เติมความรู้
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

ตามไปดูงาน

ออการ์นิคเอ็กซ์โป
งานออร์กานิคเอ็กซ์โป ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมาเราได้โอกาส
ไปงานเอ็กซ์โปที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์
เป็นเจ้าภาพจัดงาน จุดประสงค์สำาคัญ คือ อยากไปดูว่า
มีภาคีเครือข่ายของ Farmer Shop ไปออกบู๊ทโชว์สินค้า
กันมากน้อยแค่ไหน เมื่อไปถึงงานรู้สึกประทับใจ เพราะมี
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกือบร้อยรายไปออกบู๊ททำาให้
เรารู้สึกว่าประเทศไทยนั้นเป็นจริงขึ้นมาบ้างแล้ว และที่
สำาคัญทีส่ ดุ คือเราจะเห็นผลิตภัณฑ์มคี วามหลากหลาย ทัง้
สินค้าอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งทอ ตื่นเต้นมากเลย
ค่ะ เพราะว่าพอเดินเข้าไปในซอยแรก เจอบู๊ทของบริษัท
อดัมส์เอนเตอร์ไพรเซส จำากัด ซึ่งเป็นภาคีพันธมิตรที่เข้า
มาช่วยเป็นกรรมการโครงการร้าน Farmer Shop โดย
ดร.ตุ้มเป็นหัวแรงสำาคัญของบริษัทออกานิคไทยแลนด์
ซึ่งได้ริเริ่มที่จะพัฒนาพืชผักออการ์นิค จำาได้ว่าเมลอน ก็
เป็นสินค้าในใจที่ ดร.ตุ้มริเริ่มมาเมื่อ 6-7 ปีก่อน และได้
ไปใช้สถานที่อำาเภอนาโส่ จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นดินแดน

บู๊ท บริษัท อดัมส์เอนเตอร์ไพรเซส จำากัด
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ของชาวนาคุณธรรมในเรื่องของการ
เพาะเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศออการ์นิค
และปลูกเมลอน มาวันนี้เราเห็นบู๊ทขอ
งอดัมส์นา่ สนใจมากทีเดียวค่ะ และทีน่ า่
ตืน่ ตาตืน่ ใจก็คอื มีพชื ผักออการ์นคิ หลาย
ชนิด น่าจะมากกว่า 20 ชนิด ลองดูใน
ภาพ พอเห็นหน้าต่างก็ทักทายกันด้วย
ความดีใจ ดร.ตุม้ เล่าให้ฟงั ว่าโครงการส่ง
เสริมการปลูกพืชผักออการ์นคิ ได้ขยายผล
ไปในหลายจังหวัดทั้งในภาคเหนือ ภาค
อีสาน ภาคกลาง แต่ที่สำ�คัญไม่เน้นส่ง
เข้าห้าง เพราะสู้เรื่องของค่าการตลาด
ไม่ไหว เน้นไปส่งที่ร้านเฉพาะทางเกี่ยว
กับอาหารสุขภาพ และเน้นในเรื่องของ
การส่งสินค้าถึงสมาชิกมากกว่า วันนั้น
ดร.ตุ้มฝากมันเทศใส่ถุงให้มาชิม
บูท๊ ทีส่ อง เราเจอกลุม่ พีน่ อ้ งสอง
ตำ�บล นำ�โดยคุณสังเวียน ยืนเด่นเป็นสง่า
ในบูท๊ ศูนย์เรียนรูพ้ นี่ อ้ งสองตำ�บล อำ�เภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ดีใจจริงๆค่ะ
ว่าเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเห็นศักยภาพ
ของกลุ่มพี่น้องสองตำ�บลในเรื่องการ
ปลูกพืชผักออการ์นิค จึงช่วยสนับสนุน
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะขยายผลพัฒนา
เกษตรกรที่สนใจปลูกพืชผักออการ์นิค
เยื้องออกไปอีกหน่อยก็จะเห็น
บู๊ทของตลาดสุขใจสัญจร จัดบู๊ทดูดีที

บู๊ทกลุ่มพี่น้องสองตำ�บล
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เดียว มีผลิตภัณฑ์ทนี่ า่ สนใจมา
โชว์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แบรนด์
ปฐม ซึง่ เป็นเครือ่ งส�ำอางทีผ่ ลิต
จากวัตถุดบิ ในเมืองไทย ไม่วา่
จะเป็นนำ�้ มันมะพร้าว ชาหลาก
หลายชนิด อาทิ ชาบัว ชาตะ
ไคร้ในบรรจุภัณฑ์ สวยหรูไม่
น้อยหน้าผู้ประกอบการราย
อื่น แล้วที่ส�ำคัญ ฝีมือระดับ
สวนสามพรานท�ำเอง คุณอรุษ
ท�ำเองต้องไม่ธรรมดาและก็ได้
รับความสนใจไม่น้อยทีเดียว
ระหว่ า งเดิ น เก้ ๆ
กั ง ๆ ก็ เจอคุ ณ อู๊ ด ซึ่ ง เป็ น
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หนองบัวแดงมาจับมือ ต่างคน
ต่างดีอกดีใจ เพราะไม่เจอกัน
นาน คุณอู๊ดมองเห็นอาจารย์
เลยเดินเข้ามาทักทายจูงมือจูงไม้เข้าไป
เยี่ยมที่บู๊ทและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก คุณ
อูด๊ เล่าให้ฟงั ว่าได้น�ำ ข้อแนะนำ�ของเราไป
ขยายผลในวิสาหกิจชุมชน โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกชาใบหม่อนที่จะเป็น
อาหารเลี้ยงตัวไหม เพื่อนำ�มาปั่นเป็น
เส้นไหมนำ� มาทอผ้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอมือของคุณอูด๊ มีสสี วยและย้อมด้วยสี
ธรรมชาติ ซึง่ คุณอูด๊ เล่าให้ฟงั ว่าได้ขยาย
ตลาดไปในหลายประเทศ โดย
เฉพาะประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ให้ความ
สนใจมากๆ และที่สำ�คัญตอน
นี้กำ�ลังก่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้
ก่อนจากกันคุณอู๊ดขอโอกาสที่
จะมาเตรียมพัฒนาหลักสูตรของ
ศูนย์เรียนรูท้ หี่ นองบัวแดง แล้ว
ให้นัดหมายมาอีกครั้ง
แวะไปที่ บู๊ ท ของคุ ณ
สะอาด เจ้าของโปรดักส์ไพร

บู๊ทตลาดสุขใจสัญจร

บู๊ทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองบัวแดง

บู๊ทไพรทิพ

บู๊ทแองเจิลออร์กานิค

ทิพย์กระเจี๊ยบออการ์นิคอบ
กรอบบรรจุถุง ดีใจมาก จำ�ได้
ว่าเมื่อ 4-5 ปีก่อน ตอนที่คุณ
สะอาดเป็นกรรมการโครงการ
ร้าน Farmer Shop เราได้
แนะนำ�ให้เชื่อมโยงเครือข่าย
กับเกษตรกรเพือ่ ผลิตกระเจีย๊ บ
ป้อนโรงงานของคุณสะอาจ แต่
ในช่วงเวลานัน้ มีขอ้ จำ�กัดจึงหยุด
ไปก่อน ปัจจุบนั ทีเ่ ห็นในงาน มี
โปรดักส์กระเจีย๊ บออการ์นคิ จำ�หน่ายแล้ว
แต่ทนี่ า่ สนใจจริง ๆ คือ ผลิตภัณฑ์กล้วย
หอมทองอบกรอบชื่อ”ใช่เลย”เป็นเรื่อง
น่าดีใจทีผ่ ปู้ ระกอบการเอส เอ็ม อี อย่าง
คุณสะอาดได้มีลูกชายมาเป็นผู้สืบทอด
ทายาทและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
อย่างน่าสนใจ ก่อนจากกันก็อดุ หนุนกัน
ไปตามธรรมเนียมค่ะ
ข้อสังเกตในงานพบว่า ผลิตภัณฑ์
ข้าวไรซ์เบอร์รจี่ ะมาแรง เพราะเห็นมีบทู๊
ข้าวไรซ์เบอรีใ่ ห้ชมิ มากกว่า 20 บูท๊ เราก็
นึกใคร่ครวญในใจ แต่ไม่ได้เอ่ยปากอะไร
จะขอติดตามดูต่อไป
อีกบูท๊ หนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือ ผลิตภัณฑ์
ของแองเจิลออการ์นคิ ผูป้ ระกอบการสอง

“บู๊ทผลิตภัณฑ์ซองเดอร์”

สามีภรรยาและมีลูกชายประจ�ำบู๊ทด้วย
บอกว่าตัง้ ใจท�ำขึน้ มาเพราะสนใจ แล้วก็
มีแรงบันดาลใจมาจากลูกสาว เธอเล่าให้
ฟังว่าโลโก้ผลิตภัณฑ์กเ็ ป็นรูปวาดทีล่ กู สาว
ยกร่างให้ ผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่เป็นเครือ่ ง
ส�ำอางประทินผิวที่ใช้วัตถุดิบเป็นน�้ำมัน
มะพร้าว เราได้คยุ กันและนัดหมายมาคุย
รายละเอียด เพราะน่าสนใจทีผ่ ปู้ ระกอบ
การเน้นเรื่องของการท�ำอีคอมเมิร์ส ส่ง
ไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญีป่ นุ่
และไม่คดิ ขายส่งผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
เพราะสูเ้ รือ่ งของค่าใช้จา่ ยการตลาดไม่ไหว
และไม่อยากถูกเอาเปรียบ อย่างไรก็ดี มี
ข้อสังเกตอยูเ่ ล็กน้อยส�ำหรับวัตถุดบิ ทีใ่ ช้
ในผลิตภัณฑ์อย่างเช่น น�ำ้ มันมะพร้าวหรือ

อะไรหลายอย่างทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ
แต่พบว่าส่วนใหญ่น�ำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ซึง่ เป็นข้อสังเกตว่า
เทคโนโลยีในเรือ่ งการหีบเย็นของ
นำ�้ มันมะพร้าวของประเทศไทย
ยังสู้ต่างประเทศไม่ได้เลยต้อง
อิมพอร์ตวัตถุดิบเข้ามา จึงเป็น
เรื่องที่จะได้ติดตามต่อไป
บูท๊ ผลิตภัณฑ์ ซองเดอร์
ของคุณฟ้า บูท๊ ใหญ่กว่าคนอืน่ ๆ
สวย และน่าสนใจทีเดียว ผลิตภัณฑ์ก็
เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของผู้บริโภค
อยู่แล้ว บู๊ทสยามพารากอนก็มาด้วย
โดยนำ�ผลิตภัณฑ์ออการ์นคิ มานำ�เสนอ
ให้เป็นทีป่ ระจักษ์ในสายตาของผูช้ มงาน
ทีน่ า่ สนใจคือ บูท๊ กาแฟออการ์นคิ
มีประมาณเกือบ 10 บูท๊ ได้ มีคนให้ความ
สนใจอุดหนุนประปราย ส่วนบูท๊ ผักออการ์
นิคน่าจะมีประมาณ 30 บู๊ทได้บางส่วน
จำ�หน่ายผักกระถางให้ซอื้ ไปปลูกทีบ่ า้ น
ก่อนออกจากงานก็แวะไปทีโ่ ซน
ของกระทรวงพาณิชย์ ช่วยสนับสนุน
น้องเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์กรอก
แบบสอบถามและอุดหนุนซุม้ ขายอาหาร
ออการ์นคิ ทีม่ อี ยู่ 7 เมือ่ รับประทานแล้ว
รู้สึกประทับใจ แล้วก็อิ่มอร่อยด้วยค่ะ
สรุปได้วา่ ในฐานะผูช้ มงาน รูส้ กึ
ประทับในในผลงานของกระทรวงพาณิชย์
และอยากให้กำ�ลังใจกับผุ้ประกอบการ
เอส เอ็ม อี ที่มาร่วมงานให้มีสามารถ
ดำ�เนินธุรกิจประสบความสำ�เร็จดังทีต่ งั้ ใจ
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