รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปที่ 3

นายอรุษ

โดย
นวราช สวนสามพราน
และคณะ

มีนาคม 2556

รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ
โครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปที่ 3
คณะผูวิจัย
1.คุณอรุษ นวราช
2.คุณสุทิศ จิราวุฒิพงษ
3.คุณชมพูนุช บุญราชแขวง
4.คุณวิชัย มีสวัสดิ์
5.คุณสุพจน สุขสมงาม

หัวหนาโครงการวิจัย
สวนสามพราน
สวนสามพราน
สวนสามพราน
สถาบันวิชาการดานสหกรณ

ที่ปรึกษา
1.คุณสุชาดา ยุวบูรณ
สวนสามพราน
2.รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ

โครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
ภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

สารบัญ
หนา
บทสรุปผูบริหาร

ก.

บทที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 คําถามวิจยั
1.3 วัตถุประสงค
1.4 ผลที่คาดหวัง
1.5 กรอบคิดการดําเนินวิจยั
1.6 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย

1
1
4
4
5
5
6

บทที่ 2 แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู เพื่อยกระดับเกษตร
ปลอดภัยสูเกษตรอินทรียเกษตรอินทรีย
2.1 การพัฒนาเครือขายในระดับตนน้ํา
2.2 การถายทอดองคความรูแขนงตางๆ
2.3 การพัฒนาเครือขายในระบบกลางน้าํ
2.4 กิจกรรมสงเสริมการตลาดรานคาตลาดสุขใจ
2.5 กิจกรรมความรวมมือภาคีเครือขายตลาดสุขใจ
บทที่ 3 แนวทางการพัฒนาการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
3.1 การพัฒนายกระดับมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย
สามพราน ริเวอรไซด
3.2 การพัฒนาแปลงเกษตรอินทรียกลุมภาคีเครือขาย
3.3 การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย

9
9
12
20
20
23
29
29
37
40

บทที่ 4 การดําเนินงานธุรกิจกลุมธุรกิจเชิงคุณคาที่มีตอดานเศรษฐกิจ
และสังคม
4.1 ผลการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาทีม่ ีตอ
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
4.2 ผลการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาทีม่ ีตอ
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม
4.3 ขอคนพบที่ไดจากการดําเนินโครงการวิจัย
4.5 ขอเสนอแนะการดําเนินโครงการวิจัย
ภาคผนวก

43
43
65
70
72

73
ภาคผนวกที่ 1 : ตารางกิจกรรม
74
ภาคผนวกที่ 2 : ระเบียบปฏิบตั ิของตลาดสุขใจ
80
ภาคผนวกที่ 3 : ใบลงทะเบียนรานคาตลาดสุขใจ
83
ภาคผนวกที่ 4 : แบบลงทะเบียนสมาชิกเครือขาย
86
ภาคผนวกที่ 5 : สรุปผลการประเมินความคิดเห็นลูกคาตลาดสุขใจ 88
ภาคผนวกที่ 6 : ผลการประเมินความคิดเห็นผูเขาอบรมปลูกผักอินทรีย
คุณภาพดี มีตลาดรองรับ
95
ภาคผนวกที่ 7 : ผลการประเมินความคิดเห็นผูอบรมปลูกผักอินทรีย 99
ภาคผนวกที่ 8 : การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
104

บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
โครงการวิจัยเครือขายธุรกิจเชิงคุณคาสวนสามพรานใน 2 ป ที่ผานมา มุงเนนไปที่
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาคีพันธมิตรใน
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีสวนสามพรานเปนแกนนําเครือขาย
การขับเคลื่อนเครือขายความรวมมือของภาคีพันธมิตรที่เห็นชอบในปณิธานรวม
“ภาคีทุกคนตองเขาใจถึงเกษตรอินทรีย โดยมีสวนสามพรานเปนเสาหลักในการใหความรูและ
ปญญา” ไดนําไปสูการกําหนดคุณคารวม (อุดมการณ) ของภาคี 4 ประการ ไดแก เชื่อมั่นใน
เกษตรอินทรีย หวงใยผูบริโภค เห็นชอบแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเชื่อมั่นในการ
พึ่งพาและรวมมือกัน (รูปที่ 1) และเปนที่มาของ “กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน”

รูปที่ 1 ปณิธานรวมของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
การดําเนินโครงการวิจัยในปที่ 1 ไดจัดเวทีเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่อง
เกษตรอินทรียและแนวความคิดการพึ่งพาและรวมมือกัน ตลอดจนแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยแกนนํา คือ สวนสามพราน ไดสนับสนุนการเปดพื้นที่เรียนรู และประสานความ
รวมมือกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสนับสนุนดนวิทยากร
และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในด า นเกษตรอิ น ทรี ย แ ละความรู ที่ ภ าคี พั น ธมิ ต รมี ค วามสนใจ โดย

กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน กอใหเกิดภาคีพันธมิตร
ทั้งสิ้น 6 กลุม (รูปที่ 2) กลุมอินทรียสามพราน กลุมแมบานตําบลสามพราน กลุมพัฒนา
ยั่งยืน กลุมปลูกขาวเกษตรยั่งยืน กลุมโอท็อปไรขิง และกลุมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ
จังหวัดนครปฐม
ผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ หมอดิน อ.สามพราน(สวนฝรั�ง)
“ความรู้เรื�องเกษตรอินทรีย์” 22 มิ.ย. 53

กลุ่มเกษตรอินทรีย์
ต.สามพราน

กลุ่มแม่บ้าน
ต.สามพราน

โรงเรียน
1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ : รร.วัดดงเกตุ (พรมเช็ดเท้า)
“แนะแนวอาชีพ/ตลาด-ผลิตภัณฑ์” (ครูมาลัยวรรณ)
พี�เหมียว

ศูนย์เรียนรู้

คุณสุกัญญา ผช.ผญบ. ต.สามพราน
สวนกล้วยไม้อินทรีย์ น�ํายาล้างจาน แชมพู
“ตลาดและผลิตภัณฑ์”

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
สวนสามพราน
กลุ่มเกษตร
ยั�งยืน

กลุ่มไร่ขิง
กํานันทิพวรรณ : ปธ.กลุ่มสตรี อ.สามพราน
(มีกองทุนของตนเอง) “ตลาด/ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร/
OTOP” (หลักการเกษตรอินทรีย์แนวตั�ง)

กลุ่มปลูกข้าว
เกษตรยั�งยืน

คุณตั�ม: จ.นครปฐม “GAP คุณวิชัย ประกอบทรัพย์”
22 มิ.ย. 53

คุณวิลิจ
จ.เพชรบุรี : ข้าว 7 สายพันธุ์
(หอมแดง/หอมนิล ฯลฯ)

รูปที่ 2 ภาคีพันธมิตรของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน (ระยะที่ 1)
ขอคนพบที่ไดจากการวิจัยในปที่ 1 ชี้ใหเห็นปญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกรและ
กลุมเกษตรกรที่เปนอยู ไดแก การขาดองคความรูเรื่องการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและ
สินคาเกษตรอินทรีย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
ออกสูตลาด และมีขอเสนอที่จะใหการขับเคลื่อนการพัฒนาสูระบบธุรกิจเชิงคุณคา ดวยการ
เติมเต็มความรูแกเกษตรกรและการสรางความเชื่อมั่นไววางใจแกผูบริโภค
สวนในการวิจัยในปที่ 2 มุงเนนการพัฒนาระบบการจัดการความรูสูชมชนของกลุม
ธุร กิ จ เชิ ง คุ ณค าสามพราน ศึก ษารูป แบบและแนวทางการยกระดับ คุณภาพสิน ค าเกษตร
ปลอดภัยและสินคาเกษตรอินทรีย และศึกษาแนวทางการจัดการโซอุปทานเกษตรปลอดภัย
เกษตรอิ น ทรี ย ภ ายใต ก ารดํ า เนิ น งานในรู ป ของกลุม ธุ ร กิ จ โดยผลการวิ จั ย ก อ ให เ กิ ด ภาคี
พันธมิตรที่เขามามีสวนรวมกับกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ภายใตปณิธานรวม จํานวน 6
กลุ ม ได แ ก กลุ ม พั ฒ นายั่ ง ยื น คลองจิ น ดา กลุ ม ชาวสวนส ม โอนครชั ย ศรี ศู น ย ก สิ ก รรม
ธรรมชาติทามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี กลุมเกษตรกรพี่นอง 2 ตําบล กลุมเกษตรกรคลอง
ใหม และกลุมเกษตรกรตําบลยายชา นอกจากนั้นไดจัดตั้งและดําเนินงาน “ตลาดสุขใจ” ใน
2

รูปแบบของตลาดชุมชนในวันเสารและวันอาทิตย เพื่อใชเปนกลไกการเรียนรูระหวางผูผลิต
และผูบริโภคเกี่ยวกับ “สินคาเกษตรอินทรีย”
ข้อมูลข่าวสาร

เครือข่ายผู้บริโภค

สื�อมวลชน
สกว.
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร
ตําบลคลองใหม่

กลุ่มเกษตรกร
ตําบลยายชา

ตลาดสุขใจ

ศูนย์เรียนรู้

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
สามพราน

กลุ่มเกษตรกรพี�น้อง
2 ตําบล

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี

กลุ่มพัฒนายั�งยืน
คลองจินดา

กลุ่มชาวสวนส้มโอ
นครชัยศรี

รูปที่ 3 ภาคีพนั ธมิตรของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน (ระยะที่ 2)
แมวาการริเริ่มกลไกตลาดชุมชนภายใตแบรนดตลาดสุขใจจะอยูในระยะเริ่มแรก
หากแตกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานที่มีโครงสราง
การบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน ภายใตกระบวนการที่มีสวนรวมของภาคีพันธมิตร
อย า งชั ด เจน จึ ง ทํ า ให ผ ลดํ า เนิ น การตลาดสุ ข ใจ ได รั บ การตอบรั บ อย า งเป น อย า งดี จ าก
ผูบริโภคทั้งในทองถิ่นและผูบริโภคที่นิยมบริโภคสินคาอาหารปลอดภัยและสินคาเกษตรอินทรีย
โดยมีมูลคาการจําหนายเฉลี่ยตอสัปดาหของภาคีเครือขายตลาดสุขใจจํานวน 39 รายนั้น อยู
ที่ 150,000 บาท มีรายไดในรอบ 10 เดือน รวมทั้งสิ้น 6,608,020 บาท มีผูบริโภคเขามา
อุดหนุนมากกวา 51,850 ราย อีกทั้งผลการประเมินความคิดเห็นจากผบริโภคอยูในระดับ “ดี
มาก” โดยมีเหตุผลสําคัญในการอุดหนุนวา เชื่อมั่นไววางใจเพราะตลาดสุขใจมีการดําเนินงาน
อยางมีแบบแผน อีกทั้งตองการอุดหนุนชุมชนดวย
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สถานการณ ดัง กล าว ชี้ ใ ห เ ห็น ผลลัพ ธ จ ากการวิ จั ยที่น อกจากจะช ว ยยกระดั บ
ความรู ความสามารถแกเกษตรกรผานกลไกศูนยเรียนรูแลว ยังชี้ใหเห็นรูปแบบการยกระดับ
คุณภาพสมรรถนะแกเกษตรกรดวยการใชกลไกตลาดเปดพื้นที่การเรียนรูรวมกันระหวางผูผลิต
และผูบริโภค ซึ่งกอใหเกิดประโยชนท้ัง 2 ฝาย ที่สําคัญ “ตลาดสุขใจ” ยังสรางความสนใจแก
ผูบริโภคในวงกวางผานกลไกสื่อประชาสัมพันธในหลายรูปแบบ
เพื่อเปนการตอยอดและขยายผลการยกระดับการผลิตเกษตรกรปลอดภัยและการ
ผลิตเกษตรอินทรียแกเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งการประเมินผลการดําเนินงานของ
กลุ มธุร กิจ เชิง คุณค าสามพรานทั้ ง ในด านเศรษฐกิ จ สัง คม การวิจัยในปที่ 3 นี้ จึ งจะมุง ให
ความสําคัญกับการดําเนินการโครงการนํารองในแปลงทดลองเกษตรอินทรีย ภายใตทีมพี่เลี้ยง
และผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําไปสูการขยายผลของเกษตรกรที่เปนภาคีพันธมิตรอยางเปนรูปธรรม
ตอไป ในขณะเดียวกันจะใชกลไกตลาดสุขใจเปนกลไกการขับเคลื่อนความรูความเขาใจเรื่อง
การบริโภคอาหารปลอดภัยและสินคาเกษตรอินทรียสูผูบริโภค โดยจะไดทําการประเมินผล
กระทบในการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจ สังคม ของภาคีพันธมิตรและชุมชน
2. คําถามวิจัย
1. ทําอยางไรจึงจะใชกลไกตลาดเพื่อจัดระบบการเรียนรูที่จะยกระดับการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียแกเกษตรกร
2. การยกระดับการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย (มาตรฐานQ) เกษตรกร
ควรดําเนินการอยางไร
3. บริบทของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน สงผลตอภาคีเครือขายดานเศรษฐกิจ
และดานสังคมหรือไม มากนอยเพียงใด
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูผานกลไกตลาดสูการยกระดับการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยสูการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูสินคา
เกษตรอินทรีย (มาตรฐานQ)
3. เพื่อประเมินผลการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมของภาคีพันธมิตรและชุมชน
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4. ผลลัพธที่คาดหวัง
1. การยกระดับสมรรถนะการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและสินคาเกษตรอินทรีย
แกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
2. มีตัวแบบธุรกิจชุมชนรูปแบบใหมที่ดําเนินการบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน
ที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนที่เศรษฐกิจ และสังคม
5. ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
1. การเปนสังคมเรียนรูของเกษตรกร ชุมชน ผูประกอบการ นักวิชาการ นักพัฒนา
เขามาชวยเหลือเกื้อกูลกันภายใตปณิธานรวม
2. สรางมูลคาเพิ่ม และผลประกอบการดานเศรษฐกิจแกภาคีเครือขายเขามามี
สวนรวม
6. กรอบคิดการดําเนินการวิจัย
กรอบคิดการวิจัยในปที่ 3 ของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานนั้น การวิจัยจะมุงให
ความสําคัญ การจัดทําโครงการนํารองในแปลงทดลองสําหรับเครือขายตางๆ เพื่อพัฒนาไปสู
การเปนศูนยเรียนรูเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ภายใตทีมพี่เลี้ยงผูเชี่ยวชาญ ทั้งดาน
กิจกรรมตนน้ํา กิจกรรมกลางน้ํา กิจกรรมปลายน้ํา โดยมีตลาดสุขใจ และศูนยเรียนรู ที่จะ
เชื่อมระหวางผูผลิต – ผูบริโภค เพื่อการยกระดับวิถีการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย ซึ่งจะมีกิจกรรมสําคัญ 3 ดาน ไดแก
1. การพัฒนาเครือขายในระดับตนน้ํา การพัฒนาเครือขายตนน้ําจะใชกลไกของ
ศูนยเรียนรูในการยกระดับความรูและทักษะในการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรแกเกษตรกร
ผูผลิตที่เปนสมาชิกของภาคีเครือขาย จากการผลิตสินคาเกษตร พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย
สูสินคาเกษตรอินทรีย โดยจะพิจารณาตามศักยภาพและความพรอมของตัวเกษตรกรผูผลิต
เปนสําคัญ ตลอดจนการทําแปลงเกษตรนํารอง เพื่อเปนศูนยถายทอดองคความรูในการรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัยและสินคาเกษตรอินทรีย
2. การพัฒนาเครือขายกลางน้ํา เกิดสังคมเรียนรูผานกลไกตลาดสูการยกระดับ
การผลิต เกษตรปลอดภัยสูก ารผลิ ตเกษตรอิ นทรีย จะเปนเรื่องของการพัฒ นาการบริห าร
จัดการกลุมธุรกิจเชิงคุณคาภายใตปณิธานที่กําหนด เพื่อการบรรลุเปาหมายรวมของกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
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3. การพั ฒ นาเครื อ ข า ยระดั บ ปลายน้ํ า เกิ ด ตั ว แบบการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ
รูปแบบใหม เปนกลไกในการขับเคลื่อนทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม กลไกการบริหารจัดการ
ตลาดสุขใจ พัฒนารูปลักษณตลาดใหจูงใจผูบริโภค เพื่อเปนแนวทางหลักปฏิบัติใหแกภาคี
เครือขายพันธมิตรในการยกระดับสินคาเกษตรปลอดภัยสูสินคาเกษตรอินทรีย

ภาพที่ 4 กรอบคิดการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ปที่ 3

7. ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
การดําเนินการวิธีวิจัยเปนไปตามขั้นตอน ดังนี้ (รูปที่ 5)
1. การประชุ ม ทํ าความเข าใจทบทวนเป าหมายร ว ม และมี ก ารวางแผนการทํ างาน
รวมกันมีการมอบหมายภารกิจ ตามตัวชี้วัดระหวางภาคีเครือขาย
2. การพัฒนาระบบการจัดการความรูผานกลไกตลาดสูการจัดระเบียบภาคีเครือขาย
เพื่อการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย การทําแปลงสาธิต
และการติดตามผลการปฏิบัติงาน
3. การประสานงาน กับหนวยงาน/องคกร/ผูประกอบการ เพือ่ ถายทอดองคความรูแก
ภาคีกลุมธุรกิจ การปฏิบตั ิอยางมีแบบแผนในการยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรปลอดภัยสู
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สินคาเกษตรอินทรียของภาคีพันธมิตร การศึกษาดูงานเพื่อการบูรณาการความรวมมือกับ
ผูเกี่ยวของ
4. การติ ด ตามและประเมิ น ผล การสั ง เคราะห / ถอดบทเรี ย นร วมกั น การเผยแพร
ประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจแกผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาเกษตรปลอดภัยและสินคา
เกษตรอินทรีย
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์/มาตรฐาน (Q) / การบริหารจัดการตลาดชุมชน / การจัดการกองทุน

เริ�มต้น

- ประชุมทําความเข้าใจ
- ทบทวนเป�าหมายร่วมกัน
- วางแผนปฏิบัติการวิจัย
- มอบหมายภารกิจ

- การดําเนินการตลาด
จัดระเบียบการเรียนรู้
- การพัฒนาระบบ
การรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์
- การจัดทําแปลงสาธิต
- การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

- ประสานหน่วยงาน/
องค์กร/ชุมชน ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
ภาคีกลุ่มธุรกิจฯ
- การปฏิบัติการเพื�อยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตรปลอด
ภัยสู่เกษตรอินทรีย์
- ความร่วมมือผู้เกี�ยวข้อง

- การวิเคราะห์ถอดบทเรียน
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แก่ผู้บริโภคเรื�องเกษตร
ปลอดภัย-เกษตรอินทรีย์
- การติดตามประเมินผล

ทีมพี�เลี�ยง/คณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปที่ 5 ขั้นตอนและวิธกี ารวิจัย ปที่ 3
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สิ�นสุด

8. แผนการวิจัย ปที่ 3
กิจกรรม

1

2

3

4

5

เดือนที่
6 7 8

9

10 11

12

1. การประชุมทําความเขาใจ/ทบทวนเปาหมาย

รวมกัน
2. การวางแผนปฏิบัติการวิจัย/มอบหมายภารกิจ

ภาคี
3. การดําเนินการตลาดสุขใจเพื่อจัดระเบียบการ
เรียนรู
4. การจัดทําแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน Q
5. การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
6. การถายทอดองคความรูผานกลไกศูนยเรียนรู/
การศึกษาดูงาน
7. การติดตามประเมินผล
8. การสังเคราะห/ถอดบทเรียน
9. การจัดทํารายงานความกาวหนาและรายงาน
ฉบับสมบูรณ
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บทที่ 2
แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู เพื่อยกระดับเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย
2.1 การพัฒนาระบบการเรียนรูผานกลไกตลาดสูการยกระดับสินคาเกษตรปลอดภัยสู
สินคาเกษตรอินทรีย
ทีมวิจยั มุงเนนใหความสําคัญ เกี่ยวกับการจัดทําแปลงเกษตรอินทรียสาธิต เพื่อใช
เปนแปลงเกษตรอินทรียตัวอยางใหแกภาคีเครือขายตาง เพื่อพัฒนาไปสูการเปนศูนยเรียนรู
เกษตรอินทรียภายใตทีมพีเ่ ลี้ยงและผูเชีย่ วชาญ ทั้งดานกิจกรรมตนน้ํา กิจกรรมกลางน้ํา
กิจกรรมปลายน้ํา โดยมีตลาดสุขใจเปน และศูนยเรียนรูที่จะเชื่อมระหวางผูผลิต-ผูบริโภค
เพื่อการยกระดับวิถีการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูสินคาเกษตรอินทรีย ซึ่งจะมีกิจกรรม
สําคัญ 3 ดาน ไดแก
2.1.1 การพัฒนาเครือขายในระดับตนน้ํา การพัฒนาเครือขายตนน้ําจะใชกลไก
ของศู น ย เ รี ยนรู ใ นการยกระดั บ ความรู และทัก ษะในการพัฒ นาการผลิ ต สิ น ค าเกษตรแก
เกษตรกรผูผลิตที่เปนสมาชิกของภาคีเครือขาย จากการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูสินคา
เกษตรอินทรีย โดยจะพิจารณาตามศักยภาพและความพร อมของตัวเกษตรกรผูผลิตเป น
สําคัญ ตลอดจนการทําแปลงเกษตรอินทรียตัวอยางนํารอง เพื่อเปนศูนยถายทอดองคความรู
ในการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัยและสินคาเกษตรอินทรีย โดยทางสวนสามพราน
ใชพื้นที่เกษตรในเนื้อที่ประมาณ 30 ไร เพื่อใชเปนแปลงเกษตรอินทรียสาธิต และใหกลุมภาคี
เครือขายที่สนใจเขามาเปนผูผลิตในการจัดการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ภายใตการกํากับ
ดูแลของทีมพี่เลี้ยง และผูเชีย่ วชาญ ตลอดจนการฝกอบรมหลักสูตรการจัดการการผลิตสินคา
เกษตรอินทรีย
ในระยะเริ่ ม แรกหลั ง จากผ า นโครงการป ที่ 2 แล ว ผลการติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานของการยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรปลอดภัยสูสินคาเกษตรอินทรีย โดยทีมวิจัย
เขาไปสงเสริมระดับตนน้ําไมทั่วถึงเนื่องจากพื้นที่เกษตรกรในแตละกลุมหางไกลกันมาก ทําให
เปนปญหาในการเขาติดผลอยางตอเนื่องไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ในโครงการระยะที่ 3 นี้
ทีมวิ จัยเล็งเห็น วาควรเริ่มจากแปลงพื้น ที่ตัวอย างกอน โดยจัดทําเปนแปลงเกษตรอิน ทรี ย
ภายใตการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ระดับสากล เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู
ใหแกกลุมเครือขาย ซึ่งไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ คือ สวนสามพราน เปนผูใหใช
พื้นที่ เกษตรกรผูปฏิบตั ิ คือ คุณสุชิน มาลัยทอง กลุมพัฒนายั่งยืน ซึ่งเปนสมาชิกในเครือขาย

กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ที่ผลผลิตผลไมจําหนายในตลาดสุขใจ เขามามีสวนรวมในการ
ดํ าเนิ น ระบบเกษตรอิ น ทรี ย และได รับ การสนับ สนุ น ด านองค ค วามรู จ ากผู เ ชี่ ยวชาญ จาก
สถาบันวิชาการดานสหกรณ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถายทอดองคความรูแขนงตางๆ
ดานการผลิตสินคาเกษตร และการจัดการดานการยกระดับสินคาเกษตรอินทรียสูระดับสากล
โดยรวมมือกันจัดทําแปลงเกษตรอินทรียแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชผัก ปลูกไมผลยืน
ตนแบบผสม และการปลูกไมผลแบบเชิงเดี่ยว อาทิ สมโอ มะนาว โดยมีคุณสุชิน มาลัยทอง
เปนเกษตรผูผลิต ภายใตระบบการจัดการเกษตรอินทรีย “การจัดการระบบการผลิตพืชแบบ
องครวม” เปนระบบที่ใหความสําคัญกับการวางแผนการจัดการปลูกพืชที่ประกอบดวยระบบ
ตางๆ ที่นํามาผสมผสานกับวิธีการผลิตพืชอินทรีย ตั้งแตกระบวนการเตรียมพื้นที่ การปลูก
การดูแล และการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตลาด ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญให
คําแนะนําตั้งแตกระบวนการปรับปรุงบํารุงดิน ใหมีความเหมาะสมกับพืชแตละชนิด การปลูก
พืชที่ถูกตองเหมาะสม การปฏิบัติดูแลรักษาพืชโดยวิธีทางชีวภาพและวิธีทางธรรมชาติ
ในระยะเริ่มโครงการจัดทําแปลงสาธิตเกษตรอินทรียต้ังแตเดือนมกราคม 2555
เปนตนมา คุณสุชิน มาลัยทอง เกษตรกรนํารองเขากํากับดูแลเครื่องจักรเขาปรับปรุงพื้นที่
หลังจากถูกน้ําทวม โดยจัดทําแนวคันดินเพื่อปองกันน้ําทวม เหตุผลที่ คุณสุชิน มาลัยทอง เขา
มามีสวนรวมในพื้นที่เพื่อผลิตสินคาเกษตรอินทรียมาตรฐานระดับสากลนี้ แตกอนคุณสุชินเคย
ผลิตแบบเกษตรเคมีในการทําสวนผลไม แตก็ทราบดีวาผลกระทบของเคมีเปนอยางไร ตนไมมี
ทางเลือกเนื่องจาก เปนอาชีพและตองหาเลี้ยงครอบครัวของตน ผลที่ไดรับในการทําเกษตร
แบบเคมี ขอดี คือ ไดผลผลิตเร็วตามที่ผูบริโภคตองการ คุณภาพดี ผิวสวยตามตองการ มีการ
จัดการงายการใชสารเคมีก็ใชงายสะดวก และใชไมบอย ขอเสียของระบบเคมี คือ เกิดการ
สะสมสารพิษตกคางในรางกายของผูใชสารเคมีชนิดตางๆ ทําใหรางกายออนแอ เกิดอาการ
ปวยงาย และที่สําคัญราคาของสารเคมีสูงมาก
ผลกระทบอีกอยางหนึ่งที่เกิดขึ้น เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อมีผลผลิตมา
ก็ถูกกดราคาจากพอคาคนกลางที่รับซื้อผลผลิต เมื่อจําหนายผลผลิตแลวไมคุมคากับราคา
ตนทุนที่ลงไปกับคาปุยและยาไมเกิดเปนผลกําไรหลังจากการจําหนายผลผลิตแลว จึงเกิดเปน
หนี้สินขึ้น เมื่อทางสวนสามพราน มีโครงการเกษตรอินทรียมาเผยแพรใหแกกลุมเครือขายธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน ตนเองจึงสนใจรวมโครงการ เหตุผลเพื่อใชเปนแปลงสาธิตการทําเกษตร
อินทรีย และนําองคความรูที่จะไดรับถายทอดใหแกสมาชิกภายในกลุมเรื่องเกษตรอินทรียดวย
เนื่องจากการทําแบบเกษตรอินทรีย ไมใชสารเคมีปลอดภัยทั้งผูผลิตและผูบริโภค ที่สําคัญมี
ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาคอยใหความรูในกระบวนการผลิตตอเนื่อง
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เพื่อที่จะทําใหเกิดเปนแปลงเกษตรอินทรียตัวอยางที่ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ระดับสากล เปนตนแบบใหแกเกษตรกรที่สนใจตอไป

ภาพที่ 2.1 การปลูกพืชตามระบบเกษตรอินทรีย
หลังจากทําการปรับพื้นทีใ่ หม สวนสามพรานใหคณ
ุ สุชิน เขามารวมปฏิบตั ิดานการ
ผลิตไมผล เพือ่ เปนแกนนําตนแบบ โดยใชองคความรูที่ไดรับจากการอบรมผนวกกับทักษะทีม่ ี
อยู ในการผลิตพืชอินทรียในแปลงเกษตรอินทรียของสวนสามพราน
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2.1.2 การถายทอดองคความรูแขนงตางๆ ตามระบบการผลิตพืชอินทรีย เปน
การถายทอดองคความรูใหแกทีมวิจัย และผูเขารวมโครงการไดเรียนรูไปพรอมๆ กัน ตั้งแต
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพดิน เพื่อความเหมาะสมของการปลูกพืช โดย ผศ.ดร.ศวพร ศุภ
ผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถายทอดองคความรู ทําใหทีมวิจัย และคุณสุชิน มาลัยทอง ให
ไดเขาใจถึงหลักการตรวจสอบคุณภาพดิน และการปรุงดินใหเหมาะสมกับตามความตองการ
ของพืชแตละชนิดทําใหคุณสุชินสามารถนํามาประยุกตใชกับพื้นที่ของตนเองได ทําใหทราบได
วาพื้นที่ของตนคุณภาพดิน มีความเหมาะสมกับการปลูกพื้น ที่ตองการหรือไม และหากไม
เหมาะสมจะไดจัดการปรุงดินตามหลักสูตรที่ไดเรียนรูมา เพื่อใหธาตุอาหารในดินมีความ
เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการพืชที่ปลูก

ภาพที่ 2.2 ถายทอดองคความรูกระบวนการตรวจสอบคุณภาพดิน
การถ า ยทอดองค ค วามรู เ รื่ อ ง จุ ลิ น ทรี ย ค วบคุ ม โรคพื ช โดย ดร.สุ พ จน กาเซ็ ม
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ให เ ข า ใจถึ ง กระบวนการผลิ ต จุ ลิ น ทรี ย เ พื่ อ ควบคุ ม โรคพื ช
ตลอดจนวิธีการใช การสังเกตการระบาดและการเขาทําลายของโรคพืช เพื่อใชเปนชีวภัณฑ
ปองกันและควบคุมโรคพืชแทนการใชสารเคมี โดยมีการสอนสาธิตและใหผูเขารวมไดลงมือ
ปฏิบัติผลผลิตเชื้อจุลินทรียและนํากลับไปใชประโยชน อีกทั้งเปนการลดตนทุนในดานการผลิต
เรื่องการปองกันควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ที่จะเปนปญหาใหแกพืชที่ปลูก สามารถผลิตใช
เองไดอยางปลอดภัย
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ภาพที่ 2.3 ถายทอดองคความรูกระบวนการผลิตจุลินทรียเพื่อควบคุมโรคพืช
การถายทอดองคความรูเรื่อง ไสเดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช โดย ดร.นุชนาท ตั้ง
จิตสมคิด กรมวิชาการเกษตร มาถายทอดความรูเรื่องการผลิตไสเดือนฝอยควบคุมแมลง
ศัตรูพืช หลังจากฟงการบรรยายไดรูถึง การวิธีการใชประโยชนของไสเดือนฝอยในการควบคุม
แมลงศัตรูพืชสวนในภาคบายเขาสูการปฏิบัติการผลิตไสเดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช รู
ขั้นตอนการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง ผูเขารวมอบรมไดลงมือปฏิบัติ คุณสุชินลงมือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่ทางวิทยากรสอนสาธิต จนสามารถทําไดอยางถูกตองและสามารถนํา
กลับไปทําเองที่บานได เพื่อนํามาใชควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงไมผลของตนเอง

ภาพที่ 2.4 การผลิตไสเดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช
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การถายทอดองคความรูเรื่องเชื้อบีที และแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลง โดยรศ.
ดร.จริยา จันทรแสง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บรรยายใหความรูเรื่องการใชเชื้อบีที และ
แมลงศัตรูธรรมชาติ การใชเชื้อบีทีในการควบคุมแมลง ตองใชใหถูกวิธีและชนิดของแมลงศัตรู
การสังเกตลักษณะความแตกตางของแมลงศัตรูธรรมชาติ

ภาพที่ 2.5 อบรมเรื่องเชื้อบีที และแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลง
การอบรมเรื่องการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิต และการบรรจุผลผลิตพืชผัก โดย ดร.ป
ยานุช จุลกะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถายทอดองคความรูในเรื่องการจัดการผลผลิตและ
การรักษาคุณภาพผลผลิตกอนการจําหนาย ออกสูผูบริโภค การเก็บรักษาเมล็ดพันธุเพื่อการ
ขยายพันธุตอไป

ภาพที่ 2.6 การเก็บรักษาคุณภาพผลผลิต และการบรรจุผลผลิตพืชผัก
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จากการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ คุณสุชินนําความรูที่ไดรับมาปรับใชกับแปลงปลูกของ
สวนสามพราน ในพื้นที่ที่มีการปลูกไมผลยืนตนคุณสุชินนําองคความรูที่ไดรับมาทดลองปฏิบัติ
จริง ตั้งแตกระบวนการจัดการปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับความตองการของพืชที่ปลูก การใช
ชีวภัณฑในการควบคุมแมลงศัตรูและโรคพืช ตลอดจนเปนแปลงเกษตรอินทรียตนแบบใหแก
เกษตรกรเครือขายที่สนใจในเรื่องเกษตรอินทรีย และผูสนใจทั่วไป โดยมีทีมพี่เลี้ยง อีกทั้งมี
ผูเชี่ยวชาญที่คอยใหคําแนะนํา และคอยติดตามผลอยางตอเนื่อง

ภาพที่ 2.7 การปรับปรุงบํารุงดินตามหลักสูตรที่ไดรบั
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ภาพที่ 2.8 การปฏิบตั ิดูแลรักษาตามหลักสูตรทีไ่ ดรบั
ผลจาการอบรมเรียนรูและนํากลับมาใช ทําใหคณ
ุ สุชินนําความรูทไี่ ดรับ มาปรับใช
ใหเขากับการปฏิบัติจริงในแปลง ตลอดจนสวนสามพรานก็ยังคอยเปนพี่เลี้ยงติดตามผลการ
ดําเนินงานของคุณสุชิน อยางตอเนื่อง ทั้งดานการจัดการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการ
ควบคุมโรคและแมลงศัตรูโดยวิธีทางชีวภาพ
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หลังจากมีแปลงสาธิตที่เห็นเปนรูปธรรมแลว คุณสุชินเริ่มเกิดประสบการณผนวก
กับทักษะดานการเกษตรที่ตนเองมีอยู จึงเริ่มปรับเปลี่ยนประยุกตระบบเกษตรอินทรียที่ไดเรียน
มาใชกับสวนที่บานของตนเอง เพื่อใหเปนสวนผลไมอินทรียอยางแทจริงตามกระบวนการและ
องคความรูที่ไดรับมาจากการฝกอบรมและการปฏิบัติจริง มีทีมพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนําใน
เรื่องตางๆ อีกทั้งในอนาคตยังจะเปนผูถายทอดองคความรูดานเกษตรอินทรีย แกเครือขาย
ธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานในตลาดสุขใจรวมไปจนถึงลูกคาที่มีความสนใจเรื่องเกษตรอินทรียได
คุ ณ สุ ชิ น มาลั ย ทอง เริ่ ม เรี ย นรู แ ละดํ า เนิ น การปฏิ บัติ จ ริ ง ในพื้ น ที่ แ ปลงเกษตร
อินทรีย ของสวนสามพราน ซึ่งพอจะเห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของคุณสุชิน มาลัยทอง
ในระยะหลังเริ่มเขาใจถึงหลักการและระบบการทําเกษตรอินทรียอยางมีแบบแผนและมีข้ันตอน
เหมือนกอนที่เคยปฏิบัติมา คุณสุชินเลาวาแตกอนทําเกษตรแบบตามใจตนเองอยากจะใชหรือ
ฉีดยาเคมีอะไรก็ได ที่ใชแลวไดผลรวดเร็วมีผลผลิตจําหนายอยางรวดเร็ว แตมิไดมองยอนกลับ
ถึงผลกระทบที่จะตามมาในภายหลัง ทั้งดานตนเอง สภาพแวดลอม และดานเงินลงทุน คิด
เพียงอยางเดียววา ทําแลวตองขายไดราคาดีมีผลกําไร แตผลสุดทายหลังจากขายผลผลิตแลว
กลับไมเกิดผลกําไรจากการลงทุนไป เนื่องจากคาปุยเคมีและสารเคมีที่มีราคาสูงถามวาตนเอง
รูจักเรื่องเกษตรอินทรียหรือไม ก็พอมีความรูอยูบางจากการศึกษาจากผูรูจากที่ตางๆ และ
นํามาปรับใชกับการทําเกษตรของตนเองแตเปนไปในทิศทางของเกษตรเคมีผสมกับเกษตร
อินทรีย เคยมีนักวิชาการเกษตรเขามาอบรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย สงเสริม
แนะนํ าให เกษตรกรลด ละ เลิก การใชสารเคมี ใ นการทําการเกษตร แตนัก วิชาการเขามา
สงเสริมแนะนําเพียงครั้งเดียวเมื่อจบโครงการอบรมแลวก็หายไปเลย พอเกษตรเริ่มปฏิบัติตาม
แบบอยางที่ไดเรียนรูมา เมื่อเกิดปญหาและอุปสรรคขึ้น เกษตรก็ขาดผูเชี่ยวชาญที่จะคอยให
คําแนะนําแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตอได ผลทางออกสุดทายเกษตรกรก็กลับมาใชวิธีแบบเกษตร
เคมีอยางที่เคยทํามา
จนกระทั่งเริ่มเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติกับทางสวนสามพราน ตั้งแตเกิดตลาดสุข
ใจขึ้น ซึ่งเปนแหลงที่เอื้อประโยชนใหกับทางเกษตรกรจริงๆ คุณสุชิน มาลัยทอง ไดเริ่มเขาใจถึง
หลักการและระบบการทําเกษตรอินทรียอยางมีแบบแผนและมีข้ันตอน โดยการติดตามผลจาก
ทีมพี่เลี้ยงที่คอยใหคําปรึกษาตลอดจนองคความรูในแขนงตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ ที่ทางสวน
สามพรานจัดสรรมาถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกร ทําใหเกิดการวางแผนการผลิต การ
ใชทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยูนํากลับมาแปรสภาพแลวนํามาใชใชเกิดประโยชน ซึ่งเปนการ
ลดตนทุนในการผลิตไดอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเขาใจหลักการผลิตเกษตรอินทรียสูการรับรอง
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มาตรฐานระดับสากลเพื่อการเพิ่มมูลคาของผลผลิตใหมีมูลคาที่สูงขึ้นจากที่เปนอยูเมื่อกระจาย
ผลผลิตออกสูแหลงผูบริโภคภายนอกที่นอกเหนือจากตลาดสุขใจ
จากผลการดําเนินการการยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย
ประโยชนที่สวนสามพรานไดรับจากการดําเนินโครงการ คือ ไดเรียนรูการอยูรวมกันกับชุมชน
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ร วมกั น อย า งเปน ธรรม โดยตั วผูผลิ ต คื อ เกษตรกรได มี พื้ น ที่ ใ นการทํ า
การเกษตรและลงมือปฏิบัติดูแลรักษาแปลงเกษตรจนเกิดมีผลผลิต โดยมีสวนสามพรานเปนผู
ลงทุนในการผลิตให เมื่อมีผลผลิตจําหนายแลวจึงแบงผลกําไรกัน สวนสวนสามพรานได
ประโยชนในทางธุรกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหแกลูกคาที่มาใชบริการกับโรงแรมสวนสาม
พราน อีกทั้งยังไดแหลงวัตถุดิบที่เปนอินทรียเขาสูครัวของโรงแรมเพื่อใชในการประกอบอาหาร
เมนูตางๆ ใหแกลูกคาอีกดวย ตลอดจนเปนแหลงถายทอดองคความรูดานเกษตรอินทรียใหแก
ผูสนใจทั่วไป เปนแหลงที่สื่อแขนงตางๆใหความสนใจในประเภทของธุรกิจโรงแรมและการ
ทองเที่ยวในระดับตนๆ ดานการรักษสิ่งแวดลอมควบคูกับการประกอบธุรกิจ

ภาพที่ 2.9 ผลที่ไดรบั จากการดําเนินการระบบเกษตรอินทรียของผูผลิต
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ภาพที่ 2.10 ผลที่ไดรบั จากการดําเนินการระบบเกษตรอินทรียของสวนสามพราน
แปลงเกษตรอินทรียนํารองสวนสามพราน ดําเนินมาไดระยะหนึ่ง เริ่มเปนที่สนใจ
ของเกษตรกร และลูกคาทั่วไปที่ใชบริการของโรงแรมสวนสามพราน ทั้งไทยและตางชาติ เขา
มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานการทําฟารมระบบอินทรีย อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบนั
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2.1.3 การพัฒนาเครือขายในระบบกลางน้ํา เกิดสังคมเรียนรูผานกลไกตลาดสูการ
ยกระดับการผลิตเกษตรปลอดภัยสูการผลิตเกษตรอินทรีย จะเปนเรื่องของการพัฒนาการ
บริหารจัดการกลุมธุรกิจเชิงคุณคาภายใตปณิธานที่กําหนด เพื่อการบรรลุเปาหมายรวมของ
กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน โดยมีตลาดสุขใจเปนศูนยรวมในการพัฒนาการบริหารจัดการ
กลุมธุรกิจเชิงคุณคา มีการคัดเลือกคณะกรรมการตลาด เพื่อเปนตัวแทนในกลุมภาคีเครือขาย
ธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน โดยมีอํานาจในการรวมพิจารณาการดําเนินกิจกรรมของตลาดสุขใจ
เปนสื่อกลางใหกิจกรรมตลาดสุขใจดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง
กิจกรรมสงเสริมการตลาดรานคาตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจไดมีโอกาสเขารวมงาน 9
บันดาล สูการวิจัย ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มี
ตัวแทนรานคาตลาดสุขใจ เขารวมออกราน จํานวน 16 ราน เพื่อจําลองตลาดสุขใจไวในงาน
ผลการตอบรับจากลูกคาที่เปนลูกคารายใหมๆ ที่ยังไมเคยรูจักตลาดสุขใจ และยังไมเคยไป
ตลาดสุขใจ เกิดความสนใจ ในรูปแบบการจัดตลาด อีกทั้งเปนตลาดสินคาเกษตรที่มาจาก
เกษตรกรหรือกลุ ม แม บ านผลิ ต เอง ในมุม มองของตัวแทนรานคาตลาดสุขใจ เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธตลาดสุขใจสูตลาดภายนอก และใหผบู ริโภครายใหมๆ ไดรจู ักตลาดสุขใจมากขึ้น

ภาพที่ 2.11 กิจกรรมสงเสริมการตลาดรานคาตลาดสุขใจ
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ตลาดสุขใจไดมีโ อกาสเปดรับ กลุม เครื อขายเกษตรจังหวัดจั นทบุ รี และจั งหวัด
ระยอง เขารวมจัดกิจกรรมงานแสดงสินคาเกษตรปลอดภัยและสินคาแปรรูป ประจําป 2555
ขอใชสถานที่ตลาดสุขใจรวมจัดงาน โดยมีกลุมสินคาเกษตรของสหกรณจังหวัดจันทบุรี และ
สหกรณจังหวัดระยอง รวมแสดงสินคา ระหวาง วันที่ 18-19 สิงหาคม 2555 ณ ตลาดสุขใจ มี
พิธีเปดอยางเปนทางการโดยกลุมสหกรณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง ภายในงานมีการ
จัด โชว ชิม แจก สินคาที่นํามาจัดแสดง อีกทั้งเปนการประชาสัมพันธสินคาดีของทั้ง 2 จังหวัด
เปนชองทางการเจรจาแลกเปลี่ยนสินคา เพื่อการจําหนายระหวางเกษตรกรดวยกันเอง ทําให
บรรยายการภายในตลาดสุขใจคึกคักขึ้น มีลูกคาใหความสนใจเปนอยางมาก

ภาพที่ 2.12 กิจกรรมงานแสดงสินคาเกษตรปลอดภัยและสินคาแปรรูป
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2.1.4 กิจกรรมปลายน้ํา เกิดการบริหารจัดการธุรกิจที่มีตลาดสุขใจเปนกลไก
ขับเคลื่อนทั้งดานเศรษฐกิจ และดานสังคม พัฒนาภาคีเครือขายในการยะระดับพัฒนาการผลิต
สินคาปลอดภัยสูสินคาเกษตรอินทรีย
สิ นค้ าเกษตรปลอดภัย/สิ นค้ าเกษตรอินทรีย์/สุ ขอานามัย
ต้ นนํา้

ปลายนํา้

กลางนํา้

กระบวนการจัดการ
ความรู้เกษตรฯ
-เกษตรกร
-แปลงเกษตรอินทรี ย ์
-ตลาดสุ ขใจ
-ศูนย์เรี ยนรู้มีชีวิต
-ศูนย์พฒั นาเกษตร
อินทรี ยส์ ุ ขใจ

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่ า/
สร้ างเครือข่ าย/เผยแพร่
-เกษตรกร
-รัฐท้องถิ่น
-มหาวิทยาลัยเกษตรฯ
-ภาคเอกชน
-ชุมชน
-ผูส้ นใจทัว่ ไป

ตลาดสุ ขใจ/ผู้บริโภค
-ยอดขายหมุนเวียน
-การประเมินผล
-ลูกค้าประจํา/ใหม่
-ตลาดต้นแบบ
ชุมชน

เศรษฐกิจ/สั งคม/สิ่ งแวดล้อม
อุปสรรค
-ความซื่ อสัตย์
-การสุ่ มตรวจ
มาตรฐาน
-ความต้องการ
ทางสังคม

แนวทางแก้ไข
-ติดตาม
ประเมินผล
-ตรวจประเมิน
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กิ จ กรรมความร ว มมื อ ภาคี เ ครื อ ข า ยตลาดสุ ข ใจ ความร ว มมื อ ของภาคี
เครือขายตลาดสุขใจจากเริ่มเปดตลาด จนถึงปจจุบัน ภาคีเครือขายยังใหความรวมมืออยูอยาง
ตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอตลาดสุขใจ อาทิ การซอมแซมหลังคา
ตลาดซึ่งปจจุบันนับเปนปญหาสําคัญของตลาดที่ทุกคนตองรวมมือกัน เพื่อปองกันหลังคารั่ว
ในชวงฤดูฝน ทําใหไมสามารถขายสินคาได ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ทุกคนจึงอยากมีสวนรวมใน
การซอมแซมหลังคา เพราะทุกคนเปนเจาของตลาดรวมกัน อีกทั้งเพื่อพัฒนาภาพลักษณของ
ตลาดใหคงสภาพดีอยูเสมอ

ภาพที่ 2.13 กิจกรรมความรวมมือภาคีเครือขายตลาดสุขใจ
ผลที่เกิดจากตลาดสุขใจ คือเกิดความสามัคคี รวมมือรวมใจกันของภาคีผคู า ตอง
นําภูมิปญญาที่มีมาชวยในการลดคาใชจายของเจาของพื้นที่ เมื่อมองเห็นความตั้งใจและแสดง
ความจริงใจทีม่ ีกับชุมชน
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กิจกรรมการบิ๊กคลีนตลาดสุขใจ เปนการรวมมือกันของเครือขายกลุมธุรกิจเชิง
คุ ณ ค า สามพราน ในการทํ า ความสะอาดตลาดสุ ข ใจ กิ จ กรรมการบิ๊ ก คลี น จะมี อ ยู อ ย า ง
ตอเนื่องทุกๆ 3 เดือน เพื่อปรับปรุงซอมแซมใหสะภาพตลาดดูเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ
ทั้งนี้ยังไดรับความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบลยายชา สนับสนุนรถดับเพลิงมาชวยฉีด
น้ําลางพื้นตลาดสุขใจ

ภาพที่ 2.14 กิจกรรมบิ๊กคลีนตลาดสุขใจ
24

ปญหาที่พบ คือ ยังมีกลุมภาคีเครือขายบางกลุมทีใหความรวมมือ รวมใจใน
กิจกรรมของตลาด แตบางกลุมยังมองวาภารกิจสวนตัวเปนสําคัญ ไมใหความรวมมือกับ
สวนรวม การแกปญหา คือ การติดรูปกิจกรรมของผูที่เขารวมใหความรวมมือ บนบอรด
กิจกรรมของตลาด สามารถกระตุนจิตสํานึกของภาคีเครือขายไดสวนหนึ่ง คนที่ไมสามารถ
มารวมกิจกรรมไดจริงๆ จะใชวิธีสนับสนุนดานอื่น เชน ดานอาหาร เพื่อมาเลี้ยงผูที่มารวม
กิจกรรมของตลาดแทน
กิจกรรมการประชุมตลาดหลังปดตลาดทุกวันอาทิตย ก็ยังคงดําเนินไปอยาง
ตอเนื่อง เพื่อภาคีทุกคนไดรวมกันประชุมปรึกษา หรือหาขอเสนอแนะ ที่ไดขอมูลจากลูกคาผาน
มาทางรานคาตางๆ จะไดนําขอมูลเหลานั้นมาพัฒนากิจกรรมตลาดสุขใจใหดําเนินตอไป ให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจและมีลูกคาเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดจนสรรหากิจกรรมตางๆ
เขามาเปนแหลงถายทอดภูมิปญญา ใหแกเยาวชนไดเรียนรู เพื่อสืบสานภูมิปญญาไทยนั้นไว
อาทิ การสานตะกราจากทางมะพราว การพับดอกไมใบเตย การประยุกตใชจุลินทรียชีวภาพ
กับสิ่งแวดลอม หากลูกคามีความสนใจก็สามารถที่จะเรียนรูและฝกปฏิบัติได โดยจะมีการ
สอนใหฟรี หรือเสียคาชุดอุปกรณในการทําเทานั้น

ภาพที่ 2.15 การประชุมภาคีเครือขายทุกวันอาทิตย
กิจกรรมการประชุมกอใหเกิดการเรียนรูสองทาง ฝายเจาของสถานที่จะใชเวทีการ
ประชุมเปนเวทีถายทอดขอมูลองคความรูของภาคเอกชนไปสูชุมชน
ในขณะเดียวกันเรายังไดมีโอกาสรับฟงแลกเปลี่ยนเรียนรูทัศนะคติ พฤติกรรมของ
ชุมชน เพื่อนํามาปรับการบริหารตลาดดวย อีกทั้งการถายทอดความรูและแนวคิดใหทุกคนรู
และไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของตลาดและมีสวนรวมทางออม
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การประชุมคณะกรรมการตลาดสุขใจ จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการตลาด
เดือนละ 1 ครั้ง เปนการสรุปผลการดําเนินงานตลาดสุขใจ ในเดือนที่ผานมา วากิจกรรมตลาด
สุขใจดําเนินเปนไปในทิศทางใด ตัวแทนกรรมการแตละทานมีขอเสนออื่นใดเพิ่มเติม จะได
นําเสนอเพื่อดําเนินการใหตลาดสุขใจมีการพัฒนายกระดับคุณภาพใหดีขึ้น

ภาพที่ 2.16 การประชุมกรรมการตลาดสุขใจประจําเดือน
สวนสามพรานมีความคิดวา การบริหารตลาดนาจะมาจากคนที่มีสวนรวมในตลาด
เอง จึงเสนอใหมีการคัดเลือกกรรมการตลาดเพื่อมารวมบริหารตลาดรวมกับเจาของพื้นที่ โดย
มีทางเจาของพื้นที่เปนพี่เลี้ยงใหในระยะแรก ใชเวทีการประชุมประจําเดือนเปนเวทีการเรียนรู
ในระยะแรกกรรมการตลาดมาจากตัวแทนของกลุมตางๆ รวม 6 คน มีผจู ัดการตลาดและ
ตัวแทนเจาของพื้นทีเ่ ปนพี่เลี้ยงในการดําเนินงาน สิ่งทีพ่ บคือ กรรมการตลาดไมกลาบริหาร
จัดการในสิง่ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของกลุมอืน่ มีการแสดงความคิดเห็น แตไมมี
ผูรับผิดชอบดําเนินการตอ ตองใชระบบมอบหมายงานและติดตามเปนพีเ่ ลี้ยง คาดวาระบบ
กรรมการตลาดนาจะเปนไปไดในอนาคต แตขึ้นอยูกบั ศักยภาพของกรรมการตลาดวาสามารถ
พัฒนาไดมากนอยเพียงใด
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บรรยากาศลูกคาใชบริการตลาดสุขใจ

ภาพที่ 2.16 บรรยากาศลูกคาตลาดสุขใจ
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บรรยากาศลูกคาใชบริการตลาดสุขใจ

ภาพที่ 2.17 บรรยากาศลูกคาตลาดสุขใจ

28

บทที่ 3
แนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย
3. แนวทางการยกระดับพัฒนาการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย
แนวทางการยกระดับพัฒนาระบบมาตรฐานรับรองเกษตรอินทรียของกลุมธุรกิจ
เชิงคุณคา มีการยกระดับพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย 2 ดาน คือ แปลงเกษตรอินทรียของ
สวนสามพราน และแปลงเกษตรอินทรียตัวอยางของเครือขายกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
โดยกลุมเครือขายเขามามีสวนรวมในการดําเนินการยกระดับและพัฒนามาตรฐานเกษตร
อินทรีย
3.1 การพัฒนายกระดับมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรียสวนสามพราน
แปลงเกษตรอินทรียพื้นที่ของสวนสามพราน ในเนื้อที่ประมาณ 30 ไร ฝงตรงขามโรงแรมสวน
สามพราน มีการจัดทําเปนแปลงเกษตรอินทรีย แบบผสมผสาน มีท้ังพืชผัก ไมผล นาขาว นาบัว
และป า ธรรมชาติ ในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารผลิ ต ไม ผ ล มี คุ ณ สุ ชิ น มาลั ย ทอง ตั ว แทนเกษตรกรภาคี
เครือขายเขารวมโครงการในการจัดการผลิตไมผล โดยมีทีมพี่เลี้ยง และนักวิชาการคอยให
คําปรึกษาอยางตอเนื่อง ตั้งแตกระบวนการปรุงดิน การปลูก การจัดการดูแลรักษาตนไมผล
ตามระบบเกษตรอินทรีย ผนวกกับองคความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม นํามาทดลองปฏิบัติ
ภายในฟารมเกษตรอินทรียของสวนสามพราน เปนตนมา

ภาพที่ 3.1 แปลงผักอินทรีย สามพราน ริเวอรไซด

ภาพที่ 3.2 นาขาวอินทรีย สามพราน ริเวอรไซด
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ภาพที่ 3.3 แปลงไมผลยืนตนฟารมออแกนิกส สามพราน ริเวอรไซด

31

หลังจากฟารมออแกนิกสดําเนินการระบบเกษตรอินทรียมาระยะหนึ่ง สวนสาม
พราน ไดมีการยื่นขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย จากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
(มกท.) เป น มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ข้ั น พื้ น ฐานของสหพั น ธ เ กษตรอิ น ทรี ย น านาชาติ
(International Federation of Organic Agriculture Movements หรือ IFOAM) มีมาตรฐาน
ครอบคลุมในเรื่องการผลผลิตพืชอินทรีย การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเพื่อ
การค า สามารถให บ ริ ก ารตรวจสอบและรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ อิ น ทรี ย ไ ด ใ นทุ ก ขั้ น ตอน เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียสูสากล เปนแนวทางใหแกเกษตรกรที่สนใจ
ต อ งการขอรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ใ นระดั บ ต า งๆ และสวนสามพราน ยั ง จะเป น
แกนกลางในการประสานงานกับหนวยงานตรวจรับรองมาตรฐาน เพื่อใหเกษตรกรที่มีความ
สนใจตองการขอรับรองมาตรฐานไดยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรอินทรียของตนเอง ผลการ
ตรวจรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ฟาร ม เกษตรของสวนสามพราน ผ า นการรั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียระดับสากล (IFOAM และ EU)

ภาพที่ 3.4 การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียฟารมออแกนิกส
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ภายในฟารมออแกนิกส สวนสามพราน นอกจากเปนแปลงเกษตรอินทรียแลว ยังมี
การจั ด ทํ า ฐานการเรี ย นรู รวบรวมองค ค วามรู ด า นการจั ด การระบบการผลิ ต พื ช อิ น ทรี ย
ตลอดจนกระบวนการดูแลรักษาจัดการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยวิธีทางชีวภาพ อาทิ
องคความรูเรื่องคุณภาพดิน คุณสมบัติที่เหมาะสมในการปลูกพืช การผลิตและการใชชีวภัณฑ
ชนิดตางๆ ในการควบคุมโรค และแมลงศัตรูพืช เปนแหลงเรียนรูสําหรับผูที่มีความสนใจดาน
กระบวนการผลิตพืชอินทรีย และยังสามรถทดลองปฏิบัติจริงไดภายในฟารมออแกนิกส สวน
สามพราน มีผูให ความสนใจอยางตอเนื่องเรื่อยมา ทั้งเกษตรกร ลูกคาที่มาใชบริก ารของ
โรงแรมสวนสามพราน ทั้งลูกคาคนไทยและตางชาติ ตลอดจนสื่อแขนงตางๆ

ภาพที่ 3.5 องคความรูเรื่องการวิเคราะหคุณภาพของดิน
33

ภาพที่ 3.6 องคความรูเรื่องการผลิตชีวภัณฑควบคุมแมลงศัตรูพืช
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ภาพที่ 3.7 องคความรูการจัดการระบบการผลิตเกษตรอินทรีย
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ภาพที่ 3.8 ผูสนใจเยี่ยมชมฟารมเกษตรอินทรีย
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3.2 การพัฒนาแปลงเกษตรอินทรียกลุมภาคีเครือขาย กลุมพัฒนายั่งยืนคลอง
จินดา โดยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสมาชิกสวนใหญที่อยูในตลาดสุขใจก็ผลิต
ผัก และผลไม ดังนั้นสมาชิกในกลุมมีความเห็นวา ควรมีการทําแปลงเกษตรอินทรียตัวอยางไว
บริเวณตลาดสุขใจดวย หากลูกคามีความสนใจ หรือสมาชิกมีความสนใจตองการเรียนรูและใช
เปนแนวทางในการผลผลิต สิน คาเกษตรอิน ทรี ย หากตองไปดูถึง แปลงที่ผลผลิ ตอยูอาจใช
เวลานานและไมสะดวก ดังนั้นตัวแทนกลุมพัฒนายั่งยืนจึงไดติดตอเจรจากับสวนสามพราน เพื่อ
ขอใชพื้นที่แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ขางตลาดสุขใจเปนแปลงผลิตพืชผักอินทรีย โดยทาง
สวนสามพราน ยิ น ดี ที่ ใ ห ภ าคี เ ครื อข า ยได พื้น ที่ใ นการผลิ ต พื ชผัก อิ น ทรี ย เปน แปลงเกษตร
อินทรียตัวอยาง โดยมีคุณประกฤติ เกิดมณี และคุณสมบัติ เสียงใส รวมกันจัดการพื้นที่เปน
แปลงพืชผักอินทรีย มีการจัดการแบบระบบเกษตรอินทรีย มีการปลูกพืชผักสวนครัว และ
พืชผักตามฤดูกาล มีทีมพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําอยูตลอดเวลา ทั้งเรื่องการวางแผนการผลิต
การจัดการดูแลรักษาผลผลิต โดยการใชชีวภัณฑควบคุมแมลงศัตรูพืช อีกทั้งเปนพื้นที่ตัวอยาง
ใหแกลูกคา หรือผูสนใจไดศึกษาเปนแนวทางอีกดวย ตลอดจนสรางระบบนิเวศนบริเวณตลาด
สุขใจใหดีขึ้น เปนที่พักผอนของลูกคาระหวางรอครอบครัวซื้อสินคาภายในตลาดสุขใจอีกทาง
หนึ่ง
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ภาพที่ 3.9 การพัฒนาแปลงเกษตรอินทรียกลุมภาคีเครือขาย
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ภายในตลาดสุ ข ใจยั ง มี ก ารถ า ยทอดองค ค วามรู ผ า นบอร ด ความรู ชุ ด การพั ฒ นา
ยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนองคความรูเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคา
เกษตรอินทรีย เพื่อใหภาคีเครือขายหรือลูกคาที่มีความสนใจดานเกษตรอินทรีย ไดนําองค
ความรูไปใชประโยชน

ภาพที่ 3.10 บอรดความรูตลาดสุขใจ
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การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
นอกเหนือจากเหตุผลดัง กล าวข างต น ทางทีม วิจัยได มีก ารลงพื้ น ที่ภ ายในกลุม
เครือขายธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน พื้นที่ที่ผลิตผักผลไมในระบบอินทรียแลว แตยังไมไดขอ
รับรองมาตรฐานการผลิตระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย เพื่อใหคําแนะนําและระบบการขอ
รับรองมาตรฐาน ตลอดจนหลักเกณฑในการเขาตรวจรับรองมาตรฐานของผูตรวจรับรอง
เพื่อเตรียมความพรอมในการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ในแตละรายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสินคาเกษตรในตลาดสุขใจใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
จากการลงพื้นที่สํารวจแปลงของกลุมเครือขายธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน โดยการ
เริ่มตนจากเกษตรกรแกนนําตัวอยางที่เขารวมดําเนินการแปลงเกษตรอินทรียของสวนสาม
พราน คุณสุชิน มาลัยทอง หลังจากที่ไดดําเนินโครงการดานเกษตรอินทรียรวมกับสวนสาม
พราน ก็นําองคความรูที่ไดไปปรับใชกับแปลงเกษตรของตนเอง ทั้งแปลงฝรั่งและแปลงชมพู
ทับทิมจันทร ทีมนักวิจัยไดลงสํารวจพื้นทีแ่ ปลงของคุณสุชิน มาลัยทอง เพื่อประเมินผลเบื้องตน
กอนการยื่นขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ผลจากการประเมินเบื้องตนสภาพพื้นที่แปลง
โดยทั่วไปสามารถยืน่ ขอรับรองได เนื่องจากเปนไปตามขอกําหนดของ มกท. จึงแนะนําใหคุณสุ
ชิน มาลัยทอง สงเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย

ภาพที่ 3.11 ทีมวิจัยลงสํารวจพื้นทีแ่ ปลงเกษตร
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ผลจากการเข า ตรวจประเมิ น เพื่ อ ขอรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ข องคุ ณ สุ ชิ น
มาลัยทอง โดยผูตรวจประเมินจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ทําใหทีมวิจัย
และคุณสุชิน ไดรับองคความรูเพิ่มมากขึ้นจากผูตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย จากการ
เขาตรวจแปลงของคุณสุชิน ทั้งดานการจัดการระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมการผลิต การ
ปฏิบัติการจัดการฟารม ตลอดจนการใชปจจัยในการผลผลิตที่ตองไมมีการปนเปอนหรือเจือ
ปนสารเคมี อีกทั้งการจดบันทึกกิจกรรมการผลผลิตและการทําบัญชี ซึ่งผลสรุปจากการตรวจ
แปลงคุณสุชิน มาลัยทอง ยังมีสิ่งที่ตองปฏิบัติเพิ่มเติมในดานการจดบันทึกขอมูลกิจกรรมตางๆ
ที่เกิดขึ้นในแปลงทั้งเรื่องการใชปจจัยการผลิต การจําหนายผลผลิต เปนตน ดวยแหตุนี้ จึง
ทําใหทีมนักวิจัยไดมีขอมูลเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะแนะนําใหแก เครือขายกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน รายอื่นๆ ที่ตองการยื่นขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเหมือนคุณสุชิน มาลัยทอง

ภาพที่ 3.12 ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแปลงคุณสุชิน มาลัยทอง
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ทีมวิจัยไดประสบการณจากการตรวจรับรองแปลงคุณสุชิน มาลัยทอง ทีมวิจัยนํา
ขอมูลที่ไดแนะนําใหแกเครือขายธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานรายอื่นๆ ที่ตองการยื่นขอรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย เพื่อที่จะไดเตรียมความพรอมกอนการยื่นขอรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ซึ่งมีผสู นใจยื่นขอรับรองอีก 3-4 รายที่เปนเครือขาย และอีกหลายรายที่เปนเกษตรกร
ทั่วไปที่สนใจยื่นขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย หากกลุมเครือขายเหลานี้ไดผานการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย สงผลใหมูลคาของผลผลิตมีราคาสูงขึ้นได อีกทั้งเปนการยกระดับ
มาตรฐานสินคาในตลาดสุขใจใหมีคุณภาพสูงขึ้น มีมาตรฐานสากลรับรอง

ภาพที่ 3.13 นักวิจยั ลงพื้นที่แปลงเกษตรกรทีต่ องการขอรับรองมาตรฐาน
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บทที่ 4
การดําเนินงานของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาที่มีผลตอเศรษฐกิจ และสังคม
4.1 ผลการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาที่มีตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
การดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ด า นเศรษฐกิ จ ของภาคี พั น ธมิ ต ร และชุ ม ชน ด า นภาคี พั น ธมิ ต รมี ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูป ตลอดจนการยกระดับสมรรถนะดานการ
ผลผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น เกิดเปนรูปแบบธุรกิจที่มีการ
พึ่งพาและรวมมือกัน ใชเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม ภายใตการบริหาร
จัดการอยางมีระบบ เกิดทีมพี่เลี้ยงในกลุมภาคีพันธมิตร ที่คอยใหคําแนะนํา เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูป ใหมีความเพียงพอตอความตองการ
ของผูบริโภค เปนการเพิ่มคุณภาพราคาของสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูป เปนผลทําให
ภาคีพันธมิตรใชประกอบเปนอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได

ภาพที่ 4.1 กลุมธุรกิจเชิงคุณคา ทีม่ ีผลตอการเปลีย่ นแปลงดานเศรษฐกิจของภาคีพันธมิตร

จากจุดเริ่มตน ตลาดสุขใจ “ศูนยรวมสินคาเกษตร และอาหารปลอดภัย สงความสุข
ใจจากเกษตรกรสูผบู ริโภค” เกิดจากความรวมมือ รวมใจกันของกลุมภาคีภาคพันธมิตร สวน
สามพราน นั กวิ จัย สถาบั นวิ ชาการด านสหกรณ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร สํานัก งาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และกลุมเกษตรกรที่รักในวิถีเกษตรธรรมชาติ ที่ตองการละเลิกใช
สารเคมีในการเกษตรกรรม เนื่องจากตระหนักถึงพิษภัยอันรายแรงที่เกิดจากการใชสารเคมี
ซึ่งมีผลทําใหเกษตรกรเปนหนี้สินจากคาปุย คายาฆาแมลง ที่ตองใชในปริมาณที่มากขึ้นทุกป
ทําใหสุขภาพรางกายเสื่อมโทรม เจ็บปวย และหลายรายเสียชีวิตไปกอนเวลาอันควร
ในป พ.ศ. 2552 สวนสามพราน จึงเปนแกนนําทดลองทําแปลงสาธิตในพื้นที่จํานวน
30 ไรบนฝงตรงขามโรงแรม ซึ่งแตเดิมเปนรองสวนตามธรรมชาติ ทําแปลงเกษตรโดยใชวิถี
ธรรมชาติและภูมิปญญาชาวบาน ในการบริหารจัดการ โดยไดรับความรวมมือจากผูใหญ
ธันฑสพัฒน ธรรมธนจิตต ซึ่งเปนหมอดินในพื้นที่เขามาชวยในเรื่องการพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้เพื่อ
นําผลผลิตมาใชในโรงแรม เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของลูกคา
ตอมาจึงมีเกษตรกรในพื้นที่ ที่ตองการละเลิกการใชสารเคมี แตยังขาดองคความรูใน
ดานนี้ จึงมารวมกับสวนสามพราน เกิดเปน “กลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน” ในระยะแรก
โดยมีกลุมเกษตรกรที่มารวมตัวกันจํานวน 4 กลุม คือ กลุมเกษตรกรในพื้นที่ตําบลยายชา ,
กลุมเกษตร 2000 , กลุมพัฒนายั่งยืนคลองจินดา และกลุมพันธมิตรเกษตรกร ซึ่งตอมาได
พัฒนาเปน “กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” ขึ้น โดยมี รศ. ดรจุฑาทิพย ภัทราวาท จาก
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําองคความรูในดานตางๆ เขามา
สนับสนุน โดยมีแปลงสาธิตของสวนสามพราน เปนแหลงในการดูงานของเกษตรกรในพื้นที่
หลังจากนั้น ดร สีลาภรณ บัวสาย จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไดเขามาให
การสนับสนุนในด านเงิ นทุนเพื่อทําการวิ จัย เกิดเปนโครงการวิจัยขึ้น ในเรื่องปญหาและ
อุปสรรคในการทําเกษตรอินทรีย และการทําตลาดชุมชน หลังจากไดเริ่มทําการทดลองแปลง
เกษตรอินทรียรวมกับเกษตรกรที่มีความสนใจในดานนี้ จนมีผลผลิตเกิดขึ้น ทําใหตองมองหา
ตลาดเพื่อระบายผลิตผลเหลานี้ จึงเกิด “ตลาดสุขใจ” ขึ้น โดยมุงหวังวา ตลาดสุขใจจะเปน
ศูนยกลาง และแบบอยางของระบบการคาสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยของประเทศ เพื่อ
เปนแหลงจําหนายสินคาคุณภาพดี ปลอดภัย จากมือเกษตรกรตรงสูผูบริโภค ผานกระบวนการ
คาที่เปนธรรม เพื่อความสุขใจทั้งดานผูผลิต และผูบริโภค โดยสวนสามพรานไดจัดสรรที่ดิน
บริเวณดาน หนาติดถนนเพชรเกษม จํานวน 7 ไร สรางเปนโรงเรือนหลังคามุงจากขึ้นเพื่อเปน
“ชองทาง” ในการระบายผลผลิตของเกษตรกร โดยไมมีคาใชจายในการเชาแผง
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การเตรียมการ สวนสามพรานไดใชเวลาในการเตรียมการลวงหนากอนการเปดตลาด 6 เดือน
ตารางแสดงขอมูลการดําเนินการเตรียมการเปดตลาดสุขใจ
รายการดําเนินการ
จํานวนเงิน (บาท)
จัดสรางอาคารหลังคามุงจากขึ้นในบริเวณพื้นที่จํานวน 7 ไรหนาสวนสาม
672,991.50
พราน ติดถนนเพชรเกษม มีคาใชจายในการกอสรางจํานวน
ปรับภูมิทัศนใหบริเวณตลาดใหม โดยไดจัดหาตนไมใหญมาลงเพื่อเพิ่ม
75,500
ความรมรืน่ แกผมู าเที่ยวชม
กอสรางเปดไหลทางเชื่อมกับถนนเพชรเกษม มีคาธรรมเนียม
440,000
คาอุปกรณตางๆ ที่ใชในตลาด เชนแคร โตะ มานั่ง อางลางสิ่งของ ฯลฯ
63,528.41
คาอุปกรณ ไฟฟา และน้ําประปา เครื่องเสียง ในบริเวณตลาดสุขใจ
91,903.58
อุปกรณทําปาย และหุนไลกา Mascot สัญลักษณของตลาดสุขใจ
49,870
คาทําโปรชัวร และใบปลิวเผยแพร
52,625
คาทําผากันเปอนและเข็มกลัดสัญลักษณตลาดสุขใจแจกผูคา
10,890
คาน้ํายาตรวจสารเคมีตกคางในผักผลไม
49,006
คาตนทุนสินคาราน Farmer Shop
53,463.25
คาใชจายในการแถลงขาวรวม 2 ครั้งและพิธีเปดตลาดสุขใจ
241,204
รวมคาใชจายในการเตรียมการทั้งหมด
1,800,981.74
การทําประชาสัมพันธตลาดสุขใจ กอนทําการเปดตลาดสุขใจ สวนสามพรานมีการ
ทําประชาสัมพันธ โดย การทําปาย “ตลาดสุขใจ” ขนาดใหญจํานวน 30 ปาย ไปติดตาม
เสนทางตางๆกอนถึงตลาดสุขใจ มีการลงโฆษณาในเว็บไซดของโรงแรมสามพราน ริเวอรไซด
(ชื่อเดิมโรงแรมโรสกาเดน ริเวอรไซด) ทําการดวางไวในหองพักของโรงแรมสําหรับลูกคาที่มา
ใชบริการของโรงแรม มีการซื้อรายชื่อผูพักอาศัยในบริเวณใกลเคียงจากอําเภอสามพรานจนถึง
ชานเมืองกรุงเทพฯ จํานวน 30,000 รายชื่อ เพื่อใชในการจัดสงใบปลิวตลาดสุขใจไปทาง
ไปรษณีย ทําการประชาสัมพันธผานทางวิทยุชุมชน ตลอดจนสงขาวสารผานทางสื่อมวลชน
เครือข ายของสวนสามพราน เพื่อรวมประชาสัมพันธตลาดสุขใจ ระหวางการเป ดตลาด
ระยะแรก สวนสามพรานไดมีการติดตอสื่อแขนงตางๆ อาทิ รายการทีวี เชน ครอบจักรวาล
ตลาดสดสนามเปา หนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพที่เกี่ยวของกับดาน
เกษตร มีการกระตุนลูกคาที่มาเที่ยวตลาดสุขใจโดยการจับรางวัลโดยที่สวนสามพรานเปน
ผูสนับสนุนรางวัล เพื่อจูงใจใหลูกทําแบบสอบถามจะไดนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาตลาดตอไป
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ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินโครงการเตรียมการเปดตลาด
จากการดําเนินโครงการมาระยะหนึ่งปญหาที่เกิดขึ้นในปแรก ในชวงระยะที่เตรียมการ
เปดตลาดใหม เมื่อมีการติดตอหารานคามารวมในตลาด พบปญหารานคาไมสนใจที่จะเขารวม
เนื่องจาก
- เปนตลาดที่เริ่มใหม มีความเสี่ยงสูง
- เปดขายเฉพาะวันเสาร-วันอาทิตย ไมคมุ คาตอการลงทุน
- แมคาพอคาไมมั่นใจวาสถานประกอบการอยางสวนสามพรานจะสามารถทําตลาดให
ยืนยาวได
- มีกฎระเบียบที่เขมงวดกวาตลาดอื่นทั่วไป
- มีขอจํากัดของสินคาที่จะนํามาขาย
- สินคาที่เปนสุขภาพสวนใหญมีตลาดอยูในกรุงเทพฯ ไมคุมคาเดินทางในการมาขายที่
ตลาดสุขใจ
- สินคาในตลาดไมนาดึงดูดใจ เนื่องจากคนยังไมคอยรูจัก สาเหตุจากรานคาไมอยากนํา
สินคามามากเกินไป หากขายไมหมดแลวไมมีแหลงระบายสินคาตอ ตลอดจนการจัด
วางสินคาไมจูงใจลูกคาเทาที่ควร
- ในระหวางรานคาดวยกันมีการแบงแยก ไมสามัคคีกัน ตองใหระบบการตัดสินโดยผาน
ฝายของเจาของพื้นที่
- รานคายังขาดความเขาใจในเรื่องการประชุม เมื่อเลิกตลาดแลวไมใหความรวมมือใน
การเขาประชุมดีเทาที่ควรในระยะแรก
หลังจากที่ตลาดเริ่มเปดดําเนินการมาได 6 เดือน พบวา ผูคาในตลาดเริ่มมีความภูมิใจ
ที่เปนสวนหนึ่งของตลาดมากขึ้น เมื่อตลาดสุขใจเริ่มเปนที่รูจัก ออกรายการโทรทัศน และมี
เรื่ อ งลงในหนั ง สื อ พิ ม พ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ขนงๆ ตลอดจนในเว็ บ ไซด มากขึ้ น ทุ ก คนต า งก็ ใ ห
ความสําคัญกับการประชุมตลาดเพิ่มขึ้น โดยเริ่มที่จะเสนอความเห็นในการปรับปรุงพัฒนา
ตลาด พยายามหากิจกรรมมาเปนการสงเสริมการตลาด แตการเสนอความเห็นความเห็นยังอิง
ถึงผลประโยชนสวนตัวอยู ยังไมมองถึงภาพรวมของตลาดเทาที่ควร
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ที่มาของชื่อ “ตลาดสุขใจ”
ตลาดสุขใจ เปนชื่อที่ ฯพณฯ นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ได ก รุ ณ าตั้ ง ชื่ อ ให เมื่ อมองเห็ น เจตนารมณ ข องสวนสามพราน ในการเป ด ตลาดสํ า หรั บ
เกษตรกร โดยมีความหมายวา เปนการนําความสุขใจจากเกษตรกร สงตรงถึงผูบริโภค ใน
ระบบการคาที่เปนธรรม โดยไมผานพอคาคนกลาง
ตลาดสุขในเริ่มจัดงานแถลงขาวเปดตัว “ตลาดสุขใจ” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2553 โดยมี ฯพณฯ ไพบูลย และคุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม ไดกรุณามาเปนประธานในพิธี
แถลงขาว ตลาดสุขใจเปดใหบริการเปนประจําในวันเสาร – อาทิตย ตั้งแตเวลา 10.00 น. –
17.00 น. โดยมีการเปดขายเต็มรูปแบบในครั้งแรกเมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2553 โดยมี ฯพณฯ นาย
อําพล เสนาณรงค องคมนตรีใหเกียรติมาเปนประธานฯในพิธีเปด อยางเปนทางการ ในระยะแรก
ที่เริ่มเปดตลาดสุขใจมีกลุมภาคีเครือขายที่เขารวมและสนับสนุน รวม 14 ราย
1. กลุมสมโอไทยทวี ( กลุมธรรมชาติ ) จังหวัดนครปฐม
2. เครือขายตลาดนัดสีเขียว ( Green Bangkok )
3. ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ ทามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี
4. กลุมเกษตรพัฒนายั่งยืนคลองจินดา จังหวัดนครปฐม
5. กลุมแมบานเกษตรกรคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
6. กลุมแมบานเกษตรกรเรืองศิริ จังหวัดนครปฐม
7. กลุมเครื่องหวายดอนตูม จังหวัดนครปฐม
8. มูลนิธิเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดสระบุรี
9. กลุมขาวคุณธรรม จังหวัดยโสธร
10. ขาวอินทรีย ( นาวิลิต ) จังหวัดเพชรบุรี
11. กลุมเครือขายเกษตรอินทรีย บางเลน จังหวัดนครปฐม
12. กลุมเกษตรกรตําบลยายชา จังหวัดนครปฐม
13. กลุมอาชีพตําบลทาลาด จังหวัดนครปฐม
14. กลุมแมบานตําบลสามพราน จังหวัดนครปฐม
ปที่ 1 ( 2553 ) (เปดดําเนินการ 1 เดือน) จํานวนรานคาในระยะเริ่มแรก 34 ราน ใน
เดือนแรกทีเ่ ริมเปดดําเนินการ มีลกู คาเทีย่ วชมตลาด จํานวน 2,280 คน เฉลี่ยวันละ 228 คน
รายรับหมุนเวียนในตลาด
360,473 บาท
รายรับเฉลี่ยตอคน
158.10 บาท
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ปที่ 2 ( 2554) เปด 10 เดือน ปดในชวงน้ําทวม 2 เดือน มีรานคาหมุนเวียนในตลาด
มากที่สุด 89 ราย เปนรานที่ขายประจําตอเนื่องรวม 36 ราย รานที่เขามาไมครบ 10 เดือน
รวม 53 ราย มีรานที่เขามาทดลองตลาดไมเกิน 4 เดือน รวม 24 ราย จํานวนคน 48,601 คน
เฉลี่ยวันละ 552 คน
ปที 2 รานคาแบงเปน รานอาหารสําเร็จพรอมทาน 40 ราน
รานผัก / ผลไม / ตนไม
23 ราน
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับสมุนไพร 12 ราน
ไข
1 ราน
หัตถกรรม
8 ราน
ขาว
5 ราน
รายรับหมุนเวียนในตลาด
7,660,300 บาท
รายรับเฉลี่ยตอคน
157.62 บาท
ปที่ 3 (2555) เปด 12 เดือน มีรานคาหมุนเวียนในตลาด มากที่สุด 79 ราย รานที่ขาย
ตอเนื่อง 38 ราย รานที่ขายไมครบป 41 ราย จํานวนคน 56,772 คน เฉลี่ยวันละ 638 คน
ปที่ 3 รานคาที่ขายเกิน 6 เดือนจํานวน 62 ราน แบงเปน
- อาหารสําเร็จพรอมทาน 28 ราน
- รานผัก/ผลไม /ตนไม 15 ราน
- หัตถกรรมตางๆ 7 ราน
- สมุนไพร 5 ราน
- ขาวอินทรีย 3 ราน
- อาหารสด 4 ราน
และมีกิจกรรมนวดเขามาเพิ่มในปลายป
รายรับหมุนเวียนในตลาด 11,621,400 บาท
รายรับเฉลี่ยตอคน
204.72 บาท
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จากขอมูลสรุปดังกลาวขางตน มีขอสังเกตคนพบ ดังนี้
ประมาณ 60 % ของลูกคาที่มาตลาดสุขใจสวนใหญจะเปนผูที่มีอายุ 40 - 65 การมา
จะมาเปนครอบครัว หรือมาเปนกลุมอยางนอย 2 – 4 คน ผูที่มีอายุ 30 – 40 จะมีประมาณ
25 % ที่เหลือ 15 % เปนพวกอายุต่ํากวา 30 ป
ลักษณะลูกคาเปนผูที่มีรถยนตสวนตัว เปนแขกของโรงแรมสวนหนึง่ และมาจาก
กรุงเทพฯ เปนสวนใหญ ลูกคาที่อยูในพื้นที่อําเภอสามพรานจะมีไมมาก พวกนี้จะนิยมไปตาม
ตลาดนัดทีต่ ิดตามที่ตางๆ เนื่องจากมีของขายมากกวา
ในระยะ 6 เดือนหลัง หลังจากเปดตลาดในป 2554 ( ปที่ 2 ) จะมีลูกคาประจํามากขึ้น
ประมาณ 50 % ของจํานวนลูกคา จะมีเจาประจํา มักจะมาตลาดในชวงเชากอนเปดตลาด มา
ซื้อของแลวกลับ ไมมาเดินดูเหมือนลูกคาที่เพิ่งเคยมา หรือนานๆ มาครั้ง
จุดเดนของตลาดสุขใจ
1. เปนการขายตรงจากเกษตรกร สูผูบริโภค โดยไมผานพอคาคนกลาง ทําใหเกษตรกร
ไดรบั ฟงความตองการของผูบริโภคโดยตรง เพื่อนําไปปรับปรุงผลผลิต
2. มีการควบคุมคุณภาพของสินคาในตลาด โดยระบบการคัดกรองจากคณะกรรมการ
ตลาด และมีการตรวจสารเคมีตกคาง ในกรณีทีม่ ีการตรวจพบสารตกคางจะตัดสิทธิ์ผขู าย
3. เกิดจากการรวมมือของภาคีผคู า โดยมีสวนสามพรานเปนพี่เลี้ยงในการดําเนินงาน
ภาคีผูคารวมกันเฉลี่ยคาใชจายของตลาดในเรื่องสาธารณูปโภค และคาใชจายของตลาดตางๆ
โดยทางสวนสามพรานลงทุนใหชุมชนในเรื่องสิ่งปลูกสรางในตลาดในระยะเริ่มตน
4. เปนตลาดแหงการเรียนรู เพราะจะจัดใหมีการอบรมใหความรูทางดานการทํา
เกษตรอินทรีย และความรูโดยทั่วไปใหกับผูที่สนใจเปนประจําอยางตอเนือ่ ง อีกทั้งภาคีผูคายังมี
ภูมิปญญาชาวบานที่สามารถใหความรูในเรื่องผลผลิตที่นํามาจําหนายเปนอยางดี
5. มีการพัฒนาของตลาดภายใตความรูทางดานวิชาการจากสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการสนับสนุนดานเงินทุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6. เปนตลาดที่สินคามีคุณภาพ ราคาเปนธรรม จะสังเกตไดวาจํานวนรายรับเฉลี่ยถา
เที ย บกั บ จํ า นวนคนจะไม สู ง เนื่ อ งจากลั ก ษณะของลู ก ค า มาเป น กลุ ม จะไม ซื้ อ ทุ ก คน และ
ราคาสินคาในตลาดอยูในเกณฑคอนขางต่ํา ราคาต่ําสุด 10 บาท ถึง 250 บาท
7. มีบรรยากาศของความเปนมิตรระหวางผูซื้อและผูขายมากกวาตลาดโดยทั่วไป
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8. เกิดการเรียนรูระหวางผูคา และผูบริโภค โดยผูคานําความตองการของผูซื้อไป
ปรับปรุงคุณภาพสินคา และถายทอดภูมิปญญาใหกับผูซื้อ เชนแนะนําสรรพคุณของพืชผัก
พื้นบาน แนะนําการปลูกตนไมโดยไมใชสารเคมี
สินคาเดนของตลาดสุขใจ
- ผลผลิตจากเกษตรกร ที่ปลอดภัยในการบริโภค อาทิ พืช ผัก ผลไม ขาว ไขเปด
ไขไก หมูอนามัย อาหารทะเลสด เห็ด
- อาหารแปรรูป และอาหารพรอมทานทีส่ ะอาด ปลอดจากผงชูรส อรอย กาแฟ
โบราณ น้ําสํารอง นมขาวโพด
- ผลิตภัณฑจากภูมิปญญา สมุนไพร สินคาทํามือ
- ตนไม พันธไม
ผลจากการดําเนินงานทางดานเศรษฐกิจ สวนสามพรานไดผลทางออมในดานการมี
แหลงทองเทีย่ วเพิ่มขึ้นสําหรับลูกคาที่มาใชบริการของโรมแรม เกิดรายไดในอําเภอสามพราน
มากขึ้น สามารถลดตนทุนการซื้อสินคาโดยตรงโดยไมตองผานระบบพอคาคนกลาง
ดานภาคีเครือขาย มีสถานที่จําหนายผลผลิตโดยไมตองผานพอคาคนกลาง สามารถ
กําหนดราคาเองได เกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลิตได โดยหันมาใชวิธกี ารจัดการแบบ
ระบบเกษตรอินทรีย
ผลจากการดําเนินงานทางดานสังคม สวนสามพรานเปนผูนํารองและเปนแหลง
เรียนรูดานการทําเกษตรอินทรีย สรางมาตรฐานสินคคาโดยผานวิธีการตรวจสอบ เปนตัวอยาง
ของการจัดตลาดชุมชน มีหลายองคกรในพื้นทีใ่ กลเคียงทีร่ ิเริ่มทําตลาดแบบนี้ เชน ธกส. ตลาด
สีเขียววัดหวยจระเข
ดานภาคีเครือขาย สามารถยกระดับภาคีผคู าทางดานสังคม โดยการนํากฎระเบียบ
ของตลาดมาเปนกรอบ ทําใหภาคีผูคามีความแตกตางจากตลาดอื่นทั่วไป เกิดการเรียนรูท้ัง
จากผูบริโภค และองความรูจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขามาสนับสนุน
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ตารางแสดง สินคา TOP TEN ของตลาดสุขใจ ป 2554
ชื่อกลุม/ราน
จํานวนเงิน (บาท)
1.สมโอของสวนสมไทยทวี
546,227
392,777
2.กลุมGreen Bangkok (อาหารสุขภาพ)
3.กลุมสายใยตนกลา
381,335
4.กลุมพัฒนายั่งยืนไขสด
287,460
5.กลุมเกษตรกรรมทามะขาม
284,970
6.รานกาแฟโบราณ
260,718
7รานขาวทอดสมุนไพร
249,700
8.รานสับปะรด สวนผึ้ง
201,695
9.กลุมเกษตรกรพี่นองสองตําบล
199,633
10.กลุมประมง บางแกว
198,458
ตารางที่ 1 ตารางแสดง สินคา TOP TEN ของตลาดสุขใจ ป 2554
กราฟแสดงขอมูลสินคา TOP TEN ของตลาดสุขใจ ป 2554
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กราฟที่ 1 กราฟแสดง สินคา TOP TEN ของตลาดสุขใจ ป 2554
จะเห็นไดวาสินคาทีต่ ิดอันดับTOP TEN ของตลาดเปนสินคาที่มีมาตรฐานการรับประกัน
มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย
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ตารางแสดง สินคา TOP TEN ของตลาดสุขใจ ป 2555
ชื่อกลุม/ราน
จํานวนเงิน (บาท)
1.สมโอของสวนสมไทยทวี
824,546
2.รานกาแฟโบราณ
528,520
3.รานขาวทอดสมุนไพร
412,380
4.รานกาแฟสด
376,545
5.กลุมเกษตรกรพี่นองสองตําบล
377,892
334,550
6.กลุมพัฒนายั่งยืนไขสด
326,618
7.กลุมGreen Bangkok (อาหารสุขภาพ)
8.ผลิตภัณฑเกสรผึ้ง
325,645
9.ขาวสหกรณสุรินทร
321,635
10.ผัดไทยชมอย
315,430
ตารางที่ 2 ตารางแสดง สินคา TOP TEN ของตลาดสุขใจ ป 2555

900,000

824,
546
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กราฟที่ 2 กราฟแสดง สินคา TOP TEN ของตลาดสุขใจ ป 2555
ในปที่ 2 ของการดําเนินการ สินคาที่ยงั คงอยูในอันดับ TOP TEN ยังคง CONCEPT
เดิม คือมีมาตรฐานรับรองเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย
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ตารางแสดง สินคา TOP TEN ของตลาดสุขใจ ม.ค.-มี.ค. ป 2556
ชื่อกลุม/ราน
จํานวนเงิน (บาท)
1.รานกาแฟโบราณ
202,015
2.สมโอของสวนสมไทยทวี
169,016
3.รานสมตํา
139,240
4.รานขาวทอดสมุนไพร
138,500
116,640
5.กลุมพัฒนายั่งยืนไขสด
6.ผัดไทยชมอย
116,100
7.ขาวสหกรณสุรินทร
113,450
8.กลุมพัฒนายั่งยืนหมูปลอดสาร
112,290
9.กลุมพัฒนายั่งยืนฝรั่งกิมจู
106,300
103,000
10.กลุมGreen Bangkok (อาหารสุขภาพ)
ตารางที่ 3 ตารางแสดง สินคา TOP TEN ของตลาดสุขใจ ม.ค.-มี.ค. ป 2556
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กราฟที่ 3 กราฟแสดง สินคา TOP TEN ของตลาดสุขใจ ม.ค.-มี.ค. ป 2556
ในปที่ 3 ของการดําเนินงานสินคาสวนใหญของ 10 อันดับ TOP TEN ยังเปนสินคา
เดิม แตตําแหนงของสินคามีการสลับตําแหนงขึ้นลงกันบาง
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ตารางแสดงจํานวนรานคาตลาดสุขใจ ป 2555
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

จํานวนรานคา (ราน)
50
50
51
50
48
50
52
53
54
56
58
56

ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนรานคาตลาดสุขใจ ป 2555
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กราฟแสดงจํานวนรานคาตลาดสุขใจ ป 2555
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กราฟที่ 4 กราฟแสดงจํานวนรานคาตลาดสุขใจ ป 2555
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ตารางแสดงจํานวนรานคาตลาดสุขใจ ม.ค.-มี.ค. ป 2556
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม

จํานวนรานคา (ราน)
56
56
55

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนรานคาตลาดสุขใจ ม.ค.-มี.ค. ป 2556
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กราฟที่ 5 กราฟแสดงจํานวนรานคาตลาดสุขใจ ม.ค.-มี.ค. ป 2556
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ตารางแสดงขอมูลลูกคาใชบริการตลาดสุขใจ ป 2555
เดือน
จํานวนลูกคา (คน)
มกราคม
3,894
กุมภาพันธ
3,820
มีนาคม
3,177
เมษายน
4,238
พฤษภาคม
3,816
มิถุนายน
5,779
กรกฎาคม
5,552
สิงหาคม
4,854
กันยายน
7,238
ตุลาคม
5,454
พฤศจิกายน
4,586
ธันวาคม
3,864
ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนลูกคาตลาดสุขใจ ป 2555
กราฟแสดงขอมูลลูกคาใชบริการตลาดสุขใจ ป 2555
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กราฟที่ 6 ตารางแสดงจํานวนลูกคาตลาดสุขใจ ป 2555
เดือนมิถนุ ายน 2555 จํานวน ลูกคามากเปนอันดับ 2 ของป เนื่องจากมีรายการ
ครอบจักรวาล ที่มาแนะนําตลาดสุขใจและออกอากาศ เดือนกันยายน 2555 มีรายการตลาด
สดสนามเปาออกอากาศ จะเห็นไดจากอิทธิพลของรายการทีวี ที่มีตอตลาดสุขใจ
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ตารางแสดงขอมูลลูกคาใชบริการตลาดสุขใจ ม.ค.-มี.ค. ป 2556
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม

จํานวนลูกคา (คน)
6,441
5,514
6,198

ตารางที่ 7 ตารางแสดงจํานวนลูกคาตลาดสุขใจ ม.ค.-มี.ค. ป 2556
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กราฟที่ 7 กราฟแสดงขอมูลลูกคาใชบริการตลาดสุขใจ ม.ค.-มี.ค. ป 2556
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ตารางแสดงขอมูลรายรับหมุนเวียนรานคาตลาดสุขใจ ป 2555
เดือน
จํานวนรายรับหมุนเวียน (บาท)
มกราคม
558,330
กุมภาพันธ
629,371
มีนาคม
698,395
เมษายน
820,653
พฤษภาคม
741,361
มิถุนายน
964,563
กรกฎาคม
1,108,814
สิงหาคม
1,032,235
กันยายน
1,532,991
ตุลาคม
1,347,357
พฤศจิกายน
1,202,885
ธันวาคม
978,375
ตารางที่ 8 ตารางแสดงจํานวนรายรับหมุนเวียนรานคาตลาดสุขใจ ป 2555
กราฟแสดงขอมูลรายรับหมุนเวียนรานคาตลาดสุขใจ ป 2555
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กราฟที่ 8 กราฟแสดงจํานวนรายรับหมุนเวียนรานคาตลาดสุขใจ ป 2555
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ตารางแสดงขอมูลรายรับหมุนเวียนรานคาตลาดสุขใจ ม.ค.-มี.ค. ป 2556
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม

จํานวนรายรับหมุนเวียน (บาท)
1,175,739
1,031,352
1,446,159

ตารางที่ 9 ตารางแสดงจํานวนรายรับหมุนเวียนรานคาตลาดสุขใจ ป 2556
กราฟแสดงขอมูลรายรับหมุนเวียนรานคาตลาดสุขใจ ม.ค.-มี.ค. ป 2556
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กราฟที่ 9 กราฟแสดงจํานวนรายรับหมุนเวียนรานคาตลาดสุขใจ ม.ค.-มี.ค. ป 2556
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ขอคนพบสิ่งที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานของตลาดสุขใจ ป 2555
1. ไดมีการจัดตั้งกรรมการตลาดขึ้น โดยเลือกจากภาคีผคู าจํานวน 8 คน เพื่อมา
บริหารตลาดรวมกับผูจัดการตลาด โดยมีตัวแทนเจาของสถานทีท่ ําหนาทีเ่ ปนพี่เลี้ยง โดยมี
จุดมุงหมายใหตลาดสามารถดําเนินการไปไดดวยตัวเอง
2. ภาคีผคู าตกลงกันเพิ่มขึ้นคาใชจายรวมจากวันละ 50 บาท เปน 70 บาท เนื่องจาก
ในป 2554 สวนสามพรานตองสนับสนุนในสวนของเงินคาดําเนินการเปนเงินรวม 40,000 บาท
3. รานคาที่เปนจุดสนใจของตลาด แตกลับคืนราน สาเหตุจากติดภารกิจอืน่ เชน ศูนย
กสิกรรมธรรมชาติทามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี (น้ําฟกขาว) กลุมสายใยตนกลา (สมุนไพร
ไทย) แกงเห็ด 7 อยาง ปาตุ เปนตน
4. พฤติกรรมของลูกคาเปลี่ยนเปนลูกคาประจํา มาซื้อของที่ตองการแลวกลับไป ไม
เดินจนทั่วตลาด นอกจากลูกคารายใหมๆ หรือลูกคานานๆมาครั้ง ก็จะเดินจนทั่วตลาด
5. รานคาเริ่มคํานวณปริมาณสินคาเองไดแลว ที่จะนํามาจําหนายในแตละวัน เริ่มมี
ชองทางในการคามากขึ้น เชน มีการขายสง มีลูกคาประจําสั่งจองลวงหนา เปนตน
6. รานคาบางรายเริ่มมีปญหา เมื่อผลผลิตลดลงหรือหมดไป ก็เริ่มเปลี่ยนสินคาใหม
7. ยั ง หาจุ ดเด น ใหม ของตลาดไม ไ ด ไม สามารถเพิ่ม ปริ ม าณผัก ผลไม ที่ เ ป น เกษตร
อินทรียได
8. รานคาเริ่มออกนอกกฎระเบียบ มีการเพิ่มสินคาโดยไมมีการแจงตอกรรมการตลาด
ลวงหนา จึงตองมีการสํารวจรายการสินคาใหม มีการคัดกรองสินคาโดยผานคณะกรรมการ
ตลาดก อ นนํ า สิ น ค า มาจํ า หน า ย และให ก รรมการตลาดมี ห น า ที่ ต รวจตราให เ ป น ไปตาม
กฎระเบียบของตลาด และนําเขาที่ประชุมกรรมการตลาดเปนประจําทุกเดือน โดยกําหนดในวัน
ศุกรที่ 2 ของเดือน
9. กฎระเบียบบางขอที่ต้งั ไว ยังไมสามารถปฏิบัติจริงได ตองนํามาทบทวนใหม
10. จํานวนรานคายังมีการเขา-ออก ของผูคาอยูตลอดเวลา เนื่องจากรายไดไม
เพียงพอ บางรายคืนรานตั้งแตเขามาได 2-3 เดือน
11. ชวงเวลาเทศกาลจะมีปญหา รานคาบางรานไปเปดขายที่อื่น เนื่องจากรายไดดีกวา
บางรานหยุดเพื่อทําพิธีการ อาทิ วันตรุษจีน สารทจีน หรือวันออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล
เปนตน
12. เกิดกลุมเกษตรกรที่เริ่มยกระดับจากเกษตรปลอดภัย เพื่อขึ้นไปสูเกษตรอินทรีย
เชน ศูนยเรียนรูพี่นองสองตําบล กลุมพัฒนายั่งยืนคลองจินดา ฯลฯ
60

13. เกิ ด การตื่ น ตั ว กั บ การจั ก โซนร า นค า ใหม เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ตลาดในระบบ
สาธารณสุข และจะมีการตรวจความปลอดภัยดานโภชนาการโดยเจาหนาที่สาธารณสุข มาให
คําแนะนําในสวนของรานคาประเภทอาหาร จัดทําผังโซนรานติดบอรดประชาสัมพันธใหลูกคา
ไดดูวารานคาโซนไหนมีรานขายสินคาอะไรบาง เพราะลูกคาจะหารานเดิมไมเจอ
14. เริ่มมีการติดปายราคาของสินคาในแตละราน เพื่อใหลูกคาไดทราบราคาสินคาแต
ละราน ตลอดจนมีตาชั่งสวนกลางไวสําหรับใหลูกคาตรวจสอบน้ําหนักของสินคา หากลูกคาไม
มั่นใจในตาชั่งของรานคา
15. เปดโอกาสใหลูกคานําสินคาประเภทผักผลไม ที่ซื้อมาจากแหลงอื่น มาตรวจสอบ
หาสารตกคางได กรณีลูกคาไมมั่นใจในสินคานั้นๆ
16. เกิ ด ป ญหาเรื่ องการสื่อ สารกัน ในตลาดระหว า งร า นค า ด วยกั น เอง สาเหตุจ าก
พื้นฐานของการศึกษาตางกัน จึงสื่อความผิดไป
17. เกิดขอตอรองของรานคากรณีมีการปรับโซนรานคาใหม หากใหยายใหมจะถอนคืน
รานทั้งกลุม เจาของพื้นที่จึงจําเปนตองใชระบบเผด็จการ เพื่อควบคุมพฤติกรรม โดยใชวิธีขอ
ชื่อรานมาและจะยอมใหถอนรานคืน ผลสุดทายไมมีรานคารานใดกลาวถึงกรณีนี้อีกเลย และ
ยอมปฏิบัติตามทุกอยาง
18. การตรวจพบสารเคมีตกคางในผักผลไม มีการตรวจพบสารเคมีตกคาง 2 ครั้ง
นับตั้งแตเปดดําเนินการมา ระเบียบ คือ ใหรานที่ตรวจพบสารตกคาง คืนรานคาใหแกตลาดไป
19. มีการปรับปรุง ทําบอดักไขมันบําบัดน้าํ เสียตามมาตรฐาน ตลอดจนมีการเพิ่มที่ลาง
จานชามใหเพียงพอกับธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
ผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานของคณะกรรมการตลาด
1. พอคาแมคาไมใหความรวมมือ ไมชวยกรรมการตลาด ถือวาเปนหนาที่ของกรรมการ
ตลาด ทีจ่ ะตองทํา
2. กรรมการตลาดไมมีบทบาทเทาที่ควร ยังไมกลาพูด กลาบอกตักเตือน เมื่อมีรานคา
กระทําผิดระเบียบของตลาด เนื่องจากมีผลประโยชนในตลาด
3. ในการประชุม มีการเสนอความคิดเห็น แตไมมีผูที่ตัดสินใจวาเห็นควนดําเนินการ
หรือไม และไมมีผรู ับผิดชอบเมื่อมีการมอบหมายแลวแตยังไมมีการดําเนินการ เปนตน
4. ขาดผูเสียสละที่จะเขามามีบทบาทในการทํางานเพื่อสวนรวม เชน การออกไปติด
ปายประชาสัมพันธตลาดกอนวันเปดตลาดสุขใจในวันเสาร เปนตน
5. ขาดการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม ทุกคนรอฟงแตสวนสามพราน
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6. รานคาสวนใหญใหความรวมมือไดในเรื่องที่มีผลประโยชน แตเรื่องอื่นๆ ที่เปนงาน
สวนรวมยังใหความรวมมือดีเทาที่ควร เชน การทําความสะอาดตลาดจะสังเกตไดวา มีแต
รานคาที่มารวมเปนประจํา แตอีกกลุมหนึ่งสวนใหญอางเหตุผลวาติดภารกิจอื่น ไมสามารถ
มารวมได เปนตน มีการแบงแยกกลุมอยู
7. มีการประชุมกรรมการตลาดเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกําหนดนโยบายตลอดจนแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น แตกรรมการตลาดเขารมประชุมไมครบ ในแตละเดือน
8. การใชเสียงขางมากของรานคา บางสถานการณไมเหมาะสม
9. กรรมการตลาดไดเสนอใหมีการแบงเขตการรับผิดชอบกํากับดูแลความเรียบรอย
ทั่ว ไป แทนผู จั ด การตลาด ในเรื่ อ งกฎระเบี ยบ และความสะอาด แต ค วามเป น จริ ง แล ว ไม
สามารถดําเนินการได เพราะเกิดการเกรงใจกันจึงไมกลาที่จะเตือน
จากขอมูลขางตน พอสรุปไดวาระบบกรรมการตลาดบริหารตลาด ที่มีการทดลอง
ดําเนินการมาในป 2555 หรือปที่2 ของตลาดนั้น ยังไมสามารถดําเนินการเองได ตองคอยมีพี่
เลี้ยงอยางสวนสามพรานประคองไปกอน และตองชวยในเรื่องการตัดสินใจ ในการประชุม
กรรมการตลาดแตละครั้ง จะใชวิธีชี้ประเด็นใหเห็น และใหเหตุผลในการตัดสินปญหา
คาใชจายในการบริหารตลาดสุขใจตอเดือน
ในแตละเดือนจะมีรายจายประจําเดือน ของตลาด ดังรายการตอไปนี้
ตารางแสดงคาใชจายในการบริหารตลาดสุขใจตอเดือน
รายการ
คา รปภ. รักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร 3 คน
คาน้ําประปา
คาไฟฟา
คาจางทําความสะอาดตลาด เก็บขยะ 2 คน
คาจางผูจัดการตลาด
คาชุดตรวจสารตกคาง
คาเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
11,972
300
3,500
5,400
7,500
4,500
3,000
36,172

ตารางที่ 10 ตารางแสดงคาใชจายในการบริหารตลาดสุขใจตอเดือน
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จากตารางสรุปคาใชจายในการดําเนินการขางตน จะเห็นไดวาการดําเนินตลาดในแต
ละเดือนจะมีคาใชจายประมาณเดือนละ 36,000 บาท ซึ่งคาใชจายที่คอนขางสูงที่สุดคือ
คาจาง รปภ.รักษาความปลอดภัยและจราจรประจําตลาด จากบริษัท Group4 เชนเดียวกันกับ
สวนสามพรานใชอยูปจจุบัน ทางรานคาเคยมีการปรึกษากันวาจะเปลี่ยนมาใช อพปร. ประจํา
ทองถิ่น แตผลสรุปกันวาไมมั่นใจในพฤติกรรมการแสดงออกของ อพปร. ตอลูกคาที่มาใช
บริการตลาดสุขใจ จึงจําเปนตองใชของบริษัท Group4 ตามเดิม เนื่องจากตั้งแตเปดตลาดมา
จนถึงปจจุบันยังไมเกิดปญหาเรื่องความปลอดภัยและการจราจรเลย มีแหลงเงินทุนสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปละ 550,000 บาท เพื่อใชในสวนของงานการวิจัย เชน
การจัดเวทีเรียนรู การออกพื้นที่ติดตามผลเกษตรกรเครือขาย การจัดทําบอรดนิทรรศการให
ความรูแกลูกคาและผูสนใจทั่วไปที่มาใชบริการตลาดสุขใจ ฯลฯ
ป พ.ศ. 2555 เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม มีการเก็บคาบริการสาธารณูปโภคจากรานคา
รานละ 70 บาทตอวัน เพื่อมาเปนคาใชจายในการดําเนินตลาด รายรับจะขึ้นลง ตามจํานวน
รานคา ในแตละเดือน
ตารางแสดงราบรับในการในการเก็บคาบริการสาธารณูปโภค ป 2555
เดือน
จํานวนเงิน (บาท)
มกราคม
16,660
กุมภาพันธ
23,730
มีนาคม
32,000
เมษายน
29,450
พฤษภาคม
39,500
มิถุนายน
37,380
กรกฎาคม
36,420
สิงหาคม
34,420
กันยายน
44,830
ตุลาคม
37,520
พฤศจิกายน
28,040
ธันวาคม
35,830
รวม
395,780
ตารางที่ 11 ตารางแสดงราบรับในการในการเก็บคาบริการสาธารณูปโภค ป 2555
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กราฟแสดงราบรับในการในการเก็บคาบริการสาธารณูปโภค ป 2555
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กราฟที่ 10 กราฟแสดงราบรับในการในการเก็บคาบริการสาธารณูปโภค ป 2555
ตารางสรุปคาใชจายในการบริหารตลาดเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ป 2555
รายการ
คา รปภ. รักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร 3 คน
คาน้ําประปา
คาไฟฟา
คาจางทําความสะอาดตลาด เก็บขยะ 2 คน
คาจางผูจัดการตลาด
คาชุดตรวจสารตกคาง
คาเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
143,664
3,450
42,115
64,800
90,000
54,000
32,000
430,029

ตารางที่ 12 ตารางสรุปคาใชจายในการบริหารตลาดเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ป 2555
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จากการดําเนินการตลาดในป 2555 มีคาใชจายมากกวารายรับ 430,029-395,780
ดังนั้นในป 2555 การดําเนินงานตลาดในดานการเงินยังมีผลขาดทุนเมื่อเปรียบเทียบรายรับกับ
รายจายเปนจํานวนเงิน 34,249 บาท สาเหตุที่รายรับไมเพียงพอกับรายจายเปนเพราะ มีการ
หมุนเวียนของรานคา และมีรานคาหยุดตามเทศกาล ตลอดจนมีคาไฟฟาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในแต
ละเดือน อีกทั้งชุดน้ํายาตรวจสารก็มีราคาสูงขึ้นดวย เหลานี้จึงสงผลใหรายรับไมเพียงพอตอ
รายจาย
4.2 ผลการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาที่มีตอการเปลี่ยนแปลงดานสังคม
จากการดําเนินโครงการตลาดสุขใจในนามกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน จากการ
เริ่มตนเปดตลาดสุขใจ การสงเสริมดานการผลผลิตสินคาเกษตรอินทรีย มาจนถึงปจจุบัน ไดมี
หน ว ยงานและองค ก รแขนงต า งๆ เริ่ ม เล็ง เห็น และให ความสํ าคัญ อย างต อเนื่อง ซึ่ ง ในการ
ดําเนินงานของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ทําใหมีผลงานที่โดดเดนขึ้นมาอยางตอเนื่อง
ดังนี้
ในโครงการระยะที่ 3 ป พ.ศ. 2555 หลังจากที่สวนสามพราน (สามพราน ริเวอรไซด)
ไดริเริ่มการทําเกษตรอินทรีย จนไดรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย จากสหพันธเกษตรอินทรีย
นานาชาติ International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) หลังจาก
ดําเนินการมาและเปนแหลงถายทอดองคความรูดานเกษตรอินทรียตลอดจนเปนแปลงตัวอยาง
เกษตรกรและผูสนใจทั่วไปสามารถเขาไปเรียนรูนํากลับมาประยุกตใชปฏิบัติตามได ทําใหภาคี
เครือขายกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานในตลาดสุขใจเริ่มมีการตื่นตัวหันมาปรับเปลี่ยนจาก
เกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสวนสามพรานยังจะเปนผูประสานงานใน
การยื่นขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานอีกทางหนึ่งดวย
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ภาพที่ 4.2 ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ผลจากการดําเนินโครงการกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ในระยะที่ผานมาจนถึง
ปจจุบัน ทําใหสวนสามพราน ในนามกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสาม ไดรับรางวัล Asia Responsible
Entrepreneurship Awards (AREA) ในดาน SME CSR จาก Enterprise Asia องคกรกลางของ
ธุรกิจชั้นนําสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ที่กอประโยชนใหแกชุมชนและสังคม สวนสามพราน มี
นโยบายใหความสําคัญกับวิถีไทย ชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดําเนินการอยางจริงจัง
มาโดยตลอด เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงแรกในประเทศไทยที่ไดรับรางวัลนี้ ในระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต “ตลาดสุขใจ” ซึ่งไดรับรางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแหงเอเชีย (AREA) เกิด
จากความรวมมือกันของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เครือขายเกษตรกร นักวิชาการ และสวนสามพราน เพื่อ
เปนแหลงจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยตอการบริโภค ในราคาที่เปนธรรม บนหลักการพึ่งพา
และรวมมือกัน เปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็นระหวางผูผลิตและผูบริโภค
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พรอมทั้งสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเรียนรูสําหรับนักทองเที่ยวผูใสใจสุขภาพและหวงใย
สิ่งแวดลอมดวย

ภาพที่ 4.3 รางวัล AREA กลุมธุรกิจเชิงคุณคาเชิงคุณคาสามพราน
ในเดือนมกราคม 2556 ตลาดสุขใจไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตลาดใหเขากับ
ตลาดมาตรฐานของ “ตลาดสีเขียว” ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหถูกสุขลักษณะตลาดสี
เขียว แตไมสามารถเกิดเปนตลาดสีเขียวได เนื่องจาก “ตลาดสุขใจ” เปนตลาดชุมชนเพื่อการ
วิจัย มิ ได มีการจดทะเบี ยนเปนตลาดเพื่อการค ากับทางองค การบริ หารสวนตําบล (อบต.)
ตลอดจนในตนป 2556 ตลาดสุขใจไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งในสี่ของ “ศูนยเรียนรูมีชีวิต”
จากสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดมีโอกาสถ ายทอดองค
ความรูในการดําเนินโครงการตลาดสุขใจแก คณะวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินโครงการตลาดสีเขียวหรือตลาดอินทรียแหงใหมตอไปในอนาคต
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ภาพที่ 4.4 ตลาดสุขใจรวมจัดงานในนามศูนยเรียนรูมีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาพที่ 4.5 คณะอาจารยจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตดูงานตลาดสุขใจในนามศูนยเรียนรูมีชีวิต
จากการที่ตลาดสุขใจไดรับเลือกใหเปนศูนยเรียนรูมีชีวิต พบวา คําถามที่พบบอยแวลา
ที่มีผมู าศึกษาดูงานที่ตลาดสุขใจ คือ
1. แนวคิดในการทําตลาด
2. ปญหาและอุปสรรค
3. การบริหารจัดการชุมชนที่มารวมตัวกัน
4. ขอแตกตางของตลาดสุขใจเมื่อเทียบกับตลาดอื่นทั่วไป
5. ทิศทางของตลาดในอนาคต
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ตลาดสุขใจยังสงเขาประกวด รางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย เพื่อยกระดับตลาดสุขใจใหเปนการรวมมือของชุมชนอยางยั่งยืน ซึ่งผลผาน
การคัดเลือกในรอบแรกแลว รอการประกาศผลในเดือนกันยายน 2556 “ตลาดสุขใจจึงเปน
ความภาคภูมใจที่ดําเนินโครงการรวมกันระหวาง สวนสามพราน ภาคีเครือขายกลุมธุรกิจเชิง
คุณคาสามพราน สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ภาพที่ 4.6 คณะกรรมการตรวจรางวัลกินนรี
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ขอคนพบที่ไดจากการดําเนินโครงการวิจัย
ขอคนพบที่ไดจากลูกคาที่ใชบริการตลาดสุขใจ
จากการเก็บขอมูลจากลูกคาที่มาใชบริการตลาดสุขใจ โดยใชแบบสอบถามและการ
ซักถามโดยตรงจากลูกคา พอสรุปผลไดพอสังเขป ดังนี้
ป 2554 ที่ตลาดเปดเต็มรูปแบบ ลูกคาสวนใหญที่มาตลาดสุขใจ
เปนคนในกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 60%
เปนคนในนครปฐม
ประมาณ 35%
เปนคนในจังหวัดอื่นๆ
ประมาณ 5%
สาเหตุเพราะ ในปแรกมีการทําสื่อประชาสัมพันธ ซึ่งเจาะจงตลาดลูกคาในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล มากกวา อาทิ รายการทีวี หนังสือพิมพ และนิตยสารตางๆ สวนลูกคาในจังหวัด
นครปฐมจะมีความเคยชินกับภาพของตลาดนัดทั่วไปตามสถานที่ตางๆ เนื่องจากมีสินคาให
เลือกซื้อมากกวา ราคาถูกกวา ไมไดยึดติดกับคุณภาพของสินคา
ป 2555 ลูกคาสวนใหญที่มาตลาดสุขใจ
เปนคนในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประมาณ 50%
เปนคนในนครปฐม
ประมาณ 40%
เปนคนในจังหวัดอื่นๆ
ประมาณ 10%
สาเหตุเพราะ ลูกคาในกรุงเทพฯ เริ่มลดลงเนื่องจากไปสถานที่อื่นบาง แตยังจะมีกลุมที่
เปนลูกคาประจํา เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคา ตลอดจนลูกคารายใหมที่ยังเขามาตามสื่อ
แขนงตางๆ ที่มีการประชาสัมพันธออกไป จํานวนลูกคาที่เขามาจึงไมลดลงมาก สวนลูกคาใน
จังหวัดนครปฐมเอง เริ่มมั่นใจในตลาดที่มีสินคาที่แตกตางจากตลาดอื่น เพราะมีการตรวจสอบ
สารตกคางอยูเปนประจํา ลูกคาที่ตองการสินคาที่ปลอดภัย และมีคุณภาพเริ่มที่จะเขามาตลาด
สุขใจเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนลูกคาในจังหวัดอื่นๆ เริ่มมีมากขึ้น เกิดจากผลของการจัดทําเว็บไซด
ของตลาดและสื่อประชาสัมพันธ
ป 2556 ลูกคาที่มาตลาดสุขใจ สัดสวนของลูกคาจะเปลี่ยนไปขอมูลจากแบบสอบถาม
เปนคนในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประมาณ 40%
เปนคนในนครปฐม
ประมาณ 16%
เปนคนในจังหวัดอื่นๆ
ประมาณ 44%
สาเหตุเพราะ ลูกคาในจังหวัดนครปฐมเริ่มเพิ่มมากขึ้น สินคาในตลาดสุขใจเปนสินคาที่
แตกต า งจากตลาดอื่ น ทั่ ว ไป มี ค วามมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของสิ น ค า และความปลอดภั ย
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สะดวกสบาย ลูกคาจากกรุงเทพฯ เริ่มลดลง ผลจากการเกิดแหลงทองเที่ยวใหมในที่ตาง มาก
ขึ้น รวมทั้งระยะทางและน้ํามันเชื้อเพลิง จึงทําใหไมสามารถที่จะเดินทางมาทุกสัปดาหอยาง
ตอเนื่องได ลูกคาจากจังหวัดอื่นๆ ตลอดจนจังหวัดใกลเคียงเริ่มเพิ่มมากขึ้น อาทิ สมุทรสาคร
สมุทรปราการ สระบุรี นนทบุรี เพชรบูรณ เชียงราย พังงา ระนอง และภูเก็ต เปนตน สาเหตุ
เพราะตลาดสุขใจเริ่ม เปน ที่รูจัก ในฐานะแหลงท องเที่ ยวแห งใหม เมื่ อคนต างจัง หวัดเขามา
กรุงเทพฯ ก็ตองแวะมาตลาดสุขใจ
สินคาที่ขึ้นชื่อและขายดีในตลาดสุขใจ ไดแก ผักสด ผลไม อาหารสําเร็จรูป สมุนไพร
ขาว และเสื้อผา
ขอเสนอจากลูกคาที่ไดจากแบบสอบถาม
อยากใหมีการเพิ่มเติมสินคา OTOP อาหารสุขภาพ สมุนไพร ไอศกรีมมะพราวน้ําหอม
ของแหง อาหารแหง ตนไมและอุปกรณการปลูก เสื้อผา Gift shop ไกสด ผักสด ผลไม สินคา
เหมือนตลาดดอนหวาย
กิจกรรมที่อยากใหมีในตลาด สอนการปลูกผัก สอนการปนดิน
สิ่งที่ตองปรับปรุงเพิ่มเติม
เปดรานคาใหเร็วขึ้นกวาเดิม สินคามีนอยเกิดไป ผัก ผลไมชวงบายเริ่มหมด รานคา
นอยเกินไป เลิกใชถุงพลาสติกใหใชถุงผาแทน ปายดานหนาตลาดเล็กเกินไป เพิ่มที่นั่งทาน
อาหารใหมากขึ้นกวานี้ ปรับปรุงที่จอดรถที่จอดนอยเกินไปและรอน
สิ่งที่ชอบ ไดเห็นการพัฒนาของตลาดขึ้นเรื่อยๆ หองน้ําสะอาดมาก
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ขอเสนอแนะในการการดําเนินโครงการวิจัยในปถัดไป
• จัดทํา website ตลาด
• เก็บขอมูลรานคาแตละรานเปนฐานขอมูลใน website ตลาด
• จัดทําโซนนิทรรศการแหลงเรียนรูของศูนยเรียนรูมีชีวิต
• จัดกิจกรรมเรียนรูประจําเดือนทั้งดานเกษตรและดานสุขภาพ
• พัฒนาดานโภชนาการอาหารในตลาดโดยสํานักงานสาธารณสุข
• สงเสริมกลุมเครือขายเกษตรอินทรียมีมาตรฐานรับรองใหเพิ่มขึ้น
• ประสานหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ ที่อยากมีสวนรวมในการดําเนินงานศูนยเรียนรูมี
ชีวิต
• ประเทศไทยตองมีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเองโดยกลุมผูผลิต
• ศูนยเรียนรูมีชีวิตเกิดเปนแหลงกระจายสินคาเกษตรอินทรีย และถายทอดองคความรู
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บทสรุปผูบริหาร
การขับเคลื่อนโครงการวิจัยในปที่ 3 มุงเนนใหความสําคัญกับการดําเนินการโครงการ
นํารองในแปลงทดลองเกษตรอินทรีย ภายใตทีมพี่เลี้ยงและผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําไปสูการขยายผล
ของเกษตรกรที่เปนภาคีพันธมิตรอยางเปนรูปธรรมตอไป ในขณะเดียวกันจะใชกลไกตลาดสุขใจ
เป นกลไกการขับ เคลื่อนความรูความเข าใจเรื่องการบริ โภคอาหารปลอดภัยและสิ นค าเกษตร
อินทรียสูผูบริโภค โดยจะไดทําการประเมินผลกระทบในการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเชิงคุณคา
สามพราน ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม ของภาคีพันธมิตรและชุมชน
การพัฒนาระบบการเรียนรูสูการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย จะใชกลไก
ของการเรียนรูในการยกระดับความรู และทักษะในการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรแกเกษตรกร
ผูผลิตที่เปนสมาชิกของภาคีเครือขาย ตลอดจนการทําแปลงเกษตรอินทรียตัวอยางนํารอง เพื่อเปน
ศูนยถายทอดองคความรูในการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัยและสินคาเกษตรอินทรีย
โดยใช พื้ น ที่ เ กษตรของสวนสามพราน เพื่ อ ใช เ ป น แปลงเกษตรอิ น ทรี ย ส าธิ ต และให ก ลุ ม ภาคี
เครือขายที่สนใจเขามาเปนผูผลิตในการจัดการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ภายใตการกํากับดูแล
ของทีมพี่เลี้ยง และผูเชี่ยวชาญ ปจจุบันแปลงเกษตรอินทรียสวนสามพราน ไดผานการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ระดับสากล
การพัฒนาแปลงเกษตรอินทรียกลุมภาคีเครือขาย กลุมพัฒนายั่งยืนคลองจินดา โดย
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสมาชิกสวนใหญที่อยูในตลาดสุขใจก็ผลิตผัก และผลไม
สมาชิกในกลุมมีความเห็นวา ควรมีการทําแปลงเกษตรอินทรียตัวอยางไวบริเวณตลาดสุขใจดวย
หากลูกคามีความสนใจ หรือสมาชิกมีความสนใจตองการเรียนรู และใชเปนแนวทางในการผลิต
สินคาเกษตรอินทรีย ทางสวนสามพราน ยินดีที่ใหภาคีเครือขายไดพื้นที่ในการผลิตพืชผักอินทรีย
เปนแปลงเกษตรอินทรียตัวอยาง มีการจัดการระบบเกษตรอินทรีย และมีพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนํา
อยูตลอดเวลา ทั้งเรื่องการวางแผนการผลิต การจัดการดูแลรักษาผลผลิต โดยการใชชีวภัณฑ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช เปนตน ตลอดจนสงเสริมยกระดับการผลิตกลุมภาคีเครือขายที่ผลิตเกษตร
อินทรีย ใหมีมาตรฐานรองรับอยางเปนรูปธรรม และสวนสามพราน ยังจะเปนแกนกลางในการ
ประสานงานกับหนวยงานตรวจรับรองมาตรฐาน เพื่อใหเกษตรกรเครือขายที่มีความสนใจตองการ
ขอรับรองมาตรฐานไดยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรอินทรียของตนเอง
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ผลการดําเนินงานกลุมธุรกิจเชิงคุณคาที่มีตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม
เกิดการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูป ตลอดจนการยกระดับ
สมรรถนะดานการผลผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น เกิดเปนรูปแบบ
ธุรกิจที่มีการพึ่งพาและรวมมือกัน ใชเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม ภายใตการ
บริหารจัดการอยางมีระบบ พัฒนาคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูป ใหมี
ความเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค เกิดเปนสังคมการเรียนรูของเกษตรกรภาคีพันธมิตร
ชุมชน ผูประกอบการ นักวิชาการ นักพัฒนา ที่เขามารวมมือกันชวยเหลือเกื้อกูลกันภายใตปณิธาน
ร วม ด านการผลผลิ ต สิ น ค า เกษตรและสิ น ค าเกษตรแปรรูป อิ น ทรี ย แลกเปลี่ยนทัศ นคติ จาก
หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน เกษตรตํ า บลอํ า เภอสามพราน เพื่ อ ขยายผลการดํ า เนิ น
เครือขายกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ดานการผลผลิตสินคาเกษตรอินทรียและสินคาเกษตร
แปรรูปสูตําบลตางๆ ในอําเภอสามพรานตอไป ตลอดจนประชาสัมพันธใหตลาดสุขใจเปนที่รูจักไป
อย า งกว า งขวาง เป น ตลาดต น แบบที่ มี ก ารบริ ห ารงานอย า งเป น ระบบสามารถให ผู อื่ น นํ า ไป
พัฒนาการดําเนินการเกิดตลาดอินทรียแหงใหมตอไปไดในอนาคต
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัย “เครือขายกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” ในระยะที่ 3 นี้ มุงเนนไปที่การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การขับเคลื่อนเครือขายความรวมมือของภาคีพันธมิตรที่เห็นชอบ
ในปณิธานรวม “ภาคีทุกคนตองเขาใจถึงเกษตรอินทรีย โดยมีสวนสามพราน เปนเสาหลักในการให
ความรูและปญญา” ไดนําไปสูการกําหนดคุณคารวม (อุดมการณ) ของภาคี 4 ประการ ไดแก
เชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย หวงใยผูบริโภค เห็นชอบแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเชื่อมั่นใน
การพึ่งพาและรวมมือกัน แมวาการริเริ่มกลไกตลาดชุมชนภายใตแบรนด “ตลาดสุขใจ”จะอยูใน
ระยะเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน หากแตกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจเชิงคุณคา
สามพรานที่มีโครงสรางการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน ภายใตกระบวนการที่มีสวนรวม
ของภาคีพันธมิตรอยางชัดเจน จึงทําใหผลดําเนินการตลาดสุขใจ ไดรับการตอบรับอยางเปน
อยางดีจากผูบริโภคทั้งในทองถิ่นและผูบริโภคที่นิยมบริโภคสินคาอาหารปลอดภัยและสินคาเกษตร
อินทรีย
สถานการณดังกลาว ชี้ใหเห็นผลลัพธจากการวิจัยที่นอกจากจะชวยยกระดับความรู
ความสามารถแกเกษตรกรผานกลไกศูนยเรียนรูแลว ยังชี้ใหเห็นรูปแบบการยกระดับคุณภาพ
สมรรถนะแก เ กษตรกรด ว ยการใช ก ลไกตลาดเป ด พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู ร ว มกั น ระหว า งผู ผ ลิ ต และ
ผูบริโภค ซึ่งกอใหเกิดประโยชนท้ัง 2 ฝาย ที่สําคัญ “ตลาดสุขใจ” ยังสรางความสนใจแกผูบริโภค
ในวงกวางผานกลไกสื่อประชาสัมพันธในหลายรูปแบบ
เพื่อเปนการตอยอดและขยายผลการยกระดับการผลิตเกษตรกรปลอดภัยและการ
ผลิตเกษตรอินทรียแกเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งการประเมินผลการดําเนินงานของกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การวิจัยในปที่ 3 นี้ จึงจะมุงใหความสําคัญ
กับการดําเนินการโครงการนํารองในแปลงทดลองเกษตรอินทรีย ภายใตทีมพี่เลี้ยงและผูเชี่ยวชาญ
เพื่อนําไปสูการขยายผลของเกษตรกรที่เปนภาคีพันธมิตรอยางเปนรูปธรรม ในขณะเดียวกันจะใช
ตลาดสุขใจเปนกลไกการขับเคลื่อนความรูความเขาใจเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยและสินคา
เกษตรอินทรียสูผูบริโภค โดยจะไดทําการประเมินผลกระทบในการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเชิง
คุณคาสามพราน ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม ของภาคีพันธมิตรและชุมชน โดยมี
ตลาดสุ ข ใจเป น ศู น ย ก ลางประสานในการเชื่ อ มโยงระหว า งเกษตรกรกั บ ผู บ ริ โ ภค เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูความตองการซึ่งกันและกัน และหวังเปนอยางยิ่งวาตลาดสุขใจจะเปนศูนยเรียนรู

ที่มีชีวิต ที่สามารถเปนแหลงรวบรวมองคความรูทางดานเกษตรอินทรีย ตลอดจนดานสุขอนามัยได
กับทุกชนชั้น ทุกเพศทุกวัย สามารถเรียนรูและนํามาบูรณาการปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ไดในอนาคต
ขอขอบพระคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรกรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ภาคีเครือขายกลุมธุรกิจเชิงคุณคา
สามพราน และที่ขาดไปเสียมิไดขอขอบพระคุณคุณประธานบริหารสวนสามพราน ที่เอื้อเฟอพื้นที่
ใหใชประโยชนในการดําเนินโครงการวิจัยอยางตอเนื่องเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ตลอดจนผูมีสวน
เกี่ยวของทุกทาน ที่ทําใหโครงการวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวา
การดําเนินงานโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานนี้ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนาเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรเพื่อการยกระดับสินคาเกษตรปลอดภัยสูระบบสินคาเกษตร
อินทรียไดในอนาคต

หัวหนาโครงการวิจัย
เมษายน 2556

ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 : ตารางกิจกรรม
ภาคผนวกที่ 2 : ระเบียบปฏิบัติของตลาดสุขใจ
ภาคผนวกที่ 3 : ใบลงทะเบียนรานคาตลาดสุขใจ
ภาคผนวกที่ 4 : แบบลงทะเบียนสมาชิกเครือขาย
ภาคผนวกที่ 5 : สรุปผลการประเมินความคิดเห็นลูกคาตลาดสุขใจ
ภาคผนวกที่ 6 : สรุปผลการประเมินความคิดเห็นผูเขาอบรมปลูกผักอินทรีย
คุณภาพดี มีตลาดรองรับ ยกระดับราคาผลผลิตดวยนวัตกรรม
ภาคผนวกที่ 7 : สรุปผลการประเมินความคิดเห็นผูเขาอบรมปลูกผักอินทรีย
ภาคผนวกที่ 8 : การประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย

ภาคผนวกที่ 1 : ตารางกิจกรรม
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ตารางกิจกรรมโครงการวิจัยเครือขายธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
โครงการ

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

จํานวน
สถานที่
ผลลัพธ
ผูเขารวม
20
หอง
-ผูเขารวมอบรมไดรับความรู
โรสคอน
เรื่องเตรียมความพรอมในการ
เนอร สาม ผลิตพืชอินทรีย
พราน ริ
เวอรไซด

ลําดับ

ว/ด/ป

1

6/4/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
ฝกอบรม
เครือขายเตรียม เจาหนาทีส่ วน/ตัวแทน
ความพรอมใน เครือขาย
การผลิตพืช
อินทรีย

2

16/4/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ฝกอบรมเรื่อง
ดินคุณภาพดิน
และการปรุงดิน

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
เจาหนาทีส่ วน/ตัวแทน
เครือขาย

20

หอง
โรสคอน
เนอร สาม
พราน ริ
เวอรไซด

-ผูเขารวมอบรมไดรับความรู
เรื่องดินคุณภาพดินและการปรุง
ดิน
-ปฏิบัติการตรวจคุณภาพดิน
-การทําปุยหมัก

3

26/4/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ฝกอบรมเรื่อง
จุลินทรีย
สุขภาพพืช

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
เจาหนาทีส่ วน/ตัวแทน
เครือขาย

15

หอง เพริล1
สามพราน
ริ
เวอรไซด

-ผูเขารวมอบรมไดรับความรู
จุลินทรียส ุขภาพพืช และการ
ควบคุมแลงศัตรูพืช โดย
วิทยาศาสตรเกษตร

4

9/5/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ปลูกตนไมผลใน นักวิจัย/ตัวแทน
เครือขาย
แปลงตาม
หลักสูตรทีไ่ ด
เรียนรู

6

ฟารมออ
แกนิกส
สามพราน
ริเวอรไซด

-นักวิจัย/ตัวแทนเครือขายปลูก
ตนไมผลตามหลักสูตรทีไ่ ดรบั

5

16/5/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ฝกอบรมเรื่อง
ไสเดือนฝอย
ควบคุมแมลง

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
เจาหนาทีส่ วน/ตัวแทน
เครือขาย

18

หอง เพริล1 -ผูเขารวมอบรมไดรับความรู
สามพราน เรื่องการผลิตไสเดือนฝอยควบคุม
ริ
แมลง
เวอรไซด

6

22/5/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ประชุม
เตรียมการ
รานคาจัด
งานอิมแพ็คฯ

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
ตัวแทนรานคา

20

ตลาดสุขใจ -เตรียมความพรอมในการจัดบูท
งาน 9 บันดาลสูการวิจัย
-การประสานงานและการ
เดินทางไปจัดราน

7

24/5/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ออกบูทรานคา
จัดงานอิมแพ็ค
เมืองทองธานี

ตัวแทนรานคา

26

อิมแพ็ค
เมืองทอง
ธานี

-ประชาสัมพันธตลาดสุขใจ
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กลุมเปาหมาย

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ฝกอบรมเรียนรู
เรื่องเชื้อบีที
ควบคุมแมลง
ศัตรูพืช

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
เจาหนาทีส่ วน/ตัวแทน
เครือขาย

4/6/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
ตรวจรับรอง
มาตรฐานฟารม ผูต รวจ/ตัวแทน
เครือขาย
ออแกนิกส

9

ฟารมออ
แกนิกส
สามพราน
ริเวอรไซด

10

10/6/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ฝกอบรมเรียนรู
เรื่องสารสกัด
ธรรมชาติ
ควบคุมแมลง

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
เจาหนาทีส่ วน/ตัวแทน
เครือขาย

15

หอง เพริล1 -ผูเขารวมอบรมไดรับความรู
สามพราน เรื่องสารสกัดธรรมชาติควบคุม
ริ
แมลงสามารถผลิตใชเองได
เวอรไซด

11

25/6/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ฝกอบรมเรียนรู
เรื่องระบบ
เกษตรอินทรีย

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
ภาคีเครือขาย/ลูกคา
ตลาดสุขใจ

60

หอง
คลอรัล
สามพราน
ริ
เวอรไซด

5/7/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ฝกอบรมเรียนรู
เรื่องการเก็บ
รักษาคุณภาพ
ผลผลิต

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
ภาคีเครือขาย/ลูกคา
ตลาดสุขใจ

14

หอง เพริล1 -ผูเขารวมอบรมไดรับความรู
สามพราน เรื่องการเก็บรักษาคุณภาพ
ริ
ผลผลิต
เวอรไซด

13

8/7/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ประชุมกลุม
เครือขาย
ภายนอก

นักวิจัย/
ตัวแทนเครือขาย/
เกษตรกร

30

ต.คลอง
จินดา อ.
สามพราน

-ทําความเขาใจเรือ่ งเกษตร
อินทรีย
-หาเครือขายใหมที่สนใจดาน
เกษตรอินทรีย

14

13/7/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ประชุม
คณะกรรมการ
ตลาด
ประจําเดือน

กรรมการตลาด/
นักวิจัย/เจาของพื้นที่

13

สามพราน
ริเวอรไซด

-เพื่อประเมินผลการดําเนินตลาด
สุขใจเดือนที่ผานมา

ว/ด/ป

8

29/5/55

9

12

โครงการ

จํานวน
สถานที่
ผลลัพธ
ผูเขารวม
หอง เพริล1 -ผูเขารวมอบรมไดรับความรู
16
สามพราน เรื่องเชื้อบีทีควบคุมแมลงศัตรูพืช
ริ
-ศึกษาแมลงศัตรูธรรมชาติ
เวอรไซด

กิจกรรม

ลําดับ

-เพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียสากล

-ผูเขารวมอบรมไดรับความรู
เรื่องพื้นฐานโดยรวมการจัดระบบ
เกษตรอินทรีย

76

กลุมเปาหมาย

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ประชุมติดตาม
ความกาวหนา
โครงการฯ

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
ที่ปรึกษาโครงการ

3/8/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ประชุม
คณะกรรมการ
ตลาด
ประจําเดือน

กรรมการตลาด/
นักวิจัย/เจาของพื้นที่

17

18/8/55

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

เครือขาย
สหกรณจังหวัด
ระยอง/จันทบุรี
รวมจัดงาน
แสดงสินคา ณ
ตลาดสุขใจ

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
เครือขายตลาดสุขใจ/
สหกรณระยอง/จันทบุรี

200

ตลาดสุขใจ -ประชาสัมพันธ/แสดงสินคา
สามพราน เกษตรของแตละจังหวัด
ริเวอรไซด - เจราติดตอแลกเปลี่ยนสินคา
เพื่อจําหนาย/กระจายสินคาสู
ตลาดอื่น

18

27/8/55

โครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน

ประชุมกลุม
เกษตรอําเภอ
สามพราน

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
เกษตรอําเภอ/หมอดิน
อาสา

10

หอง เพริล1
สามพราน
ริ
เวอรไซด

31/8/55

โครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน

ประชุมกลุม
เครือขาย
ภายนอก

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
สภาเกษตร/เกษตรกร
ต.บางเตย

80

สวนอาหาร -ขยายกลุมเครือขายในอําเภอ
สมแกว
สามพราน
นครชัยศรี

5/9/55

โครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน

ประชุมกลุม
เกษตรสภา
เกษตรตําบลใน
อําเภอสาม
พราน

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
เกษตรอําเภอ/สภา
เกษตรตําบล

22

หอง เพริล1
สามพราน
ริ
เวอรไซด

- ประสานงานการดําเนิน
โครงการ
-ขยายกลุมเครือขายในอําเภอ
สามพราน

โครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน

แถลงขาว
รางวัลทีไ่ ดรบั
ในโครงการ

เจาหนาที่/ผูบริหาร/
สื่อมวลชน/หนวยงาน
ราชการ/ตัวแทน
เครือขายตลาดสุขใจ

250

สามพราน
ริ
เวอรไซด

-ประชาสัมพันธตลาดสุขใจฟารม
ออแกนิกสที่ไดรางวัลของสังคม

ว/ด/ป

15

31/7/55

16

19

20

21

15/9/55

โครงการ

จํานวน
สถานที่
ผลลัพธ
ผูเขารวม
7
สถาบัน
-ประชุมปรึกษารายงานความ
วิชาการ
กวาหนาโครงการ
ดาน
สหกรณ ม.
เกษตร

กิจกรรม

ลําดับ

11

หองอาหาร -เพื่อประเมินผลการดําเนินตลาด
ริมน้ํา สาม สุขใจเดือนที่ผานมา
พราน ริ
เวอรไซด

- ประสานงานการดําเนิน
โครงการ
-ขยายกลุมเครือขายในอําเภอ
สามพราน

77

ลําดับ

ว/ด/ป

22

30/9/55

23

12/10/55

โครงการ

จํานวน
สถานที่
ผลลัพธ
ผูเขารวม
ตลาดสุขใจ -ประชาสัมพันธตลาดสุขใจ
8

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

โครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน

ทําสื่อ
ประชาสัมพันธ

เจาหนาทีส่ วน/ตัวแทน
เครือขาย/นิตยสาร
Energy Saving

โครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน

คณะกรรมการตลาด
ประชุม
กรรมการตลาด
ประจําเดือน

9

หองอาหาร -ประชุมปรึกษาพัฒนาตลาด
ริมน้ํา

24

13/11/55

โครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน

บิ๊กคลีนตลาด

ภาคีเครือขาย/นักวิจัย

37

ตลาดสุขใจ -สรางความสามัคคี
-ตลาดเปนระเบียบ สะอาด

25

7/12/55

โครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน

คณะกรรมการตลาด
ประชุม
กรรมการตลาด
ประจําเดือน

9

หองอาหาร -ประชุมปรึกษาพัฒนาตลาด
ริมน้ํา

26

11/1/56

โครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน

คณะกรรมการตลาด
ประชุม
กรรมการตลาด
ประจําเดือน

10

หองอาหาร -ประชุมปรึกษาพัฒนาตลาด
ริมน้ํา

27

22/1/56

โครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน

ประชุมติดตาม
ความกาวหนา
โครงการฯ

ผูประสานงาน/นักวิจัย/
ที่ปรึกษาโครงการ

6

สถาบัน
วิชาการ
ดาน
สหกรณ

28

25/1/56

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ประชุมเตรียม
งานตรวจ
รางวัลกินนรี

ผูบริหาร/เจาหนาที่สวน
ฯ/นักวิจัย

13

หอง220/
-เตรียมความพรอมตรวจรางวัล
ตลาดสุขใจ กินนรี

29/1/56

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

บิ๊กคลีนตลาด

ภาคีเครือขาย/นักวิจัย

39

ตลาดสุขใจ -เตรียมความพรอมตรวจรางวัล
กินนรี

2/2/56

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

กรรมการตรวจ
มอบรางวัลกิน
นรี

ผูบริหาร/เจาหนาที่สวน
ฯ/นักวิจัย/ภาคี
เครือขาย/กรรมการ
ตรวจ

20

ตลาดสุขใจ -ประเมินผลการคัดเลือกรางวัล
กินนรี

29

30

-ประชุมปรึกษารายงานความ
กวาหนาโครงการ

78

โครงการ

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

จํานวน
สถานที่
ผลลัพธ
ผูเขารวม
200
ตึก 50 ป ม. -ประชาสัมพันธตลาดสุขใจ
เกษตรศาสตร -เผยแพรศนู ยเรียนรูมีชีวิต

ลําดับ

ว/ด/ป

31

28/2/56

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

รวมจัดงานศูนย ผูประสานงาน/
เรียนรูมีชีวิต
ขาราชการ/ผูส นใจ
ทั่วไป

32

8/3/56

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ประชุม
คณะกรรมการตลาด
กรรมการตลาด
ประจําเดือน

9

หองอาหาร
ริมน้ํา

-ประชุมปรึกษาพัฒนาตลาด

33

23/3/56

โครงการวิจัยกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสาม
พราน

ประชาสัมพันธ
ตลาดสุขใจ

30

ตลาดสุขใจ

-ประชาสัมพันธตลาดสุขใจ

ทีมรายการทีวี/
คณะรัฐมนตรี/เจาหนี้ที่

79

ภาคผนวกที่ 2 : ระเบียบปฏิบัติของตลาดสุขใจ

80

ระเบียบปฏิบัติของตลาดสําหรับผูข ายในตลาดสุขใจ
1. สินคาที่นํามาขายในตลาดจะตองเปนผลผลิตทางการเกษตรที่เปนเกษตรปลอดภัย
สามารถตรวจสอบไดวาไมมีสารเคมีตกคาง
2. อาหารตองเปนอาหารปลอดภัย ไมใชผงชูรส , สารกันบูด หรือของที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ เปนของที่ผลิตในครัวเรือน ไมใชของจากโรงงาน
3. คณะกรรมการจะนําสินคามาสุมตรวจเปนระยะ หากพบวามีสารเคมีจะใหเลิกขายทันที
4. ภาชนะที่ใช หลีกเลี่ยงพลาสติก , ลวดเย็บกระดาษ , กลองโฟม ถาจําเปนตองใชควร
เปนพลาสติกแบบยอยสลาย , โฟมชายออย , ไมกลัด , ใบตอง ฯลฯ
5. ตองเปนผลิตผลที่เกษตรกรผลิตเอง นํามาขายเอง ไมใชพอคาคนกลาง
6. ไมอนุญาตใหนําผลผลิตของตางประเทศมาขายในตลาด
7. ผูคาจะตองมาเขียนใบสมัคร และนําสินคาตัวอยางมาใหคณะกรรมการพิจารณากอน
ถาผานตามเกณฑ จึงจะไดรับสิทธิ์มาขาย
8. บูทการขายเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูคาที่ผานการคัดเลือก ไมสามารถโอนสิทธิใหกับคน
อื่นได
9. ผูคาตองรับผิดชอบในการจัดหาสินคาตามมาตรฐานมาขายอยางตอเนื่อง ในกรณีที่ไม
สามารถปฏิบัติได ตองแจงใหคณะกรรมการบริหารตลาดทราบลวงหนา 5 วันกอนวัน
ขาย ทางคณะกรรมการสามารถหาสินคาอื่นมาทดแทนไดในวันที่ไมสามารถมาขายได
10. หากผูคาไมมาใชพื้นที่ตอเนื่อง โดยขาด 2 ครั้งในระยะเวลา 1 เดือน โดยไมมีเหตุผล
สมควร คณะกรรมการจะขอคืนบูทเพื่อใหผูคารายอื่น
11. การเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมสินคาจากรายการที่ระบุไวในใบสมัคร จะตองแจงให
คณะกรรมการทราบ และไดรับความยินยอมกอน จึงจะนําสินคามาขายได
12. การจัดบูท อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
13. ในกรณีที่ผูคาไมนําสินคากลับ ทางเจาของพื้นที่จะไมรับผิดชอบในความสูญหาย หรือ
เสียหาย
14. ผูคาตองจัดเตรียมถุงขยะสําหรับใสขยะ และนําไปทิ้งไวยังที่ที่จัดไว หลังการขาย
15. ผูคาตองจัดวางสินคาในแนวที่จัดวางใหเทานั้น ไมสามารถล้ําออกมานอกบริเวณได
16. ผูคาไมสมารถดัดแปลง หรือตอเติมพื้นที่ขายที่ทางเจาของสถานที่จัดให
17. หากมีการทะเลาะวิวาท สงเสียงดังในบริเวณตลาด จะตัดสิทธิการขายทันที
18. การจอดรถ เมื่ อ ผู ค า เอาของลงแล ว จะต อ งเอารถไปจอดด า นนอก เพื่ อ สงวนที่ ไ ว
สําหรับลูกคา
81

19. เมื่อเลิกทําการคาในวันอาทิตย นักวิจัยจะประชุมกับผูคา เพื่อสรุปปญหา และหาขอ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนา เปนการสนับสนุนการทําวิจัยของ สกว. เพื่อพัฒนาตลาดใหยั่งยืน
ผูที่ไมใหความรวมมือในการประชุม จะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการขาย
20. ผูคาที่ไมสามารถปฏิบัติตามกฎของตลาดได จะถูกยกเลิกสิทธิโดยไมมีขอโตแยง
21. ทางเจ า ของพื้ น ที่ และคณะกรรมการตลาดสามารถเปลี่ ย นระเบี ย บได ต ามความ
เหมาะสม และสามารถยกเลิกการใชพื้นที่ได หากตลาดไมไดเปนไปตามวัตถุประสงค
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ภาคผนวกที่ 3 : ใบลงทะเบียนรานคาตลาดสุขใจ
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รูปถาย

แบบลงทะเบียนรานคาตลาดสุขใจ โครงการวิจัยเครือขายธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันวิชาการดานสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.ชื่อ-สกุล..................................................................................................................................................
สถานที่ติดตอ เลขที่.....................หมู...............................หมูบาน..............................................................
ตําบล/แขวง.....................................................................อําเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด........................................................................รหัสไปรษณีย............................................................
โทรศัพท....................................................................................................................................................
E-mail........................................................................................................................................................
2.ผลิตภัณฑที่จะจําหนาย............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
มาจาก  ครัวเรือน  กลุมชุมชน
 กลุมบริษัท
 อื่นๆระบุ.......................................
มีการรับรองจาก.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3.ทานประกอบอาชีพ
 เกษตรกรรม .........................มีพื้นที่...........................ไร  เกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย
ลักษณะของการถือครองพื้นที่ดิน  ของตนเอง  เชาพื้นที่คนอื่น  อื่นๆ (ระบุ)..........................
มีความรูดานการทําเกษตรอินทรีย  ขาดความรู  พอใช
 ปานกลาง
 ดี
ตองการความรูเพิ่มเติมดานเกษตรอินทรียหรือไม  ตองการ  ไมตองการ
เหตุผลที่นําผลิตภัณฑมาจําหนาย..............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 ธุรกิจสวนตัว (ระบุ)...............................................................................................................................
เหตุผลที่นําผลิตภัณฑมาจําหนาย................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 พนักงานบริษัท.....................................................................................................................................
เหตุผลที่นําผลิตภัณฑมาจําหนาย................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 สมาชิกกลุมชุมชน.................................................................................................................................
เหตุผลที่นําผลิตภัณฑมาจําหนาย................................................................................................................

84

...................................................................................................................................................................
ขาพเจาไดรับทราบและยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดทุกประการ หากขาพเจาทําผิด
กฎระเบียบยินดีใหยกเลิกสิทธการขายโดยไมมีขอโตแยง

ลงชื่อ.......................................................
ผูสมัคร
................/.................../.................

ลงชือ่ ......................................................
ผูรับรอง
เกี่ยวของเปน...................................ผูสมัคร
.............../................./...............
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ภาคผนวกที่ 4 : แบบลงทะเบียนสมาชิกเครือขาย
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รูปถาย
แบบลงทะเบียนสมาชิกเครือขาย
1.ชื่อ-สกุล..................................................................................................................................................
สถานที่ติดตอ เลขที่..................หมู...................หมูบาน............................................................................
ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต........................................................................
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย.................................................................
โทรศัพท...................................................................................................................................................
2.ทานประกอบอาชีพ
 เกษตรกรรม มีพื้นที่.......................ไร
 เกษตรเคมี  เกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย
3. ประเภทเกษตรกรรม
 ผัก/ผลไม
 พืชสมุนไพร
 นาขาว
 พืชไร
 เลี้ยงสัตว(ระบุ)..................
ลักษณะของการถือครองพื้นที่ดิน  ของตนเอง  เชาพื้นที่คนอื่น  อื่นๆ
(ระบุ)...................................................
มีความรูดานการทําเกษตรอินทรีย  ขาดความรู  พอใช
 ปานกลาง
 ดี
ตองการความรูเพิ่มเติมดานเกษตรอินทรียหรือไม  ตองการ  ไมตองการ
 ธุรกิจสวนตัว (ระบุ)...............................................................................................................................
 พนักงานบริษัท.....................................................................................................................................
แผนที่พอสังเขป

ลงชื่อ.....................................................
ผูสมัคร
................./................./.............
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ภาคผนวกที่ 5 : สรุปผลการประเมินความคิดเห็นลูกคาตลาดสุขใจ
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สรุปผลการประเมินความคิดเห็นผูคาตลาดสุขใจ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว
ตารางที่ 1 เพศของผูต อบแบบสอบถาม
เพศ
จํานวน (คน)
รอยละ
14
29.8
ชาย
33
70.2
หญิง
47
รวม
100.0
จากตารางที่ 1 ชี้ใหเห็นวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมีจํานวน 47 คน
เปนเพศชาย จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 29.8 และ เพศหญิง 33 คนคิดเปนรอยละ 70.2
ตามลําดับ
ตารางที่ 2 อายุผูตอบแบบสอบถาม
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
20-30 ป
1
2.1
31-40 ป
13
27.7
41-50 ป
18
38.3
51 ป ขึ้นไป
15
31.9
รวม
47
100.0
จากตารางที่ 2 ชี้ใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 38.3 มีอายุระหวาง 41-50 ป
รองลงมารอยละ 31.9 คืออายุ 51 ปขึ้นไป, รอยละอายุระ 27.7 มีอายุระหวาง 31-40 ป และ
รอยละ 2.1 มี อายุ 20-30 ป และ
ตารางที่ 3 ภูมิลําเนาผูตอบแบบสอบถาม
ภูมิลําเนา
จํานวน (คน)
อ.สามพราน จ.นครปฐม
18
อื่นๆ
18
ไมแสดงความคิดเห็น
11
รวม
47

รอยละ
38.3
38.3
23.4
100.0
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จากตารางที่ 3 ชี้ใหเห็นวาผูคามีภูมิลําเนาอยูใน อ.สามพราน จ.นครปฐม รอยละ 38.3
เปนคนนอกพื้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม รอยละ 38.3 และไมแสดงความคิดเห็น รอยละ
23.4
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผูคาในตลาดสุขใจ
ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นของผูคา
ระดับความคิดเห็น (n=47)
ความคิดเห็น

เห็นดวย
อยางยิ่ง

1.
ทําเลที่ตั้ง ตลาดสุขใจมีความ
12
เหมาะสมดีอยูแลว
25.5%
2. สถานที่จอดรถมีความเหมาะสมดี
16
อยูแลว

เห็น
ดวย

ไมแนใจ

ไมเห็น
ดวย

30
63.8%

4
8.5%

1
2.1%

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง
0
0.0%

29

2

0

0

4.3%

0.0%

0.0%

5

0

0

0.0%

0.0%

2

1

4.3%

2.1%

6

2

34.0% 61.7%
3. นับเปนโอกาสดีที่โรงแรมสวนสาม
พรานเป ด โอกาสให ท า นมาจํ า หน า ย
สินคาในตลาดสุขใจ
4. กิจกรรมประชาสัมพันธตลาดสุขใจ
มีความเหมาะสมและมีความตอเนื่อง
5.ป า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ มี ค ว า ม
เหมาะสมดีอยูแลว

8

34

17.0% 72.3% 10.6%
6

28

10

12.8% 59.6% 21.3%
1
2.1%

6. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกสัปดาห
ระหวางผูคามีประโยชนแกตัวทานเปน
อยางมาก

6.4%

7. เวลาจํ า หน า ยสิ น ค า ในวั น เสาร อาทิตยมีความเหมาะสมดีอยูแลว

14

3

16

22

34.0% 46.8% 12.8%
31

11

29

29.8% 61.7%

3.88

เห็นดวย

4.04

เห็นดวย
อยางยิ่ง

3.82

เห็นดวย

3.54

เห็นดวย

2.98

ไมแนใจ

3.52

เห็นดวย

3.96

เห็นดวย

4.3%

2

0

4.3%

0.0%

4

0

0

8.5%

0.0%

0.0%

66.0% 23.4%

X

ระดับ
ความ
คิดเห็น
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ระดับความคิดเห็น (n=47)
ความคิดเห็น

เห็นดวย
อยางยิ่ง

8.สินคาในตลาดมีความหลากหลายดี
อยูแลว

3
6.4%

9. ทานพึงพอใจตอยอดขายสินคาของ
ทานในแตละสัปดาห
10. ทานมั่นใจวาสินคาที่ขายในตลาด
สุขใจมีคุณภาพเชื่อถือได

ไมแนใจ

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง

27
13
57.4% 27.7%

2
4.3%

2
4.3%

5

1

เห็น
ดวย

7

29

5

14.9% 61.7% 10.6% 10.6%
7

33

7

14.9% 70.2% 14.9%
11. ความแตกตางระหวางตลาดสุขใจ
และตลาดอื่นๆคือสินคาสวนใหญเปน
สิน คา ที่ป ลอดภั ยผลิต จากเกษตรกร
และชุมชน อ.สามพราน โดยตรง

12

5

25.5% 61.7% 10.6%
คาเฉลีย่ รวม

***หมายเหตุ
1.00-1.80
1.81-2.61
2.62-3.42
3.43-4.23
4.24-5.00

29

2.1%

0

0

0.0%

0.0%

1

0

2.1%

0.0%

X

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.36

ไมแนใจ

3.54

เห็นดวย

3.76

เห็นดวย

3.86

เห็นดวย

4.03

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ไมเห็นดวย
ไมแนใจ
เห็นดวย
เห็นดวยอยางยิ่ง

1. ทําเลที่ต้งั ตลาดสุขใจมีความเหมาะสมดีอยูแลว
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 63.8 เห็นดวยวาทําเลที่ต้ังตลาดสุขใจมีความ
เหมาะสมดีอยูแลว โดยรอยละ 25.5 เห็นดวยอยางยิ่ง, อีกรอยละ 8.5 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
และไมแนใจรอยละ 2.1
2. สถานที่จอดรถมีความเหมาะสมดีอยูแลว
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เห็นดวย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 61.7 เห็นดวยสถานที่จอดรถมีความเหมาะสม
ดีอยูแลว รอยละ 34.0 เห็นดวยอยางยิ่งสถานที่จอดรถมีความเหมาะสมดีอยูแลว และรอย
ละ 4.3 ไมแนใจวาสถานที่จอดรถมีความเหมาะสมดีอยูแลว
3. นับเปนโอกาสดีที่โรงแรมสวนสามพรานเปดโอกาสใหทานมาจําหนายสินคาในตลาดสุขใจ
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นรอยละ 72.3 เห็นดวยวาเปนโอกาสดีที่โรงแรม
สวนสามพรานเปดโอกาสใหผูคามาจําหนายสินคาในตลาดสุขใจ รอยละ 17.0 เห็นดวยวา
อยางยิ่งและอีก 10.6 ไมแนใจ
4. กิจกรรมประชาสัมพันธตลาดสุขใจ มีความเหมาะสมและมีความตอเนื่อง
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นรอยละ 59.6 เห็นดวย ,รอยละ 21.3 ไมแนใจ,
รอยละ 12.8 เห็นดวยอยางยิ่ง, รอยละ 4.3 ไมเห็นดวยและรอยละ 2.1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
วากิจกรรมประชาสัมพันธตลาดสุขใจ มีความเหมาะสมและมีความตอเนื่อง
5. ปายประชาสัมพันธ มีความเหมาะสมดีอยูแลว
ผูตอบแบบสอบถามมีสวนใหญรอยละ 46.8 ไมแนใจวาปายประชาสัมพันธ มีความ
เหมาะสมดีอยูแลว, รอยละ 34.0 เห็นดวย, รอยละ 12.8 ไมเห็นดวย, รอยละ 4.3ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง และรอยละ 2.1 เห็นดวยอยางยิ่ง
6. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกสัปดาหระหวางผูคามีประโยชนแกตัวทานเปนอยางมาก
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกสัปดาหระหวางผูคามี
ประโยชนแกตัวผูคาเปนอยางมากรอยละ 66.0 เห็นดวย, รอยละ23.4 ไมแนใจ, รอยละ
6.4 เห็นดวยอยางยิ่ง และรอยละ 4.3 ไมเห็นดวย
7. เวลาจําหนายสินคาในวันเสาร-อาทิตยมีความเหมาะสมดีอยูแลว
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาเวลาจําหนายสินคาในวันเสาร-อาทิตยมีความ
เหมาะสมดีอยูแลว รอยละ 61.7 เห็นดวย, รอยละ 29.8 เห็นดวยอยางยิ่ง, และรอยละ
8.5 ไมแนใจ
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8. สินคาในตลาดมีความหลากหลายดีอยูแลว
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาในตลาดมีความหลากหลายดีอยูแลว รอย
ละ 57.4 เห็นดวย, รอยละ 27.3 ไมแนใจ, รอยละ 6.4 เห็นดวยอยางยิ่ง โดยรอยละ 4.3
ไมเห็นดวย และรอยละ 4.3 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
9. ทานพึงพอใจตอยอดขายสินคาของทานในแตละสัปดาห
ผูตอบแบบสอบถามมีพึงพอใจตอยอดขายสินคาของตนเองในแตละสัปดาหรอยละ
61.7 เห็นดวย, รอยละ 14.9 เห็นดวยอยางยิ่ง, รอยละ 10.6 ไมแนใจ, โดยรอยละ 10.6 ไมเห็น
ดวย และ รอยละ 2.1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
10 ทานมั่นใจวาสินคาที่ขายในตลาดสุขใจมีคุณภาพเชื่อถือได
ผู ต อบแบบสอบถามมั่ น ใจว าสิ น ค าที่ขายในตลาดสุ ขใจมี คุณ ภาพเชื่ อถื อได มี ความ
คิดเห็น รอยละ 70.2 เห็นดวย, รอยละ 14.9 เห็นดวยอยางยิ่ง,และรอยละ 14.9 ไมแนใจ
11. ความแตกตางระหวางตลาดสุขใจและตลาดอื่นๆ คือสินคาสวนใหญเปนสินคาที่ปลอดภัย
ผลิตจากเกษตรกรและชุมชน โดยตรง
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาความแตกตางระหวางตลาดสุขใจและตลาดอื่นๆ
คือสินคาสวนใหญเปนสินคาที่ปลอดภัยผลิตจากเกษตรกรและชุมชน โดยตรง รอยละ 61.7
เห็นดวย, รอยละ 25.5 เห็นดวยอยางยิ่ง, รอยละ 10.6 ไมแนใจ, และรอยละ 2.1 ไมเห็น
ดวย
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1 อุปสรรค/ขอจํากัดสําคัญที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน ไดแก
ประเด็น
ความถี่ (คน)
1. เปลี่ยนปายประชาสัมพันธใหใหญ เพราะลูกคามองไมเห็น
15
2. หลังคารั่ว
12
3. สินคาไมหลากหลาย รานคามีนอย
8
4. จุดนั่งพัก นั่งรับประทานอาหารเพิ่ม
6
5. ความสามัคคี
4
6. ความสะอาด แยกขยะ
4
7.ความสวางของตลาดเวลาฝนจะตก
3
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3.2 ขอเสนอแนะสําหรับตัวทานในการพัฒนาตลาดสุขใจ ไดแก
-ปายประชาสัมพันธทางเขาตลาด
-ขาดประชุมเพราะอะไรใหแจง
-ใสเสื้อผาเหมือนกัน
-ใหผคู าแจงทะเบียนรถ จะไดมีที่จอดรถใหลูกคา
-ใหรักษาคุณภาพสินคา
-ถาสินคาขายไมดีอยากเปลี่ยน ทดลองขายสินคาอยางอื่น
-ใหผคู าเก็บจานชามตัวเอง
-ใหพอคาแมคารักษาคุณภาพสินคา
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ภาคผนวกที่ 6 : สรุปผลการประเมินความคิดเห็นผูเขาอบรมปลูกผักอินทรีย
คุณภาพดี มีตลาดรองรับ ยกระดับราคาผลผลิตดวยนวัตกรรม
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โครงการวิจยั กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นผูเขาอบรมปลูกผักอินทรียคณ
ุ ภาพดี มีตลาดรองรับ
ยกระดับราคาผลผลิตดวยนวัตกรรม
วันที่ 25 มิถนุ ายน 2555
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว
ตารางที่ 1 เพศของผูต อบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
29
38
67

รอยละ
43.3
56.7
100.0

จากตารางที่ 1 ชี้ใหเห็นวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมีจํานวน 67 คน
เปนเพศชาย จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 43.3 และ เพศหญิง 38 คนคิดเปนรอยละ 56.7
ตามลําดับ
ตารางที่ 2 อายุผูตอบแบบสอบถาม
อายุ
จํานวน (คน)
20-30 ป
7
31-40 ป
14
41-50 ป
19
51 ป ขึ้นไป
27
รวม
67

รอยละ
10.4
20.9
28.4
40.3
100

จากตารางที่ 2 ชี้ใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 40.3 มีอายุ 51 ปขึ้นไป
รองลงมารอยละ 28.4 คือมี อายุระหวาง 41-50 ป และ รอยละ 20.9 อายุ 31-40 ป และรอย
ละ 10.4 อายุระหวาง 20-30 ป ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมอบรม
ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมอบรม

ความคิดเห็น
1 . ส ถ า น ที่ จั ด อ บ ร ม มี ค ว า ม
เหมาะสม

ดีมาก
46

69%
2.วิ ท ยากรถ า ยทอดเนื้ อ หาชั ด เจน
22
33%

ระดับความคิดเห็น (n=67)
ปาน
ตอง
ดี
พอใช
กลาง
ปรับปรุง
21

0

0

X

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.69

เห็น
ดวย
อยางยิ่ง

4.21

เห็น
ดวย

3.97

เห็น
ดวย

3.18

ไมแนใจ

3.91

เห็น
ดวย

0

31%

0%

0%

0%

39

5

0

1

58%

7%

0%

1%

37

11

2

1

3. สื่อ เอกสารประกอบการอบรม
16

4.ทานเคยมีความรูเรื่องที่วิทยากร
บรรยายมากอนหรือไม

5. หลังจากฟงการบรรยายทาน
ไดรับความรูมากนอยเพียงใด

24%

55%

16%

3%

1%

4

19

30

13

1

6%

28%

45%

19%

1%

11

42

12

1

1

16%

63%

18%

1%

1%
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ความคิดเห็น

ดีมาก

6. ทานสามารถนําความรูที่ไดจาก
การอบรมในครั้งนี้ไปใชประโยชนได
มากนอยเพียงใด

7. ทานมีความพึงพอใจกับหลักสูตร
อบรมนี้หรือไม

12

ระดับความคิดเห็น (n=67)
ปาน
ตอง
ดี
พอใช
กลาง
ปรับปรุง
33

3

3.81

ไมแนใจ

4.16

เห็น
ดวย

0

18%

49%

28%

4%

0%

21

38

6

2

0

31%

57%

9%

3%

0%

คาเฉลี่ยรวม

***หมายเหตุ
1.00-1.80
1.81-2.61
2.62-3.42
3.43-4.23
4.24-5.00

19

X

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.99

เห็น
ดวย

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ไมเห็นดวย
ไมแนใจ
เห็นดวย
เห็นดวยอยางยิ่ง

สิ่งที่ตองปรับปรุงเสนอขอเสนอแนะเพิ่มเติม
-ตองการใหมีอาจารยมาอบรมวิธีปลูกพืชตางๆ อยางครบวงจร ตั้งแตเตรียมดิน-ปลูก
-วัยทํางาน ไมชอบฟงนานๆ ชอบปฏิบัติ อบรมนานเกินไป
-อยากใหจัดบอยๆ ลดตนทุน ปลอดภัย
-มีประโยชน
-อยากใหประชาสัมพันธประโยชนของผักอินทรีย
-รับขอมูลที่บรรยายไดไมหมด
-รูปแบบการอบรมอยากใหมีกิจกรรมสรางการมีสวนรวมจะไดไมงวง
-ระยะเวลาการอบรมนอยเกินไปอยากใหมีเวลามากกวานี้
-อยากใหมีการอบรมอยางตอเนื่อง
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ภาคผนวกที่ 7 : สรุปผลการประเมินความคิดเห็นผูเขาอบรมปลูกผักอินทรีย
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โครงการวิจยั กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นผูเขาอบรมปลูกผักอินทรียดว ยนวัตกรรม Organic
ICM
วันที่ 30 ตุลาคม 2555
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว
ตารางที่ 1 เพศของผูต อบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
11
31
42

รอยละ
26.2
74.8
100.0

จากตารางที่ 1 ชี้ใหเห็นวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมีจํานวน 42 คน
เปนเพศชาย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 26.2 และ เพศหญิง 31 คน คิดเปนรอยละ 74.8
ตารางที่ 2 อายุผูตอบแบบสอบถาม
อายุ
จํานวน (คน)
20-30 ป
8
31-40 ป
8
41-50 ป
15
51 ป ขึ้นไป
11
รวม
42

รอยละ
19
19
36
26
100.0

จากตารางที่ 2 ชี้ใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 36 มีอายุระหวาง 4150 ป รองลงมารอยละ 26 คือมีอายุ 51 ปขึ้นไป, อายุระหวาง 20-30 ป และ อายุ 31-40 ป
รอยละ 8และรอยละ 8 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมอบรม
ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมอบรม

ความคิดเห็น
1 . ส ถ า น ที่ จั ด อ บ ร ม มี ค ว า ม
เหมาะสม
2.วิ ท ยากรถ า ยทอดเนื้ อ หาชั ด เจน

3. สื่อ เอกสารประกอบการอบรม
4.ทานเคยมีความรูเรื่องที่วิทยากร
บรรยายมากอนหรือไม
5. หลังจากฟงการบรรยายทาน
ไดรับความรูมากนอยเพียงใด
6. ทานสามารถนําความรูที่ไดจาก
การอบรมในครั้งนี้ไปใชประโยชนได
มากนอยเพียงใด
7. ทานมีความพึงพอใจกับหลักสูตร
อบรมนี้หรือไม

26

ระดับความคิดเห็น (n=42)
ปาน
ตอง
ดี
พอใช
กลาง
ปรับปรุง
16
0
0
0

62%

38%

0%

0%

0%

9

27

5

1

0

21%

64%

12%

2%

0%

1

19

16

5

1

2%

45%

38%

12%

2%

2

7

16

17

0

5%

17%

38%

40%

0%

6

24

11

1

0

14%

57%

26%

2%

0%

7

17

16

1

1

17%

40%

38%

2%

2%

13

23

5

1

0

31%

55%

12%

2%

0%

ดีมาก

คาเฉลีย่ รวม

X

4.62

ระดับ
ความ
คิดเห็น
ดีมาก

3.67

ดี

2.86

ปาน
กลาง

4.05

ดี

4.14

ดี

3.83

ดี

3.33

ปาน
กลาง

3.79

ดี

101

***หมายเหตุ
1.00-1.80
1.81-2.61
2.62-3.42
3.43-4.23
4.24-5.00

ตองปรับปรุง
พอใช
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

จากตารางที่ 4 ชี้ใหเห็นวาผูเขารับอบรมมีความคิดเห็นดังรายละเอียดคือ
1. สถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 62 แสดงความคิดในระดับดีมากวาสถานที่จัด
อบรมมีความเหมาะสมดีอยูแลว รองลงมารอยละ 38 แสดงความคิดเห็นอยูในระดับดี
2. วิทยากรถายทอดเนื้อหาชัดเจน
ผู ต อบแบบสอบถามส วนใหญ ร อยละ 64 แสดงความคิ ดเห็ น ในระดั บ ดี ที่ วิ ท ยากร
ถายทอดเนื้อหาชัดเจน, รอยละ 21 อยูในระดับดีมาก โดยรอยละ12 มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง และรอยละ 2 ไมแนใจ
3. สื่อ เอกสารประกอบการอบรม
ผู ต อบแบบสอบถามร อ ยละ 45 แสดงความคิ ด เห็ น ในระดั บ ดี ต อ สื่ อ เอกสาร
ประกอบการอบรม,รองลงมารอยละ 38 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยรอยละ 12
แสดงความคิดเห็นในระดับพอใช , รอยละ 2 อยูในระดับดีมาก และอีกรอยละ 2 เห็นวาตอง
ปรับปรุง
4. ทานเคยมีความรูเรื่องที่วิทยากรบรรยายมากอนหรือไม
ผูตอบแบบสอบถามมีสวนใหญรอยละ 40 เคยมีความรูเรื่องที่วิทยากรบรรยายมากอน
อยูในระดับพอใช,รอยละ 38 อยูในระดับปานกลาง, รอยละ 17 อยูในระดับดี และรอยละ 5 อยู
ในระดับดีมาก
5. หลังจากฟงการบรรยายทานไดรับความรูมากนอยเพียงใด
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ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นวาหลังจากฟงการบรรยายทานไดรับความรู
มากนอยเพียงใด รอยละ 57 อยูในระดับดี, รอยละ 26 อยูในระดับปานกลาง, รอยละ 14 มี
ความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก และรอยละ 2 อยูในระดับพอใช
6. ทานสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมในครั้งนี้ไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด
ผูตอบแบบสอบถามมีสวนใหญรอยละ 40 สามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมในครั้ง
นี้ไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด อยูในระดับดี รองลงมารอยละ 38 อยูในระดับปานกลาง,
รอยละ 17 อยูในระดับดีมาก, รอยละ 2 อยูในระดับพอใช และรอยละ 2 ตองปรับปรุง
7. ทานมีความพึงพอใจกับหลักสูตรอบรมนี้หรือไม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 55 มีความพึงพอใจกับหลักสูตรอบรมนี้อยูใน
ระดับดี รองลงมารอยละ 31 อยูในระดับดีมาก, รอยละ 12 อยูในระดับปานกลาง และรอยละ
2 อยูในระดับพอใช
สิ่งที่ตองปรับปรุง/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ประเด็น
1. ใชเวลาบรรยายมากเกินไป
2. อยากใหวิทยากรบรรยายใหนาสนใจ จะทําใหไมงวง
3. สถานที่วัดคุณภาพดินไมสะดวก
4. วิทยากรไมมีความเชี่ยวชาญดานปฏิบัติเพียงพอ
5. ควรมีเอกสารประกอบการบรรยายแจกผูเขารวม จะทําใหเขาใจ
มากยิ่งขึ้น
6.ขอมูลพื้นที่บรรยายตองเปนพืชในทองถิ่น
7. เปลี่ยนปายประชาสัมพันธใหใหญ

ความถี่ (คน)
4
2
1
2
4
1
1
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ภาคผนวกที่ 8 : การประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย
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