชุม และช้ีแจงความจําเป็นที่สําคัญในการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการในครั้งนี้ หลังจากนั้น 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้นําเสนอโครงการแนวทางการ

ยกระดับการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการผลิตและการตลาดสําหรับสินค้าของเกษตรกร: การพัฒนาตัว

แบบ Farmer Shop ต่อที่ประชุม โดยกล่าวถึงที่มาของโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการสัมมนา

เรื่อง “การเช่ือมโยงแผนธุรกิจระหว่าง ธกส.-สกต.” ระหว่างวันที่ 26-27 และ 30-31 กรฎาคม 

2552 (ดังเอกสารแนบหมายเลข 1) ซ่ึงจะเป็นการต่อยอดในการยกระดับการเช่ือมโยงธุรกิจด้านการ

ผลิตและการตลาดสําหรับสินค้าของเกษตรในรูปแบบของการจัดตั้งและดําเนินการ farmer market 

ที่จะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเกษตรกร โดยโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop 

นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับสินค้าของเกษตรกรที่มีศักยภาพ ภายใต้

เครือข่ายสถาบันเกษตรกร ออกแบบระบบการดําเนินงานของร้านจําหน่ายสินค้าของเกษตรกร 
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ภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop” ดําเนินการร้านจําหน่ายของเกษตรกรภายใต้แบรนด์ “Farmer 

Shop” รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักและอุดหนุนสินค้าของเกษตรกร ภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop” 

และเปิดเวทีเรียนรู้ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคล่ือนการดําเนินงานร้านจําหน่ายสินค้าของ

เกษตรกร โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ที่ได้นําเอาแนวคิดในการจัดการโซ่

อุปทานเชิงบูรณาการมาใช้ในการออกแบบกระบวนการทํางานที่เช่ือมโยงกิจกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้ําที่เป็นระบบ เพื่อยกระดับสินค้าของเกษตรกรภายใต้แบรนด์ Farmer Shop (รูปที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop 

 

การวิจัยจะเป็นไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมี

แผนงานสําหรับกิจกรรมต้นน้ํา คือการสํารวจจัดทําฐานข้อมูล และการคัดสรรสินค้าเข้าร่วม

โครงการ แผนงานสําหรับกิจกรรมกลางน้ํา คือ การออกแบบระบบธุรกิจ Farmer Shop และ

แผนงานสําหรับกิจกรรมปลายน้ํา คือ การดําเนินการโครงการทดลอง Farmer Shop โดยแผนการ

ดําเนินงานโครงการนี้มีระยะเวลา 2 ป ี
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Comment : 

 

ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย 

ข้อมูลอะไรจะทําให้สมาชิกเปลี่ยนหรือยกตัวเองข้ึนได้ ในงานวิจัยที่ทําฐานข้อมูล

สมาชิก  และมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลของสินค้าอย่างไร น่าจะใช้ “ข้อมูล” แทน “ฐานข้อมูล” 

เพราะข้อมูลเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาธุรกิจ แนวคิดโครงการ

นี้เป็นการทําที่กิจกรรมปลายน้ํา โดยทําที่ Niche  Market เป็น Hi end Consumer (ต่างจากแนวคิด

ของ อ.จันทรวิภาซึ่งเป็น Lo end consumer) และให้ศึกษาระบบรายจังหวัด ว่าจะเกิดปัญหาที่ไหน 

ซ่ึงเป็นปัญหา Conceptual ในการทําธุรกิจ  ในมิติของเชิงเศรษฐกิจ Demand site ในพ้ืนที่ ที่การทํา

สวัสดิการตําบลดีกว่าระดับจังหวัด ซ่ึงการดําเนินโครงการควรให้ความเป็นอิสระของนักวิจัย

มากกว่าให้ไปรับภายใต้ ธ.ก.ส. เพราะจะทําให้ความคิดริเริ่มถูกทอนไป และ Innovation บางอย่างไม่

สามารถ create ข้ึนได้ และน่าจะให้อยู่ภายใต้ระบบการจัดการในแบบสกว. แต่เป็นการทํางาน

ร่วมกันระหว่าง สกว.-ธ.ก.ส.ก็ได้ โดยเป็นเวทีที่น่าจะทํา Dialog ว่าในเรื่องของการทําธุรกิจที่เกิด

การเรียนรู้จาก Case ที่ไม่ประสบความสําเร็จ เช่น Lemon farm เพื่อเป็นกรณีศึกษา อย่าไรก็ตาม

การลงทุนในช่วงแรกนั้น ควรจัดทํา Business Plan เพื่อดูว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไร อย่างไร ในช่วง

อินคิวเบท 6-8 เดือน และทําข้อเสนอโครงการมาใหม่หลังอินคิวเบทแล้ว 

 

คุณอํานวย  ปะติเส 

ให้ประเมินโครงการ ถ้าหากดําเนินการโครงการ Farmer shop และขอกู้เงินกับ 

Bank นั้นต้องใช้คนเท่าไหร่ ในการดําเนินโครงการ เพราะไม่อยากให้มองว่าเป็นแค่งานวิจัย เนื่องจาก

การวิจัยไม่ได้มุ่งที่ผลกําไร ให้การดําเนินโครงการเป็นเหมือนกับการจัดตั้งบริษัท (การจัดตั้งองค์กร/

เครือข่ายขององค์กร) แล้วแบ่งฟังก์ชันออกไปทุกตัวขององค์กร ที่มีทีมปฏิบัติงาน เช่น ทีมการตลาด 

ซ่ึงอยากให้รัฐช่วยสนับสนุนในเรื่องของการตลาด การรับรองคุณภาพ รัฐไม่ควรเข้ามาทําการตลาด 

ในการดําเนินการนั้น เรามี Key success อะไรที่จะทําให้โครงการสําเร็จได้ เพราะเหมือนเป็นการทํา

ธุรกิจที่มีเจ้าของหลายคนไม่เหมือนกับบริษัทที่มีเจ้าของคนเดียว เช่น เซเว่นอีเลฟเวน โดยหัวใจของ

ความสําเร็จจริงๆ นั้นอยู่ที่ “คน” ที่ต้องเข้าใจในการดําเนินงาน 

 

คุณเอ็นนู   ซื่อสุวรรณ 

เดิมที่ ธ.ก.ส. ได้ทําเรื่องชุมชนไว้ 3 ข้ันตอน คือ ชุมชน โรงปุ๋ย และธุรกิจ ที่จังหวัด

แต่ละแห่ง  โดยใช้ สกต. และ TABCO  เช่น สกต.อยุธยา เพื่อให้เป็น Outlet  โดยคัดเลือกสินค้า

ประเภทข้าวของ สกต. ผักอินทรีย์ที่ธ.ก.ส.รับรอง มีตรา มก.-ธ.ก.ส.  รับสินค้าทั่วไปด้วย ไม่ได้วาง

เฉพาะสินค้าของธ.ก.ส.เท่านั้น  เช่นข้าวสังข์หยด จ.กระบี่ ส่งสินค้าที่ศูนย์ราชการ จัดรายการสินค้า
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ให้และใช้กลยุทธ์ในการขาย เพื่อให้เกิดความต้องการ ร้านค้าเช่าของศูนย์ราชการ ซ่ึงธ.ก.ส.ได้ไป

เปิดร้านที่ศูนย์ราชการเพื่อจําหน่ายสินค้า 

 

รศ.สมพร  อิศวิลานนท์ 

การก้าวไปสู่การค้าเสรีนั้น น่าจะมองไปในส่วนของ External factor เพราะสิ่งที่อยู่ใน 

Concept ส่วนใหญ่จะมีแต่ Internal factor และต้องมองว่า ใครคือ Target consumer หรือ 

Stakeholder ซ่ึงอาจจะเป็น สกต. หรือ ครัวเรือน ซ่ึงต้อง Identify ให้ชัดเจน ซ่ึงเป็นการวิจัยไม่น่าจะ

ทําทั้งประเทศ ต้องมี Standard ให้สามารถ operate ได้ (การทําธุรกรรมสินค้าทาง Internet สามารถ

ทําได้เพราะมี Standard) น่าจะมองที่ชุมชนเป็นหลัก เพื่อเป็นการยกระดับชุมชนเพื่อให้สู้กับกระแส

ของการค้าเสรี และในส่วนของการนําเรื่องฐานข้อมูลมากําหนดไว้วัตถุประสงค์ทําให้ไม่น่าสนใจ แต่

เป็น Output ดังนั้นน่าจะกําหนดวัตถุประสงค์ เป็นชื่ออ่ืนที่น่าสนใจมากกว่า เช่น การพัฒนาช่องทาง

การกระจายสินค้า หรือการขับเคล่ือน และน่าจะมีนวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง 

 

อ.ไพโรจน์   สุจินดา 

ปัญหาอุปสรรคที่ต้องเผชิญในอนาคต ซ่ึงจากที่ได้ดําเนินการวิจัยร่วมกับสกว. ทําให้

พบส่ิงต่าง ๆ มากมายที่สามารถเป็นต้นทุน เช่น Brand กลุ่มผู้รักประเทศ  เพราะฉะนั้นไม่ควรท้ิง

กลุ่มเป้าหมายรักชาติ ตัวอย่างเช่นในเกาหลีมีจุดเด่นเรื่องความรักชาติ ซ่ึงเขาใช้ความรักชาติมา

พัฒนาประเทศ 

 

อ.จันทรวิภา  ธนะโสภณ 

ในด้าน supply site  นั้นต้องมีฐานข้อมูล ต้องมองรูปแบบของ Farmer shop ว่าควร

เป็นอย่างไร ต้องคํานึงถึงสภาพแท้จริงของกลุ่มเกษตรกร วัตถุดิบในท้องถิ่นว่ามีอะไร หากผลิต

สินค้าออกสู่ตลาด ต้นทุนต้องสู้กับท้องตลาดได้ วัตถุดิบมี Cost ของสินค้า เพื่อให้ผู้ซ้ือซ้ือสินค้าที่

คุณภาพ โดยลูกค้ารายแรกนั้นต้องเป็นกลุ่มสมาชิกเอง  การจัดหาสินค้า วัตถุดิบต้องมีความแน่นอน 

ในเรื่องของปริมาณ คุณภาพ และเวลาในการจัดส่ง 

 

คุณนที   ขลิบทอง 

หากงานน้ีเป็นงานวิจัย เมื่อส้ินสุดโครงการแล้วใครจะเข้ามาดําเนินการต่อ 

เนื่องจากองค์กรที่จะเข้ามาดําเนินการ ควรมีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้เกิดการ

บริหารอย่างยั่งยืนเมื่องานวิจัยเสร็จส้ินลง และงานวิจัยช้ินน้ีสามารถตอบอะไรได้ เมื่อจบการวิจัย

แล้วมีอะไรที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงงานวิจัยควรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เมื่อดําเนินการแล้วมีการเปลี่ยนแปลง
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ในมิติอะไรบ้าง และสามารถตอบสนองความต้องการได้ ต้องมีความชัดเจนของการศึกษาและการ

เปรียบเทียบให้ชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อดําเนินการ และเมื่อดําเนินการเสร็จส้ิน ในการดําเนินงาน

นั้นต้องดูว่ามี Demand chain และ supply chain จะเช่ือมโยงกันอย่างไร และผลงานวิจัยสามารถ 

Apply ใช้ได้แค่ไหน หากคนที่เข้ามาดําเนินงาน เพียงเพื่อเอาตัวรอด เพราะฉะนั้นผลงานออกมาจะ

เป็นในอีกรูปแบบหนึ่ง ไม่อยากให้ผลงานวิจัยออกมาบิดเบือน อยากให้ช้ีให้ชัดว่าเกิดผลอย่างไร ใน

งานวิจัยช้ินน้ีเน้นเรื่อง Brand เพราะฉะนั้นควรมองเรื่องการรับรองมาตรฐาน และ Brand เป็นเรื่อง 

Marketing ด้วย 

 

ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร 

โครงการน้ีเป็นงานวิจัยที่หวังผลด้านการปฏิบัติ และการสร้าง Model farmer shop 

ซ่ึงสิ่งที่สําคัญคือเรื่ององค์การที่จะมารับหน้าที่ เรื่องGrading การจัดการราคา การจัดการระบบรับ

ซ้ือ ระบบบรรจุภัณฑ์ การแปรรูประดับท้องถิ่น (ข้ันปฐม) กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และการ

กระจายสินค้า เพราะองค์กรนี้ต้องมีศักยภาพในการดําเนินการในลักษณะน้ีได้ และกระจายสินค้าที่

มีระบบจัดการที่ได้มาตรฐาน ปัจจัยที่ไม่สามารถละเลย คือ หนึ่ง กระบวนการในการบริหารจัดการ

ที่ทรงประสิทธิภาพ ซ่ึงต้องการคน/องค์กรจัดการที่เป็นระบบ สอง Model เป็น Know how ในตัวมัน

เอง ซ่ึงต้องปรับตัวในสภาพได้หลายเรื่อง และสามต้องเป็นกลยุทธ์ที่ต้องมีการผสมผสาน  ซ่ึงไม่

สามารถอยู่เดียว ๆ แบบ Lemon farm ได้ ที่เรียกว่า “กลยุทธ์ผสมผสานมหาชน”   

 

   หลังจากนั้นได้มีการหารือกันอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

 

เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
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รายงานการประชมุนําเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณแ์ละการค้าทีเ่ป็นธรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00-12.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  ศ.ดร. โสภิณ ทองปาน ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

 3.  รศ. สมพร อิศวิลานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 4.  ดร. ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 5.  รศ. ศานิต เก้าเอ้ียน อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

 6.  คุณอังคณา  ใจเล้ียง  ตัวแทนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 7.  คุณณฐนนท์ เมธีพิสิฐกุล หัวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน 

 8.  คุณอรุษ นวราช  กรรมการผู้จัดการโรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์ 

 9.  คุณสุทิศ จิราวุฒิพงศ์ ผอ. ฝ่ายสวนโรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์ 

 10.  คุณศิริดารัตน์ เลขมาศ  นักพฤกษศาสตร์โรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์ 

 11.  คุณสัมพันธ์ บูรณยาพร หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์ 

      เชิงคุณค่า กรณี สกก.บ้านค่าย จํากัด 

 12.  คุณทวีศักด์ิ งาเจือ  ตัวแทนโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์ 

      เชิงคุณค่า กรณี สกก.บ้านค่าย จํากัด 

 13.  คุณสายสุดา ศรีอุไร  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  คุณณัฐชวัล บุญเสริม เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

 2.  นายสุพจน์  สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผอ. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวต้อนรับผู้มาประชุม

และเปิดการประชุม  โดยเชิญหัวหน้าคณะโครงการวิจัยฯ กล่าวรายงานสรุปการทํางานวิจัยตลอด 1 

ปีที่ผ่านมา 
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1.  โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน 

 คุณณฐนนท์ หัวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน กล่าวรายงาน

สรุปการทํางาน โครงการนี้มีคําถามวิจัยอยู่ด้วยกัน 2 ข้อคือ  

 1.  ตัวแบบในการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าควรเป็นอย่างไร และ 

 2.  กระบวนการในการทํางานร่วมกันของสหกรณ์ ผู้ประกอบการ และชุมชน ภายใต้

กลุ่มธุรกิจสหกรณ์ควรเป็นอย่างไร จึงจะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศ

ทางการนําคุณค่าของสมาชิกและชุมชนอีกทั้งก่อให้เกิดการผนึกกําลังเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

กลุ่มธุรกิจ 

 ซ่ึงโครงการน้ีมีกลุ่มธุรกิจสวนสามพรานเป็นแกนกลาง และมีสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์เป็นพี่เล้ียงในการทํางาน พร้อมกับมีเครือข่ายที่เข้าร่วมอีก 6 กลุ่ม โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงานเริ่มจากการจัดเวทีหารือของภาคีในกลุ่มธุรกิจ จากนั้นได้จัดตั้งและดําเนินงานศูนย์เรียนรู้ 

เพื่อใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจซ่ึงมีแผนการดําเนินงานใน 2 ระดับ คือ ระดับกลุ่มธุรกิจและ

ระดับภาคี จากนั้นเป็นการติดตามประเมินผล เพื่อนาํมาสู่เวทีสังเคราะห์และถอดบทเรียน 

 สําหรับผลการดําเนินงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.52 ถึง 14 ส.ค. 53 

นั้นได้เกิดภาคีธุรกิจข้ึน 9 กลุ่ม ได้แก่  

 1. สวนสามพราน เป็นแกนกลางของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด ได้มีการจัดฝึกอบรมเรื่องการใช้

เกษตรอินทรีย์ในสวนสามพราน และมีกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย 

 2.  ศูนย์เรียนรู้ ได้จัดตั้งข้ึน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์เรียนรู้ล่องน้ําลุยสวน ซ่ึงใช้เป็นศูนย์กลาง

สําหรับติดต่อประสานงาน เรียนรู้ด้านธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มี

กิจกรรมต่างๆ เช่น การพับดอกบัว การทําลูกประคบ และอ่ืนๆ ช่วยให้เกิดรายได้แก่สวนสามพราน

และชุมชนเกษตรกร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และบุคคลที่สนใจ  

สําหรับอีกหนึ่งศูนย์คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ใช้เป็นศูนย์กลางสําหรับเกษตรทฤษฎีใหม่และ

เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงหลังจากการเปิดศูนย์เรียนรู้ทั้งสองแล้วได้เกิดเครือข่ายต่างๆ ข้ึน เช่น 

เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และบุคคลที่สนใจ ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง 

 3.  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ช่วยเสริมความรู้ในด้านวิชาการแก่

กลุ่มภาคี แนะนําแนวทางการจัดทําแผนธุรกิจ การพัฒนาโจทย์แนวทางการวิจัย และปรับ

กระบวนการวิจัยให้เหมาะสม 

 4.  กลุ่มเกษตรกร มีกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย เช่น การเยี่ยมชมสวนเกษตรกรและ

สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานทางการเกษตรในเขตพ้ืนที่สามพราน มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ

ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าปลอดภัย 

และกิจกรรมอื่นๆ ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือ 
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 5. ภาคีสหกรณ์ ซ่ึงเป็นพนักงานของสวนสามพราน เป็นตัวแบบที่ไม่ได้จดทะเบียน  

 6.  กลุ่มอาชีพและรัฐวิสาหกิจชุมชน มีการเรียนรู้การทําอาชีพจากชุมชนรอบด้านที่

สนใจ ขณะนี้เริ่มมีกลุ่มอาชีพต่างๆ นําสินค้ามาวางจําหน่ายในสวนสามพรานแล้ว 

 7.  โรงเรียนและสถาบันการศึกษา มีการสร้างยุวเกษตรกร โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้

เข้ามาเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 

 8.  มีเครือข่ายสหกรณ์ ซ่ึงร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ มากมาย 

 9.  มีเครือข่ายอื่นๆ โดยได้จากงานเกษตรแฟร์ที่ผ่านมาท สวนสามพรานมีโอกาสได้เข้า

ร่วมจัดนิทรรศการ ณ อาคารจักรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 คณุศิริดารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมบทสรุปผลการดําเนินงานในช่วง 6 เดือนหลัง 

 โดยมีผลการดําเนินงานคือ ได้ 6 เครือข่ายเชื่อมโยงผ่านกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 

และมีกลุ่มใหม่ 2 กลุ่มด้วยกัน มีศูนย์เรียนรู้ซ่ึงทํางานผ่านเครือข่ายพันธมิตร มีการจัดการอบรมทุก

เดือนโดยคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนท้องถิ่นระดับ ป.5-ป.6 ที่มีผลการเรียนดีแต่ไม่มีโอกาสได้

ศึกษาต่อ ให้มาฝึกอบรมอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเหล่านั้น 

 มีการรวมกลุ่มคลองจินดากับกลุ่มปลูกข้าว โดยมีผู้ใหญ่ชัยวัศน์เป็นแกนนํา ซ่ึงขณะน้ีแต่

ละกลุ่มได้มีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนแล้ว และสามารถแจ้งแก่แกนนําได้ว่าต้องการทําอะไรบ้าง 

โดยมีการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 53 ที่ผ่านมา จนขณะน้ีได้มีปณิธานร่วมแล้ว คือ “ภาคีทุก

คนมีจิตสํานึกเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลักในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่ความ

กินดีอยู่ดีมีความสุขถ้วนหน้า” พร้อมกับอุดมการณ์ร่วมในการทํางาน 4 ข้อ คือ เช่ือมั่นในเกษตร

อินทรีย์ ห่วงใยผู้บริโภค เห็นชอบแนวคิดการพัฒนายั่งยืน และเช่ือมั่นในการพึ่งพาและร่วมมือกัน  

 สุดท้ายมีงานทดลอง 3 เดือน ที่ได้รับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร แต่ต้องมีการสรุป

รายละเอียดต่อไป เนื่องจากเกษตรกรยังมีปัญหาเรื่องการจัดการขนส่งสินค้า ซ่ึงเพิ่งพบปัญหาล่าสุด

ในการขนส่งสินค้าแล้วพบความเสียหายจากการขนส่ง  

จากการวิเคราะห์พบว่าภาคีเครือข่ายที่เริ่มต้นจาก 9 เครือข่าย มีการรวมกลุ่มเข้าเป็น 6 

เครือข่ายใหม่ โดย 6 เครือข่ายนี้จะร่วมกันดําเนินงานตลอดโครงการปีที่ 2 ซ่ึงการรวมตัวกันน้ีเป็น

การรวมกลุ่มกันเองระหว่างเครือข่ายที่มีความคล้ายคลึงกัน ผลิตสินค้าใกล้เคียงกันจะรวมตัวกันเอง

ตามกลไก และจากการทดลองวิจัยในการเปิดช่องทางการตลาดให้ภาคีพันธมิตรนั้น ทําให้ทราบ

ปัญหาของภาคีฯ เช่น ต้องการชุดความรู้ต่างๆ จึงเกิดเป็นคําถามวิจัยของโครงการในปีที่ 2 ซ่ึงใช้ชื่อ

โครงการว่า “โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานปีที่ 2” ภายใต้คําถามวิจัย 2 ข้อ คือ 

 1.  การขับเคล่ือนการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก 

ภายใต้เป้าหมายร่วม ควรเป็นอย่างไร 

 2.  การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระดับปลอดภัย และอินทรีย์ ควรเป็นอย่างไร 



 1-10 

 และมีวัตถุประสงค์ อยู่ 3 ข้อ คือ 

 1.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มเครือข่ายทั้ง 6 เครือข่าย 

 2.  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่ชุมชนของกลุ่มธุรกิจ 

 3.  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการโซ่อุปทานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และ

การค้าที่เป็นธรรม 

 ซ่ึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นคือ  

 1.  จะเกิดช่องการการตลาดใหม่และเป็นธรรม เช่น ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ บริษัท

สายการบิน ตลาดสินค้าอินทรีย์ในเครือโรงแรม และโรงเรียน เป็นต้น 

 2.  เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย์อย่างประสบความสําเร็จในระยะยาว อยู่ดีกินดี และอยู่

ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้และเข้มแข็ง  

 3.  สินค้าเกษตรถูกยกระดับเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้ซ้ือได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย

ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง  

 4.  เกิดเกษตรกรตัวอย่างในเครือข่าย ที่มีศักยภาพมากข้ึนอันเนื่องจากองค์ความรู้ใหม่ 

สามารถนําไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ต่อ

เกษตรกรรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

 สําหรับข้ันตอนกระบวนการดําเนินงานนั้นแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.  ตกผลึกความคิด, วางแผนการทํางานร่วมกัน และมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัด 

 2.  การขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้, การขับเคล่ือนตลาด Farmer Market, การบริหารจัดการ

ธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานสู่ช่องทางการตลาดใหม่ และ การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ 

 3.  การประสานหน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการในการขยายผลกลุ่มธุรกิจ, 

การศึกษาดูงาน และการสร้างนวัตกรรม การบริหารจัดการใหม่ วิธีการใหม่ 

 4.  สรุป, เวทีนําเสนอผลงานวิจัย และ Forum ทีมวิจัย 

 5.  ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ระบบธุรกิจของกลุ่ม, ตลาดใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์ปลอดภัยกับ

เกษตรอินทรีย์, พันธมิตรธุรกิจที่เข้ามามีส่วนร่วม และนวัตกรรมใหม่ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์สูตรใหม่ 

 

 คุณอรุษ นวราช กล่าวเพิ่มเติมเรื่องเกษตรอินทรีย์ 

 ที่ผ่านมาพบว่าผลผลิตอินทรีย์ที่ได้มักพบปัญหาราคาตกต่ํากว่าสินค้าทั่วไป จึงคิดที่จะ

เป็นตัวกลางหาตลาดให้ เช่น เครือข่ายโรงแรม โรงเรียนเอกชนที่มีศักยภาพในการซ้ือผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรีย์ ตลาดไท และเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ซ่ึงจะมีตัวอย่าง Farmer Market 

บริเวณหน้าสวนสามพราน เพื่อให้เกษตรกรนําสินค้ามาจําหน่ายสินค้าปลอดภัย เป็นเหมือนโชว์รูม 

(Show Room) ให้แก่เกษตรกรมีที่แสดงสินค้า และขณะน้ีมีการทดลองซ้ือสินค้าปลอดภัยเบื้องต้นมา

ทดลองใช้ และมีชุดตรวจสารปนเปื้อนไว้ตรวจสอบสินค้าแล้ว ซ่ึงต้องการทํามาตรฐานให้เป็นที่
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ยอมรับ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจพ้ืนที่เพาะปลูกให้ได้รับความเช่ือถือ เพื่อสร้างแบรนด์ที่เช่ือถือได้

ในตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

และจะมีเวทีสนทนาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาชมสินค้าที่ Farmer Market 

ในสวนสามพรานได้รับฟังในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ซ่ึงปีน้ีคุณอรุษ รับ

หน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมทีมนักวิจัยอีก 3 ท่าน คือ คุณสุทิศ คุณศิริดารัตน์ และนักวิจัยจาก

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์อีก 1 ท่าน จะร่วมกันดําเนินงานโครงการในปีที่ 2 น้ี และจะขอเปลี่ยน

ช่ือโครงการจากคําว่า “สวนสามพราน” มาใช้คําว่า “สามพราน” แทนเพื่อความเหมาะสมด้วย 

  

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 ศ.ดร. โสภิณ  ทองปาน 

 กล่าวขอบคุณทีมงานที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานวิจัยช้ินน้ี สําหรับเรื่องชื่อโครงการ

ที่ใช้คําว่า “สวนสามพราน” นั้น ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าคิดจะเปล่ียนแปลงชื่อเรื่อง แนะนําให้

ใช้ชื่อ “สามพรานเน็ตเวิร์ค” ซ่ึงอาจสามารถใช้เป็นแบรนด์สินค้าได้ในอนาคตด้วย โดยการที่สินค้าจะ

ใช้ชื่อ แบรนด์น้ีได้นั้นต้องผ่านการตรวจสอบจากแกนนําก่อน และขอสนับสนุนเรื่องการตรวจสอบ

สารปนเปื้อนในสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 

 ส่วนเรื่องการตั้งกลุ่มต่างๆ ในรายงานนั้นควรอธิบายการจัดตั้งกลุ่มว่ามีที่มาเป็น

อย่างไร ขอแนะนําว่าอย่าตั้งกลุ่มย่อยมากเกินไป ให้เลือกแต่กลุ่มที่สนใจเข้ามาติดต่อเอง เพราะกลุ่ม

เหล่าน้ีจะมีความตั้งใจจริง และทํากลุ่มหลักๆ ให้สมบูรณ์ อย่าทําอะไรเกินความสามารถ เพราะถ้า

ทําไม่สําเร็จอาจเกิดผลเสียต่อตัวเราเองได้ เพราะฉะนั้นจึงขอเน้นว่าอย่าขยายกลุ่มมากเกินไป และ

กลุ่มต่างๆ ต้องง่ายต่อการควบคุม 

 สําหรับเรื่องการตลาด คือการหาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซึ่งก็คือการทํามาร์เก็ตต้ิง 

(Marketing) ไม่ใช่การขายของที่ผลิตอะไรก็ได้ไปวางขายข้างถนนอันน้ีจะกลายเป็นเพียงการขายของ 

(Sell) เท่านั้น ส่วนการตรวจสอบในข้ันแรกยังไม่ควรให้เกษตรกรขนของมาให้เรา ทีมงานควรลงไปตรวจ

ที่สวนด้วยตัวเอง เพราะถ้าให้ขนของมาแล้วตรวจไม่ผ่านอาจเป็นผลเสียต่อสวนสามพรานเองก็เป็นได้ 

 ในข้อวัตถุประสงค์ควรตั้งเป้าหมายเล็กๆ มีความพอดี ยังไม่ควรตั้งเป้าไปถึงการกินดี

อยู่ดีของชาวบ้านเลยน่าจะดีกว่า และการอบรมต่างๆ นั้น อนาคตถ้ามีกลุ่มที่ประสบความสําเร็จแล้ว

ก็สามารถใช้กลุ่มเหล่านั้นไปอบรมต่อๆ กันจะได้เป็นเครือข่ายค่อยๆ ขยายวงออกไป 
 

 รศ. สมพร อิศวิลานนท์ 

 เห็นด้วยกับความคิดที่จะเปล่ียนชื่อจาก “สวนสามพราน” มาใช้ “สามพราน” แทน 

เนื่องจากจะช่วยให้ดูไม่เป็นการทํางานเฉพาะกลุ่มธุรกิจเอกชนมากเกินไป และขอชื่นชมใน

ความสําเร็จที่ทํางานกันมาตลอดหนึ่งปี การทํางานต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ขอให้ใจเย็นๆ ค่อยๆ 
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ดําเนินการ เนื่องจากการที่จะให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้อง

ใช้เวลา โดยขณะน้ีต้องเตรียม Story หรือเรื่องราวประวัติความเป็นมาและความสําคัญเพื่อที่จะ

นําไปสู่การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงในระยะแรก น่าจะใช้คําว่า “เกษตรปลอดภัย” ไปก่อน 

จะง่ายกว่าใช้คําว่า “เกษตรอินทรีย์”  

 ส่ิงหนึ่งที่ควรคํานึงถึงคือจะทําอย่างไรให้คนเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา จะต้องสร้าง

ความแตกต่างในตัวสินค้า โดยเราเป็นผู้คัดเลือกสินค้าที่จะไปวางจําหน่ายซึ่งอาจขอความร่วมมือกับ

กรมวิชาการเกษตรได้ การที่เราจะไปสู่ธุรกิจสินค้าปลอดภัยได้นั้นต้องมีกระบวนการดําเนินงาน การ

ตรวจไร่นา ตรวจสถานที่เก็บได้จริงและมีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้อย่างเป็น

ระบบด้วย  

 สําหรับตลาดในขณะน้ีมีอยู่ 2 ระดับ คือ Farmer Market หน้าสวนสามพราน เปรียบ

เหมือนเป็น สินค ้าตลาดล่าง กับอีกกลุ่มคือเครือข่ายโรงแรม และสายการบินต่างๆ เหมือนเป็นตลาด

บนที่จะได้ราคาดีแต่ทั้งหมดน้ีต้องสร้างความเชื่อถือจากผู้บริโภคให้ได้ ในอนาคตอาจเกิดเป็นการ

ท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ส่ิงเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดเครือข่ายคุณค่า ช่วยให้คุณค่าของ

นครปฐมกลับคืนมา แต่ในรายงานยังไม่ค่อยพูดถึงสต็อก (Stock) หรือฐานที่มาของทรัพยากรจาก

ชุมชน ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องสร้างฐานทรัพยากรไว้ด้วย 

 สําหรับร่างข้อเสนอโครงการวิจัยปีที่ 2 นั้นมีข้อสงสัยเรื่องการตลาด หรือตลาด

เป้าหมายนั้น เราต้องสร้างผลิตภัณฑ์ของเรา และดูว่าจะไปสร้างตลาดเป้าหมายได้อย่างไร ขอ

แนะนําให้ใช้คําว่า “สินค้าปลอดภัย” ก่อนไปสู่ “สินค้าเกษตรอินทรีย์” ส่วนการรับรอง (Certify) นั้น

ใครจะเป็นผู้ทําการรับรอง ซ่ึงถ้าทําได้ก็จะสามารถนําไปประชาสัมพันธ์ได้ จะทําให้มีทั้ง Social 

Value และ Business Value กลับมาสู่สวนสามพรานด้วย ถ้าสร้างความเชื่อถือทางสังคมได้ 

(Community Trust) ก็จะเป็นประโยชน์มาก และขอแนะนําให้เรียนรู้จากชัชวาล ออร์คิดฟาร์ม ซ่ึง

ประสบความสําเร็จในการทํางานแล้ว 

 ในข้อวัตถุประสงค์มีความเห็นว่าขอให้ตัดข้อ 1 ออกก่อน ข้อ 2 และ 3 คงไว้ และควร

เพิ่มเติมอีก 2 ข้อ คือ การสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในตัวสินค้าของกลุ่ม และ การพัฒนาระบบการ

รับรองคุณภาพ  

 ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับข้อแรก ให้ปรับเปล่ียนเป็น “เกิดช่องทางการตลาดใหม่ 

การสร้างตลาดทางเลือกให้กับชุมชน และผู้บริโภคที่มีจิตสํานึกเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย” 

ส่วนข้อ 2 ให้ตัดออก และคงข้อ 3 และ 4 ไว้ 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

 ขอให้คุณณฐนนท์ เพิ่มเติมรายงานในภาคผนวก ในส่วนของข้อสรุปต่างๆ ที่ได้ประชุม

กันมา 5-6 เวทีให้เขียนไว้ในรายงานวิจัยด้วย โดยเริ่มจากศูนย์เรียนรู้ 2 ศูนย์มาเป็นเครือข่าย 6 แห่ง 
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และให้เรียบเรียงการทํากิจกรรมแต่ละอย่าง อธิบายว่าต้นทุนทางสังคมที่สวนสามพรานและทั้ง 6 

เครือข่ายมีอยู่คืออะไรบ้าง พร้อมกับสรุปว่ามีใครทําอะไรบ้างซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านมาก 

 สําหรับข้ันตอนและกระบวนการวิจัยที่นําเสนอร่างโครงการวิจัยปีที่ 2 นั้น แนะนําให้

เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ ลงในร่างโครงการฯ ด้วย 
 

 คุณอังคณา ใจเลี้ยง 

 แนะนําว่าให้ดูที่วัตถุประสงค์ของงานที่เขียนไว้ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 เร่ือง ต้องหาคําตอบและ

วิเคราะห์ออกมาให้ได้ ที่สําคัญควรช้ีแจงด้วยว่าเครือข่ายเดิมเคยมีอยู่หรือไม่ แล้วมารวมกลุ่มกันได้

อย่างไร และเมื่อมีโครงการวิจัยน้ีแล้วเครือข่ายเกิดความเข้มแข็งข้ึนอย่างไร ส่วนวัตถุประสงค์ข้อ 2 

ยังไม่เห็นกระบวนการทํางานวิจัยอย่างชัดเจน ควรปรับการเขียนตามที่ รศ. จุฑาทิพย์ เสนอไว้แล้ว 
 

2.  โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด 
 

 ผู้จัดการสัมพันธ์ หัวหน้าทีมวิจัยฯ เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 จากแนวคิดที่ว่าตั้งสหกรณ์มา 37 ปี แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริง

ของสมาชิกสหกรณ์ได้ จึงทําให้เกิดโครงการนี้ข้ึนเพื่อนําไปสู่ภาพความฝันของสหกรณ์ โดยมีคําถาม

วิจัยอยู่ 2 ข้อคือ 1.  ทําอย่างไรบุคลากรสหกรณ์จึงจะเข้าใจในคุณค่า หลักการ วิธีการสหกรณ์ และ

เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เกื้อหนุนการพัฒนาสหกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ

สมาชิกและชุมชน  2.  ทําอย่างไรสหกรณ์จึงจะสามารถดําเนินธุรกิจให้บริการแก่สมาชิกชาวสวน

ยางพารา และสวนผลไม้ในทิศทางที่เกื้อหนุนการประกอบอาชีพของสมาชิกอย่างยั่งยืนภายใต้

การค้าเสรีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นสหกรณ์เชิงคุณค่าที่แท้จริง เพื่อหาแนวทางในการ

พัฒนาการศึกษาระบบการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้สามารถแก้ปัญหาให้กับสมาชิก โดยเฉพาะ

กลุ่มที่ทําสวนยางกับกลุ่มผลไม้  และเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์

ในการพัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับผลไม้ ยางพารา และบริการของสหกรณ์ในทิศทางที่เอ้ือ

อาทรต่อสมาชิก และชุมชน 

 สําหรับกรอบคิดการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่านั้น จะเริ่มต้นขั้นที่ 1 จากการ

ปรับเปล่ียนความคิดในการขับเคล่ือนการดําเนินงานภายใต้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการตั้งศูนย์

เรียนรู้ สู่ข้ันที่ 2 คือการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งและก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชนภายใต้ทีมพี่เล้ียง คือสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกันจัดทําแผน

ธุรกิจ ดําเนินการตามแผนและติดตาม/ประเมินผล  
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 ผลการวิจัยในรอบปีที่ผ่านมาได้ดําเนินงานตามแผนงานจํานวน 3 โครงการและ 1 

กิจกรรม  คือ  

 1.  โครงการจัดทําฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด เริ่มจากการ

ประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อช้ีแจงความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและข้อมูลที่ต้องการ

สอบถาม จากนั้นออกแบบสอบถามและทําการทดสอบ เมื่อปรับเปลี่ยนเหมาะสมแล้วจึงจัดประชุม

ช้ีแจง แจกแบบสอบถามให้แก่ประธานกลุ่มและคณะ นําไปแจกแก่สมาชิกในกลุ่ม โดยให้เวลา 3 

เดือน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาบันทึก ผลที่ได้พบว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่ได้รับข้อมูลคือ การไม่พบ

ตัวสมาชิก สมาชิกไม่อยากให้ข้อมูลเพราะกังวลเรื่องภาษี สมาชิกบางรายอายุมากอ่านหนังสือไม่

ออก และบางรายไม่เข้าใจแบบสอบถาม ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและใช้

เวลานานเกินกว่าที่วางแผนไว้ 

 2.  โครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่ เป็นการพัฒนาผู้นําและสร้าง

เครือข่ายสหกรณ์เพื่อให้มีการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองและกลุ่มให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลก

ปัจจุบัน สามารถสร้างกลุ่มให้แข็งแรง เมื่อเริ่มดําเนินงานก็พบปัญหาคือ ผู้นําส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึง

ความเป็นมาของผู้นําสายเลือดใหม่ เมื่อคัดเลือกมาแล้วส่วนใหญ่จะได้คนที่มีอายุมาก และไม่พร้อม

ที่จะเสียสละ บุคคลที่ได้มาส่วนมากไม่ได้มาด้วยความต็มใจ 

 3.  โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิจโดยใช้มูลสุกร ได้มีการเชิญ 

อ. สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ ผู้เช่ียวชาญในการทําน้ําสกัดมูลสุกรมาอบรมให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิก

ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง ซ่ึงจากการสํารวจผลที่ได้พบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจในการ

ฝึกอบรมแบบเชิงปฏิบัติการมาก 

 สําหรับกิจกรรมการเรียนรู้ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ การสร้างเอกภาพในการ

ทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการนั้น ได้มีการจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และ

ผู้เช่ียวชาญจาก สว.สก. พบว่าในกระบวนการทํางานของแต่ละฝ่ายที่ปฏิบัติกันมายังขาดความ

ร่วมมือกันทางด้านการเชื่อมโยงธุรกิจ จึงได้ร่วมกันวางแผนคิดริเริ่มโครงการประสานความร่วมมือ

ระหว่างฝ่ายสินเชื่อและการตลาด เพื่อขยายธุรกิจการซ้ือของสหกรณ์ และโครงการผลิตน้ําสกัดมูล

สุกรจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์ และเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกซึ่งอยู่

ระหว่างการดําเนินโครงการ นอกจากน้ียังประสานงานกับวิทยากรเพื่อจัดอบรมและทําสวนต้นแบบ

เป็นศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกรและสมาชิกด้วย 

 ผลที่ได้จากการวิจัยนั้นคือมีการปรับโครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ข้ึนใหม่ โดยได้มี

ทีมกลยุทธ์ ทีมที่ปรึกษา ตัวช้ีวัด ประกอบกับการใช้ฐานข้อมูลที่ทําข้ึนเพื่อใช้ในการตัดสินเชิง

นโยบายและลดข้อจํากัด และกลั่นกรองงาน นอกจากนั้นยังมีการขับเคล่ือนเครือข่ายและกระจาย

ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายกลุ่มและสายเลือดใหม่มีโครงการต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย อาทิ โครงการ
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ศูนย์เรียนรู้แปลงทดลองเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร โครงการตรวจสุขภาพประจําปีวันประชุมใหญ่ 

โครงการปรับปรุงเว็ปไซต์สหกรณ์ ฯลฯ  

 ข้อค้นพบจากการวิจัยนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายข้อ อาทิ แนวทางการให้ความรู้แก่สมาชิกที่

มีความจําเป็นต้องให้ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนและพัฒนาการประกอบ

อาชีพแก่เกษตรกร  แนวทางการพัฒนากระบวนทัศน์สหกรณ์ การพัฒนาฝ่ายจัดการ การบริหาร

ด้านเงินทุน ฯลฯ 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 รศ. สมพร อิศวิลานนท์ 

 งานวิจัยน้ีมีประโยชน์ที่ทําให้นักวิจัยได้เห็นตัวตนของตัวเอง ว่ามีข้อดี-ข้อด้อย อย่างไร 

ซ่ึงจุดหลักของระบบสหกรณ์คือ เราไม่สามารถสร้างความเชื่อถือให้เกิดข้ึนได้ เพราะถ้าสร้างได้จะ

เกิดประโยชน์มาก การที่จะทําให้กลุ่มชาวบ้านหรือสมาชิกก้าวหน้าได้ ควรสร้าง innovation 

ให้ชาวบ้าน ส่วนเรื่องการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นเป็นการริเริ่มที่ดี และฐานข้อมูลก็

เป็นส่ิงสําคัญ ทําไว้เป็นส่ิงที่ดี ส่วนเว็ปไซต์ที่สร้างไว้ควรมีการอัพเดทให้ทันต่อเหตุการณ์ใหม่ๆ ก็จะ

เกิดคุณค่าได้ และถ้าสหกรณ์สามารถพัฒนาจนเป็นศูนย์กลางได้จะดีมาก  

 และมีคําแนะนําเรื่องการสร้างตลาดคุณภาพว่า สหกรณ์ไม่จําเป็นต้องสร้างตลาดเอง 

แต่ให้ไปอยู่ในกระบวนการสร้างคุณภาพ แล้วจะสามารถดําเนินงานต่อไปได้เอง 
 

 รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 

 กล่าวชื่นชมการทํางานว่าจะมีกี่สหกรณ์ที่ได้รับรางวัลมากมาย มีทักษะต่างๆ มากมาย 

แต่กลับมาเสนอตัวต้องการเข้าร่วมงานวิจัยกับสถาบันฯ ทําให้โครงการน้ีเป็นการต่อยอดทุนทาง

สังคมที่ดี มาร่วมกันขับเคล่ือนยุทธศาสตร์องค์รวมทั้ง 5 ของแผนฯ 2 ซ่ึง สกก. บ้านค่าย ได้มีการทํา

ฐานข้อมูลซ่ึงเป็นสิ่งที่ดี มีสหกรณ์ไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เห็นคุณค่าตรงจุดนี้ และอนาคตเชื่อว่าสหกรณ์นี้

จะสามารถดําเนินงานต่อได้ด้วยตัวเอง และเห็นว่าผู้จัดการได้มีการมองแบบองค์รวมแล้ว ซ่ึงอนาคต

จะมีการบริหารจัดการแบบองค์รวมได้ดี  

 สําหรับรายงานนั้นให้เรียงลําดับการเขียนใหม่ และปรับเปล่ียนการเขียนอีกเล็กน้อย 

เช่น วัตถุประสงค์ข้อ 3.1 มีโครงการอะไรบ้าง ซ่ึงอาจใช้เป็นคําตอบตัวแบบได้ ในวัตถุประสงค์ควร

เพิ่มเติมว่ามีการพูดคุยและตกผลึก ทําให้คณะกรรมการสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ลองเขียนเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง บางเรื่องจากการตกผลึกแล้วสรุปไดว่ายังไม่ควรดําเนินการ แต่เขียน

โครงการเอาไว้ให้เห็นว่าเราคิดจะทําอะไรบ้าง แล้วตัดสินใจไม่ทําเพราะอะไร ให้บอกเหตุผลด้วย 

 นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่จําเป็นต้องทําทุกเรื่อง ให้คัดแต่เรื่องที่สามารถทําได้จริง ควรมี

การ Share Vision ว่าต่อไปข้างหน้าจะทําอย่างไรให้เกิดคุณค่าซ่ึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก  
 



 1-16

 รศ. ศานิต เก้าเอี้ยน 

  แนะนําว่าควรสรุปผลตามวัตถุประสงค์ โดยในบทที่ 2-3 ที่มีโครงการย่อยให้ปรับการ

เขียนใหม่เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ โครงการย่อยต่างๆ เช่ือมต่อกับโครงการใหญ่อย่างไร และ

แนะนําให้เก็บข้อมูลเวลามีการประชุมใหญ่ ช้ีให้สมาชิกเห็นถึงการให้ประโยชน์ในการให้ข้อมูลที่

แท้จริง เพื่อสามารถวางแผนทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเองได้  
 

 คุณอังคณา ใจเลี้ยง 

 แนะนําให้ปรับรูปแบบการเขียนใหม่ เพื่อตอบโจทย์ในวัตถุประสงค์ให้ตรงกับที่เขียนไว้ 
 

 ดร. ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร 

 คนสหกรณ์เป็นนักปฏิบัติ จึงไม่ค่อยสามารถเขียนสรุปรายงานให้คนอ่านเห็นอย่าง

ชัดเจนได้ ต้องค่อยๆ เรียนรู้และปรับเปล่ียนกันไป ข้อแนะนําคือควรเขียนถึงกระบวนการเรียนรู้ว่าได้

อะไร อย่างไร หรือผู้ทําวิจัยได้เรียนรู้อย่างเดียว สมาชิกสหกรณ์ได้อะไรหรือไม่ ในส่วนท้ายรายงาน

หัวข้อผลที่จะได้รับนั้นยังไม่ชัดเจน ส่วนข้อค้นพบจากงานวิจัยควรแยกเป็นประเด็นให้ชัดเจน ส่ิงที่

เกิดข้ึนจากการเรียนรู้นี้ได้อะไรบ้าง ควรมีข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ปัญหาเพิ่มเติมด้วย  

 นอกจากน้ีตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องคืออะไรบ้าง ได้อะไรเพิ่มข้ึนหรือลดลง อย่างไรบ้าง เช่น 

เรื่องการใช้ปุ๋ยมูลสุกร หลังจากใช้แล้วช่วยลดอะไรได้บ้าง มีอะไรเพิ่มข้ึนมาบ้าง ต้องหาตัวช้ีวัด

ออกมาให้เห็น ในส่วนของหัวข้อ ส่ิงที่จะทํา ในรายงานคิดว่าใช้ได้ดีแล้ว  

 ในวงการสหกรณ์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้นั้นเป็นส่ิงที่ยาก เนื่องจากสมาชิก

มักจะนิยมเรื่องง่ายๆ ซ่ึงในที่สุดก็จะไม่ได้สร้างคุณค่าที่แท้จริง แต่สมาชิกที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการ

เรียนรู้จะได้รับการพัฒนาและคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปสู่ส่ิงที่ดี ซ่ึงสมาชิกต้องมีการปรับตัวด้วย เรา

เองต้องหาสมาชิกที่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อร่วมดําเนินงานกันต่อไป ถ้าไม่มีการ

ปรับเปล่ียนก็จะวนเวียนอยู่ในรูปแบบเดิมๆ ไม่มีอะไรพัฒนาข้ึน ช่วงแรกอาจจะดําเนินการยาก 

เพราะคนสนใจมีน้อย แต่เมื่อเห็นผลแล้วในอนาคตจะมีจํานวนผู้สนใจเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ  

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
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รายงานการประชมุแผนการจัดบู๊ท farmer shop 

วันที่ 8 กันยายน 25553 13.30 น. 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท   ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2. ผศ.ดร. อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ   หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม (โครงการ farmer shop) 

 3. นายธนวัฒน์  ธนะปล้ืม  นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประชุมหารือ

ร่วมกับ ผศ.ดร. อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม (โครงการ farmer shop) ในประเด็น

สําคัญดังนี้ 

1. แผนการจัดบู๊ท farmer shop 

- ผู้อํานวยการ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง farmer shop หัวหน้า

โครงการวิจัยร่วม ได้เสนอเรื่องอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อให้เด็กและ

ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้ด้วย สําหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ได้เสนอสินค้าที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 

- ผู้อํานวย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม เกี่ยวกับการdesign สินค้า 

และการประเมินกลุ่มลูกค้า 

- ส่วนเรื่องกิจกรรมและการวางรายการสินค้า ผู้อํานวยการได้มอบหมายให้ทาง

ทีมงานประสานงานต่อไป 

- ผู้อํานวยการได้ประเมินกลุ่มเป้าหมายแล้วจึง จัดทําโมเดลของโครงการ farmer 

shop ข้ึน เพื่อแสดงในงาน “โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าที่เป็นธรรม” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

2. โครงการ farmer shop 

- ผู้อํานวยการได้เริ่มสํารวจความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายและคัดสรรสินค้า    

      จากหลายหน่วยงานเช่น ธอส. Otop Outlet รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

- ผู้อํานวยการได้เริ่มจัดหา supplier จากโปรแกรม sharp vision ได้ประมาณ 

100-200 ราย 
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- ผู้อํานวยการได้มอบหมายให้หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมจัดหาผู้พัฒนาโปรแกรม 

retail shop,business class ฯลฯ เพื่อสร้างผังหุ้นส่วนธุรกิจ 

- โดยเบื้องต้นทางผู้อํานวยการได้กําหนด size ของร้าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

ต้องการให้ ทางsupplier จัดการเอง ขายเอง โดยใช้โปรแกรม stock,working 

capital 

- ทางผู้อํานวยการต้องการให้ output ออกมา ในรูปแบบร้าน ระบบการจัดการ      

เครือข่ายธุรกิจ ทดลอง และสรุป 

- โดยทางหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมได้รับมอบหมายให้จัดทํา website เพื่อเชิญ

ชวน Supplier  

- ผู้อํานวยการและหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับ แบรนด์ โดย 

ต้องการให้เชิญผู้เช่ียวชาญจากสถาบันอาหาร เพื่อรับรองสินค้าและการันตี ให้

น่าเชื่อถือและรณรงค์ให้ใช้สินค้าไทย  

- โดย concept ในครั้งน้ีคือ ร้านค้าปลีกที่น่าเชื่อถือ และ ต้องการให้แบรนด์เป็นที่

ติดตลาด ประกอบกับ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ 

- ผู้อํานวยการและหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับรายละเอียด 

อ่ืนๆ เช่นเรื่อง ระบบการส่งมอบ การจัดทําแคตตาล็อค การจัดเวทีวิชาการ 

ปฏิทินกิจกรรม เพื่อมอบหมายให้ทางทีมงานจัดทําต่อไป  

- ผู้อํานวยการได้นับหมายกับทางหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมเพื่อหารือเริ่มตั้งแต่

วันนี้ 8 กันยายน 2553 อาทิตย์ละครั้ง ทุกวันอังคาร  

 

เลิกประชุมเวลา  14.30 
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รายงานการประชมุแผนการจัดบู๊ท Farmer Shop บริเวณชั้น1 หน้าห้องสุธรรม อาคาร 50  

วันที่ 10 กันยายน 2553 13.00 –15.00 น. 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2. คุณดวงทิพย์  ระเบียบ  นักวิจัย 

 3. ดร. อัจฉริยา  มณีน้อย  บริษัท อดัมส์ฯ กรุ๊ป 

 4. คุณอนงค์นาถ  พลับพลึง  ผู้ช่วยนักวิจัย 

 5. นายธนวัฒน์  ธนะปล้ืม  นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ประชุมหารือ

เป็นครั้งที่ 2 ร่วมกับทีมงานนักวิจัยประจําโครงการ Farmer Shop มีประเด็นสําคัญดังนี้ 

- ผู้อํานวยการได้จัดทํา โบรชัวร์ ที่เป็น Concept ในการเปิดตัวในงาน มานําเสนอ

ทีมงานนักวิจัย เพื่อให้ติชม ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่ผู้อํานวยการต้องการ Promote ในงานคือ ผลิตภัณฑ์ข้าว

เกิดบุญ และ ข้าวคุณธรรม 

- ดร. อัจฉริยา จากบริษัท อดัมส์ฯ กรุ๊ป ได้เตรียมแผน การจัดบู๊ทมาเสนอในที่ประชุม 

โดยผลิตภัณฑ์ มีดังน้ี เมล่อน แคนตาลูป พริก (Super Hot) สีเขียว สีแดง ผักสลัด (Cos) กลุ่มผัก

สลัด เมล็ดพันธ์ (Make to Order) แตงกวา ข้าวโพดฝักอ่อน โดย Concept ของท่านในครั้งนี้คือ ขาย+

โชว์ ปลอดภัย ช่วยเกษตรกร พัฒนาเครือข่าย และลงสํารวจเกษตรกรจริงๆ 

- คุณดวงทิพย์ ได้จัดเตรียมป้ายคุณสมบัติของสินค้า พร้อมกับขอเสนอ ร้านแหนม

เนืองหนึ่งร้านเพื่อเรียกคน แล้วยังComment โบรชัวร์ที่เป็นตัวอย่างในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้

ดําเนินการแก้ไข ส่วน Concept ของคุณดวงทิพย์ ในครั้งน้ีคือท่านอยากให้การแต่งกายเป็นเส้ือ

ม่อฮ่อม ชุดไทยหรือชุดพื้นบ้าน 

-  ผู้อํานวยการ ได้หารือกับคุณอนงค์นาถ ซ่ึงมาแนะนําเรื่องเทคนิคในการขายและได้

ให้คุณอนงค์นาถ มาช่วย Promote เพื่อให้คนทราบ และสนใจในงานนี้ 

- ต่อมาผู้อํานวยการและทีมงานนักวิจัยทั้งหมด ได้ลงสํารวจพ้ืนที่ในการจัดงาน เพื่อ

ประเมินและสรุป 

 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น 
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รายงานการประชมุ ครั้งที่ 4/53 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 15.30-17.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์      ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย 

 2. ผศ.ดร. อภิรดี   อุทัยรัตนกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

 3. นายธนวัฒน์   ธนะปล้ืม  นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 

Farmer Shop และผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้ร่วมประชุมหารือเพ่ือ

ขับเคล่ือนโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนการดําเนินการวิจัย โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้  

 1. หัวหน้าโครงการวิจัยได้หารือกับหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ร่างและแก้ไข

แบบสอบถามก่อนจะลงสํารวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 2. Concept ของหัวหน้าโครงการยังคงเดิมคือ สินค้าเกษตรแปรรูปที่เป็นของใช้

โดยเฉพาะสินค้าที่มาจากวัสดุธรรมชาติ 

 3. หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้เริ่มกระจายกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้หลากหลาย โดยใช้

แบบสอบถามประมาณ 100 ชุด ภายใน 1 เดือนเริ่มทําการ 

 4. หัวหน้าโครงการวิจัยได้มอบหมายให้หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมและนักวิจัยประจํา

โครงการ ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเครื่องหมายบริการให้แก่ร้าน Farmer Shop เพื่อจด

ทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการต่อไป 

 5. หัวหน้าโครงการวิจัยได้มอบหมายให้นักวิจัยประจําโครงการ หาข้อมูล website 

เกี่ยวกับร้านธุรกิจค้าปลีก และหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมคัดสรรบริษัทคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา

โปรแกรม 

 6. หัวหน้าโครงการวิจัยได้ไปทําเนียบ Supplier SME Trader เพื่อหาข้อมูลและได้นัด

หมายกับหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม เพื่อหารือครั้งต่อไปในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 53 

 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
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เรียงลําดับลักษณะงานได้ดังนี้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

เปิดตัว 
   Supplier 
         หุ้นส่วนที่มีเป้าหมายเหมือนกัน 

         ของสด ผัก-ผลไม้ 

      บรรยากาศ 

  คุณภาพ/story 

ป้ายแสดงคุณลักษณะ 

Pretest 

                

   รวบรวม 

 

  สรุป 

สรรหาหุ้นสว่น 

 

       จัดเวทีคัดสินค้า 

   สินค้า

เป้าหมาย 

               

เครือข่าย 

       

               ออกหนังสือเชิญชวน 

                         ร่วมโครงการ 
 

 

          พัฒนาสินค้า/สถาบันอาหาร 

       ประชุมวางแผน 

 

         ส่ังซ้ือ/ราคา 

     

      โมบายบู๊ทตามหน่วยงาน  

                       พันธมิตร 

 

                      ข้อมูล 

               พฒันากรอบคิด 

          ข้อเสนอโครงการ 
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รายงานการประชมุ ครั้งที่ 5/53 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

วันพุธที่ 6 ตลุาคม 2553 เวลา 09.00 – 11.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์      ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย 

 2. ผศ.ดร. อภิรดี   อุทัยรัตนกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

 3. คุณรุ่งศักด์ิ      บ. ดีเค รีเทล จํากัด 

 4. คุณภานุรักษ์    บ. ดีเค รีเทล จํากัด 

 3. นายธนวัฒน์   ธนะปล้ืม  นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 

Farmer Shop ผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม และตัวแทนจากบ.ดีเค รีเทล 

จํากัดได้ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคล่ือนโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนการดําเนินการวิจัย โดยมี

ประเด็นสําคัญดังนี้  

 1. หัวหน้าโครงการวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้หารือกับตัวแทนจาก บ.ดีเค รี

เทล จํากัด เพื่อบอกวัตถุประสงค์ให้ทราบ เพื่อที่จะดําเนินการไปด้วยกัน 

 2. ในเบื้องต้นโปรแกรมน้ีสามารถตรวจเช็คจากทางหน้าร้านได้ว่า เข้าและออก จํานวน

เท่าไหร่ และสินค้าใน Stock คงเหลือเท่าไหร่ โดยมีการแสดงผลไปที่ Audit เพื่อที่ทาง Audit สามารถ

ติดตามผลได้ 

 3. รายละเอียดที่หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมต้องการสําหรับโปรแกรม ให้แบ่งเป็น 2 

ระบบ คือระบบบัญชี งบกําไรขาดทุน งบดุล Stock คงเหลือเพื่อแสดงแก่ทาง Audit อีกระบบ คือ 

อยากให้รู้แค่การบริหารจัดการหน้าร้านว่ามีสินค้าเข้า-ออกเท่าไหร่ ควรเป็นโปรแกรมใช้งานง่าย ไม่

สลับซับซ้อน เพื่อต่อไปอาจพัฒนาไปใช้ในกลุ่มชาวบ้าน 

 4. ข้อหารือสําหรับ รายละเอียด โปรแกรมสําเร็จรูป Point of Sale การควบคุม Stock 

และการจัดทํารายงานการเงิน สําหรับหน่วยจําหน่าย โดยในอนาคตอาจขยายเป็นการเชื่อมโยงใช้ใน

ระบบสาขา 

 5. ความเป็นไปได้ในการจัดทําโปรแกรม ที่สามารถนําไปใช้ได้ในเดือน พ.ย. 

 6. ขอให้ทางบริษัทจัดทําข้อเสนอสําหรับงบประมาณค่าใช้จ่าย 
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 ข้อสรุปที่ประชุมเห็นสมควร ให้นัดหมายเพื่อไปดูตัวแบบโปรแกรมที่สํานักงานใหญ่และ

จุดขายบริเวณห้างโลตัสบางใหญ่ ในเวลา 9.00 น.โดยดร.อภิรดี จะมารับผู้ประสานงานเวลา               

8.00 น. 

 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
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รายงานการประชมุ ครั้งที่ 6/2553 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553  เวลา 13.10 - 15.40 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

  2.  คุณวุฒิชัย        สารยศ           บริษัท เอด้า ซอฟท์ จํากัด 

 3.  นายสนธยา      สีแดง  เว็บมาสเตอร์ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.10 น. 

 

 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) ได้สอบถาม                     

คุณวุฒิชัย  สารยศ ถึงการใช้งานของโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง AdaPos 

Hypermart/Fashion  คุณวุฒิชัย  สารยศ ได้นําเสนอถึงโปรแกรมว่ามีทั้งหมดสําหรับกลุ่มธุรกิจ 3 

ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทางบริษัทได้รับมาตรฐานด้านซอฟท์แวร์จาก CMMI 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นที่ยอมรับ ลูกค้าที่ใช้ซอฟท์แวร์ของบริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด มี

บริษัทและร้านค้าที่มีชื่อเสียงมีลูกค้ามากกว่า 2,000 ราย  เช่น เดอะมอลล์ สยามพารากอน และ

ร้านแฟมิลี่มาร์ท และยังมี Partner ที่เข้าร่วม คือ บริษัท Microsoft Sipa และIBM เป็นต้น  

 ในส่วนของหน้าจอโปรแกรมในการเข้าใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Back Office และ 

Front Office ผู้ใช้งานจะต้องใส่รหัส User และ Password เพื่อเข้าใช้งาน สําหรับพนักงานแคชเชียร์จะ

เข้าไปใช้ในส่วนของ Front Office เป็นจุดแคชเชียร์อย่างเดียว ส่วนผู้จัดการร้านจะเข้าไปใช้งานในส่วน

ของ   Back Office จะใช้งานการ Scan สินค้า การนําเงินเข้า การลด การยกเลิก การเปิดบิล และ

การคืนสินค้า จะสามารถเซ็ตสิทธิ์การใช้งานให้กับพนักงานแคชเชียร์ได้ ซ่ึงโปรแกรมนี้จะสามารถรับ

คําส่ังใช้งานได้ทั้ง 2 แบบ คือ ปุ่มแป้นพิมพ์และหน้าจอทัชสกรีนได้ 

 การใช้งาน Software ผ่านเครื่อง Scanner เมื่อ Scan Bar Code จะข้ึนรายชื่อสินค้าให้ 

เมื่อ Scan แล้วจะสามารถส่ง Print Slip ได้ทันที คุณวุฒิชัย  สารยศ ได้แสดงตัวอย่างการคีย์สินค้า 

เมื่อมีมากกว่า 1 สินค้า และการค้นหาสินค้า จะแสดงรายงานการคํานวณ จํานวนสินค้าคงเหลือ 

ราคารวม และยกตัวอย่าง กรณีที่มีลูกค้าต่อคิวเยอะ จะมีการคัดบิลเมื่อลูกค้าต้องการสินค้าเพิ่ม 

และขายให้กับลูกค้าเจ้าต่อไปได้ โปรแกรมน้ีสามารถตรวจสอบยอดขายได้ เช็คราคาขายของสินค้า

แต่ละกลุ่มได้ เหลือจํานวนเท่าใดบ้าง ถ้าจะมอบส่วนลดในแต่ละช้ินสินค้า จะลดได้แค่ผู้ที่เป็น 

Member ลดได้แค่ระดับเดียว คิดลดได้ทุกสินค้าในบิล ถ้าต้องการได้ส่วนลดในแต่ละช้ินจะคิดเป็น
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โปรโมชั่นในช่วงเวลานั้น เท่านั้น Member สามารถเช็คยอดได้ แต่ระบบไม่มีการคํานวณเงินปันผล 

ไม่มีระบบเฉลี่ยคืน แต่มีระบบสะสม รายเดือน และรายปี เช่น ยอดซ้ือสะสมของนายสมชายภายในปี 

จํานวน 800,000 บาท 

 การยกเลิกสินค้าจะยกเลิกได้ 3 รูปแบบ คือ ยกเลิกบางรายการ ยกเลิกรายการ

สุดท้าย  และยกเลิกทั้งบิล จะมีให้เลือกเหตุผลในการยกเลิกบิล ซ่ึงตัวโปรแกรมสามารถให้เพิ่ม

สาเหตุได้ และจะคืนสินค้าเข้า Stock  สมารถตั้งสรุปการปิดรอบการขายได้   2 ช่วง คือ ช่วงเช้า-

เที่ยง และช่วงเที่ยง-เย็น เพื่อพิมพ์สรุปรายงานยอดขายในแต่ละวัน และการตรวจสอบจํานวนสินค้า 

ยอดขายในแต่ละวัน ซ่ึงคุณวุฒิชัย  สารยศ ได้ทดสอบการกรอกจํานวนเงินเข้าระบบ แคชเชียร์ควร

ทําการตรวจยอดขายให้ตรงกับจํานวนเงินที่โปรแกรมจะสรุปยอดรวมให้  

 การแสดงสรุปรายงานปุ่มประมวลผลโดย Back Office จะสรุปรายงานคํานวณภาษีให้ 

ซ่ึงแยกเป็นรายงานยอดขาย รายงานการคืนสินค้า รายงานยอดซ้ือ และรายงานการสะสมแต้ม ใน

ตารางจะมีช่ือสินค้า รหัสสินค้า กลุ่มสินค้า ยอดขาย ส่วนลด ราคาต่อหน่วย และสามารถเลือกช่วง

วันได้ สามารถ Export เป็น Excel ได้ สรุปรายงานสินค้าคงคลังได้ และแยกเป็นกลุ่มของสินค้า 

จํานวนรวมสินค้า 

 คุณวุฒิชัย  สารยศ ได้ทดสอบการกรอกสินค้าเข้า เมื่อซ้ือสินค้าจากตัวแทนจําหน่าย 

จะได้ส่วนลดแล้วสรุปราคา ซ่ึงถ้าพนักงานแคชเชียร์เป็นผู้ส่ังซ้ือจะแสดงสถานะว่ายังไม่สามารถ

อนุมัติได้ ผู้จัดการร้านต้องตรวจสอบและจึงอนุมัติสินค้าที่ส่ังซ้ือได้ จะแสดงสถานะว่าอนุมัติซ้ือแล้ว 

จะแสดงรายงานการสั่งซ้ือ ของจึงจะเข้า Stock  

 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ได้สอบถามว่า ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ต้องการตรวจสอบ

สินค้าใน Stock จะทําอย่างไร ซ่ึงคุณวุฒิชัย  สารยศ ได้ตอบว่าจะโชว์เป็น Report และทดสอบ

โปรแกรมแสดง Report  สรุปทุกรายการสินค้า มีเมนูตรวจสอบ Stock แสดงจํานวนสินค้าที่จัดซ้ือ 

และสินค้าคงเหลือใน Stock 

 ในส่วนของ Back Office สามารถเข้าใช้โปรแกรมตรวจเช็คยอดขายทั้งหมดได้ สามารถ

ตั้งชื่อสินค้า กําหนดราคาขายได้ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับราคาทั่วไป กับ ระดับราคาสมาชิก 

สามารถตรวจสอบประวัติการซ้ือ-ขาย มีเมนูตรวจนับสินค้าใน Stock สามารถตรวจสอบจาก

รายการสินค้า     กลุ่มสินค้า และผู้ขาย จะแจ้งสรุปรายงานได้ ซ่ึงทางบริษัท จะ Training การใช้งาน

โปรแกรมให้ด้วย โปรแกรมน้ีสามารถตรวจนับสินค้าและปรับ Stock สินค้า การปรับราคาต้นทุน

สินค้า ปรับราคาขายสินค้า (ในกรณีราคาสินค้าเพิ่ม) ซ่ึงสามารถเชื่อมต่อใช้กับโปรแกรมด้านบัญชี 

Fomula Winning ได้ เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปอีกชุดที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าเช่ือมต่อโปรแกรม  

 คุณวุฒิชัย  สารยศ ได้ทดสอบการแสดงการสั่งพิมพ์รายงานที่น่าสนใจในโปรแกรม 

การแจ้งจํานวนสินค้าคงเหลือ ซ่ึงต้องกําหนดจํานวนสินค้าต่ําสุดและสูงสุด เมื่อจํานวนสินค้าต่ํากว่า

ที่กําหนดไว้จะแจ้งเตือนให้จัดซ้ือสินค้าเข้า Stock เพิ่ม และสามารถกําหนดให้พิมพ์รายงานตาม
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ช่วงเวลาในการเปิดใช้เครื่องได้ เมื่อช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้าใช้บริการจํานวนมาก ต้องเปิดใช้เครื่อง

คิดเงินในจุดอ่ืนเพิ่มเติมหรือไม่ คุณวุฒิชัย  สารยศ ได้กล่าวถึงต้นทุนในการใช้เครื่องพิมพ์ควรใช้

เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix ราคาถูกว่า อายุการใช้งาน 5 ป ี

 ถ้าตกลงจะซ้ือจะกําหนดราคาด้าน Software ราคา 35,000 บาท ส่วนลด 15% เหลือ 

29,750 บาท และราคาด้าน Hardware ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Small PC ยี่ห้อ Lenovo 

(ราคา 17,900 บาท) จอมอนิเตอร์ (ราคา 4,850 บาท) ล้ินชักใส่เงิน (ราคา 3,000 บาท) Scanner 

(ราคา 4,500 บาท) และ Printer (ราคา  8,500 บาท) รวมทั้งส้ินราคา 38,750 บาท ยังไม่รวมภาษี 

และวัสดุอ่ืนๆ  ที่ยังไม่รวมในชุดน้ี เช่น กระดาษม้วนราคาม้วนละ 30 บาท ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์

ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Fujitsu ที่ใช้ในร้าน Seven-Eleven ร้าน Family Mart ทั้งชุดราคารวม 89,000 บาท 

ยังไม่รวมภาษี ซ่ึงมีอายุการใช้งานนานกว่า จากที่ข้อตกลงเปรียบเทียบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 

ชุดนี้ ซ่ึงได้ตกลงราคาในชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Fujitsu โดยภายในชุดประกอบไปด้วย  

 - เครือ่งคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Fujitsu 

 - เครื่อง Scanner 

 - โปรแกรม AdaPos Hypermart/Fashion 

 รวมทั้งส้ิน ราคา 123,250 บาท/ 1 ชุด ซ่ึงในชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ Small PC ยี่ห้อ 

Lenovo จะนําไปใช้งานใน Back Office และชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Fujitsu จะนําไปใช้

งานใน   Front Office 

 คุณวุฒิชัย  สารยศ ได้สอบถามถึงการ Training การใช้งานโปรแกรมให้จัดฝึกอบรมที่

ใด และให้ประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการร้านค้าปลีก เรื่องการคุมสินค้าต้อง Train ให้กับผู้คุม

สินค้าใน Stock และทางบริษัทจะดําเนินการส่งรายงานโปรแกรม AdaPos Hypermart/Fashion ให้ใน

ภายหลัง 

 

เลิกการประชุม    เวลา 15.40 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1-27

รายงานการประชมุ ครั้งที่ 7/53 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 – 11.00 น. 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์     ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย 

 2. ผศ.ดร. อภิรดี    อุทัยรัตนกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

 3. นายธนวัฒน์      ธนะปล้ืม  นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 

Farmer Shop ผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อ

ขับเคล่ือนโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนการดําเนินการวิจัย โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้  

 1. หัวหน้าโครงการวิจัยได้มีการหารือกับหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับความ

คืบหน้าและวางแผนที่จะคัดสรรสินค้า พร้อมทั้งประสานไปทางผู้ร่วมมือในโครงการเพื่อ

เตรียมพร้อมสําหรับบู๊ทของ Farmer Shop ในการเปิดตัว Farmer market ในวันที่ 27-28 พ.ย. 53 น้ี 

ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซต์ สวนสามพราน 

 2. หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม มีการสรุปแบบประเมินจากแบบสอบถาม แสดงให้เห็น

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยส่ิงที่คนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ เรียงลําดับความต้องการดังนี้ 

 2.1 คุณภาพ 

 2.2 ราคา 

 2.3 สินค้ามาจากเกษตรกร 

 2.4 การบริการ   

 โดยกลุ่มเป้าหมายในระยะแรก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มวัยทํางาน อาจ

ต้องการสินค้าจําพวกของใช้ ส่วนอีกกลุ่ม เป็น 2) กลุ่มวัยทํางาน ซ่ึงอาจต้องสร้างกระแสก่อนจึงจะ

ดึงดูดลูกค้ากลุ่มน้ีได้ โดย Concept คือ 1) สินค้าที่ทานประจํา 2) สินค้าพ้ืนๆ ที่ใช้ประจํา 3) 

กลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพและรักธรรมชาติ โดยเป็นสินค้าของมหาวิทยาลัยและเกษตรกร 

 3. โดยในช่วงแรกนี้ ภาพที่ออกมาคือ อยากให้ผู้เข้ามาร่วมต้องไม่ผิดหวังโดย  Image ที่

อยากให้เป็นคือ 1) เรื่องของคุณภาพ 2) เรื่องของราคา 3) เรื่องของสินค้าจากเกษตรกร 4) บริการ

ประทับใจ 5) การตกแต่งร้าน 6) ส่วนลด พร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมดําเนินการ

เรื่องส่งใบสมัครเพื่อขอใช้โลโก้ 
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 4. ในวันที่ 18 พ.ย. 53 จะมีการประชุมเพื่อคัดสรรสินค้าเข้าโครงการ Farmer Shop 

ได้แก่กลุ่มที่ผลิตและต้องการช่องทางการตลาด โดยการคัดเลือกสินค้า มีอยู่ 3 ช่องทางสําหรับ

ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ 1) ฝากขาย 2) หุ้นส่วน 3) ซ้ือขาด และนําสินค้าของแต่ละ

ที่มาเปรียบเทียบ เพื่อกําหนดมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายสําหรับรายการสินค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 54 รายการ 

 5. สรุปกระบวนการดําเนินการ ก่อนเปิดตัวบู๊ทใน วันที่ 27-28 พ.ย. 53 น้ี โดยในต้นน้ํา 

มีการคัดสรรสินค้า กลางน้ํา มีการวางแผนกระบวนการการทํางาน การจัดตั้งบู๊ทสําหรับคัดเลือก

สินค้า มีการศึกษาและทดสอบ Software สําหรับเก็บฐานข้อมูล 

 6. หารือเรื่องการประชาสัมพันธ์ หาช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook เพื่อ

อธิบายว่าสิ่งที่เรากําลังทํานั้นคืออะไร จึงได้มีการประสานกับทาง สถาบันรามจิตติ เพื่อปรึกษาใน

เรื่องของ Facebook โดยต้องการให้เครือข่ายเยาวชนร่วมสร้างสรรค์โครงการ Farmer Shop 

 7. เบื้องต้นทางหัวหน้าโครงการวิจัย ได้มอบหมายให้หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม เพื่อ

ประสานงานกับ ผอ. เพื่อทําโครงการความร่วมมือ ช่วยประสานงานกับผู้ประกอบการ เปิดบู๊ทงาน

ต่างๆ ในรอบปี และเชิญมาเป็นพี่เล้ียงช่วยในกระบวนการคิดและเข้าร่วมประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1-29

รายงานการประชมุ Farmer Market ตลาดสขุใจ 

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 -12.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณอรุษ นวราช  หัวหน้าโครงการวิจัย 

3. คุณศิริดารัตน์ เลขมาศ  นักวิจัย 

4. คุณวิชัย  มีสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 

5. นายธนวัฒน์ ธนะปล้ืม เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 

 ตามที่ได้นัดหมาย เพื่อหารือเตรียมการที่จะเปิดตัวโครงการ Farmer Market และ

พิจารณาในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมเรียนรู้ ภายในระยะเวลา (6 เดือน) รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ 

ตามวาระดังต่อไปนี้ 

 

 หารือเพื่อเตรียมการโครงการ Farmer Market 

- คุณอรุษ นวราช หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องการที่จะหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์ 

โดยต้องการ การแนะนําและความคิดเห็นจาก ผู้อํานวยการสถาบันฯ โดยทางสถาบันฯ มีแผนที่จะ

เปิดตัวโครงการ Farmer Shop ในงานน้ีด้วย จึงมีการหารือกัน โดยทางคุณอรุษเห็นด้วยกับการ

เปิดตัวโครงการ Farmer Shop Concept ในการหารือในวันนี้คือ ขยายผล/การวางตําแหน่ง 

- hilight ของงานในครั้งน้ี ทางสวนสามพรานมีการจัดพ้ืนที่ไว้สําหรับใช้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้และส่ือกลาง โดยมีจุดตรวจสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาถ้าลูกค้าต้องการ โดยจะ

ตรวจสารเคมีกําจัดแมลง ที่ตกค้างในผัก ผลไม้และธัญพืช  กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต, คาร์บาเมท, 

ไพเรทรอยด์, ออร์แกโนคลอรีน โดยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยผ่านชุดตรวจสอบ MJPK, 

GAP, GI และ Organic ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจสินค้านั้นทางกรรมการหารือกันแล้วสรุปได้ว่า 

ทางลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 50% อีก 50% ทางผู้ประกอบจะเป็นผู้ออกให้ 

- การประชาสัมพันธ์  ทางสวนสามพรานได้มีการประสานงานในเรื่องการ

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ เช่นเครือข่ายที่เกี่ยวกับ Green โดยล่าสุดได้มีการนัดหมายกับทางคุณถนัดศรี

เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ Farmer Market ซ่ึงก่อนหน้าน้ีทางผู้อํานวยการ 

สถาบันฯ ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ บน website ของสถาบันฯ และ

ประชาสัมพันธ์ไปทางเครือข่าย เกี่ยวกับโครงการนี้แล้ว 
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- การจัดล็อคและกฎระเบียบต่างๆ ของทางผู้ประกอบการร้านค้านั้น ได้มีการหารือ

ในที่ประชุมสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่นํามาจะต้องมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

มาจําหน่ายถึงมือผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม ส่วนการจัดล็อคสําหรับผู้ประกอบการนั้น เริ่มแรก

ทางสวนสามพรานเสนอให้ใช้การจับฉลาก เพื่อความเท่าเทียมกัน ในที่ประชุมจึงได้หารือและสรุปว่า 

สิทธิขาดทั้งหมดข้ึนอยู่กับทางหัวหน้าโครงการ เพื่อให้ภาพโดยรวมนั้นออกมาสวยงามและดูเป็น

ระเบียบ 

- จากทั้งหมด 31 บูธ (ลด - เพิ่มได้ตามสมควร) การเตรียมพ้ืนที่บูธ Farmer Shop 

ทางสวนสามพรานได้มีการเตรียมพ้ืนที่สําหรับบูธ Farmer Shop โดยมีการเตรียมป้ายร้าน ช้ันวาง

สินค้าต่างๆ ไว้แล้ว โดยทางสถาบันฯ ขอพ้ืนที่เพียง 3*3 ตารางเมตร สําหรับสินค้าที่จะนํามา

จําหน่ายในบูธFarmer Shop นั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดย

จะมีการคัดสรรสินค้า ข้ึนในวันที่ 18 พ.ย. 53 โดยให้ทางผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ที่สนใจเข้าร่วม

โครงการ นําสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ มาร่วมคัดสรรสินค้าได้ ณ ห้องประชุม ช้ัน6 อาคารวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 กรอบการบริหารจัดการแบรนด์ 
-  กรอบทิศทางและการวางตําแหน่ง 
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 พิจารณาปฏิทินกิจกรรมเรียนรู้ (6 เดือน)  

- รายระเอียดสําหรับการปฏิบัติ Format ของตารางกิจกรรม การ Follow up และ

ประเมินผล 

วิทยากร 

ว-ด-ป 
หลักสูตร กลุม่ จุดมุ่งหมาย 

ผลการ

ประเมิน 
ข้อแนะนํา กิจกรรม Follow up 

 เกษตรธรรมชาติ เครือข่าย

วิทยุ

กองทัพบก 

(50 คน)  

 

- ให้ความรู้

เรื่องการเลือก

ซื้อและบริโภค

พืชผัก

ปลอดภยัและ

สุขภาพทีด่ ี 

-ประเมิน

ความ

คิดเห็น  

 

- ความ

คิดเห็นของ

ผู้เข้าอบรม  

 

- ฟังบรรยาย 

- รับเอกสาร 

- ดูการสาธิต  

 

- หลังจาก 1 

เดือน   ติดตาม

การนําไปใช้

ประโยชน ์ 

 

 การจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยว  

      

 GAP       

 การรับรองอาหาร

ปลอดภัย  

      

 ปุ๋ยสั่งตัด        
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 นัดหมาย 

- ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย. 53 นัดพบ คุณสุกัญญา น้ําหมักมูลสุกร 

- ถ้าเป็นไปได้ ทุกอาทิตย์ในระหว่างดําเนินโครงการ มาประชุมกันเพื่อหารือและ

ติดตามประเมินผล 

- 9 พ.ย. 53 กันตนา นัดสัมภาษณ์ 9.00 น. 

- 18 พ.ย. 53 ประชุมเพื่อคัดสรรสินค้า 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานการประชมุ ครัง้ที่ 9/53 โครงการคัดเลือกสินค้า Farmer Shop 

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 11.00 น. 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย 

 2.ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

 3.นางสาวธนภรณ์ ผ่องประทุม  เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาและคัดเลือกสินค้า Farmer Shop  

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคล่ือนโครงการวิจัย

ให้เป็นไปตามแผนการวิจัย โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่น มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ห่อขนมเป็นกระดาษ 

ซ่ึงลดการใช้ฟรอยด์ได้มากกว่าครึ่ง สามารถลดปัญหาส่ิงแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แต่

วัตถุดิบมีราคาแพงกว่าฟรอยด์ทั้งห่อ แต่จากการสอบถาม ของบริษัทที่ผลิตห่อขนมของ

ไพรทิพนั้น ยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถทําได้ แต่อนาคตควรจะมีเป็นอย่างยิ่ง 

2. เป้าหมายของการคัดเลือกสินค้า Farmer Shop  

2.1 คัดเลือกสินค้าและผู้ผลิตที่ตั้งใจจะร่วมมือกับโครงการ โดยไม่ได้หวังแต่กําไร

ส่วนตัว มีเป้าหมายร่วมกัน 

2.2 ทําความเข้าใจกับรายละเอียดโครงการ และเป็นSupplier ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

หรือOTOP และ Green 

2.3 มองการตลาดเพื่อสังคม “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไม่ใช่เพื่อกําไร 

2.4 สร้างแบรนด์ ที่เป็นแบรนด์ของคนไทย  

2.5 คุณภาพของสินค้าได้มาตรฐาน  

2.6 เป็นสินค้าที่ช่วยสนับสนุนได้ 

2.7 หุ้นส่วน ช่วยจัดการ ทําร้านค้าโครงการ Farmer Shop 

2.8 เราจะเป็นได้ทั้งตลาดที่แน่นอนของสินค้านั้นๆ หรือสามารถฝากขายสินค้าได้ 

และซื้อขาดได้ 
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 3.การลงคะแนนของกรรมการ คือมีเกณฑ์ดังนี้ ทุกๆข้อต้องได้ระดับคําแนนไม่ต่ํากว่า 2 

คะแนน ถ้าต่ํากว่านี้ถือว่าคัดออก 

 4.การแยกประเภทสินค้าแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

  4.1  อาหาร   รหัสคือ A000 

  4.2  สินค้าอุปโภค  รหัสคือ B000 

  4.3  ของที่ระลึก  รหัสคือ C000 

 การใส่รายละเอียดสินค้าควรระบุจังหวัดที่แน่นอน เพราะอาจเป็นส่วนหนึ่งในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 

 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
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รายงานการประชมุ ครัง้ที่ 10/53 

โครงการคัดเลือกสินค้า Farmer Shop 

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 – 16.00 น. 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย 

 2. ผศ.ดร.อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

 3. นายธนวัฒน์  ธนะปล้ืม  นักวิจัยประจําโครงการ 

 4. นางสาวธนภรณ์  ผ่องประทุม  เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาและคัดเลือกสินค้า Farmer Shop  

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคล่ือนโครงการวิจัย

ให้เป็นไปตามแผนการวิจัย โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

 1. ความคืบหน้าที่ได้รับมอบหมาย ของหัวหน้าโครงการและหัวหน้าโครงการร่วม 

 -  คุณวิชัย ได้ส่งตาราง ของศูนย์การเรียนรู้ มาแล้ว 

 -  ในที่ประชุมหารือว่า ยังไม่เอากลุ่มผ้าไหม เพราะการเปิดตัวอยากได้ สินค้า

อุปโภคและบริโภค ก่อน 

 -  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมได้ทําหนังสือ จาก มกท. เพื่อขอความอนุเคราะห์ ส่ง 

ผู้อํานวยการ สํานัก 

 -  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ยังไม่ได้ประสานงานกับคุณศิริดารัตน์ เพราะไม่

สามารถติดต่อได้ 

 -  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม รายงานว่าทาง บ.Adum ยังไม่ได้รับการประสานงาน

ทาง สวนสามพราน 

 2. การประชุมเพื่อคัดเลือกสินค้า เข้าสู่ร้าน Farmer Shop ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 53 

ที่ห้อง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. จึงได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมการ 

  -  มีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะเลิศ การประกวดเครื่องหมายบริการของร้าน 

Farmer Shop โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อํานวยการ สกว. เป็นผู้มอบรางวัล 

  -  มีการประชุมผู้ที่ต้องการเข้าร่วมคัดเลือกสินค้า สู่ร้าน Farmer Shop โดยทาง

สถาบันฯ ได้รับข้อมูลจากทาง Website สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ทางแฟกซ์และ E-Mail โดยมี

ผู้เข้าร่วมคัดเลือก 21 ท่าน และมีสินค้าเข้าร่วม 52 รายการ 
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  -  การคัดเลือกสินค้าจะเริ่มเวลา 13.30 น. โดยมี ผู้อํานวยการจากสถาบันอาหาร 

และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก  

  -  โดยจําแนกผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาหาร (A) สินค้าอุปโภค (B) 

ของที่ระลึก (C) 

  -  มีการลงรายละเอียดของโครงสร้างของแบบประเมิน ในการคัดเลือกสินค้า 

 3.  งานแถลงข่าว เปิดตัวตลาดสุขใจและเปิดตัวตลาดสุขใจ 

  -  คุณสุชาดา ได้เชิญ ท่านรองฯ ไพบูลย์ รองนายกฯ มากล่าวเปิดงาน และบรรยาย

พิเศษ พร้อมทั้งเชิญ รศ. จุฑาทิพย์ และ ดร. ศรีลาภรณ์ มาร่วมในงานแถลงข่าว เปิดตัวตลาดสุขใจ 

ในเวลา 10.00 น. 

  -  หลังจากคัดสินค้าสู่ร้าน Farmer Shop แล้ว จะมีการนําสินค้าบางส่วนที่ได้รับ

การคัดเลือกนํา มาเป็นผลิตภัณฑ์เปิดตัวร้าน Farmer Shop by สวนสามพราน 

  -  หัวหน้าโครงการ ได้วางตัว ดร. อัฉริยา เพื่อแนะนําเรื่องตรวจสารเคมี ในศูนย์

เรียนรู้ ซ่ึงเป็น highlight ในงานนี้ 

  -  เปิดตัว ตลาดสุขใจ และ Farmer Shop by  สวนสามพราน ในวันที่ 27-28 

พฤศจิกายน 53 ทางสถาบนัฯ ประสาน กับทางองคมนตรี เปิดงาน ในเวลา 13.00 น. 

 4. เปิดตัวกระเช้าอวยพรปีใหม่ จัดจําหน่ายโดย Farmer Shop 

  -  คาดว่าจะเปิดตัวได้ใน วันที่ 15 ธ.ค. 53  

  -  1-2 ธ.ค. 53 รองฯ ปิติ ได้ขอ ให้ Farmer Shop ไปเปิดตัวที่ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มก. โดย Concept คือ กระเช้าอวยพรปีใหม่ จัดจําหน่ายโดย Farmer Shop  

  -  จําแนก Size ตามราคาของกระเช้าอวยพรปีใหม่ ออกเป็น 4 แบบ คือ 

200/500/900/1200 

  -  Concept คือ สินค้าภายในกระเช้า สามารถใช้ได้ทั้งปี เพื่อสุขภาพและมีคําว่า 

Farmer Shop อยู่ในกระเช้า  

  -  กระบวนการ ในการจัดทําโมเดล เพื่อนําเสนอ 

  -  คณะเศรษฐศาสตร์ 

  -  สถาบันฯ 

  -  สกว. 

  -  ร้านสหกรณ์/ศูนย์หนังสือ 

  -  ธกส. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

  -  มีการหารือเกี่ยวกับ โบว์ชัว ลักษณะของใบสั่งซ้ือ กระเช้าอวยพรปีใหม่ อาจเป็น

ใบส่ังซ้ือสินค้า จากทาง Website หรือเป็น แบบฟอร์ม จากทางร้าน 
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  -  มีการหารือเกี่ยวกับ การทําป้ายโฆษณา กระเช้าอวยพรปีใหม่ อาจทําเป็น โบว์

ชัว ป้ายตั้งตามสถานที่ต่างๆ เช่นเครือข่าย หรือในรูปของแคตตาล็อก  

  -  ซ่ึงหลังจาก ได้คัดเลือกสินค้าแล้ว ในที่ประชุมหารือว่า ควรประชาสัมพันธ์ แก่

เจ้าของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของ บรรจุภัณฑ์หีบห่อ ให้ตรงกับ Concept กระเช้าอวยพรปีใหม่  

 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
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รายงานการประชมุ ครัง้ที่ 11/53  

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.30 – 13.30 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย 

2. คุณพรพล เอกอรรถพร ที่ปรึกษาโครงการ Farmer Shop 

3. นายธนวัฒน์ ธนะปล้ืม นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 11.30 น. 

1. ผู้อํานวยการสถาบันฯ ทําหนังสือเชิญ คุณพรพล เอกอรรถพร ประธานเครือข่ายโอ

ทอปประเทศไทย ในงานแถลงข่าวเปิดตัวตลาดสุขใจ ณ โรงแรมสวนสามพราน ในวันที่ 

23 พ.ย. 53 เวลา 10.00 น. ที่จะเปิดตัวในวันที่ 27-28 พ.ย. 53 ซ่ึงในงานน้ี ได้มีการ

เปิดตัวร้าน Farmer Shop by สวนสามพราน ในวันที่ 27-28 พ.ย. 53 เช่นกัน 

2. คุณพรพล ได้ประสานกับทางเครือข่ายโอทอป เพื่อนําผลิตภัณฑ์ ร่วมจําหน่ายในร้าน 

Farmer Shop by สวนสามพราน อีกด้วย ประกอบไปด้วย 1) หนังปลากรอบ 2) เม็ด

มะม่วงหิมพานคั่วโบราณ 

3. ผู้อํานวยการสถาบันฯ หารือ กับคุณพรพล เพื่อเปิดตัว Farmer Shop ในงาน OTOP 

City ที่เมืองทองธานี ที่จะมีข้ึนในวันที่ 18-26 ธ.ค. 53 ภายใต้สโลแกน “ผ้าไทยใช้สบาย

สไตล์สากล”  

4. ผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้เชิญ คุณพรพล ประธานเครือข่าย OTOP ประเทศไทย มาเป็น

ที่ปรึกษาโครงการ Farmer Shop เพื่อที่จะเปิดตัว ร้าน Farmer Shop ร่วมกับ สินค้า 

OTOP ในงาน OTOP City โดยใช้ชื่อ “Farmer Shop OTOP”  

 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.  
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รายงานการประชมุคัดเลือกสินค้า Farmer Shop 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.40-17.00 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  น.ส. สายสุดา ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 

 3.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

 4.  คุณพัชรี ตั้งตระกูล ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

      อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 5.  คุณจิตรลดา นาคสู่สุข ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 

 6.  คุณอังคณา  ใจเล้ียง  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน์  สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

2.  นางสาวธราภรณ์ศรีงาม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3.  นางสาวผุสดี กล่ินเกษร เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

4.  นายสนธยา สีแดง  เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

5.  นางสาวธนภรณ์ผ่องประทุม เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

6.  นางสาวพรติมา คงศรี  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

 7.  นายธนวัฒน์ ธนะปล้ืม นักวิจัยประจําโครงการ     

 

เริ่มประชุมเวลา  13.40 น. 

 

 รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมประชุม และช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงานร้าน Farmer Shop ที่มีแนวคิดเป็น “ร้านค้า

ปลีกที่ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค ด้วยสินค้าจากเกษตรกรที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม” สําหรับการ

จัดตั้งและดําเนินโครงการตัวแบบ Farmer Shop เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ระบบธุรกิจสําหรับ

ร้านค้าปลีกที่จําหน่ายสินค้าเกษตรแบบไทยที่มีคุณภาพ โดยการดําเนินงานจะเป็นเรื่องของการคัด

สรรสินค้า พัฒนาสินค้า การวางแผนจัดหาและจําหน่าย การบริหาร การจัดการร้านค้าปลีก ภายใต้

แบรนด์ Farmer Shop โดยมีคําถามว่าจะทําอย่างไรให้แน่ใจได้ว่า สินค้าน้ีผลิตมาจากวัตถุดิบของ
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เกษตรกรไทยอย่างแท้จริง จากนั้นได้แนะนําคณะกรรมการคัดเลือกสินค้าทั้ง 4 ท่าน คือ ผศ. ดร. 

อภิรดี อุทัยรัตนกิจ คุณพัชรี ตั้งตระกูล คุณจิตรลดา นาคสู่สุข และคุณอังคณา ใจเล้ียง  

 ผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กล่าวรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ซ่ึง

ขณะนี้ Farmer Shop ได้ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบเครื่องหมายบริการ และดําเนินการขอจด

เครื่องหมายการค้าไว้แล้วในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจะเริ่มต้นตั้งร้านไว้ใน 

มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ แล้วจะขยายไปยังชุมชนต่างๆ ในอนาคต  

 รศ. จุฑาทิพย์ กล่าวว่าวันที่ 23 พ.ย. ที่จะถึงน้ีจะมีการเปิดตัวร้าน Farmer Shop ที่

โรงแรมสวนสามพรานซึ่งมี Farmer Market ตั้งอยู่ในแบรนด์ตลาดสุขใจ โดยจะขายสินค้าเกษตรทุก

วันเสาร์-อาทิตย์ โดยร้านในระยะแรกจะอยู่ในรูปแบบร้าน mobile และมีโครงการเปิดตัวทํากระเช้า

สินค้าสําหรับปีใหม่ให้สั่งทําได้ 

 ผอ. พัชรี ตั้งตระกูล  ช้ีแจงว่าสถาบันฯ จะเน้นด้านอาหาร ซ่ึงเป็นการต่อยอดงานวิจัย

ของสถาบันฯ เอง พยายามสร้างแบรนด์เคยู ฟู๊ด โดยพยายามรับสินค้าเข้ามาจําหน่ายในร้านเช่นกัน 

สําหรับปัญหาที่พบบ่อยๆ คือ เรื่องคุณภาพ สําหรับอาหารต้องคํานึงถึงความปลอดภัยด้วย โดยงาน

นี้จะทําหน้าที่รับสินค้าไปตรวจสอบคุณภาพให้หากต้องการให้มีการตรวจสอบ 

 จากนั้น รศ. จุฑาทิพย์ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมคัดเลือกสินค้าทั้ง 16 กลุ่มได้เสนอสินค้า

ของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีทั้งสินค้าอุปโภค/ บริโภค และของที่ระลึก โดยให้แนะนําช่ือสินค้า/ คุณสมบัติที่

โดดเด่น ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่านจะเปน็ผู้ให้คะแนนและทําการคัดเลือกสินค้า 

 เมื่อผู้เข้าร่วมเสนอสินค้าเพื่อคัดเลือกได้แนะนําสินค้าครบทั้ง 16 กลุ่มแล้ว ระหว่างรอ

การคัดเลือกของคณะกรรมการ รศ. จุฑาทิพย์ ได้ดําเนินเวทีปรึกษาขอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม

ทั้งหมดว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นแกนนําในการสร้างร้านค้าเพ่ือรองรับ

สินค้าจากเกษตรกรไทย ซ่ึงในที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่าเป็นสิ่งดี  จากนั้นได้เปิดประเด็นขั้นตอน

การทํางานว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเปิดตัวโครงการฯ มีบู๊ท Farmer Shop ที่ตลาดสุขใจ ในพ้ืนที่

บริเวณหน้าโรงแรมสวนสามพราน ซ่ึงจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวด้วย  

 โดยการทําร้าน Farmer Shop น้ีบาง Shelf จะให้หน่วยงานเข้ามาจัดทําเอง จึงขอฝากให้

ผู้เข้าร่วมทุกท่านว่าจะมีส่วนร่วมกับร้านอย่างไร สําหรับปีใหม่มีความคิดว่าอยากจะทําโครงการ

ของขวัญปีใหม่ โดยการจัดกระเช้าของขวัญ ซ่ึงต้องการแนวคิดว่าจะทํากระเช้ารูปแบบใดที่เป็น

เอกลักษณ์ที่น่าจดจําและน่าประทับใจ และถ้าใครมีแนวคิดดีๆ ให้ลองนํามาเสนอได้ ถ้าผ่านการ

พิจารณาแล้ว Farmer Shop จะรับผิดชอบดูแลเรื่องการเปดิตัวและการเก็บเงินให้ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ํามัน

เหลืองจาก จ.ตราด ลองคิดหาตะกร้าน่ารักๆ หรือ package ดีๆ ที่น่าสนใจมานําเสนอได้ แต่สิ่งหนึ่งที่

ต้องคํานึงถึงด้วยคือ ถ้ามีการสั่งของจํานวนมากจะต้องสามารถผลิตได้ทันต่อความต้องการด้วย 
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 รศ. จุฑาทิพย์ ได้เน้นย้ําว่าการทํางานน้ีจะเป็นแบบระยะยาว ซ่ึงต้องมีการสร้าง

เรื่องราว (Story) ของสินค้าและการดําเนินงาน ซ่ึงจะเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่าง

ยั่งยืน โดย Farmer Shop จะเป็นตัวรับประกันว่าสินค้าแบรนด์นี้มีมาตรฐาน มีคุณภาพที่รับประกันได้ 

 สุดท้ายเป็นการประกาศผลการคัดเลือกสินค้าที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการ ใน

เบื้องต้นมีสินค้าจํานวน 22 รายการที่ผ่านการคัดเลือก   

 เมื่อการประกาศผลเสร็จส้ิน รศ.จุฑาทิพย์ จึงขอปรึกษากับผู้ประกอบการที่ผ่านการ

คัดเลือกเพื่อจัดเตรียมสินค้าไปแสดงในงานเปิดตัวการจัดทําสินค้าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน จากนั้น

จึงกล่าวขอปิดการประชุมและขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการคัดเลือกในวันนี้ 

 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1-42

รายงานการประชมุหารือความร่วมมือระหว่างเครือข่าย OTOP และ farmer shop 

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 12.00-13.00 น. 

ณ อาคารชาเลนท์เจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น. 

รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  ผู้ประสานงานโครงการ farmer shop และ  คุณพรพล  

เอกอรรถพร ประธานเครือข่าย OTOP ประเทศไทย พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือถึง

แนวทางในการร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย OTOP และโครงการ farmer shop โดยมีประเด็นในการ

ปรึกษาหารือกัน ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันระหว่าง โครงการ Farmer shop และเครือข่าย  

OTOP ในรูปแบบของร้านค้าปลีก ที่เป็นศูนย์รวมในการจําหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าเกษตรแปรรูป 

เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าที่ผ่านกระบวนการคัดสรรแล้ว  

2. กรอบแนวทางความร่วมมือระหว่าง โครงการ Farmer shop และเครือข่าย  

OTOP ที่จะร่วมมือกันในการดําเนินงานร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Farmer shop โดยสินค้าภายใน

     

1 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงาน/ผอ.สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2 ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

3 คุณ พรพล เอกอรรถพร ประธานเครือข่าย  OTOP ประเทศไทย 

4 คุณ กิตติภพ นิลคํา รองประธานเครือข่าย OTOP ประเทศไทย (ภาค

กลาง) ประธานเครือข่ายฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

5 คุณ นิพนธ์ แก้วกาหลง รองประธานเครือข่าย OTOP ประเทศไทย (ภาค

อีสาน) ประธานเครือข่ายฯ จ.ร้อยเอ็ด 

6 คุณ นที แดงหนํา รองประธานเครือข่าย OTOP ประเทศไทย 

(ภาคใต้) ประธานเครือข่ายฯ จ.กระบี่ 

7 คุณ เกษมสันต์ เตียวกุล รองประธานเครือข่าย OTOP ประเทศไทย (ฝ่าย

ประสานงาน)  

8 คุณ ชนิสสา พรหมรัตน์ เลขานุการเครือข่าย OTOP ประเทศไทย  

9 คุณ พวงพรรณ ธนชาติบรรจง ประธานเครือข่ายฯ จ.ระนอง 

10 คุณ สุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

11 คุณ ผุสดี กล่ินเกษร เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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ร้านนั้น จะเป็นสินค้าที่ผ่านการคัดสรรของกลุ่ม OTOP  ที่มีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัด และมีจํานวน

สต็อกของสินค้าที่สามารถจัดส่งให้ได้ตามที่ทางร้านต้องการ และสินค้าอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสินค้าที่

ผ่านการคัดสรร จากโครงการ Farmer shop เพื่อเป็นการร่วมมือกัน 

3. การดําเนินงานที่ต้องครอบคลุมตั้งแต่ระบบจัดหา การกําหนดราคา ระบบสต๊อ

กสินค้า ระบบการบริหารจัดการซ่ึงจะมีการวางระบบร่วมกัน และให้มีการจัดทํา Model ต้นแบบ 

เพื่อเป็นการทดสอบระบบในเบื้องต้นก่อน  

4.   ในส่วนของพ้ืนที่ที่จะเปิดร้าน Farmer shop นั้น ทาง เครือข่าย  OTOP เสนอให้

เป็นศูนย์กลางใหญ่ที่กรุงเทพฯ ก่อน แล้วจึงกระจายตัวสู่ศูนย์ อบจ. ในแต่ละจังหวัด  

  หลังจากนั้น ทางคุณพรพล ได้มีการฝากให้โครงการ Farmer shop และเครือข่าย  

OTOP ไปหาแนวทางเพิ่มเติม เพื่อมาปรึกษาหารือกัน และมีการนัดประชุมกันประมาณหลังปีใหม่

ก่อนกลางเดือนมกราคม 

 

เลิกประชุม 13.00 น. 
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รายการประชุมโครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา 9.30-12.15 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2.  น.ส. สายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 

3.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม 

4.  คุณกัณฐกา ปนสันเทียะ  ร้านพรทิพย์ จังหวัดภูเก็ต 

5.  คุณศรีภา แสงฟ้าสุวรรณ  ร้านกล้วยอบเล็บมือนาง จังหวัดชุมพร 

6.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ  ร้านกล้วยอบเล็บมือนาง จังหวัดชุมพร 

7.  คุณลดาวัลย์ จิตขาว   ร้านมะขามแก้ว จังหวัดแพร่ 

8.  คุณวิษณุ  พรลักษณพิมล  ร้านมะขามแก้ว จังหวัดแพร่ 

9.  คุณอภิญญา แสงสวัสดิ์  ร้านไชโปวสามรส ครูประไพ จังหวัด 

       ฉะเชิงเทรา 

10.  คุณธนิดา สงวนสิน  ฟาร์มต้นเห็ดปริญญา จังหวัดชลบุรี 

11.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ร้านชาเขียวใบหม่อน GMP เกษตรอินทรีย์ 

12. คุณสุขุม ไวทยธํารงค์  ตําหรับแท้เครื่องแกงไทย ตราแม่เกตุ 

13. คุณลัดดา พรหมขุนทอง  กลุ่มผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ประดู่ลาย 

14. คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์  ร้านผลิตภัณฑ์ระงับกล่ิน Lalake’  

15. คุณพัชรัฐ อ่ิมปิติวงษ์  “อรรถ” ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวและเส้นผม  

       นครปฐม 

16. คุณพรเทพ แสงจันทร์  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ  

       นราธิวาส 

17. คุณสุไธจา แสงจันทร์  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ  

       นราธิวาส 

18. คุณภัสสธร ตันมณี   กลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร บ้านเกาะลอย  

       จันทบุรี 

19. คุณชาติชาย รงค์ทอง  กลุ่มโรลออนสารส้มและสมุนไพร  ลพบุรี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นายสุพจน์  สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

 2.  นางสาวผุสดี กล่ินเกษร  เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

 3.  นายสนธยา สีแดง   เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

 4.  นายธนวัฒน์ ธนะปล้ืม  นักวิจัยประจําโครงการ     

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 

 รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมแนะนําหัวหน้าโครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop: ผศ. 

ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงานร้าน Farmer Shop ที่มีแนวคิดเป็น 

“ร้านค้าปลีกที่ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค ด้วยสินค้าจากเกษตรกรที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม” ซ่ึงมี

แนวคิดที่จะเช่ือมโยงผู้ประกอบการกับผู้บริโภค ให้ผู้ประกอบการได้มีอาชีพอย่างยั่งยืน และให้

ผู้บริโภคได้กินอาหารและใช้สินค้าที่ปลอดภัย โดยการประชุมในวันน้ีจะเป็นการประชุมเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ   

 จากนั้น รศ. จุฑาทิพย์ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนะนําสินค้า ซ่ึงมีทั้งสินค้า

อุปโภคและบริโภค พร้อมกับอธิบายลักษณะการทํางานและปัญหาที่พบในการทํางานของแต่ละกลุ่ม 

รวมทั้งหมด 13 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

 1.  คุณสุขุม ตัวแทนจากผลิตภัณฑ์ “ตําหรับแท้เครื่องแกงไทย ตราแม่เกตุ” เป็นสินค้า

ประเภทเครื่องแกงสําเร็จรูปบรรจุหีบห่ออย่างดี สินค้ามีอายุ 1 ป ีมีตลาดเป้าหมายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนเรื่องผลิตภัณฑ์จากอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มี

ปัญหาเรื่องวัตถุดิบ  

 2.  คุณธนิดา สงวนสิน จาก “ฟาร์มต้นเห็ดปริญญา จังหวัดชลบุรี” เป็นผลิตภัณฑ์

เห็ดโคนในน้ําซอส ซ่ึงเดิมต้องทําเองทั้งหมดครบวงจร แต่ปัจจุบันเริ่มกระจายงานให้แก่เกษตรกร

ท้องถิ่นและแหล่งใกล้เคียงให้เป็นผู้เพาะปลูกเห็ดโคนโดยนําหัวเช้ือไปปลูกและจะรับซ้ือคืนทั้งหมด

โดยมีการประกันราคาให้ สําหรับปัญหาที่พบคือ ภาชนะบรรจุที่ต้องเก็บไว้ในขวดแก้วทําให้มีต้นทุน

สูง และน้ําหนักมากส่งผลกระทบต่อการขนส่งและขวดแตกง่าย และยังไม่มีแหล่งขายที่แน่นอน แต่

ข้อดีคือยังมีคู่แข่งในตลาดน้อย 

 3.  คุณสุไธจา และ คุณพรเทพ แสงจันทร์ จาก “กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ 

นราธิวาส” กลุ่มน้ีมีปัญหาคือวัตถุดิบ (น้ํานมแพะ) ที่ได้มีจํานวนไม่แน่นอน บางครั้งขาดตลาด 

บางครั้งมีปริมาณล้นตลาด และแพะที่เกษตรกรเล้ียงมักตายโดยไม่ทราบสาเหตุ และชาวบ้านเองก็

ไม่เอาใจใส่เนื่องจากไม่รู้แหล่งว่าเมื่อได้น้ํานมแพะมาแล้วจะเอาไปทําอะไรหรือขายให้ใครต่อไป 

นอกจากนี้ยังไม่มีแหล่งวางจําหน่ายที่แน่นอนเช่นกัน 
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 4.  คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ จาก “ร้านผลิตภัณฑ์ระงับกล่ิน Lalake’” เป็นผลิตภัณฑ์ที่

สกัดจากไพร ว่าน และสมุนไพรจีน โดยได้วิชาความรู้จากบรรพบุรุษที่มาจากประเทศจีน แล้วมา

พัฒนาผิตภัณฑ์ให้มีกลิ่นหอมน่าใช้ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างดําเนินการรับรองมาตรฐาน GMP   

 5.  คุณชาติชาย รงค์ทอง จาก “กลุ่มโรลออนสารส้มและสมุนไพร ลพบุรี” วัตถุดิบคือ

สารส้ม ส่ังจากสมุทรปราการ เน้นลูกค้าในประเทศ 

 6.  คุณภัสสธร ตันมณี จาก “กลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร บ้านเกาะลอย จันทบุรี” เป็น

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ําสํารองบรรจุกระป๋อง โดยการรวมกลุ่มของชาวบ้านในอําเภอแก่งหางแมว ซ่ึง

มีลูกสํารองอยู่ในท้องที่เป็นจํานวนมากและคาดว่าอนาคตจะมีวัตถุดิบเพิ่มมากข้ึนเนื่องจากกําลัง

ดําเนินการให้เกษตรกรปลูกต้นสํารองเพิ่มด้วย นอกจากน้ียังทําเป็นเครื่องด่ืมสํารองชนิดผง

สําเร็จรูป ชงน้ําร้อน ซ่ึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีน้ําตาล เหมาะที่จะ

ใช้เป็นเครื่องดื่มสําหรับทุกเพศทุกวัย และยังมีน้ํามังคุดโดยผลิตจากมังคุดอินทรีย์เท่านั้น ล่าสุดยังได้

ทําผักโขมจีนผง ซ่ึงมีวิตามินและเกลือแร่สูง โดยรับซ้ือวัตถุดิบจากในอําเภอแก่งหางแมว ได้รับความ

สนใจมากเช่นกัน แต่ยังมีปัญหาคือวัตถุดิบยังไม่มีตลอดทั้งปีซ่ึงต้องหาทางพัฒนากันต่อไป 

 7.  คุณลดาวัลย์ จิตขาว จาก “ร้านมะขามแก้ว จังหวัดแพร่” เป็นสินค้าที่มีข้อจํากัดคือ 

ต้องวางสินค้าไว้ในห้องแอร์เท่านั้น เพราะถ้าโดนอากาศร้อนจะทําให้เสียรูปไป และปัญหาอีกข้อหนึ่ง

คือปัจจุบันน้ําตาลขาดตลาดเป็นอย่างมาก แต่สําหรับมะขามนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ส่วนบรรจุ

ภัณฑ์ที่เป็นหีบห่อกะทัดรัดน่ารักนั้นลูกสาวเจ้าของเป็นคนออกแบบเอง 

 8.  คุณบรรหาร จาก “ร้านกล้วยอบเล็บมือนาง จังหวัดชุมพร” พบปัญหาคือ

วัตถุดิบคือกล้วยเล็บมือนางนั้นมีไม่เพียงพอ เมื่อพยายามขยายฐานการปลูกกล้วยไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ 

เช่น เดิมปลูกที่ จ. ชุมพร เมื่อทดลองไปปลูกที่ จ. กาญจนบุรี ก็พบปัญหาในการปลูกทําให้ได้ผล

ผลิตน้อย จึงกําลังหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้ 

 9.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ จาก “ร้านชาเขียวใบหม่อน GMP เกษตรอินทรีย์” เป็น

กลุ่มสหกรณ์ ที่ร่วมลงทุนนําเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยจากต่างประเทศ และได้มาตรฐานการผลิต แต่

ที่พบปัญหาคือ สถานที่วางจําหน่ายที่มักจะต้องเสียค่าธรรมเนียมแพงมากเกินควร จึงต้องการหา

ตลาดที่วางจําหน่ายอย่างเหมาะสม 

 10.  คุณกัณฐกา จาก “ร้านพรทิพย์ จังหวัดภูเก็ต” เป็นร้านค้าที่มีเริ่มเครื่องจักรได้

มาตรฐานการผลิตเช่นกัน แต่ที่พบคือปัญหาวัตถุดิบ และอายุของผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีอายุการเก็บได้

ไม่นาน แต่ผู้บริโภคหรือร้านค้าที่นําไปวางจําหน่ายมักต้องการอายุการเก็บที่นานมากกว่า 1 ป ี

 11.  คุณลัดดา พรหมขุนทอง จาก “กลุ่มผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ประดู่ลาย” เป็น

การรวมกลุ่มที่ อ. ทับสะแก ผู้ปลูกมะพร้าวแหล่งใหญ่ของประเทศ นํามาสกัดเป็นน้ํามันมะพร้าว

บริสุทธิ์ ซ่ึงส่วนมากเป็นที่ต้องการของร้านสปา แต่ปัญหาที่พบคือกลุ่มไม่มีผู้ เ ช่ียวชาญด้าน

การตลาด เมื่อมีบริษัทจากต่างประเทศให้ความสนใจจึงยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยตกลงเรื่อง
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การตลาด และขณะน้ีสวนมะพร้าวก็ประสบปัญหาภาวะแล้ง และแมลงศัตรูพืชทําให้ได้ผลผลิตไม่

เพียงพอต่อความต้องการอีกด้วย 

 12.  คุณอภิญญา แสงสวัสด์ิ จาก “ร้านไชโปวสามรส ครูประไพ จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

เป็นการรวมกลุ่มชาวบ้านช่วยกันผลิต ซ่ึงวัตถุดิบได้จากท้องถิ่น แต่ยังไม่มีแหล่งวางจําหน่ายที่

แพร่หลาย เนื่องจากปัจจุบันวางจําหน่ายที่ตลาดน้ําจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งเดียวเท่านั้น 

 13.  คุณพัชรัฐ อ่ิมปิติวงษ์ จาก “อรรถ: ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวและเส้นผม นครปฐม” เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ตั้งใจทําเพื่อใช้เป็นของขวัญของฝากแบบไทยๆ แต่ยังไม่เป็นที่

รู้จักอย่างแพร่หลายเนื่องจากยังไม่มีสถานที่วางจําหน่ายอย่างกว้างขวางเท่าใดนัก 

 เมื่อตัวแทนจากผู้ประกอบการทั้ง 13 กลุ่มได้แนะนําสินค้าเรียบร้อยแล้ว รศ.จุฑาทิพย์ 

ได้กล่าวถึงรายละเอียดในการดําเนินงานภายใต้โจทย์ที่ว่า จะทําอย่างไรให้ผู้บริโภคยอมรับมาตรฐาน

คุณภาพของสินค้าในร้านว่ามีคุณภาพดี ซ่ึงจะต้องให้ชื่อร้าน Farmer Shop นั้นเป็นตัวรับประกันการ

คัดเลือกสินค้าเข้าร้าน โดยสินค้าในร้านนั้นจะมีทั้งสินค้าอุปโภค /บริโภค และของที่ระลึก 

 ปัจจุบันเริ่มเปิดขายอยู่ที่ตลาดสุขใจ ในบริเวณพ้ืนที่ของโรงแรมสวนสามพราน จ.

นครปฐม ซ่ึงเปิดขายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และมีการวางแผนจะไปจัดร้านที่ 

กฟผ. ในวันที่ 5-7 ม.ค. 2554 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการด้วย จากนั้นได้เปิดเวทีขอความคิดเห็น

จากผู้ประกอบการว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้ซึ่งทุกคนสรุปตรงกันว่าเหน็ด้วยกบัการเข้า

ร่วมโครงการในการนําสินค้าเข้ามาวางจําหน่ายที่ร้าน Farmer Shop และมีความเชื่อมั่นใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกันคัดเลือกตัวแทนกลุ่มให้เป็นผู้ประสานงานของกลุ่ม 2 

ดังต่อไปนี้ 

1. คุณกาญจนา  คูหากาญจน์   หัวหน้ากลุ่ม กลุ่ม 2 

2. คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ ผู้ช่วยประสานงาน กลุ่ม 2 

3. คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์ คณะกรรมการกลุ่ม 2 

4. คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ คณะกรรมการกลุ่ม 2 

5. คุณธนิดา  สงวนสิน คณะกรรมการกลุ่ม 2 

 

จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ได้ชี้แจงกําหนดการประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop อีก 2 ครั้งคือ 

1. วันที่ 5-7 ม.ค. 2554 ที่ กฟผ. หากสนใจฝากสินค้าวางแสดงและจําหน่ายได้กับ

สถาบันฯ 

2. งานเกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จะมีการตั้งร้านที่อาคาร

จักรพันธ์ 

 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 2/2554 

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 9.30-15.00 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  น.ส. สายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 

 3.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ  หัวหน้าโครงการ Farmer Shop 

 4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหาร 

 5.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการฯ 

 6.  คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์  กรรมการบริหาร 

 7.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหาร 

 8.  คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล  ที่ปรึกษาโครงการฯ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  นางสาวผุสดี กล่ินเกษร  เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

 2.  นายธนวัฒน์ ธนะปล้ืม  นักวิจัยประจําโครงการ     

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า

ของโครงการ Farmer Shop ซ่ึงมีโครงการแสดงสินค้า ณ สถานที่ 4 แห่ง ดังต่อไปนี้ 

  1.  การจัดนิทรรศการงานวิจัย ที่อาคารจักรพันธ์ ในงานเกษตรแฟร์ปี 2554  ณ 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน (วันที่ 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 2554) อยู่ระหว่างการเตรียมงาน 

  2.  โครงการ Farmer Shop ณ ตลาดสุขใจ สวนสามพราน จ. นครปฐม มีการวาง

จําหน่ายสินค้าการเกษตรจาก บริษัท ADAMS ซ่ึงเป็นผักออแกนิคส์ โดยเปิดตลาดทุกวันเสาร์-

อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  3.  โครงการ Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของคณะ กรรมการฯ ซ่ึงคาดว่าจะได้พ้ืนที่ 44 ตร.ม. มาปลูกสร้างเป็นร้าน Farmer Shop พร้อมกับ

นําร่างแบบการก่อสร้างร้านแบบต่างๆ มาให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 
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  4.  โครงการ Farmer Shop ณ กฟผ. ซ่ึงทีมงานของ สว.สก. ได้ไปจัดบู๊ทแสดงสินค้า

เมื่อวันที่ 5-7 ม.ค. 2554 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ พร้อมกับได้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์จากการทําแบบสอบถามข้อคิดเห็นจากผู้เข้าชม 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 1/2554 

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม 

 

วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

  การแสดงสินค้า ณ กฟผ. เมื่อวันที่ 5-7 ม.ค. 2554  มีสินค้าวางแสดงและจําหน่าย

จํานวน 117 รายการ มียอดขายตลอด 3 วันโดยรวมทั้งส้ินประมาณ 23,000 บาท (ไม่รวมรายได้

ของข้าวเกิดบุญและผักออแกนิคส์ของบริษัท ADAMS) และได้ทําแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้

เข้าชมงาน พบว่าทุกคนให้ความสนใจร้าน Farmer Shop สําหรับปัญหาที่พบคือเจ้าหน้าที่ประจําร้าน

ยังมีความเข้าใจในตัวสินค้าอยู่น้อยเนื่องจากไม่มีข้อมูลจากผู้ประกอบการจึงไม่สามารถแนะนํา

สินค้าให้แก่ผู้เข้าชมได้  

 

วาระที่ 4  เรื่องเพือ่พิจารณา 

  รศ. จุฑาทิพย์ ได้นําเสนอการวางกรอบแนวทางการบริหารของโครงการ Farmer 

Shop พร้อมให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากรอบพันธกิจ วัตถุประสงค์ และทิศทางคร่าวๆ ของ

โครงการ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 พันธกิจ  

 1.  ส่งเสริมให้สมาชิกพึ่งพา และร่วมมือในการดําเนินธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูป โดย

ผ่านกระบวนการบริหารจัดการโซ่อุปทาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การผลิต การตลาด การ

กระจายสินค้าในแนวทางของระบบธุรกิจที่เป็นธรรม 

 2.  สร้างรูปแบบร้าน Farmer Shop ให้เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ที่

ต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และต้องการอุดหนุนสินค้าไทย ในระบบ Fairness 

 วัตถุประสงค์ 

 1. ส่งเสริมความรู้ และให้คําปรึกษาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโซ่

อุปทานระบบธุรกิจเกษตรแปรรูป ร้านค้าปลีกแก่สมาชิก 

 2.  เสริมสร้างศักยภาพแก่สมาชิกให้สามารถดําเนินธุรกิจเพื่อการแข่งขันอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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 3.  สร้างแบรนด์ Farmer Shop ในการขับเคล่ือนระบบธุรกิจของสมาชิกในแนวทางของ 

Fairness และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 4.  แสวงหาช่องทางและโอกาสทางธุรกิจภายในแบรนด์ Farmer Shop เพื่อพัฒนา

ระบบธุรกิจค้าปลีกทางเลือกให้กับประชาคมทั้งใน-ต่างประเทศ 

 กลุ่มเป้าหมาย มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 1. ผู้ประกอบการ ได้แก่ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอทอปและSMEs ที่มี

คุณสมบัติตามเงื่อนไข 

 2.  ผู้บริโภค ที่สนใจบริโภคสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย และต้องการสนับสนุนสินค้าไทย 

และผู้ประกอบการที่มีจิตสํานึก การค้าที่เป็นธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะผนึกกําลังความร่วมมือในระบบธุรกิจร่วมกัน 

ซ่ึงจะสามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และใช้ Brand Farmer Shop ในการขับเคล่ือนธุรกิจสู่เป้าหมาย

ร่วมกัน 

 2.  ผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ที่ได้รับการ

รับรองและราคาที่เป็นธรรม  

 3.  เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับนโยบายที่เปิดเสรีอาเซียนที่ Farmer Shop จะช่วยลด

ปัญหาการขาดดุลการค้าจากสินค้าจากต่างประเทศ 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ 3 ปี 

 

 

ที่ประชุมใหญ่สมาชิก 

คณะกรรมการบริหาร 

Board of Directors 

ผู้จัดการ 

ที่ปรึกษา 

เลขานุการ การเงิน-บัญชี จัดซื้อ บริหารสินค้า 

คงคลัง 

ระเบียบ 

เพิ่มคณะกรรมการบริหารฯ (ดร. 

อัจฉริยา  มณีน้อย) 
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ปีที่ 1: 

 1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานตามวัตถุประสงค์ 

 2.  พัฒนาระบบงานจัดซื้อ และฐานข้อมูล 

 3.  พัฒนาระบบร้านค้าปลีก  

ปีที่ 2: 

 1.  พัฒนารูปแบบร้านค้าให้ทันสมัยภายใต้แบรนด์ Farmer Shop 

 2.  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการที่มีจิตสํานึกการค้าที่เป็นธรรม และการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

 3.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า Farmer Shop ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและได้

การรับรองมาตรฐาน 

ปีที่ 3: 

 1.  พัฒนารูปแบบร้านค้าให้มีศักยภาพมากข้ึน 

 2.  ขยายผลช่องทางการดําเนินธุรกิจ Farmer Shop ทั้งใน-ต่างประเทศ 

การวัดและประเมินผล 

 1.  จํานวนผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะสมาชิก 

 2.  จํานวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาด้านการผลิต-การตลาด 

 3.  จํานวนลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคเพิ่มข้ึน 

 4.  จํานวนลูกค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มข้ึน 

 5.  ยอดขายเพิ่มข้ึน 

 6.  การเจริญเติบโตทางธุรกิจของร้านต้นแบบ 

 7.  ความพึงพอใจของสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการ/ผู้บริโภค 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 

 1.  ความเป็นเอกภาพของผู้ประกอบการที่เข้ามาเป็นสมาชิก 

 2.  รูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผน ภายใต้โซ่อุปทาน 

 3.  การมีนวัตกรรม และผลผลิตสร้างสรรค์ที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและคนในสังคม 

พร้อมกันน้ี ผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการฯ ได้จดทะเบียนโลโก้ของร้าน 

Farmer Shop ที่กรมทรัพย์สินไว้แล้ว ดังภาพ 
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 จากนั้นคุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้แสดงข้อคิดเห็นว่าโครงการ 

Farmer Shop จะจัดตั้งเป็นหน่วยงานในการบริหารด้านการเกษตรเพื่อเป็นการยกระดับ โดยทํา

หน้าที่เช่ือมโยงระหว่าง ผู้ผลิตกับผู้บริโภค ซ่ึงร้าน Farmer Shop จะเพ่ิมศักยภาพขีดการแข่งขันของ

สินค้า และทุกคนเหมือนเป็นคณะกรรมการบริหารของโครงการ นอกจากน้ียังมีจุดแข็งที่พอจะมี

งบประมาณต้นทุนอยู่บ้างแล้ว และมีผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการและเครือข่าย แต่สิ่งที่

ยังต้องคํานึงถึงคือ  

 1.  มีร้านต้นแบบหลายร้าน เช่น ร้านในตลาดสุขใจ สวนสามพราน จ. นครปฐม ที่เรา

เหมือนเป็นผู้สนับสนุนโดยมีสวนสามพรานเป็นผู้จัดการ แต่ที่เรากําลังจะเริ่มทําต่อไปน้ีจะเป็นร้าน

หลักซ่ึงต้องมีความรอบคอบในการดําเนินงาน 

 2.  ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสีย และจะต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

 3.  ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแต่ละรายนั้นไม่ได้เข้าร่วมกับโครงการฯ เป็นแห่งแรก แต่จะ

มีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้นจึงควรลดราคาลงนิดหน่อยเพื่อเป็นจุดเด่นในการดึงดูดลูกค้า 

สําหรับจุดเด่นของร้าน Farmer Shop คือ 

 1.  เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Food Healthy Products) 

 2.  มีความยุติธรรม (Fairness) ทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

 และเสนอให้โครงการ Farmer Shop น้ีเป็น Fairness Project พร้อมแนะนําเกี่ยวกับโลโก้

ร้านโดยให้เพิ่มขนาดวงรีที่เป็นรูปคนจับมือกันใต้ตัวเอฟ เพื่อให้ดูมีพลังมากข้ึน และได้เสนอความคิด
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ให้ทํามาสคอตประจําร้าน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นพ้องกันว่าให้ใช้รูป “ความย้ิม” เป็น

สัญลักษณ์ 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้แสดงข้อคิดเห็นไว้ว่า  

 1.  เราต้องเตรียมคําตอบสําหรับร้านอ่ืนที่ผู้ประกอบการนําสินค้าไปวางจําหน่ายด้วยว่า 

ร้าน Farmer Shop เน้นความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

 2.  สินค้าที่จะเข้ามาวางจําหน่ายในร้าน ควรต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างหนึ่ง

อย่างใดมาก่อน เพื่อยืนยันความมีคุณภาพของร้าน 

 3.  เสนอให้มีสโลแกนของหน่วยงานเพื่อความน่าสนใจและสามารถตอบโจทย์ของ

ผู้บริโภคได้ เช่น “ของดีและราคาเป็นธรรมต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค” หรือ “สังคมได้กําไร คนไทยได้

ประโยชน์”  

 4.  คณะกรรมการบริการงานต้องมีความแข็งแรง สามารถแสดงความคิดเห็นอย่าง

ตรงไปตรงมา เพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ร้าน  

 5.  ส่ิงที่คณะกรรมการวิตกมากที่สุดกับโครงการน้ี คือ จํานวนคนผู้รับผิดชอบการ

ทํางาน เนื่องจากเกรงว่าจะมีคนทํางานน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องทํา และระบบงานยังไม่

เป็นรูปธรรม จึงยังไม่สามารถก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ ซ่ึงเหล่าน้ีต้องร่วมกันหาทางแก้ไขอุปสรรค

ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน เพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบรืน่ได้ 

 

 ข้อสรุปในที่ประชุม 

 1.  ใช้พ้ืนที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างเป็นโชว์รูม (Show 

Room) ของโครงการร้าน Farmer Shop โดยตั้งร้านค้าที่ตลาดสุขใจ สวนสามพราน และ กฟผ. เป็น 

Outlet 

 2.  เงินที่จะนํามาลงทุนในการก่อสร้างร้าน ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ในเบื้องต้นจะใช้การ

เปิดรับบริจาคจากผู้สนับสนุน และผู้ประกอบการ 

 3.  ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารให้ได้รับเบ้ียประชุมครั้งละ 1,000 บาท/ราย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และนัดประชุมทุกวันจันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยนัดครั้งต่อไปใน

วันจันทร์ที่ 31 ม.ค. 2554 ณ ห้อง 214 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 4.  แนวคิดเด่นของร้าน Farmer Shop คือ สินค้าดี ราคาถูก ซ่ึงสินค้าจะเน้นจําพวก

สินค้ารักษ์สุขภาพ  

 5.  แจ้งแก่ผู้ประกอบการที่นําสินค้ามาวางจําหน่ายในร้าน ให้ส่งเรื่องราวของสินค้าที่

เป็นจุดเด่นมายังสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและบันทึกไว้ใน

ร้านค้าอิเล็คทรอนิคส์ของเว็บไซต์ http://cai.ku.ac.th/farmershop/farmershopmain.html 



 1-54

 6.  ให้ ดร. อัจฉริยา มณีน้อย นักวิจัยของโครงการฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร

อีก 1 ท่าน 

 7.  ให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอแนวคิดวางภาพอนาคตที่จะใช้เป็น Wording และวิสัยทัศน์ 

ในการสร้างแบรนด์ Farmer Shop 

 8.  งานเกษตรแฟร์ ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน ที่จะจัดข้ึนในวันที่ 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 

2554 ที่จะถึงนี้ผู้ประกอบการรายใดสนใจนําสินค้าร่วมแสดงและจําหน่ายให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ สว.สก. 

เพื่อกําหนดจํานวนสินค้าที่เหมาะสมเนื่องจากพื้นที่จัดแสดงมีขนาดจํากัด 

 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น 
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รายงานการประชมุหารือแนวทางความร่วมมือกบั ฝ่ายตลาดสด The mall 

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.45-12.00 น. 

ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2. นางสาวสุมณฑา ศรีคํานวน ผู้จัดการส่วนสรรหาสินค้าตลาดสด The mall 

 3. นายสุพจน์   สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวแนะนําความ

เป็นมาของโครงการวิจัย โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นที่สําคัญ คือ การส่งเสริมการตลาดข้าว

คุณธรรม ในปัจจุบันขาดความต่อเนื่อง มีสาเหตุมาจากขาดความต่อเนื่องในการประสานงาน ใน

ส่วนของThe mall ก็มีการสับเปล่ียนตําแหน่งของบุคลากรในองค์กร อีกทั้งทางเกษตรกรข้าว

คุณธรรมมีจุดอ่อนเรื่องการทําการตลาด ขาดการประสานงานแตกต่างจาก supplier ที่ป็นบริษัท

เอกชนจะมีเซลล์เข้าไปติดต่ออย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

 ข้าวเกิดบุญ ยังไม่สามารถจําหน่ายใน The mall ได้เพราะติดปัญหาเรื่องบรรจุภัณฑ์ อีก

ทั้งการบริหารงานใน The mall มี 2 ส่วนคือ ฝ่ายตลาดสด และฝ่ายโกลด์สรีย์ ซ่ึงข้าวเกิดบุญที่มี

น้ําหนัก 5 กก.จะถูกจําแนกสินค้าไปอยู่ฝ่ายโกลด์สรีย์ ช่องทางการนําสินค้า Farmer shop ใน The 

mall มี 2 ช่องทาง คือ 

 1.เข้าในรูปแบบแบรนด์ของสินค้าเอง ผลิตโดยเกษตรกร จําหน่ายโดย ร้าน Farmer shop  

 2.เข้ามาเช่าพ้ืนที่ออกบู๊ท 

  แนะนําให้ทําการทดลองสื่อสารทางการตลาดก่อน โดยจัดเป็นสินค้าโปรโมท โดยทาง 

The mall มีรูปแบบเงือนไข คือ 

 1. ระบบเครดิต โดยทาง The mall เครดิต 15 วัน สามารถส่งสินค้าได้เมื่อมีออเดอร์

เท่านั้น 

 2. ระบบฝากขาย โดยทาง The mall จัดสรรพื้นที่ให้ ผู้ค้าดูแลจัดร้านเอง  

 จากการประชุมในครั้งนี้มีข้อสรุปคือ The mall ยินดีให้การสนับส่งเสริม ร้าน Farmer 

shop ซ่ึงจะจัดพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการโปรโมทสินค้าร้าน Farmer shop โดย มีแนวทางความร่วมมือ 

2 ช่องทาง คือ 

 1. โครงการจําหน่ายสินค้าในพื้นที่ประจําโดย Gluemet market  
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 2. โครงการจัด Even Hall แสดงสินค้า ซ่ึงจะเตรียมซุ้มแสดงสินค้าขนาด 3×3 เมตร 

โดยร้าน Farmer shop จะใช้อุปกรณ์ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ที่ทาง The mall จัดให้ โดยจะมีการส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอบรมการขายกับทาง The mall (มีอายุบัตร 1 ป)ี 

 ทั้งน้ีคุณสุมณฑา ได้นําเสนอแผนการจัด Even hall ประจําปี 54 ของ The mall เพื่อ

กําหนดเวลาในการโปรโมทสินค้า Farmer shop โดยได้วางเป้าหมายร่วมเทศการงานอาหาร

ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม ที่ The mall บางกะปิ  

 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที ่3/2554 

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 9.30-14.00 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2.  น.ส. สายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 

 3.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ  กรรมการบริหาร (แทน) 

 4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหาร 

 5.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการฯ 

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้คุณสายสุดารายงาน

รายละเอียดการจัด Road Show ในงานเกษตรแฟร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้

ทําการจัดบู๊ทนิทรรศการเกี่ยวกับร้านค้าปลีกต้นแบบ Farmer Shop บนอาคารจักรพันธ์ และบู๊ทพ้ืน

ที่ด้านล่างข้างอาคารจักรฯ ได้มอบให้คณะกรรมการบริหารชั่วคราว ร้าน Farmer Shop ให้ออกแบบ

และจัดร้านเพื่อจําหน่ายสินค้าในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค. 54 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 แต่

ไม่มีข้อมูลหรือเรื่องราวที่อธิบายจุดเด่นของสินค้าแต่ละชนิดที่มาวางจําหน่าย และการจัดวางสินค้า

ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงาน เนื่องจากสัดส่วนของขนาดพ้ืนที่และจํานวนสินค้าไม่

สมดุลกัน นอกจากน้ีผู้เข้าชมงานยังแนะนําให้นําสินค้าไปวางจําหน่ายในร้านดอยคํา หรือโครงการ

หลวง ไม่น่าจะต้องลงทุนทําร้านใหม่เองซึ่งผู้ชมงานเป็นสมาชิกอยู่แล้วแต่มีความสนใจที่จะซ้ือสินค้า

เหล่านี้เพื่อจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรไทย 

 รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ได้ช้ีแจงว่าทางโครงการ ได้พ้ืนที่จัดวางจําหน่ายสินค้า

เพิ่มข้ึนจากเดิมหน้ากว้าง 6 เมตร เป็น 12 เมตร โดยกะทันหันจึงไม่ได้เตรียมโปสเตอร์รายละเอียด

สินค้าแต่ละชนิดมาเป็น Highlight เพื่อดึงดูดผู้ชมงานได้ จึงต้องนําโปสเตอร์ของข้าวเกิดบุญและข้าว

คุณธรรมที่มีอยู่เดิมมาเป็นฉากด้านหลังแทนไปก่อน และทางคณะกรรมการบริหารชั่วคราวได้

ช่วยกันติดตั้งสัญลักษณ์โครงการ Farmer Shop รอบๆ บริเวณเต้นท์จําหน่ายสินค้า เพื่อช่วย

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าชมงานทราบ 
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วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวัน

จันทร์ที่ 10 มกราคม 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม 

 

วาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 3.1  แนวทางการจัด Road Show และการเตรียมการ 

 เนื่องจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) ได้ประสานงานกับตัวแทนจาก

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ (The Mall Group) โดยฝ่ายจัดงานอีเว้นท์ (Event) ให้ความสนใจกับงาน

ของ Farmer Shop จึงขอเชิญให้ไปจัดบู๊ทจําหน่ายสินค้าร่วมกับห้างเดอะมอลล์ในนามของร้าน 

Farmer Shop ซ่ึงมีโปรแกรมการจัดบู๊ทแสดงและจําหน่ายสินค้าในแต่ละเดือนสับเปล่ียนไปตามสาขา

ต่างๆ ทั้งสาขาบางกะปิ บางแค และงามวงศ์วาน เป็นต้น ซ่ึงครั้งแรกจะจัดวันที่ 17-23 มีนาคม 

2554 นี้ ภายใต้หัวข้อ “อาหารปลอดภัย” ประธานฯ จึงขอความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารว่าโครงการ Farmer Shop มีความประสงค์จะไปจัดออกร้านในงานน้ีหรือไม่ โดยทางเดอะ

มอลล์จะคิดค่าธรรมเนียมเพียง 25% จากปกติ 35% เพราะไปในนามโครงการ Farmer Shop และ

จะมีแนวทางในการวางระบบการจําหน่ายสินค้าและการจัดการร้านอย่างไร 

  

  ข้อสรุปในที่ประชุม 

 คณะกรรมการบริหารชั่วคราวได้เห็นพ้องให้จัด Road Show ร่วมกับห้างสรรพสินค้า

เดอะมอลล์ วันที่ 17-23 มีนาคม 2554  จัดทําสติ๊กเกอร์ “By Farmer Shop” ติดเพิ่มลงไปบน

ผลิตภัณฑ์ที่นํามาวางจําหน่ายเพื่อสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ชื่อ “โครงการ

ร้าน Farmer Shop” ซ่ึงเบื้องต้นจะใช้สินค้า 5 ชนิดของคณะกรรมการฯ และผักอินทรีย์จากบริษัท 

ADAMS เป็นสินค้าหลักของร้าน และจะคัดเลือกสินค้าเพิ่มเติมในขั้นต่อไป โดยใช้หลักการเดิมคือ จะ

ไม่มีสินค้าซํ้าซ้อนกันและต้องมีสินค้าครบครันทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค และของที่ระลึก หลังจากนั้น

จะนําข้อมูลที่ได้จากการจัดบู๊ทต่างๆ ในอีก 6 เดือนต่อจากน้ี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

รูปแบบการดําเนินงานของร้าน Farmer Shop ต่อไป 

  

 3.2  พิจารณากรอบแนวทางการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop 

 พันธกิจ  

 1.  ส่งเสริมให้สมาชิกพึ่งพา และร่วมมือในการดําเนินธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูป โดย

ผ่านกระบวนการบริหารจัดการโซ่อุปทาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การผลิต การตลาด การ

กระจายสินค้าในแนวทางของระบบธุรกิจที่เป็นธรรม 
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 2.  สร้างรูปแบบร้าน Farmer Shop ให้เป็นแบรนด์ที่เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ที่

ต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และต้องการอุดหนุนสินค้าไทย ในระบบ Fairness 

 

รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้อสรุปในที่ประชุม 

 1.  การคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการร้านฯ ต้องเป็นผู้ประกอบการขนาด

กลางหรือขนาดเล็ก ที่ผ่านการคัดกรองจากกฎระเบียบ และต้องมีความเข้าใจในหลักการ (Concept) 

ของโครงการที่เน้นการพึ่งพาและร่วมมือกันอย่างแท้จริง เห็นชอบในเป้าหมายร่วม และมีแผนธุรกิจ

ของผู้ประกอบการร่วมกัน 

 2.  ควรจัดเวทีเรียนรู้สร้างความเข้าใจเรื่อง “สินค้าที่ดี และสินค้าคุณภาพ” ว่าเป็น

อย่างไร เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 3.  โครงการน้ีเน้น การสร้างคุณค่าให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตสินค้าทั้ง

คุณค่าสินค้าและคุณค่าทางด้านจิตใจ นับตั้งแต่เกษตรกรที่อยู่ต้นน้ํา ผู้ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 

ผู้ประกอบการ / โรงงาน ที่ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และผู้บริโภคต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรที่

ตั้งใจทําดีได้รับส่ิงดีๆ ย้อนกลับไปยังเกษตรกรเหล่านั้น 

 

วาระที่ 4    อ่ืนๆ  

 1.  มาตรฐานของวัตถุดิบเพื่อแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ จะ

จัดอบรมเกษตรกรที่จะปลูกกล้วยเล็บมือนาง สําหรับส่งโรงงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันใน

เรื่องของมาตรฐานของวัตถุดิบแปรรูป ซ่ึงมีผลต่อการผลิต และมาตรฐานของสินค้าที่ดี แล้วเก็บ

ข้อมูลหลังการอบรมว่าเมื่อนําไปทําแล้วได้ผลเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร นอกจากน้ีอาจมีแปลง

สาธิตการผลิตกล้วยเล็บมือนาง เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและมี

การจัดการที่เหมาะสมโดยอาจให้ สว.สก. เป็นผู้ช่วยประสานงานการจัดเวทีอบรม หรือถ้าติดต่อกับ 

ระเบียบ ที่ประชุมใหญ่สมาชิก 

คณะกรรมการบริหาร 

(Board of Director) 

ผู้จัดการ 

ที่ปรึกษา 

*การคัดกรองผูประกอบการ 
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ธ.ก.ส. ไว้แล้ว อาจจะดําเนินงานทั้งสองทางหรือเชิญตัวแทน ธ.ก.ส. ให้เข้ามาร่วมเวทีที่ สว.สก. จะ

จัดข้ึนด้วย แล้วสุดท้ายให้เกษตรกรเป็นผู้เลือกเองว่าจะดําเนินงานไปทิศทางใด 

 2.  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  เสนอว่าควรจัดทําเอกสารรายละเอียดโครงการร้าน 

Farmer Shop สําหรับแจกแก่ผู้ประกอบการที่จะมาเข้าร่วมการคัดเลือกสินค้าของโครงการฯ เพื่อ

ความเข้าใจที่ตรงกัน 

 3.  การจัดหาผู้จัดการร้าน Farmer Shop เพื่อติดต่อประสานงานในการจัดบู๊ทจําหน่าย

สินค้า ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์และสําหรับในอนาคตที่จะมีการจัด Road Show ครั้งต่อๆ 

ไป ซ่ึงในที่ประชุมสรุปว่าจะจัดประชุมนอกรอบเพื่อสรรหาผู้จัดการร้านสําหรับดูแลโครงการฯ กับ

ห้างเดอะมอลล์ก่อนในเบื้องต้น ส่วนรูปแบบการจัดร้านต้องรอปรึกษาคุณพีรวงศ์เพื่อประมาณการ

ค่าใช้จ่าย ทั้งหมดโดย สว.สก.จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 50% และผู้ประกอบการที่จะนําสินค้าเข้ามา 

วางจําหน่ายจะร่วมกนัออกอีก 50%   

 4.  ในเบื้องต้นการจัดบู๊ทที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ในวันที่ 17-23 

มี.ค. 54 นี้ต้องนําเจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัทมาอบรม เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการของโครงการฯ 

และมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดที่จะนําไปจําหน่าย โดยคณะกรรมการทั้ง 6 ท่าน จะผลัดเปล่ียน

กันไปดูแลร้าน พร้อมเก็บข้อมูลและอุปสรรคต่างๆ ในการทํางาน  

 5.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ เสนอให้เจ้าหน้าที่ประจําร้าน Farmer Shop สวมหมวก

และเส้ือที่มีสัญลักษณ์ของร้าน Farmer Shop เพื่อความเป็นเอกลักษณ์และประชาสัมพันธ์โครงการ  

 6.  ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการจัด Road Show เพื่อให้โครงการร้าน  Farmer Shop เป็นที่

รู้จักผู้บริโภค และในอนาคตอาจจะไปจัดแสดงจําหน่ายสินค้าในที่ชุมชนต่างๆ ในลักษณะร้าน

เคล่ือนที่สะดวกซื้อ Mobile Unit เช่น ในโรงพยาบาล และสถานที่ราชการต่างๆ เป็นต้น 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 7 ก.พ. 

2554 เวลา 9.00 น. และจัดการประชุมใหญ่สมาชิก ในวันจันทร์ที่ 21 ก.พ. 2554  

  

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
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ประชมุหารือการจัด Event โครงการร้าน Farmer Shop  

ร่วมกับทีมงาน The Mall (ฝ่ายบริหารสินค้าตลาดสด) 

วันที่ 10 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 14.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมบริหารสินค้าตลาดสด ช้ัน 5 เดอะมอลล์รามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 

 

ผู้มาประชุม : 

1. รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย 

2. คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการ 

3. คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพนัธ์ กรรมการ 

4. คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กรรมการ 

5. คุณหนิง   ผู้แทนกรรมการ (บ.อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเซส จก.) 

6. คุณสุนิสา ไม้สนธิ ์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารสินค้าตลาดสด 

7. คุณสุมณฑา ศรีคํานวณ ผู้จัดการส่วนสรรหาสินค้าตลาดสด 

8. คุณเทพรส   เจ้าหน้าทีบ่ริหารสินค้าตลาดสด 

9. คุณสุภัทรา   เรืองเลขา เจ้าหน้าทีบ่ริหารสินค้าตลาดสด 

10. คุณศุภกานต์  เจ้าหน้าทีบ่ริหารสินค้าตลาดสด 

11. คุณฝน   เจ้าหน้าทีบ่ริหารสินค้าตลาดสด 

12. คุณวรา   เจ้าหน้าทีบ่ริหารสินค้าตลาดสด 

13. คุณเอกพนัธ์ อุปถัม  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย Fresh Market 

3. น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
 

รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมกับคุณสุนิสา  ไม้สนธิ์  

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารสินค้าตลาดสด และทีมงาน เพื่อหารือการจัด Event ในเทศกาลอาหาร

ปลอดภัยร่วมกับ The Mall  

ที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการจัด Event ในงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 

17-23 มีนาคม 2554 ณ The Mall บางกะปิ พ้ืนที่จัดงานครึ่งหนึ่งของ Hall จากพ้ืนที่ทั้งหมด 280 

ตารางเมตร จํานวน 5 ซุ้ม (ดังรูปที่ 1) เพื่อเป็นการซ้อมและถือเป็นการวิจัยเพื่อดูผลตอบรับจาก

ผู้บริโภคก่อนจัด Event “Fresh From Farm” ระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม 2554 ณ The Mall งาม

วงศ์วาน ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียน Theme เรื่องจาก “Fresh From Farm” เป็น “Farmer Shop” โดยใน
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เบื้องต้นทาง The Mall จะคิด GP จาก Farmer Shop ร้อยละ 25 ทั้งนี้จะขอนําเข้าที่ประชุมเพื่อหารือ

กับผู้ใหญ่ที่อัตรา ร้อยละ 20 ตามที่ รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท เสนออีกครั้งหนึ่ง  

ทาง The Mall  จะดําเนินการจัดทําบาร์โค้ดในนามร้าน Farmer Shop โดยได้จัดเตรียม

กล่องเก็บเงินซุ้มละ 1 กล่อง และมีเจ้าหน้าที่คอยบริการเก็บทุก 2 ช่ัวโมง เพื่อนําเข้าเครื่องแคชเชียร์ 

รวมทั้งให้ Credit Term 15 วัน (วางบิลวันที่ 20 วันที่ 30 รับเงิน) 

การเข้าจัดบู๊ทในช่วงงานนั้นสามารถเข้าจัดได้ตั้งแต่ห้าทุ่มของวันพุธจนถึงเก้าโมงเช้าของ

วันพฤหัสบดี (ทุก Event งานเริ่มวันพฤหัสบดี) สามารถขนย้ายของได้ตลอดช่วงระยะเวลาของงาน 

และสามารถ Stock สินค้าได้ที่ใต้โต๊ะภายในซุ้ม  และสามารถฝากสินค้าแช่ตู้เย็น หรือมีตู้แช่เองขอให้

แจ้งขนาดของตู้แช่และกําลังไฟที่ต้องใช้ให้ทาง The Mall ทราบ เพื่อจักได้จัดเตรียมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 Lay out บริเวณจัดงาน ณ The Mall บางกะปิ 

 

คณะกรรมการ Farmer Shop ได้มีมติมอบหมายให้คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธ์ เปิดบัญชี

ภายใต้ชื่อ “คุณสมพงษ์   ชุ่มเพ็งพันธ์ โครงการร้าน Farmer Shop” เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่าง 

The Mall และโครงการร้าน Farmer Shop 

ทีมงาน The Mall ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด Event 3 ประการ คือ “1.สินค้าต้อง

เพียงพอ 2. พนักงานขายต้องพร้อม และ 3. ต้องมีกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้า” และขอให้ทางทีม 

Farmer Shop Confirm จํานวนและรายการสินค้าภายในสัปดาห์หน้า ซ่ึงทางทีม Farmer Shop ได้นัด

ประชุมเพื่อสรุปจํานวนและรายการสินค้าในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น. ณ สถาบัน

รา
นเ
พช

รช
ูชัย
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วิชาการด้านสหกรณ์ และที่ประชุมได้นัดหมายประชุมการเตรียมการจัดงานในวันที่ 3 มีนาคม 2554 

เวลา 13.00 น. ณ The Mall บางกะปิ 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

หลังจากปดิการประชุมแล้ว คุณสุมณฑา ศรีคํานวณ และทีมงาน ได้นํารศ.จุฑาทิพย์  ภัท

ราวาท และคณะกรรมการดูซุ้มตัวอย่างในห้าง The Mall รามคําแหง ดังรูป 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop  

วาระพิเศษ 

วันจนัทร์ที ่14 กุมภาพนัธ์ 2554 เวลา 13.00-17.00 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2.  น.ส. สายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 

3.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรตันกิจ  หัวหน้าโครงการ Farmer Shop 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหาร 

5.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการฯ 

6.  คุณสุขุม  ไวทยธํารง  กรรมการบริหารฯ 

7.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพนัธ์  กรรมการบริหารฯ 

8.  ดร. อัจฉริยา มณีน้อย   กรรมการบริหารฯ 

9.  คุณสะอาด  จึงสมานญาติ  ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ (ไพรทิพย์) 

10.  คุณกัลยา  จึงสมานญาติ  ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ (ไพรทิพย์) 

11. คุณธนกฤต  ไทยทวี   ผู้ประกอบการกลุ่มส้มโอไทยทวี 

12.  คุณกมลทิพย์  อุทาวุฒิพงศ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.00 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 รศ. จฑุาทิพย์  ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุมว่าทางทีมงานและคณะกรรมการบริหารโครงการ

ร้าน Farmer Shop เหน็ชอบในการจัด Road Show กับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ในงานเทศกาล

อาหารปลอดภัย ระหว่างวนัที่ 17-23 มีนาคม 2554 ซ่ึงได้พ้ืนที่ในการจัดวางสินค้ารวมทั้งหมด 5 

ซุ้มและอีก 1 ซุ้มสําหรับแสดงสินค้าเชิงวิชาการ โดยในวันนี้เป็นการประชุมวาระพิเศษเพื่อสรปุ

รายการสินค้าที่จะนําไปแสดงและวางจําหน่ายในงานว่ามีกี่ชนิด อะไรบ้าง เพื่อแจ้งแก่ฝ่ายจัดงาน

ของเดอะมอลล์ได้รับทราบต่อไป 
 

วาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

 พิจารณาประเด็นต่างๆ ในการจัดบู๊ทวางจําหน่ายสินค้ามีดังต่อไปนี้ 
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 1.  ขนาดของสติ๊กเกอร์โลโก้ร้าน Farmer Shop ที่ใช้ติดบนผลิตภัณฑ์สําหรับจําหน่ายใน

งาน ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าให้ใช้เป็นสติ๊กเกอร์พีวีซี (PVC) กันน้ํา รูปวงกลมขนาดใหญ่กว่าเหรียญ 5 

บาทเล็กน้อย โดยให้เปลี่ยนตัวอักษร Farmer Shop ใต้ภาพ จากเดิมสีเขียวให้เป็นสีน้ําเงินเดียวกันกับ

สีน้ําเงินของรูปภาพ และเพิ่มรายละเอียดด้านบนของวงกลมให้มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ

ด้านล่างเป็นชื่อเว็บไซต์ http://cai.ku.ac.th/ ด้วย ซ่ึงในขั้นต้นให้จัดทําจํานวน 10,000 ดวง 

 2.  ชุดฟอร์มของทีมงานผู้ขายสินค้าให้ใช้เส้ือเช้ิตสีขาว (แบบเดิมที่มีอยู่แล้ว) และหมวก

แก๊ปสกรีนโลโก้ Farmer Shop 

 3.  สรุปรายการสินค้าที่จะวางจําหน่ายในงานรวม 15 ชนิด ได้แก่ 

       3.1  ผักพื้นบ้าน ทิวาพร   3.9  ข้าวคุณธรรม 

       3.2  น้ําฟักข้าว    3.10  ชาใบหม่อน 

       3.3  ผัก ADAMS    3.11  กล้วยเล็บมือนาง 

       3.4  ส้มโอ นครปฐม    3.12  กระเจี๊ยบไพรทิพ 

       3.5  น้ําพริกแม่เกตุ    3.13  น้ํามันเหลือง ตราด 

       3.6  ไชโป๊ว แปดริ้ว    3.14  น้ํามันมะรุม 

       3.7  ปลาข้าวสาร พรทิพย์   3.15  แชมพูพันธ์ทิพย์ 

       3.8  ข้าวเกิดบุญ 

        

       โดยการจัดบู๊ทให้เป็นไปตามแผนผังด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4x3.6x5 m 

ผักพื้นบาน
น้ําฟกขาว 

วิชาการ 

 
ผัก ADAMS 

+ สมโอ 

ขาวเกิดบุญ + 
ขาวคุณธรรม 

ชาใบหมอน+
กลวย + กระเจี๊ยบ 

น้ํามันเหลือง+น้ํามัน
มะรุม+แชมพู 

 
น้ําพริก +ไชโปว+ 

ปลาขาวสาร 
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 4.  ปริมาณและการจัดวางสินค้าให้ผู้ประกอบการพิจารณานํามาวางจําหน่ายให้

เหมาะสมเพียงพอและสวยงามสําหรับงานทั้งหมดรวม 7 วัน  

 5.  การจัดทําป้ายเล่าเรื่องราวของสินค้าแต่ละชนิด มอบหมายให้คุณกมลทิพย์ (คุณนก) 

ออกแบบป้ายเล่าเรื่องขนาดเอ4 (A4) โดยให้ผู้ประกอบการทุกท่านเขียนเรื่องราว พิมพ์ตัวอักษร

ขนาด 20 จัดวางแนวนอน ส่งให้คุณกมลทิพย์ทางอีเมลล์ (ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2554) เพื่อจัดทําให้

อยู่ในรูปแบบเดียวกัน และคุณนกจะจัดทําป้ายสําหรับเขียนราคาติดที่สินค้ามาให้เลือกใช้ 3 ขนาด 

โดยให้ผู้ประกอบการระบุขนาดและจํานวนที่ต้องการ 

 6.  สําหรับวัสดุตกแต่งต่างๆ ให้ติดต่อถามกับตัวแทนเดอะมอลล์ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อทาง

ทีมงานจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ได้พร้อมหากไม่มีเตรียมไว้ให้ และให้ผู้ประกอบการแจ้งแก่ตัวแทน

ด้วยว่าต้องการใช้ไฟเพิ่มพิเศษเท่าไหร่ อย่างไรบ้าง 

 7.  วันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 11.00 น. ที่ประชุมนัดคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุก

ท่านให้พบกันที่เดอะมอลล์ บางกะปิ เพื่อดูพ้ืนที่จัดงานและหารือเบ้ืองต้น หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. 

เข้าพบตัวแทนฝ่ายจัดงานเพื่อสรุปรายละเอียดการจัดงานอีกครั้ง  

 8.  วันที่ 17 มีนาคม 2554 นัดคณะกรรมการทุกท่านพร้อมกันที่บู๊ทขายสินค้า เวลา 

10.00 น. ซ่ึงเป็นวันแรกของงานที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17-23 มี.ค. 54 โดยมอบหมายให้คุณสมพงษ์ 

ช่วยเข้าดูแลความเรียบร้อยของงานตลอด 7 วัน สําหรับคณะกรรมการท่านอ่ืนๆ ให้สลับกันไปในแต่

ละวัน 

  

วาระที่ 3    อ่ืนๆ  
 

 1.  นัดประชุมอีกครั้งวนัอังคารที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์สารสนเทศ

สหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทําป้ายเล่า

เรื่อง พร้อมดูตัวอย่างขนาดป้ายราคาจากคุณกมลทิพย์ 

 2.  รศ. จฑุาทิพย์ ขอหารือในทีป่ระชุมเรื่องการเปลีย่นแปลงคณะกรรมการ เนือ่งจาก

คุณธนิดา สงวนสิน ไม่สามารถเข้าร่วมดาํเนินงานกับคณะฯ ได้จึงขอเชิญคุณสะอาด จึงสมานญาติ 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารฯ ด้วย  และขอเชิญคุณทิม ไทยทวี ผ่านตัวแทนที่มาเข้าร่วม

ประชุมในวันนี้คือคุณธนกฤต ให้เข้าร่วมเปน็คณะกรรมการบริหารฯ อีกท่านหนึ่งด้วย 

 3.  คุณกมลทิพย์ ขอรูป display ที่ผู้ประกอบการเคยออกงานมาก่อนหน้านี้ว่ามีลักษณะ

เป็นอย่างไร โดยให้ส่งรูปไปที่อีเมลล์แอดเดรส designsense2004@yahoo.com เพือ่นําไปออกแบบ

รูปแบบการจดัวางสินค้าให้เป็นทีน่่าสนใจ 

 

เลิกประชุมเวลา   17.00 น 



 1-67

เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกําหนดทิศทาง Farmer Shop  

วันจนัทร์ที ่21 กุมภาพนัธ์ 2554 เวลา 8.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 601  ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทพิย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรตันกิจ  หัวหน้าโครงการ Farmer Shop 

3.  คุณมณฑาทิพย์ ภัคยาภรณ์  ผจก.ทั่วไป กลุ่มธุรกิจครบวงจรเครือเจรญิโภคภณัฑ์ 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหาร 

5.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการฯ 

6.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหารฯ 

7.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพนัธ์  กรรมการบริหารฯ 

8.  น.ส. สายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.30 น. 
 

 รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชมุและช้ีแจง

กําหนดการของเวทีรบัฟังความคิดเหน็เพือ่กําหนดทิศทาง Farmer Shop ดังนี้ 

8.00 – 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 – 9.30 น.  ช้ีแจงวตัถปุระสงค์การประชุม โดย รศ.จฑุาทิพย์ ภัทราวาท 

9.30 – 10.30 น. เรื่องเล่าประสบการณ์ร้านค้าปลีก โดย คุณมณฑาทิพย์ ภัคยาภรณ์  

บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  ชี้แจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop โดย รศ.จฑุาทิพย์ ภทัราวาท 

12.00 – 13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.  เวทีแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละรบัสมัครสมาชิกผูป้ระกอบการ (หุ้นส่วนเชิงกลยทุธ์) 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น.  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ (ต่อ) 

16.00 น.  ปิดการประชุม 

 

 จากนัน้ รศ. จฑุาทิพย์ ได้เกริ่นนําเรื่องรายได้ภาคการเกษตรที่คิดเปน็ร้อยละ 9 ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ผลิตได้ภายในประเทศ โดยแรงงานในภาคการเกษตรมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็น
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ร้อยละ 38 และไทยครองอนัดับการเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ติดอนัดับ 8 ของโลก ซ่ึง

จากข้อมูลเหล่านี้ทําให้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้ริเริม่โครงการร้านค้าปลีก Farmer Shop โดยมี

วัตถปุระสงค์เพื่อออกแบบระบบการดําเนินงานของร้านค้าปลีกสินค้าเกษตรแปรรปู สําหรับการ

ดําเนินโครงการจะเป็นเรื่องของการคัดสรรสินค้า พฒันาสินค้า การวางแผนการจัดหาและจาํหน่าย 

การบริหารจดัการร้านค้าปลีก ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop  

 โดยระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา การดําเนินงานขั้นแรกคือ การคัดสรรสินค้าครั้งที่ 1 เมื่อ

วันที่ 18 พ.ย. 2553 ซ่ึงทีมงานได้คัดสรรสินค้าจากงานแสดงสินค้า SMEs และ สินค้า OTOPs เข้ามา

ในโครงการโดยแต่ละแบรนด์สินค้าจะไม่ได้ผ่านการคัดเลือกทุกชนิดสินค้า เนือ่งจากมีการตั้งเงื่อนไข

ในการคัดเลือกไว้ ซ่ึงก่อนหน้านั้นได้เปิดตวัร้าน Farmer Shop ครั้งแรกในงานเวทีเสวนาวิชาการเมื่อ

วันที่ 15 ก.ย. 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป ีม.เกษตรศาสตร์ จากนั้นได้ไปออกร้าน Farmer Shop 

เพื่อประชาสัมพันธ์ในทีต่่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. ร้าน Farmer Shop ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน จ. นครปฐม ซ่ึงเปน็ร้าน

ต้นแบบแห่งแรกของโครงการฯ 

 2.  วันที ่1-2 ธ.ค. 2553 ทีค่ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 3.  วันที ่5-7 ธ.ค. 2553 ครบรอบ 30 ป ีสหกรณ์ร้านค้า กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุร ี 

 4.  วันที่ 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 2554 งานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 

 ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หวัหน้าโครงการ Farmer Shop กล่าวเสริมว่าโครงการนี้

ต้องการผู้เข้าร่วมงานที่มีความเสียสละ มีแนวคิดเหมือนกัน เพื่อทีจ่ะช่วยให้การดําเนินงานไปด้วยกัน

ได้ คือไม่คิดถึงแต่กําไรเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ต้องคํานึงถึงการให้กลับคืนสู่สังคมด้วย ดังนั้นจึงต้อง

ได้ผลผลิตทีมี่คุณภาพดีต่อผู้บริโภค  

 จากนัน้ รศ.จฑุาทิพย์ กล่าวเชิญ คุณมณฑาทิพย์ ภคัยาภรณ์  ผจก.ทั่วไป กลุ่มธรุกิจ

ครบวงจรเครือเจริญโภคภณัฑ์ เล่าประสบการณ์ร้านค้าปลีกให้แก่ที่ประชุม ความว่า 

 ความรู้พื้นฐานสาํหรบัผู้ทีจ่ะเปิดร้านค้าปลีกที่ต้องทราบนั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 ข้อคือ 

1.  ข้ันตอนการเปิดร้านใหม่ ต้องตอบโจทย์ What/ Where/ When/ Why/ How ซ่ึงต้องมี

รายละเอียดสําหรับสินค้าแต่ละตัว คือ 

   ขายอะไร: ต้องกําหนดสินค้าที่จะขายให้ชัดเจน จุดเด่นของสินค้า สัดส่วนของ

สินค้าแต่ละกลุ่ม และรปูแบบการเสนอขายสินค้า 

   ที่ไหน: ทําเลทีต่ั้งเปน็หัวใจของความสําเร็จ จุดทีต่ั้งจะพิจารณาจากความ

หนาแน่นของประชากร สภาพแวดล้อม ระดับการแข่งขันในธรุกิจ และแนวโน้มในอนาคต 

   เมื่อไหร่: ต้องมีการกาํหนดการเปิดดําเนินการ และช่วงเวลาเปิด-ปิดทําการให้

เหมาะสม 
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   ทําไม: ทบทวนวัตถปุระสงค์ของการเปิดร้าน และกําหนดนโยบาย แผนงาน

และรูปแบบการดําเนินงานให้เหมาะสม 

   ทําอย่างไร: ต้องพิจารณา 3 อย่างคือ ร้านค้า ระบบการจัดการ และกําลังคน 

โดยแต่ละอย่างต้องพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้ 

• ร้านค้า ประกอบด้วยการออกแบบร้าน ก่อสร้างตกแต่ง อุปกรณ์ในการ

ดําเนินงาน สินค้า และรูปแบบการจัดเรียงสินค้า 

• ระบบการจัดการ ต้องมีระบบการปฏิบัติการร้าน (System) 

ที่ดีและเหมาะสม 

• กําลังคน ต้องกําหนดคณุสมบตัิในแต่ละตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

และนโยบายการปฏิบตัิงานและการควบคุม ซ่ึงพนักงานต้องมีทัศนคติทีด่ีต่อการขาย นายจ้างต้อง

ส่งเสริมให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาคณุภาพตลอดเวลา และงานต้องมีความก้าวหน้า 

   ขายใคร: ต้องมีจุดหมายในการขาย รายละเอียดลูกค้า เช่น เพศ อายุ อาชีพ 

การศึกษา ดูพฤติกรรมและรูปแบบการเลือกซ้ือสินค้า พร้อมกําลังซื้อของลูกค้า ข้อมูลต่างๆ ใช้การ

ติดตามข้อมูลเมื่อเปิดร้านซักระยะเพื่อพิจารณาความเหมาะสม  
 

2.  การบริหารจัดการพื้นทีร่้านค้าปลีก ประกอบด้วย พ้ืนทีบ่ริเวณหน้าร้านซึ่งส่ิงสําคัญ

คือหน้าร้านต้องสะอาดเสมอ พ้ืนที่ภายในร้าน และพ้ืนที่หลงัร้านทีค่วรแบ่งเป็นจดุรับสินค้าและ

คลังสินค้า โดยเฉพาะพื้นทีจ่ัดเก็บของบริโภคต้องมีพื้นที่จัดเกบ็ให้เหมาะสมโดยจะใช้พื้นที่ประมาณ 

20% ของพื้นที่ทั้งหมด พร้อมยกตวัอย่างการจัดร้านค้า ซ่ึงส่ิงทีต่้องคํานึงถึงสําหรับการบริหาร

จัดการภายในร้านเปน็สําคัญคือ  

• โล่ง โปร่ง สะอาด และมีแสงสว่างเพียงพอ จะช่วยให้ร้านน่าเดิน 

• แบ่งประเภทสินค้าให้ชัดเจน ของสด/ของแห้ง 

• มีป้ายตกแต่งสื่อสารชัดเจน เพือ่สื่อสารให้ลูกค้าทราบชัดเจนกบัสินค้าที่ต้องการว่า

อยู่ตรงไหน 

 

3.  การบริหารจัดการสินค้าในร้าน 

• การคัดเลือกสินค้าเข้ามาจาํหน่ายในร้าน ต้องคํานึงถึงความต้องการของลูกค้าให้

มากที่สุด หรืออาจมีสินค้าใหม่ที่กําลังนิยม สินค้าเทศกาล หรือสินค้าพิเศษ/สินค้า

เฉพาะ 

• การกําหนดรอบการสั่งสินค้า ต้องคํานึงถึงประเภทสินค้า เช่น สินค้าเน่าเสียง่าย 

สินค้าหมนุเรว็ หรือสินค้าหมุนช้า  
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• การจัดเรียงสินค้า ต้องมีรปูแบบการจัดเรียงสินค้าโดยคํานึงถึงความสะดวกของ

ลูกค้าและความสวยงาม มีป้ายบอกราคาที่ชัดเจน เรียงสินค้าในจุดที่ลูกค้าสามารถ

ซ้ือได้โดยไม่ตั้งใจเพื่อเพิ่มยอดขาย เช่นบริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์ และต้องเรียง

สินค้าในจุดทีโ่ด่ดเด่นเพื่อดึงดูดใจให้ซื้อ เช่น จัดพื้นที่พิเศษสําหรับสินค้าที่จัด

รายการส่งเสริมการขาย หรือสินค้าใหม่ต้องการแนะนํา เป็นต้น 

• การจัดการสินค้าคงคลัง ต้องส่ังสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม แยกหมวดหมู่อย่าง

ชัดเจน First In First Out 

 

4.  การบริหารจัดร้านให้ได้ตามเป้าหมาย 

• กําหนดเป้าหมายของธรุกิจอย่างชัดเจน 

• กําหนดแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

• กําหนดเป้าหมายยอดขายและผลกําไรเป็นรายป/ี รายเดือน/ รายวัน เมื่อกําหนดต่อ

วันแล้วต้องติดตาม เทียบเดือนว่าถึงเป้าที่ตั้งไว้หรือยัง พนักงานหน้าร้านต้องรู้

เป้าหมายรายวันเพื่อให้ทราบเป้าหมาย ซ่ึงแต่ละเดือนอาจกําหนดเป้าไม่เท่ากนั

เนื่องจากบางเดือนมีวนัเทศกาลอยู่ด้วย  

• ติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายรายวัน 

• วิเคราะห์ข้อมลูการขายทกุด้านเพื่อปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสม หลักการ 

20/80 ยังคงใช้ได้อยู่ คือสินค้า 20 รายการเปน็สินค้าทําเงินประจําของร้าน โดย

สร้างรายได้ให้เราถึง 80% และอีก 80 รายการสินค้าจะสร้างรายได้ให้เรา 20% 

• ดูแลพ้ืนที่ขายและสินค้าให้สมบูรณ์พร้อมสําหรบัการจําหน่าย โดยสินค้าหมดอายุ

หรือสินค้าเส่ือมสภาพต้องไม่มีอยู่ในร้านเลย 

• สร้างความเปลี่ยนแปลงและแปลกใหม่อยู่เสมอ 

• สร้างขวัญกําลังใจ และทัศนคติที่ดีในการทํางานให้แก่พนักงาน 

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า (Customer Relationship Management) 

พ่อค้าและแม่ค้า ต้องดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด 

 

เมื่อคุณมณฑาทิพย์แนะนําหลักการเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีทุกท่าน

ซักถาม แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น โดย รศ.จฑุาทิพย์ ภัทราวาท ตั้งคําถามดังต่อไปนี้  
 

ถาม:  สินค้าอะไรทีข่ายดี ติดกระแสในปัจจุบนั 
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ตอบ:  ขณะนี้กระแสเปลี่ยนเร็ว เช่น จากน้ําลูกยอ มาเป็นชาเขียว ข้าวกล้องงอก น้ําทบัทิมกําลัง

เริ่มติดกระแส สําหรบัสินค้าประเภทอาหารตามกระแสนั้นต้องให้ความรู้แก่ลูกค้า สําหรบั

สินค้าบางอย่าง เช่น มะรุม ที่มีปัญหาว่า อย. ยังไม่รับรอง เนื่องจากจะมีพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ผลิตและผู้จําหน่ายจะต้องรับผิดชอบกับสินค้าที่ผู้บริโภคซ้ือไป 

ปัจจบุันตามห้างสรรพสินค้าจะต้องทําเงือ่นไขให้ผู้ประกอบการรบัผิดชอบต่อลูกค้าทั้งหมด 

แต่ผู้ประกอบการทีเ่ปน็รายใหญ่เองก็จะทําเงื่อนไขคืนว่า ผู้ค้าต้องจดัเก็บสินค้าให้เหมาะสม

ด้วยเช่นกนั เพราะฉะนั้นการคัดเลือกสินค้าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก 

 

ถาม: ให้จินตนาการ ถ้าจะเปิดร้าน Farmer Shop ควรจะมีสินค้าอะไรบ้าง 

ตอบ: เราต้องรู้ว่าผู้บริโภคต้องการซ้ืออะไร  ถ้าจะเปิดที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก. โดยพื้นฐานคง

ต้องมี 

1. เครื่องดื่ม อาจจะให้น้ําผลไม้เปน็จุดเด่นของร้าน  

2. ขนม อาจใช้ขนมทานเล่นเปน็จุดเด่นของร้านสําหรบันกัศึกษา หรือคนทํางานซ้ือกินเล่น

ได้ 

3. อาหารสด ควรใช้ภาชนะทีง่่ายต่อการรบัประทานได้ทนัที 

4. สินค้าอ่ืนๆ ข้ึนอยู่กบัการรวบรวมของผู้ประกอบการ ว่าได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าร้านแรก

เป็น ร้านต้นแบบ อาจเปิดร้านก่อนแล้วมาศึกษาข้อมูลว่าสินค้าใดจะเป็นสินค้าเด่นของ

ร้านแล้วนําตวัอื่นให้ขายได้ด้วย 

 

ถาม: ร้าน Farmer Shop ขายข้าวสารด้วยจะดีหรือไม่ 

ตอบ: สําหรับข้าวเกิดบุญ/ ข้าวคุณธรรม อยู่ในกลุ่มสินค้าเด่น ต้องดูว่า product mix ของ Farmer 

Shop จะเปน็อะไร 

 

ถาม: โดยคุณกาญจนา คูหากาญจน์: ประธานบริหารร้านค้า Farmer Shop 

ในความรู้สึกของคุณมณฑาทิพย์ ถ้ามาเป็นลูกค้าของร้าน Farmer Shop คิดว่าร้านแตกต่าง

อย่างไรกับร้านอ่ืนๆ ขอให้ช่วยแสดงความคิดเหน็ (จะสร่างจุดเด่นของร้านอย่างไรดี) 

ตอบ: ถ้าร้านใน มก. เป้าหมายเปน็นกัศึกษา ข้าราชการ อาจารย์ พนกังาน หรือผู้อาศยับริเวณ

ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ต้องมีสินค้าทีน่่าสนใจโดดเด่น เช่น น้ําฟกัข้าว ที่ต้องมาอยู่ในร้าน

แน่นอน ถ้าเปน็คนที่อยู่ใน มก. ต้องเปน็ร้านที่ตกแต่งใหม่มีความโดดเด่น มีความดึงดูดให้น่า

เข้าร้าน และเมื่อเข้าร้านแล้วพบพนกังานที่บริการดี ประทับใจ ก็จะกลับมาเข้าร้านอีก ส่ิง

สําคัญคือร้านต้องดึงจุดเด่นของร้านออกมาให้ได้ นอกจากนี้การกําหนดราคาขายก็เปน็อีก

องค์ประกอบหนึ่งในการตดัสินใจซ้ือ 
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ถาม: โดยคุณบุญลว้น อุดมพันธ:์ ทีมกลยทุธ์โครงการวิจัยคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

1. ในความคิดเหน็ของคุณมณฑาทิพย์มองว่าการเปิดร้าน Farmer Shop เปน็สิ่งที่ดีหรือไม่

ดีอย่างไร 

2. เรื่องราคา ถ้าในร้าน Farmer Shop กับร้านค้าท่ัวไป ควรมีราคาแตกต่างกนัหรือไม่ 

3. จุดขายของร้าน Farmer Shop น่าจะได้เปรียบร้านอื่นหรือไม่ 

4. ถ้าสินค้าได้เข้าร้าน Farmer Shop แล้วคิดว่า package มีความสําคัญหรือไม่ 

ตอบ: 1. เห็นว่าดี การเปิดร้าน Farmer Shop เป็นจุดรวมของเจ้าของสินค้ามาเปิดขายสินค้าเองดี

มาก จะเปน็ร้านของผู้ประกอบการเอง จะได้เปน็ที่ทดลองขายสินค้า หากสินค้าใดไปไม่รอด

ก็เอาออกไม่ต้องอาย 

 2. เรื่องราคานั้น เนื่องจากเราเป็นเจ้าของสินค้า เราสามารถกําหนดราคาเองให้ถูกกว่าได้ 

แต่ไม่ควรทํา เพราะร้านอ่ืนจะไม่เอาสินค้าเราไปขายแข่ง ซ่ึงเปน็สิ่งที่ไม่ดีต่อเราเอง ควรขาย

เท่ารายอ่ืนหรืออาจถูกกว่าเล็กน้อยได้ แต่ไม่ควรขายแพงกว่า ซ่ึงถ้าเราขายเท่ากบัทีอ่ื่นเรา

ได้เปรียบที่เราไม่ต้องเสียค่านายหน้า แล้วถ้าสินค้าดีมีความสม่ําเสมอก็จะเป็นผลดีต่อตัวเอง 

จากนั้นพยายามพัฒนาสินค้าที่เพิ่มคุณค่าให้สินค้ามาเสนอกับ Farmer Shop จะได้เปรียบ

คู่แข่ง 

 3. เรื่องหีบห่อสินค้าก็เปน็ส่วนหนึง่ที่สําคัญ ตามที่ผู้ขายเห็นสมควร ถ้าหีบห่อดีก็จะช่วย

เสริมความน่าสนใจ 

 

รศ.จุฑาทิพย์ กล่าวว่าในอนาคตเราคาดหวังจะให้คนในสังคมเข้ามาเปน็ลูกค้าของร้าน 

Farmer Shop ด้วย ไม่เฉพาะคนในบริเวณ มก. เท่านัน้ และมีความคิดที่จะทําเปน็รปูแบบบริการส่ง

ตรงถึงบ้าน (Delivery) ด้วย 

คุณสุขุม ไวทยธํารงค:์  คณะกรรมการบริหารร้านฯ เล่าประสบการณ์จากการขาย

เครื่องแกงแม่เกตใุนงานเกษตรแฟร์ ที่ผ่านมาพบว่า จากการขายสินค้าเพียงวตัถุดิบเริ่มต้นเช่น

เครื่องแกงนั้นจะขายได้ยากมาก แต่เมื่อได้ทดลองนําน้าํพริกนั้นมาทาํเป็นแกงสําเร็จมาขายด้วย

สามารถขายแกงสําเร็จได้หมดภายใน 1 ช่ัวโมงเท่านัน้ จึงพบว่าถ้ามีสินค้าสําเร็จควบคู่ไปกบัสินค้าที่

เป็นวตัถุดิบจะช่วยส่งเสริมการขายได้ 

คุณธนิดา สงวนสิน: ร้านฟาร์มต้นเห็ดปริญญา จ.ชลบุรี กล่าวเสริมจากกรณีของคุณ

สุขุมว่า เหน็ด้วยกับความคิดที่ว่าสินค้าสาํเร็จรูปจะขายได้ดีกว่ามาก เช่นเดียวกบัสินค้าของร้านที่

เป็นเห็ดโคนญี่ปุ่นในน้ําซอสจะขายได้ยาก แต่เมื่อนําไปออกงานแสดงสินค้าแล้วทํายําเห็ดโคนญี่ปุ่น 

เป็นการส่งเสริมการขายควบคู่ไปด้วยจะขายได้ดีมาก 
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 คุณมณฑาทิพย์ กล่าวว่านี่คือความสําเร็จจากการทดสอบตลาดว่าจะได้รบัความนิยม

หรือไม่ แต่ระยะแรกยังไม่ควรทําเรื่องการส่งถึงบ้าน เพราะผู้บริโภคยังนิยมการได้เลือกซ้ือ

สินค้าด้วยตัวเองมากกว่าเนือ่งจากสินค้าจะมีหลากหลายชนิด และถ้าต่อไปในอนาคตลูกค้า

ติดสินค้าแล้ว อาจรบัการส่ังล่วงหน้าได้ 

 

ถาม: (รศ.จุฑาทิพย์ )ในเบื้องต้นอยากให้คนใน มก. ทีม่ีอยู่ประมาณ 30,000 คน ได้ซื้อสินค้าไป

ฝากพ่อแม่พี่น้อง และเครือญาติ เราควรใช้ระบบสมาชิกหรือไม่ 

ตอบ: (คุณมณฑาทิพย์) ระบบสมาชิกเปน็สิง่ที่ดี จะได้สร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า ทําให้ลกูค้าได้

สะสมยอดการซื้อ ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายเมื่อซ้ือสินค้าครบเท่าไหร่จะได้อะไร หรือ

แลกอะไรได้บ้าง แต่การทําระบบนี้ต้องเกบ็ข้อมูลด้วยระบบอะไร ต้องคํานึงถึงและ

เตรียมการด้วย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเปน็ส่วนลดให้ลูกค้าที ่0.5% 

 

ถาม: โดย คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ คณะกรรมการบริหารฯ 

 คุณสมบตัิของคนขายควรเป็นอย่างไร บริษัทซีพี เคยกําหนดคณุสมบตัิเหล่านี้หรือไม่ 

ตอบ: ให้คิดถึงความต้องการของเราว่าอยากเจอคนลักษณะอย่างไรเมื่อเดินเข้าร้าน สําหรับการ

ฝึกฝนสามารถพัฒนาต่อไปได้จากการอบรมต่อเนื่อง แต่คนขายควรต้องใส่ใจสินค้าและ

ลูกค้า ต้องมีใจรักการบริการ (Service mind) นอกจากนี้สินค้าเกษตรจะเปน็สินค้าของเรา

คนเดียวไม่ได้ ควรต้องมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เมื่อลูกค้าเข้าร้านแล้ว

ต้องมีสินค้าติดมือกลับออกไปเสมอ 

 

ถาม: โดย คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ คณะกรรมการบริหารฯ 

 ตลาด Modern Trade ในประเทศไทยจะมีการเติบโตหรือไม่ 

ตอบ: อนาคตเพิม่แน่นอน แต่อาจจะไม่เติบโตมากเท่าในอดีต ซ่ึงยอดส่วนหนึ่งจะมาจากการเปิด

สาขาเพิ่มมากข้ึนจากภาพรวม โดยการจับทําเลที่ดี แต่การจะขยายสาขาจะต้องมีความ

พร้อมอย่างมาก 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ กล่าวสรุปว่าทุกคนที่เข้ามาในโครงการต้องมองทะลุและเห็นด้วยกับ

วัตถปุระสงค์ของโครงการนี้ และกล่าวขอบคุณ คุณมณฑาทิพย์ ภคัยาภรณ์ ผู้บรรยายพิเศษในวันน้ี

พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการบริหารฯ  

 จากนั้นเข้าสู่การช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ เพิม่เติมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวที

แนะนําตัวเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วย 

1.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานบริหารร้าน Farmer Shop ชาเขียวใบหม่อน 



 1-74

2.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสวุรรณ รองประธานบริหารฯ    กล้วยอบเล็บมือนาง 

3.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์   คณะกรรมการบริหารฯ  น้ําพริกแม่เกต ุ

4.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพนัธ์ คณะกรรมการบริหารฯ  แชมพูชมพูพนัธ์ทิพย์ 

5.  คุณศิริวรรณ  บริษัท Seed of Health  น้ํามนัมะรุม 

6.  คุณประยรู  ทองโสม  วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย   ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ 

7.  คุณศิริกาญจน์  วังกลาง  สหกรณ์บริหารศุภนิมิตห้วยขวางพรมเชด็เท้ารีไซเคิล 

8.  คุณบุญส่ง   กลุ่มพ้ืนที่เขต 2 พระโขนง ดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา 

9.  คุณปุณณภา  เปรมปรี กลุ่มน้ํามันเหลือง พฤกษาเวช น้ํามนัเหลือง ตราด 

10. คุณภารดี  เจริญศรี  กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์เมืองสามหมอก น้ํามันงาออร์แกนิค 

11. คุณภัสสธร  ตนัมณี  กลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย น้าํสํารอง น้ํามงัคุด 

12. คุณพรเทพ  แสงจันทร์ กลุ่มผู้ผลิตสบู่น้ํานมแพะ  สบู่น้ํานมแพะ 

13. คุณวิเชียร  ดวงศรี  สหกรณ์โคนม นครปฐม  นมสดพาสเจอร์ไรส์ 

14. คุณสังวาลย์ ทิมหอม สหกรณ์โคนม นครปฐม  นมสดพาสเจอร์ไรส์ 

15. คุณลัดดา  พรหมขุนทอง กลุ่มผู้ผลิตน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ประดู่ลาย 

16. คุณธนภรณ์  กองสุผล กลุ่มไม้กวาดป่านศรนารายณ์ ไม้กวาดป่านศรนารายณ์ 

17. คุณศิริโสภา   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเรืองศิริ น้ําข้าวโพด 

18. คุณบุญล้วน อุดมพนัธ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรพิสัย ข้าวเกิดบุญ 

19. คุณธนิดา  สงวนสิน  ร้านฟาร์มต้นเห็ดปริญญา เห็ดโคนญี่ปุ่นในน้ําซอส 

20. คุณศิริรัตน์ ศรีสวย  วิสาหกิจชุมชนสายบัว  แชมพู สบู่ สมุนไพร 

21. คุณอภิญญา  แสงสวัสด์ิ ร้านไชโปวสามรส  ไชโปวสามรส 

22. คุณวิบูลย์  วีริพิศาลกลุ วิสาหกิจชุมชนปลูกผกัผลไม้ปลอดสารพิษ อ.แปลงยาว 

23. คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ (ตัวแทน) บ.ซองเดอร์ไทยออร์กานิค ฟูด จํากัด 

24. คุณกณัฐิกา ปานสันเทีย๊ะ บ.พรทิพย์ภูเก็ต จํากัด   อาหารทะเลแปรรูป 

25. คุณทิวาพร ศรีวรกุล ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม น้ําฟักข้าว ผักปลอดสารพิษ 

 เมื่อผู้ประกอบการแนะนําตัวครบทกุคนแล้ว รศ.จุฑาทิพย์ จึงช้ีแจงประเดน็ทีต่้องเปน็

โครงการ Farmer Shop เนือ่งจากเคยทํา MOU กับกลุ่มธรุกิจสหกรณ์เมื่อ 5 ปทีีผ่่านมา ซ่ึงขณะนี้

อาจจะได้มีอะไรบางอย่างไปเจรจาธุรกิจกับกลุ่มนี้ได้บ้าง เพื่อเปน็จดุคานงัดคานง้าง โดยจะเลือก

ผู้ประกอบการทีม่ีใจคิดพึ่งพาตนเอง และร่วมมือกันในการเริม่ต้นตั้งร้าน Farmer Shop ซ่ึงต้องให้

ผู้ประกอบการวางตําแหน่งเดิมไว้แล้วเข้ามาร่วมงานกบัทีมวิจัยของโครงการฯ  

 การทํางานทั้งหมดของโครงการจะมีอยู่ 5 ช้ันด้วยกนัคือ 

1. การคัดเลือกสินค้า 3 หมวด ได้แก่ อาหาร สินค้าอุปโภค และของใช้-ของที่ระลึก 

2. การพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานและยั่งยืน 
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3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซ่อุปทาน 

4. การจําหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภค (การพัฒนาระบบบริการจัดการร้านค้าปลีก) 

5. การสร้างแบรนด์ Farmer Shop 
 

ซ่ึงทั้งหมดนี้ทกุท่านต้องสํารวจตัวเองว่าใช่หนึ่งในพวกเราหรือไม่ ในระยะยาวสินค้าเรา

ต้องมีต้นทนุต่าํ แต่มีคุณภาพแข่งขันกบัรายอ่ืนและแข่งขันกบัต่างประเทศได้ โดยกระบวนการสร้าง

ความมัน่ใจจะเป็นงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพันธมิตร แต่หวังให้ผู้ประกอบการเข้า

มาร่วมเปน็หุน้ส่วนทางกลยุทธ์ด้วย ขณะนี้โครงการได้ดําเนินงานผ่านมา 6 เดือน มีการเตรียม

ซอฟแวร์ (Software) เรื่องระบบไว้แล้ว โดยจะนําทุกอย่างที่เปน็ทนุความรู้เข้ามาใช้ในงานนี้ ระบบทุก

อย่างต้องเตรียมการอย่างดีซึ่งจะอยู่ในโครงการ Farmer Shop ซ่ึงทุกท่านต้องเข้ามาอยู่ในระบบ 

 

ดร.อภิรดี กล่าวเสริมว่า โครงการต้องการคนที่มีแนวร่วมและทศันคติที่เหมือนกนั พูด

ภาษาเดียวกนัรู้เรื่อง มองไกลตัวออกไปอย่ามองแต่สินค้าในมือของตัวเองเท่านัน้ เพราะจะไปด้วยกนั

ยาก คนที่เข้ามาต้องออกแรงและเสียสละอะไรบ้าง งานในระยะเริม่ต้นคงเปน็เรื่องยากเพราะฉะนั้น

ต้องร่วมมือกนั เพื่อการก้าวไปอย่างยั่งยืน ในเวทีนี้ใครมีอะไรสงสัยให้ถามให้กระจ่าง ใครอยาก

ทราบเรื่องอะไรให้ถามเพื่อความเข้าใจทีต่รงกนั ทกุคนที่เข้ามามีสิทธิเท่าเทียมกัน 1 คน 1 สิทธิ์ 

คณะกรรมการบริหารฯ ไม่ได้มีสิทธิม์ากกว่าคนอื่น 

 

คุณบุญล้วน  เล่าเรื่องการที่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเกษตรพิสัย ได้เข้าร่วมงานกับ

สถาบันฯ ที่เข้าช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร เมื่อทราบข่าวว่าจะสร้างร้าน Farmer Shop จึงได้นําเรือ่งเข้า

ที่ประชุม 16 สหกรณ์ จาก 5 จังหวัดทีร่่วมงานในโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 

จนได้ข้อสรปุว่าจะร่วมกันออกเงินสมทบทนุการก่อสร้างร้านครั้งนี้จํานวน 4 แสนบาท โดยพร้อมที่

จะเดินหน้าไปกับงานของสถาบันฯ ด้วยความเชื่อมั่นและมั่นใจ 

 

รศ.จุฑาทิพย์ กล่าวว่านี่คือตัวอย่างที่ดีทีสุ่ดในการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของเรา จึง

ต้องการถามว่าผู้ประกอบการแต่ละท่านจะมีส่วนช่วยกับร้าน Farmer Shop อย่างไรบ้าง เราจะ

ช่วยเหลือกันได้อย่างไร โดยขณะนี้เรามีสินค้าประมาณ 130 รายการ และจะมีการคัดเลือกต่อไปอีก 

3-4 เวที ในอีก 6 เดือนข้างหน้า และมีคําถามว่าผู้บริโภคจะเปน็ส่วนหนึ่งของร้านได้อย่างไร 

 

สําหรับพันธกิจของโครงการนี้มีอยู่ 2 ข้อ คือ 

1. ส่งเสริมให้สมาชิกพึ่งพา และร่วมมือกนัในการดําเนินธรุกิจสินค้าเกษตรแปรรปู โดย

ผ่านกระบวนการบริหารจดัการโซ่อุปทาน การจัดหาปัจจัยการผลิต การผลิต การตลาด การ

กระจายสินค้าในแนวทางของระบบธรุกิจที่เป็นธรรม 
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2.  สร้างรปูแบบร้านค้า Farmer Shop ให้เปน็แบรนด์ที่เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่

ต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย และต้องการอุดหนนุสินค้าไทยในระบบ Fairness  

กลุ่มเป้าหมาย มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ผู้ประกอบการ ได้แก่ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอทอปและSMEs ที่มี

คุณสมบัติตามเงื่อนไข 

2.  ผู้บริโภค ที่สนใจบริโภคสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย และต้องการสนับสนุนสินค้าไทย 

และผู้ประกอบการที่มีจิตสํานึก การค้าที่เป็นธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะผนึกกําลังความร่วมมือในระบบธุรกิจร่วมกัน 

ซ่ึงจะสามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และใช้ Brand Farmer Shop ในการขับเคล่ือนธุรกิจสู่เป้าหมาย

ร่วมกัน 

2.  ผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ที่ได้รับการ

รับรองและราคาที่เป็นธรรม  

3.  เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับนโยบายที่เปิดเสรีอาเซียนที่ Farmer Shop จะช่วยลด

ปัญหาการขาดดุลการค้าจากสินค้าจากต่างประเทศ 

 ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ได้แก่ 

1. ความเปน็เอกภาพของผู้ประกอบการที่เข้ามาเปน็สมาชิก 

2. รูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผนภายใต้โซ่อุปทาน 

3. การมีนวตักรรม และผลผลิตสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรบัของผู้บริโภคและคนในสงัคม 

 

12.20 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.00 น.  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และรบัสมัครสมาชิกผู้ประกอบการ (หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์) 

  

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ทํา

หน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุในภาคบ่าย โดยเล่ารายละเอียดการเริ่มต้นเข้าทํางานในโครงการนี้ จาก

การประชุมหลายๆ ครั้งที่ผ่านมาพบว่าสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกส่วนมากจะผ่านการรับรอง

มาตรฐานแล้วระดับหนึ่ง ซ่ึงกิจกรรมก่อนที่จะมีหน้าร้านนัน้ จะมีการออกงานแสดงสินค้า (Road 

Show) โดยอยากขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่าน ร่วมกันผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อ

ช่ือเสียงของร้าน Farmer Shop 
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 คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ คณะกรรมการบริหาร เล่าประสบการณ์ของตนเองก่อนเข้ามา

ร่วมงานกบัโครงการฯ ว่าทีจ่ริงแล้วมีหน้าร้านเปน็ของตัวเอง พร้อมประสบการณ์ติดต่อกบัห้างร้าน

ต่างๆ ในการนําสินค้าไปวางจําหน่าย ซ่ึงประสบปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากห้างร้านเป็นอย่าง

มาก แต่ที่เข้ามาในโครงการนี้ไม่ได้หวังกาํไรเนื่องจากการที่คิดว่าเข้าร่วมโครงการนี้แล้วจะขายได้

ยอดเพิ่มข้ึนคงเปน็ไปได้ยาก เพราะร้านเปรียบเหมือนกับเด็กเล็กทีต่้องค่อยๆ ดําเนินการตามขั้นตอน 

เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน ผู้ประกอบการที่อยู่ในเวทีนี้ส่วนมากจะไม่มีหน้าร้านเอง มักจะไปฝากขาย

ซ่ึงกว่าจะได้เงินกต็้องรอเวลานาน หรือการไปออกงานแสดงสินค้ายกตัวอย่างของตนเองนัน้ เมื่อไป

แสดงสินค้าส่วนมากแทบจะขายสินค้าในงานไม่ได้เลย แต่ส่ิงที่ได้ตามมาหลังจากงานจบงานแล้วจะ

ได้รบัการส่ังซ้ือเป็นล็อตๆไปซึ่งทั่วไปแล้วจะขายตามห้างร้านหรือหน่วยงานที่ต้องใช้เครื่องแกง

จํานวนมาก จากที่เล่ามาแสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการแต่ละรายจะมีช่องทางการขายที่แตกต่างกัน

ไป และทีม่าเข้าโครงการ Farmer Shop นี้จะได้พนัธมิตร ไม่ได้เน้นการขายเอากาํไรจากร้านนี้ อีกทั้ง

อยากให้ร้าน Farmer Shop ได้เกิดข้ึนมาอย่างยั่งยืน เพื่อที่สมาชิกทกุท่านจะได้มีที่วางจําหน่ายสินค้า

อย่างยั่งยืน 

 

คุณปุณณภา  เปรมปรี ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์น้ํามันเหลือง จ.ตราด เหน็ด้วยกับ

กรณีทีต่้องนําสินค้าไปฝากขายนั้นจะต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับเงิน ส่วนการออกงานแสดงสินค้า

โอทอปจะได้เงินเร็วแต่ไม่ยัง่ยืน จึงมีความหวังว่าถ้าได้เข้าร้าน Farmer Shop แล้วจะได้มีร้านจําหน่าย

ที่ยั่งยืนและมีความยุติธรรมต่อผู้ประกอบการด้วย 

 

คุณทิวาพร ศรีวรกุล เสนอว่าสมาชิกผู้ประกอบการที่เข้าโครงการฯ ทั้งสมาชิกเก่าและ

ใหม่ อาจต้องปรบัความคิดหาเป้าหมายให้ตรงกนั โดย Farmer Shop ต้องมีเอกลกัษณ์ของตัวเอง 

โดยต้องมีสินค้าตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงร้านจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแสดงสินค้า

หรือการขาย เราควรมาช่วยกันพิจารณาว่าจุดแข็งของเราคืออะไร คือการขายของคุณภาพดีใช่

หรือไม่ และจดุอ่อนของเราอยู่ตรงไหน อยู่ที่อายุสินค้า หรือต้นทุนใช่หรือไม่ 

 

คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กรรมการบริหารฯ ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์แชมพูชมพู

พันธ์ทิพย์ กล่าวว่า ครั้งแรกที่เข้าประชุมคณะกรรมการ ทกุคนมีความสงสัยว่างานนี้คืออะไร จะไป

รอดหรือไม่ แต่คําว่า Farmer Shop นั้นเข้าใจง่าย มีความหมายอยู่ในชื่อแล้ว จึงอยากให้ทุกคนมัน่ใจ

ในงานนี้ ที่ต้องการสร้างระบบการค้าใหม่ เพื่อคิดค้นการค้ารปูแบบใหม่ให้สอดคล้องกับคําว่า 

“สินค้าดีแต่หาซ้ือยาก เนื่องจากไม่มีที่วางจําหน่าย” คาดว่าภายใน 2 ป ีน่าจะสามารถขยายสาขาได้ 

เพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันคิดว่าจะทาํอย่างไรให้สามารถดําเนินงานให้สําเรจ็ได้ภายในเวลา

อันรวดเร็ว 
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รศ.จุฑาทิพย์ อธิบายเพิม่เติมว่า แผนงานจริงๆ ของโครงการในปแีรกนี้ จะเปน็การคัด

สินค้าทั้งหมด 6 เวที เพื่อนาํเข้าร้าน Farmer Shop แต่ได้ทําเกินแผนงานในการไปจัด Road Show 

ควบคู่กนัเพื่อประชาสัมพนัธ์ไปด้วย จึงขอช้ีแจงว่าการวางระบบนั้นเราต้องชกัชวนคนที่การติดต่อ

ประสานงานสั้นๆ และติดต่อได้ง่ายก่อน ซ่ึงครั้งแรกที่จัดแสดงสินค้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ จึงต้อง

เลือกสินค้าทีเ่หมาะกบักลุ่มเป้าหมาย และครั้งที่สอง ต้องเลือกสินค้าให้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายที่ 

กฟผ. ซ่ึงเหล่านี้อยากให้มัน่ใจว่าเราต้องเลือกสินค้าด้วยหลายๆ ปัจจัย 

 

คุณธนิดา สงวนสิน จากร้านฟาร์มต้นเหด็ปริญญา แสดงความเหน็ว่าร้าน Farmer 

Shop จะเปน็ร้านของพวกเรา ดังนั้นเราจะต้องตรวจสอบคุณภาพ (QC) สินค้าของเราให้มั่นใจได้ด้วย

ตัวเราเองเพื่อรักษาชื่อเสียงของร้านและของตัวเองไว้ นอกจากนี้เงินทุกบาททีไ่ด้จะส่งกลับถึง

เกษตรกรจริงๆ ขอให้พวกเราผู้ประกอบการลองรวมพลังสร้างร้าน Farmer Shop ให้ตั้งข้ึนมาได้

อย่างยั่งยืนจริงๆ  

กระแสรักษ์สุขภาพกําลังมาแรงมากๆ การโปรโมทสินค้าน่าจะทําได้ง่าย อาจใช้โลก

อินเตอร์เนต็เป็นเครื่องมือประชาสัมพนัธ์อีกทางหนึง่ด้วย เช่น ใช้เครือข่าย Facebook ช่วยสร้างความ

เข้าใจกบัผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ  

 

คุณวิบูลย์ วีระพิศาลกลุ เกรงว่ารา้นจะล้มเหมือนกรณีร้านโอทอปทั่วไปที่ล้มกนัมากแล้ว 

 

คุณสมพงษ์ ชุ่มเพง็พันธ์ กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ร้านโอทอปที่ล้มไป เนือ่งจากไม่มีระบบที่ดี 

และไม่เปน็มืออาชีพ เพราะฉะนัน้ร้านของเราจะไม่เปน็เช่นนัน้ ผลิตภณัฑ์ของเราจะขายความ

น่าเชื่อถือ เราต้องมีภาพลกัษณ์ที่ดี แล้วสิง่ต่างๆ จะตามมา 

 

รศ.จุฑาทิพย์ อธิบายว่าเมื่อผู้ประกอบการติดต่อกบัระบบเอกชน หรือห้างสรรพสินค้า

แล้วไม่เหลืออะไรกลบัมา รฐัจึงต้องเปน็ทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค แต่ด้วยข้อจํากัดและอุปสรรคต่างๆ 

ทําให้ล้มเหลวเนื่องจากเราไม่มีระบบการสั่งซ้ือสินค้า การวางสต็อก การวางบิล หรือแม้กระทั่ง

สินค้าล้าสมัย ทําให้เหน็ว่างานนี้ต้องมีหลายๆ ส่วนซึ่งรฐับาลมักจะทาํแต่หน้าร้านอย่างเดียว แต่เรา

จะเตรียมระบบ ทั้งหน้าร้าน หลังร้าน และทุกๆ อย่างให้พร้อม ซ่ึงประเด็นที่มกัพบเจอคือ วัตถดิุบหา

ไม่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีกลุ่มช่วยเหลือจดัหาวัตถุดิบทีย่ั่งยืน สําหรับเรื่องทนุที่วิตกว่าจะมาจากไหน

ยังไม่น่าเปน็ห่วง เพราะเราอยากได้หุ้นส่วนหลายๆ ด้าน แต่สิ่งที่เราขาดคือ การทาํงานอย่างมีแบบ

แผนและเป็นระบบ 

นอกจากนี้เรือ่งการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นทางสถาบันฯ ได้จัดทาํ 

facebook ไว้แล้ว โดยสามารถเข้าผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ของสถาบันฯ หรือค้นหาด้วยคําว่า Farmer 
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Shop ก็จะพบหน้าเวบ็ไซต์ของ facebook เช่นกนั พร้อมให้คุณสนธยา สีแดง เจ้าหน้าที่ศูนย์

สารสนเทศของสถาบันฯ แสดงหน้าเวบ็ไซต์ให้ที่ประชุมได้ดูรายละเอียดต่างๆ พร้อมแนะนําการเข้า

ใช้ และขอให้คุณธนิดาเปน็แกนนําในการช่วยรณรงค์เรือ่ง facebook ด้วย 

 

คุณทิวาพร ศรีวรกุล เล่าว่าเคยทําร้านค้าชุมชนที่สุดท้ายกไ็ปไม่รอด ทั้งๆ ที่วางแผนมา

อย่างดี ตัวอย่างที่ จ.กาญจนบรุี เมื่อมีร้านค้าหมู่บ้านแล้วแต่คนในชมุชนไม่ซื้อของในร้านค้าชุมชน 

กลับไปซื้อของตามตลาดนดัที่เข้ามาขายแบบชั่วครั้งชัว่คราว แล้วเมื่อของมีปัญหาก็ไม่สามารถหา

ผู้รับผิดชอบได้ เพราะร้านในตลาดนัดนั้นกลับไปแล้ว ทําให้คิดกลับมาซื้อของในร้านค้าชุมชนซ่ึงก็

สายเกินไปแล้ว เนื่องจากร้านต้องล้มไปเพราะไม่มีคนซ้ือ นี่คืออีกหนึ่งปัญหาสําคัญ ที่คนในชุมชนไม่

ช่วยเหลือกันเอง ดังนั้นเป้าหมายแรกคือ เราต้องมีลูกค้า โดยต้องมีการวางแผนการผลิตให้ต่อเนื่อง 

ลูกค้าจะพอใจเพราะมีสินค้ารองรบัให้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการ ระบบการจัดการต่างๆ ต้อง

ดีและมีความพร้อม และเมือ่เรามีร้านค้าปลีกของเราเองแล้วจะต้องรักษาไว้ให้ได้ เพราะสิ่งสําคัญ

ของโลกในอนาคตคือ ความมัน่คงทางอาหาร เพราะฉะนั้นต้องรักษาผู้ผลิตอาหารซึ่งก็คือ เกษตรกร

ไว้ให้ได้ 

สําหรับเรื่อง facebook นั้นขอเสนอว่าน่าจะลองขอความเหน็จากสมาชิกว่าต้องการให้ 

Farmer Shop ของเรามีสินค้าอะไร อยากเหน็หน้าตาร้านเปน็อย่างไร ตั้งอยูที่ไ่หน ให้ช่วยเสนอความ

คิดเห็น ซ่ึงทั่วไปแล้วผู้บริโภคมักต้องการให้ร้านอยู่ใกล้ๆ  เพื่อซื้อของได้ง่าย โดย Farmer Shop ต้อง

เป็นการยึดโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค ให้มีความสัมพันธ์ทีดี่ต่อกัน 

 

คุณประยูร ทองโสม จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย ผู้ปลูก

ข้าวกล้องซ้อมมือ กล่าวว่าสินค้าข้าวกล้องของกลุ่มขายได้ในตัวจังหวัด แต่ตลาดยังแคบ กลุ่มเกษตร

อินทรีย์นี้ไม่เน้นกําไรมาก แต่ขายให้พออยู่ได้ เพราะมีอุดมการณ์ร่วมอยากให้คนไทยได้บริโภค

อาหารทีป่ลอดภัย 

 

คุณธนภรณ์ กองสุผล กลุ่มไม้กวาดป่าศรนารายณ์ เสนอช่องทางว่า Farmer Shop 

ต้องมีอาหารปลอดภัยโดยอาจมีราคาสงูนิดหน่อย และร้านต้นแบบต้องดี และเลือกขายสินค้าให้ตรง

กลุ่มผู้ซ้ือ ตัวอย่างจากประสบการณ์ของตนเองทีไ่ด้ผลิตไม้กวาดทีมี่ลักษณะเฉพาะโดดเด่นและมี

ราคาสูง เมื่อนําไปฝากวางขายตามร้านค้า พ่อค้านั้นได้นําไปวางไว้กับไม้กวาดทัว่ไปทําให้ไม่สามารถ

จําหน่ายได้เลย แต่เมื่อตนเองเลือกเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่โดดเด่นคุณภาพดีมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยยอมรับกับราคาที่สูงกว่าปกติได้ ทําให้ไม้กวาดป่าศรนารายณ์สามารถ

จําหน่ายได้ด้วยดี 
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รศ.จุฑาทิพย์ ได้ขอให้คณุธนภรณ์ ผลิตสินค้าไม้กวาดที่มีความโดดเด่นและมี

ลักษณะเฉพาะสําหรับร้าน Farmer Shop ได้หรือไม่ และสรุปว่าสินค้าจะต้องเลือกวางในตําแหน่ง

ลูกค้าที่มีกําลังซ้ือ ตั้งแต่ระดับกลางไปจนถึงระดับสูง แต่สําหรับร้านเรานั้นลูกค้าทั่วไปก็สามารถเข้า

ร้าน Farmer Shop ได้ที่สําคัญคือสินค้าจ้องมีเรื่องราวความเปน็มา จึงจะช่วยเพิม่ความน่าสนใจ 

 

คุณธนิดา สงวนสิน มีคําถามว่า คําว่า Farmer Shop จะเข้าไปอยู่ส่วนใดของผลิตภัณฑ์ 

และเสนอว่าเราน่าจะมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง จาก ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อปกป้องแบรนด์ของ 

Farmer Shop หรือน่าจะมีแบรนด์เฉพาะหรือทําหีบห่อที่เปน็ของ Farmer Shop เอง 

 

รศ.จุฑาทิพย์ ช้ีแจงเรื่องโลโก้ Farmer Shop นั้นเราจะมี House Brand ของเราโดยเรา

อาจใช้การติดสติ๊กเกอร์ทีต่วัสินค้าไปก่อน แล้วในอนาคตถ้าการดําเนินงานร้านเปน็ไปด้วยดี เราอาจ

คิดทําบรรจภุณัฑ์ทีม่ีโลโก้ของเราเองได้ต่อไป ส่วนเรื่องการปกป้องแบรนด์ของเรานั้นทางโครงการฯ 

กําลังศึกษากระบวนการรบัรองคณุสมบัติตามเงื่อนไขของ Farmer Shop ซ่ึงเป็นการทํางานวิจยัแบบ

เร่งด่วนว่าการจะให้ใช้เครือ่งหมาย Farmer Shop ควรจะมีเงื่อนไขอะไร หรือมาตรการอะไร/อย่างไร 

ขอเวลาอีกประมาณสองเดือนครึ่ง น่าจะมีคําตอบสําหรับกรณีนี้ได้ ซ่ึงโลโก้นี้จะใช้ได้เฉพาะสินค้าตัว

ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น ไม่สามารถใช้กบัผลิตภณัฑ์อ่ืนของผู้ประกอบการเดียวกนัได้ 

 

 คุณศิริโสภา กลุ่มผู้ผลิตน้ําข้าวโพด ยังเป็นห่วงเรื่องการติดแบรนด์ Farmer Shop 

จะต้องทําหีบห่อหรือบรรจภุัณฑ์ใหม่หรือไม่ เพราะเกรงว่าจะไม่สามารถทําได้ 

 

คุณศิริวรรณ จากบริษัท ซีดส์ ออฟ เฮลธ์ เสนอให้จัดทําทําเนียบกลุ่มย่อย ที่เปน็ชนิด

สินค้าใกล้เคียงกัน หรือประเภทเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อ และขอถามว่าเราจะนําชื่อ Farmer 

Shop ไปใช้ประกอบการทํางานของเราเลยได้หรือไม่  

 

ดร.อภิรดี อธิบายว่าไม่อยากให้กังวลเรือ่งโลโก้ เพราะจะไม่ต้องเสียเงินสร้างหีบห่อใหม่ 

แต่ขอให้เน้นเรื่องคุณภาพ ต้องรกัษาให้สม่ําเสมอ อย่าลดประสิทธิภาพการผลิต ต้องให้มีมาตรฐาน

สม่ําเสมอ สําหรับคําถามคณุศิริวรรณนั้นยังไม่อยากให้ก้าวเร็วเกินไป กรณีนี้ขอปรึกษา รศ.จุฑา

ทิพย์ ก่อน และถ้าผู้ประกอบการมีความชํานาญเรื่องใด ขอให้ลงชื่อไว้ที่เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือกัน 

จะได้ทราบว่าแต่ละท่านมีความถนัดด้านใด ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ด้วย 

 

 คุณลัดดา พรหมขุนทอง กล่าวว่าที่มาร่วมเวทีในวนันี้เข้าใจว่างาน Farmer Shop 

สําเร็จแล้ว แต่เมื่อยงัไม่สําเร็จแล้วต้องการความร่วมมือก็พร้อมให้ความร่วมมือ 
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 คุณศิริรัตน์ ศรีสวย เหน็ด้วยกับหลักการของร้าน Farmer Shop และมีความเหน็ว่าควร

ทําร้านให้น่ารกัและน่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้าด้วย 

 

 คุณพรเทพ แสงจันทร์ กลุ่มผู้ผลิตสบู่นมแพะ เสนอว่าอยากได้ข้อมูลก่อนการเข้า

พูดคุยในเวที โดยขอให้ส่งแผนการดําเนินงานให้สมาชิกทราบก่อน เพือ่จะได้เตรียมข้อมูลมาเสนอ

ความคิดเหน็ในเวทีครั้งต่อๆ ไป 

 

 คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ แสดงข้อคิดเห็นว่า ตั้งแต่เริม่แรกทีไ่ด้คุยกับ รศ.จฑุาทิพย์ ว่า

โครงการ Farmer Shop จะเป็นอย่างไรแล้ว จึงเห็นว่างานนี้ทกุคนต้องสมัครใจและต้องช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน โดยช่วยกนัดึงลกูค้า แนะนําสินค้าของกลุ่มเรา ช่วยกันปากต่อปากจะเป็นอีกช่องทางหนึง่

ในการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงการประชาสัมพันธ์เปน็สิ่งสําคัญ นอกจากนั้นเรื่องคุณภาพก็ต้องคงที่

สม่ําเสมอ และต้องมีวตัถุดิบรองรับโดยตลอด ซ่ึงเรื่องเหล่านี้เราจะคอยให้คนอืน่ช่วยเราไม่ได้ เรา

ต้องคิดหาทางช่วยเหลือตัวเองกันก่อน ส่ิงที่น่าเปน็ห่วงคือ เมื่อตัวมาแล้วใจต้องมาด้วย 

 วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้พบกับคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ในฐานะผู้ร่วมงานรู้สึก

ภูมิใจที่เห็นทีมงานทํางานอย่างเตม็ที ่ขอให้เราก้าวไปพร้อมกัน ถ้าสําเร็จก็สําเร็จด้วยกัน อย่ามองว่า

เราออกเงินให้ส่วนหนึ่งแล้วจะมีสิทธิ์มากกว่าคนอืน่ ทุกอย่างทําด้วยใจเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เกิด

ส่ิงดีๆ ในวงการสหกรณ์ 

 

 คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กล่าวว่าสิ่งที่ รศ.จฑุาทิพย์ เปน็ห่วงคือเรื่องเราต้องมีใจ

ให้กบังานโครงการ Farmer Shop และต้องเข้าใจกบังานนี้ด้วย 

 

 คุณสุขุม ไวทยาธํารงค์ กล่าวว่าคณะกรรมการบริหารฯ จะคิดทกุอย่างอย่างถี่ถ้วน 

ระมัดระวงั ก่อนใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ เพื่อให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่องานนี้ให้มากที่สุด แต่อยาก

ฝากผู้ประกอบการทุกท่านว่าจะต้องมีสินค้าทีม่ีคุณภาพดี มีบรรจภุัณฑ์ที่ดึงดูด และควรคิดหา

กิจกรรมแนะนําตัว เพื่อกระตุ้นยอดขาย และให้เป็นทีรู่จ้ักในกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวาง 

  

 คุณสุวรรณา ตัวแทนจากบริษัทซองเดอร์ไทยออร์กานิค ฟูด ถามว่าเราจะดีกว่าคู่แข่ง 

เช่น ร้าน Golden Place หรือ Lemon farm อย่างไร 

 

 คุณกาญจนา ช้ีแจงว่าสินค้าที่ได้การรบัรองโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กน็่าจะเป็น

ข้อได้เปรียบอย่างดี เนื่องจาก ม.เกษตรฯ มีชื่อเสียงเปน็ที่ยอมรบัของประชาชนด้านการเกษตรอยู่

แล้ว เมื่อประชาสัมพันธ์สินค้า Farmer Shop by KU อีกทั้งยังเป็นงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทั้ง ต้นน้ํา 
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กลางน้ํา และปลายน้ํา ซ่ึงทีมวิจัยจะช่วยแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนกบัต้นน้ํา คือผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อ

ช่วยเหลือเกษตรกร เพราะฉะนั้นใครมีปญัหาอะไร ทางทีมงานวิจัยจะช่วยหาทางแก้ปัญหาให้ ดังนั้น

เราต้องพัฒนาการสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้ประชาชนเข้าใจ 

 

คุณบุญล้วน กล่าวว่าเราดีกว่าคู่แข่งตรงที่เราเปน็เจ้าของเอง ผลิตเอง สามารถยืนยันเรื่อง

คุณภาพ และรักษาคุณภาพให้ดีได้ โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เราจะมอบสินค้าที่ดีต่อ

ผู้บริโภค เราจะเปน็ห่วงต่อลูกค้า ดังนั้นคนเข้า Farmer Shop จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลกูค้าและ

ซ่ือสัตย์ต่อตัวเองด้วย และเห็นด้วยกบัคุณสุขุมที่ว่าการขายของต้องมีการทําการทดลองให้ชิม จะ

เป็นการช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างดี และสรุปว่าการจัดกิจกรรมในร้านเป็นสิ่งดี คงต้องมีอย่าง

แน่นอน 

 

คุณธนภรณ์ ขอทราบกําหนดการเปิดร้านต้นแบบว่าจะสร้างเสรจ็พร้อมเปิดเมื่อไหร่ 

 

ดร.อภิรดี คาดการณ์ว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะหลังจากเสร็จสิ้นโครงการในปีที่ 1 คืออย่าง

น้อยอีก 6 เดือน เนื่องจากเหลือเวลาอีก 6 เดือนทีจ่ะต้องคัดเลือกสินค้าอีก 4 ครั้ง สําหรบัเรื่อง

โครงสร้างนั้นได้วาดแบบไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับมีทุนจํานวนหนึ่งแล้ว ระยะนี้จะเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์ให้ลกูค้า ประชาชน เข้าใจวัตถปุระสงค์และรู้จกัร้าน Farmer Shop ให้มากข้ึน  

 

คุณวิบูลย์  ถามว่าอนาคตร้าน Farmer Shop จะมี gift shop อะไรขายเหมือนทั่วๆ ไป

หรือไม่  

 

คุณธนิดา แสดงความคิดเห็นว่าร้าน Farmer Shop คือร้านค้าปลีกสินค้าเกษตรแปรรปู 

ดังนั้นถ้าสินค้าเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปทีม่ีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดของ Farmer Shop ก็น่าจะ

ขายได้ 

 คุณกาญจนา ประธานที่ประชุม (ภาคบ่าย) กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมเวทีทุกท่านที่ร่วม

แสดงความคิดเห็น และหวงัว่างานของเราจะไปได้ด้วยดี หากใครมีคาํแนะนําดีๆ สามารถทําได้เสมอ 

พวกเราพร้อมจะก้าวไปด้วยกัน 

 

 ดร.อภิรดี กล่าวปิดการประชุมโดยขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมแสดงความ

คิดเห็นในวนัน้ี 

 

เลิกประชุมเวลา   15.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop  

วาระพิเศษ 

วันจนัทร์ที ่21 กุมภาพนัธ์ 2554 เวลา 16.00-17.30 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทพิย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2.  น.ส. สายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 

3.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรตันกิจ  หัวหน้าโครงการ Farmer Shop 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหาร 

5.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการฯ 

6.  คุณสุขุม  ไวทยธํารง  กรรมการบริหารฯ 

7.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพนัธ์  กรรมการบริหารฯ 

 

เริ่มประชุม เวลา  16.00 น. 

 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุม 

1.  เรื่องขอเลื่อนนัดการประชุมจากเดิมวันที่ 1 มี.ค. 54 ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ห้อง 214 

อาคารวิจัยและพัฒนา มก. เป็นวันที่ 3 มี.ค. 54 ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เวลา 11.00 

น. บริเวณหน้าร้านเพชรชูชัยซ่ึงเป็นพื้นที่สําหรับการจัดบู๊ทกับห้างเดอะมอลล์  

2.  แจ้งเรื่องการขอนําผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ ไปออกบู๊ทในงานวันที่ 17-23 มี.ค. 54 น้ีด้วย 

โดยวางจําหน่ายรวมอยู่ในกลุ่มวิชาการ และเปล่ียนน้ําฟักข้าวกับผักพ้ืนบ้านทิวาพร ไปรวมอยู่ในบู๊ท

ผัก ADAMS และส้มโอ 

 

วาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  

 1.  คณะกรรมการขอเรื่องการออกงานแสดงสินค้า ให้นําของรับประทานได้ มีกล่ินเชิญชวน

ให้บริโภคได้ทันทีไปวางจําหน่ายด้วย 

 2.  มอบให้คุณบรรหารติดต่อคุณกมลทิพย์ เพื่อทราบเรื่องการเปลี่ยนวันนัดหมายการ

ประชุมให้ไปพร้อมกันที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ในวันที่ 3 มี.ค. 54 
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 3.  สรุปการทําสติ๊กเกอร์ติดบนผลิตภัณฑ์เป็นสติ๊กเกอร์โลโก้ Farmer Shop ขนาดเหรียญ 5 

บาทโดยมอบหมายให้คุณสายสุดาสอบถามเรื่องราคาของสติ๊กเกอร์รูปวงกลมกับรูปส่ีเหล่ียมว่ามีรา

คาแตกต่างกันหรือไม่/ อย่างไร 

 4.  เรื่องหมวกสําหรับพนักงานขายประจําบู๊ทมอบหมายให้ ดร. อภิรดี เป็นผู้จัดซ้ือ โดยใช้

เป็นหมวกสีขาวล้วน ยังไม่ต้องปักโลโก้ใดๆ จํานวน 24 ใบ 

 5.  ให้ผู้ประกอบการที่จะไปออกบู๊ทจัดทํารายการสิ่งของที่ต้องการใช้ เช่น ต้องการใช้

ภาชนะอะไรบ้าง แล้วแจ้งแก่ผู้ประสานกับฝ่ายจัดงาน ในวันที่ 3 มี.ค. 54 ที่จะมีการประชุมกับฝ่าย

จัดงานของห้างเดอะมอลล์ เวลา 13.00 น.  

 

วาระที่ 3    อ่ืนๆ  

 

 1.  คุณกาญจนา รายงานสถานการณ์ในการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น Farmer Shop 

เรื่องคุณธนิดา สงวนสิน อดีตคณะกรรมการบริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา 

เนื่องจากมีปัญหาส่วนตัว จึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ได้ และ

ผู้เข้าร่วมเวทีเสนอว่าหากมีการประชุมครั้งต่อไป ขอรายละเอียดการประชุมเพื่อจะได้เตรียมข้อมูล

มาเสนอในที่ประชุมได้ 

 2.  รศ.จุฑาทิพย์ ขอให้ผู้ประกอบการนําสินค้าไปแสดงไว้ในล็อบบ้ีของโรงแรมสวนสาม

พรานเพื่อประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวและลูกค้าโรงแรม โดยคุณกาญจนาเสนอให้จัดเป็นบู๊ทแสดง

สินค้าพร้อมเล่าเรื่องราวสินค้า จะดึงดูดความสนใจมากกว่า ซ่ึง รศ.จุฑาทิพย์ ขอนําเรื่องนี้ไปปรึกษา

กับคุณสุชาดา ผู้บริหารโรงแรมสวนสามพรานอีกครั้งหนึ่ง 

 3.  คุณบรรหารขอปรึกษาที่ประชุมเรื่องการนําสินค้าไปวางจําหน่าย ณ KU Shop ที่ 

ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน ว่า Farmer Shop ควรจะนําสินค้าไปจําหน่ายหรือไม่ ซ่ึงที่ประชุม

สรุปว่าหากผู้ประกอบการรายใดสนใจสามารถนําสินค้าของตนเองไปวางได้แต่จะไม่ใช้แบรนด์ 

Farmer Shop 

 4.  ในวันที่ 8 มี.ค. 54 จะมีการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop ณ ห้อง

ประชุมช้ัน 6 ห้อง 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. ขอให้คณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมเวทีด้วย 

 5.  รศ. จุฑาทิพย์ แจ้งแก่ที่ประชุมว่าหน้าที่ของโครงการฯ ขณะน้ีคือการหาซอฟแวร์ที่

เหมาะสม การคัดเลือกสินค้า ภายใต้หลักการให้คนซ้ือของประจํา โดยมีระยะเวลาเหลืออีก 6 เดือน

ในการคัดเลือกสินค้า ทดสอบระบบ และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเรื่องระบบ

การดําเนินงานร้านค้าปลีก การเคลียร์บิล-รอบบิล และต้องให้ความรู้เบื้องต้นในการบริหารธุรกิจ 

เพื่อจะได้ชุดความรู้ไปเสนอรายงานแก่ผู้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย  

เลิกประชุมเวลา   17.30 น. 
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การนําเสนอรายงานความก้าวหน้า 

โครงการวิจยัเครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ระยะที ่2, การพัฒนาตัวแบบ Farmer 

Shop, โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 2 และข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่าย

คุณค่าข้าวคุณธรรม 

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2.  ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย    ผู้อํานวยการ ฝ่าย 4 สกว. 

3.  นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.  อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.  ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6.  คุณเอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7.  ศ.ดร.อภิชัย  นันทเสน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.  ศ.ดร.โสภิณ  ทองปาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9.  รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. คุณอังคณา  ใจเล้ียง   เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 

11. คุณอรุษ  นวราช   หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสาม

พราน 

12. คุณสุทิศ  จิราวุฒิพงศ์  นักวิจัยโครงการฯ 

13. คุณดิษยา  ยศพล   นักวิจัยโครงการฯ 

14. คุณวิชัย  มีสวัสดิ์   นักวิจัยโครงการฯ 

15. คุณสมัคร  กุลสุขเกษม  ผู้ประกอบการ 

16. คุณวรินทร  แสงย้อย  ผู้ประกอบการ 

17. ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัว

แบบ Farmer Shop 

18. คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

19. คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

20. คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธ์  กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

21. คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

22. คุณสะอาด  จึงสมานญาติ  กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 
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23. รศ.ดร.วิน  เชยชมศรี  หจก.วานิไทย 

24. คุณอนิวรรณ บุญปัญญา  หจก.วานิไทย 

25. รศ.ศานิต  เก้าเอ้ียน  หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา 

26. ผศ.ดร.ปิติ  กันตังกุล  นักวิจัย 

27. คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ  ผู้จัดการ สกก.ย่านตาขาว จํากัด 

28. คุณพ่อวิจิตร บุญสูง   หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 

29. คุณนิคม  เพ็ชรผา   นักวิจัย 

30. คุณจุฬาพร  กรธนทรัพย์  นักวิจัย 

31. คุณอเล็กซ์  คลุ๊ฟแมน  นักวิจัย 

32. คุณบงกช  ภูษาสร   เครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนา บ.ทีวีบูรพา จก. 

33. คุณสายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน์  สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่วิจัย 

2.  นางสาวผุสดี กล่ินเกษร  เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

3.  นายสนธยา  สีแดง   เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์   

4.  นางสาวธนภรณ์ ผ่องประทุม  เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

5.  นายธนวัฒน์  ธนะปล้ืม  เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย 

6.  นางสาวธราภรณ์ ศรีงาม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เรียนเชิญ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผู้อํานวยการ ฝ่าย 4 สกว. กล่าว

เปิดเวทีการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  

 รศ. จุฑาทิพย์ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการกล่าวถึงชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการ

พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ระยะที่ 4 ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก สกว. อย่างต่อเนื่อง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาวงการสหกรณ์ และได้นําชุดความรู้มา

ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน สําหรับแผนงานวิจัยปีนี้มีอยู่หลายโครงการซึ่งบางโครงการได้รายงาน

ความก้าวหน้าไปแล้ว ได้แก่ โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ และโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าว

หอมมะลิสหกรณ์ไทย และในวันนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือนอีก 3 โครงการ ได้แก่ 

โครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา และ

โครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop นอกจากน้ีจะมีการนําเสนอร่างโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า

ข้าวคุณธรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สกว. อีกด้วย เมื่อผู้เข้าร่วมเวทีได้แนะนําตัวในที่ประชุม

เรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มการรานงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการดังนี้ 
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 โครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ระยะที่ 2 

 คุณอรุษ นวราช หัวหน้าโครงการฯ แนะนําทีมวิจัยและรายงานความก้าวหน้า โดย

โครงการมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อยกระดับเกษตรกรในพ้ืนที่โดยรอบสวนสามพรานให้หันมาทําเกษตร

อินทรีย์ ซ่ึงมีคําถามวิจัยคือทําอย่างไรที่จะยกระดับเกษตรกรให้หันมาทําเกษตรอินทรีย์ได้ มีการ

ดําเนินงาน 4 กิจกรรมหลักได้แก่ 1.) กิจกรรมวางแผนขับเคล่ือนโครงการวิจัย เริ่มต้นจากการ

ปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องก่อนการรวมกลุ่ม ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย กลุ่มเครือข่ายชาวบ้าน 2.) 

กิจกรรมขับเคล่ือนตลาดสุขใจ 3.) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์  และ 4.) กิจกรรมขับเคล่ือนศูนย์

เรียนรู้ 

 ตลาดสุขใจ เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการวิจัยฯ ซ่ึงปัจจุบันมีภาคีเครือข่าย 12 กลุ่ม รวม 43 

ราย มีการสุ่มตรวจสินค้าที่เข้ามาขายทุก 2 สัปดาห์ พร้อมกับกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในตลาดสุข

ใจ เมื่อตลาดปิดพ่อค้าแม่ค้าจะมาร่วมกันให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมพัฒนาตลาด และแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ที่ลูกค้าแนะนําไว้ โดยตลาดจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เปิดตลาดมีผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ

วันละ 200 ราย สําหรับการประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดทริปท่องเที่ยวนําคณะสื่อมวลชนประมาณ 20 

ท่าน เยี่ยมชมตลาดสุขใจและสวนส้มโอไทยทวีซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายตลาดเมื่อวันที่ 21-22 

ม.ค. 2554 ที่ผ่านมา ส่วนกิจกรรมขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้นั้นมีคุณวิชัย เป็นผู้ดูแลแลกเปลี่ยน

แนวคิดการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่โรงปุ๋ยหมัก มีนักวิจัยลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูล

ของศูนย์เรียนรู้ เยี่ยมชมสวนส้มโอไทยทวี และให้การอบรมต่างๆ  

 สําหรับแผนการดําเนินงานในระยะต่อไปคือ การพัฒนากลุ่มธุรกิจ พัฒนาระบบการรับรอง

คุณภาพ การขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ฯ และทําการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของตลาดอย่างต่อเนื่อง  

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่มี 3 ข้อหลักคือ 

1.  พัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่ชุมชนของกลุ่มธุรกิจ 

2.  ศึกษารูปแบบและแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย

และเกษตรอินทรีย์ 

3.  ศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการโซ่อุปทานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ภายใต้การดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจสามพราน 

และเปิดโอกาสให้ตัวแทนเกษตรกรที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดสุขใจแสดงความคิดเห็นที่มี

ต่อโครงการ 

 คุณสมัคร กุลสุขเกษม ตัวแทนผู้ประกอบการมีความรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการและได้

ร่วมงานกับโรงแรมสวนสามพรานในตลาดสุขใจ ขอบคุณสวนสามพรานที่เข้ามาช่วยรณรงค์ให้กลุ่ม
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ต่างๆ หันมาลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการทําเกษตร และใช้วิถีเกษตรอินทรีย์แทน ขอบคุณที่ให้

โอกาสแก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วย 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา 

 รู้สึกมีความประทับใจเพราะเป็นการเรียนรู้ใหม่ ซ่ึงยังมองไม่เห็นภาพอะไรที่เป็นอุปสรรค

หรือปัญหาแต่คาดว่าน่าจะมีมากพอสมควร เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความลงตัวของผู้ผลิต ผู้ขาย 

และผู้บริโภคที่เข้ามาสร้างตลาดข้ึนมา เป็นสิ่งใหม่สําหรับภาคธุรกิจที่ไม่ได้มีฐานรากจากเกษตรกร 

แต่เข้ามาเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ซ่ึงรูปแบบต่างๆ ไม่น่าจะตายตัว จากรายงาน

เห็นว่าลงเอยที่ผลตอบแทนที่ได้รับซ่ึงมีรายได้เฉลี่ยต่อ 8 วันเท่ากับ 32,000 บาท ซ่ึงมีคําถามว่าที่

บางคนได้บางคนไม่ได้นั้น ผู้เข้าร่วมจะอยู่ได้ยาวซักแค่ไหน สําหรับผู้ที่ไม่ประสบความสําเร็จในการ

ขาย ไม่ทราบว่าได้ดูตรงจุดนี้หรือไม่ว่าเกษตรกรพอใจยอดขายเหล่านี้หรือไม่  

คุณอรุษ นวราช ตอบคําถามน้ีว่า จุดมุ่งหมายของโครงการต้องการให้ตลาดมีรายได้

หมุนเวียนมากกว่าน้ี ช่วงเปิดตลาดแรกๆ มีรายได้ดีพอใช้ แต่ช่วงปีใหม่นั้นผิดความคาดหมายที่ไม่

ค่อยมีคนมาตลาดเนื่องจากคนออกไปเที่ยวไกลๆ ทําให้รายได้ลดลง ผู้ประกอบการหลายรายเห็นว่า

ไม่คุ้ม แต่ก็เข้าใจว่าระยะแรกเปิดตลาดใหม่ๆ คงต้องใช้ความอดทนอย่างมาก ระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่าน

มามีภาวะดีข้ึน เนื่องจากได้ทําการปรับเส้นทางในโรงแรมสวนสามพรานให้นักท่องเที่ยวผ่านตลาด

สุขใจได้ง่ายข้ึน นอกจากน้ีโรงแรมสวนสามพรานเองก็จะเน้นช่วยซ้ือของจากตลาดสุขใจไปใช้ในงาน

โรงแรมอีกทางหนึ่งด้วย 

คุณวรินทร แสงย้อย ตัวแทนจากแม่ค้าในตลาดสุขใจเล่าว่า แม่ค้าอยู่กันได้ เข้ามาขายแล้ว

ไม่ค่อยอยากออก และขอบคุณมากสําหรับที่มีตลาดให้แก่เกษตรกร 

 

 ศ.ดร. โสภิณ  ทองปาน 

 ถ้าโครงการน้ีสําเร็จสามารถดําเนินการไปเรื่อยๆ ตลาดสุขใจมีสินค้าคุณภาพดีเป็นที่รู้จัก 

และรักษาคุณภาพไว้ คิดว่าอีกซักระยะหนึ่งจะทําให้ผู้ขายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ความเป็นอยู่ในชุมชน

ดีข้ึน นี่คือความมีน้ําใจและความเอ้ืออาทรของสามพรานที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะได้มี

ช่ือเสียงไปยังที่อ่ืนๆ ว่าโรงแรมมีความเอ้ืออาทรต่อชุมชนรอบๆ และคํานึงถึงความเป็นอยู่ของชุมชน

อีกด้วย แขกที่มาพักจะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ซ่ึงไม่ใช่ว่าโรงแรมที่ไหน

คิดจะทําแล้วทํากันได้ สําหรับเรื่องตลาดดอนหวายนั้นไม่ควรเป็นห่วงว่าจะแย่งลูกค้ากับเรา เพราะ

ตลาดดอนหวายนั้นกลายเป็นเยาวราชของร้านอาหารไปแล้วไม่น่าเป็นห่วง ต่อไปอาจมีสติ๊กเกอร์ว่า

เป็นของจากตลาดสุขใจ สินค้าเราไม่ได้ปรุงเพราะเป็นพืชผัก แต่ต้องอย่าลืมว่าเกษตรอินทรีย์มีพบได้

ทั่วไป ดังนั้นเราอาจต้องใช้การประชาสัมพันธ์อย่างมาก และควรเน้นให้ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
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เราควรตรวจสอบย้อนกลับได้ ไม่ควรใช้วิธีการตรวจสอบสารตกค้างเพียงอย่างเดียว ซ่ึงคงไม่

สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด ต่อไปเครือข่ายต้องเข้มแข็ง สมาชิกต้องเชื่อใจกัน สามารถตรวจสอบ

ได้ว่าผักนี้มาจากไหน รู้ที่มาที่ไป และให้ระวังการปลอมปน ขอให้กําลังใจทุกท่านที่เกี่ยวข้องเพราะยัง

มีงานอีกมากที่จะต้องทําเพื่อให้ตลาดสุขใจเข้าที่เข้าทาง และอาจจะมีการขายของกินเป็นอาหารของ

ตลาดสุขใจเอง โดยเป็นอาหารปลอดภัย ไม่ใส่ผงชูรส ก็เป็นไปได้  

คุณอรุษ นวราช ช้ีแจงเรื่องตลาดสุขใจนั้นมีอาหารปลอดภัยจําหน่ายอยู่ ด้วย ซ่ึงมี

ข้อกําหนดว่าต้องเป็นของทําเอง ไม่ใส่ผงชูรสหรือสารกันบูด แต่อาหารที่มาขายจะมีปริมาณน้อย

เพราะจะเป็นของที่ต้องทําเองเท่านั้น 

 

 นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร 

 มีข้อสังเกตว่าโครงการน้ีไม่ได้บอกเป้าหมายเชิงปริมาณ หรือตัวช้ีวัด จึงน่าจะมีตัวช้ีวัดว่า

ชุมชนมีคนเข้าร่วมกี่ราย ใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จ ซ่ึงโครงการนี้แบบนี้ต้องใช้ความสมัครใจเข้า

ร่วม ประเด็นการตลาดนั้นไม่น่าจะเป็นประเด็นถ้ายังอยู่ในโครงการวิจัย แต่ถ้าหมดโครงการไปแล้ว 

ต้องเป็นเรื่องการตลาดที่สําคัญ อีกเรื่องคือการที่โรงแรมสวนสามพรานลงมาทํางานน้ีเป็นทั้งวิกฤต

และโอกาส ที่เป็นนักธุรกิจเข้ามาเล่นกับชุมชน เป็นประโยชน์กับชุมชนนับเป็นโอกาสอันดี แต่การเป็น

นักธุรกิจแล้วลงมาแนวราบแบบ Top down ซ่ึงกลุ่มล่างจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองข้ึนมาได้ ต้อง

เตรียมให้ชาวบ้านสามารถดําเนินการขยายงานได้ด้วยตัวเองจะเป็นเรื่องดีมาก และเรื่องพ่อค้าที่ขาย

ไม่ดีแล้วปลีกตัวออกไป อาจต้องมีการเตรียมตั้งรับไว้ด้วยว่าต้องแก้ไขข้อเสียอะไรจึงจะดี 

 

 คุณเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ 

 ต้องขอบคุณโรงแรมสวนสามพรานที่เข้ามาทําเรื่องน้ีซึ่งเป็นตัวอย่างธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจ 

จากรายงานเห็นว่าโครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 เรื่องด้วยกัน คือ เรื่องพัฒนาระบบการจัดการ

ความรู้  ศึกษารูปแบบยกระดับคุณภาพการผลิต และรูปแบบการจัดการเรื่องโซ่อุปทาน สําหรับ

เรื่องจัดการองค์ความรู้นั้นเป็นส่ิงที่ดีมาก มีการให้ใช้พ้ืนที่โรงแรมให้ความรู้แก่ชุมชน ในรายงานเห็น

มีการทํากิจกรรมต่างๆ มากมาย ส่วนเรื่องการพัฒนาคุณภาพการผลิต อาจต้องคิดทํากิจกรรมอะไร

ซักอย่างที่จะแสดงให้พ่อค้าเห็นว่า ถ้าเค้าทําดีข้ึนจะได้อะไรเพิ่มข้ึน น่าจะคิดทํากิจกรรมเพิ่มเติมใน

ส่วนน้ี ส่วนเรื่องห่วงโซ่อุปทานนั้น การประสัมพันธ์ให้ติดตลาดต้องใช้เวลา แนะนําให้ใช้เครือข่าย

วิทยุชุมชน จะได้เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนด้วย ควรใช้จุดแข็งของโรงแรมให้เป็นประโยชน์ในการเข้าไป

ขอความร่วมมือกับผู้ว่าฯ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เช่น อบจ. ให้คุยกันว่าจะร่วมกันทําอะไร

ได้บ้าง ซ่ึงอาจคิดทํากิจกรรมต่างๆ แล้วรายงานว่าเมื่อทําแล้วเกิดอะไรข้ึน เป็นผลหรือไม่เป็นผล 

หวังผลระยะสั้นหรือระยะยาว นํามาเขียนรายงานได้ ส่วนเรื่องแม่ค้าที่เข้ามาแล้วไม่อยากอยู่ ก็ต้อง

ให้เค้าเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเค้าต้องการอะไร ต้องเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายและเรียนรู้ตัวเองด้วย ตลาดสุข
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ใจต่างกับตลาดดอนหวาย ต้องรู้ว่าเป้าหมายตลาดของตัวเองเป็นอย่างไร ตัวเองต้องเรียนรู้ตัวเอง

ด้วยว่ามีผลิตภัณฑ์อะไร 

 

 ศ.ดร. อภิชัย นันทเสน 

 เรื่องตลาดได้มีคนพูดไปหลายคนแล้ว ขอมองเรื่องเครือข่าย (Networking) ของ

ผู้ประกอบการ ถ้าผู้ประกอบการโรงแรมหันมาให้ความสนใจกับเกษตรกรและชุมชนจะได้ประโยชน์

ด้วยกันทั้งคู่ เช่นเดียวกับชุมพรคาบาน่า ที่สามารถทํารูปแบบน้ีได้เช่นกัน ขอฝาก รศ.จุฑาทิพย์ ใน

ฐานะผู้วิจัย น่าจะสร้างเครือข่ายให้ผู้ประกอบการและทีมงานแต่ละแห่งได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยน

ความรู้ความคิดเห็นกัน โดยแต่ละแห่งจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง แต่เชื่อว่าน่าจะนํามาเป็นความรู้

ปรับใช้ด้วยกันได้ ชาวบ้านกับโรงแรมต้องคุยกันว่าสินค้าส่วนหนึ่งจะสามารถนํามาใช้ในโรงแรมได้ 

ถ้าโรงแรมสามารถใช้พืชผักปลอดสารพิษหรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้จะเป็นผลดีอย่างยิ่ง การเชื่อม

ความรู้ระหว่างโรงแรมหรือรีสอร์ทที่สนใจเรื่องแบบนี้สร้างให้เป็นเครือข่ายในวงกว้าง ถ้าสามารถทํา

ได้แล้วนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคได้จะเป็นผลดีมากข้ึน 

 

 รศ.ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 

 ประเด็นแรก อยากเห็นข้อมูลเชิงคุณค่าว่ามีอะไรบ้าง กลุ่มที่รวมตัวข้ึนมานั้นได้ประโยชน์

หรือคุณค่าอะไร ผู้บริโภคได้อะไร ประเด็นที่สอง เรื่องของตลาดสุขใจความหมายต้องชัดเจนว่าเน้น

ขายสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือพ่วงคําว่าอาหารปลอดภัยด้วย ต้องให้ผู้บริโภคทราบว่าเน้นอะไร ต้อง

มีความโดดเด่นให้เห็นชัดเจนว่าแตกต่างจากตลาดดอนหวายอย่างไร ต้องประชาสัมพันธ์ให้เห็นภาพ

ชัดเจน ต้องมีการสร้างแบรนด์ตลาดสุขใจ ประเด็นที่สาม การควบคุมที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่า

ตรวจสอบให้เชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างไร น่าจะให้ส่วนวิชาการเข้ามาช่วยในจุดน้ี 

ควรให้ทราบว่าเกษตรกรท่านใดได้มาตรฐานอะไรบ้าง ประเด็นที่สี่ เรื่อง Demand-Supply พบว่ามี

การคาดหวังว่าจะไปสู่ตลาดต่างประเทศด้วย แต่ปัญหาสินค้าหมดและไม่พอขายมีหรือไม่ ต้องมี 

Demand-Supply ชัดเจน ประเด็นที่ห้า ตลาดควรแยกส่วนอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อการ

บริโภค แต่หลักๆ ต้องเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์  

อยากเห็นสิ่งที่คิดข้ึนมาและเป็นระบบการจัดการความรู้สู่ชุมชนมีระบบขั้นตอนอย่างไร ให้

เป็นตัวแบบให้ชุมชนอ่ืนได้เป็นตัวอย่าง ควรมีแนวทางการบริหารจัดการ ถ้าสินค้ามีปริมาณมากจะ

จัดการอย่างไร และถ้าสินค้าไม่พอขายจะจัดการอย่างไร 

 

 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย 

 ข้อสังเกตมี 3 ประเด็นคือ 
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 1. เรื่องคุณค่า เราไม่ได้พูดถึงตลาดในแง่ของการตลาด แต่เราพูดถึงตลาดในฐานะ Space ที่

เป็นพ้ืนที่ของ Interaction ระหว่างชาวบ้านกับนักธุรกิจ ซ่ึงคาดหวังให้กระบวนการน้ีเปลี่ยน

ความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน มีคําถามที่น่าสนใจคือมันเปลี่ยนจากอะไรเป็น

อะไร ความสัมพันธ์เดิมคืออะไรแล้วเปลี่ยนเป็นอะไร บทบาทของธุรกิจเป็นอะไร กลุ่มเกษตรกร

เครือข่ายมีบทบาทอะไร เช่น ฝ่ายธุรกิจทําเรื่องที่ดินโดยไม่คิดค่าเช่า ให้เกษตรกรมาขาย คุมกติกา 

การตรวจสอบคุณภาพสินค้า การลงทุนประชาสัมพันธ์ การรับซ้ือสินค้าที่เหลือ (มากน้อยแค่ไหน 

ควรมีการบันทึกรายงาน) และกลุ่มเกษตรกรทําอะไรบ้าง เช่น ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ช่วยสร้าง

กติกา ควรบันทึกว่าวันน้ีเกษตรกรทําอะไรอยู่ วันข้างหน้าอยากเปลี่ยนเป็นอะไร จะทําอะไร ได้

เรียนรู้อะไรบ้าง เกษตรกรควรเรียนรู้วิธีคิดจากกลุ่มธุรกิจ ไม่ใช่หวังพึ่งแต่กลุ่มธุรกิจ เกษตรกรควร

พยายามยกระดับตัวเอง เรื่องความไว้เนื้อเช่ือใจ คุณค่าต่างๆ เหล่าน้ีเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ดูจาก

สินค้าที่ปลอมปนลดลงหรือไม่ ความสัมพันธ์เป็นอย่างไร 

 2.  การสร้างสังคมเรียนรู้ ถามว่าเกษตรกรควรเรียนรู้อะไรเพิ่มข้ึนบ้าง เช่น รสนิยมของ

ผู้บริโภค วินัย การจัดการความเสี่ยง เรียนรู้ว่าต้องยกระดับความสามารถด้านใดบ้าง ฝ่ายธุรกิจควร

เรียนรู้อะไร เช่น สารเคมีอันตรายอย่างไร ให้ความรู้อะไรบ้าง เป็นการเรียนรู้ที่ดี เช่นสารเคมี

อันตรายต่อคนอย่างไร สารเคมีที่ทั่วไปนิยมใช้แต่ตลาดน้ีไม่ใช้ ซ่ึงจะเป็นการเรียนรู้ของผู้บริโภคด้วย 

นอกจากนี้จัดการเรื่อง Demand-Supply อย่างไร กเ็ป็นการเรียนรู้เช่นกัน 

 3.  งานน้ีมีลักษณะที่อยู่ในบริบทเฉพาะ เราสามารถนํากระบวนการทํางานไปขยายต่อได้ 

เช่น การเชื่อมข้อโซ่การทํางานมีกี่ท่อน แต่ละท่อนจัดการอย่างไร มีกระบวนการอย่างไร มีการผ่อง

ถ่ายความรู้และงานอย่างไร อะไรควรทําไม่ควรทํา ทั้งหมดสามารถนําไปใช้ได้  

 อีกประเด็นที่สามารถเกิดจากตัว design น้ีคือ มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมงานอีก ภาคการ

ทําเกษตรอินทรีย์ถ้าให้เกษตรกรเป็นคนทําเองจะทําได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถรวมตัวกันเองได้ 

เพราะฉะนั้นงานน้ีถ้าสามารถเดินหน้าต่อไปอาจมี Chain connection ไปจําหน่ายขยายตลาดได้อีก 

เกษตรกรกลุ่มบุกเบิกอาจต้องเรียนรู้เรื่องการคัดกรอง การตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อไม่ให้เครือข่าย

เสียช่ือเสียง แต่ถ้าลดความเสี่ยงโดยไม่รับคนอ่ืนเข้ามาร่วมงานก็จะกลายเป็นไม่เอ้ือเฟื้อไป ถ้า

เกษตรกรสามารถยกระดับการจัดการเชิงธุรกิจได้ จะทําให้เกิดความก้าวหน้าแต่ใครจะช่วยยกระดับ

ต้องหาคําตอบออกมา 

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงในฐานะผู้ประสานงานโครงการ เรื่องที่ ดร. อภิชัย กล่าวถึง

โรงแรมมีที่ทํางานแบบน้ีเยอะนั้น งานน้ีเป็นเฟสแรกนักวิจัยต้องการพัฒนากลุ่มธุรกิจ จากนั้นกลุ่ม

ธุรกิจเริ่มมีปณิธานร่วมนํามาสู่การเรียนรู้งานนี้อย่างเต็มตัว และสถาบันฯ เองเชื่อว่าการพัฒนางาน

สหกรณ์ต้องคัดเลือกคนก่อนเป็นอันดับแรกเป็นส่ิงสําคัญ ซ่ึงมั่นใจว่าสถาบันฯ ได้คนที่มีคุณภาพเข้า

มาร่วมงานนี้ดังเช่นคุณอรุษ หัวหน้าโครงการฯ  
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 โครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop  

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เกริ่นนําความเป็นมาของโครงการฯ เริ่มต้นจากข้อมูลต่างๆ ที่

สถาบันฯ ได้ทํางานวิจัยตลอด 10 ปีที่ผ่านมาพบว่ารายได้ภาคการเกษตรคิดเป็นเพียงร้อยละ 9 ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ผลิตได้ภายในประเทศ แต่แรงงานในภาคการเกษตรมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็น

ร้อยละ 38 ซ่ึงปัญหาที่พบคือเกษตรกรไทยมีต้นทุนการผลิตสูง ที่ผ่านมาสถาบันฯ เข้าไปใช้องค์กร

สหกรณ์เป็นกลไกในการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์การเกษตร เมื่อมาถึงระยะที่ 4 จึงเปล่ียนจุดคานงัด

คานง้างมาที่จุดกลางน้ําของโซ่อุปทาน โจทย์คราวนี้เรามองที่การนําสินค้าเกษตรแปรรูปที่เป็นธุรกิจ

ค้าปลีกคิดเป็นร้อยละ 13.7 ของจีดีพี แต่ผู้ประกอบการขาดช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคจึงส่งผลให้

ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกของคนไทยเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากสู้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่

ดําเนินงานโดยต่างชาติไม่ไหว โครงการน้ีจึงเกิดข้ึนมาพร้อมคําถามวิจัยที่ว่าจะมีรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจค้าปลีกในทิศทางของการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการเพื่อจะรักษาส่วนแบ่งการตลาด

และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างไร นําไปสู่วัตถุประสงค์การ

วิจัยระยะแรกเพื่อการออกแบบระบบการดําเนินงานของร้านค้าปลีกสินค้าเกษตรแปรรูป จัดตั้งและ

ดําเนินงาน Farmer Shop ซ่ึงเป็นแบรนด์ร้านค้าปลีกทางเลือกในลักษณะนําร่องที่จะใช้ขยายผลสู่

ชุมชนในอนาคต  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือน่าจะได้ตัวแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นผลจากการบริหาร

จัดการโซ่อุปทานในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป โดยกลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็นกลุ่มเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน โอทอป SMEs ต่างๆ ที่ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและมีใจเข้าร่วมโครงการ 

นอกจากน้ีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอ่ืนๆ คือ จะเป็นการต่อยอดการนําทุนความรู้ ทุนทางสังคม 

ฯลฯ ได้ช่องทางการตลาดใหม่สําหรับสินค้าเกษตร ผลลัพธ์ในรูปของ “ระบบธุรกิจร้านค้าปลีก”  

ภายใต้กรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทาน 5 ข้ันคือ 1.) การคัดเลือกสินค้าโดยแยกเป็นสินค้า

อาหาร สินค้าอุปโภค และของใช้ของที่ระลึก 2.) สินค้าผ่านการพัฒนา-ได้คุณภาพ 3.) ระบบการ

จัดหา-ส่งมอบ-ตรวจสอบย้อนกลับ 4.) การจําหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคและพัฒนาระบบร้านค้าปลีก 

5.) กิจกรรมการสร้างแบรนด์ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

 ผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการฯ (ร่วม) รายงานผลการดําเนินงานในรอบ 6 

เดือนที่ผ่านมา เริ่มต้นจากการประชุมทีมวิจัยเพื่อกําหนดมาตรฐานการคัดสินค้า ประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกสินค้าแบ่งเป็น 3 หมวด โดยกําหนดเงื่อนไขมาตรฐานคุณภาพ

สินค้า เช่นต้องมี อย. โอทอป เป็นต้น มีการดําเนินการคัดสรรสินค้าทั้งหมด 4 ครั้ง ได้สินค้า 71 

รายการ รวมกับสินค้าเดิมจากเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้าที่มีอยู่แล้วรวมเป็น 452 รายการ จาก

ผู้ประกอบการสมาชิก 116 ราย มีการประชุมหารือความร่วมมือได้ตัวแทนผู้ประกอบการเข้ามาเป็น

คณะกรรมการบริหารชั่วคราว Farmer Shop ที่มีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อระดมสมองในการ

ออกบู๊ทแสดงสินค้าประชาสัมพันธ์สินค้า Farmer Shop โดยเปิดตัวครั้งแรกที่ตลาดสุขใจ และใน
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ระยะ 6 เดือนที่ผ่านมาได้จัด Road Show จํานวน 5 ครั้ง ตามที่ต่างๆ ได้แก่ งานเสวนาวิชาการของ

สถาบันฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2553 งานวันธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มก. งานฉลองครบรอบ 

30 ป ีกฟผ. บางกรวย งานเกษตรแฟร์ ม.เกษตรฯ บางเขน และโครงการของขวัญปีใหม่ที่มีจุดหมาย

ให้ประชาสัมพันธ์ใน ม. เกษตรฯ และรณรงค์ให้คนไทยอุดหนุนสินค้าเกษตรแปรรูป ซ่ึงที่ผ่านมา

ทีมงานได้เรียนรู้การจัดการวัตถุดิบ โมเดลของขวัญ การเก็บสต็อกสินค้า และการทําบัญชีรายรับ-

จ่าย นอกจากน้ียังมีการศึกษาหาระบบซอฟท์แวร์สําหรับบริหารจัดการร้านที่เหมาะสม และย่ืนขอ

จดทะ เ บี ยน เค รื่ อ งหมายบริ ก า ร ร้ า น ค้ าป ลีก  F a rme r  S h o p  ภาย ใ ต้ ก า รดู แ ลขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 จากนั้น  รศ .  จุฑาทิพย์  ภัทราวาท เปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ประกอบการได้เ ล่าถึง

ประสบการณ์ของแต่ละท่าน ดังนี้ 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop จากกลุ่มแม่บ้าน 

จ. กาญจนบุรี ที่ร่วมกันผลิตชาใบหม่อนมากว่า 10 ปี ซ่ึงปัญหาที่มักพบคือด้านการตลาด ที่ต้อง

ออกงานตามงานต่างๆ ที่ไม่สม่ําเสมอ แต่รายได้หลักก็ต้องหวังจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น เทส

โก้โลตัส คาร์ฟูร์ หรือบิ๊กซี แต่เหล่าน้ีจะได้กําไรน้อยมาก หรือบางครั้งก็ขาดทุน ทั้งๆ ที่ทางกลุ่มทํา

ทุกอย่างเพ่ือให้ผ่านมาตรฐานทุกประเภท แต่ปัจจุบันอยู่รอดยากเนื่องจากการตลาดรุนแรงจนแทบ

ไม่เหลือต้นทุน การได้เข้าร่วมโครงการน้ีเหมือนการได้เห็นโอกาส ช่องทางที่จะพัฒนาการตลาด ซ่ึง

เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายย่อย ซ่ึงผู้ประกอบการเองก็ต้องเข้ามาร่วม

โครงการฯ ด้วยใจเพื่อให้งานประสบความสําเร็จ  

คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ  กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop จากผู้ประกอบการ

กล้วยอบเล็บมือนาง เห็นว่าโครงการน้ีช่วยตลอดโซ่อุปทานทั้งต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา จึงเข้า

ร่วมโครงการที่ต้องการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ต้นน้ําซ่ึงก็คือเกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างยุติธรรมด้วย 

ขอขอบคุณทีมงานที่ได้คิดโครงการนี้ข้ึนมาเพื่อช่วยพวกเราอย่างแท้จริง  

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop จากผู้ประกอบการน้ําพริกแม่

เกตุ ซ่ึงไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดแต่อย่างไร แต่เห็นว่าห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่

จะเอาเปรียบผู้ประกอบการรายย่อยเป็นอย่างมาก เมื่อมีโครงการจึงเข้าร่วมด้วยหวังว่าจะเป็นอีก

หนึ่งช่องทางที่ให้ผู้ประกอบการได้มีตลาดให้แก่พวกเราอย่างยุติธรรม โดยในเบื้องต้นช่วง 1-2 ปี

แรกของการดําเนินโครงการน้ีคาดว่าน่าจะยังไม่มีกําไรอะไรมากนัก แต่ถ้าไม่มีคนเสียสละเข้า

ร่วมงานโครงการก็จะไม่สามารถเกิดข้ึนได้เลย 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop จากผู้ประกอบการ

กระเจี๊ยบอบกรอบ ได้เข้าร่วมโครงการสืบเนื่องจากโครงการเครือข่ายกระจายสินค้า ที่หวังว่าจะไม่

ต้องไปพึ่งพาร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ในการกระจาย

สินค้า  
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คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop จากผู้ประกอบการแชมพู

สมุนไพร  ชมพูพันทิพย์  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่จะให้ ข้อคิดดีๆ  พวกเราคณะ

กรรมการบริหารพร้อมเต็ม 100 ในการร่วมผลักดันโครงการฯ จากประสบการในแวดวงโอทอปมา

หลายปี เห็นจุดอ่อนของโอทอปคือช่องทางการจัดจําหน่าย สําหรับโครงการน้ีเห็นว่าเป็นช่องทาง

หนึ่งที่จะช่วยเรื่องการตลาดให้ผู้ประกอบการรายย่อย แต่เงื่อนไขคือต้องเป็นสินค้าที่คุณภาพดี 

รศ.ดร. วิน เชยชมศรี ตัวแทนจาก หจก. วานิไทย ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ 

ขอขอบคุณหัวหน้าโครงการที่ให้โอกาสเข้าร่วมเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในโครงการ สําหรับผลิตภัณฑ์

เลือดจระเข้ได้รับการรับรองจาก อย. แล้วและมีการขายเทคโนโยยีสู่บริษัทเอกชนที่เล้ียงจระเข้ เมื่อ

เข้าร่วมโครงการนี้จึงเห็นว่า Farmer Shop นั้นไม่ได้ทําเพียงแค่เรื่องพืชเท่านั้น แต่เรื่องของสัตว์ที่เป็น

สัตว์สมุนไพรและมีคุณภาพดีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคก็สามารถเข้ามาร่วมโครงการได้ด้วยเช่นกัน 

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเพิ่มเติมสําหรับแผนงานวิจัยในระยะ 6 เดือนที่เหลือต่อไป

จะมีRoad Show กับห้างสรรพสินค้า The Mall ในวันที่ 17-23 มี.ค. 2554 เพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน

และเก็บข้อมูลต่างๆ โดยทีมงานได้จัดทําสติ๊กเกอร์เป็น House Brand ของ Farmer Shop เรียบร้อย

แล้ว นอกจากน้ียังมีการประสานงานกับคณะเศรษฐศาสตร์เตรียมการออกแบบร้านที่คณะให้พ้ืนที่ 

โดยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยได้แสดงความจํานงบริจาคเงินทุนค่าก่อสร้างเบื้องต้นเป็น

จํานวนสี่แสนบาทไว้แล้ว นอกจากน้ีจะดําเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการหาปัจจัยการผลิตสําหรับ

รายที่ต้องการการช่วยเหลือ ทําการพัฒนาเพื่อกําหนดระบบมาตรฐาน อีกทั้งจะจัดทํา Feasibility 

study และจัดเวทีตกผลึกความคิดข้อเสนอเชิงนโยบายสําหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับรัฐและ

ภาคเอกชนในการพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกทางเลือกต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ศ.ดร. อภิชัย นันทเสน 

 จากการฟังโครงการฯ เห็นว่า Farmer Shop เกิดมาจากปัญหา outlet ของสินค้า การที่ ม.

เกษตรฯ จะมาทําเรื่องน้ีแล้วได้เปรียบคือ มีความรู้และฐานข้อมูล แต่ข้อเสียคือไม่มีเงิน ดังนั้นถ้าจะ

เริ่มโดยเป็นร้านค้าปลีกอาจมีปัญหาพอสมควร เนื่องจากว่าร้านค้าปลีกต้องมีเงินทุนรองรับพอควร 

ถ้าหากเราทําในลักษณะที่จะให้มีความได้เปรียบนั้น ขอยกตัวอย่างเพื่อนในเยอรมัน ทําชาในตลาด

โดยเลือกชาที่ดีคุณภาพดี มารับออเดอร์แล้วขายครั้งเดียว บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม ค่าจัดการต่างๆ 

จะต่ําลงมาก ดังนั้นถ้าเรารู้ว่ามีสินค้าที่ไหนแล้วทําแคมเปญแบบน้ีอาจจะช่วยได้ อีกลักษณะหนึ่งคือ

ทําเป็น Hold Sell เพื่อลดต้นทุน หรือหากต้องมี outlet หากมีสมาชิกที่มีฐานะพอจะเปิดร้านได้ แต่เรา

ต้องหาพ้ืนที่ที่ไม่มีพวกร้าน Lemon Farm หรือ Golden Place ปัญหาสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ Finance 

ไม่ทราบว่าจะมีทางทําเป็นนิติบุคคลแล้วหากู้ยืมเงินมาเป็นทุนเริ่มต้นจะได้หรือไม่ การทําเรื่อง 

Logistic ของกลุ่มน้ีเป็นการใช้ความได้เปรียบทางวิชาการ ฐานข้อมูล หากมีหลากหลายรูปแบบ 



 1-95

ตั้งแต่ทําแคมเปญของสินค้าบางชนิด ทํา Hold Sell ในบางจุด และทําร้านค้าปลีกในบางสินค้า น่าจะ

ไปได้ดีกว่าที่จะทําร้านค้าปลีกเพียงอย่างเดียว 

 

 นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร 

 ร้านค้าเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค โครงสร้างของสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้

วางไว้อย่างดีว่าให้สหกรณ์ร้านค้าเป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้าของสหกรณ์ แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย เป็น

เรื่องของขนาดที่เมื่อขนาดเล็กจะมีปัญหาน้อย เมื่อขยายใหญ่ข้ึนจะเกิดปัญหาตามมา คําถามที่ต้อง

ตอบคือ จะให้ Farmer Shop มีขนาดใหญ่หรือเล็ก ถ้าขนาดใหญ่จะเกิดปัญหาทันที หากจะให้ใหญ่

ต้องมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่ง อาจจะเป็นแบบสาขาก็ได้ กรณีศึกษาดูได้จากร้าน Lemon Farm 

ว่าทําไมไม่โตสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาได้ ส่วนกรณี Feasibility study ของอาจารย์จุฑาทิพย์

เช่นเดียวกัน ต้องใช้ตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่ง เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ ส่ิงที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องทุน

นั้น สอ.วชิระพยาบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนถ้าท่านสามารถรวมตัวกันแล้วเป็นนิติบุคคล

ได้ในเชิงสหกรณ์ มีการจัดการบริหารที่ดี ระบบบัญชีที่เข้มแข็งก็ขอเชิญเข้ามาคุยกับ สอ.รพ.วชิระได้ 

มีคําถามเดียวคือจะทําให้ใหญ่เชิงปริมาณหรือไม่ 

 

 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา 

 เห็นภาพ Farmer Shop ว่าจะเดินทางอย่างไร เห็นว่าความรู้ความเข้าใจมีอยู่ แต่ส่ิงสําคัญคือ

การบริหารจัดการเป็นเรื่องที่คนเข้ามาทําต้องมีความรู้ความเข้าใจ คนที่จะอยู่ในงานร้านค้าแบบน้ี

ต้องทุ่มเทและมีจิตใจเต็มที่ ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องสําคัญต้องระมัดระวัง 

 

 รศ.ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 

 1.  กรอบแนวคิดค่อนข้างคลุมเครือ ว่าการดําเนินธุรกิจน้ีจะเน้นเรื่องแบรนด์หรือร้านค้า 

หรือทั้ง 2 ประเด็น คือถ้าเน้นเรื่องแบรนด์คือสินค้าที่ได้รับแบรนด์สามารถวางขายที่ไหนก็ได้หรือ

อย่างไร ยังสงสัยว่าสินค้าจากภาคีธุรกิจต่างๆ มาด้วยคุณภาพในแง่ใด สินค้าใน Farmer Shop ต้องมี

ความแตกต่างจากที่อ่ืนมากๆ มิฉะนั้นจะไม่มีความแตกต่างจาก Lemon Farm ฯลฯ ส่วนเรื่องทันสมัย

ใส่ใจผู้บริโภค จะเน้นแนวไหน ในความรู้สึกส่วนตัวเห็นว่าช่ือ Farmer Shop ยังไม่กระตุ้นให้เกิดความ

น่าสนใจ และจะขายแนวคิดอย่างไรในการดําเนินธุรกิจ 

 2.  เรื่องต้นทุนคุณภาพของสินค้าที่เข้ามา ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบซึ่งจะต้อง

มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะส่งผลถึงวิสัยทัศน์ราคาที่เป็นธรรมของร้าน Farmer Shop  

 3.  การขายสินค้าใน Farmer Shop จะเป็นแบบไหน ความสดใหม่ เป็นส่ิงสําคัญ packaging 

เรื่องขนาดก็สําคัญ ดังนั้นกลไกที่จะทําให้สินค้าร้าน Farmer Shop แตกต่างจากร้านอื่นๆ เราต้องหา



 1-96

กลไกเหล่าน้ีที่จะทําให้ธุรกิจมีความแตกต่างจากร้านค้าอื่นๆ เช่น ควรเน้นเรื่องคุณค่าและความ

ปลอดภัย 

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงกรณีที่ อ.ธงชัย ถามว่าจะทําอย่างไรให้สินค้าเกษตรแปรรูป

ถึงผู้บริโภคได้ โจทย์นี้เรามองกลุ่มเป้าหมายก่อน แล้วเป็นแบรนด์ Farmer Shop ซ่ึงเป็นสินค้าเกษตร

แปรรูป ต้องทําการประชาสัมพันธ์โดยมีการเปิดตัวสินค้า เราจึงต้องมีหน้าร้านซึ่งมีทางเลือกหลาย

แห่ง เช่น หน้าร้านที่คณะเศรษฐศาสตร์ หน้าร้านที่โรงแรมสวนสามพราน หรือหน้าร้านที่ กฟผ. ซ่ึง

เราได้ทําวิจัยสํารวจผู้บริโภคว่าสินค้าในชั้นวางจะต้องมีอะไร เราทําทําเนียบผู้ประกอบการ มีการ

วิจัยตลาด เพื่อใช้วางแผนว่าจะกระจายสินค้าอย่างไรให้ต้นทุนต่ําที่สุด ขณะน้ีโครงการยังอยู่ในปี

แรกกําลังวางแผนระบบต่างๆ เพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 

 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ 

 ขอฝากว่าต้องวางแผนวิจัยพ้ืนที่ว่าต้องการสินค้าอะไร ผู้ประกอบการจะมีวิธีวัดคุณภาพที่

ง่ายที่สุดคือถ้าเราจะขายคนทั่วไป ให้เริ่มหาข้อมูลในกลุ่มเราก่อน ว่าจะมีคนซ้ือสินค้าแต่ละชนิดกี่คน

ในกลุ่มพวกเราเองเหล่านี้คือหลักการสหกรณ์ เมื่อเราจะทําตรงนี้ต้องเริ่มในกลุ่มเราเองก่อน โดยทํา

วิจัยง่ายๆ ว่ามีคนซ้ือข้าวของเรากี่คน ซ้ือน้ําพริกกี่คน ในกลุ่มของพวกเราที่มาลงขันร่วมกัน ใช้

หลักการ Back to Basic ว่าเราจะ Self help กันหรือไม่ เรามั่นใจในสินค้าของเพื่อนๆ เราหรือไม่ ลอง

เปล่ียนตัวเองจากการเป็นผู้ขายไปเป็นผู้ซ้ือกันเองหรือไม่ ขอเป็นกําลังใจให้กับโครงการน้ีเนื่องจาก

เป็นงานยากและงานใหญ่มาก 

 

 นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร 

 ตัวแปรสําคัญที่สุดคือกลไกราคา เช่นโลตัสขายของหมดเพราะคุณภาพไม่ต่ําและราคาถูก 

ให้ดูจุดแข็งของเขานํามาปรับใช้กับงานของเรา 

 

 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ  

 ขณะน้ีที่ มสธ. มีกลุ่มอาจารย์ที่คณะเกษตรสาขาส่งเสริม ได้ทําทีมประชาสัมพันธ์ใน มสธ. 

ทําสินค้าตลาดนัดสีเขียว โดยจะมีลูกค้าประจําจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อส่ังซ้ือสินค้าเช่น ผักสด นํามาส่ง

ทุกวันศุกร์ หรือที่ธรรมศาสตร์ก็ทําเช่นเดียวกันน้ี แล้วเริ่มขยายวงกว้างออกไป ซ่ึงถ้าเราสร้างสิ่ง

เหล่านี้ได้บ้างอาจจะเป็นผลดีกับงานของเราตามสโลแกนของเราที่ว่า “ไม่หวังกําไร แต่อยากให้เป็น

ลูกค้าประจํา”  

 

 ศ.ดร. โสภิณ ทองปาน 
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 เครือข่ายในบัญชีจํานวน 117 รายการ ถือว่ามีสินค้าเยอะและหลากหลาย ถ้าเกิดเหตุการณ์

ของขายไม่หมด เราจะเกิดปัญหาว่าจะรักษาสินค้า หรือการขนส่งสินค้า จะทําอย่างไร เหล่าน้ีเป็น

เรื่องใหญ่มาก เนื่องจากของเหล่าน้ีมีขอบเขตอายุ ยิ่งของสดจะมีอายุการขายส้ันโดยเฉพาะผักสด 

ดังนั้นการที่จะถามว่ามีสินค้าอะไรที่ซ้ือประจํานั้นไม่สามารถบอกได้ เช่น ข้าวสารอาจซ้ือประจํา แต่

คงไม่สามารถขายได้ง่ายนักเพราะมีคู่แข่งเยอะ และการทําหีบห่อขนาดเล็กก็ยิ่งเพิ่มต้นทุนสูงข้ึน 

 

 ดร. จันทรวิภา ธนะโสภณ 

 โครงการน้ีเป็นต้นแบบการนําร่องที่ดี น่าประทับใจ จึงแนะนําว่าฝ่ายอุตสาหกรรมมีงบช่วย

พัฒนาสินค้า หรือรูปแบบ packaging จึงขอประชาสัมพันธ์วันที่ 23 – 27 พ.ย. 2554 จะมีการจัดงาน

โดย สกว. ครบรอบ 2 ทศวรรษ ขอเรียนเชิญ Farmer Shop และตลาดสุขใจ สวนสามพรานร่วม

ออกบู๊ทร้านค้าเป็นเวลา 5 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

 

 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย 

 การรวมตัวของกลุ่มเกษตรกร ขณะน้ีจะข้ึนมาเป็น SMEs ไปติดกับของพ่อค้ารายใหญ่จน

ผู้ประกอบการแทบจะไม่เหลืออะไรเลย แต่จากประสบการณ์งานวิจัยที่ ผ่านมาพบว่าการ

เปล่ียนแปลงดีๆ นั้นจะเกิดจากปัจจัย 3 อย่าง ตามลําดับคือ 

 1.  เครือข่าย 

 2.  ความรู้ 

 3.  เงิน 

 งานน้ีท้าทายมาก แนะนําว่าให้ไปเรียนรู้พาร์ทความรู้ ตอนน้ีอาจจะยังไม่ชัดว่าเราทํา

เครือข่ายใครกับใคร จะทําเครือข่ายกับผู้บริโภคหรือไม่ ถ้าทําจะต่างกับสหกรณ์ร้านค้าหรือไม่ 

บทเรียนของสหกรณ์ร้านค้าคืออะไร บทเรียนของนักธุรกิจค้าปลีกคืออะไร ลองตั้งคําถามแล้วไปหา

ความรู้ อาจเชิญผู้เช่ียวชาญมาคุยให้ความรู้ จะช่วยให้เราจัดการความเสี่ยงได้ ต้องระบุให้ได้ว่า

ความรู้ที่เราต้องการคืออะไร ส่วนสิ่งที่ยึดโยงเครือข่ายยังไม่ค่อยชัดเจนนัก พูดถึงสินค้าที่แตกต่าง 

การค้าที่แตกต่าง หรือแบรนด์ของร้านที่แตกต่างถ้าเรากําหนดได้ว่าจะเจาะเข้าตลาดไหน ตรงกับ

สินค้าเราหรือไม่ คู่แข่งมีหรือไม่ จะเปิดร้านที่ไหน ราคาแตกต่างหรือไม่ ลูกค้ากลุ่มไหนที่เราต้องการ 

เหล่านี้คือเราต้องหาจุดเด่นของร้านของเรา 

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงว่าเป็นความบกพร่องของทีมงานเองที่เตรียมการนําเสนอที่

ไม่ชัดเจน ประเด็นที่เราทําตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อนั้นเรามอง 3 ระดับ คือ ระดับ Macro เรามองที่ 

Supply Chain เช่น แตงโมหนึ่งลูกมีราคาแพงอาจเนื่องจากค่าขนส่ง หรือค้าแบรนด์ ซ่ึงเราจะใช้

โครงการ Farmer Shop สร้างความเข้าใจให้แก่คนในสังคม และระดับ Macro อีกอันหนึ่งคือผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ ที่เราต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา บางรายต้องแก้ที่ต้นน้ํา บางรายต้องแก้ที่ปลายน้ํา 



 1-98

เราจะเรียนรู้โดยใช้ Farmer Shop ชวนคนมาเรียนรู้ด้วยกัน สินค้า 452 รายการยังไม่เพียงพอ แต่เรา

จะไม่เอาสินค้าเข้าร้านทั้งหมด เราต้องสํารวจสินค้าที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ที่จะไปวางขาย และบางครั้ง

ถ้าเราคิดสติ๊กเกอร์สินค้าแบรนด์เรา ก็สามารถนําไปวางขายในห้างอื่นได้ โดยใช้แบรนด์การันตีโดย 

ม.เกษตรศาสตร์ และภาคีพันธมิตรได้ ซ่ึงเราต้องแก้ไขความไม่เข้าใจตรงกันของคนสังคมให้ได้ 

 

 โครงการเครือข่ายวิจัยเชิงคุณค่ายางพารา  

อ. ศานิต เก้าเอ้ียน หัวหน้าโครงการฯ รายงานความก้าวหน้าโครงการปีที่ 2 ในระยะ 6 

เดือนแรก จากเดิมโครงการปีแรกมีเครือข่ายอยู่ประมาณ 8 แห่ง โดยมี สกก. ย่านตาขาวเป็นแกน

หลัก ทําแผนธุรกิจการลงทุน เช่ือมโยงพันธมิตรทําธุรกิจส่งออกยาง ซ่ึงประโยชน์ที่ได้รับจากการ

เป็นเครือข่ายกับสหกรณ์ คือ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้เงินเฉลี่ยคืน ได้เงินทุนหมุนเวียนจากสหกรณ์ที่ไม่

คิดดอกเบ้ีย สหกรณ์เป็นผู้รับความเส่ียงด้านราคา เมื่อก้าวสู่ปีที่ 2 จึงมีคําถามวิจัยเพื่อศึกษาหา

ข้อมูลต้นทุน หาแผนที่ดี และรวมรวมจุดอ่อนของการดําเนินงาน ภายใต้วัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ เพื่อ

นําข้อมูลพื้นฐานที่มีไปใช้ในการวางแผนธุรกิจสหกรณ์ให้สามารถแข่งขันกับเอกชนได้ ศึกษาแนวทาง

การทําธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน และวิเคราะห์ธุรกิจภายใต้ช่องทางการตลาดต่างๆ โดยคํานึงถึงความ

เส่ียงธุรกิจ ซ่ึงผลลัพธ์ที่คาดหวังคือได้ฐานข้อมูล แผนธุรกิจ แผนการบริหารความเสี่ยง มีศูนย์

เรียนรู้ และ สกก. ย่านตาขาวพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เรื่องยางพารา เหล่าน้ีคือขบวนการ

วิจัยในปีที่ 2  

สําหรับการดําเนินงานได้มีการจัดเวทีการเรียนรู้ ระดมความคิด ทําแผนธุรกิจเบื้องต้น มี

การเข้าร่วมเสวนาวิชาการประจําปี ประชุมกับฝ่ายจัดการ มีการทําสวนต้นแบบ จัดเก็บฐานข้อมูล

สมาชิกเพิ่มเติม มีการคัดเลือกการใช้ปุ๋ยและอบรมฝึกวิธีการตรวจหาสภาพสารอาหารในดิน ซ่ึงผล

วิจัยที่ได้คือ มีการทําแผนธุรกิจ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสหกรณ์ในการทําธุรกิจยางพารา 

อุปสรรคการดําเนิน งานที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน วิเคราะห์เป้าหมายธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดว่า

สหกรณ์มีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรบ้าง วิเคราะห์แผนความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของ

ราคายาง นอกจากน้ีได้มีเกษตรกรที่สนใจให้ทีมงานไปวิเคราะห์ดินให้ จึงได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้

ไปให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมให้ความรู้ในการเลือกใช้ปุ๋ยในพ้ืนที่ของตัวเองเพื่อให้

เลือกใช้ปุ๋ยเท่าที่จําเป็น ซ่ึงช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้มากข้ึน และเกษตรกรได้มีการเล้ียงสัตว์ใน

สวนยาง พร้อมกับปลูกพืชแซมในสวนยาง เช่น กล้วย ข้าว สับปะรด เพื่อเป็นรายได้เสริมระหว่าง

การรอผลผลิตยางพารา  

ในปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางจะขายผลผลิตยางให้แก่เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ทั้งขาย

ให้แก่สหกรณ์โดยตรง หรือขายให้แก่กลุ่มเครือข่ายและนํากลุ่มนํามาขายต่อให้แก่สหกรณ์อีกทอด

หนึ่ง และทางโครงการมีสวนยางพาราต้นแบบเพิ่มข้ึนจากปีแรก 3 สวน รวมเป็นสวนยางต้นแบบ 6 

สวนแล้ว 
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คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว กล่าวเพิ่มเติมเรื่องการทํา

ธุรกิจยางพาราของสหกรณ์ เนื่องจากปีนี้เป็นปีทองของเรื่องยางพารา ราคาข้ึนสูงสุดถึง กก.ละ 189 

บาท แต่ชาวบ้านยังไม่พอใจในราคาน้ีกลับต้องการให้ราคาข้ึนสูงถึง 200 บาท/กก. ซ่ึงได้อธิบายว่า

ไม่น่าจะเป็นไปได้ ซ่ึงราคาสูงขนาดน้ีพ่อค้ายางก็ไม่อยากรับซ้ือยางแล้ว ขณะน้ี สกก.ย่านตาขาว

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกฝ่ายในจังหวัดเนื่องจากได้รับความเช่ือถือเป็นอย่างมาก กลุ่ม

ต่างๆ จึงนํายางมาขายให้แก่สหกรณ์จนโรงเก็บยางจะไม่เพียงพอ นอกจากน้ีเกิดปัญหาพ่อค้า

ส่งออกรวมตัวกันผลัดประมูลเพียงแห่งเดียวในลักษณะการฮั๊วกันทําให้ไม่มีการแข่งขัน ส่งผลให้

ราคายางตกลงไป นี่เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้สหกรณ์ตัดสินใจเก็บยางไว้ไม่ขายให้แก่พ่อค้าเหล่านั้นแล้ว 

แต่เรายังมีทางเลือกอื่นๆ ในการส่งยางออกขายไม่ต้องง้อพ่อค้าเหล่านั้น เราใช้ราคายางจากตลาด

กลางของรัฐ ทําธุรกิจอย่างยุติธรรมกับเกษตรกรจึงได้รับความไว้วางใจนํายางมาขายให้กับเรา ทาง

สหกรณ์ต้องมีข้อมูลรอบด้านเพื่อให้ทันต่อการทําธุรกิจยาง   

ในอนาคตเรามีเป้าหมายว่าอยากมียางส่งออกเอง สหกรณ์ใน จ.ตรัง สามารถรวมกลุ่ม

ช่วยเหลือกันอย่างเหนียวแน่นจึงค่อนข้างไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุน เราพยายามกระจายให้ชาวบ้านมี

อาชีพกันทุกคน ซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิกให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ สามารถนําเงินมาใช้หน้ีกับ

สหกรณ์ ส่วนเรื่องความรู้ด้านปุ๋ยที่สหกรณ์ร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญด้านปุ๋ยให้ความรู้แก่เกษตรกร ช่วย

ให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตยางลงได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ได้รับความเช่ือถือจากเกษตรกรเพิ่ม

มากข้ึนเช่นกัน 

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เพิ่มเติมว่างานนี้คือตัวแบบของการทําเครือข่ายคุณค่าในระยะที่ 2 

จากระยะแรกที่ได้ไปเชื่อมต่อกับบริษัทธารน้ําทิพย์ไปติดต่อการตลาดกับประเทศจีน ส่วนในระยะที่ 

2 นี้ สกก. ย่านตาขาวเป็นแกนนําพร้อมเครือข่าย มีการเชื่อมกระบวนการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย ทั้ง

เกษตรกร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ได้ชุดความรู้ใหม่ๆ ซ่ึงมีนักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์ ม.

เกษตรฯ เข้าไปร่วมดําเนินงานด้วย จึงอยากขอข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิหาแนวทางการ

ดําเนินงานต่อไปในอีก 6 เดือนที่เหลือข้างหน้า 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ศ.ดร. โสภิณ ทองปาน 

 มีคําถามว่า เครือข่ายที่กล่าวถึงในรายงานนั้นคืออะไร กลุ่มใด และที่ว่าส่งออก 300 ตัน มี

กระบวนการอย่างไร ส่งออกในรูปอะไร ต้องผ่านคนอื่นหรือไม่  

 คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ ตอบคําถามทั้งสองข้อคือ  

1.  คําว่าเครือข่ายนั้นหมายถึง กลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกัน กลุ่มละ 120-200 คน อีกกลุ่มคือ

กลุ่มสหกรณ์ กองทุนสวนยาง ซ่ึงในส่วนของเครือข่ายมีทั้งคนที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิก

สหกรณ์ และยังมีเครือข่ายมาจากพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวที่ต้องการเข้ามา
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ขายยางกับเรา เพราะทาง สกก.ย่านตาขาวได้รับความน่าเชื่อถือจากเกษตรกรชาวสวนยางในการรับ

ซ้ือยางชนิดต่างๆ  

2.  เรื่องที่ส่งออก 300 ตันนั้น ส่งออกในนาม กลุ่มเกษตรกรธารน้ําทิพย์ อ. เบตง จ. ยะลา 

เนื่องจากเรายังไม่เคยทําตลาดกับจีน และเราอยากทดสอบว่าคุณภาพยางของเราว่าใช้ได้หรือไม่ จึง

ส่งผ่านธารน้ําทิพย์ พร้อมกับคําตอบรับที่ดี เป็นที่พอใจของตลาดจีน แต่ถ้าเราต้องไปทําการค้าตรง

กับจีนนั้นจะทําได้ยาก เพราะจีนจะไม่ทําธุรกิจกับรายที่ไม่รู้จัก และธารน้ําทิพย์เองก็ไม่ได้คิดค่า

นายหน้าหรือหักเปอร์เซ็นต์กับย่านตาขาวเลย เพราะเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกันอยู่โดยตลอด 

 

  ศ.ดร. โสภิณ ทองปาน ถามเพิ่มเติม 

1.  การขายยางของเครือข่ายนั้นเป็นแบบที่เค้าแจ้งมาว่าจะขายยางเท่าไหร่ ส่วนการรวบรวม

อะไรต่างๆ เป็นเรื่องของกลุ่ม เราไม่ต้องเกี่ยวข้อง เค้าเอายางมาส่งอย่างเดียว ใช่หรือไม่ 

2.  ราคาที่ขายผ่านธารน้ําทิพย์ เรารู้ราคาก่อนหรือไม่ว่าเขาขายได้ราคาเท่าไหร่  

คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ ตอบคําถามทั้งสองข้อคือ 

1. ใช่ 

2. ต้องตกลงกันก่อน และต้องเป็นราคาที่เราพอใจ จึงจะตกลงขายให้โดยผ่าน บ. ธารน้ําทิพย์ 

 

 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา 

 มีคําถามว่าทีมงานโครงการได้มองเห็นทะลุหรือไม่ว่า ขณะที่ธุรกิจยางดีแบบน้ี มีข้อดี/ 

ข้อเสีย อย่างไรต่อสหกรณ์ เพราะเหตุการณ์ราคายางสูงนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ 

 อ. ปิติ กันตังกุล นักวิจัยโครงการฯ ตอบว่า ขณะที่ราคายางเพิ่มสูงข้ึน ธรรมชาติของการข้ึน

ราคาจะค่อยๆ ไต่ระดับข้ึน แต่เวลาราคาตกจะลงอย่างรวดเร็ว ในเชิงของการทําธุรกิจ โดย สกก. 

ย่านตาขาวจะพยายามไม่เก็บยางไว้มากเกินไป เมื่อราคายางตกอย่างกะทันหันและรวดเร็ว จะมีการ

ขาดทุนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ปกติผู้ ส่งออกจะทําสัญญาซ้ือ-ขายยางล่วงหน้าไว้ก่อน 

เพราะฉะนั้นถ้าราคาตกจะได้เปรียบ แต่เมื่อราคาข้ึนจะเสียเปรียบมาก จากบทเรียนเหล่าน้ีเรา

พยายามทําตลาดโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ํายังปลายน้ํา แต่ทางปลายน้ํายังไม่สามารถทําได้ 

 คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ ผจก. สกก.ย่านตาขาว ตอบว่าข้อดีที่ราคายางสูงนั้น ทําให้สหกรณ์

ได้กําไรเพิ่มมากข้ึน สมาชิกใช้หน้ีได้มากข้ึน ส่งผลให้ชาวบ้านเข้ามาถือหุ้นมากกว่าเงินฝากเพราะ

ทราบว่า สหกรณ์ได้กําไรมากจะมีเงินปันผลค่าหุ้นสูง แต่ข้อเสียคือแรงงานหายาก ส่วนมากจะไป

รับจ้างกรีดยางกันหมด  
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 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ 

 เป็นเรื่องดีที่ สกก. ทําธุรกิจได้ดี แต่สิ่งที่เป็นห่วงคือ ยางที่มี ถ้าเราแปลงเงินให้เป็นคุณภาพ

ชีวิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้ จะเป็นเรื่องที่ดี ให้สวัสดิการชาวสวนยาง หรือเรื่องความรู้ แทนเรื่อง

เงินปันผลสูงๆ กระบวนการสหกรณ์น่าจะทัดทานระบบทุนนิยมได้ส่วนหนึ่ง ทําให้มีความสมดุล เพื่อ

สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิก และเรื่องระบบบริหารความเสี่ยง ใช้หลักการอะไรควรจะถอดบทเรียน

ออกมา “การบริหารความเสี่ยง เป็นหัวใจของการทําธุรกิจ” สุดท้ายตัวระบบการจัดการเป็นอย่างไร 

ให้ถอดบทเรียนออกมา 

 

 นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร 

 1.  ขอเตือนว่าอย่าลืมหลักการสหกรณ์ ที่รัฐบาลให้สิทธิยกเว้นเรื่องการเสียภาษีนั้นเพราะ

ต้องการให้สหกรณ์ช่วยสมาชิก อย่าคิดทําธุรกิจเพียงอย่างเดียวต้องคิดทําเรื่องสวัสดิการให้แก่

สมาชิกด้วย ส่วนเรื่องการผูกขาดราคายาง ที่ผู้รับซ้ือยางรวมตัวกันผูกขาดราคานั้นไม่สามารถทําได้ 

เป็นเรื่องผิดกฎหมาย 

 2.  อยากให้สหกรณ์การเกษตรมีขนาดใหญ่จะได้มีอํานาจการต่อรอง เป็นหน้าที่ของ

สหกรณ์ที่ต้องพยายามขยายให้ใหญ่  

3.  ราคายางต้องหาข้อมูลเพื่อเจาะตลาดจีน ให้หาข้อมูลว่าเป็นอย่างไร 

4.  อยากให้สหกรณ์ตั้งกองทุนประกันราคายาง ให้กันเงินกําไรจากเงินปันผล มาใช้เป็น

กองทุนสํารองประกันราคายางเพื่อรองรับความเสี่ยง 

 คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าสหกรณ์ได้ตั้งกองทุนประกันความเส่ียงจากกําไรไว้ 

10% ของปีที่แล้ว และกองทุนเรียนรู้เรื่องยางเพื่อพัฒนาสู่สากล 1 ล้านบาท  

 

 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย 

 1.  จากประสบการณ์คนทําสวนยางในภาวะที่ราคายางสูงข้ึน ทําให้คนเริ่มลดคุณภาพการ

ทํางานลง แสดงว่าเกิดความประมาท ต้องมีการเรียนรู้เตรียมตัวรับสภาวะตกต่ํา ให้รู้สภาวะน้ําข้ึน/ 

น้ําลง ต้องตั้งรับได้ มีแผนรองรับอะไร ควรตั้งอยู่บนความไม่ประมาท เช่นเรื่องยางคอมปาวด์ ที่มีแต่

ประเทศจีนรับซ้ือแห่งเดียวเท่านั้น ถ้าเกิดกรณีจีนยกเลิกการสั่งซ้ือแล้วเราจะทําอย่างไร มีแผน

รองรับหรือไม่  

 2.  ควรมีกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มแถวหน้าเรื่องการประกอบการยาง ทํางานให้กลุ่มสวนยางจริงๆ 

นําไปเสนอต่อรัฐฯ ได้ว่าควรทําอะไรและไม่ควรทําอะไร ควรเป็นข้อมูลจากผู้จัดการสหกรณ์จริงๆ 

ถ้าช้ีให้เห็นได้ว่าความแตกต่างเหล่าน้ีต้องลงทุนด้วยอะไรบ้าง ใช้เวลาเท่าไหร่ ใช้ความรู้อะไร จึงจะ

ทําให้เกษตรกรเก็บส่วนต่างเหล่าน้ีได้ และกองทุนสงเคราะห์สวนยางควรทําอะไร ให้ถอดบทเรียน

ออกมาเสนอไว้ว่าทําอะไรจะได้ประโยชน์ 
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 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เกริ่นนําความเป็นมาของเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ที่เคยทํา

โครงการวิจัยกับชุดโครงการฯ ที่ไม่ได้เพียงแบรนด์ข้าวคุณธรรมหรือขายข้าวเพียงอย่างเดียว แต่ขาย

ศูนย์เรียนรู้อีก 20 กว่าศูนย์ กลายเป็น ผอ. ศูนย์เรียนรู้ ที่ทั้งในและต่างประเทศต้องการเข้ามาเรียนรู้ 

ในครั้งนี้เครือข่ายข้าวคุณธรรมได้มานําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ดังนี้ 

 การนําเสนอร่างโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบที่เหมาะสมของระบบการตรวจรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์คุณธรรมที่ชาวนาสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองและได้รับความ

น่าเชื่อถือในระดับสากล” 

 คุณพ่อวิจิตร บุญสูง กล่าวว่าจากการทําโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมที่ผ่าน

มา พบว่าเรื่องข้าวในประเทศไทย ความน่าเชื่อถือไม่ได้อยู่ที่คนไทยกลับไปตกอยู่ที่คนต่างชาติ ที่ต้อง

ให้หน่วยงานต่างชาติเข้ามาทําการรับรองมาตรฐานให้ จึงได้มีความคิดว่าน่าจะมีมาตรฐานหนึ่งที่คน

ไทยรับได้และคนต่างชาติก็รับได้ จึงได้มีทีมงานหนึ่งที่สนใจจะทํามาตรฐานข้าวคุณธรรมที่ชาวนา

ริเริ่มข้ึน โดยมีฝ่ายวิชาการมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะ สกว. ที่ทีมงานอยากให้เข้ามามีส่วนช่วย

สนับสนุนในเชิงวิชาการ 

เป้าหมายแรกของโครงการเป็นเป้าหมายเชิงคุณค่าของโครงการคือจะสร้างคุณค่าเชิง

เกื้อกูลให้สังคมในมาตรฐานได้อย่างไร ขณะน้ีได้เริ่มดําเนินงานไปบ้างแล้ว เริ่มต้นที่เกิด “เครือข่าย

คนกินข้าวเกื้อกูลกับชาวนา” ซ่ึงเป็นลูกค้าข้าวคุณธรรมของเราที่ซ้ือข้าวไปแล้วชักชวนกันเป็นกลุ่ม

ลูกค้า เป็นการเริ่มต้นแนวคิดที่ว่าไม่ใช่แค่ซ้ือข้าวไปกิน หรือขายข้าวให้กินเท่านั้น คนกลุ่มเล็กๆ น้ี

ร่วมกันมา 2 ปีแล้ว  

เป้าหมายที่ 2 คือ เป้าหมายเชิงการบริหารจัดการเน้นที่ตัวผู้ผลิต เพราะที่ผ่านมาองค์กร

รับรองมาตรฐานจะใช้ผู้ตรวจสอบลงไปตรวจสอบ และชาวนามีหน้าที่รอรับการตรวจสอบปีละครั้ง 

แต่ของเราต้องการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกัน

สร้างมาตรฐานนี้ขึ้นมาที่หลายฝ่ายมีส่วนร่วม ซ่ึงต้นน้ําการตรวจสอบน่าจะอยู่ที่ชาวนา 

เป้าหมายที่ 3 คือเราอยากให้มาตรฐานที่เราสร้างขึ้นนี้เป็นที่ยอมรับทั่วไปถึงระดับสากล  

 คุณนิคม เพ็ชรผา นําเสนอหลักการและเหตุผลของโครงการซึ่งเกิดจากการขอมาตรฐาน 

IFOAM ต้องเสียค่าตรวจรับรองปีละมากกว่า 60,000 บาท จึงมีความคิดอยากหามาตรฐานการ

ตรวจรับรองของตัวเองที่มีคุณค่าเชิงคุณค่าได้เกื้อกูลกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ระบบ 

วิธีการตรวจรับรองมาตรฐานที่มีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกําหนดรูปแบบและพัฒนา

ระบบวิธีการตรวจรับรองของเราเองที่เหมาะสมที่สุดสําหรับชาวตะวันออกโดยคนตะวันตกยอมรับ

ด้วย เรามีกรอบคิดเชิงระบบ ซ่ึงผลคาดว่าจะได้รับคือ  

 1.  ข้อมูลชุดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ ระบบ วีธีตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ที่มีอยู่ในโลก 

 2.  ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่ได้จากการทดลองรูปแบบที่เหมาะสม 

 3.  ได้คู่มือในการทํางานเป็นวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ 
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 4.  มีองค์กรที่คอยดูระบบมาตรฐานอินทรีย์ต้นแบบ 

 5.  ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายนําไปสู่การสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เพิ่มเติมว่าทีมวิจัยน้ีได้นําโครงการเข้าปรึกษากับกรมวิชาการ

เกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานแล้ว เห็นแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ และกรมวิชาการ

ฯ เองยังขาดบุคลากรที่จะทํางานในส่วนน้ี เมื่อมีกลุ่มชาวนาที่คิดจะทําจึงถือว่าเป็นนวตกรรมหนึ่ง

เช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผศ.ดร. อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ 

สําหรับคําว่ามาตรฐานนั้น ก่อนอื่นเราต้องยอมรับว่าจะซ้ือ-ขาย เราต้องมีตัวกลาง ซ่ึง

ตัวกลางที่จะนํามาใช้ต้องมีหลายอย่าง แต่เราจะทําอย่างไรที่จะทําให้เป็นที่ยอมรับในสังคม หรือใน

การค้าได้  

การที่คิดจะทํามาตรฐานเองนั้นสามารถทําได้ แต่การที่คนจะยอมรับนําไปใช้และเกิดประโยชน์มาก

น้อยแค่ไหนเป็นสิ่งที่ต้องนํามาคิด เรารู้ว่าแบบฟอร์มของการตรวจสอบมาตรฐานแต่ละอย่างเป็น

อย่างไร ซ่ึงเราสามารถทําเองได้ แต่ถ้าเราคิดจะรับรองตัวเองเราต้องมองว่าเครดิตของเราอยู่

ตรงไหน อยากสนับสนุนว่าเป็นแนวคิดที่ดี แต่อย่ามองว่าของคนอื่นไม่ดี เราต้องมองว่าของเราจะ

ดีกว่ามาตรฐานอื่นตรงไหน การที่ผู้ตรวจสอบมาตรฐานเข้ามาตรวจสอบเราปีละครั้งนั่นคือเค้ามา

ด้วยความเชื่อใจเรา เราอาจไปรวบรวมข้อมูลมาตรฐานต่างๆ ก่อนว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรจะช่วยลด

การทํางานของเราได้ จึงขอฝากคําถามไว้ว่าเราจะทําเป็นกลุ่มหรือไม่หรือจะทําเป็นรายเดี่ยว  

 

 นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร 

 มาตรฐานของผลผลิตของเราเรารู้ดีที่สุด เหตุใดต้องให้ต่างชาติมารับรอง ดังนั้นเราจึงต้อง

เลือกใช้บ้าง วิธีคิดของโครงการน้ีดี ต้องตามด้วยวิธีการต่อไปโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและวิเคราะห์

อย่างตรงไปตรงมา 

 

 ศ.ดร. โสภิณ ทองปาน 

 จากวัตถุประสงค์ในร่างโครงการวิจัย มีคําถามว่าถ้าจะทํากันเองทําไมต้องให้สากลยอมรับ 

ในเมื่อลูกค้าเราอยู่ในพ้ืนที่  และมีสิ่งที่หนักใจคือใครจะมารับรองว่าเราปฏิบัติตนยึดหลักศีล 5 จริง 

ต้องมีคนรับรองตรงนี้ได้ 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตอบว่าชุดโครงการมองเรื่องตั้งรับการเปิดนโยบายเสรีที่มุ่งสู่สากล 

จะได้เป็นตัวแบบสําหรับชาวนาที่ปฏิบัติตนดี 
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 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา 

 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทาย ของกระบวนชีวิตความเป็นอยู่ของไทย จุดน้ีจะเป็นแนวคิดธุรกิจรูป

ใหม่ คือผู้ผลิตและผู้บริโภคยอมรับซ่ึงกันและกัน แล้วจะเป็นมาตรฐานของเราเองต่อไป ต้องค่อยๆ 

เดินกันไป อยากเห็นงานนี้เพื่อจะได้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงของเราอยู่ได้ 
 

 ศ.ดร. อภิชัย นันทเสน 

 การทํามาตรฐานแบบน้ีไม่ใช่เรื่องยาก และหากมาตรฐานน้ีจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อขยาย

ความคิดน้ีไปสู่ชาวนาจํานวนมากอื่นๆ  แต่มีคําถามว่าต้องมีมาตรฐานน้ีเป็นเครื่องมือจึงจะขยายได้ 

หรือถ้าไม่มีจะขยายได้หรือไม่ และมีคําถามเช่นเดียวกับ ดร.โสภิณว่าใครจะมารับรองมาตรฐานศีล 

5 ของเรา เรื่องจําเป็นที่น่าทําของงานน้ีคือ จะศึกษามาตรฐานที่คนอ่ืนทําว่าเค้าทําอย่างไร เมื่อ

สรุปว่าเมื่อเราทํางานแล้วเทียบกับมาตรฐานที่มีอยู่จากการไปดูงานมาแล้วดูว่าเราต้องปรับตัวอะไร

หรือไม่ อันนี้จึงอาจจะต้องมี International Conference และเรื่องนี้เป็นตัวแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบ 

plus-plus ที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 

 คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ 

 โครงการน้ีน่าสนับสนุน ส่ิงที่น่าสนใจคือเมื่อลงมือทําแล้วอยากให้ได้กระบวนการที่ทําให้คน

ยอมปรับเปล่ียนและคงอยู่ได้ คนที่หายไปเพราะอะไร คนที่ทําได้และยังอยู่เพราะอะไร เหล่าน้ี

ค่อนข้างเป็นนามธรรมมาก ถ้าเราแปลงเป็นรูปธรรมได้จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ถ้าเราได้ตรงน้ีเป็น process 

ที่เห็นได้จะได้นวัตกรรมที่ไม่มีใครกล้าทํามาก่อน อยากได้ข้อมูลเหล่าน้ี ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ปรับเปล่ียนของคนเหล่านี้คืออะไร 

 คุณอเล็กซ์ คลุ๊ฟแมน นักวิจัยโครงการฯ เล่าว่าเคยทํางานเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานใน

เมืองไทยมา 10 กว่าปี พบว่ากระทรวงแรงงานอยากสร้างมาตรฐานของตัวเองแต่พบว่ากว่า 80% 

ลอกแบบมาจากต่างชาติ จึงเห็นว่ากลุ่มน้ีจะเป็นโอกาสของเมืองไทยที่จะได้สร้างมาตรฐานของ

ตัวเอง เข้าใจว่ามาตรฐานศีล 5 ทําได้ยากและตรวจสอบยาก แต่คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราอาจจะได้

สร้างเครือข่าย เช่นที่ในอเมริกามีเครือข่าย Moral Rice 

 คุณจุฬาพร  กรธนทรัพย์ นักวิจัยโครงการฯ เป็นดีลเลอร์รถยนต์ฮอนด้า ที่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อ

ได้เริ่มเข้ามาทําวิจัยเรื่องข้าว จ.ยโสธร ที่มีเกษตรอินทรีย์อยู่หลายๆ กลุ่ม แล้วพบว่ากลุ่มน้ีทําเรื่อง

อินทรีย์อย่างจริงจังและมีอีกหนึ่งมาตรฐานเรื่องของคุณธรรม จากการลงพ้ืนที่ปีกว่าทําให้เห็นว่า

สมาชิกแต่ละคนมีปัจจัยอะไร ให้เปล่ียนแปลงมาถือศีล5 นั่นคือกิเลส และคิดว่าเมื่อเราอยากขาย

ข้าวก็ต้องขายในประเทศ จึงอยากสร้างสังคมผู้ผลิต-ผู้บริโภคที่เช่ือมโยงกัน เราอยากทํามาตรฐาน 

moral ขายในไทย ถ้าเราค่อยๆ เดินทาง และถ้าเราผลิตสินค้าที่ดีจริงๆ ไม่จําเป็นต้องโฆษณามาก 

 คุณวิจิตร บุญสูง ช้ีแจงเรื่องการตรวจศีล 5 นั้นพวกเราตรวจกันเอง จากพฤติกรรมที่จะ

บอกความจริง 
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 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย 

 จากการนําเสนอโครงการวิจัยตัวที่สําคัญคือ เป้าหมายของโครงการที่นําเสนอไว้ 3 เรื่อง มี

คําถามว่าใน 3 เรื่องที่กล่าวว่าข้อใดสําคัญที่สุด อันหนึ่งบอกว่าต้องการสร้างมาตรฐานเชิงเกื้อกูลอันน้ีคือ

ของใหม่ และอีกตัวหนึ่งคือมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับจากสากล เห็นว่าทั้ง 2 ข้อไม่ไปด้วยกันเท่าไหร่ 

ถ้าเราต้องการลดต้นทุนที่ต้องเสียเงินให้ IFOAM ก็ต้องมีเป้าหมายเป็นข้อที่ 3 คือการลดต้นทุน ถ้าจะเอา

ข้อ 1 เรื่องการสร้างมาตรฐานเชิงเกื้อกูลกันในสังคม คิดว่าไทยผลิตสินค้าหลายๆ อย่างเป็นอันดับต้นๆ 

ของโลก เช่น มังคุด เกิดคําถามว่าทําไมเราไม่สร้างมาตรฐานของตัวเอง แต่กรณีน้ีไม่สามารถใช้หลักการนี้

ได้ เพราะฉะนั้นคิดว่าการเสนอเรื่องมาตรฐานน้ีเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเครือข่ายที่ทํา Moral rice ไม่ใช่ข้าว 

General และจะนําไปสู่คําถามถัดมาว่าส่ิงที่เราต้องการมากกว่า คือการขยายเครือข่ายของการเกื้อกูลกัน

ระหว่างคนกินกับคนผลิตใช่หรือไม่ โดยจะใช้มาตรฐานน้ีเป็นเครื่องมือ มีคําถามคือมีเครื่องมืออื่นที่ดีกว่า

วิธีน้ีหรือไม่ในการขยายเครือข่าย เช่นการสร้างแบรนด์ ที่จะไปได้ดีกว่ามาตรฐานหรือไม่ โจทย์คือการ

ค้นหาเครื่องมือเพื่อขยายเครือข่ายการเกื้อกูลกันและการสร้าง continuous improvement และขยาย

เครือข่ายออกไปให้กว้าง เช่ือมผู้ผลิตและผู้บริโภค ปัญหาแท้ๆ ของเครือข่ายคืออะไร ตกลงว่าปัญหาอยู่

ตรงไหน ลองทบทวนให้ชัดว่าควรทําตัวไหน เพื่อจะได้เลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอปรึกษาว่าเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าจะเริ่มในเรื่องของการสืบค้น

ข้อมูลว่า มาตรฐานต่างๆ ที่เราอยากรู้ว่ามีข้ันตอนอย่างไร ตกผลึกแล้วมาร่วมกันคิดว่าจะทําข้ันตอน

ต่อไปอย่างไร ซ่ึงกลุ่มน้ีอาสาทําเครื่องมือและระบบใหม่ที่ง่ายข้ึน และจะนําไปถ่ายทอดสู่เครือข่าย 

ซ่ึงกลุ่มนี้ได้รับมาตรฐานทั้ง IFOAM และมาตรฐานคุณธรรมที่รับรองโดยมูลนิธิ และการรับรองด้วย

การตรวจสอบกันเอง  

 คุณวิจิตร บุญสูง เราได้ตั้งธงไว้ 3 ประเด็น อยากทําเรื่องน้ีก่อนแล้วเรื่องอ่ืนๆ จะค่อยๆ 

ตามมา คนที่จะเข้ามาต้องสมัครสมาชิกกองทุนหนุนเกื้อก่อน แล้วจะสามารถทําเรื่องใหญ่ๆ ต่อไปได้  
 

 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย 

 แสดงว่าโครงการจะเน้นข้อ 1 เป็นหลัก คือการขยายเครือข่าย เพื่อขยายการรับรู้ของคนให้

เข้ามาร่วมกัน ไม่ใช่การพยายามเรียนรู้เรื่องมาตรฐาน เปรียบเทียบแล้วงานน้ีเหมือนการประกัน

คุณภาพภายในกับการรับรองมาตรฐานภายนอก จะทําอันไหนกันแน่ แล้วพยายาม set value set สู่

สังคม ซ่ึงแนวทางของเราคือ การสร้างมาตรฐานของเราเอง แล้วยกระดับขยายตัวไปสู่ภายนอก  

 สําหรับข้อ 1 แนวคิดเรื่องเครื่องมือของการสร้างระบบการทําเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรมที่

เน้นความเกื้อกูล ให้จับว่าอะไรมาหลัก อะไรเปน็รอง 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอน้อมรับคําแนะนําและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน 

และขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ ขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
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การประชุมหารือโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop 

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 11.30 - 12.30 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2.  อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.  คุณเอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวผุสดี  กล่ินเกษร  เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 

2.  นายสนธยา  สีแดง   เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์   

 

เริ่มประชุม เวลา  11.30 น. 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เกริ่นนําเรื่องโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ซ่ึงหลังจาก

การทํางานมาร่วม 10 ปี ทําให้เห็นว่าคานงัดคานง้างไม่ได้อยู่ที่สหกรณ์ เนื่องจากเรามีความรู้เรื่อง

งานวิจัยด้านงานสหกรณ์แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นําไปใช้ ดังนั้นส่ิงที่เราอยากขอฝากท่านรอง

เอ็นนูคือ  

 1.  ภาครัฐต้องหยุดใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือ เนื่องจากต้องทําตามตัวช้ีวัดทําให้เกษตรกร

ต้องหยุดทํางานของตัวเอง กลับมาทํางานให้หน่วยงานรัฐแทนทําให้งานไม่ก้าวหน้า ดังนั้นรัฐต้อง

หยุดใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือแต่ให้เป็นกลไก คือภาครัฐต้องทําบางเรื่องและไม่ควรทําบางเรื่อง 

 2.  อัตตลักษณ์ของสหกรณ์ในประเทศไทยกําลังหลงทาง 

 3.  คนของสหกรณ์ไม่มีจิตวิญญาณสหกรณ์ และเมื่อกรรมการสหกรณ์ที่เลือกตั้งเข้ามาได้

แล้ว กลับหาประโยชน์เข้าตนเอง ทําให้ทุนทางเศรษฐกิจไม่ได้ลงถึงสมาชิกอย่างแท้จริง 

 เราควรทําอย่างไรให้ผู้จัดการสหกรณ์ หรือฝ่ายจัดการสหกรณ์จะทํางานเชื่อมโยงโซ่อุปทาน

อย่างที่คุณศศิธรทําแบบ สกก.คิชกูฏ และ สกก.มะขาม กําลังดําเนินการอยู่ เพราะส่วนมากไม่มีชุด

ความรู้การจัดการโซ่อุปทาน ดังนั้นสถาบันฯ คิดว่าเรามีเพื่อน มีเครือข่ายอยู่จํานวนมาก จึงต้องการ

ร่วมกันสร้างวิชาการการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์เพื่อใช้เป็นวิชาหนึ่งในภาควิชา จึงขอ

เสนอโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop เพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วย ซ่ึง ณ ขณะนี้เราจึงหันมาช่วยเกษตรกรโดยใช้การพึ่งพาและร่วมมือกัน โดยใช้โครงการ Farmer 

Shop ซ่ึงมีวิสัยทัศน์คือ “ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” และมีพันธกิจที่ว่า “มุ่ง

พัฒนาระบบการจัดการโซ่อุปทาน ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีจิตสํานึกการพึ่งพาและการ
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ร่วมมือกันในการจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภค และหัน

มาเป็นลูกค้าประจํา”  โดยมีผู้ประกอบการร่วมโครงการแล้ว 106 ราย และจะคัดเลือกเพิ่มเติมใน

อนาคตซึ่งมีเป้าหมายให้มีประมาณ 300 ราย และเรามีพ้ืนที่ในคณะเศรษฐศาสตร์ 40 ตร.ม. คาดว่า

ภายในเดือนสิงหาคมที่จะถึงน้ีเราจะสร้างร้านค้าปลีกทางเลือกในพ้ืนที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ มก. 

ได้สําเร็จ ขณะนี้ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว และ

จากการออก Road Show แสดงสินค้ากับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาทําให้รู้

ว่าถ้าเรารวมตัวกันอย่างเข้มแข็งจะทําให้เรามีพลังในการต่อรองได้มากข้ึน จึงขอความคิดเห็นจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีความคิดเห็นหรือคําแนะนํากับโครงการนี้อย่างไร 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา 

 เป็นโครงการดีที่จะสร้างสินค้าเกษตรที่ดี มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ประเด็นสําคัญคือต้องหาคน

ที่มีไฟแรง มีความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จเข้ามาทํางานน้ี หาทีมงานให้มีคุณภาพ ต้องยืนหยัดใน

อุดมการณ์และความคิด  

 

 คุณเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ 

  มีข้อกังวลเช่นเดียวกับอาจารย์ไพโรจน์ในเรื่องคนที่จะเข้ามาทํางาน ถ้าไม่มุ่งมั่นทุ่มเทจะ

ค่อนข้างเสี่ยง ส่วนเรื่องการขายสินค้ายกตัวอย่างกรณีอาหาร ที่ผู้บริโภคต้องกินทุกวัน ความผูกพัน

จะสูงกว่า เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ จะขายได้ง่ายกว่า แต่ของที่จะให้ผู้บริโภคได้รับไปต้องมีความพิเศษ

กว่าของทั่วไป ต้องแตกต่างจากตลาดทั่วไปจะช่วยให้คนเข้ามาติดสินค้าเรา อีกกรณีคือต้องไม่ใช่  

day to day ยกตัวอย่างกรณีการรวมกลุ่มซ้ือผักปลอดสารของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ที่จะมีการส่ังให้มาส่งทุกสัปดาห์ จนมีการขยายผลไปสู่ร้านอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย 

 สําหรับการดําเนินงานจะต้องคิดเผื่อทางถอยไว้ด้วย อาจต้องสร้าง fan club ไว้รองรับใน

ระดับหนึ่งก่อนจึงน่าจะไปได้ดี เพราะร้านค้าปลีกนั้นทําได้ไม่ง่ายนัก นอกจากน้ีอาจทําเรื่อง “ตลาด

ผูกพัน” คือให้คนใหม่ๆ ได้เข้าไปเห็นแปลงผักหรือแหล่งผลิต ได้พูดคุยกับตัวเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง

แล้วจะเกิดความผูกพันกลายเป็นเพื่อนทําให้เกิดความอยากซ้ือสินค้ากับร้านเราและไม่ทอดท้ิงกัน 

ถ้าเป็นร้านขนาดเล็กต้องมีความผูกพันและสร้างน้ําใจ ซ่ึงเหล่านี้คือวิญญาณสหกรณ์  

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงๆ แล้วร้านของเราจะเป็นแบบ 

community shop คือร้านของเราอยู่ในมหาวิทยาลัย เป้าหมายหลักคือคนในมหาวิทยาลัย ร้านจะมี

ขนาดประมาณ 40 ตร.ม. และสิ่งที่ทําเราหาทางถอยไว้ด้วยเช่นกัน เราจะคัดเลือกของดีๆ เน้น

อาหารสุขภาพ โจทย์ของเราไม่ได้มุ่งทําหน้าร้านเพียงอย่างเดียว แต่เราจะเข้าช่วยแก้ปัญหาตลอดโซ่

อุปทาน ผู้ประกอบการรายใดมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบเราจะเข้าไปช่วยหาทางแก้ไขให้ด้วยเช่นกัน เรายัง



 1-108

คิดเตรียมทีมพี่เล้ียงเพื่อช่วยแนะนําชุดความรู้ให้แก่ผู้ที่ต้องการทําร้านค้าปลีกในชุมชน เพื่อลดการ

สูญเสียทางเศรษฐกิจในชุมชนได้ เราจะมีผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วม ทําเป็นธรรมเนียบสินค้ามี

รหัสสินค้าไว้เป็นแคตตาล็อค 

 

 อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา 

 แนะนําให้ทีมงานออกไปศึกษาดูงานจากหลายๆ มหาวิทยาลัยที่ได้ทําลักษณะน้ี เพื่อศึกษา

วิธีการและจะได้รู้ว่าอะไรที่มีประโยชน์กับการทํางานของเราบ้าง จะช่วยให้งานวิจัยน้ีดําเนินไปได้

ด้วยดี ส่วนเรื่องการพึ่งพาและการร่วมมือกันนั้นจะต้องตีโจทย์ให้แตกด้วย 

 

 คุณเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ 

แนะนําให้คนในเครือข่ายกลุ่มเดียวกันร่วมกันซ้ือสินค้าของพวกเดียวกันก่อน เช่น กลุ่ม

ผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมกับโครงการนั้นต้องช่วยกันซ้ือสินค้าของพวกเราเองโดยเฉพาะสินค้าที่

ต้องกินต้องใช้ เพราะในสถานการณ์ที่คนเดือดร้อนไม่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันก่อนนั้นจะไปไม่รอด ถ้า

คนกลุ่มนี้ช่วยกันเองก่อนแล้วคิดว่าน่าจะไปได้ 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอรับคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และเห็นด้วยว่าต้อง

หาทางถอยไว้เพื่อตอบโจทย์ให้แก่ สกว. ผู้ให้ทุนไว้ด้วย โดยขณะน้ีเราได้เริ่มทํางานมาประมาณ 6 

เดือน มีกลุ่มคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนมาเพื่อร่วมกันดําเนินงาน ซ่ึงกระบวนการต่างๆ จะเป็นงานวิจัยที่

น่าจะได้ชุดความรู้ออกมาในที่สุด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop 

ครั้งที่ 4/2554 

วันจนัทร์ที ่11 เมษายน 2554 เวลา 9.00-13.00 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2.  น.ส. สายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 

3.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ  หัวหน้าโครงการ Farmer Shop 

4.  คุณสุรศักด์ิ  สุขศิริ   ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิรูปที่ดิน 

5.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

6.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการร้าน Farmer Shop 

7.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์  คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

8.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพันธ์  คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายธนวัฒน์  ธนะปล้ืม  นักวิจัยประจําโครงการ   

 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประธานในที่ประชุมแนะนําคุณสุรศักดิ์ สุขศิริ ผู้อํานวยการศูนย์

ปฏิรูปที่ดิน ซ่ึงจะเข้าร่วมงานกับโครงการฯ เป็นการสนับสนุนด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต

วัตถุดิบส่งให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปอีกทางหนึ่ง โดยท่านมีหน้าที่หลักในการฝึก

เกษตรกรในการพัฒนาที่ดิน และคาดว่าผู้ประกอบการบางรายน่าจะได้ประโยชน์จากผลผลิตของ

เกษตรกรเหล่านี้ นอกจากนี้ประธานฯ ยังมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้ 

 1.  ผศ.ดร.อภิรดี ได้ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้าครบ 90 วันแล้ว ต้องไปชําระเงินเพื่อรับสิทธิ์นั้นมาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยทาง

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จะเป็นผู้ดําเนินการ 

 2.  รศ.จุฑาทิพย์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ใน

ส่วนของการดําเนินงานร้านค้าปลีกสินค้าเกษตรของ The Fair Traders Cooperative ซ่ึงดําเนินงาน

เหมือน Farmer Shop โดยแสดงภาพร้านค้าที่เป็นเหมือนโชว์รูม (Show Room) ของร้าน แต่จะขาย

ผ่านแคตตาล็อคและระบบ e-commerse ซ่ึงสินค้าที่เป็น Community จะสามารถเอามาขายได้โดย

ไม่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน  
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 3.  คุณกาญจนา สรุปยอดขายจากเทศกาลอาหาร ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ 

ตั้งแต่วันที่ 17-23 มีนาคม 2554 รายได้รวม 407,545.50 บาท โดยมียอดขายรวมหลังหัก GP เป็น 

305,659.13 บาท  

 4.  ทางคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มก. ได้ทําเรื่องไปยังฝ่ายพัฒนากายภาพ

ของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกําลังเปล่ียนแบบโครงสร้างร้านค้าให้มีการเก็บสินค้าไว้

บนเพดาน โดยกําลังสรรหาผู้เช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรมให้ช่วยออกแบบใช้เป็นที่เก็บของ โดยจะใช้

ประโยชน์จากพื้นที่ 40 ตร.ม. เป็น Show room ของร้าน Farmer Shop 

วาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 2.1  สรุปการจัด Road Show โครงการร้าน Farmer Shop ในงานอาหารปลอดภัย ณ 

เดอะมอลล์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 17-23 มี.ค. 2554 ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการฯ สรุปภาพโดยรวมเห็นว่ามีปัญหาน้อย แต่

อาจต้องรอให้ได้เงินจากเดอะมอลล์เข้าบัญชีของร้านก่อนจึงต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีปัญหา

หรือไม่ ส่วนกรณีผู้ประกอบการที่มาร่วมเปิดร้านขายของแล้วหยุดไปก่อนจบงานนั้นมี 2 ราย คือ น้ํา

ฟักข้าวของ อ.ทิวาพร และไชโป้ว จากฉะเชิงเทรา ซ่ึงปัญหาน้ีต้องมีมาตรฐานรองรับและแก้ไข 

พร้อมเสนอให้ทําแบบตอบรับจากผู้ประกอบการว่าแต่ละรายมีความพร้อมแค่ไหน และมีความ

รับผิดชอบแค่ไหนเพื่อเป็นเครื่องยืนยันความรับผิดชอบเบื้องต้นของผู้ประกอบการเอง 

คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ กล่าวเพ่ิมเติมกรณีผู้ประกอบการทั้ง 2 รายที่หยุดขายก่อนงานจบ

นั้น ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการแล้ว กรณี อ.ทิวาพร ให้เหตุผลว่าต้องไปต้อนรับผู้เข้าชมกิจการ ทั้งๆ 

ที่ได้สอบถามก่อนแล้วว่าจะขายจนจบงานเลยหรือไม่ ซ่ึงส่งผลให้ทางคุณสมพงษ์ที่ได้ยืนยันกับ

ตัวแทนห้างเดอะมอลล์ไปก่อนหน้าแล้วนั้นเสียความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ส่วนกรณีไชโป้วสามรส 

ที่ถอนตัวไปก่อนงานจบเช่นกันโดยอ้างว่าเตรียมสินค้ามาขายสําหรับงานทั้ง 7 วัน แต่เมื่อสินค้าขาย

ดีจนหมดก่อนงานเลิกจึงไม่นําสินค้ามาจําหน่ายเพิ่มเติม แต่ได้ไปออกงานที่ อ.บางคล้าแทน เหล่าน้ี

คือปัญหาเดิมๆ ที่ผู้ประกอบการพบเจอกันเป็นประจํา จึงคิดว่าต้องมีบทลงโทษและมาตรการ

ป้องกัน 

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่าส่ิงสําคัญของร้าน Farmer Shop คือต้องคัดเลือก

ผู้ประกอบการที่มีใจและเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบ และเสนอให้ทํากติกาให้ผู้ประกอบการลงนาม

รับรู้ก่อนจะร่วมงานกับโครงการฯ 

คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ เสนอว่าปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นเพราะเราไม่มีมาตรฐานการลงโทษ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เห็นว่าเราต้องมีการวางตําแหน่ง ซ่ึงเราจะทําอย่างไรในการชักชวน

ผู้ประกอบการแต่ละรายให้เข้าร่วมงานบางงาน แต่บางงานไม่เชิญ ต้องหาข้อสรุปหรือคําช้ีแจงให้ได้

ว่าทําไมผู้ประกอบการบางรายได้รับเชิญบางรายไม่ได้ เราทําอะไรพลาดไปหรือไม่ มีการวาง

ตําแหน่งผู้ประกอบการแต่ละรายผิดพลาดไปหรือไม่ 
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 2.2  แนวทางในการดําเนินการ Farmer Shop ในอนาคต 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ได้ปรับเปล่ียน พร้อมขอความ

คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าวิสัยทัศน์ที่วางไว้จะเป็นไปได้หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 สําหรับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ธุรกิจ และรายละเอียดต่างๆ จะส่งให้ทุกท่านในภายหลัง ซ่ึง

กล่าวโดยรวมสําหรับกลยุทธ์ธุรกิจคือ การเปิดเวทีให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรวมพลังสร้างสรรค์

ธุรกิจโดยเครือข่าย สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการรายย่อย  SMEs และผู้บริโภคในสังคม

ที่เห็นคุณค่าในกรอบแนวคิด “การค้าท่ีเป็นธรรม” ภายใต้การนําของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ 1) ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป 2) ประชาคมคณะเศรษฐศาสตร์ 

3) ผู้บริโภคในสังคม 4) เครือข่ายคนรุ่นใหม่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ และ 5) นักธุรกิจและ

องค์กรที่มีนโยบายด้านความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานตัวแบบร้าน Farmer Shop 

 

 ผอ.สุรศักดิ์ สุขศิริ แสดงความคิดเห็นว่าระบบสหกรณ์เป็นแนวคิดที่ดี แต่คนที่นําไปปฏิบัติ

ทําไม่ดีและไม่ถูกต้อง ซ่ึงการจะให้ผู้ผลิตมีคุณธรรมนั้นทําได้ยาก ต้องค่อยๆ สร้างจิตสํานึกต่อไป  

 

วิสัยทัศน “รานคาที่ผูผลิตและผูบริโภคเปนเจาของรวมกัน” 
พันธกิจ “มุงพัฒนาระบบการจัดการโซอุปทานผานเครือขายผูประกอบการ 

ที่มีจิตสํานึกการพึ่งพาและรวมมือกันในการจําหนายสินคาเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ  
เปนที่เชื่อถือไววางใจแกผูบริโภค และหนัมาเปนลูกคาประจํา” 

คณะกรรมการนโยบาย 

คณะกรรมการบริหาร 

ผูจัดการ 

ฝายสต็อก ฝายบัญชี-การเงิน ฝายขาย 
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คุณกาญจนา กล่าวว่าปัญหาที่มักพบคือ ผู้ประกอบการรายเล็กมักไม่ส่งสินค้า และไม่มี

ความสม่ําเสมอ ดังนั้นกฎระเบียบจึงเป็นสิ่งสําคัญ ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการรับรู้ตั้งแต่เริ่มต้นก่อน

เข้าร่วมงาน นอกจากน้ีส่วนราชการที่เข้ามาส่งเสริมมักไม่ให้ความรู้ที่จําเป็นแก่ผู้ประกอบการราย

เล็ก เช่น เรื่องการเสียภาษี 7% ที่ควรคิดรวมไว้ตั้งแต่ตั้งราคาทุนเริ่มต้น 

คุณสมพงษ์ เสนออยากให้มีตารางงานเป็น guideline ของงานแต่ละปีว่ามีอะไรบ้าง เพื่อการ

เตรียมตัวที่ดี 

 คุณบรรหาร ขอปรึกษาว่าทีมงานร้านควรจะทํางานในรูปแบบใดดี ระหว่างรูปแบบสหกรณ์ 

กับการดําเนินงานแบบบริษัท 

 รศ. จุฑาทิพย์ ตอบว่าการดําเนินงานด้านพฤตินัยเป็นสหกรณ์ แต่นิตินัยเป็นบริษัท แต่

ประเด็นคือท่านคิดว่า ท่านมีภารกิจอะไร ให้ทุกคนมองให้ดีเราต้องเตรียมการให้พร้อม 

 ผศ.ดร. อภิรดี กล่าวว่าไม่ควรยึดติดเรื่องรูปแบบ ให้มองที่เป้าหมายร่วม เมื่อคิดว่าจะไป

ด้วยกันแล้วต้องเอาความคิดใส่เข้ามา อย่าเพิ่งเอากําไรเป็นตัวตั้ง ให้มองว่าการรวมตัวกันนั้นจะได้มี

อํานาจการต่อรองเยอะ ให้มองว่าเป้าหมายอยากให้เป็นอะไร แล้วเดินไปด้วยกัน ระบบรูปแบบ

บริษัทนั้นจะมีความคล่องตัวค่อนข้างมาก ซ่ึงระบบราชการจะมีกฎระเบียบครอบอยู่ทําให้บางอย่าง

ไม่สามารถทําได้ ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันออกแรง 

 ผอ.สุรศักด์ิ สุขศิริ เห็นว่าคนไทยมีความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ค่อนข้างน้อย ดังนั้นถ้าจะนํา

ระบบสหกรณ์มาใช้ตั้งแต่เริ่มจะเป็นอุปสรรคตั้งแต่แรก ควรจะค่อยๆ ขยายให้รู้ทีหลังจะดีกว่า 

 รศ. จุฑาทิพย์ เขียนแผนภาพสรุปการเช่ือมโยงเครือข่ายการทํางานของร้าน Farmer Shop 

และถามข้อสรุปโจทย์ในวันน้ีสิ่งที่คณะกรรมการผู้ประกอบการคาดหวังและสิ่งที่สถาบันฯ คาดหวัง

ตรงกันหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพสรุปการเชื่อมโยงเครือข่ายการทํางานของ Farmer Shop 

Farmer Shop ผูบริโภค/ สมาชิก 

ผูประกอบการ 

สว.สก. 

หนวยงานราชการอื่นๆ 

ทีมวิจยั คณะกรรมการบริหาร 

คณะ/มก. 

สกว. 
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 คุณกาญจนา ตอบในฐานะประธานกรรมการบริหารฯ สรุปว่าทิศทางที่เราเดินทางคิดว่า

ตรงกันแล้ว ซ่ึงถ้าเป็นไปได้อยากให้ทีมงานร่วมกันสรุปข้ันตอนในการดําเนินงานต่อไป 

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 

 1.  ที่ประชุมเห็นด้วยในการออก Road Show ครั้งต่อไปกับห้างเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ใน

วันที่ 4-10 สิงหาคม 2554 โดยให้คุณสายสุดาติดต่อตอบตกลงกับตัวแทนห้างเดอะมอลล์ และให้

คุณกาญจนาและทีมงานเป็นผู้พูดคุยรายละเอียด 

 2.  เล่ือนการประชุมครั้งต่อไปจากเดิมวันจันทร์ที่ 25 เม.ย. 2554 เป็น วันศุกร์ที่ 6- เสาร์ท่ี 

7 พ.ค. 2554 ณ โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน นครปฐม โดยนัดพบบริเวณล็อบบี้โรงแรมเวลา 

9.00 น. เพื่อพูดคุยเรื่องแผนการดําเนินงานในช่วงเวลาที่เหลือ และมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริหารฯ ร่วมกันหารายชื่อผู้ประกอบการหรือภาคีร่วมมานําเสนอเพื่อคัดเลือกสินค้าในครั้งต่อไป

ด้วย 

 3.  ให้ทดลองนําสินค้าไปวางจําหน่ายในร้านสหกรณ์กรุงเทพ สาขาปิ่นเกล้า โดยให้คุณสาย

สุดาติดต่อผู้จัดการร้าน และคุณกาญจนาเป็นตัวแทนพูดคุยในรายละเอียดต่อไป 

 4.  คุณกาญจนาเสนอให้ทํานามบัตรของร้าน Farmer Shop เพื่อใช้ในการติดต่อกับ

หน่วยงานต่างๆ 

 5.  เรื่องการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ขอให้นําเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา

งบประมาณในการจัดทําก่อนทุกครั้ง 

  

เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 
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รายงานการประชมุหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

การขอจดทะเบียนร้าน  Farmer  Shop 

วันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน  2554  เวลา  14.00 – 17.30 น. 

ณ  ห้อง  214  อาคารวิจัยและพัฒนา  มก. 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ผู้ทรงคณุวุฒิ 

3. คุณสุรศกัด์ิ นาคสวัสดิ์ คณะกรรมการและเลขานกุาร  สอ.ข้าราชการ

สหกรณ์ 

4. นางสาววสินธรา ขวยเขิน  นักวิจยัประจาํโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น. 

 

ผู้อํานวยการ  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ( ประกอบด้วย 1.คุณสุรจิตต์   แก้วชิงดวง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.คุณสุรศักด์ิ นาคสวัสด์ิ คณะกรรมการและเลขานุการ สอ.ข้าราชการสหกรณ์) ร่วมประชุมหารือ  

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

วาระการประชุม 

  

วาระที่  1   โครงสร้างชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์ 

เดิมนั้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์มีโครงสร้าง  2  ระดับ คือ  ระดับข้ันปฐม  คือ  สหกรณ์ที่

แบ่งตามลักษณะอาชีพได้  8  กลุ่ม  ได้แก่  สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ  สหกรณ์ออทรัพย์ตํารวจ   

สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย  สหกรณ์ออม

ทรัพย์โรงพยาบาล /สาธารณสุข  สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ  และสหกรณ์ออมทรัพย์เอกชน  

ระดับข้ันมัธยม  คือ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)  แต่ในปัจจุบันโครงสร้างชอง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  มี  3  ระดับคือ  ระดับข้ันปฐม  ระดับมัธยม  และระดับชาติ โดยได้เกิด

ชุมนุมสหกรณ์ประเภทต่างๆข้ึน  หลังจากที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายในปี พ.ศ. 2542  ซ่ึงสหกรณ์ขั้น

ปฐม  5  สหกรณ์ข้ึนไปสามารถรวมตัวกันตั้งชุมนุมสหกรณ์ได้  ในปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์หลายๆแห่ง

ได้ละเลยเจตนารมย์ของการเป็นองค์กรขั้นมัธยมที่จะช่วยส่งเสริมสหกรณ์ขั้นปฐม  อีกทั้งหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนทัศน์ที่ไม่ตรงกับเจตนารมย์เดิมของกฎหมาย  ทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์ใน

ปัจจุบันมีแนวคิดในการบริหารงานค่อนไปทางทุนนิยม  รวมถึงตัวสมาชิกเองก็ขาดความรู้  คุณค่า  
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อุดมการณ์สหกรณ์  โดยที่ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาที่เริ่มลุกลามในวงกว้าง  ดังนั้น  ผู้อํานวยการ

สถาบันและผู้ทรงคุณวุฒิได้หารือกันในโครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ชุมนุมสหกรณ์ในปัจจุบันไม่ได้เกิดข้ึนโดยความสมัครใจ  หรือระบบ Bottom Up  แต่เกิดจาก 

ข้อบังคับทางกฎหมาย  ทําให้ตัวชุมนุมสหกรณ์เองนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ชุมนุมสหกรณ์ควรจะพึง

กระทํา   ชุมนุมสหกรณ์ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ขั้นปฐมและชสอ.  ใน

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พศ  2542  ได้เอ้ือให้เกิดชุมนุมสหกรณ์ข้ึน  เนื่องจากมีเจตนารมย์ให้

สหกรณ์ในหลายประเภทมาร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยรวมตัวกัน 5 สหกรณ์ข้ึนไปเพื่อ

จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์  แต่ในปัจจุบันนั้นชุมนุมสหกรณ์มีสหกรณ์ขั้นปฐมเพียงประเภทเดียวเท่านั้น  ทั้ง

ยังจัดตั้งชุมนุมเพื่อมาแข่งขันทางธุรกิจกันเองด้วย  ดังนั้น  จึงไม่ตอบโจทย์ในการให้เกิดชุมนุม

สหกรณ์เท่าที่ควร  และการที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์เน้นที่ตัวเงินมากกว่าหลักการของสหกรณ์

ควรจะแก้ไขอย่างไรดี  ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันกําลังหลง

ทิศทางของหลักการการเกิดสหกรณ์  ฉะนั้นควรจะต้องฟื้นแนวคิดหลักโดยเน้นที่การออม  โดยคุณ

สุรศักดิ์  ได้นําประสบการณ์มาเล่าให้ที่ประชุมได้รับฟังโดยยกตัวอย่างของสหกรณ์ในประเทศ

อังกฤษ  มีปัญหาคือซ้ือของแพง  ดังนั้น  พวกเขาจึงรวมตัวกันเพื่อตั้งสหกรณ์เกิดเป็นสหกรณ์แรก

ของโลกคือ  สหกรณ์รอชเดล  ส่วนสหกรณ์ในประเทศไทยแห่งแรก  คือ  สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จํากัด

สินใช้  ชาวบ้านไม่มีเงินทุนและไม่มีที่ดินทํากิน  แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ทุกคนอยากจะกู้เงิน  แต่ธนาคาร

ในขณะนั้นไม่อยากจะปล่อยเงินกู้ให้ชาวบ้านเหล่านี้  ดังนั้น  ชาวบ้านจึงจําเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อจด

ทะเบียน และปัญหาต่อมาคือ  ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายอะไร  เพราะในสมัยนั้นไม่มี

พระราชบัญญัติสหกรณ์  เลยต้องอิงกฎหมายสมาคม  และได้ใช้ชื่อว่า  สมาคมสหกรณ์  แต่ก็เกิด

คําถามข้ึนอีกว่า  แล้วสมาคมสหกรณ์คืออะไร  เนื้อแท้ใช่สหกรณ์หรือไม่  ทางคุณสุรศักด์ิ  ได้ให้

ความเห็นว่า เนื้อแท้นั้นไม่ใช่สหกรณ์  เป็นเพียงแค่ตัวแทน ( คล้ายๆกับนิติบุคคล )  เท่านั้น  

เพราะฉะนั้น  สมาคมสหกรณ์เป็นแค่ตัวจัดการแต่จริงๆ  ขัดกับหลักสหกรณ์  และเป็นเรื่องบังเอิญ

ในปัจจบันตั้งชื่อเป็นสหกรณ์  ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว   

 การร่างแผนสหกรณ์นั้นควรจะให้สมาชิกมีส่วนร่วม  เพื่อที่จะได้เป็นแผนที่ตรงกับปัญหา

และความต้องการของสมาชิกที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง  ในที่ประชุมได้หารือเรื่อง  การนําเงินส่วน

เหล่ือมไปลงทุนในสหกรณ์อื่น  ตามมาตราที่  62(5)    ซ่ึงคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จะนํา

เงินไปให้สหกรณ์อื่นๆ  กู้โดยไม่ได้คํานึงถึงความต้องการของสมาชิก ไม่ค่อยต้องการให้สมาชิกเข้า

มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการนําเงินส่วนเหลื่อมไปลงทุน    ทําให้การตัดสินใจในเงิน

ส่วนเหลื่อมนั้นถูกตัดสินใจโดยผู้ถือเงินมิใช่เจ้าของเงิน  อีกทั้งกลุ่มของคณะกรรมการเมื่อเป็น

หลายๆ วาระ ก็ไม่อยากจะสับเปล่ียนตําแหน่งให้บุคคลอ่ืนเข้ามาเป็นคณะกรรมการ  ดังนั้นจึงมีการ

ตกลงให้เป็นคณะกรรมการ  1  ปี  เว้นวรรค  1  ปี  พอนานๆเข้าจะเริ่มเป็นพวก  “Free Rider”

นั่นเอง  ดังนั้น  ผู้อํานวยการสถาบันฯ  ได้ขอความคิดเห็นว่าควรให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทํา
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หน้าที่ในการบริหารจัดการส่วนเหลื่อมเหล่าน้ี  ซ่ึงที่ประชุมได้มีความคิดเห็นตรงกันว่า  ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะทํางานด้านการบริหารจัดการเงินส่วนเหลื่อมน้ี  ให้มีความรอบคอบและ

กระจายความเสี่ยงในการลงทุนต่างๆ  ด้วยความระมัดระวัง  และในสหกรณ์ขั้นปฐม ทั้ง

คณะกรรมการ  และสมาชิกต้องมีจิตวิญญาณของสหกรณ์   และส่งเสริมวินัยทางการเงินให้สมาชิก  

ต้องไม่จัด Promotion ที่ส่งเสริมให้สมาชิกเป็นหน้ีเพิ่มมากข้ึน  ทั้งยังต้องใส่ใจว่าเมื่อ สมาชิก 

เกษียณอายุไปยังต้องชําระหน้ีสินอีกหรือไม่  และยังต้องมีสวัสดิการให้สมาชิก  จํากัดเงินปันผล  

เนื่องจากสมาชิกมุ่งหวังให้ได้เงินปันผลมากๆ  แต่ทางผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า  ควรช้ีแจงให้

สมาชิกทราบว่า สมาชิกควรจะได้เงินเฉลี่ยคืนมากกว่าเงินปันผล  เนื่องจากเงินปันผลนั้นให้แก่คน

รวย (คนที่นําเงินมาฝาก) แต่เงินเฉลี่ยคืนนั้นให้แก่คนที่กู้เงิน(เงินที่มาทําธุรกิจกับสหกรณ์)  ดังนั้นเงิน

ส่วนเหลื่อมที่ได้ก็มาจากผู้ที่ขอกู้เหล่านี้  ดังนั้น  ทางคณะกรรมการควรจะช้ีแจงให้สมาชิกเห็นว่าเงิน

เฉล่ียคืนควรได้มากกว่าเงินปันผล  อีกนัยหนึ่งหากให้เงินปันผลมากๆนั้น  อัตราดอกเบ้ียเงินกูเก็สู

งตามไปด้วย  แต่ถ้าให้ความสําคัญที่เงินเฉลี่ยคืน อัตราดอกเบ้ียจะถูกกว่าธนาคารพาณิชย์  คุณสุ

รจิตต์ได้เสนอว่า  ในช่วง 10ปีแรก  ควรจะให้เงินปันผลน้อย  และนําส่วนเหลื่อมที่เหลือมาส่งเสริมให้

องค์กรสหกรณ์เข้มแข็ง  แต่คุณสุรศักด์ิ  มองต่างมุมว่าองค์กรสหกรณ์นั้นให้มีส่วนเหลื่อมแค่พอจะ

สร้างองค์กรได้ แต่ไม่ควรเน้นหนักให้นําเงินไปที่ตัวองค์กรทั้งหมด  แต่ให้นํากลับคืนสู่สมาชิกส่งเสริม

ให้สมาชิกเข้มแข็งมากกว่าการเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

 

ในที่ประชุมยังได้กล่าวถึงบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)  

นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดังนี้ 

- คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)   

 ไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู ่ และการประชมุแต่ละครั้ง ไม่ได้ยึดหลัก
สหกรณ์แต่ยึดหลักของแต่ละบุคคล 

 ทีมเลขานกุารไม่เตรียมวาระที่สําคัญในการประชุม 

 ไม่ได้เปิดเวทีรบัฟังความคิดเห็นว่าแผนพฒันาสหกรณ์ฯ ควรปรบัปรงุ

อะไรบ้าง 

 ควรทบทวนโครงสร้างของสหกรณ์ว่าทีใ่ช้ในปัจจบุันเป็นผลดีต่อ

ขบวนการสหกรณ์หรือไม่ 

- นายทะเบียนสหสกรณ์ 

 ต้องกล้าทีจ่ะตัดสินอะไรทีถู่ก  หรือผิด 

 ถ้าสิ่งไหนผิด ส่ังระงบั ตามมาตราที่ 22 

- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 ไม่ทํางานด้วยจิตวิญญาณสหกรณ์ 
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 บุคลากรในกรมตรวจฯเองยังไม่เข้าคุณค่าของสหกรณ์ 

 กรมตรวจฯ ควรจะมีทีมกฎหมายเพื่อเป็นที่ปรึกษา 
 

ในท้ายของการประชุมหารือได้กล่าวถึง มาตรา 42(2)  เนื่องจากมาตราน้ีทําให้สหกรณ์อยู่

เหนืออํานาจพิพากษาของศาล เนื่องจากได้ระบุไว้ว่าไม่ให้มีการบังคับหน้ีกับสมาชิกสหกรณ์  ซ่ึงจะ

เกิดผลดีกับผู้กู้เงิน แต่ไม่เกิดผลดีกับผู้ฝากเงิน  และได้มีการหยิบยกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มาวิ

พากย์ในที่ประชุมหารือ  ซ่ึงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ถูกมองว่าเป็นฐานเสียงของคนบางกลุ่ม  

เป็นการนําเงินในอนาคตมาใช้  อีกทั้งยังขัดต่อกฎหมายฌาปนกิจสงเคราะห์  เนื่องจากเจตนารมย์

จริงๆของสมาคมน้ีเพื่อให้สมาชิกที่เสียชีวิตมีเงินในการจัดทําศพ  แต่ในปัจจุบันผู้ที่รับผลประโยชน์

กลับไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เป็นสหกรณ์ต้นสังกัด  ทําให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ีไม่ได้ถูกบิดเบือน

และเป็นเพียงแค่เครื่องมือของคนบางกลุ่มเท่านั้น 

 

วาระที่  2   การขอจดทะเบียนร้าน  Farmer  Shop 

 Farmer Shop  เป็นรูปแบบของร้านค้าปลีกที่เป็นศูนย์รวมและจําหน่ายสินค้าเกษตร

แปรรูปที่มีคุณภาพที่ผ่านกระบวนการคัดสรร  พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้าของผู้ประกอบการขนาด

เล็กที่เป็นสหกรณ์ , SMEs , วิสาหกิจชุมชน , และสินค้า OTOP  โดยผู้ประกอบการเหล่าน้ีได้ผลิต

สินค้าและพยายามจะนําสินค้าเข้าไปจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า แต่ประสบปัญหาขาดทุนแทบทุก

ราย  อีกทั้งเงินลงทุนของผู้ประกอบการเหล่านี้ได้มาจากการกู้เงินนํามาลงทุน  ทําให้ไม่สามารถที่จะ

ล้มเลิกธุรกิจได้ง่าย  ดังนั้น  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงได้พยายามรวบรวมผู้ประกอบการขนาด

เล็กเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย  และการกระจายสินค้าไปยังสมาชิกและผู้ใช้บริการรายอ่ืน  ซ่ึง

ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็น  ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที ่ 1  จะจดทะเบียน Farmer Shop  ในรูปแบบของธรุกิจอะไรดี 

 ผู้ทรงคณุวุฒิได้เสนอแนะข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบของธุรกิจที่ Farmer Shop 

สามารถจะจดัตั้งได้  ดังน้ี 

- มูลนิธิ   มีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถจะประกอบธุรกิจค้าขายได้  แต่ว่ามูลนิธิ

สามารถจะ 

จัดตั้งบริษัทข้ึนมาเพื่อค้าขายและนําเงินรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามูลนิธินั้นสามารถกระทําได้  เช่น มูลนิธิ

โครงการหลวง  ก็ได้จัดตั้งบริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด  เพื่อรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร 

จากมูลนิธิฯ และเกษตรกรในพ้ืนที่ ด้วยราคาที่เป็นธรรม นํามาผลิต และ จัดจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์

แปรรูปภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ดอยคํา”  เป็นต้น 

- บริษัท  มีข้อเสียในเรื่องการเสียภาษีกําไร  และFarmer Shop ไม่มีตัวนายทุนที่

จะจดทะเบียนในรูปของบริษัท   
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- ห้างหุ้นส่วน   การจดทะเบียนในรูปแบบนี้พอมีความเป็นไปได้  แต่จะมีสิทธิด้อย

กว่า 

บริษัท  และการจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่ได้เพื่อแต่นําเงินมาลงหุ้นเท่านั้น แต่อาจนําแรงงานมา

ลงหุ้นด้วยก็ได้ 

- สหกรณ์   ข้อดีของการจดทะเบียนในรูปแบบของสหกรณ์ คือ ไม่ต้องเสียภาษี

กําไร  และ 

สามารถจะรวมกันได้ในระดับข้ันปฐม ( สมาชิกรายบุคคล )  ส่วนข้อเสียนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการ

สหกรณ์  กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของสหกรณ์นั้นค่อนข้างเยอะ   

 

  ประเด็นที่  2   ถ้าหากจะจดทะเบียน  Farmer Shop ในรูปแบบสหกรณ์นั้น  ควรจะ

จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทใด 

  ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะว่า การจดทะเบียน Farmer Shop  ในรูปแบบของสหกรณ์

โดยจัดตั้งเป็น ร้านสหกรณ์  ซ่ึงดําเนินการวบรวมสินค้ามาจําหน่ายให้สมาชิกและบุคคลภายนอก  

โดยผู้ซ้ือสินค้าก็สามารถเป็นสมาชิกของร้านสหกรณ์ได้  ซ่ึงทําให้ร้านสหกรณ์ Farmer Shop  มี

สมาชิก  2  กลุ่มคือ 1. สมาชิกผู้ผลิต   2. สมาชิกผู้บริโภค  ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้เน้นย้ําให้  ฝึกอบรม

ผู้ที่จะเข้ามาบริหารร้าน Farmer Shop  ต้องมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานแบบสหกรณ์  

โดยยึดจุดแข็งของ Farmer Shop ตรงที่ นําการฝีมือของสมาชิก  มาจําหน่ายให้สมาชิก 

 

  ประเด็นที่  3   สิทธิของผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก

ของ Farmer Shop   

  ผู้อํานวยการสถาบันฯ  ได้หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการเป็นสมาชิกของ Farmer 

Shop เนื่องจากอยากให้มีคนวงในและคนวงนอก เหตุด้วยอยากให้คนวงในเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ

ออกเสียงและมีสิทธิเท่ากับสมาชิกสามัญทั่วๆไป แต่คนวงนอก ซ่ึงคือ  บุคคลภายนอกอื่นๆที่มิใช่  

ผู้ประกอบการSMEs  ผู้ผลิตสินค้า OTOP  กลุ่มแม่บ้าน   และวิสาหกิจชุมชน  เป็นแค่สมาชิกสมทบ

ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่  แต่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอว่า  ให้บุคคลภายนอกเหล่านั้น

เป็นสมาชิกสามัญเช่นเดียวกับ ผู้ประกอบการSMEs  ผู้ผลิตสินค้า OTOP  กลุ่มแม่บ้าน   และ

วิสาหกิจชุมชน  แต่ให้กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญให้ชัดเจนและรัดกุม  อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ได้เปิดประเด็นของสิทธิผู้ที่เป็นสมาชิกกับผู้ซ้ือสินค้าทั่วไป  ว่าสมาชิกควรจะต้องมีสิทธิพิเศษกว่า  

เช่น  มีส่วนลด  5%  เป็นต้น  ซ่ึงผู้อํานวยการสถาบันฯจะได้นําหารือในครั้งต่อไป 

 

  ประเด็นที่  4   ข้อเสนอแนะ การให้มหาวิยาลัยเป็นนายทุนในการจัดตั้งบริษัท 
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ผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิว่า  ถ้านายทุนเป็นมหาวิทยาลัยจะ

ได้หรือไม่และถ้าจัดตั้งเป็นบริษัทแต่จิตวิญญาณเป็นสหกรณ์นั้นสมควรหรือไม่   ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตั้ง

ข้อสังเกตว่า  ถ้ามหาวิทยาลัยจะเป็นนายทุนนั้นสามารถกระทําได้  แต่การควบคุมสินค้าโดยผู้ถือหุ้น 

/ สมาชิกจะทําได้อย่างไร  และการจะตั้งบริษัทแต่จิตวิญญาณเป็นสหกรณ์นั้น  ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า

ไม่สมควรจัดตั้งเป็นบริษัท  แต่ให้จัดตั้งเป็นร้านค้า  โดยให้จดทะเบียนการค้าในนามของ

มหาวิทยาลัย  และอาจไม่ต้องจดทะเบียนเป็นร้านสหกรณ์  เพียงแต่ให้เป็นร้านค้าขายสินค้า Farmer 

Shop ไปก่อน  ในภายหลังอาจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลรูปแบบอ่ืนๆ  ตามสมควร   

 

  ประเด็นที่  5   ผู้อํานวยการสถาบันฯ  ได้ขอความเห็นในเรื่องการให้  Brand Farmer 

Shop  แก่ชุมชนที่จะมาขอใช้ Brand Farmer Shop  ด้วย 

  ผู้อํานวยการสถาบันฯ  ได้ช้ีแจงแก่ผู้ทรงคุณวุฒิว่า  มีชุมชนบางแห่งได้มีความสนใจ

ขอใช้ Brand Farmer Shop  ด้วย  แต่ไม่สามารถให้ไช้ Brand  Farmer Shop  ได้  ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็น

ด้วยตามคําช้ีแจงดังกล่าวและกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว  เนื่องจากโครงการ Farmer Shop น้ี

เป็นแค่ตัวแบบของร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน  อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยมีหน้าที่เพียงแค่เผยแพร่ความรู้

เท่านั้น   

 

  ประเด็นที่  6  ผู้อํานวยการสถาบันฯ  ได้ขอคําเสนอแนะหาก Farmer Shop  มีผล

กําไรในอนาคต  จะมีคนบางกลุ่มเข้ามาทําให้ Farmer Shop  เปล่ียนแปลงไป 

  ผู้อํานวยการสถาบันฯ  ได้เล่าประสบการณ์จากสหกรณ์หลายๆแห่ง  หากมีกําไร  ก็

จะทําให้คนบางกลุ่มเข้ามาวุ่นวายและในที่สุด Farmer Shop  จะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ดังนั้น จึง

อยากให้ Farmer Shop  เป็นสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  จะได้เป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลม  ในการน้ี

ผู้ทรงคุณวุฒิได้เน้นย้ําไปที่ข้อบังคับ และกฏระเบียบต่างๆ  ให้มีความรัดกุมและชัดเจนมากที่สุด  

เหตุการณ์ที่ผู้อํานวยการสถาบันได้กล่าวก็จะไม่เกิดในอนาคต  

กล่าวโดยสรุป  ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะให้จดทะเบียนการค้าในนามมหาวิทยาลัย  

โดยเน้นย้ําที่ผู้บริหารจัดการร้านค้าต้องมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานแบบสหกรณ์  

ส่วนบุคคลภายนอกก็เป็นสมาชิกสามัญเช่นเดียวกับ ผู้ประกอบการSMEs  ผู้ผลิตสินค้า OTOP  กลุ่ม

แม่บ้าน   และวิสาหกิจชุมชน  แต่ให้กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญให้ชัดเจนและรัดกุม  อีกทั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิได้เปิดประเด็นของสิทธิผู้ที่เป็นสมาชิกกับผู้ซ้ือสินค้าทั่วไป  ว่าสมาชิกควรจะต้องมีสิทธิ

พิเศษกว่า  เช่น  มีส่วนลด  5%  เป็นต้น  ซ่ึงการที่ไม่สามารถให้บางชุมชนที่ขอไช้ Brand  Farmer 

Shop  ได้  เนื่องจากโครงการ Farmer Shop น้ีเป็นแค่ตัวแบบของร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน  อีกทั้ง

ทางมหาวิทยาลัยมีหน้าที่เพียงแค่เผยแพร่ความรู้เท่านั้น 

เลิกประชุมเวลา  18.00  น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

ครั้งที่ 5/2554 

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00-16.50 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรตันกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม Farmer Shop 

3.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   นักวิจยั 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop  

5.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

7.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพนัธ์  กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายธนวฒัน์  ธนะปล้ืม  นักวิจยัประจาํโครงการ   

 

เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบแก่ที่ประชุมดังต่อไปนี้ 

 1.  คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะนําเรื่องแบบก่อสร้างร้าน 

Farmer Shop ต้นแบบ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกายภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในวันน้ี 

(วันอังคารที่ 10 พ.ค. 2554) ซ่ึงคาดว่าน่าจะผ่านที่ประชุมได้เรียบร้อย 

 2.  การประสานเรื่องงบการลงทุนก่อสร้างและตกแต่งร้าน Farmer Shop ต้นแบบ ใน

เบื้องต้นยังสามารถดูแลได้ ส่วนแผนเดิมที่กําหนดเปิดร้านในเดือนสิงหาคม 2554 น้ี คาดว่าต้อง

เล่ือนกําหนดออกไป เนื่องจากการก่อสร้างและตกแต่งอาจยังไม่แล้วเสร็จในเดือนดังกล่าว 

 3.  จากการประชุมกับนักกฎหมายของกรมส่งเสริมฯ เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้ง Farmer 

Shop ได้รับคําแนะนําให้เป็นโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยไปก่อนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ

ดําเนินงาน  

R5/2554 
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4.  สถาบันฯ ได้จัดทําหนังสือถึงผู้จัดการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จก. สาขาปิ่นเกล้าแล้วและ

ได้รับการตอบรับให้สามารถตั้งชั้นวางจําหน่ายสินค้า Farmer Shop ในร้านสหกรณ์ได้  

 5.  รศ.จุฑาทิพย์ ได้ติดต่อกับ นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร ประธานกรรมการฯ สอ. รพ.วชิร

พยาบาล เพื่อขอไปตั้งร้านจําหน่ายสินค้า Farmer Shop ซ่ึงได้รับการตอบรับแล้ว โดยอาจไปออกบู๊ท

จําหน่ายสินค้าเดือนละครั้ง  

 6.  สกว. ขอความร่วมมือให้โครงการร้าน Farmer Shop ไปจัดบู๊ทแสดงสินค้าเป็นโมเดล

ต้นแบบในงานของ สกว. ที่จะถึงในวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2554 น้ี ณ เมืองทองธานี 

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันจันทร์

ที่ 11 เมษายน 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม และที่ประชุมเห็นชอบให้ลง

รหัสเอกสารรายงานการประชุมเป็น RX/2554 ที่มุมบนด้านขวามือ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างถึงในครั้ง

ต่อๆ ไป (R= Report, X =ครั้งที่ของการประชุม) 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 3.1  ประเมินผล Road Show ครั้งที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ในฐานะประธานกรรมการฯ มีข้อสังเกตการออกบู๊ทจําหน่าย

สินค้าดังต่อไปนี้ 

 -  ทางห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ควรระบุเวลาในการจ่ายเงินให้แน่นอน ไม่ควรเล่ือน

กําหนดวันออกไปเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการของร้าน Farmer Shop แต่ละรายเกิด

ความสับสนในเรื่องการขอรับเงินคืน ส่วนเรื่องรูปแบบการจ่ายเงินนั้นจะเป็นรูปแบบไหน หรือจะ

กําหนดเป็นระยะเวลา 30 หรือ 45 วัน ก็ควรระบุให้ชัดเจน 

 -  เรื่องจํานวนร้านที่ไปแสดงยังมีจํานวนน้อยเกินไป ถ้าจะตั้งร้านอย่างจริงจังในครั้งต่อไป

ควรต้องมีการเพิ่มจํานวนให้มากข้ึน เพื่อดึงดูดความน่าสนใจและช่วยแก้ปัญหาหากเกิดกรณีที่บาง

ร้านไม่ให้ความร่วมมือในการขายสินค้าครบตามเวลาที่กําหนดไว้ 

 -  เรื่องการคัดสินค้าไปออกบู๊ทนั้นสิ่งสําคัญคือความรับผิดชอบ ผู้ประกอบการหลายรายไม่

มีความรับผิดชอบ มาจําหน่ายสินค้าไม่ครบตามวัน-เวลาที่กําหนด ทําให้โครงการเกิดความเสียหาย 

จึงเสนอให้มีเอกสารเพื่อกรอกรายละเอียด เช่น สามารถส่งสินค้าได้หรือไม่ สามารถเข้าร่วมงานได้

ทุกวัน เป็นต้น ถ้าร้านเปิดขายแล้วมีของจํานวนน้อยจะทําให้ร้านไม่น่าสนใจ และเงินหมุนเวียนน้อย

อาจทําให้เกิดปัญหาในเรื่องยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ 
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คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กล่าวถึงกรณีตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ไชโป้ว ฉะเชิงเทรา ที่ในวันแรก

จําหน่ายได้น้อย แต่เมื่อเริ่มมีการนําเสนอสินค้า (present) ทําให้ได้รับความสนใจ จนจําหน่ายหมดใน

เวลาอันรวดเร็ว จึงต้องการคนขายส่วนกลางที่มีความสามารถในการนําเสนอสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจ

เพื่อเพิ่มยอดขาย 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปประเด็นดังนี้ 

 -  กรณีที่ผู้ประกอบการเลิกจําหน่ายก่อนกําหนดเวลานั้นต้องมีการตั้งเงื่อนไขและมาตรการ 

สําหรับผู้ประกอบการที่จะมาเข้าร่วม Road Show ในครั้งต่อๆ ไป 

 -  ถ้าสินค้าไม่โดดเด่น ไม่ดึงดูดผู้บริโภค ไม่หลากหลายหรือมีจํานวนน้อยเกินไป แล้ว Road 

Show ครั้งต่อไปจะทําอย่างไร ดังนั้นต้องตกผลึกก่อนที่จะคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานในครั้ง

ต่อไป 

 -  การออก Road Show ทุกครั้งต้องมี Highlight เพื่อใช้ดึงดูดความน่าสนใจ โดยจะต้องมี

การประชุมก่อนทุกครั้งเพื่อกําหนดประเด็นหลัก (Theme) แผนงาน และการคัดเลือกผู้ประกอบการ

พร้อมชนิดสินค้า 

       สรุปโมเดล (Model) การออก Road Show ดังต่อไปนี้ 

        1.  วัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวแบรนด์  Farmer Shop ให้ผู้บริโภครู้จัก และประทับใจ จึง

ต้องมีการสาธิตแสดงสินค้า ขายสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าในร้านเป็นสินค้าปลอดภัย และต้องมีสินค้า

ไฮไลท์มาวางจําหน่าย สร้างจุดขายในแต่ละงานให้เหมาะสม 

        2.  ต้องมีบุคลากรที่ทําหน้าที่นําเสนอสินค้า (Present) อาจใช้นิสิต หรือเจ้าหน้าที่ โดย

แสดงในช่วงเวลา peak time และต้องสร้างเอกลักษณ์ของ Farmer Shop 

        3.  ร้าน Farmer Shop ต้องเป็นโมเดลของร้านค้าร้านเดียว มีจุดเก็บเงินจุดเดียวกัน 

สินค้าทุกชนิดเป็นของร้าน Farmer Shop ลักษณะคล้ายซุปเปอร์มาเก็ต (supermarket) 

        4.  ควรมีถุงใส่สินค้าเป็นของร้าน Farmer Shop เอง อาจทําเป็นถุงผ้าเพื่อจําหน่าย 

และให้นํากลับมาใช้ได้ในครั้งต่อไป หรือทําเป็นถุงพลาสติกใส่ของที่มีสัญลักษณ์ของ Farmer Shop 

ซ่ึงที่ประชุมฝากให้กรรมการทุกท่านร่วมกันคิดหาเอกลักษณ์ของ Farmer Shop มานําเสนอในครั้ง

ต่อไป 

        5.  การออกบู๊ทแสดงและจําหน่ายสินค้าแต่ละครั้งต้องมีแบบสอบถามการประเมิน

โครงการร้าน Farmer Shop ทุกครั้ง  

        6.  ระบบการเก็บเงินให้มีจุดเก็บเงินจุดเดียวนั้น ที่ประชุมเห็นพ้องให้จัดซ้ือเครื่องเก็บ

เงินรวม และเครื่องยิงบาร์โค้ด พร้อมขอรหัสสินค้าในรูปแบบบาร์โค้ดสําหรับสินค้าที่ยังไม่มีบาร์โค้ด 

โดยมอบหมายให้คุณกาญจนา เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการยื่นเรื่องขอรหัสบาร์โค้ด และร่วมกับคุณ

สายสุดาติดต่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ข้างต้น 

 



 1-123

        สรุปข้อแตกต่างระหว่างร้าน Farmer Shop กับร้านค้าปลีกทั่วไป 

        1.  Farmer Shop มีภาพลักษณ์ด้านความซื่อสัตย์ มีราคาที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้ผลิตและ

ผู้บริโภค 

        2.  เป็นร้านค้าที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป 

       3.  เป็นสถาบันการเรียนรู้ของผู้ประกอบการ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของ

ผู้ประกอบการให้ยั่งยืน และกระจายโอกาสในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 

       4.  มีการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจ 

       Farmer Shop แตกต่างจาก OTOP อย่างไร 

       1.  โอทอปเป็นการสร้างผู้ประกอบการใหม่สู่ความยั่งยืน แต่ Farmer Shop พัฒนาสู่

ความเป็นมืออาชีพในรูปแบบใหม่ สมาชิกได้ร่วมแชร์ความคิด วิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ํา เป็น

การเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่ผู้บริโภค 

       2.  Farmer Shop เป็นการสร้างสรรค์ร้านค้าปลีกทางเลือก ที่มีกระบวนการเชื่อมโยง

การพัฒนาระบบธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูปตลอดโซ่อุปทาน 

 

 3.2  ติดตามความก้าวหน้าการประสานงาน Road Show ณ สอ.วชิรพยาบาล จก. 

และร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ จก.  

 -  กรณี Road Show ณ สอ. วชิรพยาบาล สรุปว่า  

       1.  ให้คุณกาญจนา พร้อมทีมงานไปพูดคุยกับ นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร และดูสถานที่ 

เพื่อกําหนดเวลาในการจัดบู๊ทออกงาน ซ่ึงจากการประสานงานของ รศ.จุฑาทิพย์ ในเบื้องต้นทาง 

สอ. ให้พื้นที่ในอาคารปิด มีโต๊ะให้วางสินค้า  

       2.  ที่ประชุมพิจารณาการจัดบู๊ทเห็นควรให้มีป้ายแสดงความเป็น Farmer Shop และมี

รูปแบบเหมือนร้านโครงการหลวง ณ สยามพารากอน โดยใช้โครงเหล็กหรือเสาไม้ประกอบเป็นเสา

ล้อมรอบร้านค้าให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และมีจุดเก็บเงินเพียงจุดเดียว เป็นพื้นที่เก็บเงินรวมที่หน้าร้าน 

โดยมอบหมายให้คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ รับผิดชอบออกแบบมานําเสนอในครั้งต่อไป พร้อม

ประมาณการงบประมาณเพื่อให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา 

       3.  ระยะเวลาในการออกบู๊ทจําหน่ายสินค้า รอสรุปจากการพูดคุยของคุณกาญจนา

กับ นพ.สมเกียรติ อีกครั้งหนึ่ง อาจกําหนดขายครั้งละ 3 วัน ทุกส้ินเดือน เป็นต้น 

-  กรณี ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ จํากัด สาขาปิ่นเกล้า สรุปว่า 

        1.  ที่ประชุมเห็นพ้องให้นําสินค้าไปวางจําหน่ายในชั้นวางของ Farmer Shop โดย

ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าจาก สอ.วชิรพยาบาล สามารถหาซ้ือสินค้าของร้านได้ในร้านสหกรณ์

กรุงเทพฯ 
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       2.  มอบหมายให้คุณกาญจนา และทีมงาน เข้าพูดคุยในรายละเอียดกับผู้จัดการร้าน

สหกรณ์กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า อีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องพ้ืนที่การจัดวางชั้นสินค้า Farmer Shop 
 

 3.3  การจัดตั้งและดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  

        ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกายภาพของมหาวิทยาลัย ซ่ึงคาดว่า

ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ต้องมีการปรับรูปแบบร้าน Farmer Shop เล็กน้อย ซ่ึงอยู่ระหว่างการหารือกับ

ฝ่ายออกแบบของ มหาวิทยาลัย  
 

 3.4  แผน Road Show ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม –ธันวาคม 2554 

        1.  วันที่ 4-10 สิงหาคม 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ช่ืองาน 

Fresh From Farm อยู่ระหว่างการพูดคุยรายละเอียดกับตัวแทนเดอะมอลล์ในเรื่องพ้ืนที่ 

และการจัดงาน 

        2.  เปิดตัวร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์ อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบ

แปลน และดําเนินการก่อสร้าง  

       3.  วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2554 งานมหกรรม สกว. ณ เมืองทองธานี 

        4.  ออกบู๊ทจําหน่ายสินค้า ณ สอ.วชิรพยาบาล อยู่ระหว่างพูดคุยและรอกําหนดเวลา 

        5.  ร้านค้าสหกรณ์กรงุเทพฯ จก. สาขาปิ่นเกล้า อยู่ระหว่างพูดคุยรายละเอียด และเวลา

ให้สินค้าเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้วจึงนําสินค้าไปวางจําหน่ายในชั้นวางสินค้า ของ Farmer Shop 

        6.  โครงการของขวัญปีใหม่ กําหนดเดือนตุลาคม 2554 รายละเอียดทุกอย่างต้องแล้ว

เสร็จ เช่น แคตตาล็อคสินค้า กล่องใส่ของ ฯลฯ ซ่ึงคาดว่าเดือนพฤศจิกายนสินค้าควรสามารถ

ออกวางจําหน่ายได้ โดยมอบหมายให้กรรมการแต่ละท่านร่วมกันออกแบบกล่องของขวัญสําหรับ

บรรจุสินค้ามานําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 3.5  แผนการคัดสินค้า 

        -  การคัดเลือกสินค้าครั้งที่ 3 กําหนดวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ 

ห้อง 601ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

        -  การคัดเลือกสินค้าครั้งที่ 4  กําหนดวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 หรือวันอังคารที่ 

28 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา ม.เกษตรศาสตร์ 

        โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารฯ ร่วมกันชักชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้า

ร่วมงานกับโครงการฯ มารับการคัดเลือกสินค้าในวันและเวลาดังกล่าว 
 

 3.6  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (ที่ประชุมได้อภิปรายเพื่อนําไปใช้ในอนาคต) ดังต่อไปนี้ 

        1.  ระเบียบการเป็นสมาชิก 
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  1.1  สมาชิก หมายถึง ผู้ประกอบการ/สหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน/ปัจเจก

บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของ Farmer Shop และได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ที่มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

  1.2 การสมัครเป็นสมาชิก 

       1.  กรอกใบสมัคร เพื่อขอเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสินค้า 

              2.  ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าการเป็นสมาชิกเมื่อผ่านการคัดเลือก จํานวน 

100 บาท ที่โครงการ Farmer Shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์   

        3.  ได้รับหลักฐานการเป็นสมาชิก พร้อมรหัสสมาชิก  

  1.3  คุณสมบตัิของการเป็นสมาชิก 

         1.  ต้องเป็นผู้ประกอบการ/ เจ้าของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และมีหลักฐาน

ยืนยัน 

         2.  เห็นชอบและปฏิบัติตามระเบียบร้าน Farmer Shop และไม่ประพฤติ ปฏิบัติ

ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของร้าน Farmer Shop หรือมติที่ประชุม 

       1.3  สิทธิของสมาชิก 

        1.  ได้รับแจ้งข่าวสาร และเข้าร่วมประชุมประจําปีตามที่ได้รับเชิญ ปีละ 1 ครั้ง 

        2.  เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาธุรกิจ 

        3.  นําเสนอผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นสินค้า Farmer Shop 

        4.  มีโอกาสได้รับการคัดเลือกส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนงานของ

ร้าน Farmer Shop 

       1.4  หน้าที่ของสมาชิก 

        1.  ปฏิบัติตามระเบียบ และมติของคณะกรรมการ 

        2.  เข้าร่วมประชมุ 

2.  บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการโครงการร้าน Farmer Shop 

 2.1  คณะกรรมการ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก..................ให้บริหารจัดการ

ร้าน Farmer Shop ให้เป็นไปตามเป้าหมาย.............. มีระยะเวลาดํารงตําแหน่งคราวละ........ป ี

     2.2  การพ้นจากตําแหน่ง................ 

 2.3  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

        1.  พิจารณาเรื่องรับสมาชิก และสมาชิกออกจากร้าน Farmer Shop ดูแลให้

สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ และประกาศ 

       2.  ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมสมาชิก การเสนอรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปี 

        3.  พิจารณาจัดทําแผนงานงบประมาณรายจ่าย 
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        4.  จัดจ้างผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ 

        5.  กําหนดระเบียบร้าน Farmer Shop 

       6. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน    

        7. กํากับดูแลการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ 

        3.  ระเบียบในการออกบู๊ทสําหรับผู้ประกอบการ   

  1.  กําหนดกรอบการดําเนินงานโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน

ออกบู๊ทในแต่ละงาน 

2.  แต่งกายตามระเบียบของ Farmer Shop 

3.  ปิด-เปิดร้านตามเวลาที่กําหนดของแต่ละงาน 

4.  ตัดสิทธิ์การเข้าร่วม Road Show อย่างถาวร ในกรณีที่ออกบู๊ทอยู่ไม่ครบกําหนด 

5.  จัดให้มีกองทุนส่วนกลางเพื่อการดําเนินงาน (โครงการสมทบ 5,000 บาท) 

6.  มีรายงานสรุป (ยอดขาย/ ค่าใช้จ่าย/ โอกาส/ ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อจํากัด/ 

ศักยภาพ)  และมีการประเมิน Road Show ทุกครั้งหลังเสร็จส้ินงาน 

         4.  ระเบียบในการฝากขายสินค้า 

  คิดค่าบริหารจัดการ 3-5% จากยอดขาย ระยะเวลาการชําระเงินไม่เกิน 30 วัน 

หรือตามเงื่อนไขของสถานที่จําหน่ายแต่ละแห่ง 
 

 3.7  การเผยแพร่รายงานของคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop  

        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบให้สามารถนําเอกสารบันทึกการประชุม

คณะกรรมการบริหาร Farmer Shop เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th ใน

หัวข้อ “รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop” ได้ แต่ขอให้ ผศ.ดร.อภิรดี อุทัย

รัตนกิจ ช่วยกลั่นกรองก่อนนําลงหน้าเว็บไซต์ทุกครั้ง 
 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
  

 1.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 19 

พฤษภาคม2554 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 2.  หารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องวัตถุดิบกล้วยเล็บมือนางของคุณบรรหาร แสงฟ้า

สุวรรณ ที่ประสบปัญหาผลิตวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ สรุปให้คุณบรรหารทําบันทึกถึง

โครงการวิจัยฯ แล้วจะนําเรื่องไปดําเนินการเพื่อหาทางแก้ไข โดยอาจต้องทํา feasibility ให้ในกรณีน้ี 

ซ่ึงคาดว่าเมื่อจบโครงการในเฟสแรกนั้นควรสามารถหาคําตอบได้ว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร 

 

เลิกประชุมเวลา   16.50 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

ครั้งที่ 6/2554 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.20-13.30 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรตันกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม Farmer Shop 

3.  น.ส. สายสุดา ศรีอุไร   นักวิจยั 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

5.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

7.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพนัธ์  กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายธนวฒัน์  ธนะปล้ืม  นักวิจยัประจาํโครงการ   

 

เริ่มประชุม เวลา  09.20 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบแก่ที่ประชุมดังต่อไปนี้ 

 1.  จากการประชุมร่วมกับประธานฯ และนักวิจัยของบริษัทอดัมส์ ได้ความว่าทางบริษัท

สนใจนําสินค้าของโครงการฯ ไปวางจําหน่ายร่วมกับผักออร์แกนิคของบริษัทที่มีวางจําหน่ายในพ้ืนที่

ว่างของสํานักงานบริษัทอยู่แล้ว นอกจากน้ีประธานฯ ให้ความสนใจที่จะช่วยนําผลิตภัณฑ์ชาใบ

หม่อนไปเป็นสินค้าส่งออกอีกด้วย 

 2.  ที่ประชุมกรรมการกายภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติไม่อนุญาตให้สร้างร้าน 

Farmer Shop ณ พ้ืนที่ในคณะเศรษฐศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนเป็นการเช่าพ้ืนที่ ณ อาคารปฏิบัติการของ

คณะเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตกลงเรื่องค่าเช่าพื้นที่ 

 3.  จากการส่งแคตาล็อคสินค้าของโครงการร้าน Farmer Shop ให้แก่ Mr. Mark ซ่ึงเป็น

ผู้จัดการร้าน FairTraders Cooperative พิจารณาแล้ว ได้รับความสนใจที่จะนําสินค้าเข้าร่วมจําหน่าย 

แต่ได้มีคําถามกลับมาทางโครงการฯ ด้วยว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสินค้าเหล่านั้นมาจาก 1) 

R6/2554 
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Community 2) Fairtrade และ 3) คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ทางสถาบันฯ จึงมอบหมายให้คุณกมลศักดิ์ 

ทําโครงการวิจัยเพื่อสรรหาสินค้าที่ตอบโจทย์เหล่านี้ได้ ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมน้ี  

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวัน

อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม  

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 3.1  ติดตามความก้าวหน้าการประสานงาน Road Show ณ สอ.วิชิรพยาบาล จก. 

และร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ จก. 

 กรณี สอ.วชิรพยาบาล จก. ที่มอบหมายให้คุณกาญจนา และทีมงานไปพูดคุยนั้น ที่ประชุม

สรุปเห็นควรให้ชะลอการออก Road Show ณ สอ.วชิรพยาบาล ออกไปก่อนเพื่อรอความพร้อม 

อีกครั้ง 

 กรณีร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ จก. อยู่ระหว่างการดําเนินงานเพื่อติดต่อขอนําสินค้าไปวางบน Shelf 

 กรณีร้านสหกรณ์ กฟผ. จากการพูดคุยเบื้องต้นได้พ้ืนที่การวางจําหน่ายสินค้าขนาด 2x3 

เมตร และอยู่ระหว่างการพูดคุยของคณะกรรมการบริหารฯ ในรายละเอียดกับร้านสหกรณ์ ซ่ึงคาด

ว่าอาจต้องทําเรื่องการส่งเสริมการขายที่ร้านสหกรณ์ กฟผ. ด้วย 

 

 3.2  กล่องของขวัญปีใหม ่Farmer Shop 

 จากการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายในการทํากล่องของขวัญ สรุปเบื้องต้นได้

ความว่า ให้ทํากล่องที่มีสัญลักษณ์คุณบุญเลิศ (โลโก้ควายย้ิม) แต่มีข้อสังเกตในการวางตําแหน่งซึ่ง

อาจต้องมีการปรับเปล่ียนให้สวยงาม โดยหัวหน้าโครงการฯ รศ.จุฑาทิพย์ ได้รับไปประสานงาน

ติดต่อผู้ออกแบบ และที่ประชุมได้เห็นชอบให้ผลิตถุงผ้าสําหรับใส่สินค้า ซ่ึงถุงผ้าจะเป็นลักษณะ

คล้าย gift set ให้ลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการเพื่อนําไปเป็นของขวัญของฝากได้ โดยจะมีเชือกผูกเป็น

โบว์ที่ปากถุง  

 

 3.3  Model ร้าน Farmer Shop สําหรับ Road Show  

 คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ ได้นําแบบร่างโมเดลร้านมานําเสนอแก่ที่ประชุม ซ่ึงที่ประชุมได้

อภิปราย พร้อมแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่าให้คุณสายสุดา ติดต่อร้านออกแบบที่รังสิต เพื่อให้ช่วย

ออกแบบมานําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป โดยมี concept ว่าต้องหยิบยกง่าย ติดตั้งง่าย และมี

ความทนทาน ไม่ทรุดโทรมง่าย 
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 3.4  ความก้าวหน้าในการจัดหาเครื่อง Barcode  

 ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ได้ตรวจสอบราคาเครื่องบาร์โค้ดพบว่ามีราคาประมาณหมื่นกว่า

บาท ซ่ึงประกอบด้วยชุดคอมพิวเตอร์ และที่ยิงบาร์โค้ด ยังไม่รวมโปรแกรมสําหรับการใช้งาน 

 

 3.5  ความก้าวหน้าการติดต่อขอ Barcode 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า จากการติดต่อสอบถามได้ความว่าถ้าขอ

เลขที่บาร์โค้ดหลายหมายเลข จะต้องเสียค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 8,000 บาท ซ่ึงขอให้คุณสายสุดา

ติดต่อพูดคุยรายละเอียดอีกครั้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-345-1000  

 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

  

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ได้สอบถามความคิดเห็นจากคณะ

กรรมการบริหารฯ ในเรื่องสิ่งที่คาดหวังจากโครงการนี้ และคิดว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้ทําบ้าง 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ในฐานะประธานกรรมการฯ ได้สรุปว่าทุกอย่างที่ต้องการนั้น

กําลังดําเนินการอยู่ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซ่ึงก็ คือการมีร้านค้าปลีก ณ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

เลิกประชุมเวลา   13.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

วาระพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.20-18.00 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทพิย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  น.ส. สายสุดา ศรีอุไร   นักวิจยั 

3.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

4.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

5.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพนัธ์  กรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายธนวฒัน์  ธนะปล้ืม  นักวิจยัประจาํโครงการ   

 

เริ่มประชุม เวลา  16.20 น. 

 

วาระที่ 1  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ และคณะกรรมการบริหารฯ ได้เดินทางไปพูดคุยรายละเอียดกับ

ตัวแทนร้านสหกรณ์ กฟผ. ได้ความว่า 

 1.  ร้านสหกรณ์ กฟผ. ต้องการให้โครงการฯ ออกบิลในนามโครงการ Farmer Shop ซ่ึง

โครงการฯต้องเป็นนิติบุคคล  

 2.  พ้ืนที่ในชั้นวางสินค้าส่วนของโครงการฯ ที่ร้านสหกรณ์จะจัดสรรให้มีขนาดเล็กมาก คาด

ว่าอาจมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการวางสินค้าจํานวนมากๆ ได้ 

 3.  ร้านสหกรณ์ กฟผ. แจ้งว่ามีโครงการจะขยายพ้ืนที่ของร้านสหกรณ์ ซ่ึงคาดว่าจะแล้ว

เสร็จประมาณเดือนกันยายน อาจทําให้ได้พื้นที่เพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

 4.  ร้านสหกรณ์ฯ ขอให้โครงการฯ ทําเรื่องเสนอราคา โดยมีรายละเอียดของรายการสินค้า 

ราคาขายส่ง และขายปลีก ให้แก่ทางร้านด้วย 
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 จากการประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการนําสินค้าโครงการ Farmer Shop ไปวางจําหน่ายในร้าน

สหกรณ์ กฟผ. สรุปได้ว่า 

 1.  เนื่องด้วยร้านสหกรณ์ กฟผ. ต้องการเอกสารเปิดหัวบิลในชื่อโครงการ Farmer Shop แต่

โครงการยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ประชุมจึงเห็นควรให้โครงการฯ ออกหนังสือมอบอํานาจ

ให้คุณสุขุม เป็นผู้ดําเนินการแทน โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หัวหน้าโครงการจะทําหนังสือมอบ

อํานาจให้คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ เป็นตัวแทนการดําเนินงานเรื่องบัญชี และการออกบิลต่างๆ  

 2.  จากเดิมโครงการร้าน Farmer Shop ไม่มีแผนการส่งสินค้า แต่เมื่อได้ติดต่อกับร้าน

สหกรณ์ กฟผ. แล้ว จึงต้องสร้างสายการส่งสินค้า โดยระยะแรกมอบหมายให้คุณสุขุม เป็นผู้

รวบรวมสินค้าและนําส่งให้แก่ร้านสหกรณ์ กฟผ. ก่อน เนื่องจากอยู่บริเวณใกล้เคียงกับร้านสหกรณ์ 

และในระยะยาวอาจต้องจ้างเจ้าหน้าที่เข้ามาทํางานในหน่วยสต็อกสินค้าด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปเส้นทางเดินของ Farmer Shop โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

  

 3.  เนื่องจากพ้ืนที่ของชั้นวางสินค้าในร้านสหกรณ์มีขนาดเล็กมาก เบื้องต้นที่ประชุมมีมติให้

นําสินค้าของคณะกรรมการบริหารจํานวน 4 รายไปวางจําหน่ายเพื่อทดลองระบบเป็นระยะเวลา 3 

เดือน หากไม่มีปัญหาใดๆ จึงขยายเพิ่ม ซ่ึงสอดคล้องตามแผนการขยายพ้ืนที่ของร้านสหกรณ์ฯ เอง

ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนน้ี โดย 3 เดือนแรกอาจต้องมีการออก event ณ ร้านสหกรณ์ 

กฟผ. เพื่อกระตุ้นยอดขายด้วย 

 4.  เรื่องการชําระภาษี 7% นั้นที่ประชุมเห็นพ้องให้ผู้ประกอบการแต่ละรายชําระเงินตามจริง

จากบิล โดย รศ.จุฑาทิพย์ จะร่วมสมทบทุนกองกลางไว้จํานวน 20,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนสํารอง 

 5.  สินค้าจากผู้ประกอบการนําร่องทั้ง 4 ราย จะสามารถนําไปวางจําหน่ายได้ภายในต้น

เดือนมิถุนายน 2554 และสัปดาห์หน้าคณะกรรมการบริหารฯ จะเข้าพบตัวแทนร้านสหกรณ์ กฟผ. 

เพื่อพูดคุยในรายละเอียดต่างๆ อีกครั้ง 

Supplier1 

Center

Farmer Shop 

Supplier2 

Supplier3 

Supplier4 

Supplier5 

กฟผ. 

 Shop 

 Shop 

 Shop 
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 6.  รศ. จุฑาทิพย์ ได้สอบถามไปยังคุณพงษ์ศักด์ิ ตัวแทน กฟผ. เรื่อง credit term ซ่ึงได้

คําตอบว่าสามารถเคลียร์บิลได้ภายใน 30 วัน และพร้อมรับเงินภายใน 7 วัน  

 7.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ สอบถามในกรณีการเปดิบัญชีรับเงินในนามตนเองนั้น เกรงว่าจะเกิด

ปัญหาการตรวจสอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง ซ่ึง รศ.จุฑาทิพย์ ได้รับรองแสดงความ

รับผิดชอบหากเกิดปัญหาข้ึนในภายหลัง แต่ขอให้เก็บเอกสารต่างๆ ไว้แสดงรายละเอียดการรับจ่ายเงิน

อย่างถูกต้อง และจะเข้าปรึกษากับสรรพากร เขตพระนคร เพื่อศึกษาเรื่องการเสียภาษีเงินได้ฯ ต่อไป 

 

วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ  
 

 คุณสายสุดา ศรีอุไร แจ้งแก่ที่ประชุมเรื่องการออก Road Show ในวันที่ 4-10 สิงหาคม 

2554 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ช่ืองาน Fresh From Farm ตามที่ได้วางแผนไว้นั้น 

จําเป็นต้องยกเลิกไปเนื่องจากได้รับการช้ีแจงจากตัวแทนว่าได้มอบพ้ืนที่ให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น

ไปแล้ว แต่ได้เสนอให้ร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อจําหน่ายใน Home Fresh Mart โดยมี 2 ช่วงเวลา คือ 

 วันที่ 1-15 มิ.ย. 2554   ที่สาขา ท่าพระ หรือ บางแค 

 วันที่ 16-30 มิ.ย. 2554 ที่สาขา หัวหมาก งามวงศ์วาน หรือ บางกะปิ 

 ที่ประชุมเห็นพ้องว่าไม่ควรออก Road Show ตามที่ได้ห้างเดอะมอลล์ได้เสนอดังกล่าว 

 

เลิกประชุมเวลา   18.00 น. 
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การประชุมคดัเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที ่3 

วันจนัทร์ที ่6 มิถุนายน 2554 เวลา 9.30-14.00 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทพิย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรตันกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม Farmer Shop 

3.  คุณดวงทิพย์ ระเบียบ     ผู้ทรงคณุวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

4.  คุณนริศ  ธรรมเกื้อกูล  รองกรรมการผู้จัดการบริษทั รีเทลลิงค์ จํากัด 

5.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   นักวิจยัสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

6.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop 

7.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop   

8.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์  กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop 

9.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพนัธุ ์  กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop 

10.  คุณกนกวรรณ อรุณวัฒนาโชค  ร้านสายไหม เฮียก่ํา 

11. คุณกริชฐ์ชัย  ภูพิชิต   วิสาหกิจชุมชนผ้าห่มนวมบ้านดอนขาว 

12. คุณผุสดี  จวนเยน็   กลุ่มแม่บ้านโปร่งสําโหรง 

13. คุณถิร  โอบนิธิชา  บริษัทไทยรสทิพย์ จํากัด 

14. คุณนพดล  แก้วช่วงศรี  วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน 

15. คุณพิสิฐ  เล้ียวศิริวัฒนกุล  ร้าน P.S. สมนุไพร 

16. คุณพูลทรัพย์ พิชิตวิจัย  กลุ่มข้าวเกรียบปลาสมนุไพร “ทรัพย์เจริญ” 

17. คุณยาใจ  อําพันธ์   กลุ่มแปรรูปน้าํตาลโตนด ตาํบลหนองกะป ุ

18. คุณลาวัณย ์ สุวรรณเรืองศรี  กลุ่มแม่บ้านชะแม 

19. คุณวิภาวลัย์  อุดมพงษ์พนัธ์  วิสาหกิจชุมชนปลาอบสมุนไพร 

20. คุณสมเกียรติ จันทร์เทวาลิขิต  น้ํามนัเหลืองตราโกลด์ครอส 

21. คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์  กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหนัทอง 

22. คุณสุนันทา  ใบแย้ม   นิสาสมุนไพร 

23. คุณสุภาภรณ์ ตั้งภทัรโชค  ร้างปงัพอนด์ 

24. คุณธนพร  บัวชุม   ร้าน ไท-ไท แบรนด์ 

25. คุณนิดา  ตรีสุชน   หจก. เจโปรดักส์ 

26. คุณสิริกร  ประสาทศร ี  เครื่องหอมบางสีทอง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน์   สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่วิจยัสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

2.  นางสาวผสุดี กล่ินเกษร  เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ 

3.  นายสนธยา  สีแดง   เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ 

4.  นายธนวัฒน์  ธนะปล้ืม  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย   

5.  นางสาววสินธรา ขวยเขิน   เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย 

6.  นางสาวณัฐธิดา ภักตรพิกร  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย  

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 

 

 รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้า

โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมแนะนํา 

คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จํากัด ผู้บรรยายพิเศษ

หัวข้อ “เรื่องเล่าประสบการณ์ร้านค้าปลีก” และช้ีแจงกําหนดการของเวทีในวันนี้ดังต่อไปนี้ 

 

8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00-10.00 น.  การบรรยายพิเศษ “เรื่องเล่าประสบการณ์ร้านค้าปลีก”  

โดยคุณนริศ ธรรมเกื้อกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทรีเทลลิงค์ (ไทย

แลนด์) จํากัด 

10.00 – 10.30 น. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shopโดย รศ.จุฑาทิพย์ ภทัราวาท,  

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรตันกิจ และคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

10.30 – 12.00 น. นําเสนอสินค้าเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก  

โดยคณะกรรมการคัดเลือกสินค้าโครงการร้าน Farmer Shop 

12.00-12.30 น. สรุปผลการตดัสินการคัดเลือกสินค้า Farmer Shop จากคณะกรรมการ  

 โดย ผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรตันกิจ 

12.30-13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

 

จากนั้น คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล เริ่มการบรรยายพิเศษ โดยได้กล่าวถึง Key Success ของ

การบริหารร้านค้าปลีก จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเกี่ยวข้องกับ 2 เรื่องคือ ด้านงานวิจัย และด้าน

การตลาด ซ่ึงจากการบริหารงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่ผ่านมานั้นจะใช้ทุนในการทํางานวิจัยมากที่สุด 

ซ่ึงบริษัทซีพีเองจะมีการทําวิจัยและการสํารวจหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นซีพียังมีกลยุทธ์ที่

หลากหลายในการบริหาร เช่น ซีพีจะมีสินค้าในมืออยู่ประมาณ 20,000 รายการ แต่สินค้าในร้านเซ
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เว่นฯ นั้นจะมีเพียง 2,000 รายการเท่านั้น โดยให้อิสระแก่ร้านแต่ละแห่งสามารถเลือกสินค้าเข้าร้าน

จากสินค้าทั้งหมดได้เอง เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนั้นยังมีการสร้าง

แรงดึงดูดใจโดยการปรับเปล่ียนหมุนเวียนสินค้าทุกเดือน เดือนละ 50 รายการ 

สําหรับการคดัเลือกสินค้าเข้าร้านนั้นมีหลักการดังน้ี 

1.  ต้องเปน็สินค้าทีม่ีคุณภาพดี (Best Quality) 

2.  มีแบรนด์ที่เข้มแข็ง มีชือ่เสียง (Brand Image & Loyality) 

3.  สินค้าติดอันดับขายดี Top Three ของตลาด 

4.  มีการทํากิจกรรมการตลาด (Marketing Activity) และแผนการตลาด (Marketing Plan) 

อย่างต่อเนื่องชัดเจน 

5.  อัตรากําไรดี (Gross Profit) 

6.  การจัดเกบ็ไม่ซับซ้อนหรือยากจนเกินไป และมีค่าการจัดเก็บ (Handing Cost) ต่ํา 

7.  การเสื่อมสภาพยาก หีบห่อทนัสมัย 

8.  Pack Size ไม่มากเกินไป 

9.  การเปล่ียนคืนไม่ยุ่งยาก 

10. ค่าขนส่งต่ํา และไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่เสียหายง่าย 

นอกจากนี้อีกส่วนหนึง่ทีร่้านค้าปลีกควรลงทุนคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ช่วยให้การ

ทํางานจัดเกบ็ข้อมูลสะดวกรวดเร็วข้ึน ได้แก่ 

1.  เครื่องบนัทึกเงินสด (Cash Register): ECR 

2.  เครื่องบันทึกการขาย (Point of Sell): POS 

3.  เครื่องบันทึกการส่ง/ รบัสินค้า (Electronic Ordering Board): EOB 

 

คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล เปดิโอกาสให้ผูฟ้ังตั้งคําถาม 

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามว่าจะเปดิร้าน Farmer Shop ควรทาํอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ 

 คุณนริศ แนะนําว่าถ้าจะเปิดร้าน Farmer Shop ต้นแบบนั้นต้องควบคุมตัวแปรให้ได้ และไม่

ควรจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เนื่องจากจะไม่รู้ว่าร้านสําเรจ็เพราะสินค้าของเราหรือเพราะ

โปรโมชั่นที่จัดกันแน่ ส่วนถ้าจะนําเรื่องหลักการมาเปน็ตัวตั้ง นัน่คือสินค้าเปน็จาํพวกผลิตภณัฑ์

เกษตรแปรรปูจาก OTOPs, SMEs หรือวิสาหกิจชุมชน เหล่านี้ควรต้องมีทําเลที่ตัง้ดี ต้องให้คนเห็น

สินค้าของเรา และตัวสินค้าต้องมี Product Champion  

  สําหรบัเทคนิคการบริหารจัดการร้านค้าปลีกทนัสมยันั้นมีหลักการดังนี้ 

 1.  เอาลูกค้าเป็นตัวตัง้ (Customer Centric) 

       1.1  สํารวจความต้องการของลกูค้า ได้แก่ ความจําเป็น, ความต้องการ, อารมณ์ที่

อยากจ่าย และความสามารถในการจ่าย (Need, Want, Willing to Pay, Ability to Pay) 
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       1.2  ยึดหลักการออกสํารวจโดยตรงจากกลุ่มเป้าหมาย แล้วกลับมาวางแผนบริหาร

จัดการ (Out side in) 

 2.  ส่วนแบ่งตลาด 

       2.1  ตลาดอยู่ไหน ใครคือลูกค้า 

       2.2  ลูกค้ามีกี่กลุ่ม (Target)  

       2.3  แต่ละกลุ่มมีความเหมือน / แตกต่างกันอย่างไร กําหนดตลาดเป้าหมาย (Target 

Market) 

 

คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ ขอเทคนิคการจัด Shelf ให้น่าสนใจ 

 คุณนริศ กล่าวว่าธรรมชาติของลูกค้า จะมองจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง ดังนั้น 

Golden Line จะอยู่ตรงกลาง นั่นคือที่วางสินค้าขายดี ให้โปรโมทสินค้าเป็นรายตัว ซ่ึงสินค้าขายดี

ควรให้หน้าพ้ืนที่ (Face) มากๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเมือ่เพิ่มหนึ่ง Face จะมียอดขายเพิ่มข้ึนถึง 

20% และที่ควรระวัง คือสินค้าที่ Out of Shelf แล้วเติมไม่ทันจะทําให้เสียโอกาสในการขายไปด้วย 

ส่วนสินค้าบางชนิดต้องมีการเปลี่ยนลักษณะหีบห่อ เช่น จากเดิมสินค้าบรรจุอยู่ในกระป๋อง เมื่อ

เปล่ียนรูปลักษณ์ใหม่ให้สินค้าบรรจุในซอง สามารถเพิ่มยอดจําหน่ายได้มากข้ึน ซ่ึงเหล่าน้ีหมายถึง

อาจต้องมีการปรับเปล่ียนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดจําหน่ายสินค้าของเราด้วย 

 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์  มีคําถามว่าถ้าเรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพดี ผ่านการรับรอง

มาตรฐานครบครัน แต่ด้อยกว่าเรื่องชื่อเสียง (Brand) เราควรทําอย่างไรให ้ได้รับความสนใจจากฝ่าย

จัดซื้อ 

 คุณนริศ กล่าวว่า ต้องถามผู้ประกอบการก่อนว่าสินค้าชนิดเดียวกันนั้นมีอยู่ในตลาดแล้ว

หรือไม่ เพราะหากสินค้าเราดี แต่ซ้ํากับผู้ประกอบการรายอ่ืนที่มีชื่อเสียงอยู่ก่อนแล้ว ลูกค้าย่อมจะ

เลือกซ้ือสินค้าที่มีชื่อเสียงมาก่อน ดังนั้นวิธีเดียวที่จะทําให้สามารถแข่งขันได้คือการขายราคาต่ํากว่า

ครึ่งหนึ่ง ผู้ประกอบการกล้าทําเช่นนั้นหรือไม่ หรืออีกทางหนึ่งคือ ผู้ประกอบการต้องมี Customer 

Reference มาช่วยยืนยันคุณภาพและความต้องการซ้ือสินค้า หรืออีกทางหนึ่งคือต้องมีคนที่

น่าเชื่อถือช่วยแนะนําสินค้าเข้าไป 

 

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามว่าเราจะมีกลยุทธ์ในการพัฒนา SMEs ให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสนใจ

สินค้าของเราได้อย่างไร 

 คุณนริศ กล่าวว่าปัจจุบันบริษัทซีพี มีการติดต่อกับสินค้า SMEs อยู่แล้ว แต่ขอแนะนํา

เพิ่มเติมว่าให้ผู้ประกอบการรู้จักการหาวิธีลดต้นทุนของตัวเอง เช่น วิธีการจัดซ้ือวัตถุดิบให้เพียงพอ

ตลอดเวลา เมื่อวัตถุดิบมีปริมาณมากให้จัดซ้ือและหาสถานที่จัดเก็บให้เหมาะสม เมื่อถึงช่วง
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ระยะเวลาที่วัตถุดิบขาดแคลนหรือมีน้อย จะช่วยให้ไม่ประสบปัญหาในการผลิต โดยเฉพาะสินค้าที่

เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรที่มักออกตามฤดูกาล ผู้ผลิตควรจัดซ้ือและเก็บไว้ให้

เพียงพอกับความต้องการของผู้ส่ังด้วย ซ่ึงเหล่าน้ีจะช่วยลดต้นทุนการผลิตในภาวะที่วัตถุดิบขาด

แคลนได้เป็นอย่างดี และอีกวิธีหนึ่งที่ขอแนะนําคือสินค้า SMEs ควรพัฒนาหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ให้

มีรูปลักษณ์ที่ดึงดูดใจ ที่หาได้จากท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และลดต้นทุนในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่

มีต้นทุนสูงอีกทางหนึ่ง 

นอกจากน้ีกรณีการตั้งร้าน Farmer Shop นั้นขอแนะนําให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่าน

เว็บไซต์ด้วยน่าจะไปได้ดี ถ้าเราคิดไกลที่จะส่งขายทั่วโลก อาจไม่ต้องมีหน้าร้านมากนัก หาก

สามารถไปเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวสามารถส่ังซ้ือสินค้าได้ก่อนกลับ

บ้าน พร้อมกับติดต่อไปรษณีย์ไทยเรื่องการส่งสินค้าด้วย เหล่าน้ีน่าจะสามารถทําได้และไปได้ดี และ

ที่สําคัญคือสินค้าที่อยู่ในแคตาล็อกควรมีโค้ดเรื่องเล่าอยู่ด้านล่างของสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า

สินค้าของเรามีเรื่องเล่าที่น่าสนใจอีกด้วย 

 

เมื่อจบการบรรยายพิเศษ รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวขอบคุณวิทยากร และคุณ

กาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก

และถ่ายรูปร่วมกันจากนั้น รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขออนุญาตในฐานะตัวแทนของโครงการร้าน 

Farmer Shop นําที่ประชุมเข้าสู่เวทีการคัดเลือกสินค้า โดยได้แนะนําคณะกรรมการตัดสินร่วมอีก 2 

ท่าน คือ ผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม Farmer Shop และคุณดวงทิพย์ 

ระเบียบ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จากนั้นเรียนเชิญผู้เข้าร่วมเวทีฯ แนะนําตัว แล้ว

จึงกล่าวนําถึงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการวิจัย Farmer Shop ดังนี้ 

โลโก้ของร้าน Farmer Shop ที่ได้จดทะเบียนการค้าไว้เรียบร้อยแล้ว มีลักษณะเป็นรูปตัวเอฟ

สีเขียว ล้อมรอบด้านล่างด้วยเส้นโค้งสองเส้น เปรียบเป็นหนึ่งผู้ประกอบการ และอีกหนึ่งคือ

เกษตรกรที่จับมือร่วมกันผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อผู้บริโภค ด้านล่างของรูปภาพมีตัวอักษรคําว่า 

Farmer Shop สีเขียว โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” ซ่ึง

เบื้องหลังของหน้าร้านคือ ความต้องการจัดการโซ่อุปทาน 

สําหรับระเบียบการเป็นสมาชิกนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

คําว่า “สมาชิก” หมายถึง ผู้ประกอบการ/สหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน/ปัจเจกบุคคล

ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของ Farmer Shop และได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหาร Farmer Shop ที่มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

การสมัครเป็นสมาชิก 

1.  กรอกใบสมัคร เพื่อขอเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสินค้า 
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2.  ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าการเป็นสมาชิกเมื่อผ่านการคัดเลือก จํานวน 100 บาท ที่

โครงการ Farmer Shop สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์   

3.  ได้รับหลักฐานการเป็นสมาชิก พร้อมรหัสสมาชิก  

คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก 

1.  ต้องเป็นผู้ประกอบการ/ เจ้าของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และมีหลักฐานยืนยัน 

2.  เห็นชอบและปฏิบัติตามระเบียบร้าน Farmer Shop และไม่ประพฤติ ปฏิบัติที่ก่อให้เกิด

ความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของร้าน Farmer Shop หรือมติที่ประชุม 

สิทธิของสมาชิก 

1.  ได้รับแจ้งข่าวสาร และเข้าร่วมประชุมประจําปีตามที่ได้รับเชิญ ปีละ 1 ครั้ง 

2.  เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาธุรกิจ 

3.  นําเสนอผลิตภัณฑ์เข้ารับการคดัเลือกเป็นสินค้า Farmer Shop 

4.  มีโอกาสได้รับการคัดเลือกส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนงานของร้าน Farmer Shop 

ระหว่างน้ีผู้ประกอบการท่านหนึ่งมีคําถามว่าโครงการร้าน Farmer Shop คืออะไร และมี

ช่องทางการตลาดอย่างไร 

 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ เป็นตัวแทนตอบว่า Farmer Shop จะแตกต่างจากร้านค้าปลีก

อ่ืนๆ คือ โครงการฯ และผู้ประกอบการจะก้าวไปด้วยกัน พัฒนาไปพร้อมๆ กัน เช่น กรณี

ผู้ประกอบการรายใดมีปัญหาเรื่องขาดวัตถุดิบ ทางโครงการฯ จะเข้ามาช่วยหาวิธีแก้ปัญหากับ

ผู้ประกอบการด้วย ซ่ึงต่างจากร้านค้าปลีกอื่นๆ ที่มีหน้าที่ส่ังสินค้าจากผู้ประกอบการไปจําหน่าย

เพียงเท่านั้น 

 

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกอบการจะได้ช่องทางการตลาดใหม่เพิ่มข้ึน

อย่างแน่นอน แต่นั่นไม่ใช่งานของโครงการฯ  

 

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ กล่าวเสริมว่าคณะกรรมการฯ เองนั้น มาจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

การคัดสรรเช่นเดียวกับผู้ประกอบการทุกท่าน ซ่ึงจุดมุ่งหมายของพวกเราคือ เราต้องการขายสินค้า

ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากตนเองนั้นเคยผ่านการติดต่อกับห้างร้านขนาดใหญ่มาแล้ว และ

มองเห็นประโยชน์แล้วว่าถ้าสามารถรวมกลุ่มเป็นร้าน Farmer Shop ได้นั้นเราจะมีพลังในการต่อรอง

เพิ่มมากข้ึน  

นอกจากนี้ได้เล่าประสบการณ์ในการออก Road Show ร่วมในนามร้าน Farmer Shop ครั้งที่

ผ่านมาซึ่งพบว่าจะมีอํานาจการต่อรองในการออกแสดงสินค้า ซ่ึงจะได้รับเครดิตมากกว่าการไป

ติดต่อของตัวเองเพียงรายเดียว 
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รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าทางโครงการฯ ได้มีแนวคิดว่าผู้ประกอบการราย

ย่อยจะอยู่อย่างไร หรือจะทําอย่างไรเมื่อประเทศมีการเปิดการค้าเสรี ซ่ึงพวกเราจะคอยให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ แต่เราต้องพึ่งพาและร่วมมือกันพัฒนาไปด้วยกัน นั่น

คือส่ิงที่เราจะร่วมกันทําได้ พร้อมกับตั้งคําถามแก่ผู้ประกอบการว่าปัจจุบันโครงสร้างพ้ืนที่ที่รัฐบาล

มีให้อยู่แล้วเพียงพอหรือไม่ 

 

คุณสมเกียรติ จันทร์เทวาลิขิต ผู้ประกอบการน้ํามันเหลืองตราโกลด์ครอส แสดงความ

คิดเห็นว่า ผู้ประกอบการต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนํา และตามด้วยแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญ

มาก ผู้ผลิตควรต้องพยายามผลิตสินค้าให้ผ่านมาตรฐาน GMP ซ่ึงจะช่วยให้สามารถดําเนินงาน

ต่อไปได้ด้วยดี หากใครยังไม่ได้มาตรฐานควรไปศึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และอยากให้ 

ม.เกษตรศาสตร์ ช่วยให้คําแนะนําด้านความปลอดภัย หรือด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อจะได้มีความรู้

ความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

 

ผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องของโครงการฯ จะมีระบบตรวจสอบ

คุณภาพ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสินค้าระดับหนึ่ง แล้วเมื่อผ่านไปจะมีมาตรฐานสูงข้ึนในขั้นต่อๆ ไปให้

ได้คุณภาพและมาตรฐานอย่างแท้จริง 

 

คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์ ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง กล่าวว่ากลุ่มตนเอง

ต้องการความช่วยเหลือด้านงานวิจัยนาเกลือ ว่าจะมีประโยชน์หรือจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

อย่างไรบ้าง 

 

คุณดวงทิพย์ ระเบียบ หัวหน้าโครงการ Logistic กับไปรษณีย์ไทย ช้ีว่าสินค้าของคุณสมพงษ์

มีหีบห่อที่สวยงามน่าสนใจมาก แนะนําว่าสินค้าจําพวกเกลือนั้นคงต้องมีการพัฒนากันต่อไป ส่วน

เรื่องโครงการกับไปรษณีย์ที่ผ่านมานั้น ได้ร่วมมือกันซ่ึงมีการกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศภายใน 24 

ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการกระจายสินค้าได้ดีมาก เช่น กรณีหมูยอกระบอกไม้ไผ่ ซ่ึงเป็นสินค้า

ท้องถิ่นจากจังหวัดเลย ได้ประโยชน์จากงานน้ีเป็นอย่างมากที่สามารถส่งสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้

อย่างรวดเร็วทั้งๆ ที่อยู่กันคนละภาคของประเทศ 

 

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ มีคําถามว่าร้าน Farmer Shop ที่จะเปิด ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.

เกษตรศาสตร์นี้จะมีพ้ืนที่เท่าไหร่ 
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รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตอบว่าพ้ืนที่ที่จะเปิด ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์นั้น

จะมี 2 ห้อง พ้ืนที่ประมาณ 80 ตารางเมตร โดยห้องแรกเป็นพ้ืนที่สําหรับวางจําหน่ายสินค้าจําพวก

ข้าว และอีกห้องหนึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกของโครงการ 

 

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ จึงถามต่อว่าจากการคัดสรรสินค้าจํานวนมากเข้าโครงการฯ น้ีจะ

สามารถนําสินค้าวางจําหน่ายในร้านนี้ได้หมดหรือไม่ เนื่องจากพื้นที่จํากัดมาก 

ผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ตอบกรณีน้ีว่า โครงการฯ จะคัดเลือกสินค้าตามกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ซ่ึงจะต้องมีการทําวิจัยกลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดลําดับความต้องการของผู้ซ้ือ/ ลูกค้า 

เป็นเกณฑ์ แต่สินค้าทุกตัวจะมีอยู่ในแคตาล็อกของโครงการร้าน Farmer Shop อย่างแน่นอน 

 

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เพิ่มเติมว่าปัจจุบันโครงการฯ กําลังจะไปเปิด Shelf ที่ร้านสหกรณ์ 

กฟผ.โดยนําร่องด้วยสินค้าของคณะกรรมการฯ ก่อนเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ Farmer Shop ให้เป็น

ที่รู้จักแล้วจะได้ขยายเพิ่มเติมกันในโอกาสต่อๆ ไป 

 

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ จึงกล่าวสรุปว่าจะเห็นได้ว่าโครงการฯ น้ีมีช่องทางการตลาดที่

หลากหลาย ทั้งหน้าร้าน การขายผ่านแคตาล็อก และการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์อีกด้วย 

 

จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแนะนําสินค้าที่นํามาเสนอ 

เพื่อให้คณะกรรมการร่วมคัดสรร ซ่ึงมีผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอสินค้าดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มแม่บ้านโปร่งสําโหรง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสนอสินค้า เบาะรองนั่ง และน้ํามันเหลือง 

2. ร้าน ไท-ไท แบรนด์ เสนอสินค้า ขนมงาอบไม่ใส่น้ําตาล โดยจะใช้น้ําอ้อยหรือน้ําผ้ึงให้

ความหวานแทน มีแหล่งผลิตอยู่ที่ จ. แม่ฮ่องสอน และตลาดศูนย์กลางอยู่ในกรุงเทพฯ 

3. วิสาหกิจชุมชนปลาอบสมุนไพร อ.ตะกั่วป่า เสนอสินค้าจําพวกปลาทะเลทอด เช่น ปลา

ข้าวสารทอด โดยจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่แข็งกระด้าง เก็บได้นาน 3 เดือน 

4. บริษัท ไทยรสทิพย์ จํากัด เสนอสินค้าน้ําส้มสายชูหมักจากธรรมชาติ ใช้เป็นน้ําส้มสายชู

เทียม และเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพทดแทนพวกแอปเปิลไซเดอร์ได้  

5. กลุ่มเพ่ือนสิริกร ผลิตเครื่องหอม บางสีทอง เป็นน้ําปรุงชาววังโดยใช้กลีบดอกไม้ไทย

ต่างๆ 

6. ร้านสายไหม เฮียก่ํา อ.บางกรวย ผลิตขนมโรตีสายไหมปลอดสารพิษ, โรตีกรอบ และ 

ไอศกรีมจากผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล 
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7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชะแม ผลิตขนมโก๋โบราณ ขนมถั่วงาขาว/ งาดํา ใช้น้ําตาลโตนด 

ขนมรากรอบ ข้าวยํา ข้าวคั่ว 

8. กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง อ.บ้านแหลม ผลิตสินค้าจากเกลือทะเล ได้แก่ ดอก

เกลือ (เกลือบริสุทธิ์) เหมาะสําหรับคนเป็นโรคไต เกลือขัดผิวในน้ําแร่/ น้ํานม เกลือ

สมุนไพรขัดหน้า/ขัดผิว  และสบู่จากดอกเกลือ 

9. วิสาหกิจชุมชนผ้าห่มนวมบ้านดอนขาว ผลิตผ้าห่มนวม 3 ฤดู มีคุณสมบัติตัวผ้าเป็นผ้า

ฝ้าย ด้านในเป็นใยสังเคราะห์ สามารถซักเครื่องได้ ใยไม่พอง ผ้าไม่เป็นขุย สินค้ารับรอง

คุณภาพ 

10. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจโปรดักส์ ผลิตอาหารมังสวิรัติ เช่น เห็ดหยอง ฟักทองหยอง เหมาะ

กับผู้สูงอายุ และกาแฟเสริมสุขภาพ โดยใช้นมถั่วเหลืองแทนนมวัว และเสนอสินค้าของ

ที่ระลึก 2 รายการคือ ที่ใส่โทรศัพท์มือถือ และนาฬิกา 

11. ร้านปังพอนด์ ผลิตขนมปังสังขยาปลอดสารกันบูด ขนมปังเนยสดเนื้อนุ่ม และขนมปังไส้

หมูหยองพิเศษรสชาติดี 

12. วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน ผลิตปลาทูเค็มอบโอโซน แพ็คใส่ถุงพลาสติก

สุญญากาศ เก็บได้ 1 เดือนโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น 

13. ร้าน P.S. สมุนไพร ผลิตแชมพูผิวมะกรูดป้องกันรังแค น้ํามันหอมระเหยปราศจากสาร

ปนเปื้อน ว่านหางจระเข้ และงาดําสกัดสําหรับทาหน้า สินค้าผ่านมาตรฐาน อย. 

14. น้ํามันเหลืองตราโกลด์ครอส ผลิตน้ํามันเหลือแก้ลม วิงเวียนศีรษะ เป็นยาแผนโบราณที่

ได้รับการข้ึนทะเบียนยาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2536 และได้รับรางวัลต่างๆ ผลิตภัณฑ์

บางชนิดวางจําหน่ายที่คุนหมิง ประเทศจีน 

15. นิสาสมุนไพร ผลิตแชมพูอัญชัน คุณสมบัติช่วยชะลอผมหงอก ว่างหางจระเข้สําหรับ

เคลือบเส้นผม ประคําดีควาย และแชมพูจากเทียนกิ่ง 

16. กลุ่มข้าวเกรียบปลาสมุนไพร “ทรัพย์เจริญ” จ. เพชรบุรี ผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรรสชาติ

ต่างๆ ทั้งพริกไทย งาดํา 

17. กลุ่มแปรรูปตาลโตนด ต.หนองกะปุ อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี ผลิตน้ําตาลสดไม่ใส่สาร

กันบูด และน้ําตาลเคี่ยวแห้ง  

หลังจากการนําเสนอสินค้าของผู้ประกอบการทั้ง 17 รายเสร็จส้ินจึงเป็นการพักรับประทาน

อาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรสินค้า จากนั้น ผศ.ดร. อภิรดี อุทัย

รัตนกิจ เป็นผู้ประกาศผลการคัดสรร ซ่ึงมีสินค้าที่ไม่ผ่านการคัดสรรจํานวน 2 รายการ คือ สินค้า

ประเภทของที่ระลึก ได้แก่ ที่ใส่โทรศัพท์มือถือ และนาฬิกา จาก หจก. เจโปรดักส์ ส่วนสินค้าอื่นๆ 

ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นสินค้าของ Farmer Shop  
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รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเวทีวันที่ 15 ก.ย. 2554 วัน

สถาปนาสถาบันฯ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ ซ่ึงจะมีการเปิดตัวร้าน Farmer Shop 

อีกครั้ง และงานออกบู๊ท Road Show เดือนพฤศจิกายน 2554 ที่เมืองทองธานี ซ่ึงจะมีการ

ประสานงานกับผู้ประกอบการแต่ละรายต่อไป แล้วจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมเวทีพร้อมปิดเวทีการ

คัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งที่ 3 

 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

ครั้งที่ 7/2554 

วันจนัทร์ที ่6 มิถุนายน 2554 เวลา 14.45 – 18.00 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทพิย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรตันกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม Farmer Shop 

3.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร  นักวิจยั 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

5.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

7.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพนัธุ ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายธนวฒัน์  ธนะปล้ืม นักวิจยัประจาํโครงการ   

 

เริ่มประชุม เวลา  14.45 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ แจ้ง

เรื่องเพ่ือทราบแก่ที่ประชุมความว่า ได้ติดต่อพูดคุยกับผู้จัดการร้านสหกรณ์ กฟผ. อีกครั้ง สรุปว่า

จะได้ Shelf ในการวางสินค้าของร้าน Farmer Shop ขนาด 180 ซม. 3 ช้ัน จํานวน 2 อัน และขอ

กําหนดการนําส่งสินค้าและการไปออกแสดงสินค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ จึงนํามาหารือในที่ประชุม

เพื่อได้ข้อสรุปนําแจ้งแก่ผู้จัดการร้านสหกรณ์ กฟผ. ภายในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ 7 มิ.ย. 2554) 

 2.  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุมเรื่องที่ได้ทําหนังสือส่งถึงกรรมการผู้จัดการ

ร้านสหกรณ์ กฟผ. เพื่อมอบรายช่ือผู้ประกอบการจํานวน 11 รายท่ีเป็นภาคีพันธมิตรร่วมกับ

โครงการร้าน Farmer Shop 

 3.  คาดว่าจะสามารถเปิดร้าน Farmer Shop ที่อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ได้

ภายในต้นเดือนสิงหาคม 2554 เนื่องจากปัจจัยอยู่ที่คณะที่ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ โดยคาดว่า

การตกแต่งร้านจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมน้ี เบื้องต้นขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ ช่วย
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คัดเลือกสินค้าที่จะนําเข้าจําหน่ายในร้าน และต้องการหาเจ้าหน้าที่ที่สามารถทําวิจัยเพื่อหาลูกค้าใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ นอกจากน้ีคาดว่าอนาคตอาจต้องซ้ือรถไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขนส่ง

สินค้าให้แก่ลูกค้าในมหาวิทยาลัยด้วย 

   

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม  

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 3.1 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องวันและเวลาการนําสินค้าไปวางจําหน่ายและจัด

แสดงสินค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ ร้านสหกรณ์ กฟผ.ได้ข้อสรุปดังนี้ 

        1.  โครงการร้าน Farmer Shop จะนําสินค้าข้ึน Shelf ที่ร้านสหกรณ์ กฟผ. โดยเริ่มส่ง

ของครั้งแรกในวันที่ 13 มิ.ย. 2554 และจัดแสดงสินค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ในวันที่ 16-17 มิ.ย. 

2554 ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดดังกล่าว ให้เลื่อนการจัดแสดงสินค้าออกไป

เป็นวันที่ 23-24 มิ.ย. 2554 

               2.  กําหนดวันออกแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ที่ ร้านสหกรณ์ กฟผ. ทุกวัน

พฤหัสบดีและวันศุกร์  

        3.  เรื่องการทําป้ายช่ือร้าน Farmer Shop รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 18x14 น้ิว สําหรับ

ติดตั้งที่ Shelf วางสินค้า มอบให้คุณสุขุมติดต่อร้านจัดทําโดยใช้งบประมาณของโครงการ  

        4.  สําหรับผักออร์แกนิคของบริษัทอดัมส์ จะส่งเข้าจําหน่ายทุกวันศุกร์ โดยมอบให้ 

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เป็นผู้ประสานงานกับตัวแทนบริษัทอดัมส์ 

        5.  การนําสินค้าวางจําหน่าย ให้นําสินค้าของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จํานวน 

4 รายนําร่องส่งสินค้าเข้าร้านสหกรณ์ กฟผ. ก่อนในเบื้องต้น 

  

3.2 เรื่องกล่องของขวัญ 

       รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้นําตัวอย่างกล่องของขวัญ 2 แบบ ให้แก่ที่ประชุมร่วมกัน

พิจารณา และมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันคัดเลือกสินค้าที่ผ่านการคัดสรรของโครงการ

เพื่อนําเข้ากล่องของขวัญ โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริโภคซ้ือไปเป็นของขวัญของฝาก และให้แยกประเภท

ระหว่างกล่องสินค้าอุปโภคกับสินค้าบริโภคด้วย  

       คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ขอรายละเอียดกล่องของขวัญ เช่น เน้ือกระดาษ และขนาด

เพื่อนําไปติดต่อผู้จัดทํา สําหรับเปรียบเทียบคัดเลือกผู้ผลิตที่ให้ราคาที่เหมาะสม 
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3.3 เรื่องการใช้สโลแกนของร้าน Farmer Shop 

       จากการอภิปรายของคณะกรรมการบริหารร้านฯ ในที่ประชุมสรุปเห็นควรให้ใช้

สโลแกน “ไม่ได้หวังกําไร แต่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” ซ่ึงหมายถึงตัวโครงการวิจัยร้าน 

Farmer Shop น้ีไม่ได้หวังกําไรแต่เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีสถานที่วางจําหน่ายสินค้าที่ดี

มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค โดยได้รับความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 

 

3.4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าของร้าน Farmer Shop 

       รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เสนอให้จัดทํากล่องขนาดเล็กที่เป็นรูปคุณบุญซ่ือ (โลโก้ควาย

ย้ิม) เพื่อใช้ใส่สินค้าของร้าน Farmer Shop โดยนําร่องที่ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเล็บมือนางของคุณ

บรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ นอกจากน้ีอาจทําแถบคาดสินค้าเป็นรูปคุณบุญซ่ือเพื่อใช้คาดสินค้าประเภท

ที่ลักษณะเป็นขวดต่างๆ โดยคุณสุขุม ไวทยธํารงค์ เสนอแนวคิดให้หักเงินค่ากล่องเหล่าน้ีเมื่อจําหน่าย

สินค้าได้ไว้เป็นกองกลางเพื่อผลิตกล่องล๊อตต่อๆไป เช่น ต้นทุนการผลิตกล่องละ 5 บาท สินค้าราคา 

10 บาท จําหน่ายสินค้าในราคา 15 บาท ให้หักเก็บ 5 บาทไว้ผลิตล็อตต่อไป เป็นต้น 

 

  3.5  วางแผนการจําหน่ายสินค้าในร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์  

       1.  สินค้าที่จะนําเข้าวางจําหน่ายในร้านเบื้องต้น ได้แก่ ชาใบหม่อน กล้วยอบเล็บมือนาง 

แชมพูของชมพูพันธ์ทิพย์ พริกแกงสําเร็จรูปแม่เกตุ เห็ดโคนญี่ปุ่นในซีอิ๊ว น้ําตาลโตนด เป็นต้น 

       2.  วัสดุที่ใช้ตกแต่งชั้นวางสินค้าและจัดเก็บสต็อกสินค้าในร้านจะใช้เป็นไม้ทั้งหมด โดย

ขอให้คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ ช่วยวาดแบบให้โดยนัดดูพ้ืนที่จริงในวันพุธที่ 8 มิ.ย. 2554 และได้

ติดต่อช่างเฮงเป็นผู้ดําเนินการจัดทํา 

       3.  ร้าน Farmer Shop จะแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ห้องหนึ่งจําหน่ายสินค้าจําพวกข้าวสาร 

ส่วนอีกห้องจําหน่ายสินค้าที่ผ่านการคัดสรรจากโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ขายประจําร้านห้องละ 1 

คน แต่จะมีระบบการคิดบัญชีร่วมกันในนามโครงการร้าน Farmer Shop 

 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
 

 1.  การคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ครั้งต่อไปกําหนดเป็นวันอังคารที่ 28 มิ.ย. 2554 เวลา 

9.00 น.  ณ ห้อง 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา ม.เกษตรศาสตร์  

 2.  ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการจัดกิจกรรมโดยเชิญให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ

โครงการร้าน Farmer Shop เข้าร่วมเพื่อพัฒนาตนเอง และมอบให้ ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ จัดทํา 

Platform ปฏิทินกิจกรรมสําหรับผู้ประกอบการทุก 3 เดือน พร้อมสรุปวันเวลาการประชุม และจัด

แสดงสินค้าต่างๆ มานําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
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 3.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ มีคําถามแก่ที่ประชุมว่า ในฐานะผู้ประกอบการจะขายสินค้าโดย

ออกบิลให้แก่ใคร ซ่ึง รศ. จุฑาทิพย์ เสนอให้ใช้ชื่อ “โครงการร้าน Farmer Shop” ไปก่อน แล้ว

จะต้องขอปรึกษากับสํานักกฎหมายเพื่อศึกษาเรื่องการเปิดบิล และการเสียภาษีต่างๆ อีกครั้ง 

 4.  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือในที่ประชุมเรื่องการชักชวนผู้ประกอบการให้เข้าร่วม

คัดเลือกสินค้า โดยคุณกาญจนา เสนอผู้ประกอบการ 4 ราย จากจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ร้านบา

นาน่า ผู้ผลิตกล้วยทอดกรอบ 16 รสชาติ ผู้ผลิตทองม้วน ผู้ผลิตมะขามแก้ว และผู้ผลิตไม้ถูพ้ืนไฮเทค 

โดยจะชักชวนให้เข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งต่อไป และได้ฝากให้คณะกรรมการบริหารฯ ร่วมกัน

ชักชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานกับโครงการฯ มารับการคัดเลือกสินค้าในวันและเวลา

ดังกล่าว 

  

เลิกประชุมเวลา  18.00 น. 
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รายงานการประชมุโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer shop  

: สํารับโบราณ คุณอ้อ 

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 16.15-17.00 น. 

ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. รศ. จฑุาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2. คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์ เจ้าของธรุกิจผลิตภัณฑ์สํารับโบราณ คุณอ้อ 

 3. นายสุพจน์   สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจยัสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 16.15 น. 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวแนะนําความ

เป็นมาของโครงการวิจัย และคุณอ้อได้นําสินค้าที่น่าสนใจมานําเสนอให้ผู้อํานวยการฯพิจารณา ซ่ึง

เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ขนมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ มะม่วงกวน ทุเรียนกวน เส่ือปฏิบัติธรรม 

ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ หลังจากนั้นได้หารือมีประเด็นที่สําคัญคือ 

 คุณอ้อได้แนะนําการดําเนินธุรกิจของตัวเอง เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์จาก

โครงการพระราชดําริและกลุ่มแม่บ้านภาคต่างๆ  มีธุรกิจ 2 รูปแบบ คือ 

 1.ส่งตามร้านขายของฝากประจําจังหวัดต่างๆ จังหวัดละ 1 แห่ง เช่น ร้านเอกชัย                

จ.สุพรรณบุรี, ร้านริน จ.ฉะเชิงเทรา , จ.เชียงราย, จ.นครราชสีมา พ้ืนที่เขาใหญ่ 

 2.ส่งร้านอาหาร Premium 

 ในความคิดของคุณอ้อนั้นการนําสินค้าไปจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ไม่ได้กําไร 

แต่ได้การเรียนรู้ เคยไปจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า เป็นเวลา 12 วันมียอดขาย 300,000 บาท ให้

ห้างไป 100,000 บาท หักต้นทุน ค่าจ้างพนักงานขาย  เหลือกําไรไม่มาก 

 ที่ผ่านมาจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับผู้ผลิต/ชาวบ้าน ไม่คิดจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือยกระดับ

ตัวเอง ทําให้วางแผนไม่ได้ เคยรับออเดอร์มาเยอะ แล้วมาส่ังให้กลุ่มแม่บ้านผลิต แต่ผลิตให้ไม่ทัน 

ชาวบ้านก็ไม่บอก ไม่ประสานว่าผลิตไม่ทัน เลยไม่มีของส่งลูกค้า  

 ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงยังไม่มี ของเสียหรือการเกิดรา มีครั้งเดียวแต่ไม่ได้เกิด

ที่เรา แต่เกิดจากการจัดเก็บของลูกค้าเองที่เก็บไม่ดี  

 ในเรื่องของ อย. เป็นที่ทราบกันดีในประเทศไทย จะตรวจ อย. แค่ครั้งเดียวตอนยื่นขอ 

ไม่ได้เข้มงวดเหมือนในต่างประเทศ 
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 ในช่วงท้าย ผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้เชิญคุณอ้อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรร้าน Farmer shop  

ซ่ึงจะมีการเปิดตัวร้าน Farmer shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ในเดือนสิงหาคม เบื้องต้นจะให้คุณ

อ้อหาสินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรงที่เป็นกลุ่มสําหรับ 1 shelf ( 20 รายการ ) 

 โดยได้เชิญชวนคุณอ้อนําสินค้ามานําเสนอคัดสินค้าเข้าร่วมโครงการในวันที่ 28 

มิถุนายน 2554 น้ี พร้อมทั้งแนะนําให้คุณอ้อนําสินค้าตัวอย่างมานําเสนอในรูปแบบ คือ 

 1.ใส่ถุงซิป 20 ชนิด ราคาไม่เกิน 35 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนิสิต 

 2. อาหารเบรคระหว่างประชุม เช่น ทองม้วน ราคา 5-10 บาท 

 3. สินค้าที่เหมาะสมสําหรับจัดวางเป็นกิ๊ฟเซ้ทในกล่องตัวอย่าง ราคา ประมาณ 200-

300 บาท พรีเมี่ยม ราคา 500 บาท  

  

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
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รายงานการประชมุหารือร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 

โครงการพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

วันที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 10.30 – 11.30 น. 

ณ ศนูย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 

ผู้เข้าประชุม 

 1. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 2. รศ.ดร.สมชาย  ธนสินชยกุล ผอ.สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและ

พัฒนาพืชศาสตร์ 

 3. นางพูนทรัพย์ บุญรําพรรณ เลขานุการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ

ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 4. นายธนวัฒน์  ธนะปล้ืม  นักวิจัยประจําโครงการ 

 5. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

 ผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้หารือกับ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติและคณะ 

เพื่อเชิญชวนศูนย์ฯ เข้าร่วมเป็นภาคีในการขับเคลื่อนโครงการ Farmer Shop โดยมีใจความสําคัญ 

ดังนี้ 

1. ผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย/ตลาด

ของเราคือใคร และการขับเคล่ือนโครงการรวมถึงการจัดการโซ่อุปทาน ว่ามีการจด

ทะเบียนเครื่องหมายบริการร้าน Farmer Shop แล้ว มีการจัดเวทีคัดเลือกสินค้า 3 

เวที มี Supplier ที่สามารถประสานงานสั่งซ้ือสินค้าได้ทั้งส้ิน 55 ราย โดยเบื้องต้นผู้

ที่จะผ่านการคัดเลือกนั้น สินค้าจะต้องผ่านมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ต่อมาจะต้อง

ผ่าน อย. รวมถึงการพัฒนาสินค้าต่อไป  

2. ผู้อํานวยการศูนย์ฯ และคณะมีความเห็นตรงกัน เรื่องการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของ

โครงการ Farmer Shop โดยทาง ผอ.ศูนย์ฯ อธิบายว่า ศูนย์ฯ มีนโยบายสนับสนุน

สินค้าที่มาจาก มก. หรือ สหกรณ์จาก มก. 

3. โดยทางศูนย์ฯ ได้อธิบายว่า ทางหน้าร้านของศูนย์ฯ นั้น ส่วนใหญ่มาจาก 1) 

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากไร่สุวรรณฯ 2) ผลิตภัณฑ์จากคนในไร่ 3) ผลิตภัณฑ์จากคนใน

ท้องถิ่น 4) ผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ต่างๆ 5) ผลิตภัณฑ์ใน มก. จะเน้นสินค้าที่ทําเอง 

ไม่มีผงชูรส และประสานงานกับผู้ผลิตโดยตรง เพื่อสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ 
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และลดปัญหาเรื่องการมีตลาดแล้ววัตถุดิบไม่มี ซ่ึงทางศูนย์ฯ กําลังดําเนินการ Set 

Lab ในการตรวจคุณภาพต่อไป  

4. เบื้องต้นทางศูนย์ฯ สนใจข้าว “คุณธรรม” เพราะเห็นว่า เป็นแบรนด์เชิงคุณค่า ช่วย

ชาวนา/เกษตรกร มี Story สอนคนกิน และมีความประสงค์ที่จะให้ Shelf Farmer 

Shop ตั้งอยู่ภายในหน้าร้านของทางศูนย์ฯ แล้วจัดทํา Story เกี่ยวกับสินค้าของ

โครงการ Farmer Shop โดยให้สหกรณ์เป็นกลไกในการเชื่อมโยงกับ มก. ซ่ึงมี

ค่าใช้จ่าย 15% ถ้าส่งผ่านทางสหกรณ์ ซ่ึงนํามาเป็นค่าเช่าสถานท่ี และค่าใช้จ่าย 

ฯลฯ และมีการทดสอบปีละ 2 ครั้ง สัญญาปีต่อปี ทาง ผอ.ศูนย์ฯ เน้นเรื่องความ

ต่อเนื่องในการขาย คือสามารถส่งสินค้าได้ตลอดไม่ขาดหาย 

5. ผอ.สถาบันฯ มีความประสงค์จะให้ทาง ศูนย์ฯ ส่งน้ําข้าวโพดมาจําหน่ายทุกวันพุธ 

เพื่อทํา Daily fresh วันต่อวันโดยยังไม่ระบุจํานวน แล้วแต่ความต้องการของร้าน 

Farmer Shop โดยทาง ผอ.สถาบันฯ ต้องการให้มีการส่งเสริมการขาย โดยการ 

Delivery อีกด้วย 

6. ผอ.สถาบันฯ หารือเรื่องข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนํามาใช้ในการประเมินผลในรอบ 1 ป ี

โดย ผอ.สถาบันฯ ได้เสนอให้มีการทํา Report ทุกๆ เดือนและทุกๆ 6 เดือนจะมีการ

ประชุมสรุปงาน และผอ.ศูนย์ได้ขอให้มีเจ้าภาพหลักในการติดต่อประสานงานของ

ทางศูนย์ฯ กับทางสถาบันฯ  

 

เลิกประชุมเวลา  11.30 
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รายงานการประชมุหารือร่วมกับบริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด 

วันพฤหัสบดีที่  15 มิถุนายน  2554  เวลา  10.00 – 11.30 น. 

ณ  ห้อง  214  อาคารวิจัยและพัฒนา  มก. 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

5. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

6. คุณวุฒิชัย สารยศ  Bussiness Development Specialist 

7. นางสาวสายสุดา ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

8. นายสนธยา สีแดง  เว็บมาสเตอร์ 

9. นายธนวัฒน์ ธนะปล้ืม นักวิจัยประจําโครงการ 

10. นางสาววสินธรา ขวยเขิน  นักวิจัยประจําโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ประชุมหารือ

ร่วมกับ คุณวุฒิชัย สารยศ ตัวแทนจากบริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด เพื่อสาธิตการใช้โปรแกรมบริหาร

ร้านค้าปลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการวางระบบในร้าน Farmer Shop ซ่ึงจะเปิดในปลาย

เดือนสิงหาคมนี้ โดยได้หารือ เรื่อง Hardware และ Software ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 จุดชําระเงินของร้านข้าวสารและร้าน Farmer Shop นั้น ผอ.สว.สก.ได้หารือกับคุณวุฒิ

ชัย ในเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่ังซ้ือทั้ง Hardware และ Software จากบริษัท เอด้าซอฟท์ 

จํากัด ว่าจะต้องสั่งซ้ืออะไรบ้าง โดยหารือเรื่องเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็นลําดับแรก ซ่ึงคุณวุฒิชัยได้

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างเครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix และ Thermal Printer ดังนี้ 

ข้อเปรียบเทียบ Dot Matrix Thermal Printer 

ราคา /เครื่อง 8,500 บาท 9,000 บาท 

ราคากระดาษ 

 

แบบไม่มี Copy ประมาณ 10บาท/ม้วน 

(แต่สามารถจะสร้าง file ภาพบันทึกใน

เครื่องได้) 

แบบมี Copy ประมาณ 30 บาท/ม้วน 

ประมาณ 40 บาท /ม้วน 

ราคาหมึก ประมาณ 120 บาท/กล่อง 

(ใช้กระดาษประมาณ 3-4 ม้วน) 

ไม่ใช้หมึก แต่ใช้ความร้อนในการ

พิมพ์ 

 ผอ.สว.สก. ได้ถามความคิดเห็นของคุณวุฒิชัย ซ่ึงคุณวุฒิชัยแนะนําเครื่องพิมพ์แบบ 

Dot Matrix เนื่องจากราคาเครื่องที่ถูกกว่า และต้นทุนต่อหน่วยของใบเสร็จถูกกว่า 30 – 40% อีกทั้ง
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ร้านFarmer Shop ยังไม่ได้มีปริมาณการขายที่เยอะมากนัก จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาข้อ

เปรียบเทียบและความคิดเห็นตามที่คุณวุฒิชัยได้ช้ีแจง และสรุปว่า จะส่ังซ้ือเครื่องพิมพ์แบบ Dot 

Matrix และฝากให้คุณวุฒิชัย คํานวณต้นทุนต่อหน่วยของใบเสร็จที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์แบบ Dot 

Matrix และ Thermal Printer เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมหารือต่อไปด้วย 

 ผอ.สว.สก. ได้สอบถามคุณวุฒิชัยเรื่องของ Bar Code ซ่ึงคุณวุฒิชัยกล่าวว่า โปรแกรม 

AdaPos 3.0 Hypermart จะรันบน  Window XP Service Pack 3 เท่านั้น และถ้าสินค้าชนิดใดไม่มี Bar 

Code จําเป็นจะต้องสั่งซ้ือเครื่องพิมพ์ Bar Code (ราคา 12,900 บาท) สติ๊กเกอร์สําหรับพิมพ์ Bar 

Code  (มีประมาณ 5,000 แผ่น ราคาประมาณ 270 บาท คิดเป็น 5 สตางค์/แผ่น) และเครื่องยิง Bar 

Code (ราคา 3,900 บาท) ซ่ึงจะต่อกับ POS1 และ POS2  นอกจากน้ี ยังต้องสั่งซ้ือล้ินชักเก็บเงิน อีก

จํานวน 2 ชุด (ชุดละ 2,900 บาท) ต่อกับ POS1 และ POS2 แต่ก่อนที่จะใช้ Bar Code ได้นั้น จะต้อง

ขอจดทะเบียนกับกรมสรรพากร ซ่ึงทางบริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด ไม่ได้ดําเนินการให้ แต่คุณวุฒิชัย

กล่าวว่าจะปรึกษากับฝ่ายบัญชี เพื่อส่งรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียนที่

กรมสรรพากรให้แก่ทาง สว.สก.ต่อไป 

 สําหรับเครื่องรูดบัตรสมาชิกและบัตรสมาชิกนั้น คุณวุฒิชัยได้อธิบายว่า เครื่องรูดบัตร

ราคา 3,500 บาท และราคาบัตรสมาชิก ข้ันต่ําอยู่ที่ใบละ 15 บาท ซ่ึงรอง ผอ.สว.สก. ได้สอบถาม

ว่า สามารถนํา   โลโก้ Farmer Shop พิมพ์ลงในบัตรได้หรือไม่ คุณวุฒิชัยได้กล่าวว่าจะต้องขอติดต่อ

สอบถามกับทางโรงงานที่ผลิตบัตรก่อน ซ่ึง ผอ.สว.สก. ได้ฝากให้คุณวุฒิชัยสอบถามราคาของบัตร

สมาชิก ซ่ึงต้องการราคาที่ต่ําที่สุด 

 ผอ.สว.สก. ได้สอบถามว่า ร้านค้าของโครงการ Farmer Shop จะมี 2 ร้าน ร้านหนึ่งเป็น

ร้านข้าวสาร อีกร้านหนึ่งนั้นเป็นร้าน Farmer Shop จะใช้ Server ตัวเดียวกันได้หรือไม่ ซ่ึงคุณวุฒิชัย

ได้ช้ีแจงว่า การใช้ Server ตัวเดียวก็เพียงพอแล้ว และหากเกิดระบบ Lan ขัดข้อง ถ้าสามารถแก้ไข

ระบบ Lan ได้แล้ว โปรแกรมของทางบริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด ก็สามารถจะใช้งานได้เป็นปกติไม่มี

ปัญหาแต่อย่างใด 

 ผอ.สว.สก. ได้หารือเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในจุดชําระเงิน ซ่ึงคุณวุฒิชัยได้

กล่าวว่า หากสว.สก.มีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนั้น สามารถจะใช้ได้เลยแต่ขอให้มี Parallel Port ใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย ซ่ึงที่ประชุมมีข้อสรุปว่า จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เอง ซ่ึงผอ.สว.สก. ได้

กล่าวว่า อยากได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด เนื่องจากข้อจํากัดด้านพ้ืนที่ของร้าน 

จากนั้น รอง ผอ.สว.สก. ได้สอบถามการทํางานของโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ศูนย์กลาง

ว่าจะเป็น Real Time หรือไม่ คุณวุฒิชัย กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการรายอื่น

ไม่นิยมใช้แบบ Real Time เนื่องจากหากเกิดปัญหาอินเตอร์เน็ตล่ม โปรแกรมจะเกิดปัญหาด้วย 

ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี โดยรอง ผอ.สว.สก. ได้สอบถามต่อว่า เมื่อทําการกรอกข้อมูลราคา

สินค้าเสร็จส้ินแล้วนั้น ข้อมูลที่จะส่งไปถึงเครื่อง Back Office จะสามารถอัพเดทข้อมูลได้เลยหรือไม่ 
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คุณวุฒิชัยได้ช้ีแจงว่า ข้อมูลที่กรอกเสร็จนั้นจะอัพเดตทันที แต่แนะนําให้ กรอกข้อมูลสินค้าให้เสร็จ

ก่อนที่ร้านจะเปิดทําการ เนื่องจากระบบอาจมีความล่าช้าในการอัพเดทข้อมูลอยู่บ้าง 

 การใช้งาน Software นั้น คุณวุฒิชัยได้แสดงตัวอย่างการกําหนดชื่อ บริษัท ซ่ึงต้อง

กรอกให้ตรงกับหนังสือรับรองเท่านั้น การกําหนดชื่อ Supplier กําหนดชื่อสมาชิก กําหนดหมวด

สินค้า ซ่ึงสามารถกําหนดหมวดสินค้าเองได้ กําหนด Bar Code และชื่อสินค้า โดยประเทศไทยรหัส 

Bar Code จะข้ึนต้นด้วย 885 ถ้าสร้างด้วย Program ของตนเอง จะข้ึนต้นด้วย 9 เท่านั้น และการลง

ข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ อีก 11 โปรโมชั่น ซ่ึงเป็นโปรโมชั่นที่มีทั่วไปในประเทศไทย ไม่สามารถกําหนด

เพิ่มเองได้ต้องให้บริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด เป็นผู้แก้ไขให้ 

 จากนั้น ผอ.สว.สก. ยกกรณีตัวอย่าง หากลูกค้าไม่ต่อแถว แล้ววางเงินไว้ที่จุดชําระเงิน 

หากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะทําอย่างไร คุณวุฒิชัยกล่าวว่า เหตุการณ์แบบน้ีตนเองเคยพบเจอหลาย

ครั้ง ซ่ึงได้แนะนําว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นไม่สมควรขายให้กับลูกค้าท่านนั้นเลย เนื่องจากผิดระเบียบ และ

พนักงานคิดเงินจะได้รับความเดือดร้อน อีกทั้ง หากปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบน้ี จะส่งผลกระทบ

ต่อ จํานวนสินค้าคงเหลือ และการทุจริตของพนักงานได้ ดังนั้นทางที่ดีที่สุด จึงไม่สมควรขายให้แก่

ลูกค้าท่านนั้นๆ พร้อมกับต้องอธิบายและกล่าว     ขอโทษลูกค้าท่านนั้นด้วยว่าทางร้านไม่สามารถ

จะให้บริการได้  ในท้ายของการประชุม คุณวุฒิชัย ได้แนะนําว่า ในระยะน้ี ทาง สว.สก. สามารถ

ดาวน์โหลดโปรแกรม AdaPos 3.0 Hypermart ได้ทาง www.ada-soft.com เพื่อทดลองใช้โปรแกรม

บริหารร้านค้าปลีกก่อนที่ทางบริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด จะทําการติดตั้งในร้านข้าวและร้าน Farmer 

Shop ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 และคุณวุฒิชัย กล่าวว่าหาก สว.สก. ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เอง

นั้น สามารถจะส่งไปให้บริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด ทําการติดตั้งโปรแกรมให้เสร็จส้ิน ก่อนจะมาติดตั้ง

ที่ร้านข้าวและร้าน Farmer Shop จะดีกว่าการนําโปรแกรมมาติดตั้งที่ร้านข้าวและร้าน Farmer Shop 

ในวันข้ึนระบบที่หน้าร้าน เนื่องจากทางบริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด จะได้ตรวจสอบโปรแกรมเพื่อไม่ให้

เกิดข้อผิดพลาดได้ ซ่ึง ผอ.สว.สก. ได้ขอให้คุณวุฒิชัยจัดส่งใบเสนอราคามาที่ สว.สก. พร้อมกันน้ี 

ผอ.สว.สก. ได้วาดแผนภาพการเชื่อมโยงระบบที่จะวางในร้านข้าวสาร, ร้าน Farmer Shop และ

ศูนย์กลาง (สว.สก.) ดังนี้ 
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 ผอ.สว.สก. สอบถามคุณวุฒิชัย ถึงวิธีการ Traning ระบบ Software คุณวุฒิชัยกล่าวว่า 

การ Traning มี 2 รูปแบบคือ  

1. Traning ที่บริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด ซ่ึงคุณวุฒิชัย กล่าวว่า จะเป็นทางเลือกที่

ดีกว่า 

เนื่องจากที่บริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด นั้น มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบครัน และสามารถให้ความรู้

ได้อย่างเต็มที่ 

2. Traning ก่อนที่จะข้ึนระบบที่หน้าร้าน 1 วัน ซ่ึงผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเลือก

วิธีนี้  

เนื่องจากประหยัดเวลา และความสะดวกของผู้ประกอบการแต่ละราย  

 

เลิกประชุมเวลา  11.30  น. 
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เอกสารแนบ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีใ่ช้ในร้าน Farmer Shop 

ตําแหน่งที่ตัง้ อุปกรณ์ ราคา 

จุดชําระเงิน (POS1,POS2) PC (จอ+ CPU) * 2 ชุด  

 เครื่องรูดบตัร *2 ชุด 3,500บาท/เครื่อง 

 เครื่องยิง Bar Code * 2ชุด 3,900บาท/เครื่อง 

 ล้ินชักเกบ็เงิน * 2 ชุด 2,900บาท/ชุด 

เครื่อง Back Officer PC (จอ+CPU)  

 เครื่องพิมพ์ Bar Code 12,900 บาท(ไม่รวม Vat) /

เครื่อง 

 Sticker สําหรบัพิมพ์ Bar Code 270 บาท/5,000 แผ่น 

Head Officer PC (จอ+CPU)  
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รายงานการประชมุหารือ 

ความร่วมมือระหว่างร้านสหกรณ์กรงุเทพ จํากัด กับโครงการร้าน Farmer Shop 

วันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2. คุณอุษา  ณ ตลุง  ผู้จัดการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด 

3. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

 

รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และคุณอุษา ณ ตลุง 

ผู้จัดการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด ร่วมหารือความร่วมมือการดําเนินการโครงการร้าน Farmer 

Shop มีข้อสรุปดังนี้ 

1. ผู้อํานวยการสว.สก.ขอเชิญร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด เข้าร่วมโครงการร้าน Farmer 

Shop สําหรับการนําสินค้ามาร่วมจําหน่ายในเชลฟ์ของโครงการ Farmer Shop ณ Outlet ไร่สุวรรณ    

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน  โดยผู้อํานวยการได้มอบหมายให้คุณอุษาลิสต์รายช่ือสินค้าแบรนด์สหกรณ์ที่วางเชลฟ์แล้วคุ้ม 

เนื่องจาก Outlet ไร่สุวรรณจะคิดค่าวางสินค้า 15% 

2. เทศกาลปีใหม่ ผู้อํานวยการได้ขอความร่วมมือผู้จัดการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด ใน

การจัดกระเช้า/ชุดของขวัญปีใหม่ ส่งให้กับร้าน Farmer Shop ในช่วงเทศกาลปีใหม่  

3. ผู้อํานวยการได้ขอความร่วมมือวิทยากรจากร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด เพื่อให้ความรู้

การจัดเชลฟ์ให้กับเจ้าหน้าที่สว.สก.เพื่อการเตรียมการสําหรับการจัดเชลฟ์สินค้าโครงการร้าน 

Farmer Shop  

ผู้จัดการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด ยินดีให้ความร่วมมือ ทั้งน้ีได้ขอให้ทางสว.สก.จัดทํา

หนังสือถึงประธานกรรมการดําเนินการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด ในความร่วมมือดังกล่าว  

 

เลิกประชุมเวลา  11.40 น. 
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การประชุมหารือการวางระบบจัดซือ้สินค้าร้าน Farmer Shop 

วันอังคารที่ 28 มิถนุายน 2554 เวลา 9.00-12.30 น. 

ณ ห้องประชุม 601 ช้ัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรตันกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม Farmer Shop 

3.  คุณศรุตา โลหะนะ นักวิจยัชํานาญการพิเศษ สถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 

4.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร   นักวิจยัสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 

5.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์   ประธานกรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop 

6.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop   

7.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์  กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop 

8.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพนัธุ ์  กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop 

9.  คุณขวัญเรือน อ่อนละห้อย  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ สภ.ต.ปลายบาง  

10. คุณชาติชาย  รงค์ทอง  กลุ่มโรลออนสารส้ม-สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

11. คุณธนธรณ์  กองสุผล  ไม้กวาดป่านศรนารายณ์ 

12. คุณพัชรัฐ  อ่ิมปิติวงษ์  อรรถ ผลิตภณัฑ์บํารุงผิวและเส้นผม สามพราน 

13. คุณภัสส์ธร  ตันมณี   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร บ้านเกาะลอย 

14. คุณประพนัธ์    ร้านรัญจวน (ตัวแทนคณุรญัจวน จิตขาว) 

15. คุณสะอาด  จึงสมานญาติ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจนัทร์ 

16. คุณจิรายสุ  เฮงแสงรุ้ง  กลุ่มผลิตภณัฑ์พื้นบ้านตลาดบ้านเพ ระยอง 

17. คุณณภัทร  ฉลาดเลิศกุล  ณภัทรการเกษตร 

18. คุณมณิสรา  เจนวากรวงศ์  สํารับโบราณ 

19. คุณวิบูลย์  จีระพิศาลกุล  ผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดสารพิษ ต.หนองไม้แก่น 

20. คุณกมล  พูลสวัสดิ์  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 

21. คุณเจริญ  สมบูรณ์โมท  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 

22. คุณวาสนา  สมบูรณ์โมท  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 

23. คุณนัด  ดวงใส   ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จ.ชุมพร 

24. คุณวรพันธ์  วรดิษฐ   เหรัญญิกสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จ.ชุมพร 

25. คุณธีระพงษ์ นาคแป้น  เลขาฯ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จ.ชุมพร 

26. คุณแสงดาว ตันติไพจิตร์  บริษัทซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จํากดั 
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27. คุณดารณี  มีระคุณ   บ.ศิระธาน  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสุพจน์   สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่วิจยัสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  

2.  นางสาวผสุดี กล่ินเกษร  เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ 

3.  นายสนธยา  สีแดง   เจ้าหน้าที่ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ 

4.  นายธนวัฒน์  ธนะปล้ืม  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย   

5.  นางสาวณัฐธิดา ภักตรพิกร  เจ้าหน้าทีโ่ครงการวิจัย  

 

เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 

 

 รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้า

โครงการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมหารือการวาง

ระบบจัดซ้ือสินค้าร้าน Farmer Shop โดยมีกําหนดการดังต่อไปนี้ 

8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00-10.00 น.  ชี้แจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop โดย รศ.จฑุาทิพย์ ภทัราวาท,   

ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรตันกิจ และคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

10.00 – 11.00 น. ประชุมหารือการวางระบบจัดซ้ือสินค้าร้าน Farmer Shop  

11.00 – 12.30 น. นําเสนอสินค้าเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก และสรปุผลการตัดสิน 

โดย ผศ.ดร.อภิรดี อุทยัรตันกิจ หัวหน้าโครงการวิจยัร่วมฯ 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

 

 จากนั้น รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop ที่มี

แนวความคิดการสร้างแบรนด์ โดยเริ่มจากการทํางานวิจัยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันประเทศไทย

กําลังเข้าสู่การค้าเสรีอาเซียน จึงเกิดความคิดว่าผู้ประกอบการของไทยจะมีอํานาจต่อรองกับ

ต่างชาติอย่างไร จะทําธุรกิจอย่างไรให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสภาวะการค้าเสรี และต้องการ

ทํางานด้วยการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนระยะยาว จึงเกิดโครงการร้าน Farmer Shop ข้ึน แต่ทําอย่างไร

ให้ผู้บริโภคมาเข้าร้านของเราได้ ซ่ึงเราต้องเน้นสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาเป็นธรรม 

โดยเร็วๆ นี้จะมีร้านค้าถาวรแห่งแรกใน ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อนิสิต อาจารย์ และประชาคมใน มก. 

สําหรับสินค้าทุกชนิดอาจไม่ได้วางจําหน่ายในร้านน้ี แต่สินค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะได้อยู่ในแคตาล็

อกสินค้าของโครงการฯ นอกจากนี้เร็วๆ นี้เราจะได้มีเชลฟ์วางสินค้าเพื่อจําหน่ายในร้านไร่สุวรรณ อ.

ปากช่อง จ.นครราชสีมา อีกด้วย 
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 ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ กล่าวเพิ่มเติมเรื่องร้าน Farmer Shop ว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ของผู้ประกอบการ โดยเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายสินค้า ซ่ึงผู้ประกอบการต้องผลิตสินค้าให้

มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ยั่งยืน ถ้าท่านเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็เหมือนเป็นเจ้าของร่วมกัน ค่อยๆ เรียนรู้

ไปด้วยกัน นักวิจัยอาจมีจุดอ่อนในเรื่องการค้าขาย แต่เราจะช่วยให้ความรู้ ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ตลอดจนการผลิตและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เราจึงต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน ก้าวไปด้วยกัน

เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้าจากผู้ประกอบการรายเล็ก 

 คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop กล่าวเพิ่มเติมว่า 

ในฐานะผู้ประกอบการรายหนึ่งเห็นว่าพวกเรามีหลายช่องทางในการส่งสินค้า แต่หลายแห่งที่

ผู้ประกอบการส่งสินค้าให้  เช่น ร้าน Modern Trade จะพบว่ามีค่า GP ที่ สูงมากจนทําให้

ผู้ประกอบการแทบไม่เหลือกําไร เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการฯ น้ีทําให้เห็นช่องทางการตลาด

ใหม่ และเมื่อได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารโครงการร้านยิ่งพบว่าเป็นโครงการที่มี

ความมั่นคง ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการตลอดสายโซ่อุปทาน ที่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ําในการช่วย

แก้ปัญหาวัตถุดิบ ซ่ึงนักวิจัยพร้อมให้คําแนะนําช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ จึงคิดว่าถ้าพวกเรา

ผู้ประกอบการมีที่ปรึกษาที่ดีจะได้ช่วยเราได้มากกว่าเพียงช่องทางการขายเพียงอย่างเดียว 

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์  กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop เล่าประสบการณ์ในการเข้า

ร่วมงานกับโครงการฯ ที่ได้รวบรวมสินค้าจํานวนมากแล้วนําไปจําหน่ายในนามโครงการร้าน Farmer 

Shop ทําให้ผู้ประกอบการมีพลังการต่อรองมากขึ้น ร้าน Modern Trade ต่างๆ ยอมพูดคุยกับเรา ให้

เครดิตโครงการฯ มากกว่าการที่ผู้ประกอบการรายเดียวจะไปขอเจรจาการค้า แต่ข้อเสียที่พบคือ

บางครั้งสินค้าที่มากชนิดที่มาจากผู้ประกอบการหลากหลายทําให้เกิดปัญหา จึงอยากให้

ผู้ประกอบการทุกท่านมองว่าร้าน Farmer Shop เป็นของพวกเรา ให้ประโยชน์กับพวกเรา ดังนั้น

ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการควรมีใจให้กับร้านอย่างเต็มที่ การดําเนินงานต้องใช้เวลา แล้ว

พวกเราจะเป็นเหมือนกลุ่มเครือสหพัฒน์ หรือซีพี ที่มีเครือข่ายสินค้ามากมายหลายชนิด แต่สิ่งที่

สําคัญคือผู้ประกอบการต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตลอดเวลา เพื่อรักษาชื่อเสียงของ Farmer Shop 

ซ่ึงพวกเราเตรียมงานค่อนข้างมาก ถ้าผ่านไปได้และร้าน Farmer Shop ดําเนินไปได้ด้วยดีแล้วคาดว่า

เวทีการค้าในประเทศน่าจะได้รับการจับตามองร้าน Farmer Shop ของพวกเรา 

คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop กล่าวว่าเข้าร่วม

โครงการฯ เนื่องจากสินค้ามีปัญหาในเรื่องวัตถุดิบขาดแคลน เมื่อได้เข้าร่วมโครงการฯ ก็ได้รับ

คําแนะนําต่างๆ นักวิจัยร่วมหาทางแก้ปัญหา ซ่ึงเห็นว่าโครงการน้ีทํางานตั้งแต่ต้นน้ํา คือการช่วยหา

แหล่งวัตถุดิบสําหรับผู้ประกอบการที่มีปัญหา อีกทั้งเรายังได้รับความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้อง จึง

เห็นว่าผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ควรมีใจให้กับการเข้าร่วมโครงการฯ นี้ด้วย 

คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop จากเริ่มแรกที่ได้เห็น

โครงการวิจัยน้ี ก็เกิดความสนใจและเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูง ที่สําคัญคือผู้ประกอบการเช่นพวกเรา
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ยังขาดศักยภาพจากหน่วยงานราชการ เมื่อผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ได้มาร่วมมือกับนักวิจัย

จาก ม.เกษตรศาสตร์ ซ่ึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว จึงเชื่อว่าผู้ประกอบการที่

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะมีความสามารถท่ีจะก้าวไปด้วยกันกับโครงการได้ 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop อีกท่านหนึ่งกล่าวว่า สินค้า

แปรรูปทางการเกษตรนั้นมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบและการผลิตอยู่แล้ว อีกทั้งยังไม่มีงบโฆษณา 

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการนําสินค้าเข้าวางขายในห้างสรรพสินค้ายังสูงมาก ตนเองเคยนําสินค้าเข้า

วางขายในห้างแล้วพบปัญหามากมาย เมื่อมาพบกับโครงการฯ ในช่วงแรกยังไม่ค่อยเช่ือถือนัก แต่

ปัจจุบันมั่นใจแล้วว่า Farmer Shop จะสามารถก้าวต่อไปได้เรื่อยๆ จึงอยากให้ผู้ประกอบการแต่ละ

รายเป็นเพื่อนที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ ทั้งการผลิตและองค์ความรู้ด้านต่างๆ สําหรับ

การขอมาตรฐานต่างๆ อาจให้สถาบันฯ ช่วยให้คําแนะนําได้ เมื่อผู้ประกอบการเราพบปัญหาก็จะมี

โครงการน้ีคอยช่วยเหลือ ร่วมกันหาทางแก้ปัญหาด้วยกัน คาดว่าทุกคนที่ได้เข้าร่วมกับโครงการ 

Farmer Shop จะอยู่รอดได้ เหมือนสโลแกนของร้านที่ว่า “ไม่ได้หวังกําไร” แต่เราจะอยู่รอดได้ใน

ภาวะการค้าปัจจุบัน 

รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท กล่าวช้ีแจงเรื่องสโลแกนของโครงการร้าน Farmer Shop ที่ว่า 

“ไม่ได้หวังที่กําไร แต่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” นั้นหมายถึงถ้าเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี เราจะได้

ยิ่งกว่ากําไร และโครงการ Farmer Shop นี้เป็นการดําเนินธุรกิจจริง ดังนั้นผู้ประกอบการไม่ต้องวิตก

กังวลว่าจะกลายเป็นแบบสังคมสงเคราะห์ แต่โครงการฯ จะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในฐานะนัก

เศรษฐศาสตร์ เราจะช่วยให้ข้อมูลรอบด้านที่เป็นกระบวนการทั้งหมด ไม่ใช่เน้นที่การขายเพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น จากนั้นจึงเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นกับโครงการ 

Farmer Shop 

คุณจิรายุส เฮงแสงรุ้ง จากกกลุ่มผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านตลาดบ้านเพ จ.ระยอง ผู้ผลิตและ

จําหน่ายทุเรียนทอดที่ปกติได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่เป็นการขายในระดับตลาด

พ้ืนบ้าน หรือเป็นของฝากให้นักท่องเที่ยวเท่านั้น ในวันน้ีจึงสนใจเข้ามาร่วมฟังแนวความคิดของ

โครงการร้าน Farmer Shop ว่าเป็นอย่างไร มีจุดมุ่งหมายอะไร 

รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท กล่าวช้ีแจงว่าสําหรับผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอดนี้ หากนักท่องเที่ยวที่

ได้ซ้ือมาบริโภคแล้วเกิดติดใจ ต้องการซ้ืออีกจะไปหาซ้ือได้ที่ไหน นอกจากต้องกลับไปที่บ้านเพ จ.

ระยอง อีก ซ่ึงจุดน้ีโครงการ Farmer Shop จะเป็นอีกจุดหนึ่งสําหรับตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้ 

คุณพัชรัฐ อ่ิมปิติวงษ์ จาก อรรถ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวและเส้นผม สามพราน กล่าวว่าถ้ามอง

ในแง่การคัดเลือกสินค้าเข้าร่วมโครงการ Farmer Shop น้ีอยากให้เป็นแบบที่ว่าถ้าลูกค้าเข้าร้าน 

Farmer Shop แล้วสามารถเลือกหยิบสินค้าได้เลยโดยไม่ต้องกังวลอะไรอีก ต้องการให้สินค้าที่เข้า

ร่วมโครงการได้รับความน่าเชื่อถือได้ทันที  
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คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์ จากร้านสํารับโบราณ เห็นว่าสินค้าด้านการเกษตรแปรรูปนั้น 

อยากให้พัฒนาด้านออร์แกนิค ซ่ึงน่าจะได้รับความนิยมมากข้ึนในอนาคต และได้รับความน่าเช่ือถือ

มากกว่า ส่วนเรื่องราคานั้นคาดว่าผู้บริโภคจะยอมรับได้ถ้าเป็นสินค้าออร์แกนิค ซ่ึงเมื่อได้รับการ

บอกต่อๆ กันไปก็จะได้เป็นลูกค้าประจํากับร้าน Farmer Shop 

รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท กล่าวเพิ่มเติมว่า คุณกาญจนา คูหากาญจน์ เคยถามว่าร้าน 

Farmer Shop น้ีแตกต่างกับร้านค้าปลีกอ่ืนๆ เช่น ร้านสุวรรณชาติ หรือร้านเลมอนฟาร์มอย่างไร จึง

ขอให้คุณกาญจนาได้อธิบายตามความเข้าใจ 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวว่า จากที่ได้กล่าวนําไปแล้วว่าโครงการร้าน Farmer Shop 

ของเราไม่ได้เน้นเรื่องการขายเพียงอย่างเดียว แต่เราจะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้ประกอบการ 

นอกจากน้ีสิ่งที่ประทับใจคือเราต้องต่อสู้เพื่อคนไทย สู้กับการค้าเสรีอาเซียน และประทับใจที่

ผู้ประกอบการสามารถขอความช่วยเหลือจากโครงการฯ จากนักวิจัยได้ ซ่ึงเห็นว่าเป็นกําไรของ

ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก 

รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท อธิบายเพิ่มเติมว่า สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เข้ามาดูแล

โครงการ Farmer Shop โดยจะช่วยดูแลและพัฒนาสินค้าไปพร้อมๆ กันกับผู้ประกอบการ อยากฝาก

ประเด็นคือ เราไม่ได้หวังกําไร เรามีหน้าที่หาทุนวิจัยเพื่อช่วยสร้างสรรค์ให้โครงการร้าน Farmer 

Shop แตกต่างจากร้านค้าปลีกทั่วๆ ไป โดยท่านผู้ประกอบการอาจวางตัวเป็นเพียง Supplier ผู้ส่ง

สินค้าเท่านั้นก็ได้ หรือตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกโครงการ Farmer Shop ท่านจะสามารถเข้าร่วมการ

ออก Road Show แต่ทั้งน้ีผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมืออยู่ร่วมงานทุกวันให้ครบตาม

กําหนดเวลา จึงจะถือว่าได้เข้ามาเป็นคนวงในกับโครงการเรา เราต้องร่วมลงทุนกันก่อน ดังเช่นที่

คณะกรรมการฯ ของเราร่วมลงทุนลงแรงกับโครงการมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็น

โครงการร้าน Farmer Shop ของพวกเราเพื่อเป็นพลังของประเทศได้ต่อไป 

จากนั้นได้เปิดประเด็นถามผู้ประกอบการว่าหากร้าน Farmer Shop จะเปิดในเดือนสิงหาคม

ที่จะถึงน้ี และได้ติดต่อไปยังผู้ประกอบการให้มาส่งสินค้ากับเราจะได้หรือไม่ ท่านมีปัญหาเรื่องการ

ขนส่งหรือไม่/อย่างไร ท่านคิดว่าต้องการขายสินค้ากับเราอย่างไร จะเป็นการฝากขายหรือต้องการ

ขายขาด กรณีถ้าต้องการฝากขายจะต้องมีเครดิตเทอมอย่างไรจึงจะเหมาะสม นอกจากน้ีถ้า

ต้องการให้ผู้ประกอบการเข้ามาดูสินค้าของตนเองในชั้นวางจําหน่ายทุกเดือนจะสามารถทําได้

หรือไม่ และต้องสั่งสินค้าจํานวนเท่าไหร่จึงจะไม่กระทบกระเทือนต่อผู้ประกอบการ อีกทั้งจะมี

ปัญหาเรื่องวัตถุดิบหรือไม่ โดยร้านของเราที่คณะเศรษฐศาสตร์จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่คาดว่าใน

ระยะเวลา 2 ปีถ้ากระบวนการต่างๆ สําเร็จตามที่ตั้งไว้ เราจะสามารถส่งรูปต่อแบบเหล่าน้ีไปยัง

เครือข่ายของพวกเราได้ แต่สิ่งที่สําคัญคือเราจะมีการขนส่งอย่างไร จึงขอเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการ

ทุกท่านได้ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นประเด็นเหล่านี้ 

 



 1-162

คุณณภัทร ฉลาดเลิศกุล จากณภัทรการเกษตร กล่าวว่าได้พบกับโครงการร้าน Farmer 

Shop ครั้งแรกในงานเกษตรแฟร์ 54 เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วพบว่าตรงกับหลักการในฝันที่ต้องการ

อยากให้มีร้านค้าประเภทน้ีเกิดข้ึนในประเทศไทยบ้าง ตนเองเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับโอทอป เห็นว่าร้าน Farmer Shop ควรเป็นการรับฝากขาย โดยให้เครดิต 15 วัน 

เพื่อให้ผู้ประกอบการเอาใจใส่กับสินค้าของตัวเองที่นํามาวางจําหน่าย  

คุณธีระพงษ์ นาคแป้น เลขาฯ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จ.ชุมพร กล่าวว่ากาแฟชุมพรได้เข้า

ร่วมงานกับ บ.ไปรษณีย์ไทย อยู่ก่อนหน้าแล้ว แต่เมื่อมีโครงการน้ีเกิดข้ึน ก็จะได้ช่องทางการตลาด

เพิ่มข้ึนอีกช่องทางหนึ่ง ซ่ึงสหกรณ์เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่จะคัดเลือกสินค้าคุณภาพเข้า

วางจําหน่าย หน่วยงานตนเองสามารถส่งสินค้าได้ตามปกติ เนื่องจากมีการขายในกรุงเทพฯ อยู่แล้ว 

แต่ทางกลุ่มมีปัญหาในเรื่องของหีบห่อบรรจุกาแฟ 3in1 จึงต้องการคําแนะนําในด้านหีบห่อที่ไม่มี

ความโดดเด่น และไม่มีชื่อเสียงจึงสู้กับกาแฟแบรด์ดังไม่ได้ ทางสหกรณ์จึงหวังเพียงว่ากาแฟของ

สหกรณ์จะมีตลาดรองรับ 

คุณกมล พูลสวัสดิ์ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นกลุ่มเกษตรกรหน้าใหม่ที่เข้ามาขอ

เรียนรู้และคําแนะนํา เนื่องจากชุมชนอยู่ในถิ่นกันดาร ใต้สุดของประเทศไทย ซ่ึงมีวัตถุดิบทาง

การเกษตรจํานวนมาก เช่น ส้มแขก ที่นํามาแปรรูปอบแห้ง ทางกลุ่มมีเป้าหมายต้องการทําชาส้ม

แขก แต่ยังมีปัญหาเรื่ององค์ความรู้ในการผลิต และมีปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อีกด้วย 

ตัวแทนคุณขวัญเรือน อ่อนละห้อย จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสภ.ต.ปลายบาง ผู้ผลิตถั่ว

ทอดสมุนไพร กล่าวว่า เนื่องจากเป็นกลุ่มของชาวบ้าน จึงไม่แน่ใจในเรื่องการขนส่งและกําลังการ

ผลิตว่าจะสามารถเข้ามาดูสินค้าทุก 15 วันได้หรือไม่  

คุณจิรายุส เฮงแสงรุ้ง จากกกลุ่มผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านตลาดบ้านเพ จ.ระยอง ตอบเรื่องการ

เข้ามาดูสินค้าที่ช้ันวางจําหน่ายใน ม.เกษตรศาสตร์น้ี ต้องขอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะสามารถ

เดินทางมาดูสินค้าได้ทุกเดือนหรือไม่ 

คุณประพันธ์ ตัวแทนจากร้านรัญจวน ผู้จําหน่ายมะขามแก้วรัญจวน กล่าวว่าการต้องมาดู

สินค้าทุก 15 วันอาจมีปัญหาบ้าง เพราะไม่ได้ทํางานอย่างเดียวจึงอาจไม่สามารถมาตรวจสอบสินค้า

ทุก 15 วันได้ แต่เห็นด้วยกับการรวมกลุ่มเพื่อนผู้ประกอบการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยากให้เกิด

การช่วยเหลือกันเพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการบรรจุหีบห่อที่ดี หรือไม่มีงบในการโฆษณา 

ปกติแล้วร้านรัญจวนจะส่งสินค้าตามห้างและร้านค้าสหกรณ์อยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาในการขนส่ง และ

เห็นว่าร้าน Farmer Shop จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาด 

คุณชาติชาย รงค์ทอง จากกลุ่มโรลออนสารส้ม-สมุนไพรเพื่อสุขภาพ กล่าวว่าไม่สามารถ

เข้ามาดูสินค้าทุก 15 วันได้เพราะมีงานมาก ขอเสนอว่าหน่วยงาน Farmer Shop น่าจะขอไปแสดง

สินค้า ณ ที่ต่างๆ ได้โดยนําแคตาล็อกสินค้าไปเสนอตามงานต่างๆ 
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คุณภัสส์ธร ตันมณี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสมุนไพร บ้านเกาะลอย กล่าวว่าการไป

แสดงสินค้าตามงานนั้นผู้ประกอบการต้องไปเอง เพราะเราจะให้ใครไปช้ีแจงรายละเอียดสินค้าของ

เราแทนได้ และเห็นว่า Farmer Shop อาจเกิดปัญหาในการบริหารจัดการร้าน เพราะมีสินค้า

หลากหลายมาก และสินค้าบางตัวอาจมีเงื่อนไขเยอะ และอยากถามว่าสินค้าราคาเป็นธรรมนั้นคือ

ต้องมีราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไปหรือไม่ 

คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์ จากร้านสํารับโบราณ เห็นว่าสินค้าที่เข้าร่วมกับโครงการร้าน 

Farmer Shop น่าจะเป็นสินค้าที่หายาก หรือสินค้าแปลกใหม่ ซ่ึงจะช่วยสร้างความน่าสนใจและมี

เอกลักษณ์ของร้าน เรื่องการขนส่งไม่มีปัญหา แต่อาจต้องสั่งจํานวนหนึ่งตามที่ควร ซ่ึงสินค้า

บางอย่างเป็นสินค้าจากกลุ่มชาวบ้านซึ่งอาจไม่สามารถเดินทางมาดูสินค้าที่ร้านได้ด้วยตนเอง 

คุณพัชรัฐ อ่ิมปิติวงษ์ จาก อรรถ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวและเส้นผม สามพราน กล่าวว่าสินค้า

ของร้านสามารถมาส่งได้ และเข้ามาดูสินค้าได้ไม่มีปัญหา 

คุณวิบูลย์ จีระพิศาลกุล ผู้ผลิตผักผลไม้ปลอดสารพิษ ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว กล่าวว่า

จะมีปัญหาในการต้องเดินทางไกล ถ้าต้องเดินทางมาอย่างเดียวคงไม่สามารถทําได้ เพราะขณะน้ี

สินค้าจําหน่ายในตัวอําเภอ จังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้น ซ่ึงตลาดตอบรับดีมากทําให้ผลิตขายไม่ค่อย

ทันต่อความต้องการ 

คุณธนธรณ์ กองสุผล ไม้กวาดป่านศรนารายณ์ กล่าวว่าไม่มีปัญหาในการขนส่ง พร้อม

เสนอความเห็นว่าไม่อยากให้มีสินค้าคุณภาพต่ําอยู่ในร้าน การขายสินค้าต้องมีกําไร และควรเป็น

สินค้าที่มีคุณภาพ และลูกค้าต้องรับได้ในราคาสินค้าที่ต้องมีราคาสูงกว่าสินค้าปกติเล็กน้อยแต่มี

คุณภาพดี และเห็นว่าในช่วงแรกๆ ของการเปิดร้านใหม่ควรเป็นการฝากขายทั้งหมดไปก่อนเพราะ

ช่วยประหยัดต้นทุนได้ เรื่องการให้ผู้ประกอบการมาดูสินค้าตัวเองทุกเดือนเห็นว่าเป็นสิ่งดี เพื่อเป็น

การตรวจบัญชีและดูแลสินค้าของตนเองด้วย 

คุณแสงดาว ตันติไพจิตร์ บริษัทซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จํากัด กล่าวว่าสําหรับสินค้า

ของบริษัทไม่มีปัญหาในการขนส่ง และสามารถเข้ามาดูแลสินค้าได้เสมอ 

รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท กล่าวช้ีแจงว่าสิ่งที่โครงการต้องทําคือ การบริหารจัดการสินค้าให้

มีต้นทุนต่ําที่สุด ซ่ึงต้องมีการขนส่งที่ดี และเรื่องการออกงานแสดงสินค้าที่บางท่านแนะนํานั้นคงต้อง

ขอเวลาอีก 2 เดือน สําหรับการเปิดร้าน Farmer Shop เต็มรูปแบบที่คณะเศรษฐศาสตร์ มก. ก่อน 

เพราะเรายังไม่มีฝ่ายบริหารจัดการ จึงขอเวลาให้ระบบต่างๆ มีความพร้อม และมีเอกลักษณ์ที่

ชัดเจน เมื่อจะไปออกงานแสดงสินค้าเราต้องไปอย่างมีพลัง สําหรับคําว่า “การค้าที่เป็นธรรม” นั้น

ไม่ใช่สินค้าราคาถูก จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้  

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์  กรรมการโครงการวิจัย Farmer Shop กล่าวว่าประเด็นคือ ราคาที่

เหมาะสม ไม่ใช่ถูกหรือแพง ถ้าผู้ประกอบการมีสินค้าวางขายในห้างอยู่ก่อนแล้ว เมื่อมาขายในร้าน 
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Farmer Shop อาจมีราคาเท่ากันหรือเมื่อมาอยู่กับร้าน Farmer Shop นั้นค่า GP เราจะไม่มาก ดังนั้นเรา

อาจจําหน่ายสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลกับประเด็นต้องขายสินค้าราคาถูก 

ตัวแทนคุณขวัญเรือน อ่อนละห้อย จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ สภ.ต.ปลายบาง เล่าถึง

ประสบการณ์การฝากขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่พบปัญหาว่าไม่สามารถส่งสินค้าต่อ

ได้เนื่องจากไม่มีใครเป็นผู้ดูแลสินค้าของเราว่ามีจํานวนเท่าไหร่ ครบตามยอดขายและคงเหลือ

หรือไม่ เมื่อเกิดปัญหา ตัวผู้ประกอบการต้องเสียเวลา 2-3 วัน กับยอดขายหลักพันที่ได้มาไม่คุ้มค่า

กับเวลาที่เสียไป ซ่ึงเหล่านี้คือปัญหาที่ผู้ประกอบการหลายรายพบเจออยู่เป็นประจํา 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ กล่าวเสริมว่าตนเองเคยมีประสบการณ์กับห้างสรรพสินค้าเดอะ

มอลล์กรณีเดียวกันน้ีเช่นกัน นี่คือปัญหาการค้าที่ไม่เป็นธรรม ซ่ึงตามความเข้าใจของตนเองนั้นเห็น

ว่า “การค้าท่ีเป็นธรรม” ของโครงการน้ีคือ ให้พวกเราผู้ประกอบการได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซ่ึงไม่จําเป็นต้องมาทุกครั้งหากไม่มีเวลา แต่ถ้ามีโอกาสได้มาจะพบว่าท่านจะได้ฟังวิทยากร  

ผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้ที่หาได้ยาก สําหรับการฝากขายสินค้ากับโครงการน้ีคิดว่าไม่เกิด

ปัญหาดังกล่าวแน่นอน เราจะต้องมีระบบการจัดการให้แก่ผู้ประกอบการ ส่วนคําว่า “ไม่หวังกําไร” 

น้ีคือสโลแกนของโครงการวิจัย Farmer Shop ซ่ึงเป็นส่ิงที่นักวิจัยไม่ได้หวังกําไร แต่ตั้งร้านข้ึนเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม นั่นคือ

ผู้ประกอบการเองมีหน้าที่ผลิตสินค้าคุณภาพดี ในราคาที่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคนั่นเอง 

 

จากนั้น รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท นําเข้าสู่การเสนอสินค้ารายใหม่ที่ผู้ประกอบการนํามาเข้า

ร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

1.  สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จ.ชุมพร ผู้ผลิตกาแฟสําเร็จรูป 3in1 กาแฟคั่วบด กาแฟคั่วไม่บด ที่

สามารถทําตามการส่ังซ้ือของลูกค้าได้ ซ่ึงได้มาตรฐานโอทอป มผช. และฮาลาล โดยปัจจุบันวาง

จําหน่ายทั่วไปใน จ. ชุมพร และขายผ่านไปรษณีย์ไทยด้วย 

2.  ร้านสํารับไทย ผู้จําหน่ายผลไม้แปรรูปต่างๆ เช่น มะม่วงกวน สับปะรดกวน และ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลากหลายชนิด 

3.  ผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ อ.แปลงยาว สามารถส่งสินค้าฝากขายได้ โดยอาจใช้การ

กําหนดวันส่งสินค้าประจําทุกวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ก็ได้ 

4.  กลุ่มผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านตลาดบ้านเพ จ.ระยอง ผู้ผลิตทุเรียนทอด คาดว่าอาจต้องแก้ไข

เรื่องการบรรจุหีบห่อเพื่อให้มีขนาดเหมาะสมสําหรับนิสิต และบุคลากรใน ม.เกษตรศาสตร์ ซ่ึง

สามารถฝากขายได้ 

5.  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร จ.ยะลา  ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปต่างๆ ซ่ึงวัตถุดิบหาได้ใน

พ้ืนที่ เช่น ส้มแขกอบแห้ง  
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เมื่อผู้ประกอบการรายใหม่นําเสนอสินค้าเรียบร้อยแล้ว ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก

คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท จึงเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน

ร่วมกัน และกล่าวสรุปปิดเวทีการประชุมโดยขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการประจําปี

ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในวันที่ 15 กันยายน 2554 ซ่ึงจะมีการจัดร้าน Farmer Shop ที่

หน้างานด้วย 

 

 

เลิกประชุมเวลา   12.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

ครั้งที่ 8/2554 

วันจนัทร์ที ่28 มิถนุายน 2554 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทพิย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรตันกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม Farmer Shop 

3.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร  นักวิจยั 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

5.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

7.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพนัธุ ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

8.  คุณสะอาด  จึงสมานญาติ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.00 น. 

  

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประธานในที่ประชุมแจ้งแก่ที่ประชุมความว่า ได้รับเชิญจาก ผอ. 

ไร่สุวรรณฯ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้นําสินค้าจากโครงการร้าน Farmer Shop ไปวางจําหน่าย

ที่ร้าน โดยจะมีบู๊ทเป็นรูปตัวแอลให้วางสินค้าและหักค่า GP 15% จึงขอนําเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อรับ

ฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารฯ ซ่ึงที่ประชุมเห็นพ้องกันให้นําสินค้าไปวางจําหน่ายและ

รับเรื่องไว้สู่เรื่องเพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป 

   

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร Farmer Shop ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันจันทร์

ที่ 6 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม  
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 3.1 ความก้าวหน้าการประสานงานนําสินค้าวางจําหน่าย ณ ร้านสหกรณ์ กฟผ. 

จํากัด 

คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ ผู้ประสานงานแจ้งแก่ที่ประชุมความว่า 

       1.  ได้เริ่มส่งของครั้งแรกในวันที่ 13 มิ .ย . 2554 และจัดแสดงสินค้าเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ในวันที่ 16-17 มิ.ย. 2554 ที่ผ่านมาตามกําหนดในที่ประชุมครั้งที่ 7/2554 เรียบร้อย

แล้ว โดยมีสินค้านําร่องไปจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ 4 ชนิด คือ ชาใบหม่อน น้ําพริกแม่เกตุ กล้วยอบ

เล็บมือนาง และแชมพูชมพูพันธ์ทิพย์  

       2.  จากผลการจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์สินค้าของโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งแรกใน

วันพฤหัสบดีที่ 16 และศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 2554 พบว่ายอดจําหน่ายในวันพฤหัสบดีเป็นที่น่าพอใจของ

คณะกรรมการฯ แต่ในวันศุกร์พนักงาน กฟผ.ไม่นิยมจับจ่ายสินค้า จึงได้ประสานงานกับตัวแทน 

กฟผ. ขอเปล่ียนวันออกบู๊ทเป็นทุกวันพุธ-พฤหัสบดี แทนกําหนดเดิมซ่ึงได้รับอนุมัติแล้ว สัปดาห์ที่

ผ่านมาจึงไปจัดบู๊ทแสดงสินค้าในวันพุธที่ 22 และพฤหัสบดี 23 มิ.ย. 2554 ซ่ึงได้รับการตอบรับที่ดี

ข้ึนกว่าครั้งแรก และในวันพรุ่งนี้ (พุธที่ 29 มิ.ย.-พฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2554) จะไปจัดบู๊ทแสดงสินค้า

เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นครั้งที่ 3 

       3.  เรื่องป้ายธงญี่ปุ่นเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการร้าน Farmer Shop นั้นได้รับการ

ติดต่อจากตัวแทนร้าน กฟผ. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2554 ว่าต้องการให้โครงการฯ เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน

จัดทําธงญี่ปุ่นจํานวน 8 จุด มีขนาดตามที่กําหนด จึงได้ตอบตกลงไป โดยคุณสายสุดาได้รับ

รายละเอียดขนาดและรูปแบบป้ายเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทําแบบ (ร่าง) ตัวอย่างเสนอให้ที่ประชุม

ร่วมกันพิจารณา ซ่ึงที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วให้แก้ไขรายละเอียดเล็กน้อย ดังนี้ 

-  ด้านบนสุดมีโลโก้ของ EGAT และ Farmer Shop วางคู่กันบนพื้นขาว  

-  ถัดลงมาเป็นพื้นสีฟ้าของท้องฟ้า และมีก้อนเมฆเหมือนเดิม 

-  ตัดข้อความเดิมบนป้ายออกทั้งหมด เปล่ียนคําพูดด้านบนของรูปภาพสินค้าเป็น 

“เตรียมพบกับ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม คัดสรรโดย Farmer Shop”  

-  รูปสินค้าให้เริ่มจากด้านบนเป็นรูปขนาดเล็ก ไล่เรียงลงมาเหมือนสายฝนที่ตกลง

มาจากฟ้า (ก้อนเมฆ) ด้านล่างสุดเป็นสินค้านําร่องท้ัง 4 ชนิด ซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุด คือ ชาใบหม่อน 

น้ําพริกแม่เกตุ กล้วยอบเล็บมือนาง และแชมพูชมพูพันธ์ทิพย์ 

คุณกาญจนา  คูหากาญจน์   ไ ด้ เสนอในที่ประชุม ว่า  อนาคตเรื่องการจัดบู๊ท

ประชาสัมพันธ์สินค้า ณ ร้านสหกรณ์ กฟผ. นั้น อาจต้องขอเว้นระยะการจัดบู๊ทออกไป เนื่องจากมี

ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงมาก ซ่ึงที่ประชุมเห็นพ้องว่าในอนาคตเมื่อสินค้าโครงการร้าน Farmer Shop 

เป็นที่รู้จักแล้ว จะเว้นระยะการจัดประชาสัมพันธ์ออกไป 
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3.2 เรื่องกล่อง Gift Set Farmer Shop 

       รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอรับหน้าที่ประสานงานจัดส่ังผลิตกล่อง Gift Set ล็อตแรก 

เพื่อใช้เปิดตัวร้าน Farmer Shop ในเดือนสิงหาคม 2554 พร้อมจัดส่ังทําถุงผ้าเพื่อใช้ใส่กล่อง Gift 

Set ได้ด้วย  

 

3.3 การนําสินค้า Farmer Shop วางจําหน่ายในร้านไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา 

       ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาสินค้าที่จะนําไปวางจําหน่ายที่ร้านค้าไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง 

ในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้คือ 

1. ชาใบหม่อน 

2. กล้วยอบเล็บมือนาง 

3. น้ําพริกแม่เกตุ 

4. แชมพูชมพูพันธ์ทิพย์ 

5. บร็อกโคลี่กรอบ กระเจี๊ยบกรอบ 

6. สินค้าของ บ. ซองเดอร์ 

7. ถั่วทอดสมุนไพร เฮิร์บนัท 

8. ทุเรียนทอด 

9. ข้าวสาร (ทุกชนิด) 

สําหรับเรื่องการขนส่งสินค้าอาจใช้บริการขนส่งภาคเอกชนที่คุณสะอาด จึงสมานญาติ 

ใช้บริการขนส่งอยู่ โดยจะพิจารณาถึงความปลอดภัยของสินค้าและราคาค่าขนส่งเป็นหลัก 

 

3.4 การเตรียมการสําหรับการจําหน่ายสินค้าในร้าน Farmer Shop คณะ

เศรษฐศาสตร์ มก. 

       คุณสายสุดา ศรีอุไร รายงานความคืบหน้าของการเตรียมการสรุปว่าช่างได้ทําการ

ออกแบบตกแต่งทั้ง 2 ร้านเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กําลังรอพิจารณาแบบพร้อมการประเมินราคาอีกครั้ง 

 

       รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือในที่ประชุมเรื่องการจ้างพนักงานประจําร้าน 2 

ตําแหน่งว่าเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ และเวลาที่เหมาะสมในการเปดิ-ปิดร้าน ซ่ึงที่ประชุมเห็นพ้อง

กันว่าให้ทดลองจ้างพนักงานประจําร้านละ 1 คนไปก่อน จากนั้นจึงจะนํามาพิจารณาอีกครั้งว่าเพียงพอ

ต่อการทํางานหรือไม่ สําหรับเวลาการเปดิ-ปิดเห็นควรให้เปดิเวลา 9.00 น. และปดิ 20.00 น.  
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        เรื่องบาร์โค้ดสําหรับสินค้าของโครงการที่ยังไม่มีบาร์โค้ดเป็นของตัวเอง ที่ประชุมมอบ

ให้   ผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ เป็นผู้ติดต่อขอเลขบาร์โค้ดจากสภาอุตสาหกรรมในงบประมาณ 

3,000 บาท ซ่ึงคาดว่าจะได้หมายเลขบาร์โค้ดสําหรับสินค้า 100 หมายเลข และหากไม่เพียงพออาจ

ขอใช้เลขบาร์โค้ดของคุณสะอาด จึงสมานญาติที่เคยขอไว้และไม่ได้ใช้ มาใช้สํารองในโครงการร้าน 

Farmer Shop ด้วย 

  

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

 

 1.  เรื่องการจัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบกล้วยเล็บมือนางของคุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ นั้น 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แนะนําให้คุณบรรหารติดต่อประสานงานกับคุณนัด ดวงใส ประธาน

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดชุมพร เพื่อพูดคุยรายละเอียดต่างๆ แล้วสถาบันฯ จะเขียนโครงการ

ความร่วมมือเพื่อการจัดหาที่ดินใน จ.ชุมพร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานต่อไป 

 2.  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันจัดทําสรุปภาพรวมว่าตั้งแต่

โครงการร้าน Farmer Shop ได้ออก Road Show ประชาสัมพันธ์สินค้าในนามโครงการร้านฯ นั้น มี

ยอดขายเท่าไหร่ มีอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง มีข้อเสนอแนะอย่างไร และมีอะไรที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไขบ้าง โดยขอให้คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ ช่วยรวบรวมให้ด้วย  

 3.  การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไปจะเดินทางไปยังร้านไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา เพื่อดูสถานที่จริงในการวางจําหน่ายสินค้า โดยกําหนดวันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 2554 

พร้อมกันที่อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
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การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2554 (วาระพิเศษ) 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.30-17.00 น. 

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิจัยและพฒันา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

 1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

 2.  ผศ.ดร.อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม Farmer Shop  

 3.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์  ประธานกรรมการบริหาร 

 4.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ  รองประธานกรรมการฯ 

 5.  คุณสุขุม ไวทยธํารงค์  กรรมการบริหาร 

 6.  น.ส. สายสุดา ศรีอุไร   นักวิจัย 

 

เริ่มประชุม เวลา  14.30 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

- 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ Farmer Shop ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 

กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม                                                                

 

วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 Outlet Farmer Shop ณ ไร่สุวรรณ  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 จากที่หัวหน้าโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม และคณะกรรมการบริหารร้าน 

Farmer Shop ได้เดินทางไปดูสถานที่สําหรับวางสินค้า Farmer Shop จําหน่ายที่ร้านค้าไร่สุวรรณ อ.

ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในช่วงเช้านั้น ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาสินค้าที่จะนําไปจําหน่ายที่ได้มีการ

คัดเลือกไว้เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2554 นั้นเพียงพอหรือไม่  

 ที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.อภิรดี   อุทัยรัตนกิจ คัดเลือกสินค้าจากทําเนียบ

เพิ่มเติม เพื่อทดลองวางจําหน่ายในรอบ 3 เดือนแรก พร้อมทั้งได้เพิ่มรหัสสินค้าของคุณสุขุม  ไวทย

ธํารงค์ อีก 3 รายการ คือ ข้าวตังน้ําพริกเผาหมูหยอง  ข้าวตังเนยสด ข้าวตังเนยสดโรยงา ข้าวตัง

เนยกระเทียม และข้าวตังธัญพืช   
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วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 การตกแต่งร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์   

คุณสมคิด   แช่มศรีดิษฐ์ ได้นําแบบและใบเสนอราคาร้าน Farmer Shop มาเสนอที่ประชุม

ร่วมพิจารณา  

ที่ประชุมร่วมพิจารณาราคาค่าจ้างตกแต่งร้าน Farmer Shop ทั้ง 2 ร้าน ภายใต้งบประมาณ 

500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นราคาที่ตกลงกันหลังจากที่ได้มีการต่อรองราคาจากงบประมาณ

เดิม 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) นั้น โดยได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) สีผนัง และสีฝ้าใช้สีขาวควันบุหรี่ ลามิเนท 

(2) กระเบื้องยางสีไม้ตะแบก มีบัว และให้ระบุการรับประกัน 1 ป ี 

(3) ตู้ใช้สีสักทอง กึ่งเงา กึ่งด้าน 

(4) ติดไฟตรงจุดเถียงนา และเคาน์เตอร์ 

(5) ตู้แขวนบานเปิดเป็นกระจกบุฝ้า 

โดยกําหนดให้มีการเซ็นสัญญาการจัดจ้าง และจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 20 เป็นเงิน 

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ช่างเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 และให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 พร้อมทั้งกําหนดวันเพื่อเข้าทํางานสี  งานปูกระเบื้อง และงานติดตั้งตู้ 

เพื่อที่สถาบันฯจะได้ดําเนินการประสานงานแจ้งผู้รับผิดชอบสถานที่ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป  โดยจะ

เริ่มเข้าดําเนินการตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เพื่อดําเนินการงานสี งานปูกระเบื้อง และงานติดตั้งตู้ 

ตามลําดับ 

 

 4.2 การบริหารจัดการร้าน Farmer Shop ณ Outlet ต่าง ๆ  

 ที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการร้าน Farmer Shop ที่มีการดําเนินการใน

กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การคัดสินค้า การวางระบบร้านค้าปลีก Road show และการวางสินค้าใน Outlet 

ต่าง ๆ (ดังรูป) มีข้อสรุปดังนี้ 

- การติดต่อประสานงานกับ Outlet ต่าง ๆ หากมีปัญหาต้องแจ้งให้สถาบันฯทราบ 

- กรณีผู้ประกอบการนําสินค้ามาเพ่ิมจากที่เคยนํามาคัดสินค้าให้คณะกรรมการพิจารณา

เฉพาะสินค้าที่มีรหัสสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น 

- สําหรับผู้ประกอบการที่มีการทําผิดเงื่อนไขให้มีการเตือน 2 ครั้ง และตัดสิทธิ์ออกจากการ

เป็นสมาชิก 

- สําหรับบาร์โค้ดนั้น หากผู้ประกอบการมีบาร์โค้ดแล้วให้ใช้บาร์โค้ดของผู้ประกอบการเองได้ 

- การออก Outlet เพื่อสร้างกระแสให้คนในสังคมนั้น สินค้าต้องมีคุณภาพ โดยใช้ชื่อ 

“โครงการร้าน Farmer Shop”  และใช้ Outlet ที่มีอยู่ทําให้คนในสังคมรู้จัก Farmer Shop 
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Outlet

วางระบบ
รานคาปลีก Road show

ราน Farmer Shop
รานขาว
งานมหกรรม สกว.
Outlet กฟผ.

ไรสุวรรณ
ตลาดสุขใจ
ThaiPBS

เงื่อนไข/ขอตกลง
สงสินคาตามรหัสสินคา
เม่ือมีปญหาคณะกรรมการแจง
ใหสถาบันฯทราบ
ใชช่ือโครงการราน Farmer 
Shop ในการประสานงาน
และควรไปเปนทีม

คัดสินคา

ผูประกอบการ 300 ราย
หลักสูตรเทคนิคการขายสไตสสหกรณ

 
 

รูปที่ 1 กรอบการดําเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ได้แจ้งที่ประชุมว่าในอนาคตจะมี Outlet ของ ThaiPBS เพื่อ

ประชาสัมพันธ์อีก 1 แห่ง โดยคุณกาญจนา เสนอให้รายการของ ThaiPBS ถ่ายทําสินค้าต่าง ๆ ตั้งแต่ต้น

น้ํา โดยที่ประชุมเห็นชอบและจะนําไประบุเป็นแผนการดําเนินงานในปีหน้า 

คุณสุขุมได้เสนอว่าโครงการ Farmer Shop Outlet ไร่สุวรรณาจะมีการทดลองระบบ

กระจายสินค้า ที่ประชุมเห็นชอบ แต่ขอให้กําหนดไว้เป็นภารกิจของแผนปีหน้า เนื่องจากในปีหน้ายังเป็น

ช่วงเวลาตั้งต้น อาจจะไม่เหมาะสมที่จะต้องดําเนินการหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน 

 

วาระที่ 5   เรื่องอื่นๆ 

5.1 การเขียนบทความลงวารสารฅนสหกรณ์ 

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ได้มอบหมายให้คุณกาญจนา  คูหากาญจน์ เขียนบทความ 

“การเข้าร่วมโครงการ Farmer Shop ท่านได้อะไรที่แตกต่าง” เพื่อลงวารสารฅนสหกรณ์  

 

5.2 นัดประชุมครั้งต่อไป 

ที่ประชุมนัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554  ณ ห้องประชุม 

5315 เวลา 13.00 น. ทั้งน้ี รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ได้เรียนเชิญคณะกรรมการร่วมทานอาหาร

กลางวัน ณ ห้องอาหาร          เค.ยู.โฮม เวลา 12.00 น. 

 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

ครั้งที่ 10/2554 

วันจนัทร์ที ่25 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 – 15.00 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  ผศ. ดร. อภิรดี  อุทัยรตันกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม Farmer Shop 

3.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร  นักวิจยั 

4.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

5.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

7.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพนัธุ ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  -   

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์และพิจารณาข้อเสนอ

โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop จากนั้นมอบให้ ผศ.ดร.อภิรดี อุทัย

รัตนกิจ หัวหน้าโครงการ (ร่วม) เป็นผู้รายงานผลการวิจัย และอ่านรายงานบทสรุปผู้บริหาร จํานวน 

3 หน้า ให้แก่ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 

  มติที่ประชุม ให้แก้ไขข้อมูลจํานวนสมาชิกผู้ประกอบการ และจํานวนสินค้าที่ผ่าน

การคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ให้แก้ไขโดยใช้ข้อมูลอัพเดตล่าสุด และการนําเสนอ (ร่าง) รายงานฯ 

ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 น้ีจะใช้ภาพกรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณา

การของร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ที่มี 5 ข้ันการดําเนินงาน และขยายความแต่ละขั้น

ว่าทําอะไรไปบ้าง โดยเสนอภาพประกอบการรายงานด้วย 
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  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตั้งคําถามแก่คณะกรรมการบริหารฯ ในที่ประชุมว่า การ

ทําโครงการวิจัยร้าน Farmer Shop น้ีมีอะไรเป็นตัวเช่ือมโยงทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน ฝากให้

คณะกรรมการช่วยกันคิดคําตอบเพื่อรายงานในเวทีวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ 26 ก.ค. 2554) 

 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

 

   คุณกาญจนา คูหากาญจน์ เสนอให้มีการจัดทําวีดีทัศน์เพื่อนําเสนอเส้นทางความ

เป็นมาของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่

กลุ่มเป้าหมายอีกทางหนึ่ง ซ่ึง รศ. จุฑาทิพย์ คาดว่าอาจมีการจัดทําวีดีทัศน์ดังกล่าวในเร็วๆ น้ี โดย

ความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส ที่ขณะนี้มีการติดต่อประสานงานเบื้องต้นแล้ว 

 

  

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop  

ครั้งที่ 11/2554 

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30 – 14.30 น. 

ณ ศนูย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214  ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 

ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท หัวหน้าโครงการวิจัย Farmer Shop 

2.  คุณสายสุดา  ศรีอุไร  นักวิจยั 

3.  คุณกาญจนา คูหากาญจน์ ประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

4.  คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

5.  คุณสุขุม  ไวทยธํารงค์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

6.  คุณสมพงษ์  ชุ่มเพ็งพนัธุ ์ กรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop 

 

เริ่มประชุม เวลา  9.30 น. 

 

วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แจ้งแก่ที่ประชุม ดังนี้ 

1.  เรื่องโจทย์ของโครงการฯ ที่จะทําในระยะ 2 ปีต่อไปคือ จะสร้างความประทับใจ

แก่กลุ่มลูกค้าและผู้ประกอบการ โดยจะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเครือข่าย

ด้านอุปทาน และร้าน Farmer Shop จะมองผู้บริโภคเป็นหลัก ต้องพยายามยกระดับความผูกพัน

ระหว่างร้าน Farmer Shop กับผู้บริโภค ซ่ึงขั้นต่อไปจะตั้งงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่อ

คณะกรรมการด้วย 

จากการนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยแก่ สกว. ไปแล้วนั้น ทางโครงการฯ มี

วัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ การจัดตั้งร้านค้าปลีกต้นแบบ Farmer Shop ที่คณะเศรษฐศาสตร์ และการ

สร้างแบรนด์ Farmer Shop โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับในปีที่ 2 ในระยะงานวิจัย 6 เดือนแรก 

ดังต่อไปนี้ 

 ผลการพัฒนาคุณภาพสินค้าภายใต้โครงการ 

 ข้อสรุปเงื่อนไขมาตรฐานคุณภาพ Farmer Shop 

 รายงานผลการขับเคล่ือนกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ-สังคม 

 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

และผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อจบโครงการวิจัยในปีที่ 2 คือ 
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• รายงานสรุปการขับเคล่ือนโครงการในระยะบ่มเพาะธุรกิจ 

• คู่มือการจัดตั้งและดําเนินการร้าน Farmer Shop เพื่อการขยายผลในชุมชน 

• ข้อเสนอเ ชิงนโยบายสําหรับการขยายผลในชุมชน  สหกรณ์  และ

ผู้ประกอบการ 

ซ่ึงโครงการฯ ได้จัดทําประมาณการรายได้-รายจ่ายของตัวแบบร้าน Farmer Shop 

ที่คณะเศรษฐศาสตร์ไว้ โดยปีแรกตั้งแต่เดือน ต.ค. 2554- ก.ย. 2555 ประมาณการรายได้สุทธิ 

20,000 บาท และปีถัดไปตั้งแต่เดือน ต.ค. 55- ก.ย. 56 ประมาณการรายได้สุทธิ 220,000 บาท  

 

  2.  รายงานความก้าวหน้าการตกแต่งร้าน Farmer Shop ขณะน้ีอยู่ระหว่าง

ดําเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จส่งงานได้ภายในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 โดยจะใช้ไฟแบบ 

Daylight หลอดยาวเพื่อความสว่างในร้าน  สําหรับร้านจําหน่ายข้าวสารจะยังไม่นําระบบ

คอมพิวเตอร์ลงไว้ในร้าน โดยจะขายแบบใช้การจดบันทึก และนําไปลงบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์

ร่วมกับร้าน Farmer Shop ที่จําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปอีกร้านหนึ่งไปก่อน 

 

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  2.1  แนวทางการดําเนินงานของโครงการร้าน Farmer Shop 

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายแนวทางการดําเนินงานของโครงการร้าน Farmer Shop 

และได้ข้อสรุปว่า ร้าน Farmer Shop จะรณรงค์ให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงหลักการของร้านที่ว่าเป็นร้านค้า

ปลีกสําหรับจําหน่าย “สินค้ามีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม” โดยจะมีข้อแตกต่างจากร้านค้าปลีกอื่นๆ 

คือ ผู้ประกอบการสามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนร่วมคิด ร่วมดําเนินการร้าน และยกระดับตัวเองได้ในทุก

เรื่องตามที่ต้องการ 

และ รศ. จุฑาทิพย์ เสนอให้ร้าน Farmer Shop มีการจัดทําระบบสมาชิก (member 

card) โดยสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรี และจะมีเงินเฉลี่ยคืนตามมูลค่าการซื้อจริง 

คุณกาญจนา คูหากาญจน์ เสนอให้จัดทําป้ายแสดงสรรพคุณของสินค้าแต่ละชนิดที่

มีความโดดเด่น/แปลกใหม่ไว้ในร้าน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง 

 

2.2  ถุงผ้าของร้าน Farmer Shop 

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือในที่ประชุมเรื่องถุงผ้าของร้าน Farmer Shop ซ่ึง

ได้มอบหมายให้คุณดวงทิพย์ ระเบียบ เป็นผู้ติดต่อร้านตัวแทนจัดทําถุงผ้าที่มีชื่อร้านบนตัวถุง โดย

นําเสนอแบบให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ซ่ึงราคาถุงผ้าที่ติดต่อไว้ในเบื้องต้นใบละ 85 บาท มติที่
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ประชุม เห็นพ้องกันว่าให้เปลี่ยนลักษณะตัวอักษรและสี จากเดิมสีน้ําเงิน เปล่ียนเป็นสีเขียวตัดขอบ 

เพื่อเพิ่มความเด่นชัดให้แก่ตัวอักษร  

 

2.3  การคัดเลือกสินค้าสําหรับวางจําหน่ายในร้าน Farmer Shop ณ คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

  ที่ประชุมหารือรายละเอียดต่างๆ แล้วสรุปได้ ดังต่อไปนี้   

1.  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคุณดวงทิพย์ ระเบียบ จะเป็นผู้คัดเลือกสินค้าเพื่อ

วางจําหน่าย และจะจัดทําหนังสือแจ้งแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้นําสินค้ามาส่งในวันจันทร์

ที่ 15 ส.ค. 54 ที่จะถึงนี้ โดยแบ่งสินค้าเป็น 3 หมวด คือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสินค้าแต่ละชนิดจะวางบนชั้นจํานวน 1 โหล และสต็อกที่เหลือเก็บไว้ในตู้ช้ันล่าง 

ซ่ึงจํานวนสินค้าที่จะส่ังข้ึนกับการพิจารณาของ รศ. จุฑาทิพย์ ว่าตัวสินค้ามีขนาดเท่าไหร่ และมี

พ้ืนที่เพียงพอในการจัดเก็บหรือไม่ และจะมีหนึ่งชั้นวางไว้สําหรับจัดวางสินค้าจําพวก Gift Set ของ

สินค้าทุกชนิดรวมกัน 

2.  การหักค่าส่วนต่าง (ค่า GP) ให้หักที่ 20% เป็นมาตรฐานของร้าน ยกเว้นของสด

และข้าวกล่องคิดตามแต่ละกรณี 

3. เรื่องสติ๊กเกอร์ของ Farmer Shop ที่จะใช้ติดบนตัวสินค้านั้น ที่ประชุมเห็นพ้องให้

จําหน่ายแก่ผู้ประกอบการโดยคิดราคาพิเศษ เพื่อให้ผู้ประกอบการนําไปใช้ติดบนตัวสินค้าที่จะวาง

จําหน่ายในร้าน Farmer Shop และให้คุณสายสุดาติดต่อคุณกิติวรรณ (พี่โอม) ตัวแทนร้านจัดทํา

สติ๊กเกอร์เข้าพูดคุยรายละเอียดราคาการผลิต 

4. เรื่องข้าวแกง ที่คุณสุขุม ไวทยธํารงค์ จะเป็นผู้จัดทําเพื่อวางจําหน่ายในร้านนั้น 

ให้ทําสติ๊กเกอร์บอกรายการอาหาร พร้อมสรรพคุณของอาหารในกล่อง และบอกปริมาณแคลอรี่ไว้

หน้ากล่องด้วย โดยถ้าลูกค้าต้องการส่ังอาหารกล่องล่วงหน้า ต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และ

เก็บมัดจํา 50% ของราคาสินค้า 

สินคาในราน 

Farmer Shop 

อาหาร 

สินคาอุปโภค 

ของใช- 
ของที่ระลึก 

สด ไดแก ขาวแกง, อาหารวาง, อาหารมังสวิรัติ (ของสหกรณฯ) 
ไมสด เชน กระเจี๊ยบไพรทิพ  ผลิตภัณฑของซองเดอร ฯลฯ 
ผัก ไดแก ผักจาก สปก.อยุธยา/ ฉะเชิงเทรา, เห็ดสด ฯลฯ 
ผลไม ไดแก สมโอ (คุณทวี), กลวยหอม, ขาวโพด ฯลฯ 
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5.  เรื่องถุงพลาสติกสําหรับใส่สินค้านั้น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เสนอว่าต้องการ

ใช้ถุงพลาสติกแบบย่อยสลายได้ คุณกาญจนา จึงติดต่อผู้จัดจําหน่ายเพื่อสอบถามราคา พบว่าถุง

ย่อยสลายได้นั้นมีอายุเพียง 6 เดือนเท่านั้นจะเริ่มเส่ือมสภาพ นอกจากนี้ต้องสั่งจํานวนอย่างต่ํา 300 

กิโลกรัม ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ใช้ถุงพลาสติกแบบปกติไปก่อนในเบื้องต้น 

 

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 

  

1.  รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเชิญ คุณกาญจนา คูหากาญจน์ พร้อม

คณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ให้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ ในวันที่ 15 

กันยายน 2554 โดย เชิญคุณกาญจนา และคุณสุขุม ร่วมข้ึนเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน

ภาคบ่าย ภายใต้หัวข้อ “ขบวนการนําคุณค่าสู่ทางเลือกของคนในชาติ” นอกจากน้ีทางสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์จะจัดทําหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายสมาชิกโครงการฯ ทั้งหมด 

127 ราย เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ด้วย 

2.  คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ นัด รศ.จุฑาทิพย์ เพื่อนําสินค้าประเภทไข่เค็มมาให้

พิจารณาคัดเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 

  

เลิกประชุมเวลา   14.30 น. 
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ภาคผนวกที่ 2 

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

การพฒันาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
(กรกฎาคม 2553-สิงหาคม 2554) 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
  

  
  

การประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop  

วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ พญาไท 
  

  
  

การประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนา 

และดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop  

วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง 204 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

  
  

การประชุมทมีวิจัยเพื่อหารือการจัดบู๊ท Farmer Shop  

ในงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แหง่ปี 2553  

วันที่ 10 กันยายน 2553 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
  

  
  

การประชุมทมีวิจัยเพื่อหารือกรอบแนวคิดรูปแบบร้าน Farmer Shop  

วันที่ 28 กันยายน 2553 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

  
  

การประชุมทมีวิจัยเพื่อจัดทําแบบสอบถาม และการประกวดออกแบบโลโก ร้าน Farmer Shop  

วันที่ 20 กันยายน 2553 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมทมีวิจัยร่วมกับตัวแทนบริษัท เอด้า ซอฟท์ จํากัด (โปรแกรมบัญชีร้านค้าปลีก)  

วันที่ 6 ตุลาคม 2553 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
  

  
  

การประชุมทมีวิจัยเพื่อเตรียมการจัดบูท๊ Farmer Shop ในการเปิดตัว Farmer Market  

วันที่ 27 ตุลาคม 2553 ณ ห้อง 204 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมวิจัย เพื่อคัดเลือกเคร่ืองหมายบริการ Farmer Shop 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมร่วมกับทีมวิจัย เพื่อหารือการเตรียมการประชุมโครงการคัดเลือกสินค้า  

และงานแถลงข่าวเปิดตัวร้าน Farmer Shop ณ ตลาดสุขใจ  

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
  

  
  

การประชุมหารือร่วมกับเครือข่าย OTOP แห่งประเทศไทย เพื่อนําผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจําหน่ายในร้าน Farmer shop 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกสินค้า  

และการมอบรางวัลการประกวดเครื่องหมายบริการ Farmer Shop 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

งานแถลงข่าวเปิดตัวร้าน  Farmer Shop ณ ตลาดสุขใจ จังหวัดนครปฐม 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
  

  
  

การจัดบู๊ทนิทรรศการร้าน Farmer Shop เพื่อการประชาสัมพันธ์  

ภายในงานโครงการวันธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Day) ประจําปี 2553  

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2553 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

ทีมวิจัยร่วมสํารวจสินค้า OTOP ภายในงาน OTOP CITY 2553 

วันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
  

  
  

การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกสินค้า และได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวจัิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
  

  
  

การจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop  

วันที่ 5-6 มกราคม 2554 ณ บริเวณโดมขาว อาคารประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด 
  

  
  

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างทมีวจัิยและคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop 

วันที่ 10 มกราคม 2554 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างทมีวจัิยและคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop  

เพื่อจัดเตรียมบู๊ทนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจําปี2553 

วันที่ 19 มกราคม 2554 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
  

  
  

การประชุมร่วมกับตัวแทนฝ่ายตลาดสด บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป เพื่อหารือในการเพิ่มชอ่งทางการตลาด 

วันที่ 24 มกราคม 2554  ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างทมีวจัิยและตัวแทนฝ่ายสรรหาตลาดสด บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป  

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ เดอะ มอลล ์สาขารามคําแหง 
  

  
  

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างทมีวจัิยและคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop  

ในการทํา Road Show สินค้าอาหารปลอดภัย 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
  

  
  

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ร้านค้าปลีก” โดย คุณมณฑาทิพย์ ภัคยาภรณ์ จากกลุ่มธุรกิจครบวงจรเครือ 

เจริญโภคภัณฑ์ และการประชุมเวทีรับฟังความคดิเห็นเพื่อกําหนดทิศทาง Farmer Shop ร่วมกับผู้ประกอบการ 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมนําเสนอรายงานก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 

วันที่ 8 มีนาคม 2554 ณ ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมรายงานก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop แก่ผูท้รงคุณวุฒิ 

วันที่ 8 เมษายน 2554 ณ ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
  

  
  

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop เพื่อหารือการดําเนินการร้าน Farmer Shop ในอนาคต 

วันที่ 11 เมษายน 2554 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ เร่ืองการจดทะเบียนร้าน Farmer Shop 

วันที่ 21 เมษายน 2554 ณ ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop การจัดตั้งร้านบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
  

  
  

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop การจัด Road Show และการจัดทํา Barcode 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกสินค้า คร้ังที่ 3 

วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 

วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์วิจัยข้าวฟ่างและข้าวโพด ไร่สุวรรณ 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
  

  
  

การประชุมสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับผู้จัดการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด 

วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์วิจัยข้าวฟ่างและข้าวโพด ไร่สุวรรณ 
  

  
  

การประชุมร่วมกับ Organize จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

เพื่อจัดนิทรรศการประชาสัมพันธร้์าน Farmer Shop 

วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์วิจัยข้าวฟ่างและข้าวโพด ไร่สุวรรณ 
  

  
  

การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกสินค้า คร้ังที่ 4 

ณ ห้อง 601 ชัน้ 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
  

  
  

และการประชุมทีมวิจัยร่วมกับคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop เกี่ยวกับการ Road Show  

และการนําสินค้าวางจําหน่าย ณ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จํากัด 

วันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์วิจัยข้าวฟ่างและข้าวโพด ไร่สุวรรณ 
  

  
  

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop เพื่อหารือการจัดส่งและวางสินค้า  

ที่ Outlet ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข่าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop  

เพื่อหารือการนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ ์และข้อเสนอโครงการ 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการวิจยัการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop 
  

  
  

การประชุมร่วมกับคุณดวงทิพย์ ระเบียบ เพื่อหารือการจัดทําถุงร้าน Farmer Shop และมาสคอสต์  

วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop  

เพื่อหารือความก้าวหน้าดําเนินการตกแต่งร้าน Farmer Shop 

วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

การประชุมร่วมกับคุณดวงทิพย์ ระเบียบ เพื่อหารือความก้าวหน้าการจัดทําถุงร้าน Farmer Shop และมาสคอสต์  

วันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง 214 ชัน้ 2 อาคารวจัิยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การประชุมเพื่อคัดเลือกผูรั้บเหมาตกแต่งร้าน Farmer Shop 

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

  
 

การดําเนินการตกแต่งร้านต้นแบบ Farmer Shop 

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2554 
 

  
  

ร้าน Farmer Shop จําหน่ายข้าวสาร 

  

  
  

ร้าน Farmer Shop จําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 4 

มาตรฐานคุณภาพสินค้า 

ของโครงการร้าน Farmer Shop 
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มาตรฐานคุณภาพสนิค้าของโครงการร้าน Farmer Shop 

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

เป็นข้อกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนซึ่งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผูกํ้าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และให้ 

การรับรองด้วยการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ชุมชน แล้วจะติดตามผลโดยเก็บ

ตัวอย่างมาทดสอบ จึงเป็นการการันตีถึงคุณภาพของสินค้า โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 

5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเส้นใยพืช กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปประดิษฐ์และหัตถกรรม ถึงแม้ว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(มผช.) จะเป็นใบรับรองมาตรฐานชุมชนของสินค้าในประเทศไทย แต่ในบางกรณีถ้าผู้ซื้อในต่างประเทศต้องการ

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า เครื่องหมาย หรือใบรับรอง มผช. ผู้ประกอบการที่ได้เครื่องหมาย มผช. แล้วสามารถให้

ทางสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมออกเอกสารการรับรองฉบับภาษาอังกฤษได้ โดยมีค่าใช้จ่ายหน้าละ 100 บาท 

ทั้งนี้การยื่นคําขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการรับรองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถยื่นคําขอต่อ

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดัง

แสดงในภาคผนวก 
 

2. มาตรฐาน อ.ย.  

“อาหาร” ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง “วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม หรือนําเข้าสู่

ร่างการ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้อาหารยัง

รวมถึงวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร ส ีเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสด้วย” 

ปัจจัยเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านอาหารเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบไปจนกระทั่งอาหารถึงมือ

ผู้บริโภค ดังนัน้ ต้องดําเนนิการควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวด ในทุกขั้นตอนการผลิต จากปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน

การผลิตสินค้าอาหาร ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งด้านจุลินทรีย์ (จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค และสารพิษที่เกิดจาก

จุลินทรีย)์ ด้านเคมี (สารพษิตกคา้ง ยาปฏิชีวนะ และสารหา้มใชใ้นอาหาร) และด้านกายภาพ (โลหะ พลาสติก หิน และทราย) 

ซึ่งอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 แบง่เป็น 4 กลุม่ ดังนี้ 

1. อาหารควบคุมเฉพาะ เช่น นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก  

อาหารสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  นม

ปรุงแต่ง  ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เป็นต้น 

2. อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่น ชา ชาสมุนไพร กาแฟ  น้ํานมถ่ัวเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิด

สนิท  น้ํามันมะพร้าว น้ํามันปาล์ม  น้ําส้มสายชู  น้ําผึ้ง อาหารกึ่งสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลีและ

ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลล ีเป็นต้น 

3. อาหารที่ต้องมีฉลาก เช่น วุ้นสําเร็จรูปและขนมเยลลี  ขนมปัง  ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ผลิตภัณฑ์

จากเนื้อสัตว์  วัตถุแต่งกลิ่นรส  อาหารพร้อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที เป็นต้น 

4. อาหารทั่วไป ได้แก่อาหารที่นอกเหนือจากกลุ่มที่ 1–3  
 

การขออนุญาตรับเลขสารบบอาหาร 

อาหารที่ต้องทําการขออนุญาตรับเลขสารบบอาหาร นั้นได้แก่  อาหารควบคุมเฉพาะ  อาหารกําหนด

คุณภาพหรือมาตรฐานและอาหารที่ต้องมีฉลาก  ซึ่งจึงจําเป็นต้องขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารขอขึ้นทะเบียนตํารับ

อาหาร จดทะเบียนอาหาร  หรือแจ้งรายละเอียดของอาหารแต่ละชนิดแล้วแต่กรณี  ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หากเป็นอาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มอบให้

สํานักงานสาธารณสุขเป็นผูด้ําเนินการอนุญาต 
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มาตรฐานคุณภาพสนิค้าของโครงการร้าน Farmer Shop 

3. สินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) 

เคร่ืองหมายสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า  

ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากกลุ่มสหกรณ์ / เกษตรกรโดยแท้จริง และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  

ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยก่อนที่จะได้รับเคร่ืองหมายสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ 

(สมส.) สินค้าดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่เช่ือถือได้ เช่น มาตรฐาน "อย.","มผช. , "OTOP" , 

"Q" ก่อน สําหรับสินค้าที่จะได้รับการพิจารณารับรองเป็นสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) ต้องเป็นสินค้าที่

ผลิตโดยสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มผู้ผลิตอื่นในสังกัดสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ซึ่ง

มุ่งการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผล ผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่ม โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลัก มีการ

บริหารจัดการโปร่งใส และแบ่งผลประโยชน์ต่อสมาชิกด้วยความเป็นธรรมตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ 

ซึ่งสินค้าต้องมีการบรรจุหีบห่อเรียบร้อย ฉลากแสดงข้อความตามหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน ได้รับการรับรอง

มาตรฐานสินค้าจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน  (มผช.) จากกระทรวง

อุตสาหกรรม หรือ มอก. โดยสินค้าต้องผลิตและมีจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง 

 

4. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มาจากฟาร์มหรือสถานประกอบการที่มี

การจัดการดิน น้ํา ระบบการผลิตพืช และการเก็บเกี่ยวโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ต้องห้าม เน้นการ

ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุและป้องกันการปนเป้ือนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์ม และให้ความเคารพ

สิทธิมนุษย์และสัตว์  การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตผลต้องแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์

อย่างชัดเจนตลอดกระบวนการ จนถึงมือผู้บริโภค ส่วนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้นวัตถุดิบต้องมาจากระบบ

การผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง และกระบวนการผลิตสินค้าแปรรูปต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและ

มาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์นั้นๆ  

เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่เกษตรกรต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กําหนดไว้ในแต่

ละชนิดมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน USDA, JAS และ IFOAM เป็นต้น และมีการตรวจสอบรับรองจากองค์กรที่

มีหน้าที่ตรวจสอบรับรองสินค้านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ติดฉลากเกษตรอินทรีย์บนบรรจุภัณฑ์  ทั้งนี้

มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศไทยมีองค์กร 2 หน่วยงานทําหน้าที่ตรวจสอบรับรอง คือ สถาบัน

พืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร และสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน 

สําหรับองค์กรต่างประเทศที่ทําหน้าที่ตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท 

OMIC, BSC และ P&S AGRO CONTROL 

 

 

 

 
 

มาตรฐาน IFOAM    มาตรฐาน USDA   มาตรฐาน JAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 3 

แคตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก 

โครงการร้าน Farmer Shop 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 
 

 

ชื่อสินค้า : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ข้าวซ้อมมือ) 

รหัสสินค้า : M003A01                

รหัสผู้ประกอบการ : M003  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรีย์นาดีน้อย 

จังหวัด : ยโสธร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณประยูร  ทองโสม    

เบอร์โทรศัพท์ : 08-7241-7232 

 

 

ชื่อสินค้า : ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ 

รหัสสินค้า : M003A03                

รหัสผู้ประกอบการ : M003  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรีย์นาดีน้อย 

จังหวัด : ยโสธร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณประยูร  ทองโสม    

เบอร์โทรศัพท์ : 08-7241-7232 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : เคร่ืองดื่มธัญพืช “ซองเดอร์”  

รหัสสินค้า : M004A01              

รหัสผู้ประกอบการ : M004  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : ซองเดอร์ไทยออกานิ

คฟูด จํากัด 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณ ป.ปาณิยา                    

เบอร์โทรศัพท์ : 08-5662-8483 

 

 

ชื่อสินค้า : ลําไยอบแห้งสีทอง “บ้านต้นผึ้ง” 

รหัสสินค้า : M005A01                  

รหัสผู้ประกอบการ : M005  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร

รูป บ้านต้นผึ้ง 

จังหวัด : ลําพูน 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณยุพิน  อนุใจ   

เบอร์โทรศัพท์ : 08-4739-8273 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : เคร่ืองดื่มลําไยสําเร็จรูป “บ้านต้นผึ้ง” 

รหัสสินค้า : M005A05 / M005A08  

รหัสผู้ประกอบการ : M005  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร

รูป บ้านต้นผึ้ง 

จังหวัด : ลําพูน 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณยุพิน  อนุใจ   

เบอร์โทรศัพท์ : 08-4739-8273 

 

 

ชื่อสินค้า : น้ําผึ้งดอกไม้นานาพันธุ์ 

รหัสสินค้า : M006A01                    

รหัสผู้ประกอบการ : M006  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มฟาร์มเลี้ยงผึ้งพัฒนา

นิคม 

จังหวัด : ลพบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณเบญจมาภรณ์ ประคองทรัพย์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-7116-0469 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : น้ํามันเหลือง “พฤกษาเวช” 

รหัสสินค้า : M007B04                    

รหัสผู้ประกอบการ : M007  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มน้ํามันเหลือง ตรา

พฤกษาเวช 

จังหวัด : ตราด 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณปุณณภา เปรมปรี  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9098-4145 

 

 

ชื่อสินค้า : ข้าวเกรียบกุ้งหน้าหมูหยอง “เฮิร์บนัท” 

รหัสสินค้า : M008A01                   

รหัสผู้ประกอบการ : M008  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

และ สภ.ต.ปลายบาง 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณขวัญเรือน อ่อนละห้อย  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1925-6267 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ถ่ัวลิสงทอดสมุนไพร “เฮิร์บนัท” 

รหัสสินค้า : M008A02                     

รหัสผู้ประกอบการ : M008  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

และ สภ.ต.ปลายบาง 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณขวัญเรือน อ่อนละห้อย  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1925-6267 

 

 

ชื่อสินค้า : สบู่สมุนไพร “กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง” 

รหัสสินค้า : M011B01                  

รหัสผู้ประกอบการ : M011  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง     

จังหวัด : นครศรีธรรมราช 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณชวลี เพชรประภากร  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1968-3851 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : สบู่เปลือกมังคุด “กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง” 

รหัสสินค้า : M011B02                  

รหัสผู้ประกอบการ : M011  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง     

จังหวัด : นครศรีธรรมราช 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณชวลี เพชรประภากร  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1968-3851 

 

 

ชื่อสินค้า : ขวดทรายสมุนไพรตะไคร้หอม 

รหัสสินค้า : M013C01                    

รหัสผู้ประกอบการ : M013  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน

สองศิลป์  

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณมัลลิกา  เจริญกาล  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-5164-1313 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ถ่านดูดกลิ่น “เคียงมูล” 

รหัสสินค้า : M015B01                  

รหัสผู้ประกอบการ : M015  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท เคียงมูลพลังงาน

ย่ังยืน จํากัด        

จังหวัด : อุบลราชธานี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมทิศ สุนากร  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1619-2488 

 

 

ชื่อสินค้า : ผงถ่านไม้ไผ่ “เคยีงมูล” 

รหัสสินค้า : M015B02                  

รหัสผู้ประกอบการ : M015  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท เคียงมูลพลังงาน

ย่ังยืน จํากัด        

จังหวัด : อุบลราชธานี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมทิศ สุนากร  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1619-2488 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : แชมพูสัตว์เลี้ยง “เคียงมูล” 

รหัสสินค้า : M015B03                 

รหัสผู้ประกอบการ : M015  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท เคียงมูลพลังงาน

ย่ังยืน จํากัด        

จังหวัด : อุบลราชธานี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมทิศ สุนากร  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1619-2488 

 

 

ชื่อสินค้า : น้ําส้มควันไม้ “เคียงมูล” 

รหัสสินค้า : M015B04                 

รหัสผู้ประกอบการ : M015  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท เคียงมูลพลังงาน

ย่ังยืน จํากัด        

จังหวัด : อุบลราชธานี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมทิศ สุนากร  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1619-2488 



  3-10 

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : แคปซูลใบมะรุม สูตร 2  

รหัสสินค้า : M016A02                  

รหัสผู้ประกอบการ : M016  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท Seed of Health 

จํากัด     

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณศิริวรรณ  โชติโยธิน 

เบอร์โทรศัพท์ : 08-2444-8283, 08-7718-6010 

 

 

ชื่อสินค้า : น้ํามันมะรุม บีบเย็นเข้มข้น 

รหัสสินค้า : M016B02                 

รหัสผู้ประกอบการ : M016  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท Seed of Health 

จํากัด     

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณศิริวรรณ โชติโยธิน 

เบอร์โทรศัพท์ : 08-2444-8283, 08-7718-6010 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : น้ํามันนวดมะรุม 

รหัสสินค้า : M016B03                 

รหัสผู้ประกอบการ : M016  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท Seed of Health 

จํากัด     

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณศิริวรรณ โชติโยธิน 

เบอร์โทรศัพท์ : 08-2444-8283, 08-7718-6010 

 

 

ชื่อสินค้า : พริกแกงสําเร็จรูป “แม่เกตุ” (ชนิดซอง) 

รหัสสินค้า : M017A01-M017A07   

รหัสผู้ประกอบการ : M017  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท ตําหรับแท้

เคร่ืองแกงไทย จํากัด 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสุขุม ไวทยธํารงค์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9895-0620 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : พริกแกงสําเร็จรูป “แม่เกตุ” (ชนิดกระปุก) 

รหัสสินค้า : M017A08-M017A15   

รหัสผู้ประกอบการ : M017  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท ตําหรับแท้

เคร่ืองแกงไทย จํากัด 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสุขุม ไวทยธํารงค์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9895-0620 

 

 

ชื่อสินค้า : เห็ดโคนญี่ปุ่นในซีอิ้ว “ต้นเห็ดปริญญา” 

รหัสสินค้า : M018A01                 

รหัสผู้ประกอบการ : M018  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : ฟาร์มต้นเห็ดปริญญา สัต

หีบ 

จังหวัด : ชลบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณธนิดา  สงวนสิน  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1818-1041 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อสินค้า : สบู่นมแพะ “มะลิลา” 

รหัสสินค้า : M019B01-M019B05  

รหัสผู้ประกอบการ : M019  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาก้าวไกล      

จังหวัด : นราธิวาส 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสุไฮลา  แสงจันทร์  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2373-6853, 0-2373-6487, 08-5140-

9290 

 

 

ชื่อสินค้า : แชมพูดอกอัญชัน “ชมพูพันทิพย์” 

รหัสสินค้า : M020B01                  

รหัสผู้ประกอบการ : M020  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มชมพูพันทิพย์ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2526-4158, 08-9034-4437 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : แชมพูประคําดีควาย,มะกรูด “ชมพูพัน

ทิพย์” 

รหัสสินค้า : M020B02                 

รหัสผู้ประกอบการ : M020  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มชมพูพันทิพย์ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2526-4158, 08-9034-4437 

 

 

ชื่อสินค้า : ครีมนวดมะกรูด “ชมพูพันทิพย์” 

รหัสสินค้า : M020B03                 

รหัสผู้ประกอบการ : M020  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มชมพูพันทิพย์ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2526-4158, 08-9034-4437 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ครีมสมานรอยแตก “ลาลาเก้” 

รหัสสินค้า : M020B04                  

รหัสผู้ประกอบการ : M020  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มชมพูพันทิพย์ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2526-4158, 08-9034-4437 

 

 

ชื่อสินค้า : สมุนไพรระงับกลิ่นกาย “ชมพูพันทิพย์” 

รหัสสินค้า : M020B05                

รหัสผู้ประกอบการ : M020  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มชมพูพันทิพย์ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2526-4158, 08-9034-4437 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : สมุนไพรระงับกลิ่นเทา้ “ชมพูพันทิพย์” 

รหัสสินค้า : M020B06                  

รหัสผู้ประกอบการ : M020  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มชมพูพันทิพย์ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2526-4158, 08-9034-4437 

 

 

ชื่อสินค้า : สบู่มะเฟือง “ชมพูพันทิพย์” 

รหัสสินค้า : M020B07                  

รหัสผู้ประกอบการ : M020  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มชมพูพันทิพย์ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2526-4158, 08-9034-4437 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : โรลออนสารส้ม 

รหัสสินค้า : M021B01-M021B05   

รหัสผู้ประกอบการ : M021 

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ :  โรลออนสารส้ม-

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  

จังหวัด : ลพบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณชาติชาย รงค์ทอง  

เบอร์โทรศัพท์ : 036-489358, 08-9900-3198, 

08-0128-9009 

 

 

ชื่อสินค้า : น้ํามังคุด “พุทธรักษา” 

รหัสสินค้า : M022A01                   

รหัสผู้ประกอบการ : M022  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร 

ตราพุทธรักษา  

จังหวัด : จันทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณภัสส์ธร ตันมณี  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1619-2766, 08-1984-2355 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : น้ําสํารอง “พุทธรักษา” 

รหัสสินค้า : M022A02                 

รหัสผู้ประกอบการ : M022  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร 

ตราพุทธรักษา  

จังหวัด : จันทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณภัสส์ธร ตันมณี  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1619-2766, 08-1984-2355 

 

 

ชื่อสินค้า : เคร่ืองดื่มสํารองผง “พุทธรักษา” 

รหัสสินค้า : M022A03                  

รหัสผู้ประกอบการ : M022  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร 

ตราพุทธรักษา  

จังหวัด : จันทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณภัสส์ธร ตันมณี  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1619-2766, 08-1984-2355 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ผักโขมผง “พุทธรักษา” 

รหัสสินค้า : M022A04                  

รหัสผู้ประกอบการ : M022  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร 

ตราพุทธรักษา  

จังหวัด : จันทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณภัสส์ธร ตันมณี  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1619-2766, 08-1984-2355 

 

 

ชื่อสินค้า : มะขามแกว้ “รัญจวน” (ชนิดกล่อง) 

รหัสสินค้า : M023A01-M023A04   

รหัสผู้ประกอบการ : M023  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : ร้านรัญจวน    

จังหวัด : แพร่ 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณลดาวัลย ์ จิตขาว  

เบอร์โทรศัพท์ : 054-620209, 054-534652 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : กล้วยอบเล็บมือนาง “ศรีภา” (กล่อง

กิ๊ฟเซ็ต) 

รหัสสินค้า : M024A03               

รหัสผู้ประกอบการ : M024  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มกล้วยอบเล็บมือนาง 

ตราศรีภา 

จังหวัด : ชุมพร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณบรรหาร  แสงฟ้าสุวรรณ  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2889-3596, 08-6511-9577 

 

 

ชื่อสินค้า : ชุดของขวัญชาใบหม่อนผสมดอกไม้นานา

พันธุ์  

รหัสสินค้า : M025A01                   

รหัสผู้ประกอบการ : M025  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ํา

มังกรทองร่วมใจ  

จังหวัด : กาญจนบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกาญจนา  คูหากาญจน์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1944-5839 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ชาเขียวใบหม่อน “กาญจนา”  

รหัสสินค้า : M025A02-M025A03   

รหัสผู้ประกอบการ : M025  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ํา

มังกรทองร่วมใจ  

จังหวัด : กาญจนบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกาญจนา  คูหากาญจน์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1944-5839 

 

 

ชื่อสินค้า : ชาเขียวใบหม่อนผสมดอกไม้นานาพันธุ์ 

“กาญจนา”  

รหัสสินค้า : M025A04-M025A08   

รหัสผู้ประกอบการ : M025  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ํา

มังกรทองร่วมใจ  

จังหวัด : กาญจนบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกาญจนา  คูหากาญจน์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1944-5839 



  3-22

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ชาเขียวใบหม่อน “กาญจนา” 

รหัสสินค้า : M025A09-M025A10   

รหัสผู้ประกอบการ : M025  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ํา

มังกรทองร่วมใจ  

จังหวัด : กาญจนบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกาญจนา  คูหากาญจน์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1944-5839 

 

 

ชื่อสินค้า : ถ่ัวเหลืองอบกรอบ “กาญจนา” (ชนิดขวด

แก้ว) 

รหัสสินค้า : M025A11-M025A13  

รหัสผู้ประกอบการ : M025  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ํา

มังกรทองร่วมใจ  

จังหวัด : กาญจนบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกาญจนา  คูหากาญจน์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1944-5839 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ถ่ัวเหลืองอบกรอบ “กาญจนา” (ชนิดซอง) 

รหัสสินค้า : M025A14-M025A16   

รหัสผู้ประกอบการ : M025  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ํา

มังกรทองร่วมใจ  

จังหวัด : กาญจนบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกาญจนา  คูหากาญจน์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1944-5839 

 

 

ชื่อสินค้า : กุ้งเสียบแฟนซี “พรทิพย์” 

รหัสสินค้า : M026A03             

รหัสผู้ประกอบการ : M026  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต 

จํากัด                

จังหวัด : ภูเก็ต 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณปพนวัฒน์  ฉินธนทรัพย์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9871-1417 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ปลาข้าวสารกรอบ “พรทิพย์” (ชนิดกล่อง

พลาสติก)  

รหัสสินค้า : M026A04                 

รหัสผู้ประกอบการ : M026  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต 

จํากัด                

จังหวัด : ภูเก็ต 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณปพนวัฒน์  ฉินธนทรัพย์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9871-1417 

 

 

ชื่อสินค้า : ยํากุ้งกรอบ “พรทิพย์” 

รหัสสินค้า : M026A05               

รหัสผู้ประกอบการ : M026  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต 

จํากัด                

จังหวัด : ภูเก็ต 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณปพนวัฒน์  ฉินธนทรัพย์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9871-1417 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ปลาข้าวสารกรอบ “พรทิพย์” (ชนิดซอง) 

รหัสสินค้า : M026A06                 

รหัสผู้ประกอบการ : M026  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต 

จํากัด                

จังหวัด : ภูเก็ต 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณปพนวัฒน์  ฉินธนทรัพย์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9871-1417 

 

 

ชื่อสินค้า : น้ําพริกสําเร็จรูป “พรทิพย์” (ชนิดกระปุก

แก้ว) 

รหัสสินค้า : M026A07                 

รหัสผู้ประกอบการ : M026  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต 

จํากัด                

จังหวัด : ภูเก็ต 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณปพนวัฒน์  ฉินธนทรัพย์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9871-1417 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : น้ําพริกสําเร็จรูป “พรทิพย์” (ชนิดกล่อง

พลาสติก) 

รหัสสินค้า : M026A08                

รหัสผู้ประกอบการ : M026  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต 

จํากัด                

จังหวัด : ภูเก็ต 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณปพนวัฒน์  ฉินธนทรัพย์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9871-1417 

 

 

ชื่อสินค้า : น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ 

รหัสสินค้า : M027A01            

รหัสผู้ประกอบการ : M027  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิต

น้ํามันมะพร้าว 

                                  บริสุทธิ์ ประดู่ลาย 

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณลัดดา  พรหมขุนทอง  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9475-8217, 08-5227-2080 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ไชโปว้ 3 รส “ครูประไพ” 

รหัสสินค้า : M028A01                  

รหัสผู้ประกอบการ : M028  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มครูประไพ     

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณอภิญญา  แสงสวัสดิ์  

เบอร์โทรศัพท์ : 08-0607-8728 

 

 

ชื่อสินค้า : แชมพูใบบัวบก “อรรถ” 

รหัสสินค้า : M029B01                  

รหัสผู้ประกอบการ : M029  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

และเส้นผม “อรรถ”    

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณพัชรัฐ  อิ่มปิตวิงษ์  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2864-7212, 08-1306-2827, 

08-9690-6220 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : แชมพูมะกรูดสด “อรรถ” 

รหัสสินค้า : M029B02               

รหัสผู้ประกอบการ : M029  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

และเส้นผม “อรรถ”    

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณพัชรัฐ  อิ่มปิตวิงษ์  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2864-7212, 08-1306-2827, 

08-9690-6220 

 

 

ชื่อสินค้า : โลช่ันใบบัวบก “อรรถ” 

รหัสสินค้า : M029B04               

รหัสผู้ประกอบการ : M029  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

และเส้นผม “อรรถ”    

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณพัชรัฐ  อิ่มปิตวิงษ์  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2864-7212, 08-1306-2827, 

08-9690-6220 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : น้ํามันงาผสมเถ้าทอง “อรรถ” 

รหัสสินค้า : M029B05              

รหัสผู้ประกอบการ : M029  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

และเส้นผม “อรรถ”    

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณพัชรัฐ  อิ่มปิตวิงษ์  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2864-7212, 08-1306-2827, 

08-9690-6220 

 

 

ชื่อสินค้า : โลช่ันมะขามป้อม “อรรถ” 

รหัสสินค้า : M029B06               

รหัสผู้ประกอบการ : M029  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มผลิตภัณฑ์บํารุงผิว

และเส้นผม “อรรถ”    

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณพัชรัฐ  อิ่มปิตวิงษ์  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2864-7212, 08-1306-2827, 

08-9690-6220 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : กระเจี๊ยบกรอบ “พรทิพย์” 

รหัสสินค้า : M030A01 -M030A05  

รหัสผู้ประกอบการ : M030  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนาม

จันทร์  

จังหวัด : นครปฐม 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสะอาด จึงสมานญาติ  

เบอร์โทรศัพท์ : 034-218367, 08-9616-7521 

 

 

ชื่อสินค้า : บร๊อคโคลี่กรอบ “ไพรทิพย์” 

รหัสสินค้า : M030A06-M030A07   

รหัสผู้ประกอบการ : M030  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนาม

จันทร์  

จังหวัด : นครปฐม 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสะอาด จึงสมานญาติ  

เบอร์โทรศัพท์ : 034-218367, 08-9616-7521 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : กาแฟชุมพร 3 in 1 

รหัสสินค้า : M031A01             

รหัสผู้ประกอบการ : M031  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู้

ปลูกกาแฟชุมพร 

จังหวัด : ชุมพร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณปิยะ  หนูสด      

เบอร์โทรศัพท์ : 077-599683 

 

 

ชื่อสินค้า : ข้าวเกิดบุญ  

รหัสสินค้า : M033A02               

รหัสผู้ประกอบการ : M033  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : เครือขา่ยคุณค่าข้าวหอม

มะลิสหกรณ์ไทย  

จังหวัด : ร้อยเอ็ด 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณบุญเกิด  ภานนท์    

เบอร์โทรศัพท์ : 043-589190 



  3-32

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ข้าวคุณธรรม (ข้าวหอมมะลิ) 

รหัสสินค้า : M034A02             

รหัสผู้ประกอบการ : M034 

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : มูลนิธิธรรมะร่วมใจ          

จังหวัด : ยโสธร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณนิคม  เพชรผา  

เบอร์โทรศัพท์ : 045-795505, 045-795048 

 

 

ชื่อสินค้า : เลือดจระเข้แคปซูล “วานิไทย” 

รหัสสินค้า : M036A01-M036A02   

รหัสผู้ประกอบการ : M036  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจํากัด วานิ

ไทย              

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : รศ.ดร.วิน  เชยชมศรี     

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2955-1556, 0-2942-8924 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : น้ําฟักข้าว 

รหัสสินค้า : M039A01              

รหัสผู้ประกอบการ : M039 

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ

ท่ามะขาม      

จังหวัด : กาญจนบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณทิวาพร  ศรีวรกุล         

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1857-2500 

 

 

ชื่อสินค้า : ถังผงพับ 

รหัสสินค้า : M088C04             

รหัสผู้ประกอบการ : M088  

ชื่อองคก์ร/ผู้ประกอบการ : กลุม่แปรรูปเสื่อกกจันทบูร 

จังหวัด : จันทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณศศิธร  วิเศษ    

เบอร์โทรศัพท์ : 08-6142-7125 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ทุเรียนสแน็ค “ป้าแกลบ” 

รหัสสินค้า : M089A19              

รหัสผู้ประกอบการ : M089  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรเขาบายศรี 

                                  ตราปา้แกลบ 

จังหวัด : จันทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณวรรณี  บุญสวัสดิ์     

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2736-9966, 08-1818-7044 

 

 

ชื่อสินค้า : ซาร์ดีเอ็มอ ีธาตุอาหารสําหรับพืช  

รหัสสินค้า : M106B01-M106B02   

รหัสผู้ประกอบการ : M106  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนา

วิชาการอาหารสัตว์ 

จังหวัด : นครปฐม 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสุกัญญา  จัตตุพรพงษ์    

เบอร์โทรศัพท์ :  034-352035, 08-1845-3371 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : เม็ดมะม่วงหิมพานต์  

รหัสสินค้า : M107A01   

รหัสผู้ประกอบการ : M107  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านไร่ใหญ่ 

จังหวัด : กระบี่ 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณมะแท็ง  ศรีเกิด    

เบอร์โทรศัพท์ :  075-636620, 08-6276-8401 

 

 

ชื่อสินค้า : น้ํามันเหลืองนวดตัว  

รหัสสินค้า : M108B01   

รหัสผู้ประกอบการ : M108  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : แม่บ้านโปร่งสําโหรง 

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกัญญา เบญจรัตนพรรณ    

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2290-5161, 08-9920-3349 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : น้ํามันว่านเสลดพังพอน  

รหัสสินค้า : M108B02   

รหัสผู้ประกอบการ : M108  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : แม่บ้านโปร่งสําโหรง 

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกัญญา เบญจรัตนพรรณ    

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2290-5161, 08-9920-3349 

 

 

ชื่อสินค้า : เบาะนั่งอเนกประสงค์  

รหัสสินค้า : M108C01-M108C03  

รหัสผู้ประกอบการ : M108  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : แม่บ้านโปร่งสําโหรง 

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกัญญา เบญจรัตนพรรณ    

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2290-5161, 08-9920-3349 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : แชมพูสมุนไพร  

รหัสสินค้า : M109B01- M109B10  

รหัสผู้ประกอบการ : M109  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มนิสาสมุนไพร 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสุนันทา  ใบแย้ม    

เบอร์โทรศัพท์ :  08-9455-4336 

 

 

ชื่อสินค้า : ขนมงาเพื่อสุขภาพ  

รหัสสินค้า : M110A01-M110A18  

รหัสผู้ประกอบการ : M110  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท เทลลาพลัส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณธนพร  บัวชม    

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2991-2937, 08-6544-2614 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ถ่ัวอบกรอบ  

รหัสสินค้า : M110A19-M110A22  

รหัสผู้ประกอบการ : M110  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท เทลลาพลัส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณธนพร  บัวชม    

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2991-2937, 08-6544-2614 

 

 

ชื่อสินค้า : น้ํามันงาสกัดเย็น  

รหัสสินค้า : M110B01  

รหัสผู้ประกอบการ : M110  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท เทลลาพลัส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณธนพร  บัวชม    

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2991-2937, 08-6544-2614 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : แชมพูและครีมนวดผิวมะกรูด  

รหัสสินค้า : M111B01-M111B02  

รหัสผู้ประกอบการ : M111  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท พีเอส. สมุนไพร 

จังหวัด : สมุทรปราการ 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณพิสิธ  เลี้ยวศิริวัฒนกุล    

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2754-7322, 08-3491-1978 

 

 

ชื่อสินค้า : น้ํามันงาสกัดเย็น  

รหัสสินค้า : M111B03  

รหัสผู้ประกอบการ : M111  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท พีเอส. สมุนไพร 

จังหวัด : สมุทรปราการ 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณพิสิธ  เลี้ยวศิริวัฒนกุล    

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2754-7322, 08-3491-1978 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : สบู่เหลวว่านหางจระเข้  

รหัสสินค้า : M111B04  

รหัสผู้ประกอบการ : M111  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท พีเอส. สมุนไพร 

จังหวัด : สมุทรปราการ 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณพิสิธ  เลี้ยวศิริวัฒนกุล    

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2754-7322, 08-3491-1978 

 

 

ชื่อสินค้า : พิมเสนน้ํามะกรูด  

รหัสสินค้า : M111B05  

รหัสผู้ประกอบการ : M111  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท พีเอส. สมุนไพร 

จังหวัด : สมุทรปราการ 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณพิสิธ  เลี้ยวศิริวัฒนกุล    

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2754-7322, 08-3491-1978 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : น้ํามันงาสกัดเย็น  

รหัสสินค้า : M112A01-M112A04  

รหัสผู้ประกอบการ : M112  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลา

อบสมุนไพร 

จังหวัด : พังงา 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณวิภาวัลย ์ อุดมพงพันธ์    

เบอร์โทรศัพท์ :  076-421057, 076-422078, 08-

4689-0536 

 

 

ชื่อสินค้า : ขนมปังสังขยานมสด  

รหัสสินค้า : M113A01-M113A06  

รหัสผู้ประกอบการ : M113  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : ร้านปังพอนด์ 

จังหวัด : นครปฐม 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสุภาภรณ์  ตั้งภัทรโชค    

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2256-3712, 08-5822-8489 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ปลาเค็มอบโอโซน  

รหัสสินค้า : M114A01  

รหัสผู้ประกอบการ : M114  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนปลาเค็ม

อบโอโซน 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณนพดล  แก้วช่วงศรี 

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2921-0497, 08-9769-3823 

 

 

ชื่อสินค้า : ไข่เค็มน้ําโอโซน  

รหัสสินค้า : M114A02  

รหัสผู้ประกอบการ : M114  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนปลาเค็ม

อบโอโซน 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณนพดล  แก้วช่วงศรี 

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2921-0497, 08-9769-3823 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ข้าวยําเพื่อสุขภาพ  

รหัสสินค้า : M115A01  

รหัสผู้ประกอบการ : M115  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน

ชะแม 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณลาวัลย ์ สุวรรณเรืองศรี    

เบอร์โทรศัพท์ :  08-7036-4825 

 

 

ชื่อสินค้า : เต้าค่ัวเพื่อสุขภาพ  

รหัสสินค้า : M115A02  

รหัสผู้ประกอบการ : M115  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน

ชะแม 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณลาวัลย ์ สุวรรณเรืองศรี    

เบอร์โทรศัพท์ :  08-7036-4825 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ขนมลากรอบ  

รหัสสินค้า : M115A03  

รหัสผู้ประกอบการ : M115  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน

ชะแม 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณลาวัลย ์ สุวรรณเรืองศรี    

เบอร์โทรศัพท์ :  08-7036-4825 

 

 

ชื่อสินค้า : ขนมถั่วงาขาว-งาดํา  

รหัสสินค้า : M115A04-M115A05  

รหัสผู้ประกอบการ : M115  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน

ชะแม 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณลาวัลย ์ สุวรรณเรืองศรี    

เบอร์โทรศัพท์ :  08-7036-4825 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : น้ําตาลแว่น ตาลโตนด  

รหัสสินค้า : M115A06  

รหัสผู้ประกอบการ : M115  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน

ชะแม 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณลาวัลย ์ สุวรรณเรืองศรี    

เบอร์โทรศัพท์ :  08-7036-4825 

 

 

ชื่อสินค้า : ขนมโก๋ ตาลโตนด  

รหัสสินค้า : M115A07  

รหัสผู้ประกอบการ : M115  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน

ชะแม 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณลาวัลย ์ สุวรรณเรืองศรี    

เบอร์โทรศัพท์ :  08-7036-4825 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : เห็ดหยอง เจ  

รหัสสินค้า : M116A01  

รหัสผู้ประกอบการ : M116  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : หจก. เจโปรดักส์ 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณนิดา  ตรีสุชน   

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2248-6613, 08-1649-7377 

 

 

ชื่อสินค้า : กาแฟเสริมสุขภาพ  

รหัสสินค้า : M116A02  

รหัสผู้ประกอบการ : M116  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : หจก. เจโปรดักส์ 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณนิดา  ตรีสุชน   

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2248-6613, 08-1649-7377 



  3-47

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : สบู่ดอกเกลือสมุนไพร  

รหัสสินค้า : M117B01  

รหัสผู้ประกอบการ : M117  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพเกลือทะเล

กังหันทอง 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์   

เบอร์โทรศัพท์ :  032-405100, 032-405238, 08-

6544-4473 

 

 

ชื่อสินค้า : เกลือขัดผิวสมุนไพรพิเศษ  

รหัสสินค้า : M117B02  

รหัสผู้ประกอบการ : M117  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพเกลือทะเล

กังหันทอง 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์   

เบอร์โทรศัพท์ :  032-405100, 032-405238, 08-

6544-4473 



  3-48

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : เกลือขัดหน้าสมุนไพรพิเศษ  

รหัสสินค้า : M117B03  

รหัสผู้ประกอบการ : M117  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพเกลือทะเล

กังหันทอง 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์   

เบอร์โทรศัพท์ :  032-405100, 032-405238, 08-

6544-4473 

 

 

ชื่อสินค้า : ดอกเกลือสําหรับแช่  

รหัสสินค้า : M117B04  

รหัสผู้ประกอบการ : M117  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพเกลือทะเล

กังหันทอง 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์   

เบอร์โทรศัพท์ :  032-405100, 032-405238, 08-

6544-4473 



  3-49

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : เกลือขัดผิวในน้ําแร่  

รหัสสินค้า : M117B05  

รหัสผู้ประกอบการ : M117  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพเกลือทะเล

กังหันทอง 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์   

เบอร์โทรศัพท์ :  032-405100, 032-405238, 08-

6544-4473 

 

 

ชื่อสินค้า : เกลือขัดผิวในน้ํานม 

รหัสสินค้า : M117B06  

รหัสผู้ประกอบการ : M117  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพเกลือทะเล

กังหันทอง 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์   

เบอร์โทรศัพท์ :  032-405100, 032-405238, 08-

6544-4473 



  3-50

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : สบู่เหลวดอกเกลือสมุนไพรและโลชั่น

สมุนไพรบํารุงผิว  

รหัสสินค้า : M117B07-M117B08 

รหัสผู้ประกอบการ : M117  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพเกลือทะเล

กังหันทอง 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์   

เบอร์โทรศัพท์ :  032-405100, 032-405238, 08-

6544-4473 

 

 

ชื่อสินค้า : น้ํามันบํารุงผิว  

รหัสสินค้า : M117B09  

รหัสผู้ประกอบการ : M117  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพเกลือทะเล

กังหันทอง 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์   

เบอร์โทรศัพท์ :  032-405100, 032-405238, 08-

6544-4473 



  3-51

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ดอกเกลือ  

รหัสสินค้า : M117B10  

รหัสผู้ประกอบการ : M117  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มอาชีพเกลือทะเล

กังหันทอง 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมพงษ์  หนูศาสตร์   

เบอร์โทรศัพท์ :  032-405100, 032-405238, 08-

6544-4473 

 

 

ชื่อสินค้า : ผ้าห่มนวมสามฤดู  

รหัสสินค้า : M118C01-M118C04  

รหัสผู้ประกอบการ : M118  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนผา้นวมซา

นิดอนคา 

จังหวัด : สุพรรณบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกริชฐ์ชัย  ภูพิชิต   

เบอร์โทรศัพท์ :  035-421248, 08-0580-9177 



  3-52

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : โรตีสายไหมและโรตกีรอบ  

รหัสสินค้า : M119A01-M119A02  

รหัสผู้ประกอบการ : M119  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : สายไหมเฮียก่ํา 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกนกวรรณ  อรุณวัฒนาโชยา   

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2446-7582, 08-1922-0243 

 

 

ชื่อสินค้า : ไอศกรีมผลไม้ตามฤดูกาล  

รหัสสินค้า : M119A03  

รหัสผู้ประกอบการ : M119  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : สายไหมเฮียก่ํา 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกนกวรรณ  อรุณวัฒนาโชยา   

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2446-7582, 08-1922-0243 



  3-53 

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ยาน้ํามันเหลือง  

รหัสสินค้า : M120B01-M120B04  

รหัสผู้ประกอบการ : M120  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : โกลด์ครอสกากบาททอง 

จํากัด 

จังหวัด : สมุทรสาคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสมเกียรติ  จันทร์เทวาพชิติ   

เบอร์โทรศัพท์ :  034-494197, 08-1985-8942, 

08-1825-6339 

 

 

ชื่อสินค้า : น้ําส้มสายชูหมักจากสัปปะรด  

รหัสสินค้า : M121A01-M121A02  

รหัสผู้ประกอบการ : M121  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : บริษัท ไทยรสทิพย์ 

จํากัด 

จังหวัด : สมุทรสาคร 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณถิง  โอบนธิิชา  

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2431-3064, 0-2810-2451, 

08-5442-9985 



  3-54

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : น้ําอบไทย จากกุหลาบธรรมชาติ  

รหัสสินค้า : M122B01  

รหัสผู้ประกอบการ : M122  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : สิริกร เฮอร์เบอร์ ฮับ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสิริกร  ประสาทศรี  

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2447-2939, 08-1732-7971 

 

 

ชื่อสินค้า : น้ําปรุง  

รหัสสินค้า : M122B02-M122B04  

รหัสผู้ประกอบการ : M122  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : สิริกร เฮอร์เบอร์ ฮับ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสิริกร  ประสาทศรี  

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2447-2939, 08-1732-7971 



  3-55 

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : น้ําหอมดอกไม้ไทย  

รหัสสินค้า : M122B05  

รหัสผู้ประกอบการ : M122  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : สิริกร เฮอร์เบอร์ ฮับ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณสิริกร  ประสาทศรี  

เบอร์โทรศัพท์ :  0-2447-2939, 08-1732-7971 

 

 

ชื่อสินค้า : ข้าวเกรียบสมุนไพร  

รหัสสินค้า : M123A01-M123A02  

รหัสผู้ประกอบการ : M123  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร 

“ทรัพย์เจริญ” 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณพูลทรัพย์  พิชิตวิจัย  

เบอร์โทรศัพท์ :  032-407091, 032-407071, 08-

1833-6741 



  3-56

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : น้ําตาลโตนดแท้ หยอดกระปุก  

รหัสสินค้า : M124A01  

รหัสผู้ประกอบการ : M124  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปตาลโตนด 

ตําบลหนองกะปุ 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณยาใจ  อําพันธ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  032-440062, 08-5178-4862, 

08-5147-4650 

 

 

ชื่อสินค้า :  น้ําตาลโตนดปึก 

รหัสสินค้า : M124A02  

รหัสผู้ประกอบการ : M124  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปตาลโตนด 

ตําบลหนองกะปุ 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณยาใจ  อําพันธ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  032-440062, 08-5178-4862, 

08-5147-4650 



  3-57

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า :  น้ําตาลสดแท้ 

รหัสสินค้า : M124A03-M124A04  

รหัสผู้ประกอบการ : M124  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปตาลโตนด 

ตําบลหนองกะปุ 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณยาใจ  อําพันธ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  032-440062, 08-5178-4862, 

08-5147-4650 

 

 

ชื่อสินค้า : ขนมตาล เมืองเพชร  

รหัสสินค้า : M124A05  

รหัสผู้ประกอบการ : M124  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปตาลโตนด 

ตําบลหนองกะปุ 

จังหวัด : เพชรบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณยาใจ  อําพันธ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  032-440062, 08-5178-4862, 

08-5147-4650 



  3-58

ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ผลไม้แท้ 100%  

รหัสสินค้า : M125A01  

รหัสผู้ประกอบการ : M125  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : สํารับโบราณ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณมณิสรา  เจนวากรวงศ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  08-1421-4724 

 

 

ชื่อสินค้า : กล้วยธัญพืชอบกรอบ  

รหัสสินค้า : M125A02 

รหัสผู้ประกอบการ : M125  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : สํารับโบราณ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณมณิสรา  เจนวากรวงศ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  08-1421-4724 



  3-59

แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ขนมปัง/ขาไก่ ธัญพืช  

รหัสสินค้า : M125A04  

รหัสผู้ประกอบการ : M125  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : สํารับโบราณ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณมณิสรา  เจนวากรวงศ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  08-1421-4724 

 

 

ชื่อสินค้า : เม็ดมะม่วงหิมพานต์ น้ําตาลโตนด  

รหัสสินค้า : M125A05  

รหัสผู้ประกอบการ : M125  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : สํารับโบราณ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณมณิสรา  เจนวากรวงศ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  08-1421-4724 
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ค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : กล้วยกวนข้าวต้มมัด  

รหัสสินค้า : M125A06  

รหัสผู้ประกอบการ : M125  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : สํารับโบราณ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณมณิสรา  เจนวากรวงศ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  08-1421-4724 

 

 

ชื่อสินค้า : ผลไม้ชุดช็อคโกแลต  

รหัสสินค้า : M125A07  

รหัสผู้ประกอบการ : M125  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : สํารับโบราณ 

จังหวัด : นนทบุรี 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณมณิสรา  เจนวากรวงศ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  08-1421-4724 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ส้มแขกกวน  

รหัสสินค้า : M126A01  

รหัสผู้ประกอบการ : M126  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

การเกษตร 

จังหวัด : ยะลา 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกมล  พูลสวัสดิ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  08-5799-1272 

 

 

ชื่อสินค้า : ส้มแขกแช่อิ่ม  

รหัสสินค้า : M126A02  

รหัสผู้ประกอบการ : M126  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

การเกษตร 

จังหวัด : ยะลา 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกมล  พูลสวัสดิ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  08-5799-1272 
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แค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ส้มแขกอบน้ําผึ้งรวง  

รหัสสินค้า : M126A03  

รหัสผู้ประกอบการ : M126  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

การเกษตร 

จังหวัด : ยะลา 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกมล  พูลสวัสดิ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  08-5799-1272 

 

 

ชื่อสินค้า : แยกส้มแขก  

รหัสสินค้า : M126A04  

รหัสผู้ประกอบการ : M126  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

การเกษตร 

จังหวัด : ยะลา 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณกมล  พูลสวัสดิ์  

เบอร์โทรศัพท์ :  08-5799-1272 
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ค็ตตาล็อกสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก  

ภายใต้โครงการวิจัย “การพฒันาและดําเนนิการตัวแบบ Farmer Shop” 

 

ชื่อสินค้า : ทุเรียนทอดกรอบ  

รหัสสินค้า : M127A01-M127A02  

รหัสผู้ประกอบการ : M127  

ชื่อองค์กร/ผู้ประกอบการ : กลุ่มผู้ประกอบการค้า

ตลาดบ้านเพ 

จังหวัด : ระยอง 

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณจิรายุส  เฮงแสงรุง้  

เบอร์โทรศัพท์ :  08-6848-6500 
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