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คํานํา
รายงานวิจั ย ฉบับ สมบูร ณชุด โครงการ “การขั บ เคลื่อ นการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม ระยะที่ 7” สัญญาเลขที่ RDG5740001 เปนการรายงานการดําเนินการวิจัยใน
ชวงเวลาเดือนมกราคม 2557 ถึง เดือนมกราคม 2558 ที่มุงเนนไปที่การขับเคลื่อนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (PAR) ภายใตแนวคิดการยกระดับมูลคาเพิ่ม (Moving UP the Value
Chain) ตามกรอบวิจัยที่ถูกออกแบบในรูปของ Logical Framework เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบ ทั้ ง กิ จ กรรมการเรี ย นรู ร ว มกั น ในภาคี ก ารวิ จั ย องค ค วามรู / นวั ต กรรมผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลง เครือขายที่เกิดจากวิจัย PAR ทั้งเครือขายธุรกิจและวิชาการตลอดจนขอเสนอเชิง
นโยบาย
ผลการดําเนินการวิจัยเปนไปตามแผนการวิจัย มีผลผลิตการวิจัยทั้งตัวแบบนวัตกรรม
คุณลักษณะ/สมรรถนะที่พึงประสงคของกลุมเปาหมาย ตัวแบบ/เครือขายธุรกิจ ในแนวทางของการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน กิจกรรมการดําเนินงาน/ธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ และมี
ขอเสนอสํ าหรั บ การวิจัยที่สํ าคั ญ คือการสรางภาคีภายใตโครงการความรว มมือ ที่มีพ ลั งในการ
ขับเคลื่อนและขยายผลการยกระดับมูลคาเพิ่มไปสูกลุมเปาหมายในวงกวาง ในการยกระดับกิจกรรม
การยกระดั บ กระบวนการผลิ ต /สร า งสรรค และการยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ สู ก ารสรา งขบวนการ
เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจชุมชน และเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนสูสากล ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ เพื่อลดความเลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรม และการกาวสูประชาคมอาเซียน
อยางมีศักดิศ์ รี
ใครขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากร สกว. ที่ใหการสนับสนุนในการดําเนินการวิจัย
ขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการวิจัยเพื่อการบรรลุผลสําเร็จตาม
ระบบการวิจัยที่กําหนด

(รองศาสตราจารย จุฑาทิพย ภัทราวาท)
หัวหนาชุดโครงการวิจัย
มกราคม 2558

บทสรุปผูบริหาร
รายงานผลการวิจัย ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่
เปนธรรม (The DC&F) ระยะที่ 7 ซึ่งมุงเนนไปที่การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม
(PAR) ภายใตแนวคิดการยกระดับมูลคาเพิ่ม (Moving UP the Value Chain) ตามกรอบวิจัยที่ถูก
ออกแบบในรูปของ Logical Framework เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ ตลอดจนกิจกรรม
การเรียนรูรวมกันในภาคีการวิจัย องคความรู/นวัตกรรมผูนําการเปลี่ยนแปลง เครือขายที่เกิดจากวิจัย
PAR ทั้งเครือขายธุรกิจและวิชาการตลอดจนขอเสนอเชิงนโยบาย
ภายใตกรอบการวิจัยในปแรกนั้นทีมกลยุทธจะเนนทําหนาที่ใน 4 บทบาท เพื่อสนับสนุน
การวิจัยของโครงการวิจัย ทั้ง 7 โครงการโดยจําแนกออกเปน 3 กลุมตามเปาหมายการวิจัย คือ กลุม
แรก เปนโครงการวิจัยที่ มุงเนนการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขัน
ประกอบดวย 3 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูผานกลไกหนวยงานราชการ
โครงการสงเสริมระบบการเรียนรูผานกลไกสถาบันการศึกษาและโครงการสงเสริมระบบการเรียนรู
ผานกลไกสถาบันเกษตรกร กลุม ที่สอง เปนโครงการวิจัยที่มุงเนนการยกระดับมูลคาเพิ่มในสินคา
ยุทธศาสตร ประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก โครงการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียและโครงการ
ยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรีย กลุมที่สาม เปนโครงการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer shop สูชุมชน
เชื่อมโยงสินคาชุมชนสูส ากล
ผลการดําเนินการวิจัยเปนไปตามแผนการวิจัย ยกเวนโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู
ผานกลไกสถาบันการศึกษา ที่เซ็น สัญญาการวิจัยลาชาไป 4 เดือน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
กลุมเปาหมายการวิจัย การดําเนินการภายใตกระบวนการวิจัยเปนไปตามแผนการวิจัย ประกอบดวย
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก การรณรงคภาคีเขามามีสวนรวมในโครงการ การวิเคราะหสถานการณ
เพื่อวางตําแหนงเชิงยุทธศาสตรของโครงการ การออกแบบและวางแผนธุรกิจ/แผนดําเนินงานของการ
สงเสริมระบบการเรียนรู การนําไปสูการปฏิบัติและประเมินผลเบื้องตน โดยในสวนของทีมกลยุทธได
ดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 34 กิจกรรรม มีผูเขามามีสวนรวม 1,435 คน 34 องคกร ประกอบดวยองคกรใน
ประเทศ 31 องคกร องคกรตางประเทศ 3 องคกร ใชชุดความรูในการจัดการความรู จํานวน 28 ชุด
ความรู โดยมุงไปที่การปรับทัศนคติ วิธีคิดและการเพิ่มความรูทักษะในการบริหารจัดการภายใตการมี
ส ว นร ว มของภาคี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละนั ก วิ จั ย ก อ ให เ กิ ด ผลผลิ ต ทั้ ง ตั ว แบบนวั ต กรรม คุ ณ ลั ก ษณะ/
สมรรถนะที่พึงประสงคของกลุมเปาหมาย ตัวแบบ/เครือขายธุรกิจ ในแนวทางของการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางาน กิจกรรมการดําเนินงาน/ธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งมากนอยขึ้นอยูกับแผน
งานวิจัยของแตละโครงการและปจจัยที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนการวิจัยโดยพิจารณาในแนวทางของ Force
Field Analysis ซึ่งประกอบไปดวย ปณิธาน/คานิยมสวนของภาคี วัตถุประสงค/เปาหมายรวมของภาคี
a

ทุนความรูและระบบการทํางานที่เปนอยูเดิมของภาคี โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการยกระดั บ มูล คาเพิ่ม และนโยบายรั ฐ ที่สงผานมายั งภาคีก ลุมเปาหมาย พบวาป จจัย ดาน
ปณิธาน/คานิยมรวม วัตถุประสงค/เปาหมายรวมของภาคี เอื้อตอการดําเนินการวิจัยอยูในระดับมาก
สวนปจจัยดานทุนความรูและบริบทการดําเนินงานเดิมของภาคี โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกและนโยบายรัฐอยูในระดับนอย
ข อ จํ า กั ด และอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น การวิ จั ย ตามกรอบแนวคิ ด การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม
(Moving Up Value Chain) ไดแก 1) ผูนํากลุม/องคกร สหกรณ เกษตรกร และผูประกอบการรายยอย
สวนใหญยังไมมีความรู ความเขาใจใน บริบทโลกใหม ดังนั้น จึงยังขาดวิสัยทัศนการเชื่อมโยงโซอุปทาน
ในธุรกิจ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันในธุรกิจ จึงเปนขอเสียเปรียบ ดังที่เห็นปรากฏการณที่
เกษตรกร และผูประกอบการรายยอยยังถูกเอารัดเอาเปรียบ อยางที่ไมควรจะใหเกิดขึ้นเชนในปจจุบัน
2) นโยบายรัฐ ที่ดําเนินการสงเสริม เกษตรกร และผูประกอบการรายยอย มักไมไดกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จไปที่ การยกระดับ ทัศนคติ วิธีคิด ความรู-ทักษะ และการสรางสมรรถนะ ในการมองภาพ
ใหญในระบบเศรษฐกิจใหม(New Economy)ที่จะนําไปสูการยกระดับสมรรถนะ และการสรางมูลคาเพิ่ม
ในอาชี พ ของกลุ ม เป า หมาย ส ว นใหญ เ ป น การนํ า กลุ ม เป า หมายมาเข า ร ว มกิ จ กรรม ตามกรอบ
งบประมาณ ที่กําหนดไวเพียง จํานวนคน จํานวนวัน ที่เขารวมกิจกรรม เทานั้น ซึ่งนอกจากไมสามารถ
ชวยเหลือเกษตรกรไดแลว ยังสงผลกระทบตอภารกิจการประกอบอาชีพของกลุมเปาหมายอีกดวย
3) ผูประกอบการเอกชนแฝงตัวใช โครงการความรวมมือกับหนวยงานรัฐ ดําเนินการโครงการที่เอื้อ
ประโยชนทางธุรกิจของตน ทําใหเกษตรกร และผูป ระกอบการรายยอยตกอยูใ นฐานะที่เสีย เปรีย บ
4) กฎหมายสหกรณ และกฎหมายที่เกี่ยวของทางธุรกิจ ไมเอื้อตอการสงเสริมการสรางสมรรถนะการ
แขงขันของ สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการรายยอย 5) ภารกิจของหนวยราชการที่มีการดําเนินงาน
ซ้ําซอน นอกจากไมสามารถสานตอนโยบาย การบูรณาการความรว มมือของหนวยงานรัฐ แลว ยัง
กอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร เกษตรกร และผูประกอบการรายยอย
ทั้งดานรายได รายจาย และสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ไมเปนมืออาชีพ 6) ผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
สงเสริมสหกรณ ยังไมเขาใจ และเขาถึงแกนแทใน ตัวแบบธุรกิจสหกรณ ดังนั้น จึงมักเห็นแนวทางการ
สงเสริมสหกรณที่มักเกิดจากนโยบายTop Down ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาสมรรถนะการแขงขัน
ของประชาชน โดยกลไกขององคกรที่ประชาชนเปนเจาของอยางแทจริง และ 7) การขับเคลื่อนการ
สรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ และบริการในกลุมเปาหมายเกษตรกร และผูประกอบการรายยอย ตอง
ดําเนินการ ในกรอบ แนวทางการสรางทักษะจากประสบการณตรง และควรดําเนินการ อยางเปน
ระบบ ตอเนื่อง และทําอยางครบวงจร ซึ่งจําเปนตอง มี นวัตกรรม บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ
โครงสรางพื้นฐาน ไดแก ทุนความรู เทคโนโลยี เงินทุน กฎหมาย ฯลฯ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ ได้สร้างความ
ตระหนักแก่ประชาคมโลกให้หันมาใส่ใจในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development) มากขึ้ น โดยมุ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สมดุ ล ทั้ ง ด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้ อ ม เช่ น เดีย วกั บ การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศไทยภายใต้
ช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ ให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยกินดีอยู่ดี มี ความเสมอภาคและเป็น
ธรรม โดยมียุทธศาสตร์สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Growth
and Competitiveness) เพื่อหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง การสร้างโอกาสบนความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม (Inclusive Growth) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับ สิ่งแวดล้อม (Green Growth) และการปรับสมดุลการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
(สภาพัฒน์, 2556) นอกจากนั้นยังมีความท้าทายใหม่ของการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี
พ.ศ.2558 ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ที่ได้กาหนด
ลักษณะสาคัญของประชาคมอาเซียนไว้ 4 ประการ ได้แก่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่
เท่าเทียมกันและการเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ (สานั กอาเซียน,
2550) จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทยต้องเตรียมความ
พร้อมและเร่งปรับตัวรองรับความท้าทายอย่างเต็มรูปแบบ
เมื่อหันมาพิจารณาบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วยภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 12 และ
88 ตามลาดับ (สภาพัฒน์, 2553) และแม้ว่าสัดส่วนรายได้ภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติจะ
เป็นเพียงร้อยละ 12 ของ GDP แต่ไทยมีรายได้จากภาคธุรกิจการเกษตรสูงถึงร้อยละ 42 ของ GDP
(World Bank 2012)
ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการตลาดสินค้า
เกษตรโดยมีสาเหตุสาคัญ ที่มาจากการเปลี่ย นแปลงด้านอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีฐานะดีขึ้น การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจ และการพัฒนารูปแบบสถาบันแบบใหม่ ทาให้ธุรกิจ
เกษตรขนาดใหญ่ เกิดความได้เปรียบจาการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ส่วนหนึ่งมา
จากการควบรวมธุรกิจในแนวนอนและแนวตั้ง (Horizontal and Vertical Integration) ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจาก “ตลาดโภคภัณฑ์” สู่ “ตลาดผลิตภัณฑ์” ซึ่งทาให้ซุปเปอร์มาเก็ต เริ่มมีบทบาท

สาคัญในกลุ่มผู้บริโภคทุกระดับ ผลการศึกษาของทีดีอาร์ไอ (นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ, 2555)
พบว่า การตลาดสมัยใหม่ที่มีห้างค้าปลีก (Supermarket) ขนาดใหญ่เป็นกลไกสาคัญในระบบธุรกิจ
การเกษตร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรการทาธุรกิจ (Organizational Change) อาทิ
เช่ น ระบบจั ด ซื้อ จากส่ว นกลาง การซื้อ แบบมีข้ อ ตกลงและเกิด กติ ก าสถาบั นใหม่ (Institutional
Change) อาทิเ ช่น การก าหนดมาตรฐานสินค้าของเอกชนที่เ น้นคุณภาพและความปลอดภัย ของ
อาหาร และการทาพันธสัญญาการเกษตร (Contract Farming) ระหว่างเกษตรกรกับผูป้ ระกอบการ
สถานการณ์การค้าสมัยใหม่ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลของการจัดการโซ่อุปทานในระบบ
ธุรกิจการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ในตลาดจากเดิมซึ่งเกษตรกร
รายย่อยจาหน่ายสินค้าแก่พ่อค้าคนกลางหลายขั้นตอนผ่านตลาดรวบรวม ตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีก
จึงถึงมือผู้บริโภค มาเป็นผู้ค้าปลีกหรือผู้ส่งออก ซึ่งขายโดยตรงกับเกษตรกรโดยมีความสัมพันธ์
ระหว่ างกั น และใช้ ก ารติด ต่อ สื่อ สารระหว่ างกั นอย่า งใกล้ ชิ ดและมีข้ อ ตกลงการผลิ ตสิ นค้ าตาม
มาตรฐานที่กาหนดขึ้น ประเด็นท้าทายสาหรับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรราย
สาคัญของโลก (อันดับ 8) คือการกาหนดตาแหน่งด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งจะ
เลือกเข้าไปจาหน่ายในตลาดใดระหว่างตลาดโลกที่มมี าตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเข้มข้นซึ่งต้องการ
ความรู้และทัก ษะทั้งด้านการผลิตและการบริก ารจัดการตลาดระดับสูง หรือตลาดใหม่ใ นระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ/ท้องถิ่นที่ต้องการการคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมต่อ กับผู้บริโภคด้วยคุณค่าหรือ
ความรู้สึกร่วมได้ นอกจากนั้นจะต้องคานึงว่าทาอย่างไรจึงจะสร้างสมรรถนะและความสามารถใน
การแข่งขันให้กับ เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้
เชื่อมโยงกับระบบธุรกิจได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
ข้อมูลของ World Economic Forum (WEF, 2013) ที่มีการประเมินเปรียบเทียบการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทยกับประเทศที่มีการพัฒนาในระดับเดียวกัน ชี้ว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงปลาย
ของการพั ฒ นาที่ ใ ช้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น หลั ก และก าลั ง เปลี่ ย นเข้ า สู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นด้ า นเศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ (Knowledge Economy) ซึ่งต้องเร่งพัฒนาเพื่อลดจุดอ่อนที่มีอยู่หลายประการ ได้แก่
การศึกษา เทคโนโลยี การพัฒนาฝีมอื แรงงานและข้อวิจัยเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่เกื้อหนุนการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของสถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ที่เสนอแนวทางการแก้ปัญหา
เพื่อหลุ ด พ้นจากกับ ดั ก ประเทศรายได้ปานกลางและการลดปัญ หาความเหลื่อมล้าในสังคมไทย
ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเห็นควรดาเนินการเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ การสร้างภาวะ
ผู้นาในการพั ฒนา (Development Leadership) การขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาแบบร่วมกันได้
ประโยชน์ (WIN-WIN
Strategy) และการประสานแนวรั บ ภาคี ก ารพั ฒ นา (Coordinative
Development) (TDRI, 2556) นอกจากนั้นสภาพัฒน์ได้กล่าวถึงประเด็นท้าทายที่คนในสังคมต้อง
รู้เท่าทันและเตรียมรองรับสาหรับเส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน สาหรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ท้า
ทายการส่งออกมากกว่าร้อยละ 60 ด้วยการรักษาฐานการผลิตและตลาดเดิม ตลอดจนขยายฐาน
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ใหม่ ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) การ
ยกระดับกระบวนการผลิต (Process Upgrading) และการยกระดับสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
(Functional Upgrading) (สภาพัฒน์, 2556) ซึ่งในปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์
ได้จัดทาแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2555-2564 และได้กาหนดยุทธศาสตร์ การยกระดับ
มูลค่าเพิ่ม (Moving Up Value Chain) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ สู่การค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานสังคม (Social Economy) โดยนาความต้องการ
ของสังคมเป็นตัวสร้างตลาดขึน้ มา (สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2555)
ในส่วนของชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
(The DC&F)ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการดาเนินการวิจัยในระยะที่ 6 ในเดือนตุลาคม 2556 เป็นการต่อยอด
การดาเนินการวิจัย เพื่อหาแนวทางในการนานวัตกรรม ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (Social Economy
Enterprise : SEE) เพื่อใช้เป็นตัวจักรในการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Use Creation) และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Added) แก่ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตร (Strategic Partner)
เพื่อนาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ไปสู่ผู้บ ริโ ภคในตลาดเปูาหมาย ในแนวทางการค้าที่เ ป็นธรรม (Fair
Trade) ซึ่งผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯได้ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ของ
ธุรกิจฐานสังคม ประกอบด้วย
 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Growth) ด้วยการเพิ่มพู น
ความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจแก่ภาคีพันธมิตรที่เข้ามามีส่วนร่วม
การวิจัย จานวน 596 องค์กร เกษตรกร 1,818 ราย ผูป้ ระกอบการรายย่อย 236 ราย
 การปรับเปลี่ยนการผลิตสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และ
เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่การผลิตตามมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) แก่เกษตรกร
รายย่อยจานวน 3,008 ราย ครอบคลุมเนือ้ หาที่เพาะปลูก 120,320 ไร่
 การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ในการเข้าถึงแหล่ง
ปัจจัยการผลิตและตลาด โดยใช้ก ลไกของตัวแบบธุรกิจฐานสังคมในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับ
ภาคีพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทานในการดาเนินธุรกิจในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม มีเกษตรกรที่เข้ามา
มีส่วนร่วมจานวน 234 ราย สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ 40 แห่ง ผู้ประกอบการรายย่อย 303 ราย
โดยพบว่าภาคีที่เข้ามามีสว่ นร่วมในธุรกิจ มีรายได้เพิ่มจากเดิม 10-15 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการตลาดได้ 10-25 เปอร์เซ็นต์
 ผลงานวิ จั ย ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ชุ ด ความรู้ แ ละนวั ต กรรมส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ฐานสั ง คม
ประกอบด้วย ชุดความรู้การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรม (Value Network and Fair Trade Platform : VN & F Platform) กรอบทิศทางการพัฒนาธุรกิจ
ฐานสังคม (SEE Strategy Map) ชุดความรู้การบริหารจัดการตลาดชุมชน ชุดความรู้การผลิตผลไม้
GAP ด้วยจิตสานึก ชุดความรู้การพัฒนาผู้นาเชิงคุณค่า ชุดความรู้การจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ การ
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เปลี่ยนแปลงในองค์กร ชุดความรู้การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ ชุดความรู้การบริหารความเสี่ยงใน
ธุรกิจ คู่มือการจัดการร้านค้าปลีกชุมชน คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานสินค้า Farmer Shop แนว
ทางการปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการออมและการจัดสรรทุนเพื่อสวัสดิการชุมชน
 ตัวแบบธุ รกิจที่เ ป็นทางเลือกของประชาชน ในการยกระดับ ความสามารถในการ
แข่งขันลดความเหลื่อมล้า และส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ตัวแบบธุรกิจ Farmer
Shop เครือข่ายคุณค่ายางพาราไทย เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย โดยข้อสรุปได้
ดาเนินการในรูปของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center) จานวน4แห่งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สู่
สาธารณะชน นอกจากนั้นยังมี ศูนย์สารสนเทศสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผู้สนใจในวงกว้าง โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และวารสารฅนสหกรณ์
ข้อค้น พบจากการวิจั ย ชี้ใ ห้เ ห็น ช่อ งว่า งในการพั ฒนาประเทศระหว่ างนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่มีต่อกลุ่มเปูาหมายเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศที่สาคัญ 5 ประการ ได้แก่
1. ขาดกลไกและระบบการจัดการเรีย นรู้เพื่อสร้างสมรรถนะการแข่งขัน ที่สามารถ
เข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด
ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอย่างชาญฉลาด มีอานาจต่อรอง สามารถเชื่อมต่อ
ตลาดได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และมีความเข้าใจในการสืบทอดอาชีพอย่างมั่นคงและก้าวไกล
2. ขาดสถาบันที่เข้มแข็ง ในการทาหน้าที่เป็นกลไกในการจัดการธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่า
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้การประกอบอาชีพและการยกระดับการชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีแก่ เกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการรายย่อย
3. โครงสร้างการตลาด สาหรับปัจจัยการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร ไม่เอื้อต่อ
เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย อันเนื่องมาจากนโยบายเดิม ข้อตกลงการค้าเสรี กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการทุนข้ามชาติรายใหญ่ ที่มีความสามารถในการลงทุน
ในเทคโนโลยีที่มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันมากกว่าเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็น
สาเหตุสาคัญของปัญหาความเหลื่อมล้า
4. ขาดการบูรณาการการทางานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ
และการยกระดับสมรรถนะในการแข่งขันแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเป็นรูปธรรม
โดยพบว่ า การแบ่ ง ส่ ว นราชการและภารกิ จ ของหน่ ว ยงานรั ฐ ในการส่ ง เสริ ม เกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยยังแยกกันระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต การส่งเสริมมาตรฐานการ
ผลิต การส่งเสริมการตลาดภายในประเทศและการตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่องว่าง (Gaps) ในเชิง
นโยบายและการปฏิบัติสู่การบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ต้องเร่งปรับปรุง
แก้ไข และที่สาคัญการชีว้ ัดการดาเนินภารกิจของหน่วยงานรัฐ ยังมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขเชิงปริมาณ มิได้
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มองในเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น กรณี การส่งเสริมการทานา GAP แก่เกษตรกร ในหน่วยงานส่วน
ใหญ่ มี ก ารบู รณาการความร่ ว มมือ กั น ก็ จ ริ ง แต่ ไ ปเพิ่ม เรื่ องจ านวนเกษตรกรที่ เ ข้ าร่ ว มกิจ กรรม
ฝึกอบรมเรื่อง GAP เพียง 3 วัน แต่ไม่มีกลไกการติดตามส่งเสริม และให้การรับรองมาตรฐานแก่
เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม สถานการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีตัวอย่างที่ชใี้ ห้เห็นการเกิดช่องว่างระหว่าง
นโยบายและการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่การปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั้งประเทศส่วนใหญ่ ยังไม่ตระหนักเห็นความสาคัญใน
เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย เพราะขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
บริโภคอาหารปนเปื้อนสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บ ดังสถิติการตายของคนไทย
ด้วยโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับหนึ่งในรอบ 30 ปี ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสังคมไทยกาลังผจญกับความเสี่ยง
ด้านสารเคมีและมลพิษ และพบว่าผู้ปุวยที่มีสาเหตุจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสูงขึ้นทุกปี ไม่น้อยกว่าปีละ 400,000 คน (กาพล จินดาวัฒนะ, 2551) แต่พบว่าคนไทย
ส่วนใหญ่ยังคงบริโภคพืชผักผลไม้โดยทั่วไปมากกว่า สินค้าอาหารปลอดภัย เนื่องจากมีราคาถูกกว่า
และมีจาหน่ายในตลาดทั่วไปมากกว่า
ผลการวิจั ย ของชุ ด โรงการฯ จนถึ งระยะที่ 6 ได้ ชี้ ใ ห้เ ห็ นถึ งโอกาสของการใช้ ก ลไก
“ธุรกิจฐานสังคม” ในการลดช่องว่างเชิงนโยบายและการปฏิบัติสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE Strategy Map) ซึ่งมีภาคีภาค
ชุมชน ขบวนการสหกรณ์ ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามามีส่ วนร่วมซึ่งนาไปสู่ข้อสรุป ที่
ชีใ้ ห้เห็นผลลัพธ์ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสของความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน การปรับเปลี่ยนสู่ก ารผลิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและการยกระดับ การผลิตที่ไ ด้
มาตรฐานสากลของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งตัวแบบธุ รกิจที่สร้างภาคีพันธมิตร
ธุรกิ จ ภายใต้โ ซ่อุป ทานที่ส ามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ตลอดจนการ
สร้างสรรค์กลไกการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง การเผยแพร่แนวคิด “ธุรกิจ
ฐานสั งคม” แก่ ผู้นาชุมชน กรรมการสหกรณ์ นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการยกระดับ
สมรรถนะแก่สถาบันเกษตรกรให้เป็นองค์กรที่ใช้เป็นกลไกในการยกระดับสมรรถนะการแข่งขันของ
ประชาชนที่ศรัทธาและเชื่อมโยงใน “คุณค่าสหกรณ์” สู่การบรรลุเปูาหมายร่วมกันในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน ประการที่สอง การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
เพิ่มพูนสมรรถนะการแข่งขันแก่ผปู้ ระกอบการรายย่อย นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง บทสรุป “การจัดการธุรกิจฐานสังคม” เพื่อลดช่องว่างเชิงนโยบายและด้านรายได้ที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน และประการที่สาม การศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร เพื่อรักษา
ฐานส่วนแบ่งการตลาดเดิมของสินค้าเกษตรไทย และการเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากลด้วยการสร้างภาคี
พันธมิตรธุรกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก (Regional and Global Supply Chain) เพื่อการบรรลุ
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วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยตามกรอบประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย
ของสกว. (Strategy Research Issues : SRI) และยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) การวิจัย
ของโครงการในระยะที่ 7 นี้ จึงจะมุ่งเน้นในการวิจัย 2 กลุ่ม การวิจัย ในการใช้กลไกของธุรกิจฐาน
สั งคมสู่ก ารยกระดั บ การสร้างคุ ณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริก ารของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อการบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศ โดยการวิจัย กลุ่มแรก
เป็ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง การยกระดั บ
สมรรถนะแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยสู่การเป็นมืออาชีพ และเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศซึ่งแบ่งเป็น 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน ประกอบด้วยการพัฒนาทีมงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ คลังความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วารสารและสื่อเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่สู่
สาธารณะ โครงการการพัฒ นาระบบการส่ ง เสริม การเรีย นรู้ผ่านกลไกสถาบั นการศึก ษา
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ และโครงการวิ จัย
เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร กลุ่มที่สอง เป็นการศึกษาแนว
ทางการยกระดั บ มู ล ค่ า เพิ่ ม ส าหรั บ สิ น ค้ า เกษตรบางชนิ ด ประกอบด้ ว ย 3 โครงการ ได้ แ ก่
โครงการวิ จั ย แนวทางการยกระดั บ มู ล ค่ า เพิ่ ม ข้า วอิ น ทรี ย์ โครงการวิ จั ย แนวทางการยกระดั บ
มูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ และโครงการวิจัยแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชน
และเชื่อมโยงธุรกิจกับประชาคมอาเซียน
1.2 คาถามวิจัย
1.2.1 ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับระบบสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะของประชาชน ภายใต้กลไกสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และสถาบันเกษตรกร
ควรมีองค์ประกอบอย่างไร จึงจะช่วยเสริมพลังซึ่งกันและกันในการสร้างสมรรถนะแก่เกษตรกรและ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
1.2.2 แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up value chain) ข้าวอินทรีย์ควร
ดาเนินการภายใต้ระบบและกลไกอย่างไรจึงจะช่วยลดความเหลื่อมล้าและสร้างความสามารถในการ
แข่งขันแก่เกษตรกรรายย่อยตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ประเทศ
1.2.3 แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up value chain) ผักอินทรีย์ควร
ด าเนิ น การภายใต้ร ะบบและกลไกอย่า งไร จึ ง จะสามารถน าประโยชน์ สู่เ กษตรกรรายย่ อ ยและ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างยั่งยืน
1.2.4 แนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนเพื่อใช้เป็นกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการเชื่อมโยงธุ รกิจสินค้าชุมชนสู่สากลควรดาเนินการภายใต้ระบบและ
กลไกอย่างไร จึงจะสามารถยกระดับมูลค่าเพิ่มและธารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสินค้าไทยในประชาคมโลก
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1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของ
ประชาชนในภาคการเกษตรให้มคี วามพร้อมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
1.3.2 เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up value chain) ข้าวอินทรีย์ที่
ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
1.3.3 เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up value chain) ผักอินทรีย์ที่
ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
1.3.4 เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนเพื่อใช้เป็น
กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล
1.4 ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
1.4.1 ได้องค์ความรู้ ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อลดช่องว่างระหว่างนโยบาย
และแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน การลด
ความเหลื่อมล้าและการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.4.2 ได้องค์ความรู้ ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการ
พัฒนากลไกและระบบส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ประชาชนที่มีการบูรณาการระหว่าง
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และสถาบันเกษตรกร เพื่อการยกระดับสมรรถนะแก่ประชาชนให้มี
ความพร้อมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
1.4.3 ได้ผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย
Smart farmers, Smart teachers, Smart officers และ Smart Entrepreneurs ที่มีสมรรถนะและมี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
1.4.4 เกิ ด เป็ น เครื อ ข่ า ยภาควิ ช าการมี ก ารบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง
สถาบันการศึกษา สถาบันเกษตรกร หน่วยงานรัฐ เพื่อการเสริมพลังกันในการพัฒนาสมรรถนะแก่
เกษตรกรตามยุทธศาสตร์ประเทศ
1.4.5 เกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจข้าวอินทรีย์ที่เชื่อมโยงหุ้นส่วนและภาคีพันธมิตรภายใต้โซ่
อุปทานสู่สากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวอินทรีย์ ของเกษตรกรรายย่อย ลดความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงตลาด เพิ่มความสามารถการแข่งขันและการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.4.6 เกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจผักอินทรีย์ที่เชื่อมโยงหุ้นส่วนและภาคีพันธมิตรภายใต้โซ่
อุปทานสู่สากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผักอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยและสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศ
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1.4.7 เกิด ภาคีเครือข่ายที่ตระหนักในแนวทางการค้าที่เป็นธรรมเข้ามามีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนร้าน Farmer Shop เพื่อให้เป็นกลไกสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนของประเทศ และเชื่อมโยง
ธุรกิจสินค้าชุมชนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.5.1 กลุ่มเปูาหมาย
1) ภาคีเครือข่ายนักวิจัยและที่ปรึกษาในระดับชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ในฐานะทีมวิจัยเชิงกลยุทธ์
2) ภาคีเครือข่ายนักวิจัยและแกนนาเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ
ในระดับโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ ใน 2 กลุ่มการวิจัย รวมทั้งสิน้ 7 โครงการ
กลุ่ ม โครงการวิจัย : การพัฒนาระบบสนับ สนุนส่งเสริมการเรีย นรู้เ พื่อ
ยกระดับสมรรถนะฯ ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการวิจัย: การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขัน
(2) โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา
(3) โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ
(4) โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร
กลุ่มโครงการวิจัย : การยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 3
โครงการ ได้แก่
(5) โครงการ: การยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
(6) โครงการ: การยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
(7) โครงการ: การขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใช้เป็นกลไกการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล
1.6 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
1.6.1 การยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up value chain) หมายถึง กระบวนการ
ยกระดั บ กิ จ กรรมภายใต้ โ ซ่ อุ ป ทานเพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพหรื อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม การวางแผน-ออกแบบ
ธุรกิจการผลิต การกระจายสินค้ า การสร้างแบรนด์และทาตลาด ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็น
การยกระดับกิจกรรม (Functional upgrading) การยกระดับกระบวนการ (Process upgrading) และ
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การยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product upgrading) (Shih, 1992 อ้างถึงในสมเกียรติ ตั้งกิจวนิชย์ และ
คณะ, 2556)

(product upgrading)

(functional upgrading)
(process upgrading)

/

/

รูปที่ 1.1 แนวคิดการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up the value chain) ประยุกต์จาก Stan Shih’s
Smiling Curve
1.6.2 กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (Value Network and
Fair Trade: VN & F Platform) เป็นแนวทางการดาเนินการในการส่งเสริมการพึ่งพาและร่วมมือกัน
ของคนในชุมชน โดยใช้กลไกของสถาบันเกษตรกรในการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตร ภายใต้โซ่อุปทาน
เพื่อการดาเนินธุรกิจที่มีศักยภาพในการค้าที่เป็นสากล และสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้ผลิต
โดยกระบวนการพั ฒ นาจะประกอบไปด้ ว ย การด าเนิ น การที่ ส าคั ญ 3 ส่ ว น ได้ แก่ การพั ฒ นา
สมรรถนะแก่เกษตรกร (Empowering people to change agent) การสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบัน
เกษตรกร (Capability Building of producer organization) และการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า (Value
Networking) ภายใต้โซ่อุปทาน ในทิศทางของ Direct Marketing ในแนวทางดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2555)
1.6.3 ธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise: SEE) หมายถึง ตัวแบบธุรกิจที่มี
คุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ การดาเนินการบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันของภาคีทั้งปัจเจกบุคคล
และองค์กร เพื่อการบรรลุเปูาหมายใน 3 มิติ มีกรอบการดาเนินงานอย่างมีแบบแผนเพื่อการบรรลุ
เปูาหมายร่วม มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ มีการดาเนินธุรกิจภายใต้กลไกการตลาด และไม่
รับเงินทุนหรือการแทรกแซงกลไกตลาดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าที่เป็นธรรม (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และ
คณะ, 2555)
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1.6.4 กรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม (SEE Strategy) เป็นกรอบ
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ที่จัดทาในรูปของแผนที่ยุทธศาสตร์ของชุดโครงการฯ ที่ใช้ในการขับเคลื่อน
ธุรกิจฐานสังคมสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 “สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยกรอบ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่
การเกษตรยั่งยืน กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรมเพื่อสร้ างสรรค์สินค้าไทยสู่
สากล กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสนับสนุน และกลุ่มยุทธศาสตร์การรณรงค์ให้คนในสังคมใส่
ใจในสุขภาวะสิ่งแวดล้อม สังคมคุณภาพ มีคุณภาพ (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2555)
1.6.5 การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) คือ รูปแบบการค้าระหว่างพันธมิตรธุรกิจที่ จะ
นาไปสู่การค้าระหว่างประเทศที่เป็นธรรม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการเสนอ
เงื่อนไขทางการค้าที่ดกี ว่า (FINE, 1998 อ้างอิงใน จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2555)
1.6.6 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center: LLC) เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้การ
บริหารจัดการของภาคีเครือข่ายนักวิจัยตามแผนงานวิจัยของชุดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแบบธุรกิจฐานสังคมที่ประสบความสาเร็จใน
การยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่
ศูนย์เรียนรูข้ ้าวคุณธรรม จ.ยโสธร ศูนย์เรียนรูต้ ลาดสุขใจ จ.นครปฐม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้
คุณภาพ จ.จันทบุรี และศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (จุฑาทิพย์
ภัทราวาท และคณะ, 2555)
1.6.7 ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop (Farmer Shop Business Model) เป็นตัวแบบ
ร้านค้าปลีกทางเลือกภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ที่ครอบคลุมระบบบริหารจัดการตั้งแต่กิจกรรม
ระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้าของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูปตั้งแต่ระบบจัดหาสินค้าเกษตร
จากเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจด้านอุปทาน การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นไปภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน
Farmer Shop การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายด้านอุปทาน ระบบการ
บริหารจัดการร้านค้าปลีก (การจัดหา การจัดวางสินค้า การกาหนดราคาสินค้า การจาหน่ายสินค้า
การจัดการสินคงคลัง การบัญ ชีและการควบคุม การรายงานผลการดาเนินงาน) และการสร้างแบ
รนด์ Farmer Shop ที่มุ่งพัฒนาระบบจัดการโซ่อุปทานผ่านภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีจิตสานึก
การพึ่งพาและร่วมมือกันในการจาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ให้เป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภคและหันมาเป็นลูกค้าประจา (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2556)
1.6.8 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลประกาศใช้
เป็นกรอบทิศทางสาคัญที่มีเปูาหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเปูาหมายหลัก 4 ประการ คือ การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุด พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ลด
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ความเหลื่อมล้าที่เน้นการพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นธรรม สู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเร่ง
สร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐให้สามารถผนึกกาลังเป็นระบบครบวงจรและ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สภาพัฒน์, 2550)
1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการดาเนินการวิจัยในระยะที่ 7 จะเป็นไปในรูปแบบของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม โดยการต่อยอดและขยายผลจากฐานงานวิจัยของชุดโครงการฯ เพื่อนาทุน
ความรู้/นวัตกรรม คลังความรู้/แหล่งเรียนรู้ (ศูนย์สารสนเทศและศูนย์เ รียนรู้มีชีวิต ) และทุนทาง
สังคม ได้แก่ ภาคีพันธมิตรที่เป็นเครือข่ายที่ภาควิชาการ ภาครัฐ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชน
และผู้ประกอบการเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
วิจัย โดยเป็นไปภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจฐานสังคม (SEE Strategy) เพื่อการ
ยกระดั บ มูล ค่า เพิ่มแก่ ผลิตภัณ ฑ์ (ข้าวอินทรีย์ ผัก อินทรีย์ สิ นค้าชุมชนภายใต้เ ครือข่าย Farmer
Shop) และการยกระดับสมรรถนะการแข่งขันแก่ภาคีที่เข้ามามีสว่ นร่วมการวิจัยสู่การบรรลุเปูาหมาย
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ (รูปที่ 1.2) ซึ่งการวิจัยในระยะที่ 7 จะประกอบด้วย กลุ่มการวิจัย 2 กลุ่ม 7
โครงการ ภายใต้การบริหารจัดการงานวิจัยของทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการ ได้แก่
กลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
แข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ ประกอบด้วย โครงการวิจัย 4 โครงการ ได้แก่
1) โครงการวิจัย: การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขัน
ตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ประเทศ
2) โครงการวิจัย : การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ สมรรถนะการ
แข่งขันภายใต้กลไกสถาบันการศึกษา
3) โครงการวิจัย : การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ สมรรถนะการ
แข่งขันภายใต้กลไกหน่วยงานรัฐ
4) โครงการวิจัย : การพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ สมรรถนะการ
แข่งขันภายใต้กลไกสถาบันเกษตรกร
กลุ่มการวิจัยแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 โครงการ
ได้แก่
1) โครงการวิจัย: การยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
2) โครงการวิจัย: การยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
3) โครงการวิจัย: การขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล
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รูปที่ 1.2 กรอบแนวคิดการวิจัยชุดโครงการฯ ระยะที่ 7
1.8 กรอบแนวทางการวิจัย
กรอบแนวทางการวิจัยในระยะที่ 7 จะเป็นไปตาม Logical Framework ในรูปที่ 1.3 ซึ่ง
ชีใ้ ห้เห็นการขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยที่เชื่อมโยงกันระหว่างการใช้ปัจจัยนาเข้า กระบวนการทางาน
และเปูาหมายความสาเร็จในรูปของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบดังรายละเอียด ดังนี้
1.8.1 การออกแบบและวางระบบการวิจัยของชุดโครงการและโครงการวิจัยภายใต้ชุด
โครงการ จะใช้ปัจจัยนาเข้า (Inputs) ประกอบด้วย ทีมกลยุทธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา แผนงานวิจัย
คลังข้อมูล/สื่อเรียนรู้ ชุดความรู้/นวัตกรรม ศูนย์เรียนรู้ที่เป็นทุนความรู้ของชุดโครงการฯ และกรอบทิศ
ทางการขับเคลื่อนธุ รกิ จฐานสั งคม โดยมี ทีมกลยุ ทธ์ เ ข้ าไปเสริมพลัง แก่ทีมวิจัย และภาคีใ นระดั บ
โครงการวิจัยในการวางแผนการวิจัยในระดับโครงการเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายตามกรอบเวลา
1.8.2 การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัย จะจาแนกออกเป็น 2 กลุ่มการวิจัย ได้แก่ กลุ่ม
การวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขัน และกลุ่มงานวิจัยยกระดับ
มูล ค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีทีมกลยุ ท ธ์ช่วยเสริมพลังแก่โ ครงการวิจัย สู่ก ารบรรลุเ ปูาหมายด้วย
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ แก่ ที ม วิ จั ย และภาคี ร ะดั บ โครงการ ประกอบด้ ว ย การสนั บ สนุ น การวิ เ คราะห์
สถานการณ์และการวางกรอบทิศทางการวิจัย การเจรจาและเชื่อมโยงธุ รกิ จ และการนาไปใช้
ประโยชน์ การจัดการความรู้แก่ภาคีวิ จัย การจัดเวทีถอดบทเรียน การให้คาปรึกษาแนะนาแก่ทีม
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวิ จั ย ของชุ ด โครงการการขั บ เคลื่ อ นการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรมระยะที่ 7 มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
2.1. แนวคิดการพัฒนาและสงเสริมสหกรณและตัวแบบธุรกิจในบริบทโลกใหม
2.1.1. พิมพเขียวสําหรับทศวรรษสหกรณ
เนื่ อ งด ว ยในป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาใหญ แ ห ง สหประชาชาติ ได
กําหนดใหเปนปสากลแหงสหกรณ (International Year of Cooperative : IYC) โดยกําหนดเปาหมายหลัก
ไว 3 ขอ ("ปสากลแหงสหกรณ พ.ศ. 2555,") คือ
1. สรางการรับรูของสาธารณชนเกี่ยวกับการสหกรณและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
2. สงเสริมการจัดตั้งและความเติบโตของสหกรณ
3. กระตุนใหรัฐออกนโยบาย กฎหมาย ขอกําหนดตางที่สนับสนุนกาจัดตั้ง การเติบโต
และความมั่นคงของสหกรณ
ดังนั้น จึงเกิด พิมพเขียวสําหรับทศวรรษสหกรณ (Blueprint for a Cooperative Decade)
(Cliff Mills and Will Davies, 2013) เพื่อใหเกิดการยกระดับสหกรณไปสูระดับใหม จึงเกิดการรณรงค
ทั่วโลก กอเปนวิสัยทัศนของพิมพเขียวดังกลาวไดแก การใหสหกรณเปนผูนําในเศรษฐกิจ สังคม และ
ความยั่ ง ยื น ทางสิ่ ง แวดล อ ม การเป น รู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มจากประชาชน และการเป น
วิสาหกิจรูปแบบที่เติบโตเร็วที่สุด
พิมพเขียวดังกลาวประกอบดวยยุทธศาสตร 5 ดาน ซึ่งเชื่อมโยงกันและกัน ดังนี้
1. การมีสวนรวม (Participation) มีเปาหมายในการยกระดับความรวมมือในระหวาง
สมาชิก ตลอดจนการกํากับดูแลไปสูระดับใหม
2. ความยั่งยืน (Sustainability) เปาหมายคือ การทําใหสหกรณสามารถสรางความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
3. อัตลักษณ (Identity) มีเปาหมายทําใหสหกรณเปนรับรู และเขาใจอยางตรงกันทั่วไป
ผาน การกําหนด “หลักการที่ลดลงไมได” (irreduceible core)
4. กรอบทางกฎหมาย (Legal Framework) มีเปาหมายที่สรางกรอบทางกฎหมายซึ่ง
สนับสนุนการเติบโตของสหกรณ

5. ทุน (Capital) มีเปาหมายในการสรางความั่นคงใหแหลงทุนที่ไวใ จไดใ นขณะที่ยัง
รับประกันการควบคุมโดยสมาชิก
2.1.2. เศรษฐกิจฐานสังคม
จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท กล า วถึ ง บริ บ ทของธุ ร กิ จ ฐานสั ง คมไว ใ นบทความ “การ
เปลี่ยนแปลงโลกตามแนวคิดธุรกิจฐานสังคม” (จุฑาทิพย ภัทราวาท, 2556b) เปนการสรุปแนวคิด
ของบุ ค คลในตางประเทศที่นาสนใจ โดยในบทความจะไดก ลาวถึงธุรกิจฐานสังคมในรูป ของคําวา
“เศรษฐกิจฐานสังคม”
1. ดร. เกร็ก แมคลอยด กลาวถึงเศรษฐกิจฐานสั งคม โดยเชื่อ วา การรวมคานิย ม
ประชาธิปไตย ความรวมมือ และความรับผิดชอบเขากับกรอบแนวทางของการดําเนินธุรกิจในทองถิ่น
ผานการ“สรางงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีกลยุทธ คือ การคัดสรรคนทองถิ่นสามารถทํางานเขากัน
ไดและเปนคนที่ดูแลสิ่งตาง ๆ ในทองถิ่นอยูแลว
เขาชี้ใหเห็นวา ผลประโยชนสําหรับชุมชนมีทั้งทางดานวัตถุ และความผูกพันของคนใน
ชุมชน คือ การเกิดความรูสึกในการพัฒนาฟนฟู และเกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
2. สตีเฟน อเมยอว เศรษฐกิจฐานสังคม เกี่ยวของกับ “กระบวนการที่ตอเนื่องในการ
บรรลุและดํารงไวอยางยั่งยืนซึ่งสินทรัพยทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการและวิสาหกิจตาง ๆ เพื่อ
สมาชิกในชุมชนทุกคน” โดยระบุคุณคา 4 ประการซึ่งเปนกิจกรรมตาง ๆ ในเศรษฐกิจฐานสังคม ไดแก
การปฏิบัติเชนเดียวกันตอทุกคน ความนาเชื่อถือ การกระทําที่อยูบนพื้นฐานของความรู และความเปน
ประชากรที่กระตือรือรน
3. พาสเคล เลวี-สก็อต กลาวถึงเศรษฐกิจฐานสังคมวา เปนเศรษฐกิจฐานสังคมเปน
โครงขายที่ซับซอนขององคกรภาคประชาสังคมระดับรากหญาที่ทํางานดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการควบคุมสินทรัพยทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน และเปนวิธีการหนึ่งในการ
ทําธุรกิจที่วางคานิยมของบุคคลไวใกล ๆ กับความสัมพันธระหวางบุคคล
อยางไรก็ตาม เธอเห็นวาเศรษฐกิจฐานสังคมไมแยกออกจากเศรษฐกิจการตลาด แต
กลับเติบโตและถดถอยไปดวยกัน
4. ซิลเวอร โดนัล คาเมรอน มองถึงเศรษฐกิจฐานสังคมวา เปนเรื่องของการขายสินคา
และใหบริการที่ผูคนจําเปนตองใช ไมใชการวิ่งหากําไรเทานั้น เขายังมองถึงความจําเปนของการสื่อสาร
ทั้งการสื่อสารระหวางคนภายในทองถิ่นและการสื่อสารระหวางทองถิ่นกับผูสนับสนุนจากภายนอกดวย
หากไมมีทักษะการสื่อสารที่ดี จะไมสามารถมีการชวยเหลือกันที่มีประสิทธิภาพไดเลย
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บทความดังกลาวพยายามชี้ใ หเห็นวา เศรษฐกิจฐานสังคมเปนเศรษฐกิจที่ผูก พันและ
เริ่มตนอยูกับชุมชน ผานการผลักดันของคนในชุมชน โดยมีเปาหมายมากกวาผลกําไรทางธุรกิจ แตยัง
มุงเพิ่มทุนทางสังคมตาง ๆ ตลอดจนการสรางคุณคาที่ไมอาจคํานวณไดเปนตัวเงินใหแกคนในชุมชน
แนวคิดที่สําคัญยิ่งสําหรับเศรษฐกิจฐานสังคม คือ การชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่ง
กันและกั น เพราะเศรษฐกิจรูปแบบนี้มุงยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนเปนหลัก ดังนั้น จึงสะทอนวา
เศรษฐกิจฐานสังคมกับสหกรณไมใชสิ่งที่อยูหางไกลกันในทางความคิด
นอกจากนี้ นักคิดขางตนยังพยายามชี้ใหเห็นถึงความทาทายในการดําเนินงานเศรษฐกิจ
ฐานสังคมดวย ทั้งปญหาความเห็นแกตัวและการแขงภายใตระบบเศรษฐกิจแบบเดิม การทํางานอยาง
เชื่อมโยงกันระหวางรัฐบาล เอกชน และชุมชน เปนตน
2.1.3. สหกรณ : ตัวแบบธุรกิจสรางโลกไดดีกวา
จุฑาทิพย ภัทราวาท กลาวถึงประเด็นนี้ไวในบทความเรื่อง “สหกรณ : ตัวแบบธุรกิจที่
สรางโลกไดดีกวา” (จุฑาทิพย ภัทราวาท, 2556a) สามารถสรุปสาระไดดังนี้
ความคิดเกี่ยวกับสหกรณเกิดขึ้นจากฐานความคิดของโรเบิรต โอเวน ที่วา “คนจะดีหรือ
เลวขึ้นอยูกับปจจัยสภาพแวดลอม” และ “กําไรเปนเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา” แมวาการ
สรางธุรกิจของเขาจะไมประสบความสําเร็จ แตก ลุมผูนํารอชเดลไดนําไปตอยอดจนกลายเปนราน
จําหนายสินคาอุปโภคบริโ ภค การจัดสรางที่อ ยูอาศัย การทําที่ดินทํากิน ในรูป ของสหกรณ จนแนว
ปฏิบัติของพวกเขาเปนรากฐานใหกับหลักการสหกรณสากล และเปนเอกลักษณของสหกรณที่มีคานิยม
ในการพึ่งพาและรวมมือกัน
สหกรณยังคงดําเนินเติบโตและมีพัฒนาการเรื่อยมา เกิดเปนสหกรณหลากหลายประเภท
จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 20 พบวา สหกรณมีรูปแบบ 4 แบบ ไดแก รูปแบบขององคการความรวมมือ
รู ป แบบขององค ก ารทางสั ง คม รู ป แบบผสมผสาน และรู ป แบบสหกรณ กึ่ ง รั ฐ ทํ า ให เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงมาก ทั้งโครงสรางและบทบาท สงผลตอจุดมุงหมายเดิมคือ “การรวมมือกัน” เปลี่ยนไป
ทําใหในปพ.ศ. 2538 สัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA) ตองสรางความเขาใจเรื่องสหกรณให
ตรงกันผานแถลงการณวาดวย คํานิยาม คานิยม และหลักการสหกรณ
รูปแบบใหมของสหกรณในชว งศตวรรษที่ 21 มีการปรับ ตัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่
กอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกและคนในชุมชน โดยอาจมีสาเหตุจากการที่รัฐลดการสนับสนุนลง หรือ
การใหสหกรณเปนทางเลือกในการแกปญหาบนแนวคิดการพึ่งตนเอง .ในวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในตา งประเทศ และของประเทศไทยเอง แสดงว าสหกรณ ส ามารถยืน หยัด ได
ทามกลางปญหาเหลานั้น โดยสรางความยั่งยืนใหแกระบบเศรษฐกิจและสรางสมาคมที่เที่ยงธรรม
ในป พ.ศ. 2555 ที่ประชุม ICA ที่ประเทศอิตาลี กําหนดใหเปน ปสากลแหงสหกรณ โดยมี
คําขวัญสําคัญวา วิสาหกิจสหกรณสรางโลกที่ดีกวา ที่ประชุมชี้ใหเห็นถึงความจําเปนของนโยบายรัฐที่
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พึงมีตอสหกรณ การปรับปรุงแกไขกฎหมายสหกรณที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขบวนการสหกรณ
และกองทุนสงเสริมและสนับสนุนสหกรณใหม นอกจากนี้ยังชี้บทบาทของรัฐในการกระตุนใหเกิดความ
เชื่อมโยงระหวางขบวนการสหกรณในประเทศตาง ๆ และการกระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญของ
หลักและวิธีการสหกรณ
ขอสําคัญของการเปนตัวแบบธุรกิจที่สรางโลกไดดีกวาของสหกรณ คือ การเปนธรรมาภิ
บาล เปนความหวังของสมาชิก ชุมชน การมีเครือขายที่เขมแข็ง ความสามารถในการแขงขัน การให
การศึกษา อบรมแกสมาชิก ตลอดจนบริการตาง ๆ
2.1.4. Moving up the value chain
Moving up the value chain (Stain Shih’s Smiling Curve เปนกลยุทธระยะยาวของการ
กาวเขาสู Global Value Chain (GVCs) ของประเทศตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดการเพิ่มมูลคาและ
การไดรับประโยชนมากที่สุดในการเขาไปอยู GVCs
Upgrading หมายถึง การขับเคลื่อนอยางเขมงวดใน Value Chain จากขั้นการผลิต ใน
กิจกรรมที่สรางมูลคาและประโยชนใหสมาชิก
ในบริบทของ GVCs วิถีการยกระดับใน 4 ขั้นตอน ไดถูกนําเสนอโดย Humphurey and
Schmitz, 2002 ประกอบดวย
1 การยกระดับกระบวนการผลิต (Process upgrading)
2 การบกระดับผลิตภัณฑ (Product upgrading)
3 การยกระดับทักษะในการผลิต (Functional upgrading)
4 การเคลื่อนจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง (Chain upgrading)
รูปแบบของการเคลื่อนยายและสืบสานใน GVCs สามารถดําเนินการไดเปน (World Bank,
2012) มีรายละเอียด ดังนี้
1 สรางมรรถนะทรัพยากรมนุษย ดวยการฝกอบรมและเพิ่มพูนความรู ทักษะ ใหเหมาะสม
2. เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการผลิ ต ด ว ยเทคโนโลยี know-how เงิ น ทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอมธุรกิจ
3 ยกระดั บ ทั ก ษะในการผลิ ต เช น มาตรฐานคุณ ภาพ การปรับ กระบวนการภายใต โ ซ
อุปทานตั้งแต การผลิต รวบรวม การตลาด กระจายสินคา และบริโภค การเพิ่มคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหเกิดการเขาถึง GVCs
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ขอมูลของธนาคารโลกชี้ใหเห็นวา คนยากจน 75% อยูในชนบท และ 86% ของคนเหลานี้
อยูในภาคการเกษตร ดังนั้น จึงตองชวยใหเขาเหลานี้เขาถึงโซคุณคา ควบคูกับการยกระดับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ
4 การอํานวยความสะดวกดานการคา เชน โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ
2.2. แนวคิดการพัฒนาการศึกษา-การเรียนรูในบริบทโลกใหม
2.2.1. แนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
• กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) กลาวถึงการเรียนรูในศตวรรษที่
21 วา ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 3R และ 4Cซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 3 R ไดแก Reading
(การอาน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร (Arithmetic) และ4 C (Critical Thinking - การคิด
วิเ คราะห, Communication- การสื่ อ สาร Collaboration-การรว มมื อ และ Creativity-ความคิ ด
สรางสรรค รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหาร
จัดการดานการศึกษาแบบใหม
• บทความเรื่อง การเรียนแนวใหมสําหรับศตวรรษที่ 21 (Anong Sinthusiri, 2556) ได
กลาวถึงการจัดการศึกษายุคฐานแหงเทคโนโลยี ในบทความดังกลาวสรุปคุณลักษณะของเด็กไทย 3
ประการ คื อ มี ทั ก ษะที่ ห ลากหลาย มองโลกให ไ ร พ รมแดน และมี ทั ก ษะด า นภาษา นอกจากนี้ ยั ง
เสนอแนะใหครูปรับบทบาทเปนผูทําใหเด็กรักการเรีย นรูตลอดชีวิต มีทักษะการคนควา สืบคน คิด
วิเคราะหไดดวยตนเอง และมีสวนรวมในการเรียนรู ทั้งยังเปนเปาหมายของการจัดการเรียนรูอีกดวย
• สถาบันวิจัย การเรีย นรู (สถาบั นวิจัย การเรีย นรู, 2556) ไดส รุ ป เกี่ย วการเรีย นรูใ น
ศตวรรษที่ 21 วา โรงเรีย นในศตวรรษที่ 21 จะเปน โรงเรียนที่มีหลัก สูต รแบบยึด โครงงานเปน ฐาน
(project -based curriculum) เปนหลักสูตรที่ใหนักเรียนเกี่ยวของกับปญหาในโลกที่เปนจริง เปนประเด็น
ที่เกี่ยวของกับความเปนมนุษย และคําถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากล สําหรับ
ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะเปนหลักสูตรที่เนนคุณลักษณะเชิงวิพากษ (critical attributes)
เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเปนฐาน (project-based) และขับเคลื่อนดวยการวิจัย
(research-driven) เชื่อมโยงทองถิ่นชุมชนเขากับภาค ประเทศ และโลก ในบางโอกาสนักเรียนสามารถ
รวมมือ (collaboration) กับโครงงานตาง ๆไดทั่วโลก เปนหลักสูตรที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง พหุปญญา
เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรูพื้นฐานเชิงพหุสําหรับศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลตามสภาพจริง
รวมทั้งการเรียนรูจากการใหบริการ (service) ก็เปนองคประกอบที่สําคัญ
2.2.2. แนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, มปป.) อางถึง
บทความ การศึกษาตลอดชีวิต พัฒนาคนไทยอยางยั่งยืน จากหนังสือพิมพเดลินิวสวา
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...นักวิชาการทั้งหลายตางยอมรับวาการพัฒนา 'คน" หรือ 'ทรัพยากร
มนุษย" เปน การพัฒ นาที่สําคัญที่สุด และถือเปนการลงทุนที่คุมคาและยั่งยืนเมื่อ
เปรียบเทียบกับการลงทุนดานอื่น ๆ ซึ่งการพัฒนาอื่นใดก็ตามยอมยากที่จะนําไปสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนไดหากมีการละเลยและมองขามการพัฒนาคนใหมีศักยภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรม...
ประเทศไทยเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
ทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต และ
สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ดังที่ปรากฏชัดใน 'ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน" ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่มุงเนนการพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยใหมีศักยภาพ
โดยการสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องใหคนทุกกลุมวัยสามารถเขาถึงแหลง
เรีย นรูและองคค วามรูที่หลากหลาย ทั้งนี้ดว ยการสรางวั ฒนธรรมการเรีย นรูใ ห
ตระหนั ก ถึงประโยชนและความสําคัญ ของการเรีย นรูต ลอดชีวิต ที่จะนําไปสูก าร
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชีวิต และความสามารถในการดํารงชีวิต ไดอ ยางรูเ ทาทัน การ
เสริมสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในระดับทองถิ่น ชุมชน และประเทศ การสราง
ปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางโอกาสอยางเปนธรรมใหคนทุก
กลุมสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง รวมถึงสามารถเขา
ไปมีสว นรว มในกิจกรรมตาง ๆ โดยไมถู กกีด กัน และแบงแยก และการจั ด ระบบ
ความสัมพันธของสวัสดิการทางสังคมที่จัดโดยระดับชาติระดับทองถิ่นและชุมชน
อยางเชื่อมโยงและเกื้อกูล ควบคูกับการกระจายอํานาจใหชุมชนสามารถจัดการกับ
ปญหาของชุมชนดวยตนเอง...
•
สุ ริ ย า เหมตะศิ ล ปะ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ศึ ก ษาศาสตร กั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒนาที่
ยั่งยืน” (สุริยา เหมตะศิลป, มปป) สรุปความไดวา
การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (ESD)
จะเป น เครื่ อ งมื อ ที่ มี
ประสิท ธิผลสํ าหรั บการ ดึงดู ด ใหคนหัน มาใสใ จกับ อนาคตที่ยั่งยืน และตัก สิน ใจ
ดําเนินการ โดยมีสาระคือ
จินตนาการถึงอนาคตที่ดีกวา
• การคิดเชิงวิจารณญาณและการคิดใครครวญ(critical thinking and
reflection)
• การคิดอยางเปนระบบ
• การสรางพันธมิตรหรือหุนสวน
• การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
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2.2.3.การพัฒนาหลักสูตรแบบ Backward design
ตามรายงานฉบั บสมบูรณโ ครงการวิจัย “โรงเรีย นลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทํ า
การเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรีย นรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ”ซึ่งวิจัย โดยสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ ไดกลาวเรื่องดังกลาวไว มีสาระสําคัญ ดังนี้
การออกแบบหลักสูตรแบบยอนกลับ (backwarddesign) จะกําหนดเปาประสงค (goal) ขึ้น
กอน จากนั้นกําหนดแนวทางประเมิน (assessment) วางแผนเรียนรู (lesson plan) เปรียบเสมือนการ
เดินทางที่จะตองรูเปาหมาย (roadmap) กอน แลวคอยหาวิธีการเดินทางไปสูเปาหมายนั้น ทําใหผูสอน
กําหนดเนื้อหาและออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงไปสูเปาหมายอยางแทจริง
วิชัย วงษใ หญและ มารุ ต พั ฒ ผล ไดใ หค วามหมายวา (สถาบั น วิชาการดานสหกรณ ,
2556, p. 14)
เปน การวางแผนการจั ด การเรีย นรูที่มุ งเนน ใหผูเ รีย นมีค วามรูค วาม
เขาใจฝงลึก (deep knowledge) โดยกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังจากมาตรฐาน
การเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูหรือคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร เพื่อกําหนด
พฤติก รรมการเรีย นรูและเป น แนวทางในการกําหนดจุด ประสงคก ารเรีย นรูก าร
ออกแบบวั ด และประเมิน ผล รวมทั้ง การออกแบบกิจ กรรมการเรีย นรู อ ย างเป น
ขั้นตอน กระชับ เกิดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
การออกแบบขั้นตอน 5 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 : วิเ คราะหมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดกลุมสาระการเรีย นรู
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ขั้นที่ 2 : กําหนดแนวคิดสําคัญ (key concept) ของหนวยเรียนรูทักษะ
การคิด คุณลักษณะอันพึงประสงคและผลการเรียนรู (learning outcome)
ขั้นที่ 3 : การกําหนดหลักฐานและออกแบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูประกอบดวยการกําหนดหลักฐานที่แสดงวาผูเรียนมีความเขาใจคงทน (deep
knowledge) และจัดลําดับหลักฐานการแสดงออก ตลอดจน กําหนดจุดประสงคการ
เรียนรูและออกแบบวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู
ขั้นที่ 4 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย กิจกรรม สื่อ
เรียนรูและเครื่องมือประเมินและเกณฑการประเมิน
ขั้นที่ 5 : การจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรูและประเมิน ผล ประกอบดว ย
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูประเมินและสะทอนผลการประเมิน บันทึกหลังการสอน
และปรับปรุงแกไข
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2.2.4 หลักสูตรชาวนามืออาชีพ
สถาบันวิชาการดานสหกรณไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการออกแบบหลักสูตรชาวนามือ
อาชีพ โดยอาศัยการพัฒนาหลักสูตรแบบ Backward Design ดังที่กลาวไวในหัวขอกอน โดยใชชื่อ
หลักสูตรวา หลักสูตรเรียนรู “มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
แนวคิดการเรียนรู (สถาบันวิชาการดานสหกรณ, 2556, p. 137) เปนการยกระดับ
สมรรถนะแกชาวนา ทั้งการปลูกจิตสํานึก การปรับทัศนคติที่ดีตออาชีพทํานา การปรับวิธีคิดใหชาวนา
สามารถกาวทั นการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มพูนความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และการ
ดําเนินชีวิตในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน นําไปสูการพัฒนาเปน “ชาวนามืออาชีพ” ตามคุณลักษณะที่
พึ ง ประสงค คื อ “รั ก ษ คุ ณ ธรรม คิ ด สร า งสรรค แ ละแบ ง ป น มี ศ รั ท ธาในอาชี พ ใฝ ห าความรู อ ยู
ตลอดเวลา”

รูปที่ 2.1 กรอบคิด ความเชื่อมโยงระหวางวิถีอาชีพและวิถีการดําเนินชีวิต

การออกแบบหลักสูตรไดเปนหนวยการเรียนรูทั้งสิ้น 15 หนวย ๆ ละ 9 ชั่วโมง รวมเปน
135 ชั่วโมง รวมดวยการศึกษาดูงานนอกสถานที่เปนเวลา 12 ชั่วโมง หนวยการการเรียนรู ประกอบไป
ดวย(สถาบันวิชาการดานสหกรณ, 2556, p. 35) 1) การเขาใจอาชีพ 2) การเขาใจชีวิต 3) โภชนาการ
สิ่งแวดลอม สุขภาวะที่ดี 4) การเรียนรูการเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อรูเทากัน 5) การบริหารความเสี่ยง
ในอาชีพและชีวิต 6) มีคานิยม รักษวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 7) รวมคิด รวมทํา รวมแบงปน เพื่อ
อาชีพและการดําเนินชีวิตที่ดีกวา 8) ชีวิตที่เลือกไดบนเสนทางโซอุปทาน 9) แผนการผลิต 10) การ
เขาถึงแหลงทุน 11) การใชปจจัยการผลิตอยางชาญฉลาด 12) การผลิตอยางสรางสรรคและมีคุณคา
13) การเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาอยางมีคุณคา 14) เสนทางสูระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม 15)
เรียนรูและพัฒนาสูการทํานามืออาชีพ
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2.3. ทบทวนความรู/นวัต กรรมของชุ ด โครงการการขั บ เคลื่อ นการพั ฒนาการสหกรณ แ ละ
การคาที่เปนธรรม
2.3.1. เสนทางการขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการ
สถาบันวิชาการดานสหกรณไดสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรมตลอดระยะเวลา 14 ป (พ.ศ. 2543-2557) (สถาบันวิชาการดานสหกรณ, 2557, pp. 4-7) ดังนี้
• พ.ศ. 2543 : โครงการวรรณกรรมปริทัศนงานวิจัยและวิทยานิพนธดานสหกรณ พ.ศ.
2533-2543
• พ.ศ. 2544 – 2545 โครงการประสานงานเพื่ อ พั ฒ นากรอบแนวคิ ด สํ า หรั บ ชุ ด
โครงการวิจัยดานสหกรณ
• พ.ศ. 2546 – 2548 ชุ ด โครงการวิ จั ย “แนวทางการพั ฒ นาเครื อ ข า ย/กลุ ม องค ก ร
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด 9 จังหวัด” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาและ
เชื่อมโยงเครือขาย/กลุมองคกรประชาชน ทั้งที่เปนสหกรณแบบจดทะเบียนและไมจดทะเบียน
• พ.ศ. 2548 -2551 ชุ ด โครงการวิ จั ย “การพั ฒ นาขบวนการณ ส หกรณ ใ นพื้ น ที่ 36
จังหวัด” เปนลักษณะของการขยายผลการดําเนินการชุดโครงการฯ ในพื้นที่ 9 จังหวัด
• พ.ศ. 2551 – 2552 ชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคา
ที่เปนธรรม” มีวัตถุประสงคหลักในการสรางระบบวิจัยดานสหกรณ และสรางเครือขายที่เกี่ยวของเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
• พ.ศ. 2552 – 2553 ชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคา
ที่เปนธรรม” มีวัตถุประสงค ในการรสรางนวัตกรรมสําหรับรูปแบบสหกรณ และการบริหารจัดการ
สหกรณแนวใหมในทิศทางการนําคุณคาสหกรณ
• พ.ศ. 2553 – 2554 ชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคา
ที่เปนธรรม” มีวัตถุประสงคหลักในการขับเคลื่อน VN & F Platform เพื่อพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่
เปนธรรม ใหเกิดประโยชนในวงกวาง
• พ.ศ. 2554 – 2555 ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่
เปนธรรม” มีวัตถุประสงคหลักในการเปนแกนนําในการขับเคลื่อนการพัฒนาการนําคุณคาสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม สูการปรับเปลี่ยนกระทัศนตาง ๆ ในองคกร / ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• พ.ศ. 2555 – 2556 ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่
เปนธรรม” มีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (SEE) ในการเปนกลไกการพัฒนา
ชุ มชน เพื่ อลดความเหลื่ อ มล้ํ าทางเศรษฐกิ จ เพื่ อการบรรลุ วิ สั ยทั ศน ก ารพั ฒนาภายใต แผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
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2.3.2. การนําคุณคาสหกรณแกปญหาความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมแกสังคม
จุฑ าทิ พ ย ภัท ราวาท เขีย นบทความเรื่ อ ง “ทางออกประเทศไทย...การนํา คุ ณ ค า
สหกรณแกปญหาความเหลื่อ มล้ําและสรางความเปนธรรมแก สังคม” (จุฑาทิพย ภัทราวาท,
2557) มีสาระสําคัญ ดังนี้
แนวทางหนึ่งซึ่ง นํามาใชเปนแกปญหาความเหลื่อมล้ําเพื่อสรางความเปนธรรมแกคนใน
สั งคม ในช ว งกลางศตวรรษที่ 19 คือ “การสหกรณ ” โดยจัด ตั้ ง “หน ว ยเศรษฐกิจฐานสั งคม” ซึ่ ง
ประชาชนที่มีความเชื่อวา
ความซื่อสัตย การประหยัด การออม และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
เปนแนวทางที่จะแกปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมของพวกเขาไดอยางยั่งยืน
สถานการณที่ทําใหโลกไดหันมาทบทวน ผลกระทบในเชิงลบที่มีตอแนวคิด “ทุนนิยม” และ
หยิบ ยก “สหกรณ” มาเปนทางเลือ กของประชาชนเกิดขึ้นในชว งวิก ฤตเศรษฐกิจโลกในชวงป พ.ศ.
2550 หรือ “วิกฤตแฮมเบอรเกอร” ซึ่งสรางผลกระทบอยางใหญหลวงในระบบเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
แตในชวงเวลานั้น ตัวแบบธุรกิจสหกรณกลับไดรับการยกยองจากองคการสหประชาชาติ
วา ไมไดรับผลกระทบ ดวยเหตุผลสําคัญ 2 ประการ
ประการแรก สหกรณมิไดมุงไปที่ “กําไร” หากแตเปน “บริการที่มีตอสมาชิกและชุมชน”
ประการที่ส อง สหกรณเป นขบวนการของภาคประชาชนที่มุงเนน ไปที่การสรางสรรค
คุณคาสหกรณในกลุมสมาชิก ตั้งมั่นอยูในคานิยมแหงความซื่อสัตย เปดเผย รับผิดชอบตอสังคม และ
เอื้ออาทรตอผูอื่น
องคการสหประชาชาติจึงประกาศใหปพ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) เปนปสากลแหงการ
สหกรณ ภายใตสโลแกน “สหกรณเปนวิสาหกิจที่จะสรางโลกที่ดีกวา” วางกรอบยุทธศาสตรในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณในทิศทางที่ใชตัวแบบธุรกิจสหกรณ มุงปลูกฝงคานิยมแหงจริยธรรม
แกประชาชนทั่วโลก และสรางธุรกิจควบคูไปกับการใหบริการที่สนองความตองการของสมาชิกและ
ชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา เพิ่มการจางงานและเพิ่มรายได อันนําสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
มนุษยใหมีความเสมอภาค อยูรวมกันอยางมีความสุข
สําหรับประเทศไทย อาจนํา “สหกรณ” มาใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการแกปญหาเพื่อปฏิรูป
ได โดยการรณรงคใหคนไทยหันมาเรียนรูและนําเอาตัวแบบธุรกิจ “สหกรณ” มาใช และเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมภายใตคานิยมสหกรณ
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2.3.3. เครือขายกับการพัฒนาสหกรณ
จุฑาทิพย ภัทราวาทกลาวถึงความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ กับสหกรณในบทความ
เรื่อง “เครือขายคุณคากับการพัฒนาขบวนการสหกรณ” (จุฑาทิพย ภัทราวาท, 2552a) .มีสาระ
ดังตอไปนี้
ในสภาพความเป นจริงของการดําเนินการสหกรณพบวา มีส หกรณจํานวนมากที่ยังไม
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมสามารถเกื้อหนุนสมาชิกของตนไดอยางที่ควรจะเปน
ในขณะที่กลุม/องคกรประชาชนที่มีพฤตินัยเปนสหกรณ แตมิไดจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สหกรณได
เกิดขึ้นเปนจํานวนมากภายใตเหตุผลวา ไมอยากเปนสหกรณ
กรณีดังกลาวเปนขอคิดวาทําอยางไรถึงจะสรางโอกาสใหกลุม/องคกรที่มีอุดมการณอยาง
เดียวกันไดมีโอกาสที่จะเกื้อหนุนจุนเจือ เพื่อประโยชนซึ่งกันและกันได
ผลการสังเคราะหปญหา ทําใหพบสิ่งทาทายประการหนึ่งคือ สหกรณมักคิดถึงแตเรื่อง
การดําเนินธุ รกิจภายในขบวนการสหกรณ โดยมิไดคํานึงถึงการเชื่อ มโยงธุรกิจกับ ผู ประกอบการ
เอกชนที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อยู ใ นระบบตลาดเสรี ในขณะที่ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของภาคเอกชนต า งก็ ใ ห
ความสําคัญกับการสรางพันธมิตร เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ ลดตนทุนคาใชจาย และความอยูรอด
การพัฒนาสหกรณอาจมิตองคํานึงถึงการสรางพันธมิตรกับเอกชน แตเนนไปที่การรวมมือ
กันในระหวางกลุม/องคกรประชาชนในชุมชน โดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบานและพึ่งพา
กระแสการหมุนเวียนของสินคาและบริการในชุมชน
การสรางพันธมิตรระหวางสหกรณกับสหกรณ สหกรณกับกลุม/องคกรประชาชน หรือ
สหกรณกับธุรกิจเอกชน โดยการสรางพันธมิตรในแนวคิดดังกลาวจะเปนการสรางขอตกลงรวมกัน
ระหวางสหกรณกับองคกรอื่น โดยมีจุดมุงหมายรวมกันเพื่อกอใหเกิดประโยชนทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อนํามาซึ่งความมีประสิทธิภาพของสหกรณ และประโยชนที่สมาชิกจะไดรับเปนสําคัญ
บทความดังกลาวมีขอเสนอการสรางเครือขายของสหกรณไว ตัวอยางเชน
•
สหกรณการเกษตรรับฝากเงินจากกลุมออมทรัพยในชุมชน
•
สหกรณการเกษตรมีโครงการจัดหาและจํานายปุยรวมกัน
•
ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด เปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภคของบริษัทผูผลิต/จําหนายใหกับสหกรณทั่วประเทศ
•
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนผูนําในการสรางพันธมิตรแกสหกรณและ
กลุม/องคกรประชาชนทั่วประเทศ
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2.3.4. การวางแผนธุรกิจสําหรับสหกรณ
แผนธุรกิจที่ดียอมชวยใหกิจการไดรับความนาเชื่อถือ เพิ่มโอกาสการรับทุนดําเนินการ
และความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ถึงแมวาแผนธุรกิจจะไมไดรับประกันความสําเร็จของธุรกิจนั้น ๆ
ไดโดยเด็ดขาดก็ตาม
จุฑาทิพย ภัทราวาท กลาวความสัมพันธระหวางแผนธุรกิจกับสหกรณไวในบทความเรื่อง
“แผนธุรกิจ กับการสรางโอกาสและลดความเสี่ยงสําหรับธุรกิจสหกรณ” (จุฑาทิพย ภัทราวาท,
2552b) สรุปสาระได ดังนี้
แผนธุ รกิจถือ เป นเครื่อ งมือ สําหรับ สหกรณใ นการบริหารจัด การ เพื่อ การ
สรางโอกาสและลดความเสี่ยงสําหรับธุรกิจสหกรณ โดยหมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้นอยาง
เปนทางการ ที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับคานิยมและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ สถานการณที่
เปนอยูในปจจุบันและที่ตองการจะใหเปนในอนาคต ตลอดจนขอมูลรายละเอียด ตางๆที่แสดง
ใหเห็นถึงกลยุทธการดําเนินงาน การบริหารจัดการ เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายของกิจการ
ตามที่กําหนดไวในแผนธุรกิจ
แผนธุรกิจประกอบไปดวย 9 องคประกอบ ไดแก
บทสรุ ป สํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร ภาพรวมของกิ จ การและแนวคิ ด ธุ ร กิ จ วิ เ คราะห ด า น
สถานการณธุรกิจ แผนการตลาด แผนพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ แผนการบริหารจัดการ ความ
เสี่ยงและแผนรองรับความเสี่ยง แผนการเงิน และภาคผนวก
บทความดั งกลาวชี้ใ หเ ห็ นถึงประโยชนจากแผนธุรกิจในการบริหารจัด การสหกรณใ น
3 เรื่อง ไดแก
1. ใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบแนวคิดทางธุรกิจและวิธีการดําเนินการ
ของกิจการ โดยแผนจะชวยกํ าหนดองคประกอบสํ าหรับกระบวนการทํ างาน ตั้งแตภารกิจวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ การพยากรณดานการเงิน ตลาดเปาหมาย และกลยุทธทาง
ธุรกิจ ฯลฯ เพื่อนําไปสูแผนปฏิบัติงาน แผนธุรกิจที่ดีจึงเปรียบเสมือน แผนที่เดินทาง (Road Map)
ซึ่งทําใหธุรกิจสามารถเดินไปยังทิศทางที่ตั้งไว
2. ใช เป นเครื่ องมือสํ าหรั บการจั ดหาเงินทุน ซึ่ งผู ใหทุ นจะใชประกอบการ
พิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงตลอดจนโอกาสการไดรับชําระคืน
3. ใชเปนเอกสารที่แสดงสมรรถนะและความสามารถหลักของกิจการ ซึ่งจะ
เปนประโยชนสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจหรือธุรกิจคูคาในการพิจารณา แนวทางการทําธุรกิจ
รวมกัน
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2.3.5. การจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ
จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดโมเดลการจัดการโซอุปทานในบทความ “กรอบคิดการจัดการ
โซอุปทาน” มีสารโดยสรุป ดังนี้
การจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ (Integrated supply chain) เปนลักษณะของการ
เชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจเขาสูรูปแบบของความรวมมือของธุรกิจตางๆ คุณคาที่เกิดจากการผนึก
กําลังระหวางพันธมิตรธุรกิจ ไดแก ความรวมมือกันในเรื่องขอมูลขาวสาร ผลิตภัณฑ บริการ การเงิน
และนวัตกรรม/ความรู โดยพันธมิตรธุรกิจจะรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรม จากกระบวนการใน
ระดับตนน้ํา กลางน้ํา สูปลายน้ํา เพื่อลําเลียงผลิตภัณฑและบริการพรอมๆกับการสรางคุณคาและ
มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและบริการไปดวยในตัว

รูปที่ 2.2 โมเดลขงการบูรณาการโซอุปทาน

กระบวนการจั ด การความสัม พัน ธ ระหวา งพัน ธมิต รธุ รกิจ ประกอบไปดว ย การสรา ง
เครือขายอุปทานในระดับการผลิต การสรางพันธมิตรธุรกิจสําหรับกิจกรรมการจัดหาปจจัยการผลิต
การผลิตและกระบวนการโลจิสตติก การมีระบบขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผนการผลิต การบริหาร
จั ด การรว มกั น ระหวางพั น ธมิต รธุ รกิ จที่นํา ความสามารถของแตล ะกิจการมาวางแผนรว มกัน โดย
พิจารณาเรื่องประโยชนเปรียบเทียบ การสรางเครือขายกระจายสินคาในระหวางพันธมิตรธุรกิจเพื่อ
การกระจายผลผลิตผานชองทางการตลาดตางๆ ไปสูตลาดเปาหมายตามแผนธุรกิจที่กําหนดรวมกัน
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการจัดการธุรกิจที่มองเปาหมายในระยะยาว
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2.3.6. การสรางแบรนด
จุฑาทิพย ภัทราวาทยกตัวอยางการสรางแบรนดไวในบทความ “การสรางแบรนดใน
สินคาเกษตร” (สถาบันวิชาการดานสหกรณ, 2553) ผานการศึกษากรณีตัวอยาง “ขาวคุณธรรม”
มีสาระสําคัญ ดังนี้
กรณีศึกษา : การสรางแบรนดขาวคุณธรรม
แบรนดขาวคุณธรรมเปนผลผลิตสรางสรรคของกลุมชาวนาภายใตมูลนิธิธรรมะรวมใจ
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ความเปนมาของการสรางแบรนดขาวคุณธรรมนั้น มีสาเหตุมาจากปญหา
ราคาขาวตกต่ํา ทั้งๆ ที่ผลผลิตขาวอินทรียข องพวกเขาไดรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (IFOAM) และ
เปนสินคาสงออกไปจําหนายในยุโรปมาหลายป แตในชวงป 2549
แกนนําชาวนากลุมนี้ก็ไดมาหารือกับนักวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ เพื่อหาแนว
ทางการแกปญหา และไดตัดสินใจเลือกแนวทางของการเชื่อมโยงเครือขายภายใตโซอุปทาน และการ
สรางแบรนด เพราะจะชวยใหพวกเขาสามารถยืดหยัดประกอบอาชีพทํานาไดอยางยั่งยืน
กระบวนการเรียนรูรวมกันไดนําเขาสูการปรับกระบวนทัศน เรื่องการผลิตและการตลาด
ขาวหอมมะลิอิ นทรี ย และการสรางภาพลัก ษณของสิน ค าให มีค วามโดดเดน เปน เอกลั ก ษณ “ขา ว
คุณธรรม” จึงกลายมาเปนแบรนดสินคาของกลุมชาวนาที่ยึดมั่นในปณิธาน “ศีลเดน เปนงาน ชาญ
วิชา” และไดกําหนดเงื่อนไขของชาวนาที่จะเขารว มโครงการขาวคุณธรรมรวมกัน คือ ถือศีล ลด
อบายมุข 3 ประการ ไดแก ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มเหลา และไมเลนการพนัน และเคยผานประสบการณการ
ปลูกขาวหอมมะลิอินทรียมาตรฐาน IFOAM มากอน
ปจจุบันแบรนดขาวคุณธรรม ชวยแกปญหาราคาขาวตกต่ําไดสําเร็จ กลาวคือ ชาวนาเปน
ผูกําหนดราคาจําหนายดวยตนเอง และสามารถจําหนายไดสูงกวาราคาตลาด ในรอบ 3 ปที่ผานมา คิด
เป น ร อ ยละ 30 และที่ สํ า คั ญ ผลการติ ด ตามแบรนด (Brand tracking) พบว า ผู บ ริ โ ภคที่ เ ป น
กลุมเปาหมายสามารถจดจําแบรนดขาวคุณธรรม ตระหนักเห็นคุณคาของชาวนาผูปลูกขาวที่ถือศีล ลด
อบายมุข จึงยินดีอุดหนุนโดยไมเกี่ยงเรื่องราคา ดวยเหตุนี้จึงทําใหแบรนดขาวคุณธรรมสามารถสราง
มูลคาเพิ่มไดอยางนายินดี
หากยึดตามความหมายเรื่องแบรนด ของ ฟลิป คอตเลอร (1991) ที่ใหความหมายวา แบ
รนด คื อ สั ญ ลั ก ษณ ที่ บ ง บอกถึ ง ความแตกต า งของสิ น ค า และบริ ก ารจากคู แ ข ง มี ภ าพลั ก ษณ ที่
กอใหเกิดการจดจํา (Attribute) สามารถบอกถึงคุณประโยชนของสินคา (Benefit) และทําใหตระหนักใน
คุณคา (Value) และการบอกคุณลักษณะของผูบริโภค (Personality) แลวนั้น อาจกลาวไดวา ขาว
คุณธรรมเปนแบรนดที่สามารถสรางคุณคาได ทั้ง 4 ประการ และนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา
ไดในเชิงประจักษ
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ปจจัยความสําเร็จของการสรางแบรนดขาวคุณธรรม
การเรี ย นรู จ ากประสบการณ ก ารสร า งแบรนด ข า วคุ ณ ธรรม ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ป จ จั ย แห ง
ความสําเร็จของการสรางแบรนด ไมใชชื่อ แตเปน กลยุทธการตลาด ที่ตองเชื่อมโยงกระบวนการที่
แบรนดจะสามารถสรางความเชื่อมั่นไววางใจ (Trust) และมีเอกลักษณที่แตกตางในสายตาผูบริโภค
ดังนั้นแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการโซอุปทานเชิงบูรณาการจึงเปนสิ่งจําเปนและหลีกเลี่ยง
ไมได เพื่อใหแบรนดยังคงคุณคาเชนเดียวกับแบรนดเชิงคุณคาของขาวคุณธรรม
2.3.7. ธุรกิจฐานสังคมและกรอบการขับเคลื่อน
ความหมายและลักษณะของธุรกิจฐานสังคม
ธุรกิจฐานสังคมมีลักษณะเปนธุรกิจทางเลือกที่แยกออกจากกิจการของรัฐและกิจการของ
เอกชน ธุ ร กิ จ ฐานสัง คมดํ า เนิ น การอยูบ นหลั ก การพึ่ ง พาตนเองและร ว มมื อ กั น ระหว า งป จ เจกชน
ผูประกอบการขนาดเล็ก ผูประกอบการขนาดกลาง สถาบันเกษตร และสหกรณ จัดการภายกลไก
ระบบเศรษฐกิจ เพื่อบรรลุเปาหมายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกันของภาคีตาง ๆ
ความหมายของธุรกิจฐานสังคม (จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ, 2555, pp. 95-96) คือ
องคการธุรกิจที่เกิดจากความรวมมือของภาคีที่เปนเจาของรวมกัน ดําเนินธุรกิจโดยใชกลไกตลาดและ
การบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจ เพื่อการบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน และที่
สําคัญตองไมเปนองคกรที่รับเงินสนับสนุนเพื่อแทรกแซงกลไกตลาดในระบบแขงขัน
จากความหมายดังกลาว คุณสมบัติขององคกรที่เปนธุรกิจฐานสังคม จึงมี 5 ประการ คือ
1. ตัวแบบธุรกิจที่ดําเนินการบนหลักการการพึ่งพาและรวมมือกันของภาคีเพื่อการบรรลุ
เปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
2. ภาคีมีกรอบการทํางานอยางมีแบบแผนเพื่อการบรรลุเปาหมายรวม
3. มีการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจ
4. ดําเนินธุรกิจภายใตกลไกตลาดเพื่อเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคม
5. ไมเปนองคกรรับเงินทุนเพื่อการแทรกแซงกลไกตลาดที่เปนอุปสรรคตอการคาที่เปน
ธรรม
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ นํากรอบการวิเคราะห Three Economic system and
the Social Economic ของ Alberta Social Economy Alliance มาประยุกตใชวิเคราะหองคการธุรกิจฐาน
สั งคม เพื่ อแสดงการเปรี ย บเทีย บระหวางองคก ารดั ง กลา วกั บ องค ก รธุ รกิ จอื่ น ในระบบเศรษฐกิ จ
(จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ, 2555, p. 96) โดยหากแบงองคกรในระบบเศรษฐกิจออกเปน 3
ประเภท คือ รัฐ เอกชน และสหกรณจะพบวา องคกรในระบบเศรษฐกิจที่เปนหนวยงานภาครัฐมีการใช
การแทรกแซงกลไกตลาด เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายได ภาคเอกชนก็อาศัยกลไก
ตลาดในการสรางกําไรสูงสุด สวนธุรกิจฐานสังคมจะเลือกใชกลไกตลาดในการขับเคลื่อนการดําเนิน
ธุรกิจเพื่อใหไดประโยชนทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม
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กรอบการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม
ในการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจฐานสังคม สถาบันวิชาการดานสหกรณดําเนินการภายใต
แผนที่ยุทธศาสตรก ารขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสูการบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ดังภาพ

รูปที่ 2.3 แผนที่ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสูการบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

จากภาพจะเห็นวา เปนการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 คือ “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความเสมอภาค เปน
ธรรม มีภูมิคุมกันตอความเปลี่ยนแปลง”
แผนที่ยุทธศาสตร มีองคประกอบการขับเคลื่อนใน 4 มิติ ไดแก มิติการเรียนรูและการ
พัฒนา มิติกระบวนการภายใน มิติผูเกี่ยวของ และมิติดานคุณคา/วิสัยทัศนในดานการเกษตรยั่งยืนและ
29

ความมั่ น คงทางอาหาร ด า นระบบการค า ที่ เ ป น ธรรม ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน และด า นสุ ข ภาวะ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม
2.3.8. Farmer Shop กับการปฏิรูปประเทศไทย
ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop หรือที่รูจักในนาม รานคา Farmer Shop เปนนวัตกรรมจาก
าน Farmer Shop เปนนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจจากโครงการวิจัย "การพัฒนาและดําเนินการกับตัวแบบ
Farmer Shop" มุงหวังสรางธุรกิจสรางธุรกิจทางเลือกเกี่ยวกับการคาปลีกสินคาการเกษตรแปรรูป
ใหแกชุมชน โดยการชวยเหลือใหผูผลิต ผูประกอบการรายยอย และผูบริโภคใหรวมกันเขามาสูตลาด
การคาที่เปนธรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีบทความที่กลาวถึงบทบาทของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ตอสังคมหลายบทความ ดัง
ยกตัวอยาง
• บทความ ทําไมตอง Farmer Shop… (ดอกเตอรการตูน, 2554) คาดหวังใหตัวแบบ
ดังกลาวสามารถนําไปใชราคาชุมชน สหกรณ รานสวัสดิการของหนวยงาน เพื่อสงเสริมการจําหนาย
สิน คาการเกษตรแปรรูป เชื่อมโยงผูผลิต กับ ผูบ ริโ ภคเขาดว ยกัน ซึ่งกอผลสําคัญคือ การสนับสนุน
ผลิตภัณฑของไทย ยอมเกิดประโยชนกับสังคมไทย
• บทความเรื่อง Farmer Shop…ทางเลือกของคนในสังคม คาดหวังตัวแบบธุรกิจนี้
เปนเครื่องมือสงเสริมการพึ่งพาและรวมมือกันในการดําเนินธุรกิจการเกษตรแปรรูป ดวยอาศัยการ
จัดการโซอุปทานอยางบูรณาการในการบริหาร ตั้งแตการหาปจจัยการผลิต การผลิต การตลาด การ
กระจายสินคาตามแนวทางการคาที่เปนธรรม เพื่อผูบริโภคเขาถึงสินคาที่มีคุณภาพและราคาที่เปน
ธรรม และเปนสินคาของไทย
• บทความเรื่ อ ง Farmer
Shop ทางเลือกของประชาชน (สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ, 2555) เปนบทความที่ไดกลั่นกรองมาจากการเสวนาวิชาการประจําปของสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ วันที่ 14 กันยายน 2555 จากการระดมความคิกเพื่อตอบคําถามหลายๆคําถาม จากกา
ระดมความคิดเห็นทําใหเกิดความชัดเจนมากขึ้นวา Farmer Shop เปนไปตามหลักการสหกรณที่ 5 และ
6 ที่ยกระดับธุรกิจการคา ยกแนวคิดการคาเปนธรรมขึ้นมาสรางประโยชนใหแกสมาชิกในสหกรณ โดย
สรางโอกาสเรียนรู เพิ่มพลังในการขับเคลื่อนผานการสรางเครือขายผูผลิตและผูบริโภค เพื่อใหชุมชนได
หนุ น เอื้ อ ต อ เกษตรกรในพื้ น ที่ ทํ า ให ผู ป ระกอบการทํ า อะไรดี ๆ สู ผู บ ริ โ ภคในราคาสมเหตุ ส มผล
ผูบริโภคมีสวนรวมในการที่จะตัดสินใจ รับทราบแหลงที่มาของผลิตภัณฑซึ่งตรวจสอบได หากเกิด
อุปสรรคจะไมรูสึกโดดเดี่ยว มีการชวยเหลือกัน มีนักวิชาการชวยใหความรู ใหคําแนะนําตางๆ ซึ่งเปน
สิ่งสําคัญมากกวาเงินทุน และยังชวยเรื่องความมั่นคงทางอาหารสําหรับลูกหลานในอนาคตดวย
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2.3.9. การจัดการ Farmer Shop
ราน Farmer Shop ดําเนินการภายใตแนวคิดการจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการกับแนวคิด
ของเครือขายคุณคาและการคาที่เปนธรรม โดยไดออกแบบมาเปนระบบธุรกิจเปนการเฉพาะ ดังนี้
1. การสรางเครือขายอุปทานสําหรับสินคาเกษตรแปรรูป 3 หมวด ไดแก ประเภท
อาหาร ประเภทสินคาอุปโภค และประเภทของใช-ของที่ระลึก โดยผานกิจกรรมการจัดเวทีสรางความ
เขาใจเพื่อคนหาผูประกอบการรายยอยและผูผลิตที่เห็นในแนวทางระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม
ตลอดจนการเชื่อมโยงเขาเหลานั้นเปนเครือขายพันธมิตรธุรกิจ และเวทีการการคัดสรรสินคา
2. การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐาน และการพัฒนาบรรจุภัณฑภายใตกลไก
การจัดเวทีใหความรูที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาใหไดคุณภาพและมาตรฐาน
3. การบริหารจัดการโซอุปทาน ที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ ผานกลไกศูนย
เรียนรู Farmer Shop เพื่อวางระบบการสั่งซื้อ การจัดสงสินคา การวางบิล และการตรวจสอบยอนกลับ
สินคาใหไดตามเงื่อนไขที่กําหนด
4. จําหนายสินคาแกผูบริโภค การบริหารจัดการรานคาปลีก ซึ่งมีองคประกอบ 3 สวน
ไดแก การวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล ประกอบไปดวยกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก
4.1. การวางกรอบทิศทางการดําเนินงาน Farmer Shop
4.2. การกําหนดสถานที่ตั้ง และการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดแผน
ธุรกิจใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายผูบริโภค
4.3. การตกแตงรานและการจัดวางสินคา
4.4. การาจัดหมวดหมู(ประเภท) และรายการสินคาเพื่อจําหนาย
4.5. การจัดซื้อ
4.6. การกําหนดราคา
4.7. การจั ด จํ าหนายผานชอ งทางการตลาดตาง ๆ เชน การจํ าหนายหนาราน การ
จําหนายผานแคตตาล็อก การขายตรง (Direct Marketing)
4.8. การจัดการสินคาคงคลัง
4.9. การบัญชีและการควบคุม
4.10. การรายงานผลการดําเนินงาน
5. การสรางแบรนด Farmer Shop การจัดตั้งและดําเนินโครงการตัวแบบ Farmer
Shop เปนเรื่องของการสรางสรรคระบบธุรกิจเชิงคุณคา โดยเนนใหผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายจดจํา
แบรนด รูสึกผูกพันเห็นคุณคา และอุดหนุนสินคาอยางตอเนื่อง ดวยการจัดบูทการสงเสริมการขาย
การประชาสัมพันธ ฯลฯ โดยมุงใหคนในสังคมตระหนักในคุณคา "สินคามีคุณภาพ ราคาเปนธรรม"
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บทที่ 3
ผลการขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการฯ ปีแรก
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึง ระบบการขับเคลื่อนการวิจัยตาม Logical Framework และ
เป้ า หมายการวิ จั ย ภาคี ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการวิ จั ย และกรอบการขั บ เคลื่ อ นการวิ จั ย ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้
3.1 ระบบการขับเคลื่อนการวิจัยตาม Logical Framework และเป้าหมายการวิจัย
การขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัย จานวน 7 โครงการ
ได้ถูกออกแบบให้มีทีมกลยุทธ์ ทาหน้าที่เป็นกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามกรอบ
การวิจัย (Logical framework) ตามกลุ่มวิจัย3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยสู่การเป็น
มืออาชีพและเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลุ่มที2่ การศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มสาหรับสินค้าข้าวอินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ และกลุ่มที่
สาม การศึกษาแนวทางขยายผลตัวแบบธุรกิจ farmer shop สู่ชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการพั ฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่สากล เพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มและธารงไว้ซึ่งเอกลั กษณ์
ของสินค้าไทยในประชาคมโลก (รูปที่ 3.1)
ผลผลิตที่คาดหวัง ประกอบด้วย องค์ความรูใ้ หม่ สมรรถนะที่พึงประสงค์ สาหรับเกษตรกร
ผู้ประกอบการรายย่อยตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ตัวแบบหลักสูตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ รูปแบบการส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อการเพิ่มสมรรถนะ ตัวแบบธุรกิจในการมูลค่าเพิ่ม สาหรับ ข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ ที่มี
การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม การรณรงค์ การจัดตั้ง Farmer shop ในชุมชน
และเชื่อมโยงสูส่ ากล
ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง ประกอบด้ ว ยผู้ น า/ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส มรรถนะ เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ระหว่า ง ภาคี ภาควิชาการ ภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ เอกชน ชุ มชนในการ เสริมพลังการท างาน
ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างสมรรถนะ แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ในแนวทางการค้าที่เป็น
ธรรม และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตั ว แบบเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ สร้ า งสรรค์ ใ นการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน ข้อเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ เพื่อ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ลดความเหลื่อมล้า แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และผูบ้ ริโภค
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการวิจัยได้แก่ การลดช่องว่าระหว่างนโยบายและแนว
ปฏิบัติสาหรับการขับ เคลื่อนยุ ทธศาสตร์ป ระเทศ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การเพิ่ม
สั ด ส่ ว นการท าการเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การเพิ่ ม โอกาสในการแข่ ง ขั น แก่ เ กษตรกร
ผูป้ ระกอบการรายย่อย
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รูปที่ 3.1 Logical Framework ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้า
ที่เป็นธรรม ระยะที่ 7
3.2.ภาคีในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ
กิจกรรมการวิจัยประการหนึ่งสาหรับการวิจัยในปีแรก ได้กาหนดให้ทีมกลยุทธ์ทาหน้าที่ใน
การประสานงาน-เชื่อมโยงความสัมพันธ์เพ่อการประชาสัมพันธ์และรณรงค์หาภาคีเข้ามามีส่วนร่วมใน
33

การวิจัย โดยใช้กระบวนการ ให้เกิดการประชุมร่วมกัน เพื่อการ Shared Values ในวัตถุประสงค์การ
วิจัยทั้งสามประการ (รูปที่2)โดยการดาเนินการวิจัยในปีแรก มีภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วม ทั้ง ภาคีนักวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ประกอบด้วยองค์กร/หน่วยงาน เข้า มามีส่วนร่วมในการวิจัย
จานวนทั้งสิ้น 31 แห่ง ดังรายละเอียด ในรูปที่ 2.2
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รูปที่ 3.2 ภาคีที่เข้ามามีสว่ นร่วมในการวิจัย DC&F ปีที่หนึ่ง
3.3.กรอบการขับเคลื่อนการวิจัยในปีแรก
ในปีแรกของการวิจัย ทีมกลยุทธ์ได้ใช้บทบาทตามที่กาหนดไว้ ในการเสริมพลังการวิจัย
ของโครงการวิจัย ทั้ง 7 โครงการ เพื่อให้ก ารดาเนินการวิจัย เป็นไปตามกรอบแนวคิดการยกระดับ
34

คุณค่า/มูลค่าเพิ่ม (Moving Up Value Chain) และเป็นไปตามแผนการวิจัยตามกรอบ Logical
Framework ซึ่งมุ่งเน้นในการดาเนินการ 3 ส่วน ประกอบด้วย
- การวิเคราะห์สถานการณ์และวางตาแหน่งยุทธศาสตร์ในการวิจัยของโครงการ โดยใช้
กระบวนการจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย/การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทีมกลยุทธ์ นักวิจัย
โครงการและภาคีรว่ มวิจัย เพื่อการสร้างความเข้าใจ ปณิธาน/เป้าหมายร่วม
- การออกแบบธุรกิจหรือการออกแบบระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งผลลั พธ์จะออกมาเป็น
แผนธุรกิจโครงสร้างองค์กร/เครือข่าย(ตัวแบบธุรกิจ) ภาคีพันธมิตรธุรกิจ/ภาคีระบบการเรียนรู้ ระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้
- การดาเนินการยกระดับคุณค่า/มูลค่าเพิ่ม ซึ่งผลลัพธ์จะออกมาในรูปของสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ ตัวแบบหลักสูตรเรียนรู้ ตัวแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และข้อค้นพบจากการวิจัย ที่จะนาไปสู่
การปรับปรุงแผนการวิจัยในระยะต่อไป
Moving Up Value Chain
Concept
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รูปที่ 3.3 บทบาททีมกลยุทธ์ของชุดโครงการฯ ในการขับเคลื่อนการวิจัยในปีแรก
3.4 บทบาทของทีมกลยุทธ์ ชุดโครงการฯ
การด าเนิ น การวิ จั ย ของชุ ด โครงการ DC&F
ในปี แ รกที ม กลยุ ท ธ์ มี บ ทบาทส าคั ญ
ในการขับเคลื่อนเสาหลักกลยุทธ์ 4 ด้าน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและนาไปสู่การยกระดับคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่ม (รูปที่ 3.4)
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3.4.1 บทบาทของทีมกลยุทธ์ ประกอบด้วย
- การเจราจาธุรกิจและเชื่อมโยงภาคี เพื่อรณรงค์และสร้างภาคีแนวร่วมการวิจัยให้
เข้ามามีสวนร่วมการวิจัยและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ปณิธาน เป้าหมายร่วมในการดาเนินการ
- การจัดการความรู้ โดยใช้ทรัพยากร/ทุนความรู้ ที่สะสมของชุดโครงการและชุด
ความรู้ นวัตกรรม กรอบแนวคิด Moving Up Value Chain ทีมผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์เรียนรู้ 4 แห่งเป็นกลไก
และสื่อสร้างสรรค์การเรียนรูร้ ่วมกันของภาคีวิจัย
- การให้คาปรึกษาแนะนา ติดตามผล เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามกรอบแผนการวิจัย
โดยใช้เวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบประเมินผล ฯลฯ
- การวิเคราะห์ถอดบทเรียนจะเป็นไปภายใต้กรอบคิด Moving Up Value Chain
-
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รูปที่ 3.4 บทบาทของทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการ
3.4.2 การขับเคลื่อนเสาหลักกลยุทธ์
ภายใต้กรอบการวิจัยที่ถูกออกแบบในรูปของ Logical Framework มีจุดมุ่งหมาย
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ (เสาหลักกลยุทธ์) ได้แก่
- การปรับทัศนคติแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาคีนักวิจัย ผู้เข้ามามีส่วนร่วมการวิจัย
(หน่วยงานภาคี) และกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แ ก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย โดยการปรับ
ทัศนคติจะเป็นไปในทิศทางตามกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform)
ดูรายละเอียดในข้อ 2.4 บทที่ 2
36

- การปรับวิธีคิดแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหมายไปที่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ
ปรับวิธีคิดในเชิงระบบ (System Thinking) การมองภาพใหญ่ (Big Pictures) การเข้าถึงและเข้าใจใน
ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตรและการสร้างความเข้าใจใน
บริบทของการเชื่อมโยงโซ่คุณค่าระดับโลก (Global Value Chain: GVCs) ซึ่งจะทาให้ภาคี กลุ่มเป้าหมาย
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและตระหนักเห็นความสาคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการประกอบอาชีพและ
วิถีชีวติ ให้มคี วามสมดุลและความสามารถเผชิญหน้าในสภาวะการอย่างเหมาะสม
- การเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามกรอบแนวคิด Moving Up Value Chain โดยใช้
กลไกของการจั ด การความรู้ ด้ ว ยทรั พ ยากร ทรั พย์ สิ น ทางปั ญ ญาของชุด โครงการ ได้ แ ก่ ตั ว แบบ
หลักสูตร ตัวแบบธุรกิจ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ คลังความรู้-สื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ และศูนย์เรียนรู้
มีชีวติ ทั้ง 4 แห่ง ดูรายละเอียดในข้อ 2.4 บทที่ 2
- การให้คาปรึกษาแนะนาและติตามผลการวิจัยจะเป็นไปเพื่อให้การดาเนินการวิจัย
เป็นไปตามกรอบการวิจัย ซึ่งจะใช้กลไกเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายและแบบ
ประเมินผล
- การวิเคราะห์/ถอดบทเรียน ทีมกลยุทธ์ ภาคีหัวหน้าโครงการวิจัยและทีมงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ จะใช้เวทีนาเสนอความคิดเห็ นและเวทีถอดบทเรียน เพื่อสังเคราะห์และสรุปข้อค้นพบ
ที่ได้จากการวิจัย ตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบาย
เมื่อพิจารณา การขับเคลื่อนการวิจัยของทีมกลยุทธ์ที่มีต่อโครงการวิจัยในปีแรก จาแนก
ตามบทบาท 4 ประการของทีมกลยุทธ์ พบว่าจะเน้นไปที่บทบาทการรณรงค์และเชื่อมโยงภาคีที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการวิจัยต่างๆ และบทบาทการสนับ สนุนการวิเคราะห์บริบ ทของโครงการ - การ
ออกแบบแผน กลยุทธ์ แผนธุรกิจและกรอบการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ส่วนบทบาทการให้
คาปรึก ษาแนะนาและติด ตามผลงานวิจัยและการสังเคราะห์ องค์ความรู้ ยังไม่ได้ดาเนินการมากนัก
เนื่องจากอยู่ในระหว่างปีแรก (และเป็นไปตามแผนธุรกิจ) ของการดาเนินโครงการ (รูปที่ 3.5)
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รูปที่ 3.5 บทบาทของทีมกลยุทธ์ในการสนับสนุนการวิจัย
3.5 ชุดความรู้และนวัตกรรมที่ใช้ในการสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการในปีแรก
ชุดความรูแ้ ละนวัตกรรมที่ใช้ในการสนับสนุนโครงการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ DC&F ในปี
แรกประกอบด้วย กลุ่มสาระความรูท้ ี่สาคัญ 28 ชุดความรู้ ประกอบด้วย(รูปที่ 3.6)
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รูปที่ 3.6 ชุดความรู/้ นวัตกรรมที่ใช้ในการสนับสนุนโครงการวิจัยปีแรกของทีมกลยุทธ์
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3.6 ผลลัพธ์จากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ DC&F
ผลลัพธ์จากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ DC&F ในปีแรกโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน
การวิ จั ย ยกเว้ น กรณี โ ครงการวิ จั ย การพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ผ่ า นกลไก
สถาบันการศึกษา (Smart Teachers) เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายโครงการและเซ็น
สัญญาช้าไป 4 เดือน
ผลลัพธ์จากการวิจัย จาแนกตามโครงการมีรายละเอียดในกรอบที่ 1 – 7

กรอบที่ 1
โครงการพัฒนาการสนับสนุนการเรียนรู้
หัวหน้าโครงการ : คุณสายสุดา ศรีอุไรและคณะ
1. นักวิจัยในส่วนของทีมวิจัย
10
2. การพัฒนาคลังความรูแ้ ละสื่อเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th
- เมนูความรู้
36 เมนู
- Face book
4 เครือข่าย
- บทความ
165 บทความ
- รายงานวิจัย
80 เล่ม
3. การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้มีชีวติ เพื่อการเผยแพร่สาธารณะ
4
-ศูนย์เรียนรูร้ ้านตัวแบบ Farmer Shop
- ศูนย์เรียนรูต้ ลาดสุขใจ
- ศูนย์เรียนรูข้ ้าวคุณธรรม
- ศูนย์เรียนรูช้ าวสวนผลไม้
4. การจัดทาและเผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์
4
- บทความเผยแพร่
52
- สมาชิกวารสาร
402
- สถาบันการศึกษา/ห้องสมุด
21
- ผูส้ นับสนุน
3
5. สื่อสร้างสรรค์ (พ็อกเก็ตบุ๊ค/วีดิทัศน์/เอกสารสิ่งพิมพ์)
5
6. เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
12
39

ราย

แห่ง

ฉบับ
บทความ
ราย
แห่ง
หน่วยงาน/องค์กร

รายการ
ท่าน

กรอบที่ 2
โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ (Smart Officers)
หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณวินัย เมฆดา และคณะ
1. ภาคี Smart Officers สังกัด สปก. เข้าร่วมโครงการ
2. ภาคีผู้ทรงคุณวุฒิในระบบส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
3. ภาคีวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ชุมชน
4. กรอบการส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้สมรรถนะที่พึงประสงค์
5. หลักสูตรเรียนรู้เพื่อพัฒนา Smart Officers
ประกอบด้วย 6 หน่วยเรียน
6. คู่มอื ส่งเสริมการเรียนรู้/เอกสารสาระการเรียนรู้
7. ผลการประเมินการเรียนรู้และข้อเสนอสาหรับแนวทางการวิจัยปีที่ 2

27
10
2
1
1

ราย
ราย
แห่ง
กรอบ

1

เล่ม

หลักสูตร

กรอบที่ 3
โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร (Smart Farmers)
หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณณัฐฐภักค์ ผู้ปรารถนาสิทธิ์ และคณะ
1. ภาคี Smart Farmers
2. ภาคีผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาระบบการเรียนรูภ้ ายใต้ ชสค.
3. ภาคีสานักงานสาขาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเข้าร่วมโครงการปีแรก
4. กรอบการส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้สมรรถนะที่พึงประสงค์
5. หลักสูตรเรียนรู้เพื่อพัฒนา Smart Farmers
ประกอบด้วย 5 หน่วยเรียน
6. คู่มอื ส่งเสริมการเรียนรู้/เอกสารสาระการเรียนรู้
7. ผลการประเมินการเรียนรู้และข้อเสนอสาหรับแนวทางการวิจัยปีที่ 2
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38
10
5
1
1

ราย
ราย
แห่ง
กรอบ

1

เล่ม

หลักสูตร

กรอบที่ 4
โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา (Smart Teachers)
หัวหน้าโครงการวิจัย : อาจารย์พรทิพย์ ตันติวงศ์และ ผญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ และคณะ
1. ภาคีอาจารย์มทร. ธัญบุรีเข้าร่วมโครงการ
12
ราย
2. กรอบสมรรถนะนักศึกษาที่พึงประสงค์
1
กรอบ
3. กรอบการพัฒนาสาระการเรียนรูส้ าหรับนักศึกษา สาขาเกษตร ของมทร. ธัญบุรี 1 กรอบ
4. การปรับปรุงเนื้อหาในหนึ่งหน่วยเรียนของรายวิชาอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 12
รายวิชา
5. ผลการประเมินนักศึกษาผ่านระบบการเรียนรู้ตามกรอบ
6. แผนการวิจัย 4 เดือนหลัง

กรอบที่ 5
โครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน และคณะ
1. ภาคีเข้าร่วมโครงการ
2. ภาคีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ
3. กรอบแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์
4. โครงการองค์กรเครือข่ายโครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์
ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
5. ภาคีด้านการส่งเสริมการผลิต
6. ภาคีด้านการตลาด
- Farmer Shop
- ตลาดสุขใจสัญจร
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด ฯลฯ
7. สรุปผลการวิจัย/แผนการวิจัยในปีที่ 2
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238
15
1
1

ราย
วิสาหกิจชุมชน
กรอบ
โครงการ

2

ภาคี

กรอบที่ 6
โครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ท่ผี ลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณอรุษ นวราช และคณะ
1. ภาคีเข้าร่วมโครงการ
2. กรอบแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์
3. แผนการตลาดของเครือข่าย
4. การจัดกิจกรรม Road Show
5. การจัดกิจกรรมการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์
6. ข้อค้นพบจากการวิจัยและแผนการวิจัยในปีที่ 2

40
1
1
4
4

คน
กรอบ
แผน
ครั้ง
ครั้ง

กรอบที่ 7
โครงการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนและเชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่สากล
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ
1. ภาคีสนใจเข้าร่วมโครงการ
10
ราย
2. ภาคีจัดตัง้ ดาเนินการร้าน Farmer Shop
5
ราย
3. ภาคีนาแนวคิดไปเผยแพร่ในภูมภิ าคอาเซียน
3
สมาคม/องค์กร
(ICA-AP,MAFF,IDACA,SARD)
4. ผลการประเมินปัจจัยจูงใจในการจัดตัง้ ดาเนินงานตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
5. แผนการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในปีที่ 2
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3.7 สรุปภาพรวมผลลัพธ์การวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ในปีแรกของชุดโครงการ DC&F
ข้อสรุปภาพรวมผลลัพธ์การวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ ในปีแรกของชุดโครงการ DC&F
อาจจาแนกได้เป็น 6 ผลงาน ได้แก่ (รูปที่ 3.7)
3.7.1 การสร้างและพัฒนาตัวแบบธุรกิจ/ตัวแบบหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้
ผลการสร้างและพัฒนาตัวแบบธุรกิจ/ตัวแบบหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ ในปีแรก
ได้ก่อเกิดโครงข่ายของตัวแบบธุรกิจ ภายใต้แผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของโครงการ ดังนี้
1) ตัว แบบหลั ก สู ต รเรีย นรู้ : การพั ฒนาผู้น าการเปลี่ย นแปลงในการส่ง เสริ ม
เกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Officers) มีสาระการเรียนรู้ 6 หน่วยเรียน ควบคู่การต่อยอดในการ
ทา Project Based Learning ภายใต้การกากับดูแลของทีมงานผูท้ รงคุณวุฒิ มีผู้ผ่านการอบรม 18 คน
2) ตัวแบบหลักสูตรเรียนรู้ เป้าหมายชีวิต : ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงของ
ชีวติ เกษตรกร มีสาระการเรียนรูจ้ านวน 5 หน่วยเรียน มีผู้ผ่านการอบรม 38 คน จาก 9 สหกรณ์
3) ตัวแบบสาระการเรียนรู้ในรายวิชาหลักสูตรปริญญาตรีของนักศึกษาสาขาเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 12 รายวิชา ที่เชื่อมโยงแนวคิดและแนวปฏิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พร้อมกรอบการถ่ายทอดความรูข้ องอาจารย์สู่การเพิ่มสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
4) ตัวแบบกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า ผูป้ ลูกผักอินทรีย์ ที่มีการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจ ใน
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
5) ตัวแบบเครือข่ายชาวนาอานาจเจริญ มีเชื่อมโยงภาคีภาควิชาการ แหล่งทุนและ
ภาคีพันธมิตรธุรกิจในการยกระดับมูลค่าเพิ่ม
6) ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนในรูปของหุ้นส่วนธุรกิจ สถาบันการศึก ษา
ร้านค้าเอกชน และสหกรณ์
3.7.2 การสร้างภาคีเครือข่าย
การสร้างภาคีเครือข่ายในปีแรกของชุดโครงการ มุ่งเน้นไปที่การเผยแพร่แนวคิดและ
รณรงค์ผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งในที่นี้จาแนกเป็น กลุ่ม /ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้บริโภคและภาคีความ
ร่วมมือของหน่วยงาน/องค์กรในการขับเคลื่อนการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุดโครงการมีจานวน
ทั้งสิน้ 31 องค์กร จานวน 70 คน
2) กลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมมีจานวนทั้งสิน้ 253 คน
3) ภาคีหน่ว ยงาน/องค์กร/ผู้ท รงคุณวุฒิที่เข้ามามีส่วนร่วมในชุดโครงการจานวน
ทั้งสิน้ 134 องค์กร 44 คน
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3.7.3 การสร้างแบรนด์
การสร้างแบรนด์ภายใต้กรอบการวิจัยในปีแรกของชุดโครงการ DC&F ที่น่าสนใจ
มีดังนี้
1) สมรรถนะ Smart Officers ส.ป.ก.
 เป็ น ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงในการส่ ง เสริ ม เกษตรกรสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี
จิตสานึกรักองค์กรและงานในภารกิจ เข้าใจบทบาทและความสาคัญของเกษตรกร
 มีความสามารถในการยกระดับขีดความสามารถการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิด
สมดุลในการดาเนินชีวติ แก่เกษตรกร
 มีความสามารถด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถาบันเกษตรกร
 มีความสามารถในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
2) สมรรถนะบัณฑิตสาขาการเกษตร มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ธั ญ บุรี
“คิดเก่ง ทาเป็น เห็นอนาคต เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ ตอบสนองความ
ต้องการทางสังคมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม”
3) แบรนด์ข้าวหอมอานาจเจริญ

4) แบรนด์ผักอินทรีย์ กลุ่มพี่น้องสองตาบล
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5) โครงการซือ้ ข้าวจากชาวนา

6) กระเช้าของขวัญ Farmer Shop
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3.7.4 การนาไปใช้ประโยชน์
ในช่ ว งเวลา 1 ปี ข องการด าเนิ น การชุ ด โครงการ ได้ มี ก ารน าผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ที่เรียกว่า “การใช้ประโยชน์กลางทาง” ดังนี้
1) ข้ อ เสนอส าหรั บ การก าหนดสาระส าคั ญ ในรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ก าลั ง ยกร่ า ง
ภายใต้การทางานของประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ฝ่ายอุตสาหกรรม (ดร.เกริกไกร จีระแพทย์) ซึ่ง
หัวหน้าชุดโครงการได้นาเสนอ 3 ประเด็น กรอบที่ 8
กรอบที่ 8
ประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ............
ต่อ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดร.เกริกไกร จีระแพทย์
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 3 รัฐสภา

1.

ประเด็น : รัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายและกรอบทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์จากนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างครบวงจร และ
มีความชัดเจนในการบูรณาการการทางานของหน่วยงานภาครัฐ และผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสียที่เป็นเอกภาพเดียวกัน
สาหรับการส่งเสริม สนับสนุน ระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบการเชิง
ธุรกิจของเกษตรกรและประชาชนรายย่อยที่เป็นสมาชิก และเป็นกลไกในการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ แก่
สมาชิกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
เหตุผล : ความเสียเปรียบของเกษตรกรและประชาชนรายย่อยเกิดจากการต้อง “เผชิญหน้า” กับการแข่งขันในวงการธุรกิจ
เอกชน แต่ด้อยความสามารถในการประกอบการเชิงธุรกิจ ทาให้ไม่สามารถแข่งขันได้ การพัฒนาภาคเกษตรและ
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนรายย่อยอย่างยั่งยืน ต้องทาให้เขายืนได้ด้วยความรู้ ทักษะของ
ตัวเอง

2. ประเด็น : การจัดให้มีโครงสร้างพืน้ ฐาน (ได้แก่ การออกกฎหมาย จัดให้มีกองทุนพัฒนา และการสร้างกลไกการพัฒนา
สมรรถนะแก่ผู้เกี่ยวข้อง) เพื่อปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมขีดความสามารถของสหกรณ์ตลอดจนมีกฎหมายที่
ปกป้องความเสียเปรียบในการทาธุรกิจของสหกรณ์ (ให้เกิดความเป็นธรรมแก่สหกรณ์และมีโอกาสทางธุรกิจอย่าง
เท่าเทียมกับธุรกิจรูปแบบอื่น: ดู ILO Recommendation 193 และ ICA Blueprint)
เหตุผล : ในระบบเศรษฐกิจทั่งไป ควรมีองค์ประกอบขององค์กรธุรกิจ 3 รูปแบบ ซึง่ มีวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่แตกต่างกัน คือ
องค์การธุรกิจเอกชน มีจุดมุง่ หมายในการแสวงหากาไรเพื่อก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth)
รัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานรัฐ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแก่สาธารณชนอย่างทั่วถึง (ซึง่ ปัจจุบันมีนวัตกรรมรูปแบบ
ใหม่ คือ ตัวแบบธุรกิจ ทีม่ ีภาคีพันธมิตร เป็น รัฐ-ท้องถิ่น) และสหกรณ์/องค์กรพึ่งพาตนเอง ซึง่ มีจุดมุ่งหมายที่ให้
ประชาชน (รายย่อย) มาร่วมมือกันบนหลัก-วิธีการสหกรณ์ในการแก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม เพื่อการมี
ชีวติ ความเป็นอยู่ที่ดี

3. ประเด็น : การเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบการเชิงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ควรส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างสหกรณ์/ภาคประชาชนกับภาคธุรกิจเอกชน โดยการสนับสนุนจากภาครัฐในเบือ้ งต้น และพัฒนา
ไปสู่การเป็นองค์กรพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง
เหตุผล : ในบริบทโลกใหม่ (New Economy) มีความจาเป็นที่สหกรณ์ตอ้ งปรับเปลี่ยนโครงสร้าง-ระบบธุรกิจให้สอดรับกับปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และยังคงธารงรักษาไว้ซึ่งหลัก-วิธีการสหกรณ์ เพื่อการเป็นทางเลือกของประชาชน
(รายย่อย) ในการยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและการมีชวี ิตความเป็นอยู่ที่ดี
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2) การเผยแพร่แนวคิดในภาคีเครือข่าย ICA-AP
ในรอบปีที่ผ่านมาได้เผยแพร่แนวคิด ตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ในที่ประชุมภาคี
เครือข่ายสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 2 ประเทศ จานวน 150 คน
(กรอบที่ 9)
กรอบที่ 9
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3) การนาแนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer shop และ Farmer Market ในการขยายผล
สหกรณ์การเกษตรภายใต้เครือข่ายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปัจจุบันมีสหกรณ์ 85 สหกรณ์ ได้เรียนรู้และ
อยู่ภายใต้โครงการให้คาปรึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และสว.สก.
4) การวางกรอบพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของชุม นุมสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย จากัด
ผลการประชุ ม น าเสนอรายงานความก้ า วหน้ า จากการวิ จั ย เมื่ อ วั น ที่ 23
มกราคม 2558 มีขอ้ สรุปในเรื่องการขยายผลพัฒนาเป็นหลักสูตรผูน้ าเครดิตยูเนี่ยน
5) การวางแผนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สถาบั น พิ ท ยาลงกรณ สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
ดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์ให้ทาโครงการความร่วมมือกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในการวิจัย
เพื่อนาไปสู่การกาหนดสมรรถนะ ผูน้ า-ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3.7.5 การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
ในรอบปีที่ผ่านมาชุดโครงการฯ โดยทีมกลยุทธ์ได้ดาเนินการพัฒนาและเผยแพร่
สื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต 36 เมนู 165 บทความ รายงานวิ จั ย 80 รายการ ฯลฯ
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ สิ่ ง มี ชี วิ ต เผยแพร่ ค วามรู้ สู่ ส าธารณะชน 4 แห่ ง วารสารตนสหกรณ์ เ ผยแพร่ 4 ฉบั บ
มีบทความในวารสารเผยแพร่ จานวน 52 บทความ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ 5 รายการ
3.7.6.การจัดการความรู้ในกลุ่มผู้นาและนักวิจัย
ได้ดาเนินการทั้งสิ้น 85 ครั้ง มีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรม 1,481 คน

/

/

/

/

รูปที่ 3.7 ข้อสรุปภาพรวมผลลัพธ์การวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ในปีแรกของชุดโครงการ DC&F
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บทที่ 4
ข้อค้นพบจากการวิจัย ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อค้นพบจากการวิจัย
การขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้กรอบแนวความคิดการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving Up
Value Chain) เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ตามกรอบการวิจัยของชุด
โครงการ DC&F ซึ่งจะนาไปใช้ในการสร้างสมรรถนะผู้เกี่ยวข้องในภาคการเกษตร ตลอดจนข้อเสนอเชิง
นโยบายไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกอันจะนาไปสู่ คาตอบที่ท้าทายสาหรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพื่อการลดความเลื่อมล้า การเพิ่มโอกาสความสามารถในการแข่งขัน
ของการเกษตร/ผู้ประกอบการรายย่อย/สหกรณ์ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเชื่อมโยงธุรกิจ
สร้างสรรค์สู่สากลนั้น ผลการวิจัยในช่วงเวลาปีแรกมีขอ้ ค้นพบที่สาคัญ ดังนี้
4.1.1 ปัจจัยที่ส่งผลกับการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มตามกรอบการวิจัย ในที่นี้จะได้
พิจ ารณาคือ ปัจ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งและส่ ง ผลต่ อ การขับ เคลื่ อ นการวิ จั ย ภายใต้ ก รอบการวิ จั ย เพื่ อการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มตามแนวทางของ force field โดยการพิจารณาปัจจัย 5 กลุ่ม (รูปที่ 4.1.) ได้แก่ 1.
ปณิธาน/ค่านิยม (การรวมกลุ่มพึ่งพาและร่วมมือกัน แนวคิดการค้าที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน )
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วม (การกาหนดเป้าหมายร่วมกันในการทาธุรกิจของภาคี ) 3. บริบท
การดาเนินงานที่เป็นอยู่เดิมของภาคีท่เี ข้าร่วมโครงการ 4.โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่น ระบบธุรกิจ ระบบการเรียนรู้ ระบบการศึกษา กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติของภาคี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการวิจัย 5.นโยบายรัฐที่ส่งผ่านมายังภาคีวิจัย ในช่วงเวลาที่ดาเนินการวิจัย
และส่งผลในเชิงบวก/ลบกับแผนการวิจัย

รูปที่ 4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้กรอบการยกระดับมูลค่าเพิ่มของชุดโครงการ DC&F
49

4.1.2 ผลการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการวิจัยตามกรอบ Logical Framework โดยประเมิน
ความคิดเห็นของทีมกลยุทธ์ พบว่าปัจจัยด้าน ปณิธาน/ค่านิยม และวัตถุประสงค์/เป้าหมายร่วมของภาคี
ทั้งสองปัจจัยเอื้อต่อการดาเนินการวิจัยอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านบริบทการดาเนินงานที่เป็นอยู่
ของภาคี โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอานวยความสะดวก และนโยบายรัฐอยู่ในระดับน้อย (รูปที่ 4.2)



(4)




/

/
(4)

(2)
(2.5)

(2)

/

รูปที่ 4.2 ผลการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อการวิจัย ตามกรอบLogical Framework
4.2 ข้อจากัด/อุปสรรค ในการขับเคลื่อนการวิจัยตามกรอบแนวคิด การยกระดับมูลค่าเพิ่ม
(Moving up value chain )
ผลการขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการร่วมกับภาคี มีข้อสรุปในเบื้องต้นจากเวทีถอด
บทเรียนดังนี้
4.2.1 ผู้นากลุ่ม/องค์กร สหกรณ์ เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย ส่วนใหญ่ยังไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจใน บริบทโลกใหม่ ดังนั้นจึงยั งขาดวิสัยทัศน์การเชื่อมโยงโซ่อุปทานในธุรกิจ เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ จึงเป็นข้อเสียเปรียบ ดังที่เห็นปรากฏการณ์ที่เกษตรกร และ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยยังถูกเอารัดเอาเปรียบ อย่างที่ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นเช่นในปัจจุบัน
4.2.2 นโยบายรัฐ ที่ดาเนินการส่งเสริม เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย มักไม่ได้
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จไปที่ การยกระดับ ทัศนคติ วิธีคิด ความรู้-ทักษะ และการสร้างสมรรถนะ ใน
การมองภาพใหญ่ในระบบเศรษฐกิจใหม่( New Economy)ที่จะนาไปสู่การยกระดับสมรรถนะ และการ
สร้างมูลค่าเพิ่มในอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นการนา กลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมกิจกรรม ตาม
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กรอบงบประมาณ ที่กาหนดไว้เพียง จานวนคน จานวนวัน ที่เข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น ซึ่งนอกจากไม่
สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภารกิจการประกอบอาชีพของกลุ่มเป้าหมายอีก
ด้วย
4.2.3 ผู้ป ระกอบการเอกชนที่ เ ข้ าร่ ว มเป็ น ภาคี โ ครงการความร่ วมมื อ กั บ หน่ ว ยงานรั ฐ
ดาเนินการโครงการที่เอือ้ ประโยชน์ทางธุรกิจของตน ทาให้เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยตกอยู่
ในฐานะที่เสียเปรียบ
4.2.4 กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ไม่เอือ้ ต่อการส่งเสริมการสร้าง
สมรรถนะการแข่งขันของ สถาบันเกษตรกร ผูป้ ระกอบการรายย่อย
4.2.5 ภารกิจของหน่วยราชการที่มีก ารดาเนินงานซ้าซ้อน นอกจากไปสามารถสานต่อ
นโยบาย การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานรัฐแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของสถาบั น เกษตรกร เกษตรกร และผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ยทั้ ง ด้ า นรายได้ รายจ่ า ย และสร้ า ง
วัฒนธรรมการทางานที่ไม่เป็นมืออาชีพ
4.2.6 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมสหกรณ์ ยังไม่เข้าใจ และเข้าถึงแก่นแท้ใน ตัวแบบ
ธุรกิจสหกรณ์ ดังนั้น จึงมักเห็นแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ที่มักเกิดจากนโยบายTop Down ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาสมรรถนะการแข่งขันของประชาชน โดยกลไกขององค์กรที่ประชาชนเป็นเจ้าของ
อย่างแท้จริง
4.2.7 การขั บ เคลื่ อ นการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก ารในกลุ่ ม เป้ า หมาย
เกษตรกร และผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย ต้ อ งด าเนิ น การ ในกรอบ แนวทางการสร้ า งทั ก ษะจาก
ประสบการณ์ตรง และควรดาเนินการ อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทาอย่างครบวงจร ซึ่งจาเป็นต้อง มี
นวัตกรรม บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และโรงสร้างพื้น ฐาน ได้แก่ ทุนความรู้ เทคโนโลยี เงินทุน
กฎหมาย ฯลฯ
4.3 ข้อเสนอสาหรับผลการวิจัยในระยะต่อไป
การวิจัยในระยะต่อไปควรดาเนินการต่อยอดการวิจัยตามกรอบแนวคิด Moving Up Value
Chain ที่ออกแบบไว้ในรูป Logical Framework สาหรับปีที่ 2 และปีที่ 3 โดยใช้กลยุทธ์การสร้างพลังร่วม
โดยการสร้างภาคีภายใต้โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สหกรณ์ หน่วยงานรัฐ องค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่ น ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ทาให้ภาคีมีการบูรณาการการทางานร่วมกันสู่การบร รลุ
เป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ต้องการยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ การลดความเลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม
กิจกรรมตามกรอบวิจัยในปีที่ 2 และปีที่ 3 ยังคงเน้นไปที่การยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Move
Up Value Chain) ที่มุ่งเน้นการยกระดับกิจกรรม (Functional Upgrading) ในกระบวนการจัดการโซ่
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อุปทานในธุรกิจ การยกระดับกระบวนการผลิตสินค้า(Process Upgrading) และการยกระดับผลิตภัณฑ์
(Product Upgrading) ของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
ข้อค้นพบจากการวิจัยในปีแรก ซึ่งชี้ให้เห็นข้อจากัด/อุปสรรค จากปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้ง
ที่มาจากปัจเจกบุคคล วัฒนธรรมการดาเนินงานขององค์กร/หน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
ดั ง นั้ น จึง จะเห็น ได้ ว่ า การวิจั ย ต้ อ งเน้ น ไปที่ ก ารขยายผลการพัฒ นาระบบส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เพื่ อ
ยกระดั บ สมรรถนะทั้งด้านทัศนคติ วิธี คิด และวิถีก ารทางานที่จะท าให้ป ระชาชนมีสมรรถนะและมี
ความสามารถในการแข่งขัน สามารถดารงอยู่ในสภาพแวดล้อมบริบทโลกใหม่ นอกจากนั้น ประเด็นของ
การรวมกลุ่มจัดตั้ง “สถาบัน ” ของประชาชน ซึ่งแนวทางของชุดโครงการ DC&F ได้สร้างสรรค์
นวั ตกรรมตัว แบบธุ รกิ จที่ใ ช้ว าทกรรมว่า “ธุ รกิจฐานสังคม” โดยพัฒนาให้เ หมาะสมกั บ บริบ ทและ
วัฒนธรรมของสังคมไทยแต่ยังคงรักษาคุณค่าและหลักการสหกรณ์ให้คงไว้
ดังนั้นโจทย์วิจัยในระยะต่อไปจึงมีสิ่งท้าทายประการสาคัญ นั่ นคือ ทาอย่างไรจึงจะให้คน
ในสังคมที่กาลังค้นหาแนวทางที่จะทาให้พวกเขาสามารถประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง
สมดุล และเป็นทางเลือกที่ดีกว่าได้รับทราบ และมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนขบวนการ
ทางสังคมที่กาลังถักทอความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่ในขณะนี้ และกาลังรอความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนที่มเี ป้าหมายร่วม คือ การสร้างสรรค์สู่สังคมเป็นสุขในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

รูปที่ 4.3 กรอบแนวทางการวิจัยในระยะต่อไป
52

เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. [ออนไลน]. 2557. แหลงที่มา:
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38880&Key=news_research]
จุฑาทิพย ภัทราวาท. [ออนไลน]. 2552. แหลงที่มา: http://www.cai.ku.ac.th/article/013-2550.pdf]
————. แผนธุรกิจกับการสรางโอกาสและลดความเสี่ยงสําหรับธุรกิจสหกรณ. วารสารฅน
สหกรณ 5 (2552): 33-35.
————. 2554. การจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ. ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
————. [ออนไลน]. 2556. แหลงที่มา: http://www.cai.ku.ac.th/download/Know_10_1_56.pdf]
————. การเปลี่ยนแปลงโลกตามแนวคิดธุรกิจฐานสังคม. วารสารฅนสหกรณ 21 (2556): 28-33.
————. "ทางออกประเทศไทย...การนําคุณคาสหกรณแกปญหาความเหลื่อมล้ําและสรางความเปน
ธรรมแกสังคม." มติชน, 28 พฤษภาคม 2557.
จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ. 2556. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ชุดโครงการ "การขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณและกาคาที่เปนธรรม ระยะที่ 6". กรุงเทพฯ: สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
—————. 2558. (ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer
shop สูชุมชนเชื่อมโยงสินคาชุมชนสูสากล. สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (อัดสําเนา)
ณัฐฐภักค ผูปรารถนาสิทธิ์ และคณะ. 2558. (ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการเรียนรู ผานกลไกสถาบันเกษตรกร. สถาบันวิชาการดานสหกรณ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (อัดสําเนา)
ดอกเตอรการตูน. ทําไมตอง Farmer Shop... วารสารฅนสหกรณ 10 (2554): 49-51.
ปสากลแหงสหกรณ พ.ศ. 2555. [ออนไลน]. Available from: http://fsct.com/IYC.pdf

53

พรทิพย ตันติวงศ และคณะ. 2558. (ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนรู ผานกลไกหนวยงานสถาบันการศึกษา. สถาบันวิชาการดานสหกรณ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (อัดสําเนา)
วินัย เมฆดํา และคณะ. 2558. (ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนรู ผานกลไกหนวยงานราชการ. สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (อัดสําเนา)
ศานิต เกาเอี้ยน และคณะ. 2558. (ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการยกระดับมูลคาเพิ่ม
ขาวอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย. สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (อัดสําเนา)
สถาบันวิจัยการเรียนรู. [ออนไลน]. 2556. แหลงที่มา: http://lripsm.wix.com/21st#!about_us/cjg9]
สถาบันวิชาการดานสหกรณ. 2557. 14 ป การสรางสรรคงานวิจัย ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนา
สหกรณและการคาที่เปนธรรม. กรุงเทพฯ: สถาบันวิชาการดานสหกรณ.
———. [ออนไลน]. 2555. แหลงที่มา: http://www.cai.ku.ac.th/SectionRice/Files/see014.pdf]
———. การสรางแบรนดในสินคาเกษตร. วารสารฅนสหกรณ 9 (2553): 26-29.
———. 2556. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการวิจัย "โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ทําเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน".
กรุงเทพฯ: สถาบันวิชาการดานสหกรณ.
สุริยา เหมตะศิลป. [ออนไลน]. (ม.ป.ป.). แหลงที่มา:
http://www.edu.tsu.ac.th/major/eva/files/journal/education_for_develop_to_last.pdf]
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. [ออนไลน]. (ม.ป.ป.). แหลงที่มา:
http://www.edba.in.th/EDBA_M/index.php?option=com_content&view=article&id=737]
อรุษ นวราช และคณะ. 2558. (ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการยกระดับมูลคาเพิ่มผัก
อินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย. สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (อัดสําเนา)

54

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย, เสาวรัจ รัตนคําฟู และ ณัฐสิฏ รักษเกียรติวงค. “สูการสรางนวัตกรรมและ
การพัฒนาเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมการผลิต.” บทความเสนอตอ การสัมมนาวิชาการ
ประจําป 2556 “โมเดลใหมในการพัฒนา: สูการเติบโตอยางมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ”,
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 18 พฤศจิกายน 2556.
สายสุดา ศรีอุไรและคณะ. 2558. (ราง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาการสนับสนุน
การเรียนรู. สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
(อัดสําเนา)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2550. “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่11”. [ออนไลน]. แหลงที่มา: http://www.nesdb.go.th/
Portals/0/news/plan/p11/data/02/data07.pdf
Anong Sinthusiri. [ออนไลน]. 2556. แหลงที่มา: http://anongswu502.blogspot.com/]
Baldwin, R. 2012. Global supply chain: why they emerged, why they matter, and where
they are going?, CEPR Discussion Paper No, 9103, August.
Cliff Mills and Will Davies. 2013. Blueprint for a Co-Operative Decade. Switzerland:
International Co-operative Alliance.
Humphurey, J. amd Schnitz, H. 2002. How does insertion in global value chains affect
upgrading industrial Clusters?, Regional Studies, 36(9), 1017-1027
Jacques H. Trienekens. 2012. A Framework Analysis on Value Chain in Developing
Country.
Meine Pieter Van Digk and Jacques Trienekens. 2012. Using a Partnership to Achieve
Sustainable Development of the Palm oil Value Chain in Malaysia.
Ruben R.,M. van Boekel, A. van Tilburg and J. Trienekens (eds.). 2007. Governance for
Quality in Tropical food chains. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The
Netherlands, p.309
World Bank. 2013. Joining, Upgrading and being Competitive in Global Value Chain: A
Strategic Framework Policy Research Working Paper 6406, April.
55

ภาคผนวกที่ 1
ตารางกิจกรรมชุดโครงการฯ
(มกราคม 2557-มกราคม 2558)

ตารางกิจกรรมชุดโครงการฯตามแผนการวิจยั
กิ จ กรรมการวิ จั ย ชุ ด โครงการวิ จั ย การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการสหกรณ แ ละการค า
ที่เปนธรรม ระยะที่ 7 ทีมกลยุทธ มีการดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 34 กิจกรรม มีผูเขารวมกิจกรรมรวม
1,435 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

1.

31/01/57

2.

11/02/57

3.

27/02/57

4.

4/03/57

การประชุมเตรียมความ
พรอมและจัดทําแผนการ
วิจัย ภายใตชุดโครงการ
ระยะที่ 7
พิธีลงนามขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ
โครงการ “พัฒนา
สมรรถนะผูนําสหกรณสู
การยกระดับขีด
ความสามารถของสหกรณ
ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรประเทศ”
รวมวางกรอบการ
ดําเนินงานวิจัย Road Map
3 ป โครงการพัฒนา
สมรรถนะผูนําสหกรณสู
การยกระดับขีด
ความสามารถของสหกรณ
ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรประเทศ
การหารือรวมกับคุณวิชัย
เข็มทองคําที่นําเสนอ
ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรและ Logistic

กลุม
เปาหมาย
สวสก.
/นักวิจัยชุด
โครงการ

จํานวน
ผูเขา
รวม
13

1/04/57

6.

2/04/57

ชี้แจงการดําเนินการวิจัย
ตลอดการทํางานของ
สถาบัน 14 ป และศึกษาดู
งานสวนสามพราน
การสัมมนาเชิงวิชาการ
กรอบยุทธศาสตรการ

ผลลัพธ

หอง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

วัตถุประสงคและ
รายละเอียดชุดโครงการ

สวสก./
มก./ สสท.

31

ณ หองประชุม
9 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป
มก.

ความรวมมือทางวิชาการ
โครงการ “พัฒนาสมรรถนะ
ผูนําสหกรณสูการยกระดับ
ขีดความสามารถของ
สหกรณในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรประเทศ”

สวสก./
สสท.

6

ศูนยสารสนเทศ
สหกรณ
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

กรอบการดําเนินงานวิจัย
Road Map 3 ป โครงการ
พัฒนาสมรรถนะผูนํา
สหกรณสูการยกระดับขีด
ความสามารถของสหกรณ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ประเทศ

สวสก./
ผูสนใจ
โครงการ
ราน Farmer

3

ศูนยสารสนเทศ
สหกรณ
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
โรงแรมสาม
พรานริเวอรไซด
อ.สามพราน
จ.นครปฐม
หองประชุม
601 อาคารวิจัย

การขยายผล Farmer Shop
การใหความสําคัญกับระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
Logistic

Shop

5.

สถานที่

สกว./ สว.
สก.

26

สวสก./
สกว./สปก./

28

1-1

ความคิดเห็นและคําแนะนํา
จาก ผอ. สกว.

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ผูความเปลี่ยนแปลงในการ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

7.

4/04/57

8.

21/04/57

9.

กิจกรรม
พัฒนาผูความ
เปลี่ยนแปลงในการ
สงเสริมเกษตรกรสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใตความรวมมือทาง
วิชาการ วาดวย "โครงการ
ถายโอนความรูในการ
ยกระดับความสามารถ
ของเกษตรกรและ
เจาหนาที่ ส.ป.ก. (Smart
farmers ; Smart Officers)
สูการพัฒนาอยางเปนองค
รวมเพื่อการกินดีอยูดี"
รายการไอเดีย ไดจัย ป 2
ถายทํารายการ
ตอน Farmer Shop รานคา
เกษตรเชิงคุณคา ราคา
เปนธรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขา
รวม

เกษตรกร
รุนใหม

สถานที่

ผลลัพธ

และพัฒนา มก. สงเสริมเกษตรกรสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สวสก./
ทีมงาน
รายการ

9

ศูนยสารสนเทศ การถายทํารายการเกี่ยวกับ
สหกรณ
ราน Farmer Shop
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมความรวมมือ
การสานตอโครงการราน
Farmer Shop

สวสก./
ทีมงาน 8
Fair
traders

6

ทีมงานสนใจเขารวม
โครงการราน Farmer Shop

29/04/57

การประชุม
การหารือรวมกับสหกรณ
การเกษตรปราสาท จํากัด

สวสก./
สกก.
ปราสาท
จก.

3

10.

30/04/57

สกว./ สว.
สก.

7

11.

6/05/57

การประชุมนําเสนอผลงาน
ดําเนินงานชุดโครงการ
การพัฒนาการสหกรณ
และการคาที่เปนธรรม
ระหวางป พ.ศ. 2543 –
2556
การจัดเวทีเสวนาเพื่อ
สงเสริมความรวมมือของ
ภาคีหุนสวนสรางสังคม
แหงการเรียนรู

ศูนยสารสนเทศ
สหกรณ
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
ศูนยสารสนเทศ
สหกรณ
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
ศูนยสารสนเทศ
สหกรณ
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

สสค. /
สวสก./
ส.ป.ก./
ชาวนาขาว
คุณธรรม/

108

หอง SAPPHIRE
103 อิมแพค
ฟอรั่ม เมือง
ทองธานี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ยกระดับสมรรถนะชาวนามือ
อาชีพและการนํามาเชื่อมโยง
กับการใชชีวิตประจําวัน

1-2

แนวทางการขับเคลื่อนศูนย
เรียนรู Farmer Shop

การนําเสนอโครงการที่ผาน
มาและทิศทางการดําเนิน
โครงการวิจัยในระยะตอไป

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย
ศูนยเรียนรู
ตลาดสุขใจ
ICA AsiaPacific

จํานวน
ผูเขา
รวม

12.

19-21/05/57

การประชุมสัมมนา เรื่อง
“Cooperative to
Cooperative Trade”

13.

3/06/57

เวทีผูทรงคุณวุฒิดานการ
วิจัย ประจําปพ.ศ.2556

สวสก./ ผู
ทรงคุณวุฒิ
สวสก.

7

14.

6/06/57

การหารือการขยายผลตัว
แบบธุรกิจ Farmer Shop

สวสก./
นักวิจัย
โครงการ
Smart
Teachers

3

15.

20/06/57

การดูงานของสถาบัน
วิชาการดานสหกรณโดย
IDACA และ ICA-AP

สวสก./
สสท./
IDACA และ
ICA-AP

11

16.

1/07/57

การประชุมโครงการขาว
และผัก

สวสก./
ราน
หงสทอง
เฮลสเตชั่น

3

17.

29/07/57

34

18.

5/08/57

การนําเสนอความกาวหนา สวสก./ ผู
โครงการวิจัย
ทรงคุณวุฒิ
สวสก./
นักวิจัยชุด
โครงการ
สัมมนาการขับเคลื่อนวาระ สวสก./
แหงชาติดานการสหกรณ ผูสนใจ
วาระ
แหงชาติ
ดานการ

1-3

100

100

สถานที่

ผลลัพธ

กรุง
กัวลาลัมเปอร
ประเทศ
มาเลเซีย
ศูนยสารสนเทศ
สหกรณ
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
วิทยาลัย
การแพทยแผน
ไทย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ธัญบุรี

เผยแพรแนวคิดตัวแบบธุรกิจ
Farmer Shop

แนวทางการดําเนินงานของ
สถาบันฯในอนาคต

การดําเนินโครงการเพื่อ
พัฒนาระบบสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแขงขันภายใต
สถาบันการศึกษาและการ
ตอยอดนําราน Farmer shop
ไปขยายผล
ศูนยสารสนเทศ การดูงานของสถาบันฯ และ
สหกรณ
รานFarmer Shop
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
รานหงสทอง
การคดเลือกสินคาราน
เฮลสเตชั่น
หางสรรพสินคา
เมกะบางนา
จ.
สมุทรปราการ
หอง 601 ชั้น 6 ความกาวหนาโครงการวิจัย
อาคารวิจัยและ ละความคิดเห็นจาก
พัฒนา มก.
ผูทรงคุณวุฒิ

หองจุปเตอร 13 การแลกเปลี่ยน
อาคารชาแลน ประสบการณระหวางผูรวม
เจอร ศูนยการ สัมมนา
แสดงสินคาและ
การประชุม อิม

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขา
รวม

สถานที่

22

แพ็ค เมืองทอง
ธานี
หอง 601
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

สหกรณ
19.

25/28/57

20.

8/09/57

21.

17/09/57

22.

15/10/57

23.

21/10/57

24.

22/10/57

การเสวนา
การจัดเตรียมขอมูล
เบื้องตน เพื่อเปนกรอบ
และแนวทางในการจัด
เสวนา“แนวทางการ
บริหารงาน ช.ส.ค. ที่
สมาชิกคาดหวัง”
การเสวนา
1st ICA-JAPAN Training
Course on “Fostering
Core Leaders of
Agricultural Cooperatives-2014”

สวสก./
ชสค.

สว.สก./
ICA-Japan/
สสท. /
กรม
สงเสริม
สหกรณ/
ศศ./
ภาควิชา
สหกรณ/
เสวนาวิชาการและระดม
สกว./ กรม
ความคิดเห็นในหัวขอ การ สงเสริม
เรียนรูสูการปฏิรูปการ
สหกรณ/
สหกรณไทยใหมีสมรรถนะ สวสก./
สูง
มูลนิธิ
จําเนียร
สาระนาค
การติดตามความคืบหนา สวสก./
โครงการวิจัยการพัฒนา
นักวิจัย
ระบบสงเสริมการเรียนรู
โครงการ
เพื่อยกระดับสมรรถนะ
Smart
การแขงขันผานกลไก
Teachers
สถาบันการศึกษา
การประชุมโครงการวิจัย
สวสก./
ขยายผลตัวแบบธุรกิจ
ทีมงาน 8
Farmer Shop เพื่อใชเปน
Fair
กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ traders
ชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจ
สินคาชุมชนสูสากล
รวมหารือเปาหมาย
สกว./ สว
ทิศทางการทํางานที่จะ
สก.
ขับเคลื่อนในปงบประมาณ

1-4

ผลลัพธ

แนวทางการบริหารงาน ช.
ส.ค. ที่สมาชิกคาดหวัง

21

ณ หองประชุม
5628 ชั้น 6
อาคาร
ปฏิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร
มก.

483

หองประชุม
อภิปรายและระดมความคิด
สุธรรม อารีกุล เกี่ยวกับสหกรณและการ
ชั้น 1 อาคาร
ปฏิรูปสหกรณ
สารนิเทศ 50 ป
มก.

3

4

17

- การแลกเปลี่ยนขอมูลใน
เรื่องสหกรณ
- การดูงานราน Farmer
Shop

วิทยาลัย
การแพทยแผน
ไทย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล ธัญบุรี
ศูนยสารสนเทศ
สหกรณ
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ความคืบหนาโครงการวิจัย

หองประชุม 1
ชั้น 14 สกว.
พญาไท

ทิศทางการขับเคลื่อนชุด
โครงการ

ขยายผลตัวแบบธุรกิจ
Farmer Shop ณ คณะ
เศรษฐศาสตร มก.

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

25.

6/11/57

27.

11-13/11/57

28.

กิจกรรม
ป 2558
การประชุมการจัดทํา
โครงการราน Farmer
Shop by CLT

การประชุมสัมมนา
เรื่อง “Building up the
Co-operative System in
Laos”
29-30/11/57 การออกบูธ Farmer Shop
งานวันสังคมสุขใจ

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขา
รวม

สวสก./
สสท.

6

สวสก./
สหกรณ
Mulberies

50

สวสก./
เครือขาย
เกษตรกร

100

9

29.

11/12/57

การหารือการขยายผลตัว
แบบโครงการราน Farmer
Shop

สวสก./
สหกรณ
โคนมนคร
ปฐม

30.

12/12/57

การออกบูธ Farmer Shop
งานประชุมเวทีขาวไทย
2557

สวสก./
ธกส./
ผูสนใจ

31.

6/01/58

การประชุมถอดบทเรียน
ผูประกอบการราน
Farmer Shop by 8
Fairtraders

สวสก./
ทีมงาน 8
Fair
traders

9

32.

13/01/58

รายงานการประชุมการ
ขยายผลตัวแบบธุรกิจ
Farmer Shop

4

33.

22/01/58

การขยายผลตัวแบบธุรกิจ

สวสก./
ดร.
ประเสริฐ
บัณฑฺศิกดิ์
และทีมงาน
สวสก./

1-5

100

9

สถานที่

ผลลัพธ

ศูนยสารสนเทศ
สหกรณ
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

การจัดทําราน Farmer Shop
by CLT

โรงแรมสวน
สามพราน
ริเวอรไซด
จ.นครปฐม

สถาบันฯจัดทําคูมือและ
เผยแพรแนวคิดการจัดตัง้
แผนการดําเนินงาน Farmer
Market สหกรณมีแผนการ
จัดตั้งและการดําเนินงาน
Farmer Market
สหกรณโคนมนครปฐม
ใหความสนใจจัดตัง้
ดําเนินการราน Famer Shop

เพื่อเผยแพรนวัตกรรมแบบ
ธุรกิจรูปแบบใหม “Farmer
Shop Business Model”

หองประชุม
สหกรณโคน
มนครปฐม ต.
หวยขวาง อ.
กําแพงแสน จ.
นครปฐม
ณ หองสุธรรม เพื่อนําเสนอ เผยแพร และ
อารีกุล อาคาร จําหนายผลิตภัณฑจากขาว
สารนิเทศ 50 ป ของเครือขาย
มหาวิทยาลัยเก
ษตรศาสตร
ศูนยสารสนเทศ
สหกรณ
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
ศูนยสารสนเทศ
สหกรณ
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
ศูนยสารสนเทศ

บทเรียนจากผูประกอบการ
ราน และแนวทางการ
แกปญ
 หา

มีโครงการจัดตั้งราน Farmer
Shop อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

การขยายผลตัวแบบธุรกิจ

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

กิจกรรม
Farmer Shop รวมกับ
สหกรณโคนมนครปฐม
จก.

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขา
รวม

สหกรณ
โคนมนคร
ปฐม

34.

22/01/58

การออกบูธ Farmer Shop สวสก./
กิจกรรมตลาดสุขใจสัญจร ผูสนใจ

100

35.

28/01/58

การประชุมนําเสนอ (ราง)
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

41

36.

3/02/58

37.

3/02/58

38.

4/02/58

39.

4/02/58

40.

5/02/58

สกว./ สว
สก./ นักวิจัย
ทั้ง 7
โครงการ
ผอ.สถาบันฯ เขารวม
ผอ.สถาบัน
ประชุมกับนักวิจัยโครงการ ฯ / ทีมวิจัย
ในการสรุปบทเรียนและ
เตรียมการเพื่อจัดทํา
ขอเสนอโครงการวิจัย ปที่
2
ผอ.สถาบันฯ เขารวม
ผอ.สถาบัน
ประชุมกับนักวิจัยโครงการ ฯ / ทีมวิจัย
ในการสรุปบทเรียนและ
เตรียมการเพื่อจัดทํา
ขอเสนอโครงการวิจัย ปที่
2
ผอ.สถาบันฯ เขารวม
ผอ.สถาบัน
ประชุมกับนักวิจัยโครงการ ฯ / หัวหนา
ในการสรุปบทเรียนและ
โครงการ
เตรียมการเพื่อจัดทํา
ขอเสนอโครงการวิจัย ปที่
2
ผอ.สถาบันฯ ไดรับเชิญไป สวสก. /
นําเสนอแนวคิดในการ
คณะกรรม
ประชุมคณะกรรมาธิการ าธิการการ
การปฏิรูประบบการเงิน
ปฏิรูป
และสถาบันการเงิน
ระบบ
การเงิน
การประชุมรวมกับ
ผอ.สถาบัน
คณะกรรมการและทีมงาน ฯ / ทีมวิจัย
สหกรณโคนมนครปฐม

1-6

5

สถานที่

ผลลัพธ

สหกรณ
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
ณ SCB Park
พหลโยธิน
จ. กรุงเทพฯ

Farmer Shop ณ สหกรณ
โคนมนครปฐม จก.

หองประชุม
601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
ศูนยสารสนเทศ
สหกรณ
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การนําเสนองานวิจัยแตละ
โครงการและความเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิ

เผยแพรแนวคิดและการ
บริหารจัดการเครือขาย
เกษตรของ Farmer shop

แนวทางการดําเนิน
โครงการวิจัยในปที่ 2

7

ศูนยสารสนเทศ แนวทางการดําเนิน
สหกรณ
โครงการวิจัยในปที่ 2
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

4

ศูนยสารสนเทศ แนวทางการดําเนิน
สหกรณ
โครงการวิจัยในปที่ 2
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

21

หองประชุม
คณะกรรมา
ธิการ 209 ชั้น
2 อาคาร
รัฐสภา 2

4

ศูนยสารสนเทศ แนวทางความรวมมือในการ
สหกรณ
จัดตั้ง ศูนยกระจายสินคา
หอง 214 ชั้น 2 สหกรณโค

แนวทางในการปฏิรูประบบ
สหกรณไทย

ลําดับ
ที่

วัน/เดือน/ป

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขา
รวม

จํากัด ในการขยายผลราน
41.

6/02/58

ผอ.สถาบันฯ เขารวม
ผอ.สถาบัน
ประชุมกับนักวิจัยโครงการ ฯ / ทีมวิจัย
ในการสรุปบทเรียนและ
เตรียมการเพื่อจัดทํา
ขอเสนอโครงการวิจัย ปที่
2

1-7

4

สถานที่

ผลลัพธ

อาคารวิจัยและ นมนครปฐม
พัฒนา มก.
ศูนยสารสนเทศ แนวทางการดําเนิน
สหกรณ
โครงการวิจัยในปที่ 2
หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ภาคผนวกที่ 2
รายงานการประชุมชุดโครงการฯ
(มกราคม 2557-มกราคม 2558)

รายงานการประชุม
การประชุมเตรียมความพรอมและจัดทําแผนการวิจัย
(ภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที่7)
วันศุกรที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูมาประชุม
1.รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ/
ผูประสานงานชุดโครงการและหัวหนา
โครงการวิจัย Farmer Shop
ผูทรงคุณวุฒิ
หัวหนาโครงการ การวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่ม
ขาวอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
หัวหนาโครงการรวม การวิจัยรวมการยกระดับ
มูลคาเพิ่มขาวอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
ผูอํานวยการ สอส. (ธกส.)
หัวหนาโครงการ การวิจัยการพัฒนาระบบ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แขงขันผานกลไกหนวยงานรัฐ
หัวหนาโครงการ การวิจัยการพัฒนาระบบ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แขงขันผานกลไกสถาบันการศึกษา
หัวหนาโครงการ การวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่ม
ผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
นักวิจัยโครงการ การวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่ม
ผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
นักวิจัยโครงการ การวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่ม
ผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
นักวิจัยโครงการ การวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่ม
ผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย

2.ผศ. ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
3.รศ.ศานิต
เกาเอี้ยน
4.คุณนิคม

เพชรผา

5.คุณศุภชัย
6.คุณวินัย

สถาพร
เมฆดํา หัวหนา

7.คุณสุกิจ

มาลัยรุงสกุล

8.คุณอรุษ

นวราช

9.คุณสุทิศ

จิราวุฒิพงศ

10.คุณดิษยา

ยศพล

11.คุณชฤทธิพร

เมงเกร็ด

1

12.คุณณัฐฐภักค ผูปรารถนาสิทธิ์

13.คุณสายสุดา

หัวหนาโครงการ การวิจัยและพัฒนาระบบ
สนับสนุนสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแขงขัน
หัวหนาโครงการ การวิจัยและพัฒนาระบบ
สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูเพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแขงขัน

ศรีอุไร

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ประธานในที่ประชุม
กลาวเปดการประชุมการเตรียมความพรอมและจัดทําแผนงานวิจัย ภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที่7 โดยการประชุมครั้งนี้เปรียบเหมือนเปนการ
Kick Off ชุดโครงการฯ ระยะที่7 ในระยะนี้การวิจัยภายใตชุดโครงการฯจะเปนการดําเนินงาน 3 ดาน คือ
ดานการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และดานการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมที่จะสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผูอํานวยการสถาบันฯขอใหผูเขารวมประชุมทุกทานแนะนําตัวและกลาวถึงความเปนมา
คราวๆของชุดโครงการฯที่ตนเองรับผิดชอบรวมทั้งความคาดหวังจากชุดโครงการดวย
คุณณัฐฐภักค ผูปรารถนาสิทธิ์ ฝายวิชาการและพัฒนาชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
แหงประเทศจํากัด ดูแลสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ 300-400 แหงทั่วประเทศ ทํางานอยูฝาย
วิชาการ จึงมีโอกาสไดดูแลหลักสูตรและไดมาเรียนปรึกษากับอาจารยจุฑาทิพยบอยครั้ง ในเรื่องของ
การทําโครงการเพื่อไปอบรมความรูใหกับสมาชิกทั่วประเทศ และมีโอกาสไดไปทํางานในชุมชน ในเรื่อง
ความคาดหวังจากชุดโครงการฯ คิดวาจะไดประสบการณในการทํางานและมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนจาก
การทําโครงการวิจัยฯ
คุณสุกิจ มาลัยรุงสกุล สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สถาบันการอาชีวะ
ศึกษาเกษตรภาคเหนือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา โดยภารกิจหลักของวิทยาลัยเปน
เรื่องการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร สําหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปวส.และเกษตรกรที่อยูในเขต
บริการ ซึ่งมีความยินดีอยางยิ่งที่ไดเขามารวมประชุมในครั้งนี้
คุณวินัย เมฆดํา นักพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คลชํานาญการพิเศษ สํานักงานปฏิรูป ที่ดิน
มีความยินดีที่ไดเขารวมโครงการ โดยไดทํางานรวมกับผูอํานวยการสถาบันฯ มา 2-3 ปแลว โครงการนี้
จะเปนการตอยอดโครงการและคิดวาจะนําประโยชนไปใชกับกลไกหนวยงานรัฐ ซึ่งสปก. เปนหนวยงาน
หนึ่งที่มีการพัฒนาและรับผิดชอบในสวนของการจัดที่ดิน และอีกหนาที่หนึ่งที่สําคัญคือการพัฒนาอาชีพ
ใหกับเกษตรกรผานหนวยงานรัฐหรือขาราชการในสังกัดที่มีการบูรณาการในการทํางานรวมกัน มีความ
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คาดหวั ง ว า ในระยะอั น สั้ น จะได นํ า ไปใช ป ระโยชน แ ละจะเป น ตั ว แบบด า นประสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะทํ า ให
ขาราชการทุกคนมีศักยภาพที่จะมีองคความรูและนําความรูตางๆไปสงเสริมหรือสนับสนุนใหเกษตรกร
ไดใชชีวิตอยางยั่งยืน
คุณศุภชัย สถาพร ผูอํานวยการสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทภายใตมูลนิธิ
อาจารยจําเนียร สาระนาค ซึ่งเปนผูจัดการคนแรกของธกส. มูลนิธิตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาเกษตรกรที่เปน
ลูก คา ธกส. ประมาณ 5,000,000 ครัว เรือ น โดยมุงเนน ในการสรางความยั่ งยืน ที่จะใหเ กิด ขึ้น กับ
เกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการพัฒนาธุรกรรมกลุมลูกคาที่เปนผูกูเงินจากธนาคาร ธกส. มี
ความยินดีอยางยิ่งที่จะไดรวมงานกับสถาบันฯที่กําลังเดินทางอยูปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่จะทําใหภาคเกษตรกรรมอยูรอดตอไป
คุณนิคม เพชรผา ชาวนาจากยโสธร ที่ทํานาโดยมีก ารปฏิบัติธรรมรัก ษาศีล ไปดว ย
ซึ่งจะพยายามใหชาวนาทํานาโดยไมมีอบายมุข มีโอกาสเจอกับอาจารยจุฑาทิพย ผูอํานวยการสถาบัน
วิชาการดานสหกรณและทานอาจารยดร.สีลาภรณ ที่ไดเล็งเห็นความสําคัญของการรวมกลุมในรูปแบบ
นี้ เลยไดรับมอบหมายใหทําโครงการวิจัยและยกเปนศูนยเรียนรูของสถาบันฯในการทําขาวอินทรีย ขาว
คุณธรรม วันนี้มีตําแหนงนักวิจัยก็จะพยายามทํางานวิจัยใหตรงตามความเปนความเปนจริงมากที่สุด
เพราะเชื่อวางานวิจัยเปนการรวบรวมความเปนจริงที่เปนอยูใหมากที่สุด แลวนําความคิดนั้นมาตีแผ
รศ.ศานิต เกาเอี้ยน อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อ มีเ วลาวางจากการสอนจะออกไปศึกษาดูงานตามตางจังหวัด ไดเ จอหลายๆอยาง ทําใหเห็นถึง
สถานการณความยากจน การขาดแคลนน้ําในการทํานาของชาวนา
วันนี้ไดรับแตงตั้งใหเปนหัวหนาโครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายยอ ย ดู แลเรื่องขาวอินทรียหอมมะลิที่จังหวัด อํานาจเจริญ โดยมีคุณนิค มเปน หัว หนา
โครงการรวม
ผูอํานวยการสถาบันฯ กลาวเสริมวา ชุดโครงการฯในครั้งนี้มีการบริหารจัดการโครงการ
ในรูปแบบใหม จากการที่สถาบันฯทํางานมากวา 10 กวาป มีผูมีความรูเขามารวมงานมากมาย บางคน
เกงในเรื่อง Action Research แตจุดออนคือเวลาเขียนงานวิจัย จึงหาวิธีในการวิจัยวาทําอยางไร การวิจัย
จะเกิ ด ประโยชน ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง งานของชุ ด โครงการเป น การตอบโจทย ป ระเทศ ที่ มี เ วลาจํ า กั ด มี
งบประมาณจํากัด จึงตองเลือกคนที่มีจิตวิญญาณและเปนนักวางแผน
อาจารย ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์ ที่ปรึกษาชุดโครงการฯ เนื่องจากไดทําหลักสูตร
ในเรื่องการศึก ษา ปที่แลวไดเ ดินทางไปในประเทศอาเซียนเพื่อไปดูงานและหาชองวางของประเทศ
ดูวิธีที่จะตอบโจทย AEC จึงไดมีโอกาสมารวมเปนที่ปรึกษาโครงการฯในครั้งนี้
คุณอรุษ นวราช กรรมการผูจัดการสวนสามพราน ไดรูจักอาจารยจุฑาทิพย มา 4 ป
อาจารยไดเขามาชวยพัฒนาเรื่องเกษตรอินทรียในสวนสามพราน โดยเริ่มโครงการที่ตลาดสุขใจ และ
การดําเนินการมาพบวาสิ่งนั้นเป นสิ่งที่เ กษตรกรอยากมีสว นรว ม พอไดเ ริ่มทํางานก็เ ห็น ภาพชัด ขึ้น
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เรื่อยๆและไดไปเห็นโครงการขาวคุณธรรมไดเห็นการทําเกษตรอินทรียอยางแทจริง ทําใหไดความคิด
และแรงบันดาลใจในการทํางานในดานการพัฒนา ซึ่งจะเริ่มดูแลในเรื่องสุขภาวะของคนในพื้นที่กอน
พยายามทําใหโซอุปทานใหสั้นลง และเนนเชื่อมโยงเกษตรกรผูปลูกไปถึงผูบริโภค โดยมีคุณสุทิศ จิรา
วุฒิพงศ คุณดิษยา ยศพล และคุณชฤทธิพร เมงเกร็ด เปนทีมนักวิจัยโครงการฯ
คุ ณ สายสุ ด า ศรี อุ ไ ร บุ ค ลากรของสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ มี ตํ า แหน ง รอง
ผูอํานวยการฯ และผูชวยผูประสานการของชุดโครงการฯ ไดรับมอบหมายใหดูแลโครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขัน
ผูอํานวยการสถาบันฯ กลาวตอวา วันนี้เปนการประชุมเตรียมความพรอมและจัดทําแผน
งานวิจัยในระยะที่ 7 ที่จะมีกรอบงาน 3 ปตอเนื่องตั้งแตปพ.ศ.2557-2559 ชุดโครงการฯจะเปน Logical
Framework มีความชัดเจนทั้งในเรื่อง Input Process และ Output
ประเด็นในการประชุมในวันนี้มีอยู 4 ประเด็น คือ
1. ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค แ ละรายละเอี ย ดชุ ด โครงการฯระยะ7 โดยจะทํ า เป น Logical
Framework มีตัวชี้วัดและกระบวนการชัดเจน
2. กรอบแนวทางการวิจัยของโครงการยอยภายใตชุดโครงการฯทั้ง 7 โครงการ
3. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุป
4. เปา หมายโครงการฯคือ ให ค นในสั งคมมี “จิ ตวิ ญ ญาณการร ว มมือ กัน ” เพื่อ พั ฒ นา
ประเทศ
ในตอนนี้ส ถาบันฯ อยูในชวงการสรางสังคมแหงการเรียนรูส หกรณ ที่อ ยากใหเ กิด การ
เปลี่ยนแปลงในสังคม ใหคนในสังคมมีจิตวิญญาณในการรวมมือกันพัฒนาประเทศ ในแตละแผนการ
วิจัย จะมีก ารประเมินสถานการณ โดยมองเปน กรอบการทํางาน เพื่อ พัฒนาขีด ความสามารถของ
นักวิจัยและชุดโครงการไปพรอมๆกัน
จากการลงพื้นที่และดําเนินชุดโครงการฯทั้ง 45 จังหวัด ที่สถาบันฯไดดําเนินการโครงการ
จนเสร็จสิ้น มีนักวิจัยลงไปสรางเครือขายและลงพื้นที่ ที่ทําใหไดชุดความรู และทราบถึง Gaps ที่จะ
สามารถนําไปลดขอจํากัดของประเทศ และนําไปเขียนแผนในการสรางระบบธุรกิจ ที่เริ่มมีการพูดถึง
System มีการถอดบทเรียนและเริ่มมองการพัฒนาเครือขายรวมกับภาคีภาคเอกชน ตั้งแตป 2552 มี
การพัฒนาตัวแบบธุรกิจทางเลือกที่นําไปใชกับเกษตรกรรายยอย โดยมี Business Model มีศูนยเรียนรู
Farmer Shop เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เครือขายคุณคาขาวผลไม เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย รวมถึงโครงการฯของคุณอรุษ คือ เครือขายกลุมธุรกิจเชิงคุณคา ที่เปน Business Group
ทําใหมีนวัตกรรมมากมาย จากการทําโครงการจึงไดชุดความรู VN&f Value network & Fair-trade
หรือ Platform การพัฒนาระบบคุณคาและทายที่สุดเปาหมายอยูที่การคาเปนธรรม มีการใชขบวนการ
ทํางานวิถีใหม มีการวางกรอบ Strategy Map คือ SEE (Social Economy Enterprises) ที่เปนธุรกิจฐาน
สังคมที่จะริเริ่มใหเกิดกระบวนการใหคนในสังคมมารวมมือกัน ที่จะใชเวลาดําเนินการ 3 ปตามกรอบ
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ยุทธศาสตร ซึ่งตอนนี้ทางสถาบันฯ ไดมีการติดตอพูดคุยกับประเทศลาว พมาและกัมพูชาที่จะมาเปน
เครือขายที่จะมารวมกันทํางานในอนาคต
แผนงานตอไป คือการทําใหเกษตรกรมีภูมิคุมกัน หรือมีปญญาเพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อน
สถาบั น เกษตรกรใหมี ขีด ความสามารถในการแขงขั น โดยไมไ ด แขง ขัน เพื่อ กํ าไร แต แขง ขัน เพื่อ นํ า
ประโยชนมาใหสมาชิกและชุมชน หลังจากนั้นจะมีการชักชวนเครือขายใหมีการทําการเกษตรอยางมี
แบบแผน ไมเขาโครงการรับจํานําขาว ทีสราง Leader ใหม สรางเครือขายใหม ทําการเกษตรที่มีผลิต
ภาพสูง ตัวอยางคือ ขาวอินทรียกับผักอินทรียที่จะเปนตัวแบบที่มีหอง Lab ที่จะทําใหเห็นภาพจริง
สามารถไปเรียนรูวิธีการทํา ในเรื่องขาวอินทรียก็สามารถศึกษาไดกับอาจารยศานิตกับคุณนิคม ชุด
โครงการผักอินทรียจะมีการเชิญประเทศลาว พมา กัมพูชามาดูการดําเนินชุดโครงการฯ
ทา ยที่ สุ ด จะคน หาเกษตรกรมื อ อาชี พ เพื่ อ ใหเ กษตรกรมีก ารพัฒ นามีคุ ณภาพชีวิ ต ที่ ดี
เกิดการทําการเกษตรยั่งยืน สามารถตอบโจทยใ นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ในแผนพัฒนาฯที่ 11
ในเรื่องสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความเสมอภาค เปนธรรม มีภูมิคุมกัน เปนการตอบโจทยดาน
เกษตรกรและปจเจกบุคคลและจะมีการรอยกลุมรอยเครือขายเขาดวยกัน
ชุดโครงการฯจะเปนการสรางโครงสรางพื้นฐานใหประเทศใหม เปนการ Change Paradigm
Shift ที่จะผนึกกําลังกับภาคีเครือขายผูประกอบการะยกระดับเขาไปบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจบน
หลักการคาที่เปนธรรม
ในสวนนี้สรุปก็คือ ทุกฝายจะมีสวนรวมในการชวยกันคิด ชวยกันทําและชวยประกาศให
สังคมตระหนักถึงระบบการคาที่เปนธรรมที่จะสรางสรรคสินคาไทยและควรมีวิธีการดําเนินการอยางไร
ในเรื่องของทีมกลยุทธ จะมีหลายๆทานจะมาชวยกัน เปนการพัฒนาโครงสรางการระบบ
สนับสนุน การพัฒนาจะมี Coaching ที่เปนทีมพี่เลี้ยงจะเขามาสนับสนุนการพัฒนาดวย Outlet และจาก
การที่ทุกฝายมีสวนรวม จะเปนการรวมพลัง สงเสริมประสานงานกันในเชิงนโยบาย
ในชวงชุดโครงการฯระยะที่ 6 มีผลงานสรางสรรค ที่มีการชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันโดยการเพิ่มพูนความรูทักษะในการประกอบอาชีพและการดําเนินธุรกิจของภาคีพันธมิตรที่เขา
มาสวนรวม 596 องคกร โดยเฉพาะปที่แลว มีเกษตรกร 1,800 รายผูประกอบการ SMEs และสถาบัน
ผูประกอบการ 236 องคกร เปนเรื่องการดําเนินการ Competitive Growth เติมความรูในเวทีและได
นําไปใชประโยชน มีการ ปรับ เปลี่ย นการผลิตใหเปนการผลิต ที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอมโดยใชกรอบ
ยุทธศาสตร SEE เขาสูกระบวนการ GAP แกเกษตรกรรายยอย 3,808 ราย ครอบคลุมเนื้อที่เพาะปลูก
120,320 ไร
ในเรื่องการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ํา ไดมีการยกระดับการเขาถึงปจจัยการผลิต
และการตลาดโดยใชกลไกตัว SEE เชื่อมโยงกับภาคีพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจในการคาที่เปนธรรม
มีเกษตรกรที่เขามามีสวนรวม 234 ราย สถาบันเกษตรกรและสหกรณ 40 แหง ผูประกอบการรายยอย
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303 ราย โดยพบวาภาคีที่เขามามีสวนรวมมีรายไดเพิ่มขึ้น 10-15% จากเดิม และสามารถลดตนทุนใน
การผลิตและการตลาดได
ชุด ความรูน วั ตกรรมการสงเสริมตัว SEE มีตัว แบบธุรกิจทางเลือ กของประชาชนกับ
เครือขายขาวคุณธรรม เครือขายผลไม กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานและ Farmer Shop และตอนนี้มี
การชวนเอกชนรายใหญก็คือ เจียเมง ที่ไดเปดรานที่ MEGA BANGNA และมี Shelf Farmer Shop
ในระยะที่ 7 นี้ ชุดโครงการฯจะใชทฤษฎี Moving Up Value Change คือการยกระดับ
มูล คาเพิ่ม เปนการกระบวนการยกระดับ กิจกรรมภายใตโ ซอุปทาน เพื่อ เพิ่มผลิต ภาพหรือ สราง
มูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆไดแก การวิจัยและพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรม
การวางแผนออกแบบธุ ร กิ จ การผลิ ต หากลยุ ท ธ ก ารกระจายสิ น ค า การสร างแบรนด และการทํ า
การตลาด ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนการยกระดับ (Functional Upgrading) การยกระดับ กระบวนการ
(Process Upgrading) และการยกระดับผลิตภัณฑ (Product Upgrading)
สิ่งทาทายก็คือยุทธศาสตรประเทศ ในเรื่อง New Gross Model ยุทธศาสตรประเทศที่
จะตองทําอยางไรจึงจะหลุดจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ตองตอบโจทยในเรื่องวิถีชีวิต วิถี
ความเปนอยูและการประกอบอาชีพ ขณะนี้ประเทศตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ตองยกระดับผลิต
ภาพเพิ่มตอไร รายไดสุทธิ รายไดครัวเรือน ตองมีการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง ประเทศตองการ
พัฒนาวิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่จะตองเชื่อมโยงโดยใชยุทธศาสตร SEE โดยจะขยายผลไปทั่ว
ประเทศ
โดยโจทย ป ระเทศมี 4 ประการ ดั ง นี้ 1.) การเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข ง ขั น ของ
ประเทศเพื่อหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง 2.) ลดความเหลื่อมล้ําที่เนนการพัฒนาอยาง
ทั่วถึงเปนธรรมสูการเติบโตที่ยั่งยืน 3.) เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ 4.) การเรงสรางความสมดุลและ
ปรับระบบการบริหารจัดการภายในภาครัฐใหสามารถผนึกกําลังเปนระบบครบวงจรและพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
สิ่งทาทายอีกประการหนึ่งคือ การทําการตลาดใหเปนฐานการผลิตเดียว เปนเรื่องที่ตอง
รวมมือกับภาคีพันธมิตร ตองมีการบูรณาการใหเขากับเศรษฐกิจโลกใหสมบูรณ มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่เทาเทียมกัน มีขีดความสามารถในการแขงขันสูงเปนตลาดฐานการผลิตเดียว ซึ่งที่กลาวมาทั้งหมดจะ
อยูใน Project Proposal
คําถามการวิจัยในชุดโครงการฯจะมีการตอบโจทยเปนระยะๆ คือ 6 เดือนของปแรก ปแรก
6 เดือนของปที่2 ปที่ 2 6 เดือนของปที่ 3 และปที่ 3 และจะมีแนวการตอบโจทยการวิจัย ดังนี้
1. ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับระบบสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับ
สมรรถนะของประชาชน ภายใต ก ลไกสถาบั น การศึ ก ษา หน ว ยงานรั ฐ และสถาบั น เกษตร ควรมี
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องคป ระกอบอยางไร จึงจะชว ยเสริมพลังซึ่งกัน และกัน ในการสรางสมรรถนะแกเ กษตรกรและผูที่
เกี่ยวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ
2. แนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรีย ควรดําเนินภายใตระบบและกลไกอยางไร
จึงจะลดความเหลื่อ มล้ําและสรางความสามารถในการแขงขั น แกเ กษตรกรรายยอ ยตามเปาหมาย
ของยุทธศาสตรประเทศ โดยมีเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินเปนเกษตรกรรายยอย
3. แนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรีย ควรดําเนินภายใตระบบและกลไกอยางไร
จึงจะสามารถนําประโยชนสูเกษตรกรรรายยอยและผูบริโภคไดอยางยั่งยืน เกษตรกรมีอยูอยางมี
ความสุขจากการมีสุขภาวะดีและผูบริโภคไดรับประโยชน
4. แนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สูชุมชนเพื่อใชเปนกลไกในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุ มชนและการเชื่อ มโยงธุ รกิจสิน คาชุ มชนสูส ากล ควรดํ าเนิน การภายใตระบบและกลไก
อยางไรจึงจะสามารถยกระดับมูลคาเพิ่มและธํารงไวซึ่งเอกลักษณสินคาไทยในประชาคมโลก
วัตถุประสงคชุดโครงการฯระยะที่ 7 คือ
1. สรางและพัฒนาระบบสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะของประชาชน
ในภาคการเกษตรใหมีความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่ม (Moving Up Value Change) ขาวอินทรียที่
ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่ม (Moving Up Value Change) ผักอินทรียที่
ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
4. เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สูชุมชนเพื่อใชเปนกลไกการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงสินคาชุมชนสูสากล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย มีดังนี้ คือ
1. ไดองคความรูที่จะเปนขอเสนอเชิงนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อลดชองวางเชิงนโยบาย
เปนการยกระดับสมรรถนะการแขงขัน การลดความเหลื่อมล้ํา และการปรับเปลี่ยนสูการผลิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
2. องคความรูตัวแบบการปฏิบัติที่ดี ตลอดจนขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนากลไก
และระบบการเรียนรูสูชุมชน ที่มีการบูรณาการระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ และสถาบัน
เกษตรกร
3. ได Smart Farmers, Smart Teachers, Smart Officers และ Smart Entrepreneurs
ที่มีสมรรถนะพรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ
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4. เกิ ด เครื อ ข า ยภาควิ ช าการ ที่ บู ร ณาการความร ว มมื อ ระหว า งสถาบั น การศึ ก ษา
สถาบันเกษตรกร หนวยงานรัฐมีการเสริมพลังที่จะสรางสมรรถนะแกเกษตรกร
5. เกิดเครือขายธุรกิจขาวอินทรียที่เชื่อมโยงหุนสวนและภาคีพันธมิตรภายใตโซอุปทานสู
สากล
6. เครือขายธุรกิจผักอินทรียที่เชื่อมโยงหุนสวนและภาคีพันธมิตรภายใตโซอุปทานสูสากล
7. เกิดภาคีที่ตระหนักในแนวทางการคาที่เปนธรรมที่เขามามีสวนรวมใน Farmer Shop
เปนกลไกการสรางฐานเศรษฐกิจชุมชน
การทําชุดโครงการฯเปนการยกระดับ 2 เรื่อง คือการสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับกิจกรรม
โดยจะมีการวิจัย และพัฒนา ออกแบบนวัตกรรมโดยมีก ระบวนการวางแผนและผลิตตามเปาหมาย
การกระจายการทํ า งาน สํ า หรั บ ผู อํ า นวยการสถาบั น ฯและที ม กลยุ ท ธ จ ะช ว ยสนั บ สนุ น วิ เ คราะห
สถานการณและพัฒนา เปนพี่เลี้ยงวางกรอบการวิจัย ใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยเจรจาและเชื่อมโยงภาคี
วางกรอบการนําไปใชประโยชน ถอดบทเรียน จัดการความรูสูภาคี ติดตามประเมินผลและหนุนเสริม
ตอไปก็ขอความรวมมือ หัวหนาโครงการทุกโครงการ ใหทุกโครงการทํา Gantt Chart
ตารางกิจกรรม ใหเสร็จสิ้นมีกําหนดสงภายใน 2 สัปดาห โดยใหทําตารางกิจกรรม 1 เดือนแยกเปน 4
สัปดาห โดยในระยะแรกจะใหทีมกลยุทธตามลงพื้นที่ เพื่อดูสถานการณ จะไดรูวาใน 12 เดือนแตละ
โครงการมีกระบวนการอยางไร อีกแผนหนึ่งอยากใหหัวหนาโครงการ วางแผนเขียนกิจกรรมใหชัดเจน
วาในแตละสัปดาหจะมีกิจกรรมอะไร กลุมเปาหมายคือใคร สถานที่ที่ไหน ผลลัพธที่คาดหวังเปนอยางไร
แตถาสามารถDesign ออกมาไดก็จะได Logical Framework ตามที่คาดหวัง และสถาบันฯก็จะสามารถ
ลงไปสนับสนุนได โดยกําหนดใหการเขียนแผนวิจัยมีแบบแผนเดียวกัน
ตัวอยาง ตารางกิจกรรม
วัน/เดือน/

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

สถานที่

ผลผลิต/ผลลัพธที่
คาดหวัง

ป
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ตอ ไปจะกลาวถึงชุด โครงการฯแตละโครงการ โดยจะเริ่มที่โ ครงการวิจัย การยกระดับ
มูลคาเพิ่มขาวอินทรีย เปนโครงการแรก
โครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรีย
รศ.ศานิต หัวหนาโครงการ การวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกร
รายยอย กลาววา กอนอื่นตองลงพื้นที่เพื่อทําความรูจักสมาชิกที่เขารวมโครงการ โดยจะมีคุณนิคม
จัดหาไว ใน 6 เดือนแรกจะทําความรูจักวากอนที่จะมารวมโครงการฯ ชาวนาแตละคนมีการผลิต
อยางไร มีสภาพการใชปจจัยอยางไร ไดผลผลิตตอไรเทาไหร ตองทราบขอมูลเบื้องตนกอน เพื่อเปนฐาน
ในการเปรียบเทียบวาเมื่อผาน 1 ป มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นหรือไม ตนทุนลดลง
รายไดเวลาขายเพิ่มขึ้นหรือไม ตองรูวาที่ปฏิบัติอยูเปนอินทรียจริงหรือเปลา ใชปจจัยการผลิตมากแค
ไหน
ปจจัยที่จะทําใหประสบความสําเร็จ ขอแรกตองเลือกพื้นที่และคนใหถูกตอง เพื่อใหไดผล
วิจัย ตามเปาหมายและเพื่อ ใหไ ดตัวแบบไปขยายผล ตองเลือ กสมาชิกที่เ ห็นดวยและตั้งใจจะทํางาน
รวมกัน
คุณนิคม หัวหนาโครงการนักวิจัยรวม การวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียที่ผลิต
โดยเกษตรกรรายยอยไดเลือกกลุมเปาหมายที่จังหวัดอํานาจเจริญ โดยจะนําตัวแบบของขาวคุณธรรม
ไปขยายผลตอ ตอนนี้มีประมาณ 50 ทานที่สมัครใจเขารวมเปนชาวนานักวิจัย
ผูอํานวยการสถาบันฯ กลาวเสริมวา ในชวงแรกของโครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่ม
ขาวอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย จะเปนการ Pre-survey โดยมีงบประมาณโดยรวม 650,000
บาทที่วางไวในป 2557 ซึ่งขอมอบหมายใหหัวหนาโครงการและหัวหนาโครงการนักวิจัยรวมไปตกลงกัน
แตมีขอแนะนําใหมีการเก็บฐานขอมูลใหละเอียด เมื่อครบ 1 ปจะไดเห็นความเปลี่ยนแปลง เมื่อดําเนิน
โครงการครบ 3 ปจะเห็น ฐานการยกระดับมูลคาเพิ่ม รวมไปถึงทักษะความรู โครงการฯนี้มีการรั บ
สมาชิกแค 50 คน ซึ่งอาจารยศานิต จะเปนผูออกแบบสอบถาม อาจจะมีนิสิตเขาไปรวมลงพื้นที่ แลว
คุณนิคม ดูแลเรื่องพื้นที่และประสานงานสมาชิกทั้ง 50 คน จะตอ งมีการวางเปาหมายที่ชัดเจนที่จะ
สามารถตอบโจทยการยกระดับการผลิต วามีวิธีการอยางไรและเกิดผลอยางไร ตองถอดบทเรียนและ
ขยายผล
สิ่งที่ค าดหวั ง ใน 1 ปจะมีก ารปรับ เปลี่ย นกระบวนการหาปจจั ย การผลิต การผลิต การ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว กอนอื่นตองมีแผนธุรกิจ โดยทีมกลยุทธจะชวยทํา Format การวางแผนธุรกิจ
เพื่อใหชาวนารูวาขาวที่ผลิตไดมีชองทางไปไหน เปนการยกระดับการจัดการความรูใหเกษตรกร และ
การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียรวมกับภาคี การถอดบทเรียนการวิจัยครั้งนี้จะมี
Story เดิมเปนเรื่องเลาวาทําอยางไร กอนจะมีการ Change
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ความคาดหวังจากผลผลิตจากแตละชุดโครงการฯ ในระยะเวลา 6 เดือน คือ
- มีภาคีเครือขายพันธมิตรเขารวมโครงการ
- มีเปาหมายรวม มีกรอบทิศทางเชิงกลยุทธและแผนธุรกิจ
- มีการพัฒนาตามแผนธุรกิจ
- มีระบบฐานขอมูลการผลิตของเกษตรกรกอนเขาและกระบวนการ
- มีกรอบแนวทางการรับรอง ตรงนี้ผลผลิตคือ 6 เดือน
ในสวนผลผลิต 1 ปจะมีรายละเอียด ดังนี้
- มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแผนการผลิ ต ต อ งสะท อ นให เ ห็ น แผนการผลิ ต ที่ จ ะสามารถ
นําไปใหความรูได
- มีแผนรวบรวมจําหนายผลิตภัณฑในปที่ 1
- มีโมเดลธุรกิจและเครือขายที่มีการพัฒนา โดยมีกลุมเปาหมาย 50 คนเปนกลุมนํา
รอง
- มีการประเมินผลเรื่องผลิตภาพ คุณคาเพิ่ม ในระหวางปก็ตองมีการทํางบประมาณไป
ดวย
โครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรรายยอย
คุณอรุษ หัวหนาโครงการฯกลาววา จากที่อาจารยจุฑาทิพย ไดชวยเรื่องตลาดสุขใจตั้งแต
4 ปที่ผานมา ทําใหไดบทเรียนจากการทําโครงการฯที่ผานมา ในการทําการวิจัยครั้งนี้ มีกลุมเปาหมาย
เปนเกษตรกรประมาณ 60 คน โดยจะประกอบดว ยกลุม ยอ ย 3 กลุม ซึ่ งแตล ะกลุมจะมี ศัก ยภาพ
และจิตวิญญาณไมเหมือนกัน เพื่อที่จะไดเห็นกระบวนการเรียนรูที่แตกตางกัน โดยทั้ง 3 กลุมตองเขาใจ
เรื่ องเกษตรอิ น ทรี ย ที่ ไ ม ใ ชแ ค ก ารไม ใ ช ส ารเคมี แต ตอ งเป น วิถี ชีวิ ต โดยจะตอ งมี รู ป แบบที่ ชั ด เจน
เพื่อเปนกําลังใจและเปนตัวอยางใหเกษตรกรกลุมอื่น ในการเชื่อมตลาดในเรื่องการผลิตและการตลาด
ก็จะใชโรงแรมสวนสามพรานเปนกลไกการตลาดโดยซื้อจากพอคาแมคาที่ตลาดสุขใจกอน
การที่จะทําเกษตรอินทรียเรื่องการตลาด เรื่อง Creative คิดวาเปนเรื่องที่ตองเกิดขึ้นจาก
ขางในจากจิตวิญญาณของเกษตรกรเอง ในชวงแรกก็ตองนําเรื่องตลาดมาคุยกันกอน ซึ่งแตละกลุมก็จะ
มีมาตรฐานที่แตกตางกัน แตก็เปนขอดีเพราะตองการเก็บตัวเลขในเชิงวิชาการ เชน ในขั้นแรกจะเก็บ
ขอมูลวาใน 1 ตารางกิโลเมตรจะสามารถปลูกผักไดกี่กิโลกรัม และจากที่โรงแรมตอนนี้มีความตองการ
ผักหลากหลายและตองการทุก 3 วัน เพราะฉะนั้นตองมีการวางแผนการผลิตอยางชัดเจน ตองวาง
แปลงอยางละเอียด สวนฝายซื้อตองเขาใจการผลิตตามฤดูกาล และในพื้นที่ 100 % ก็ตองวางแผน เชน
50% จะสงใหโรงแรมฯเปน Contract Farming อีก 30% สงใหผูสงออก อีก 20% ขายที่ตลาดสุขใจหรือ
บริโภคเอง
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ผูอํานวยการสถาบันฯ กลาววา ประเด็นที่คุณอรุษ กลาวมานาสนใจมาก เนื่องจาก Gaps
ของประเทศ ที่สอนการผลิต แนะนําเทคนิคการผลิตมีเยอะ ซึ่งเราจะไมทําแลว แตในเรื่องการวางแผนที่
จะสามารถสงออกไดตาม Contract Farming และที่สําคัญคือการตลาดตองสรางแบบเครือขาย
Networking มีพันธมิตรและหุนสวน โดยอยากใหมีสื่อมวลชนมาติด ตามการทํ างาน เพื่อจะไดเปน
ตัวอยางใหเกษตรกรกลุมอื่นใหไดแนวทางการปลูกผักเกษตรอินทรีย สวนในเรื่องผลผลิตและผลลัพธ
ขอใหทีมวิจัยไปรวมกันวางแผนแลวนําแผนการวิจัยมาเสนอ
คุ ณศุ ภชั ย ไดก ลาวเสริมถึงการทํางานของสถาบัน ฯ วาการทํางานในชุด โครงการตอ ง
รว มมือ กัน เน น การเป น ผูนํ า สรา งตั ว แบบ ยกตั ว อย างเชน คุ ณ นิค ม อยากให มีตั ว แบบใหกั บ คนใน
ประเทศ และในปจจุบันสหกรณที่จดทะเบียนก็ลมไปหลายสหกรณ เนื่องจากไมรูวิธี How to ไมสามารถ
ตอบโจทยประเทศได การทํางานของโครงการฯตองเนนการสรางชุมชนใหมีความรูระบบการใชธรรมาภิ
บาล แตไมไดสอนวาธรรมาภิบาลคืออะไร แตจะสอนวาจะทําอยางไรใหเกิดธรรมาภิบาล ตองมีการ
ปฏิบัติ มีการเชื่อม Value Chain ตองทําใหเกษตรกรเขาใจวา ไมมีโครงการรับจํานําก็สามารถอยูได สิ่ง
สําคัญคือเกษตรกรตองลดอบายมุขและชนะใจตนเองกอน
การทํางานของสถาบันฯ มีรูปแบบชาแตหนักแนน จะนําคนไปสูการปฏิบัติ ใหเปนผูนําและ
สามารถเปนวิทยากรตอไปได
โครงการการวิจัย และพัฒนาระบบสนับ สนุนสงเสริม การเรีย นรูเ พื่อ ยกระดับ สมรรถนะการ
แขงขัน
คุณณัฐ ฐภัก ค หัว หนาโครงการมองภาพชุดโครงการฯในสวนที่จะรวมการทํางานครั้งนี้
วามีกลุมเปาหมายคือเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งจากโครงการฯที่ไดรับผิดชอบ
เปนการยกสมรรถภาพหรือทําอยางไรใหเกษตรกรมีสภาพความเปนอยูและอยูอยางมีคุณคามากขึ้น
ซึ่งสมาชิกมีหลากหลายแตยังไมมีองคความรูหรือองคประกอบที่จะทําใหเห็นคุณคาของตนเองหรือทํา
ประโยชนกั บ คนอื่น และมองวาถาโครงการฯจะชว ยสมาชิกไดในสว นนี้ก็ จะเป นประโยชนมาก และ
เนื่องจากเครดิตยูเนี่ยนมีทุกจังหวัดในประเทศไทย คิดวาการวิจัยฯจะดึงศักยภาพของบางกลุมในบาง
ภาค มาเปนตัวอยางที่บางกลุมบางคนมีอยูแลวใหคิดและมีองคประกอบการทํางานใหมากขึ้น โดยหวัง
วาอาจารยจุฑาทิพย จะมีองคประกอบและความรูมาชวยเสริมการวิจัย โดยจะขอปรึกษาอาจารยที่จะ
ทําโครงการฯนี้ โดยจะคัดกลุมเปาหมายที่อาจจะนอย แตเปนตัวอยางที่มีคุณภาพจึงขออยากปรึกษาให
สถาบันฯชวยในเรื่องหลักสูตร
ผูอํานวยการสถาบันฯ กลาวตอวา จากคําถามวิจัยที่ไดโยงไปถึงสถาบันเกษตรกร เลยมอง
ถึง NGO ที่จะขับเคลื่อนเครือขายไดดี สําหรับโครงการนี้คงตองมีการคุยรายละเอียดกันอีกครั้ง ในการ
ทํางานอยากใหมีการรวมที่จุดกลาง ก็คือสํานักงานใหญสหกรณเครดิตยูเนี่ยนกอนแลวปที่ 2 คอยขยาย
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ลงไปสาขา ตอนนี้อยากใหมองผูนําสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่มีทุน ที่จะไปทิศทางเดียวกัน จะเปนผูจัดการ
หรือกลุมที่เนนชุมชนกับเกษตรกร ไมเนนสถาบันหรือองคกร แลวตองการยกระดับตนเอง

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไก
สถาบันการศึกษา
อาจารยสุกิจ หัวหนาโครงการฯ กลาวถึงคําถามวิจัยคือ ตัวแบบแนวปฏิบัติสําหรับระบบ
สนับสนุนสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะของประชาชนภายใตสถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ
สถาบันเกษตรกร ควรมีองคประกอบอยางไร ก็ไดตีความวาองคประกอบของสถาบันคือองคกร ภาคี
เครือขาย สวนจุดแข็งคือวิธีการดําเนินงานกับตัวเกษตรกร เนื่องจากมีเปาหมายคือผลิตหรือสงเสริม
การยกระดับของเกษตรกร แตเนื่องจากหนวยงานเปนสถาบันการศึกษา จะมีบทบาทหลักในเรื่องการ
จัดการศึกษา หลักสูตร กระบวนการการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหไดคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียนและเกษตรกร ตัวอยางเชน ทําใหเปนมนุษยอินทรีย หรือที่เรียกวา Organic Intelligent โดยวิถีชีวิต
จะผูกพันธุกับอินทรีย
การตอบโจทยที่มองไวก็คือ การสรางผูประกอบการ ตรงนี้จะเชื่อมกับคุณวินัย และเครดิต
ยูเนี่ยนในเรื่องเงินทุนและพื้นที่ ไดมีการคุยกับอาจารยหลายๆทานวาถาเราสามารถสรางตรงนี้ไดแลว
จะลงไปคุยกับเด็ก ครู ผูปกครองใหเห็นภาพความเขาใจที่ชัดเจน แลวนาจะสรางผูประกอบการอินทรีย
โดยอินทรียในที่นี้หมายถึง จิตวิญญาณที่เปนอินทรีย แตไมถึงศีล 5 เนื่องจากเปนชุมชนมีชาติพันธเยอะ
จะมีการรวมกลุมเปนผูประกอบการ มีการบริหารจัดการที่ดีทั้งหมด จะมองความสัมพันธเชื่อมโยง
ผู อํ า นวยสถาบั น ฯ แนะนํ า ว า โครงการของอาจารย สุ กิ จ อยากได ผ ลลั พ ธ เ ป น Smart
Teachers เปนการตอบโจทยวาสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักเรียนอาชีวะสูสังคม ควรจะทําอยางไรใหได
Smart Teachers ในปแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการวิจัยที่กอตัว มีอาจารยสุกิจ มาบริหาร จะมี
ขอเสนอวาอาชีวะ นาจะทําอยางไร มีหลักสูตรอะไร เมื่อผานการ SWOT แลว ทิศทางอาเซียนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนผูเรียนอาชีวะที่จบไปนาจะมีสมรรถนะมาตรฐานแบบไหน อาจจะมีการจัดหลักสูตร มี
รอบทดลองกอน ในปแรกอาจจะมีการพัฒนารายวิชากอน ซึ่งอาจจะไดหลักสูตรในระยะตอมา และ
หลังจากนั้นก็จะมีการประเมินผล
อาจารยสุกิจ กลาวเสริมวา โจทยของการจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศ เพื่อผลิตกําลัง
นักศึกษา ปวช. ปวส. ใหเขาสูภาคเกษตรกรรม เปนการพัฒนาอาชีพ โดยตองแกความผูกพันธและ
ความเคยชินจากการเปลี่ยนแปลงที่มีภาคอุตสาหกรรมเขามา ก็ตองคอยๆปรับไปเรื่อยๆ แตการที่จะได
Smart Teachers จะตองพึ่งพาสถาบันฯ ในเรื่องการเติมเต็มใหความรู เปลี่ยนมุมมองโลกทัศน เชน การ
คิดแบบครูนอกกรอบ อยางชุดโครงการฯที่อาจารยมอบหมายใหทําก็เปนการคิดนอกกรอบ
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หัวหนาโครงการ การวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขัน
ผานกลไกหนวยงานรัฐ
คุณวินัย หัวหนาโครงการฯ ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ในการทํางานของสปก.วา มีหนาที่
หลั ก สํ า คั ญ 2 อย า งคื อ 1.จั ด ที่ ดิ น ให กั บ เกษตรกรที่ ไ ม มี ที่ ดิ น ทํ า กิ น ไม ว า จะเป น ผู ที่ เ รี ย นจบด า น
การเกษตรหรือผูที่ไมมีที่ทํากินที่มีคุณสมบัติพรอมที่จะรับที่ดินสปก. สามารถรับที่ดินของสปก.ไปทํา
การเกษตรได 2. สงเสริมอาชีพ เนื่องจากที่ดินของสปก.กรรมสิทธิ์เปนของสปก. ไมไดตกเปนของผูไดรับ
ที่ดิน การสงเสริมอาชีพจึงเปนเรื่องสําคัญที่สปก.ตองสนับสนุนใหผูไดรับที่ดินสามารถประกอบอาชีพ
อยางยั่งยืนได
การทํ า งานของอาจารย จุ ฑ าทิ พ ย ที่ ผ า นมา ทํ า เห็ น ระบบการเชื่ อ มโยงที่ ต รงกั บ
วัต ถุป ระสงคก ารดํ าเนินงานของสปก. และตามที่อาจารยตั้งโจทย ในเรื่องขีด ความสามารถในการ
แขงขัน ก็เห็นดวยวาเปนเรื่องสําคัญ หนวยงานควรจะสรางขีดความสามารถในองคกร
จากการที่ไดประชุมกับอาจารยจุฑาทิพย ไมต่ํากวา 3-4 ครั้ง ในเชิงนโยบายทําใหโครงการ
เริ่มมีความชัดเจนขึ้น วาควรมีการขับเคลื่อนอยางไร ขณะนี้ไดทําการคัดเลือกเจาหนาที่สปก. ที่อยูเขต
ปฏิรูปที่ดินประมาณ 20 กวาทาน มีการเตรียมความพรอมของคนเขารวมโครงการที่ชัดเจนขึ้น ในเรื่อง
คุณสมบัติ อายุ ความรู ทัศนคติหรือความสามารถตองมาดูใหละเอียด แตในเรื่องการขับเคลื่อนจะขอ
ลงรายละเอียดถึงเรื่องการเตรียมความพรอมกอน ตอนนี้จะยังไมลงรายละเอียดเชิงลึก เนื่องจากจะขอ
ปรึกษาอาจารยกอน สวนในเรื่องสถานที่และพื้นที่ดําเนินการไมมีปญหาอะไร แตสิ่งที่สปก.คาดหวังไวก็
คือ ในระยะที่2 ที่อาจารยจุฑาทิพยไดเสนอไวเบื้องตนวาโครงการนี้นาจะเปนรูปธรรมขึ้นและถาเรา
สามารถใหเครดิตผูเขารวมโครงการไดก็จะเปนประโยชน จากที่ไดปรึกษากับอาจารย อาจารยไดพูด
เรื่อง ตอบโจทยชีวิต ที่จะเปนแรงบันดาลใจใหมีผูรวมงานกับสปก. อยางภาคภูมิใจและมีความสุข ซึ่งใน
สวนนี้สปก. มีความพรอม หลักสูตรจะเปนตัวแบบ Smart Officers ที่นาจะเปนประโยชน อีกสิ่งหนึ่งที่
คาดหวังคือเรื่องความเสมอภาคกับการทํางานคิดวาตองเกิดในระยะอันสั้น ถาหนวยงานรัฐเขมแข็ง
Smart Officers ก็จะสามารถขับเคลื่อนไปได การสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมไมไดจะสราง
เฉพาะตัวเจาหนาที่แตตองสรางไปถึงตัวเกษตรกร คิดวาหลักสูตรนี้นาจะเปนประโยชนกับองคกรมาก
ผูอํานวยการสถาบันฯ กลาววา คุณวินัย จะเริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธของการบริหารจัดการ
หน ว ยงาน ฉะนั้ น ขอให ทํ า รายละเอี ย ดแผนการวิ จั ย มาก อ น ส ว นในเรื่ อ งความเสี่ ย งจากการวิ จั ย
ผูอํานวยการสถาบันฯจะแยกออกไปเปน 2 สวน สวนแรกก็คือหนวยงาน สปก. อีกสวนหนึ่งคือสันนิบาต
สหกรณที่จะมารวมงานกัน เพราะคําวาสถาบันเกษตรกรอยากจะใหกวางไปถึงสหกรณการเกษตรดวย
ขอฝากคุณวินัย วาโจทยของสปก. จะตองมี Outlet ที่จะใหหลักสูตร Smart Officers ลงไปขับเคลื่อน
สถาบันเกษตรกร อาจจะมีสหกรณ สปก. กลุมหรือวิสาหกิจชุมชนตองมองผาน 20 คนที่รวมหลักสูตร
Smart Officers ไปพัฒนากลุมหรือองคกรอยางไร จะตั้งขึ้นใหมหรือใชกับเอาวิสาหกิจในพื้นที่เดิมหรือ
สหกรณสปก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน
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คุณวินัย กลาวตอวา จากที่ไดหารือ เพิ่มเติมกับกลุมที่รับผิดชอบทั้งหมด กลุมวิส าหกิจ
และสถาบันเกษตรกร ก็คิดวานาจะมีการขับเคลื่อนในระยะที่ 2 ระยะที่3 ตอไป ใหมีการทํางานที่ชัดเจน
และมีระบบวิชาการเขาไปรองรับ ที่จะเปนประโยชนในระยะยาวเพราะฉะนั้นการสรางความเขมแข็ง
ในการขับเคลื่อนเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งคิดวาความสุขอยูไดไมนานแตเรื่องการกินอยูจะเปนความยั่งยืน
ผูอํ านวยการสถาบั น ฯ กลา วเสริมว า โครงการของสปก. เปน ประโยชนกับ ผู ที่เ ขารว ม
โครงการตั้งแตในระยะแรก และถึงแมไมไดรวมโครงการในระยะตอไป แตก็เปนประโยชนที่จะไดความรู
จากสปก. ถาในอนาคตมีผูสนใจอยากเปนเกษตรกรก็จะรูวาตองมีแนวทางอยากไร ติดตอกับหนวยงาน
ไหนไดบาง
อาจารยสุกิจ กลาวเสริมวา ในระดับการพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหมที่เขาหลักสูตรของคุณ
วินัย สิ่งแรกที่ตองบอกผูเขารวมหลักสูตร คือการเขาไปในที่ดิน ที่น้ําไหล ไฟดี ไถพรวนแลว เปนเรื่อง
ความฝน เนื่องจากพื้นที่ไมไดสม่ําเสมอทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะตอบตัวเองไดวา พอมี พอกิน
พออยู ตอ งออกแบบชีวิต กอ นเขาสูก ระบวนการจัด การเชิงพื้น ที่ เปน แนวทางความมั่น คงในอาชี พ
หลังจากนั้นถาทําตอเนื่องไปอีกปสองป ผานกระบวนการชี้วัด ก็ตองมาดูวาดานไหนที่มีความถนัดที่สุด
ที่คิดวาจะทําตอไปในอนาคต ดานไหนคือความยั่งยืน สิ่งแรกหลังจากที่มีความตั้งใจแลว สิ่งสําคัญคือ
ตองพอมี พอกิน
คุณวินัย กลาววา กอนลงพื้นที่จะมีทีมที่ปรึกษา ทีมอาจารย ทีมสปก. ทีมบูรณาการ เขา
มาวิเคราะหและวางแผน โดยจะเริ่มเขียนแผนตามที่อาจารย มอบหมายกอน โดยกําหนดตัวชี้วัดคือ
การเคลื่อ นตามแผน การตอยอด การขยายผล โดยตองมีการวางแผน การจัดงบประมาณและการ
ติดตามประเมินผล
ผูอํานวยการสถาบันฯ กลาววา ไดเห็นวาหนวยงานสปก. มีความตั้งใจในการทําโครงการฯ
และไดมีการวางแผนการดําเนินการแลว สวนตอไป ขอใหรองผูอํานวยการสถาบันฯ ฝากกระบวนการ
บริหารจัดการในขั้นตอไป
รองผูอํานวยการสถาบันฯ กลาววา แผนชุดโครงการยอยแตละโครงการตองมีแผนการวิจัย
ชุดโครงการ โดยหลังจากที่นักวิจัยทุกโครงการไดทําตารางกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวใหสงกลับมาให
สถาบันฯทาง E-mail สําหรับเรื่องงบการวิจัยจะมีการโอนใหหัวหนาโครงการตามแผนการวิจัยแตละ
โครงการ
ผูอํานวยการสถาบันฯ กลาวเสริมในเรื่องการสงแผนการวิจัยวา หลังจากแตละโครงการสง
แผนการวิจัย มาแลว สถาบั น ฯจะมาดู แตล ะโครงการและจะสงตอ ใหกับ สกว. ขอใหทุก โครงการใช
Logical Framework โดยตองมีการ Manage มีตารางกิจกรรมที่จะทําใหสะดวกในการดําเนินแผนการ
วิจัย และถาโครงการไหนมีแผนอยากใหทีมกลยุทธชวยลงพื้นที่ ก็จะจัดทีมกลยุทธให โดยจะชวยดูใน
เรื่องการวิเคราะหสถานการณ การวางแผน เปนวิทยากร แตตองมีทีมรับชวงตอจากทีมกลยุทธ ในเรื่อง
งานวิจัยที่ตองประสานงานก็อยูในภาระความรับผิดชอบของทีมกลยุทธ ที่เปนตัวตรงกลาง
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สุ ด ท า ยขอฝากเรื่ อ ง “วารสารฅนสหกรณ ” ที่ เ ป น วารสารที่ มี บ ทความเกี่ ย วกั บ ชุ ด
โครงการฯ มีเรื่องตัว SEE มีองคความรู นวัตกรรมที่อยูในตางประเทศที่เปน Success Case โดยเฉพาะ
เปนการสืบคนขอมูลขาวสารหลังจากการดําเนินโครงการวิจัย จึงอยากขอความรวมมือใหนักวิจัยทุก
ทานสมัครเปนสมาชิกฯ “วารสารฅนสหกรณ” เพื่อรับขอมูลขาวสารจากการวิจัยและเปนแหลงความรู
สําหรับนักวิจัยทุกทาน
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
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รายงานการประชุม
พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
โครงการ “พัฒนาสมรรถนะผูนําสหกรณสูการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ”
ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 เวลา 10.00 - 10.30 น.
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รายชื่อผูเขารวมลงนาม
ทีมงานสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
1. คุณวิฑูรย
แนวพานิช
ประธานกรรมการดําเนินการสสท.
2. คุณมานะ
สุดสงวน
รองประธานกรรมการดําเนินการสสท.
3. คุณทนงศักดิ์ กุลชูศักดิ์
รองประธานกรรมการดําเนินการสสท.
4. ดร.ธนภัทร
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการสสท.
5. คุณวิเชียร
พวงศรี
กรรมการดําเนินการสสท.
6. คุณสุรศักดิ์ วานิชกิจ
กรรมการดําเนินการสสท.
7. คุณสมพิศ
ทามี
กรรมการดําเนินการสสท.
8. คุณนันทนภัส ไกรทอง
เลขานุการประธานกรรมการสสท.
เลขานุการรองประธานกรรมการดําเนินการสสท.
9. คุณพิมพเดือน สารตา
10.คุณนพพันธ ลี้ฤทธิกุลชัย
ผูติดตามผูอํานวยการสสท.
11.คุณนฤธนัน ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ผูติดตามผูอํานวยการสสท.
12.คุณอนุรุธ
จันทรแสง
ทรัพยากรบุคคลสสท.
13.คุณอรนุช
กันภัย
หัวหนางานพัสดุสสท.
14.คุณฐากูร
โศภาวชิรากานต
หัวหนางานประชาสัมพันธสสท.
15.คุณจุรีรัตน กาญจนดี
เจาหนาที่ประชาสัมพันธสสท.
16.คุณศราวุธ
นุตมะ
เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณสสท.
17.คุณวีระวัฒน วิถีแมน
เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณสสท.
18.คุณสุทัศน
จันทรเงียบ
รองผูอํานวยการสํานักพัฒนาสหกรณฯ
19.คุณวิจิตร
จะโรจร
หัวหนาสถาบันพิทยาลงกรณฯ
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ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. รศ.วุฒิชัย
กปลกาญจน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร
2. ดร.ดํารงค
ศรีพระราม
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
3. ผศ.ดร.นุชนาถ มัง่ คั่ง
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
4. รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
5. ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
หัวหนาภาควิชาสหกรณ
สื่อมวลชน
1. คุณวารีทิพ
ปาละนันทนและทีมงาน รายการสันนิบาตสหกรณ ชอง 5
2. คุณทักสินธ
พันธศรี
รายการ DGW
3. คุณธพานา
เกษศาและทีมงาน
สถานีโทรทัศนชอง 9
4. คุณสุเมธ
ศรีจรรยา
หนังสือพิมพเกลียวเชือก
5. คุณอุทุมพร ทีลาม
สถานีวิทยุ มก.
6. คุณอนงค
ผลประเสริฐ
สถานีวิทยุ มก.
7.คุณโสภิต
ศรีประจบ
สถานีวิทยุ มก.
เริ่มพิธีลงนามเวลา 10.00 น.
เริ่มพิธีการลงนามโดย คุณ ผกามาศ ธนพัฒนพงศ พิธีกรในงานกลาวเรียนเชิญ ตอนรับ
ผูบริหารจากมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รองอธิการบดีฝาย
บริการวิชาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร หัวหนาภาควิชาสหกรณ และผูอํานวยการสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ ผูบริหารจากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณฯ รองประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณฯ กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ
ฯ ผูอํานวยสันนิบาตสหกรณฯ พรอมกันในหองพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โครงการ “พัฒนาสมรรถนะผูนํา
สหกรณสูการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ” และเรียน
เชิญ ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ดร.ธนภัทร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา กลาวรายงาน
ความเปนมา และวัตถุประสงคของพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการฯ ในครั้งนี้
ดร.ธนภัทร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ได
กลาวคํารายงานในพิธีลงนามครั้งนี้วา ในนามของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุก
ทานที่ไดกรุณาใหเกียรติมารวมงานในพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ โครงการ
“พัฒนาสมรรถนะผูนําสหกรณสูการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ประเทศ” ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย พิธีลงนามเกิดขึ้น
จากสันนิบาตสหกรณฯ รวมกับเครือขายชุมชนสหกรณระดับชาติ กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ป สหกรณไทย ซึ่งกําลังจะมาถึงในป 2559 โดยมีมติเห็นชอบรวมกันกําหนดให
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การศึกษาวิจัยดานการพั ฒนาสหกรณใหเปน กิจกรรมหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปการ
สหกรณไทย สันนิบาตสหกรณฯโดยผูอํานวยการ ไดมีการประชุมหารือรวมกับผูอํานวยการสถาบัน
วิชาการด านสหกรณ รองศาสตรจุ ฑาทิพ ย ภัท ราวาท เกี่ ย วกับ หั ว ข อ วิ จัย ในการพั ฒนาสหกรณ ที่
สามารถนําผลวิจัยนี้ ไปสูแนวทางการพัฒนาสหกรณทั้งระบบใหมีความเขมแข็ง กาวหนา อยางยั่งยืน
จึงเห็นชอบรวมกันวาการพัฒนาสหกรณใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตองใหความสําคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการสหกรณของผูนําสหกรณ การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ จึงมุงเนนที่
การศึก ษา วิ เ คราะหและวางกรอบแนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพของผูนํ าสหกรณ สูก ารเพิ่มคุ ณค า
สหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทย การพัฒนาหลักสูตรผูนําตามมาตรฐานสมรรถนะซึ่งมีระยะ
การดําเนินการทั้งสิ้น 3 ป ในนามของสันนิบาตสหกรณฯ ขอขอบคุณสถาบันวิชาการดานสหกรณและ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิท ยาเขตบางเขน ที่ใ หค วามอนุเ คราะหสัน นิบ าต
สหกรณฯ ในการสนับสนุนคณาจารยผูทรงคุณวุฒิดานสหกรณ บุคลากร ในการวิเคราะหและวางกรอบ
แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะผูนําสหกรณรวมกันตามมาตรฐานสมรรถนะ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให
ผูนํามีขีดความสามารถในการบริหารจั ด การสหกรณเ ปนกลไกสําคัญ ในการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร
ประเทศทั้งนี้สันนิบาตสหกรณฯหวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรับความรวมมือดวยดีจากสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการรวมกันดําเนินโครงการ “พัฒนา
สมรรถนะผูนํ า สหกรณ สูก ารยกระดั บ ขี ด ความสามารถของสหกรณ ใ นการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร
ประเทศ” ตอไป
หลังจากนั้น พิธีกร ไดกลาวขอบคุณ ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยที่ได
กลาวถึงความเปนมาใหสื่อมวลชนไดทราบวาในป 2559 นี้ การสหกรณของไทยจะครบรอบ 100 ป
โครงการนี้ถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะพัฒนาสมรรถนะผูนําสหกรณ เพื่อเตรียมความพรอมและเปนการ
พัฒนาประเทศ และไดเรียนเชิญทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รองศาสตรจารยวุฒิชัย
กปลกาญจน ไดกรุณากลาวคํากลาวแสดงเจตนารมณถึงความรวมมือครั้งสําคัญครั้งนี้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกลาวเจตนารมณในการรวมมือครั้งนี้วา ในนาม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับเกียรติมาเปนประธาน ในพิธีลงนาม
ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการ ว า ด ว ย โครงการ “พั ฒ นาสมรรถนะผู นํ า สหกรณ สู ก ารยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของสหกรณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ” ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โครงการความรวมมือทางวิชาการฉบับนี้ จะดําเนินการภายใต
กรอบระยะเวลา 3 ปเพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการสหกรณของผูนําสหกรณ ซึ่งถือวา
เป น สิ่งสํ าคั ญ อยางยิ่ง เพราะนอกจากจะชว ยยกระดับ การพัฒนาขบวนการสหกรณแลว ยังจะเกิด
ประโยชน กั บ ชุ ม ชน สั ง คมและประเทศชาติ ใ นภาพรวม มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เ ป น
สถาบันอุดมศึกษาที่สอนเรื่องสหกรณ โดยมีทั้งภาควิชาสหกรณและสถาบันวิชาการดานสหกรณ ซึ่ง
เป น ส ว นหนึ่ ง ของคณะเศรษฐศาสตร ที่ ดํ า เนิ น ด า นการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ที่ เ จาะลึ ก ใน
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รายละเอียดของศาสตรดานสหกรณ กอใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้น
องคความรูและนวั ตกรรมที่ไ ดจะถู กนํ าไปประยุกตใชอยางเปน รูป ธรรม ทั้งในระดับ ชาติ ขบวนการ
สหกรณและชุมชนตอไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงมีความยินดีอยางยิ่งที่จะใหความรวมมือ
ทั้งดานคณาจารย นักวิจัยและมาตรการสนับสนุน ดานการรับรองคุณวุฒิแกผูนําสหกรณ เพราะเปน
เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ จํ า เป น ต อ พื้ น ฐานก ารพั ฒ นา ป ระเท ศ อี ก ทั้ ง ยั ง ส อดคล อ งกั บ เอก ลั ก ษ ณ
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่วามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพื่อความกินดีอยู
ดี ข องชาติ ด ว ย ท า ยนี้ ขออวยพรให ก ารดํ า เนิ น การตามบั น ทึ ก ความร ว มมื อ ในครั้ ง นี้ บรรลุ ต าม
วั ต ถุ ป ระสงคที่มุงหวั งไวทุ ก ประการ ขอขอบคุณทางสัน นิบ าตสหกรณฯ ที่ใ หค วามไวว างใจใหรว ม
ดําเนินการโครงการนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาการดําเนินการตามการบันทึกความตกลงที่จะมีการลง
นามในวันนี้ก็คงจะบรรลุตามวัตถุประสงคของทั้ง 2 ฝายรวมกัน
พิ ธี ก รกล า วขอบคุ ณ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร และเรี ย นเชิ ญ คุ ณ วิ ฑู ร ย
แนวพานิช ประธานกรรมการดํ าเนินการสัน นิบ าตสหกรณฯ ไดกลาวเจตนารมณค วามรว มมือ ทาง
วิชาการครั้งนี้
คุณวิฑูรย แนวพานิช ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาต กลาวคํากลาวเจตนารมณ
ในนามของสั น นิ บ าตสหกรณ ฯ และขบวนการสหกรณ
และได ก ราบขอบคุ ณ ท า นอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนอยางยิ่งที่ไดใหความกรุณา ใหการสนับสนุนดานวิชาการแกขบวนการ
สหกรณแหงประเทศไทย โดยมีก ารบั น ทึก ขอ ตกลงความรว มมือ ในวัน นี้ ขอนําเรีย นวา สหกรณใ น
ประเทศไทยไดมีการนําเขามาใชเพื่อแกปญหาเรื่องเงินทุนใหกับสหกรณและไดจัดตั้งสหกรณครั้งแรก ที่
วัดจันทร จังหวัดพิษณุโลก โดยเรียกวาสหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใช จนถึงขณะนี้ยางเขาปที่ 98 แลว
จากการตั้งสหกรณแหงแรกเพื่อระดมทุนในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีสมาชิกจํานวน 15 คน
และมี เ งิ น ทุ น ในการดํ า เนิ น การป แ รกประมาณ 3,000 บาท ขณะได ไ ด มี ก ารพั ฒ นาและมี ค วาม
เจริญเติบโตทั้งดานเงินทุนและบุคลากร ขณะนี้มีจํานวนสมาชิกสหกรณทั้งประเทศตามตัวเลขของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณเกินกวา 11 ลานคนและมีสหกรณมากกวา 8,000 สหกรณ มีธุรกิจหมุนเวียนในปที่
ผานมามากกวา 2.2 ลานบาท แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาและการเจริญเติบโตตามลําดับทั้งดานธุรกิจ
และธุรกรรมตางๆ แตจากการดําเนินงานที่ผานมา ไดวิเคราะหแลววาขบวนการสหกรณมีปญหาและ
ขาดแคลนองคความรู ซึ่งทางสันนิบาตสหกรณฯมีความเชื่อมั่นวาทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มี
การสอนและงานวิชาการดานสหกรณจะสามารถสรางองคความรูใหกับขบวนการสหกรณได และถือวา
เปนโอกาสอยางยิ่งที่ไดรับความกรุณาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในวันนี้ที่จะรวมมือกันในการ
พัฒนาการบุคลากรสหกรณ โดยเริ่มตนจากงานวิจัยในเรื่องของการพัฒนาผูนําสหกรณวาผูนําที่อยูใน
ขบวนการสหกรณยังขาดอะไรและควรที่จะเติมเต็มในสวนไหน งานวิจัยถือเปนงานสําคัญอยางยิ่งและ
เปนภาระหนาที่หนึ่งของสันนิบาตสหกรณฯ แตดวยขอกฎหมายและขอจํากัดของสันนิบาตสหกรณฯ ทํา
ใหไมสามารถดําเนินการในดานนี้ไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยไดใหความรวมมือที่
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จะทําการวิจัยดานวิชาการในเรื่องผูนําสหกรณ ซึ่งมีความเชื่อวาถาโครงการนี้ประสบความสําเร็จ เมื่อ
ครบ 100 ปของสหกรณไทยสามารถเปนผลงานหนึ่งที่จะนําไปตอยอดและเผยแพรใหกับคนในขบวนการ
สหกรณทั้งกรรมการ ทั้งฝายจัดการและสมาชิกสหกรณที่มีอยูมากกวา 11 ลานคนใหมีองคความรู โดย
ยึดถือเอาธงของงานวิจัยครั้งนี้ เปนองคประกอบในการพัฒนาขบวนการสหกรณอยางถูกตองและถูก
หลักการทางวิชาการ จึงถือโอกาสนี้กลาวขอบคุณอีกครั้งและทางสันนิบาตสหกรณฯ และขบวนการ
สหกรณฯพรอมที่จะใหความรวมมือทั้งในกิจกรรมนี้หรือกิจกรรรมอื่นๆในการที่จะพัฒนาสหกรณ โดย
ที่ผานมาขบวนการสหกรณหวังพึ่งรัฐเปนที่ตั้งทําใหเกิดความลมเหลวที่ไดเห็นมา 90 กวาป การที่ไมคิด
พึ่งตนเอง คิดแตพึ่งคนอื่น วันนี้ทําใหเห็นความออนแอโดยเฉพาะในเรื่องวิชาการที่ขาดองคความรูอยาง
แทจริง ถาองคความรูที่ทางมหาวิทยาลัยมอบให จะกอใหเกิดประโยชนและจะเปนอานิสงคแกทุกทานที่
จะทุมเทในการใหความรูสหกรณ ขอบคุณครับ
พิธีกร กลาวขอบคุณทานประธานสันนิบาตสหกรณฯ และขอนําเขาสูพิธีลงนามขอตกลง
รวมมือ ที่ลงนามในโครงการ เรีย นผูบ ริหารรวมลงนาม โดยในฝายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกอบดวย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร หัวหนาภาควิชาสหกรณ ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในฝายสันนิบาต
ประกอบดว ย ประธานกรรมการดําเนินการสัน นิบาตสหกรณฯ รองประธานกรรมการดําเนิน การ
สันนิบาตสหกรณฯคนที่1 รองประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณฯคนที่3 และผูอํานวยการ
สั น นิ บ าตสหกรณ ฯ ได ร ว มลงนามและเชิ ญ สื่ อ มวลชนร ว มเป น สั ก ขี พ ยาน ข อ ตกลงทางวิ ช าการมี
ระยะเวลา 3 ป โดยทั้ ง 2 องคก รจะมุ งมั่น ในการพัฒนาสมรรถนะผูนํา สหกรณใ นการยกระดับ ขี ด
ความสามารถของสหกรณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ สู
การบรรลุวิสัยทัศนใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยกินดี อยูดี มีความเสมอภาคและ
เปนธรรม อีกทั้งเปนการยกระดับการจัดการเรียนรูแกผูนําสหกรณในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งใน
กรอบความรวมมือมีภารกิจ 5 ประการ คือ
1. เพื่อกําหนดตัวแบบมาตรฐานสมรรถนะสําหรับผูนําสหกรณ
2.เพื่อศึกษาสถานการณการพัฒนาผูนําสหกรณที่เปนอยูในปจจุบัน ขอจํากัด และชองวาง
ในการเขาถึงการเรียนรูสมรรถนะผูนําสหกรณ
3.เพื่อวางกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาผูนําสหกรณสูการยกระดับขีดความสามารถของ
สหกรณในการเปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ
4.เพื่อวางกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสมรรถนะสําหรับผูนําสหกรณ
การประเมินสมรรถนะ การรับรองคุณวุฒิ
5. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนําสหกรณตามมาตรฐานสมรรถนะ ตอไป
โดยทั้ง 2 องคกรจะนําความรูจากทั้ง 2 ฝายมารวมกันทําใหความรวมมือทางวิชาการครั้ง
นี้ประสบความสําเร็จ โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ใหการสนั บ สนุ นดานคําปรึก ษาแนะนํ าเพื่อ กําหนดตัวแบบมาตรฐานสมรรถนะสําหรับ ผูนําสหกรณ
รวมถึงการวิจัย การประเมิน ขอจํากั ดและชองวางในการวางกรอบยุทธศาสตร กรอบแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร การประเมินสมรรถนะและการรับรองคุณวุฒิผูนําสหกรณ ในสวนสันนิบาตสหกรณฯ
จะรั บ ผิด ชอบจัด หางบประมาณ การประสานงานภาคีเ ครือ ขายผูนํ าสหกรณเ ขารว มโครงการและ
รวมมือกับสถาบันวิชาการดานสหกรณในการศึกษาวิจัยและการนําไปใชประโยชนในขบวนการสหกรณ
ทั้งหมดคือสาระสําคัญของบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการครั้งนี้ หลังจากนี้ไดเชิญถายภาพทั้ง
2 องคก รเพื่อ ใหสื่อ มวลชนนํ าเสนอภาพขาวและเผยแพรถึง ผูนําสหกรณ เกษตรกรและผูส นใจให
รับทราบความรวมมือในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นตอไปอีก 3 ป เพื่อเปนรูปธรรมในการพัฒนาสมรรถนะผูนํา
นับเปนความสําคัญของประเทศที่การสหกรณของไทยกําลังจะครบรอบ 100 ปและเปนที่ประจักษชัด
แลววาสหกรณคือองคกรที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับประเทศไทยในขณะนี้ เพราะเปนองคกรที่ไมแสวงหา
กําไรแลว ก็ มุงมั่ นในการใหค วามรูท างวิชาการกับ ผูนําสหกรณ ซึ่งถือ เปน ผูมีบทบาทสําคัญ เพื่อให
สหกรณแพรหลายและนําความรูตามทานประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ โดยหวังวาองคความรู
จะแพรหลายไปถึง สมาชิกสหกรณ กวา 11 ลานคนที่จะไดความรูจากโครงการนี้ไดดวย
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ถือวาเปนสถาบันหลักในเรื่องของการสหกรณทุกประเภท
ทั้ง ในส ว นการจั ด ฝ ก อบรม สัม มนาให ขอ มู ล ความรู และขอเรีย นเชิญ ท านผู มีเ กี ย รติ แ ละสั น นิ บ าต
สหกรณฯทุกทานไดมาเขารวมสัมมนาประจําป ทุกวันที่ 15 กันยายน ซึ่งจะเปนวันครบรอบการกอตั้ง
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจะมีการประชุมสามัญ
ประจําปและจะมีเวทีก ลางใหแกเกษตรกรมารวมติด อาวุธทางปญญาและตอไปนี้ท างฝายสันนิบาต
สหกรณและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะมีความรวมมืออยางเปนทางการที่มีการบันทึกขอตกลงวาง
กรอบ แนวทางและการพัฒนาหลักสูตรการอบรมตางๆ โดยเฉพาะการวิจัยและถือวาเปนบทบาทที่
สํา คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ใ นฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนทางด า น
การเกษตรเปนแหงแรกของประเทศไทย และมีคณะเศรษฐศาสตรที่แตเดิมเปนคณะสหกรณ ซึ่งเปน 1
ใน 4 คณะแรกตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดรับมอบหมายใหมีการจัดตั้งสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ และบัดนี้ พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง ในโครงการ “พัฒนา
สมรรถนะผูนํ า สหกรณ สูก ารยกระดั บ ขี ด ความสามารถของสหกรณ ใ นการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร
ประเทศ” ก็เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว ขอขอบคุณทาน ทานประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณฯ รองประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณฯ กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ
ฯ ผูอํานวยสันนิบาตสหกรณฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร หัวหนาภาควิชาสหกรณ ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ และ
สื่อมวลชนทุกทาน
สิ้นสุดพิธีลงนามเวลา 10.30 น.
21

โครงการพัฒนาสมรรถนะผูนําสหกรณสูการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557
ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูเขารวมประชุม
1.รศ.จุฑาทิพย
2. ดร.ธนภัทร
3.คุณธิดารัตน
4.คุณอรนุช
5.คุณประทิน
6.คุณสุพจน

ภัทราวาท
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
สนธิรัตน
กันภัย
บุญตุย
สุขสมงาม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

นักวิชาการนโยบายและแผนงาน สสท.
หัวหนางานพัสดุ สสท.
นักวิชาการ สสท.
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณชี้แจงทําความเขาใจวัตถุประสงคของการประชุม
โครงการพัฒนาสมรรถนะผูนําสหกรณสูการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรประเทศ ในวันนี้โดยมีวัตถุประสงคเปาหมาย วางกรอบการดําเนินงานวิจัย Road Map 3 ป
โดยมีประเด็นสําคัญสามารถสรุปไดคือ
ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย นําเสนอวานโยบาย สสท.จะเปนฮับของอา
เชี่ยน ในอนาคต การดําเนินโครงการฯ จะดําเนินโครงตอไปเรื่อยๆ
ผูอํานวยการสถาบัน วิชาการดานสหกรณ ไดฝากคํ าถามโครงการนี้ สสท. จะนํ าไปใช
อยางไร ใครจะเปนคนใช งบประมาณจากแหลงใด
โดยหลักสูตรฯ การฝกอบรมจะพัฒนาผูนํา ตองมีสมรรถนะ ไปพัฒนาสหกรณของตนเอง
สหกรณขั้นปฐม มีความสามารถไปพัฒนาขบวนการในระดับที่สูงขึ้น กลุมเปาหมาย ผูจะเขารวมคือ
บุคลากรในขบวนการสหกรณขั้นปฐม ซึ่ง สสท. มีการทํางาน มีโครงการในหลายระดับ ถือเปนขอดีเปน
การลดขอจํากัด อุปสรรคที่ตองเผชิญ
การพิจารณาจัดตั้งคณะทํางานที่จะมาทํางานรวมกับสถาบันฯ โดยผูอํานวยการสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ ไดแนะนํา ใหมีการตั้งกรรมการ 2 ระดับ คือ กรรมการระดับนโยบาย แล
กรรมการฝายปฏิบัติการ
โดยที่ประชุมไดมีการนําเสนอรายชื่อ โดยทาง สสท. จะไดสรุปและจงใหทราบภายหลัง
การพิจาณา ตัวแทนหนวยงานตางๆเพื่อเชิญเขารวมเวทีตกผลึก ไดแก
1.ฝาย สสท ไดแก ผอ.สสท. /หัวหนาสถาบันพิทยาลงกรณ และทีม
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2.ฝายกรมสงเสริมสหกรณ ไดแก คุณชัยวุฒิ จาก สนง.จ.นนทบุรี / คุณอารี ฉายโชน / คุณ
สุวิมล ฝายนิติกร
3.ฝาย ธ.ก.ส. ไดแก ผจก.ธกส. สาขามีนบุรี /คุณกังวาน
4.ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ คุณสุรจิตต แกวชิงดวง อาจารยปรีชา สิทธิ
กรณไกร อ.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์ หัวหนาภาควิชาสหกรณ, อ.เชิญ บํารุงวงศ และ อ.วรเทพ ไวทยา
วิโรจน
5. ผูจัดการสหกรณ ไดแก ผูจัดการสหกรณการเกษตรบางน้ําเปรี้ยว จํากัด ผูจัดการ
สหกรณการเกษตรบานเขวา จํากัด และคุณดวงเดือน สหกรณการเกษตรเวียงสา จํากัด
6.สหกรณเครดิตยูเนียน ไดแก คุณอุไร ศูนยกลางเทวา
7.สหกรณประมง คุณสุรศักดิ์
8.สหกรณนิคม จากสหกรณนิคมสังคโลก
9.สหกรณรานคา ผูจัดการรานสหกรณกรุงเทพ
10.สหกรณบริการ
11.สหกรณแท็กซี่ ไดแกที่ปรึกษา คุณวิฑูรย
12.กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดแก คุณสุจิตรา/ คุณพเยาว/ คุณปทุมวดี
ในชวงทายที่ประชุมนัดหมายขับเคลื่อนการดําเนินโครงการระหวาง สถาบันวิชาการดาน
สหกรณกับสถาบันพิทยาฯ เดือนละครั้ง
สําหรับงบประมาณการจัดเวที งบประมาณที่พัก และอาหาร สสท.ดําเนินการ ในการจัด
เวทีที่1 เวทีตกผลึก จะจัดที่ สสท. โดยเวทีผูทรงคุณวุฒิ จะจัดที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ ทั้งนี้
งบประมาณเบี้ยประชุม สสท.จะดําเนินการตั้งงบ สําหรับเวทีการรางการเรียนรูใหมีการลิสตรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อทําขอมูลเชิญเขารวมเวที
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จะไดดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานขั บ เคลื่อนโครงการในการประสานงานกับ สถาบัน วิชาการดานสหกรณ เพื่อขับ เคลื่อน
โครงการตอไป
ภาพกรอบการดําเนินโครงการ
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ภาพกระบวนการออกแบบหลักสูตร

ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม
1.จัดเวทีตกผลึก
1.1 ขีดความสามารถของ
สหกรณ
1.2 สําหรับสมรรถนะผูนํา
สหกรณตามมาตรฐานสากล
2.จัดเวทีระดมความคิด
ผูทรงคุณวุฒิ สรุปเรื่องสมรรถนะ

มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.
57 .57 57
57

ก.ค.
57

ส.ค.
57

ก.ย.
57



3.ยกรางหลักสูตร
4.เขียนสาระการเรียนรู
5.ออกแบบการจัดการเรียนรู
(สสท.)
6.กําหนดกลุมเปาหมาย



7.การดําเนินการโครงการนํารอง
รุนที่ 1
8. ประเมินผลและติดตาม Project
bast



เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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ต.ค.
57

พ.ย.
57

ธ.ค.
57

ม.ค
58

ก.พ.
58

รายงานการประชุม
โครงการราน Farmer Shop
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557
ณ หองประชุม 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
ภัทราวาท
2. คุณวิชัย
เข็มทองคํา
3. นางสาวสายสุดา ศรีอไุ ร

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ที่ปรึกษาหอการคาจังหวัดตาก
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ร.ศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท เปนประธานในการประชุมหารือรวมกับคุณวิชัย เข็มทองคํา
ที่สนใจนําโครงการราน Farmer Shop เปนตนแบบรานคาชุมชน
คุณ วิ ชั ย มี แนวคิ ด วา ประเทศไทยควรมี ห ลั ก การที่ จะช ว ยสนั บ สนุ น ผู ป ระกอบการให
สามารถใชความรู ความสามารถของตนเองผลิตและจัดจําหนาย ในขณะเดียวกันผูบริโภคก็ควรมีสิทธิ
ไดรับสินคาและบริการที่เทาเทียมกัน จึงมีความสนใจโครงการราน Farmer Shop ที่คิดวาสามารถเปน
ตนแบบรานคาชุมชนได และมีความคิดอยากสรางผูประกอบการขึ้นในชุมชน สําหรับปญหาที่ยังติดขัด
ของชุมชนคิดวาเปนเรื่องการขนสงและการบริหาร จึงมีหลักคิดวาโครงสรางรานคาตองดึงดูดใหคนเขา
มา และขอเสนอ Software ที่จะชวยในเรื่องระบบการขาย ที่จะใหการสนับสนุนฟรี โดยตองการให
สถาบันฯชวยดูแลเรื่องการวิจัยในการสรางราน Farmer Shop ที่เปนตนแบบตอไป
ผูอํานวยการสถาบันฯ กลาววา สําหรับสิ่งที่คุณวิขัย เสนอมา นับเปนประโยชนมาก แต
เนื่องจากวัตถุประสงคของ Farmer Shop คือเปนรานในชุมชน คนในชุมชนเปนเจาของ ในเรื่อง Software
นั้นอาจเปนการออกนอกระบบคิดที่มีความตองการให Farmer Shop เปนรานคาชุมชนโดยแทจริง ใน
เรื่องเทคโนโลยีก็เปนเรื่องที่ดี แตตองคิดถึงรานคาชุมชนที่อาจจะมีเจาของรานเปนผูสูงอายุที่อาจจะไม
สามารถเขาถึงในเรื่องเทคโนโลยีไดมากนัก และในรานตนแบบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ก็มีทีมงาน
ของสถาบันทํางานไดอยางราบรื่น โดยที่ไมจําเปนตองใช Software ในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามตอง
ขอขอบคุ ณคุ ณ วิชัย ที่มีค วามตั้ง ใจที่จ ะชว ยเหลือ ชุมชนและใชระบบสหกรณใ นการแกไ ขป ญ หาให
ประเทศ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
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รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนความรูและศึกษาดูงาน
ชุดโครงการการขับเคลื่อนและการคาที่เปนธรรม
วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ผูมาประชุม
1. ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2. รศ.ดร.จันทรจรัส เรีย่ วเดชะ รองผูอํานวยการดานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
3. ดร.สีลาภรณ
บัวสาย
รองผูอ ํานวยการดานยุทธศาสตรวิจัยเชิงพื้นที่และ
4. รศ.ดร.ปทมาวดี
5. รศ.ดร.อภิศักดิ์
6. คุณชูสะอาด
7. รศ.ดร.สาโรช
8. รศ.สมพร
9. รศ.ศานิต
10. ผศ.ดร.ณรงค
11. รศ.จุฑาทิพย
12. คุณวินัย

ผูอํานวยการฝายชุมชนและสังคม
ผูอํานวยการฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ

โพชนุกูล
ธีระวิสิษฐ รองผูอํานวยการฝายชุมชนและสังคม
กันธรส
รองผูอํานวยการบริหารดานนโยบายและแผน
อังสุมาลิน ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ
อิศวิลานนท ผูทรงคุณวุฒสิ ถาบันวิชาการดานสหกรณ
เกาเอี้ยน ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ
กูเจริญประสิทธิ์
ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เมฆดํา
หัวหนาโครงการการพัฒนาระบบสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อยกระดับ-สมรรถนะการแขงขันผาน
กลไกหนวยงานรัฐ
13. คุณสายสุดา
ศรีอุไร
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
14. คุณประภาภรณ เคารพ
เจาหนาที่บริหารโครงการ งานสื่อสารสังคม สกว.
15. คุณรัตนวดี
เศรษฐจิตร เจาหนาที่สื่อสารสังคม สกว.
16.คุณวิไลรัตน
โกสุพรรณ
เจาหนาที่บริหารโครงการ โครงการ กฟผ.-สกว.
17. คุณปกรัฐ
กนกธนาพร เจาหนาที่นิติกร สกว.
เจาหนาที่บริหารโครงการ ฝายชุมชนและสังคม สกว.
18.คุณจุฑารัตน
ทนันไชย
19.คุณธิติมาพร
แกวกําเหนิด เจาหนาที่สนับสนุนงานทั่วไป ฝายชุมชนและสังคม สกว.
20.คุณเสาวภาคย ทวีสุข
เจาหนาที่บริหารโครงการ ฝายชุมชนและสังคม สกว.
21. คุณนิธิปรียา
จันทวงษ
เจาหนาที่สื่อสารสังคม สกว.
22. คุณสุคนธ
นาควัชระ
เจาหนาที่สนับสนุนงานทั่วไป ฝายชุมชนและสังคม สกว.
23.คุณสุพจน
สุขสมงาม
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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23. คุณอรวิภา
24. คุณปรียาพร
25. คุณภูมิ

มากมิ่ง
บุงทอง
จันทชุม

เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
รศ. จุ ฑาทิพ ย ผูอํ านวยการสถาบัน วิชาการดานสหกรณไ ดก ลาวเปดประชุมและชี้แจง
จุดประสงคการประชุมครั้งนี้วาเปนการชี้แจงถึงการวิจัยตลอดระยะเวลา 14 ป ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก
ทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีเนื้อหาในการประชุม ดังนี้
1. แนะนําสถาบันวิชาการดานสหกรณและพัฒนาการของชุดโครงการฯ
สถาบันวิชาการดานสหกรณมีลักษณะเปนหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สังกัดในคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร โดยบริหารงานภายใตระเบีย บเฉพาะ ประกาศโดยสภา
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประสถาบันฯ จะมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตรโดยตําแหนง คณะกรรมการ
มาจากการแตงตั้ง
1.1. ขอมูลเกี่ยวกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ
สถาบันฯ มีปณิธานแตแรกตั้งวา "มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพื่อการพัฒนา
สหกรณ" และมีวิสัยทัศนภายใตแผนพัฒนาสหกรณสถาบันสหกรณฉบับที่ 2 โดย “เปนองคกรที่มุง
พัฒนานวัตกรรมความคิด เพื่อยกระดับการพัฒนาสหกรณสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
แผนที่กลยุทธฉบับที่ 2 (2554-2559) ขับเคลื่อนตามเสาหลักกลยุทธ 4 เสา
กลาวโดยสรุปดังนี้
1. ระบบการวิ จั ย พั ฒ นา ขั บ เคลื่ อ นระบบการวิ จั ย ที่ เ รี ย กว า participatory
research บริหารเงินทุนแบบ matching fund หวังตัวชี้วัด เปนการสรางชุดนวัตกรรมความรูมา
พัฒนาการใชกลไกการเรียนรูผานภารกิจบริการวิชาการขับเคลื่อน ตอนนี้ใชกรอบระบบคุณคา
การคาที่เปนธรรมรวมกับเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มี
จิตสํานึกสหกรณและการคาที่เปนธรรม
2. ภารกิจการสรางเครือขายพันธมิตร ที่จะพัฒนาระบบคุณคาการคาที่เปน
ธรรม
3. องค ก รแหง การเรี ย นรู ที่จ ะพัฒ นาระบบการบริ หารจัด การสถาบั น ฯ เชิ ง
คุณคา และทําหนาที่เปนแกนนําขับเคลื่อนระบบคุณคาการคาที่เปนธรรม โดยมีผลลัพธออกมาเปน
สังคมฐานความรูที่คนตระหนักในระบบคุณคาการคาที่เปนธรรม
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สถาบันวิชาการดานสหกรณไดกําหนดคานิยมรวมสําหรับบุคลากรของสถาบัน กลาวคือ
“ทํางานอยางมีน้ําใจ ใสใจในวิสัยทัศน รับผิดชอบ และมององครวม” โดยถือวาเปนตัวตนของทรัพยากร
บุคคลของสถาบันฯ และมีเปาหมายกับตัวชี้วัดที่ชัดเจน ตัวอยางเชน มีงานวิจัยที่เอาไปใชเปนประโยชน
อยางรูปธรรมอยางนอยปละ 2 อยาง มีผลงานวิจัยเผยแพรในตางประเทศอยางนอย 1 เรื่อง มีจํานวน
งานวิจัยที่จะเอาไปสรางนวัตกรรมใหมปละ 1 เรื่อง เปาหมายเหลานี้จะนําสูการทําแผนงบประมาณ
ประจําปซึ่งประกอบไปดวย เจาภาพ งบประมาณ และแผนปฏิบัติการ
ตั้งแตเ ริ่มดํ าเนินงาน ทางสถาบัน วิชาการดานสหกรณมีก รอบแนวทางการดําเนิน งาน
(Road Map) โดยเชื่อวาในป พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนปที่ครบรอบ 100 ปการสหกรณไทยนั้น คนในสังคมมี
“จิตวิญญาณการรวมมือรวมกัน” เพื่อพัฒนาประเทศ โดยทางสถาบันฯ ไดดําเนินตามกรอบตางๆ และ
ไดมีการนําเสนอตอทาง สกว. ในการประชุมเมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2549
โจทยในการทํางานตั้งแต พ.ศ. 2543 เปนตนมา ทางสถาบันฯ ไดเอากรอบแนวทางการ
ดําเนินงานเปนแนวทางการดําเนินงาน โดยคาดวาในป พ.ศ. 2559 ทางสถาบันฯ จะสรางเครือขาย
(Network) จากหนวยงานจตุรมิตร (ไดแก หนวยงานของรัฐ ขบวนการสหกรณและภาคชุมชน ภาค
วิชาการ และภาคเอกชน) ใหทํางานเปนระบบ มีจิตวิญญาณและปณิธานรวมกัน
1.2 โครงการเริ่มตน
โครงการที่ไดทํามาตั้งแต พ.ศ. 2543 มีดังนี้
1.2.1. การจัดทําบรรณานุกรมสิ่งพิมพดานสหกรณ
ชุดนี้ถือเปนจุดเริ่มตน เมื่อ พ.ศ. 2543 มีการคนและรวบรวมงานนิพนธทาง
วิชาการในสถาบั น การศึก ษาและหนว ยงานที่เ กี่ย วกับ การพั ฒนาสหกรณ ค น
พบวาเอกสารที่เกี่ยวของไมไดมีการจัดระบบระเบียบไว ดังนั้นควรมีการพัฒนา
หนวยงานและการทําวิจัยที่เปนระบบ สนับสนุนการพัฒนาสหกรณอยางจริงจัง
1.2.2. โครงการประสาน :กรอบคิดการพัฒนาชุดโครงการวิจัยฯ
ในป พ.ศ. 2544 – 2545 มีการทําเปน strategic direction ใหกับประเทศ
เปนเรื่องเดียวกับกรอบแนวคิดการพัฒนาขบวนการสหกรณของประเทศและเปน
แนวทางในการทําชุดโครงการวิจัยตอไป
1.3. พัฒนาการชุดโครงการวิจัยฯ
สามารถลําดับความได ดังนี้
1.3.1. แนวทางการพัฒนาเครือขาย/กลุมองคกร ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
เมื่ อ พ.ศ. 2546 – 2547 มีก ารพิ จ ารณาสรา งเครือ ข ายใน 9 จั ง หวั ด มี
ลัก ษณะเปน การสร างเครือ ขา ยระหว างสหกรณ ที่จ ดทะเบีย นกั บ สหกรณภ าค
ประชาชน (ไมไดจดทะเบียน) งานวิจัยนี้เองไดรับการถอดบทเรียนเพื่อไปตอยอดใน
การทําแผนแมบทพัฒนาการสหกรณของประเทศ
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นอกจากนี้สถาบันวิชาการดานสหกรณก็ไดถือกําเนิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว
ดวย และทางสถาบันฯ ก็เปนแกนนําในการพิจารณาถึงสหกรณภาคประชาชน
1.3.2. การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด
จากชุ ด โครงการแรกที่ ทํ า ให ส ถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ ไ ด ชุ ด ความรู
เครือขาย นํามาสูโครงการระยะที่ 2 ในชวง พ.ศ. 2548 – 2550โดยวิสัยทัศนใน
แผนพั ฒนาสหกรณฉบับที่ 1 ไดนํามาเปนโจทยวิจัย โดยตั้งวาจะไปในพื้น ที่ 36
จังหวั ด ไปพัฒ นานั กวิจัยในพื้นที่ดังกลาว ภายหลังการทํางานเปนเวลา1 ปครึ่ง
ปรากฏวาไดเครือขายมาทั้งสิ้น 117 เครือขายสรางการเปลี่ยนแปลงในขบวนการ
สหกรณ เพราะเริ่มมีการสรางสหกรณแบบ bottom up ตามแนวทางของทั่วโลก
นอกจากเครือขายแลว ผลลัพธอีกประการหนึ่งคือ ตรา (Brand) “ขาวคุณธรรม”
นอกจากนี้ มีการตอยอดไปสูการยกแผนแมบทการพัฒนาสหกรณ ฉบับที่ 2
ดวย แตเกี่ยวของไปถึงการทําแผนแมบทการเงินฐานราก
ผลจากตรงนี้ ทํ า ให ส ถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ ก ลายเป น หน ว ยงานที่
ผลักดันการพัฒนาสหกรณไปสูสหกรณแทมากขึ้นดวย กลาวคือ การปฏิรูปแนวคิด
เชิงนโยบาย จากสหกรณที่เปนรัฐอุปถัมภ (Government Help) กลายเปน องคการ
ภาคประชาชน (People Organization)
1.3.3. การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม(ระยะที่ 3)
ในชวง พ.ศ. 2551 – 2552 เราไดทําการศึกษาแนวคิด และพบวาสหกรณ
นั้นจําเปนตองมองไปถึงชุมชนดวย จึงปรับตัวใหสอดคลองกับแนวคิด “สหกรณ
และชุมชน”
สถาบันวิชาการดานสหกรณเลือกประเด็นเรื่องการจัดการโซอุปทานมาใช
เนื่องจากในชวงชุดโครงการที่สองระยะทายๆ เนนการสรางตราสินคา การสราง
เครือขาย ดังนั้นการเชื่อมสิ่งเหลานี้จึงตองการโจทยที่ทําใหมีเปาหมายรวมกัน นั่น
ก็คือการตลาดสมัยใหม กาตลาดที่ใหความสําคัญกับชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้น และ
ณ ขณะนี้ คือ การตลาดที่กลาวถึงเรื่องเชิงจิตวิญญาณ โดยในตอนทายของชุด
โครงการวิจัยฯ ระยะที่ 3 ไดผูนําสหกรณ หลักสูตร สังเคราะหงานซึ่งเปนเรื่องภพ
ภูมิใหมของสหกรณ มีชุดความรูระบบคุณคาการคาที่เปนธรรม (VN&F Platform)
ซึ่งมีหนวยงานเอาความรูดังกลาวไปใช
ภายหลังมีการพูดคุยกันระหวางสถาบันฯ กับผูเชี่ยวชาญดานสหกรณเพื่อ
คน หาทิศ ทางการพั ฒ นาสหกรณ นอกจากนี้ ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ก็ ม าร ว ม
พัฒนาหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการ ที่เรียกกันวา “หลักสูตรเปาบุนจิ้น” โดยขณะนี้
มีเครือขายกวา 600 ชีวิต
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1.3.4. การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม(ระยะที่ 4)
ป พ.ศ. 2553 – 2554 ในชุดโครงการนี้เปนเรื่องของการคาที่เปนธรรม (Fair
Trade) 4 มีการสรางตัวแบบแนวทางการปฏิบัติที่ดีมีการยกระดับการสรางหลักสูตร ทําเครือขาย
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา มีนําผูที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณในแตละปมาชวยกันเปนคลังสมองใน
พื้นที่ มีเครือขายพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ รัฐบาลใหความสนใจมากจนเกิดเปนรางแผนแมบทการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีผลลัพธที่ออกมาเปนผลไมเชิงคุณคาที่เรียกวา คิชฌกูฎโมเดล มีเครือขายขาว
หอมมะลิสหกรณไทย มีกลุมธุ รกิจเชิงคุณคาสามพราน (ตลาดสุขใจ) เครือขายยางพารา มีตัวแบบ
ธุรกิจ Farmer Shop
1.3.5. การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม (ระยะที่ 5)
ช ว ง พ.ศ. 2554 -2555 ในช ว งนี้ มี ตั ว แบบธุ ร กิ จ ฐานสั ง คมเพื่ อ เปลี่ ย น
ความคิด คนในวงสหกรณ เพื่อ เปลี่ย นความคิ ด การที่ ส หกรณ เ ปน เครื่อ งมือ และตอ งพึ่งพารัฐ มาสู
สหกรณภาคประชาชน อาศัยชุมชนเปนตัวตั้ง เพื่อยกระดับความคิด ใหชุมชนผลิตสินคาโดยมองตลาด
และตลาดที่คนทั่วโลกสนใจคือ ตลาดเชิงคุณคา (Alternative Market)
ผลงานวิ จั ย ชุ ด นี้ ได ถู ก มาวางเป น SEE Strategic Direction ชุ ด
โครงการวิจัยฯ ไดใหกลุมขาวคุณธรรมทํานวัตกรรมอีกระดับที่มากกวาเดิมเพื่อไมให Life Cycle เสียไป
จนไดมีการรับรองมาตรฐานตัวเองออกมาในรูปแบบของการประกันคุณภาพไปใช คือ “สภาผูบริโภค”
นอกจากนี้ยังไดเครือขาย SME OTOP จากการทํางาน Farmer Shop มา 300 กวาราย และจะ
ดําเนินการตั้งเปนสมาคม Farmer Shop ตอไป
นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย นํ า ไปสู ก ารปรั บ รายวิ ช าในคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ
1.3.6. การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม (ระยะที่ 6)
มีโครงการยอยภายใตชุดโครงการวิจัยฯ ประมาณ 12 ชุด ตอนนี้ไดศูนยการ
เรีย นรูมีชีวิต 4 แหง สามารถเอาไปแนะนําภาคสวนตางๆ ได ศูน ยเหลานี้มีการ
ถายทอดความรูโดยปราชญชาวบานและนักวิจัยที่รวมกับทางสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ
มีคูมือตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองตัวเองของขาวคุณธรรม คูมือการ
ทํา Farmer Shop ในชุมชน โดยจะมีโคชไปชวยดูแลเรื่องดังกลาว มีชุดความรู
สําหรับยกระดับชาวนาใหคิดเกง ทําเปน เห็นอนาคต
มีการทํา MOU กับ ส.ป.ก. อาชีวะฯ สหกรณในหลายๆ แหง นอกจากนี้คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาเกษตรศาสตรเองก็สนใจเรื่องธุรกิจฐานสังคม ตลอดจน
นักบริหารธุรกิจฐานสังคม
ผลงานชุดนี้เอาไปใชเปนขอเสนอเชิงนโยบายใหหนวยงาน โดยเฉพาะเรื่อง
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Moving up Supply Chain หรือ “การยกระดับขีดความสามารถจากโซ
อุปทานเปนโซคุณคา” และจะนํามาเปนแนวทางในการทํางานของโครงการชุดที่ 7
1.4. ชุดโครงการระยะที่ 7 :การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่
เปนธรรม
ภายใตชุดโครงการฯ นี้ มีโครงการยอย 6 โครงการ ไดแก
1. การพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู
2. การพั ฒ นาระบบสงเสริมการเรีย นรูผานกลไกสถาบัน การศึก ษา (Smart
Teachers)
3. การพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูผานกลไกหนวยงานรัฐ (Smart Officers)
4. การพั ฒ นาระบบสง เสริ มการเรี ย นรู ผานกลไกสถาบัน เกษตรกร (Smart
Farmers)
5. การยกระดับมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑขาวอินทรีย
6. การบกระดับมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑผักอินทรีย
7. การขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
1.5. ตัวอยางผลงานที่เปนรูปธรรม
ยกตัวอยาง เชน ขณะนี้มีศูนยการเรียนรูมีชีวิต 4 ศูนย มีคลังขอมูล
มีศูนยสารสนเทศ มีวารสาร “ฅนสหกรณ” มีเวทีวิชาการประจําปทุกๆ ปซึ่งมีคนมาเขา
ฟงตลอด มีการประกาศเกียรติคุณใหแกนักสหกรณสิ่งเหลานี้จะคอยชวยเปนกลไกใน
การสานตอความคิดเชิงจิตวิญญาณ ในเชิงการทํางานเปนระบบ โดยอยูภายใตการนํา
ของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การแลกเปลี่ยนอภิปรายความคิดเห็นระหวางผูบริหาร สกว. ผูทรงคุณวุฒิ และ
นักวิจัย
การวิจัยนี้เปนการสรางองคความรู และกระจายไปสูชุมชน ซึ่งเปนทางออกใหแกคนราก
หญาในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ํา ความเปนธรรมในการกระจายรายได
2.1. ประเด็น Key Actors
จากเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม จึงมีขอสอบ
ถามเกิดขึ้น กลาวคือ Key Actors ในเรื่องนี้คือบุคคลใดหรือหนวยงานใด หมายถึง ธกส.
สถาบันวิชาการดานสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ สถาบันการศึกษา กระทรวงพาณิชย
เกษตรกร ชุมชน หรือไมอยางไร
ที่ประชุมมีขอสรุปวา key actors หมายถึงจตุรมิตร แตมีการแบงหนาที่กันใหชัดเจน
ตามความถนัดและความสามารถของตน ทุกฝายสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันไดหมด
แตผูที่จะดําเนินการเปนหลัก คือ คนที่อยากจะแกปญหาความเดือดรอน
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สํ าหรั บ บทบาทของมหาวิท ยาลัย ควรไดผลออกมาเป น เรื่อ งของตัว แบบที่เ ป น
รูปธรรม อาจจะเปนระดับตนแบบระหวางมหาวิทยาลัย องคกรธุรกิจ เกษตรกร (แตไม
สนับสนุนการใหทุนมหาวิทยาลัยเยอะๆ) และตองทําไปพรอมๆ กับการทําความเขาใจกับ
ทางมหาวิทยาลัยดวย
2.2. ประเด็นเรื่อง Focal Point
จากเกษตรอินทรียที่ยกตัวอยางมานั้นมี ขาว ผัก ผลไม เนื่องจากสหกรณมีจํานวน
เยอะ เมื่อจะเนนไปที่ผูผลิต ผูบริโภคและกลุมที่ไมใชสหกรณ ประเด็นคือ จะมุงเนนที่
ตรงไหนในการขยายผลอยางไร ใหเปนโดยธรรมชาติ การวิจัย หรือจะนําเครื่องมือที่มี
เชน ศูนยการเรียนรู ตัวแบบ ฯลฯ ขยายไปสูระดับชุมชน
นอกจากนี้ ยั งมี ป ระเด็น การเลือ กสถาบัน การศึ ก ษาสํา หรับ ทํ าโครงการ smart
teachers โดยการกระตุนสถานบันการศึกษาอาจจะทําไดดวยวิธีที่ไมใชเรื่องการเอา
งานวิจัยไปผลักดัน แตเปนการใหทางสถาบันการศึกษาเปนฝายเขามารวมมือกันโดย
ผานการประกาศหรือการประชาสัมพันธทดี่ ี
2.3. ความเห็นจาก ผูอํานวยการ สกว.
ประการแรก
ตลอด 14 ปที่ผานมา รศ.จุฑาทิพยมีผลงานวิจัยจํานวนมาก ลักษณะผลงานเปน
เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เปนกระแสที่ไมลาสมัย และจะดําเนินตอไปใน
อนาคต สอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมโลก โดยสวนตัว
เห็นวาเปนทิศทางที่ถูกตอง
ประการที่สอง
ความตองการในการปรับปรุงตามแนวนโยบายใหมของ สกว. โดยตองการการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ อาจจะเปนการ re-innovating ชุดโครงการวิจัยฯ หรือ จะ reinventing เพราะเทาที่สังเกต ลักษณะงาน R&D ของสถาบันนั้นฯ เนนเรื่องการพัฒนา
คอนขางมาก อยาไรก็ตาม อยากใหยอนกลับมามองเรื่องการวิจัยเรื่อง Basic Research
เรื่องการทําทฤษฏีในเรื่อง Social Enterprise, Fair Trade
ในสวนทฤษฎี มีขอสังเกตวามีทฤษฎีใดที่ดีกวาปจจุบันหรือไม จะมีการสรางทฤษฏี
ใหมหรือไม เพราะเนื่องจากสหกรณกําลังจะครบรอบ 100 ป จะมีอะไรใหมหรือไม แลว
เอาไปใชวาไดผลตอไปหรือไม อยางไร ในสวนนี้อาจหมายถึงการ re-inventing สหกรณ
ใหม
การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนยุทธศาสตรที่ สกว. กําหนดไว สวนนี้อยากเสนอแนะสอง
ประการ คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จากบัญชีรับจาย ตลอด 14 ป มีงบประมาณ
ตลอดโครงการ 99 เกือบ 100 ลานบาท เปนจํานวนที่สูง เพราะ สกว. มีงบประมาณไม
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มาก ประกอบกับนโยบายสวนตัวในปนี้คือเรื่อง “ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล”
มีผูส ะทอ นความเห็น เพิ่มเติมวาในเรื่อ งงบประมาณวาทางสถาบันวิชาการดาน
สหกรณไมอาจขอรับการสนับสนุนจาก สกว. ไดเต็มที่ตลอดไป ตองหาหนทางในการ
พึ่งพาตนเอง มีผูใหความเห็นตอไปวาสถาบันฯ อาจจะนํางานของตัวเองนํามาใหในการ
หารายไดใหแกสถาบันฯ นอกจากนี้มีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีกวา อาจจะทําใน
ลักษณะการลงทุนรวมกับภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน ตลอดจนแนวทางการกระจาย
งานไปยังหนวยงานอื่น เพื่อประโยชนเรื่องคาใชจาย
ประการที่สาม
การขยายผลอาจจะตองคิดกระบวนการใหมเพื่อการขยายผลงานวิจัย จะมีกลยุทธ
ใหมหรือไม อยางไร เชน การแสดงผลของ website และแบบอักษรของวารสาร “ฅนส
หกรณ” ที่ลาสมัย
สิ่งเหลานี้สามารถออกแบบใหมไดทั้งสิ้นและหมายรวมถึงคําวา “Co-operative”
กลาวคือ จะยังใชคําๆ นี้หรือไม หรือจะเปลี่ยนเปน Social Enterprise หรืออยางไร
นอกจากนี้ จะเห็นไดวา งานพัฒนาชุมชนเปนงานที่ตองใชเวลา เปนงานที่ชา ทําได
ยาก งานเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ ทางเลื อ กก็ เ ป น งานที่ ช า ป ญ หา คื อ ควรนิ่ ง เฉยต อ
กระบวนการพัฒนาในเรื่องดังกลาวที่ตองใชเวลานานหรือไม ดังนี้ สถาบันวิชาการดาน
สหกรณตองควรหาคนหาความเปนไปไดในการสรางนวัตกรรมใหมเพื่อใหการพัฒนา
งานชุมชนและเศรษฐกิจทางเลือกใหประสบความสําเร็จไดเร็วขึ้น
2.4 กลุมสหกรณที่จะเปนกลุมเปาหมาย
มีคําถามวา ทําไมเลือกวิจัยสหกรณการเกษตร แสดงวาสหกรณประเภทอื่นมีองค
ความรูเพียงพอแลวหรือไม ตลอดจนกลุมคนอื่นๆ ในเรื่องหากพิจารณาแลวจะพบวา
ไมมีส หกรณไหนมีความพรอมในเรื่ององคความรู จากการวิเคราะหกระแสของโลก
พบวา สหกรณยุคใหมตองมีลักษณะผสมผสาน มีทั้งผูผลิตผูบริโภค
คําตอบในเรื่องนี้ จึงเปนเรื่องการพัฒนาคนใหมี “การรวมกันแกไขปญหาความ
เดือดรอนที่มีอยูรวมกัน”
3. การนําเสนอโครงการ "กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานฯ”
จุ ด เริ่ มต นของโครงการนี้ มากจากการพู ด คุ ย กั บ เกษตรกร โดยพบวา มีป ญ หาเรื่อ ง
สุขภาพอันเนื่องมาจากสารเคมีที่ใช และมีหนี้สิน อันเนื่องมาจากวงจรที่เปนลักษณะการทําการเกษตร
ดว ยเคมี กอใหเ กิด ป ญ หาขางตน และจะเกิด เรื่อ งเหลานี้ทุก ๆ ป ทุ ก ๆ รอบการผลิต ดังนั้น การจะ
แกปญหานี้ใหหมดไป ตองแกปญหาดวยการทําเกษตรอินทรีย
โครงการตลาดสุข ใจ (ป จจุ บั น ตั้ งเป น มู ล นิธิ สั ง คมสุ ขใจ) กอ ตั้งมาไดราวๆ 3 ป มี
ลักษณะเปนสถานที่แสดงและจําหนายสินคาอินทรีย โดยคําวาสุขใจนี้หมายถึง คนซื้อที่มาก็ไดคนสุข
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คนขายก็มีความสุข ความสุขนี้เปนมากกวารายได โดยเริ่มตนมีรานมารวม 20 ราน ณ ปจจุบันขยายเปน
50 กวาราน ซึ่งทุกรานจะตองถูกพิจารณาอยางเขมงวด มีเงินทุนหมุนเวียน 2 ลานกวาบาทตอเดือน
เปดจําหนาย 8 วันตอเดือนเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย
ผลิตผลอินทรียภายในโครงการจะอยูภายใตนโยบายทําเอง ปลูกเอง ใชเอง กรณีรับ
ผลผลิตมาจากที่อื่น จะตองทราบที่มาที่ไป และจะตองเปนเกษตรอินทรีย โดยจะมีการลงพื้นที่ตรวจ
แปลงผลิต เนน ใหแปลงการผลิตอยูใ กลตัว ตลาด เพราะจะไดไมเกิดปญ หาเรื่องการคมนาคมขนสง
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
มีก ารพั ฒ นาตั ว ตลาดสุ ข ใจ เชน ตอนนี้มีแพทยแ ผนไทยประจําอยู ทั้งนี้เ พื่อ กระตุ น
ผูบริโภคใหเขาถึงเกษตรอินทรีย นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการผลิตภัณฑบางอยาง เชน น้ําหมัก เพื่อให
ผูบริโภคสามารถเอาไปทําเองได เพราะเราเชื่อทุกคนปลูกผักได
ตอนนี้เปดศูนยพัฒนาเกษตรอินทรียสุขใจ มีการอบรมโดยเนนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เปนกลุม เพราะในกลุมหนึ่งๆ จะมีคนที่มีความเชี่ยวชาญแตกตางกันเชน ทําปุย ทําน้ําหมัก โดนตอนนี้มี
หกกลุม ทั้งขาว ผัก ผลไม กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานฯ เชื่อวาหากสามารถสรางเกษตรกรตัวอยาง
ได ก็จะเกิดแรงกระเพื่อมตอเกษตรกรรายอื่นๆ รอบขาง โดยอาศัยการบอกตอ
การทําเกษตรอินทรียไมตองอาศัยที่ดินแปลงใหญๆ แตอาศัยการวางแผนจัดการที่ดิน
นอกจากนี้ยังใชตนทุนต่ํา โดยเกษตรกรตองการการวางแผนจัดการ ดังนั้น ทางสวนสามพรานอาศัย
ระบบการจัดซื้อของฝายจัดซื้อเปนโจทยในการวางแผนจัดการ โดยการจัดการนี้จะตองใหทุกฝายที่
เกี่ยวของมาเรียนรูรวมกัน เชน จัดซื้อ พอครัว เกษตรกร และขณะนี้เริ่มทําการเชื่อมเครือขาย เชน กลุม
คลองโยงโดยเริ่มจากเครือขายการปลูกขาวดวยขาวพันธุนครชัยศรี
อาจเรียกทั้งหมดนี้วา “สามพรานโมเดล” โดยทางกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานฯ จะ
ทําสิ่งตางๆ สรางองคความรูใหเติบโตไปคูกับอําเภอสามพราน ตอนนี้ทองถิ่นเริ่มเขามามีสวนรวม เชน
ทางเกษตรจังหวัด ทางสาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้ภาคการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
จุดสําคัญในเรื่องนี้ คือ การหาตลาดใหมๆ ใหแกเกษตรกร มีการกระตุนทั้งตนน้ําและ
ปลายน้ํา โดยตนน้ําจะพัฒนาเกษตรกร เชน ตอนนี้ใหมีการจดบัญชี สําหรับปลายน้ํา เชน การอาศัย
แนวคิดการทําCSR ของบริษัทมาเชื่อมกับกระบวนการทําเกษตรอินทรียและโครงการตางๆ ที่มีอยู
เลิกประชุมเวลา 12.10 น.
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บันทึกขอสังเกต
ศูนยการเรียนรูมีชีวิตและแปลงเกษตรอินทรีย
1. ศูนยการเรียนรูการทําผักอินทรีย (กลุมเกษตรกรทัพหลวง)
กลุมเกษตรกรกลุมนี้ เป นกลุมขนาดเล็ก ทําเกษตรอิน ทรียใ นเรื่อ งผัก และขาว โดย
เกษตรกรแตละคนมีความเชี่ยวชาญหรือเลือกปลูกพืชแตกตางกัน เชน ผักสลัด แตภายกลุมจะมีการ
บริหารจัดการและมีคานิยมในการปลูกพืชหมุนเวียน ไมเนนการทําเกษตรเชิงเดี่ยว
จุดเริ่มตนของโครงการ
โครงการนี้เริ่มตนมาจากปญหาเรื่องความมั่นคงของตลาดเดิมๆ ลูกคาไมชอบสินคา
และปญหาเรื่องการหาตลาดไมได ทําใหทางเกษตรกรตัดสินใจเขารวมกับทางสามพรานริเวอรไซด
แนวคิดเรื่องการตั้งราคาและการขาย
การตั้งราคานั้นเนนเหมาะสมกับตนทุนของผักอินทรีย โดยพิจารณากับชวงราคาตลาด
สําหรับผักนั้นๆ และราคาของผักสําหรับกรณีปลูกดวยเคมี
การขายผักอินทรียใหไดราคาสูงไมจําเปนตองอาศัยการปลูกในปริมาณมากๆ แตอาศัย
การวางแผนที่ดี มีการหมุนเวียนผักที่ปลูก ทําใหครอบครัวเดียวก็อาจมีกําลังเพียงพอในการดูแลผัก
การวางแผน
การวางแผนเปนการวางแผนรวมกัน รวมกันภายในกลุมเกษตรกร และรวมกันระหวาง
ผูใชผัก และผูผลิตผักเนื่องจากมีผูผลิตผักกับผูตองการใชผัก แตจะตองคํานึงถึงอุปสงคและอุปทาน
ผูบ ริโ ภค ตลอดจนสภาพแวดลอ มดวย ดั งนั้นตอ งมีก ารพู ด คุ ย ระหวางผูใ ชผัก ซึ่งไดแก พอ ครั ว ของ
โรงแรมสามพรานริเวอรไซด กับ ผูผลิตผักนั่นก็คือเกษตรกร เพื่อหาจุดที่ทุกคนพอใจ ทั้งในเรื่องราคา
และปริมาณผัก และนําไปสูความพอใจของผูบริโภค
ธรรมชาติของผักแตละชนิดมีความแตกตางกัน เชนวงจรชีวิตของผัก สิ่งเปนสงผลระดับ
ผลผลิต ดังนั้นจําเปนจะตองเรียนรู และวางแผนเพื่อหาสัดสวนการผลิตที่กอใหเกิดความคุมคาและ
เพียงพอตอการจําหนาย โดยทางผูใชผักก็ตองมีการปรับตัวตามธรรมชาติของผัก เชน ในชวงใดผักชนิด
ใดผลิตไดมากหรือนอย ฝายจัดซื้อตองมีการวางแผนในการบริหารจัดการผัก
สําหรับการวางแผนเพื่อการพัฒนานั้นประกอบไปดวยการวางแผนลดตนทุน และการ
วางแผนเก็บขอมูลรวมกัน เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนา สําหรับในขณะนี้ ตองการระบบการจัดการที่ดี
เพราะขอมูลดานอุปสงค (Demand) และขอมูลดานอุปทาน (Supply) ทําดุลกันยาก และอาศัยเวลา
อาจจะจําเปนตองมีการออกแบบระบบเมื่อมีการประชุมกันอีก
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2. ตัวอยางแปลงเกษตรอินทรีย
ภายหลังจากการพูดคุยและสัมภาษณกับทางเกษตรกรทัพหลวงแลว ก็ไดมีการเยี่ยมชม
แปลงเกษตรอินทรีย โดยเลือกตัวอยางมาสามแปลง โดยพบขอสังเกตตามที่พูดคุยในเบื้องตนมา
ประการที่ 1 แปลงเกษตรนั้นมีขนาดเลือก ประมาณ 1-3 ไร และอยูในวิสัยที่ครอบครัว
เดี่ยวขนาดไมใหญสามารถดูแลได
ประการที่ 2 แปลงเกษตรทุกแปลงมีแนวทางที่สอดคลองกับธรรมชาติ หรือแนวทาง
อินทรีย ตัวอยาง เชน การปลูกพืชเพื่อชวยไลแมลง หรือการปลูกพืชเพื่อแนวปองกันเปนตน
ประการที่ 3 แปลงเกษตรนิยมปลูกพืชผสมผสาน ไมไดปลูกชนิดใดชนิดหนึ่งตลอดทั้ง
แปลงและนอกจากการปลูกพืชแลว บางแปลงมีการเลี้ยงสัตวดวย เชน แพะ
ประการที่ 4 แปลงเกษตรทุกตัวอยางทั้งสามแปลง อยูในระยะที่ใกลเคียงกัน ไมหางกัน
มาก สอดคลองกับแนวคิดในการรวมเกษตรกรในละแวกพื้นที่เดียวกันเปนกลุมเกษตรกร
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รายงานการสัมมนาเชิงวิชาการ
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาผูความเปลี่ยนแปลงในการสงเสริมเกษตรกรสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใตความรวมมือทางวิชาการ วาดวย "โครงการถายโอนความรูในการยกระดับความสามารถ
ของเกษตรกรและเจาหนาที่ ส.ป.ก. (Smart farmers ; Smart Officers)
สูการพัฒนาอยางเปนองครวมเพื่อการกินดีอยูดี"
วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ หองประชุม 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ
ผูเขารวมการสัมมนา
1. รศ. จุฑาทิพย
2. น.ส. สายสุดา
3. นาย สุกิจ
4. นาย สมชาย
5. นาย ศศิธร
6. นาย ประดิษฐ
7. น.ส. ณัฐชยา
8. น.ส. ลลิตา
9. นาย ทินกร
10. นาย ไพรัตน
11. นาย วินัย
12. น.ส. พจนันท
13. นาง ญานิชดา
14. นาง ลลิตา
15. นาย สมโภช
16. น.ส. สุพิชฌาย
17. นาย สุชีพ
18. น.ส. ดวงรัตน
19. นาย วิทยพงศ
20. น.ส. จงลักษณ
21. น.ส. ปราณี
22. น.ส. จินตชุตา
23. น.ส. ผกาวรรณ

ภัทราวาท
ศรีอุไร
มาลัยรุงสกุล
สวางจิตร
จุยนาม
ใจรังสี
ศรีสุขสวัสดิ์
พาณิชกรกุล
เพียภูเขียว
โลหณุต
เมฆดํา
กองมาก
ธงนําชัยมา
พึ่งอุดม
พิศาภาคย
กลีบบัว
อยูเลิศ
ชูสระคู
มกรศรีวัฒน
กาฬภักดี
ชาอุน
จรรยาวิจิตร
วันดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ฟารมลุงเครา
ส.ป.ก. พิษณุโลก
ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา
ส.ป.ก. ชัยภูมิ
ส.ป.ก. นครราชสีมา
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก.
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24. นาย อุทิศ
25. นาย ธนินโชตน
26. นาง วิภาวรรณ
27. น.ส. จามจุรี
28. น.ส. รังศิยา

สวัสดิ์รักษ
เลิศนิธิธีรพร
ชํานาญกิจ
กันคํา
ดวงแดง

เกษตรกรรุนใหม รุนที่ 3 กาญจนบุรี
เกษตรกรรุนใหม รุนที่ 5 หนองคาย
สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร
เกษตรกรรุนใหม รุนที่ 8 หนองคาย
เกษตรกรรุนใหม รุนที่ 8 หนองคาย

เริ่มสัมมนาเวลา 09.30 น.
1. บทนํา
เนื่องจากทาง ส.ป.ก. ตองการ change agents ดังนั้นการทําหลักสูตรเชนในวันนี้จําเปน
ตองการผลลัพธคือเจาหนาที่ที่ทํางานเพื่อเกษตรกรจริงๆ สรางสรรคคุณคาในที่ดินของ ส.ป.ก. ใหเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด เกิ ด ประโยชน ต อ เกษตรกรมาก สื บ ทอดเจตนารมณ ข องหน ว ยงานรั ฐ ที่ อ ยากให
เกษตรกรมีที่ดินทํากิน
โจทยเบื้องตน คือ "ทําอยางไรการสงเสริมภาคการเกษตรจึงจะมีประสิทธิภาพ" เนื่องจาก
ส.ป.ก. มีหนาที่เยอะ ทั้งการจัดการที่ดินและการพัฒนาอาชีพ ดังนั้นการทํางานคนเดียวจึงลําบาก ส.
ป.ก. ทํางานอยูเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ดินไป ในเรื่องดังกลาวจึงมีอะไรตองแกไขหลายประการ
ทั้งอายุ ความรู การละทิ้งที่ดิน แตการจะเขาไปพัฒนานั้นจําเปนตองวิเคราะหและเรียนรูตัวเองเสียกอน
ส.ป.ก. มองวาเจาหนาที่นั้นอาจจะไมตองจําเปนตองมีความรูดานการเกษตรมากอน เพราะสามารถ
เรียนรูเพิ่มเติมไดในภายหลัง แต ส.ป.ก. ตองการสิ่งที่จะมาสงเสริมศักยภาพที่เขามี เพื่อการทํางานของ
เจาหนาที่ และก็เปนเรื่องนายินดีสําหรับตัวการถายโอนความรู เพราะสอดคลองกับทั้ง Smart Farmers
and Smart Officers
2. แนวคิดการพัฒนาผูนําความเปลี่ยนแปลง : Smart officers ในแนวทางพัฒนาที่
ยั่งยืน
วันนี้เปนการถอดบทเรียนสมรรถนะซึ่งเปนคําที่มีหลากหลายความหมาย แลวสมรรถนะ
ของ เจาหนาที่ ส.ป.ก. นั้นเปนอยางไร แลวสมรรถนะแตละหนวยงาน แตละเฉพาะกิจนั้นเหมือนกันไหม
ตางกันหรือไม แลวนําไปสูความสําเร็จที่แตกตางกันหรือไม
“สมรรถนะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการสงเสริมเกษตรกร” โดยผูนําคนนี้ก็คือเจาหนาที่
สงเสริม จะเรียกใหเขาใจตรงกันวา smart officers ผูที่จะเขาไปสงเสริมเกษตรกร นอกจากนี้ยังมี
เปาหมายอีกประการคือ "สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” เจาหนาที่คนนี้จะเขาไปสงเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
นักเศรษฐศาสตรสหกรณเชื่อวาจะตองมีกลุมองคกรที่เขมแข็งชวยเหลือเกษตรกร แปลวา
smart officers จะตองรูเกี่ยวกับการการพัฒนากลุมองคกรที่เขมแข็งใหเปนเครื่องมีของประชาชนหรือ
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people center
ประการแรก
วาดวยเรื่องของคําวาความยั่งยืน ในป ค.ศ. 2015 จะมีการเปลี่ยนตัวชี้วัดการพัฒนาที่
ยั่งยืน ในอดีตมีสองตัว (ของ UN) ไดแก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ในกรณีของ ส.ป.ก. อาจยกตัวอยางเชน
จํานวนเกษตรกรที่ผานการฝกอบรม, รายไดของเกษตรกร) กับ เชิงคุณภาพ
นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดของ UNDP ไดแก
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สุขภาวะ เชนการบริโภค สุขอนามัย
อยางไรก็ดี นักวิชาการคุยกัน เชนในประเทศไทย ตัวชี้วัดการศึกษาใชไมไดจริง บางคนจบ
การศึกษาแลวแตเขียนหนังสือไมได ดังนี้จึงตองมาหาตัวชี้วัดกันใหม
ตัวชี้วัด การพัฒนาที่ยั่งยืน นี้ก็คือสมรรถนะซึ่งเปนคาเฉลี่ยต่ําสุด ที่คนพึงจะมี เชน เอดส
หายไป โรคร า ยแรงหายไป แปลว า สมรรถนะจะต อ งตามทั น กั บ สถานการณ ด ว ย เช น นั้ น แล ว
สถานการณก็เกี่ยวของกับเวลา แลวจะมองกันกี่ป โดยธงของสมรรถนะในเวทีนี้จะมองที่ระยะ 5 ป เปน
คาเฉลี่ยพื้นฐาน มองอนาคตในอีก5 ปขางหนา คาดเดาวาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบาง
ประการที่สอง
เนื่องจากกําลังพิจารณาถึงเจาหนาที่ ส.ป.ก. ก็จําเปนจะตองดูถึง วิสัยทัศน พันธกิจ
คานิยม ของ ส.ป.ก. วาเปนอยางไร เพราะเปนสวนสําคัญในการทําเวทีวันนี้เชนกัน
วิสัยทัศน
"จัดที่ดิน สรางมูลคาที่ทํากิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุมครองที่ดินที่เปนธรรม”
พันธกิจ
1. จัดที่ดินและที่อยูอาศัยใหเกษตรกร
2. ฟนฟูสภาพแวดลอม และการใชประโยชนทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสงเสริมการเรียนรู
4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกร
คานิยมองคกร
“การมุงผลสัมฤทธิ์ การเรียนรูและพัฒนา ความรับผิดชอบ ความผูกพันตอองคกร”
ประการที่สาม
ในบริบทการพัฒนาระดับชาตินั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ไดแก
1. การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน (Growth of Competitiveness) เพื่อหลุดพนจาก
ประเทศรายไดปานกลาง
2. การสร า งโอกาสบนความเสมอภาคและความเท า เที ย มกั น ของคนในสั ง คม
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(Inclusive Growth)
3. การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth)
4. การปรับสมดุลการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ประการที่สี่
ในระดับนานชาติ สิ่งใกลตัวและตองคํานึงถึง คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดกําหนด
ลักษณะที่สําคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเอาไว 4 ประการ ไดแก
1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
3. การเปนภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน
4. การเปนภูมิภาคที่บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกไดอยางสมบูรณ
3. ความสําคัญของการกําหนดสมรรถนะตอการขับเคลื่อนงานขององคกร
เพื่อใหเห็นภาพเปนรูปธรรม อยากจะยกตัวอยางประกอบ กลาวคือ เราคนพบจากการวิจัย
วาสิ่งที่จะพัฒนาสมรรถนะขาราชการนั้น เราจําเปนจะตองสรางคําวา "สมรรถนะ” ขึ้นมาใหเปนรูปราง
กอน
ยกตัวอยางเชน สถาบันวิชาการดานสหกรณสรางคานิยมรวมไดแก "ทํางานอยางมีน้ําใจ
ใสใ จในวิสัย ทั ศน รั บ ผิด ชอบและมองอยา งองครวม" ตรงนี้ทําใหส ามารถทํางานไดสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ สิ่งนี้เปนเรื่องคุณคาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร
ประเด็นสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ ตัวอยางขางตนทําใหเห็นถึงคําถามคือ
เราควรเปลี่ยนแปลงสมรรถนะเมื่อไร ไดแก (1) เมื่อองคกรมีการเปลี่ยนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
คา นิย มและวั ฒ นธรรมขององคก รใหม (2) เมื่อ ภารกิ จ บทบาท หน าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจน
ลักษณะงานขององคกรเปลี่ยนไป และ (3) บุคลาสามารถแสดงสมรรถนะในระดับนั้นๆ ไดสมบูรณแลว
จากตัวอยาง ยังสะทอน ประโยชนของสมรรถนะในการไปใชภายในองคกร เกี่ยวของ
กับบุคลากรหลายประการ ไดแก
1. สามารถทราบถึงระดับความสามารถของตน (ความรู ทักษะ คุณลักษณะ) วาอยูใน
ระดับใด มีจุดแข็งจุดออนอยางไรบาง และจะตองพัฒนาสมรรถนะในเรื่องใด
2. ชว ยใหบุ ค ลากรสามารถทราบกรอบพฤติก รรมมาตรฐาน หรือ พฤติก รรมที่อ งคก ร
คาดหวังใหตนแสดง สามารถใชเปนเกณฑวัดผลความรู ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไดอยาง
ชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
3. ทําใหเจาหนาที่ทราบความเจริญเติบโตกาวหนาในสายวิชาชีพ (career Development)
ของตนเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหบรรลุเปาหมายไดอยางชัดเจน
ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ต อ การพิ จ ารณาปรั บ เปลี่ ย นสมรรถนะ คื อ การตอบสนองต อ
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การบริหารราชการยุคใหม โดยเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ผานแนวคิด วิธีการตางๆ คือ
1. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
2. มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
3. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปน
4. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
ทั้งนี้ มีเปาหมายในการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
และใหบริการแกประชาไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. อภิปรายระดมความคิดสมรรถนะเจาหนาที่ ส.ป.ก.
จากเปาหมาย "สมรรถนะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการสงเสริมเกษตรกร” ซึ่งก็คือ
smart officers ที่จะเขาไปสงเสริมเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีธงอีกประการคือ "สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
smart officers จะเขาไปสงเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสูการพัฒนาที่ยั่งยืน คําตอบในเรื่อง
“เจาหนาที่จะเขาไปสงเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางไร”และเมื่อพูดถึงคํา
วาความยั่งยืน จําตองมองไปขางหนา อยางที่ไดเคยพิจารณามาแลว วาจะตั้งไวที่ 5 ป
ก อ นอื่ น ก อ นที่ จ ะไปพิ จ ารณาสมรรถนะของเจ า หน า ที่ ลองมาดู ส มรรถนะของ
กลุมเปาหมาย ซึ่งก็คือ เกษตรกร มองดูกลุมเปาหมายที่แตละทานรับผิดชอบ วาเขาจะอยูอยางไรในเท
รนดใหมอีก 5 ปขางหนา ดังนั้น โจทยแรก คือ "สมรรถนะ(ความสามารถที่อยูในตัว)ของเกษตรจะ
เปนอยางไรในอีก 5 ปขางหนา" โดยจะไดเริ่มแยกสมรรถนะของเกษตรกรออกเปนมิติตางๆ 4 มิติ
ไดแก ทัศคติ วิธีคิด ความรู และทักษะ
สําหรับเรื่องทัศนคติ ทัศนคติตองสราง ตองปลูกฝง การเปลี่ยนทัศนคติ การฝกอบรม ตอง
คอยเปนคอยเปนคอยไป โดยการรูจักทัศนคติเดิม แลววิเคราะหจุดบกพรอง เพื่อหาทางแกไขที่
รวมกัน เพื่อเปนการเรียนรูและคิดไปพรอมๆ กัน เรียนรู สรางสมมติฐานในการปรับเปลี่ยน แลวทดลอง
ในไปใช คอยๆ ทํา วิธีการคิดของคน (mind set) ไมคิดเพื่อเสียประโยชน ก็จะคิดวาตองไดประโยชน ทั้ง
จับตองไดและไมได เชน หากเราเจอเงินที่ตกอยู หากในสถานการณปกติ เราไมไดเดือดรอนอะไร วิธีคิด
อยูบนความถูกตอง เมื่อเงินไมใชของเรา ก็เอาไปคืน แตตรงกันขาม ในสถานการณที่เรามีปญหาคุณแม
ปวย หาเงินจากไหนก็ไมได วิธีคิดอาจจะเปลี่ยน เราอาจะเอาเงินไปใหหมอกอน แลวคอยไปคืนทีหลัง
สําหรับจุดเริ่มตนกระบวนเกี่ยวกับทัศนคติอยางในเรื่องนี้ ตองยอนไปดูการดํารงชีวิตกับ
อาชีพเสียกอนวาเขาเปนอยางไรจึงนําไปสูทัศนคติเชนนั้น เชน ถาเราไปบอกวาปลูกขาวเพื่อสุขภาพ จะ
ไดกิโลกรัมละ 200 บาท ทุกคนอาจจะแหกันไปปลูก เพราะเขามองเงินหรือรายไดเปนตัวตั้ง
ดังนั้น อยากใหมุงเนนไปสูทัศนคติที่อยูบนฐานของความถูกตองของสังคม เรื่องที่สังคม
มองวาเป นเรื่อ งดีงาม เพื่อ ใหก ารสรุ ป ประเด็น งายขึ้น วิธีการที่จะใหเ กษตรมีสมรรถนะนั้น จะมอง
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ชองวางระหวางความจริงปจจุบันกับเปาหมายหรือสมรรถนะที่ตองการ
ในเวทีนี้จะมองเปาหมายในเรื่อง มีความสุข – มีความสุขในที่ดินและการใชประโยชนใน
ที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเปนเปาหมายสุดทาย เกษตรอาจจะไมได
ทําไดทุกคน ซึ่งการจะไปใหถึงจุดนี้ เกษตรกรจะตองมีสมรรถนะใน 4 มิติ
กอนชวยใหเกษตรกรมีสมรรถนะเชนวานั้น จําตองคนหาชองวางในการที่เกษตรกรจะไปให
ถึงฝน ชองวางตรงนี้สิ่งที่เจาหนาที่จะเขาไปเติมเต็ม (ตรงนี้เจาหนาที่อาจไมไดรูทุกอยาง แตสามารถใช
ความสามารถในการประสานที่ดีเพื่อเปาหมาย) เราอาจจะเขาใจชองวาใหงายขึ้นดวยการคิดถึงสิ่งที่
เกษตรกรขาด หรือ อุปสรรคของเขา
ชองวางหรือขอจํากัดหรืออุปสรรค
1. ขอจํากัดของเกษตรกร เชน ยามที่จะเปลี่ยนจากเคมีมาเปนอินทรีย ยังไมมีความพรอม
หรือความรู แตประเด็นกอนเรื่องนี้ คือ คาใชจาย บางคนพรอมเปลี่ยนแตไมมีเงิน เชน เปลี่ยนแลว เอา
ผลผลิตมาขายไมได
ตรงนี้นาจะเปนทักษะเรื่องการผลผลิตและการจัดการเพื่อการแขงขัน
2. ในกรณีของเกษตรกรในภาคอีสานประเด็นสําคัญ คือ ภัยธรรมชาติ ซึ่งเปนปจจัยที่
ควบคุมไมได ตรงนี้แสดงถึงปรับทักษะใหเหมาะกับเงื่อนไขของตน เชนเรื่อง ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
3. ขาดองคความรู ไมกลาเปลี่ยน ขาดทักษะการคิดวิเคราะหในเชิงระบบ และมององครวม
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงตลาด การจําหนาย ซึ่งเปนเรื่องขององครวม
4. ความสุขนั้น อาจจะพิจารณาเปนเรื่องการกินดีอยูดี ใน 4 มิตินั้น ทัศนคติกับวิธีคิดเปน
สิ่งสําคัญ กลาวคือ เกษตรกรมองปญหาความเปนอยูของเขาใครตองเปนผูแก โดย ณ ตอนนี้เขามองมา
ที่เ จาหนาที่วาจะชวยอะไรเขาไดบาง ตรงนี้ยั งมีอ ยูมาก แตสั งเกตดีๆ ป ญ หาเหลานี้เ ป นป ญ หาของ
เกษตรกร ซึ่งผูคิดผูแกคือเกษตรกร เจาหนาที่ควรจะเปนผูพยุงใหเขาคิด ทําในแนวทางที่ถูกตอง เชน
กอนจะคิดวิธีแก ตองหาสาเหตุกอน ตรงนี้จะเปนจุดเริ่มตนของความยั่งยืน สามารถมองวาเปนเรื่อง
paradigm shift หรือ mind set โดยใจความ คือ เราจําเปนตองปรับปรุงความคิดเกษตรกร ใหเขาคิด
พึ่งพาตนเอง
5. มีมุมมองของเกษตรกรสะทอนวาเกษตรกรขาดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร เชน
ทุกครั้งเกษตรกรไปไหน ถูก มองวาเปนรากหญา ไมใชอ าชีพที่ค วรสงเสริม แบบนี้เขาจะทําอาชีพได
อยางไร วันนี้มองเกษตรกรเปน 2 มุม คือเกษตรกรมองตัวเองดวยความภาคภูมิใจ และเกษตรกรที่มอง
ตัว เองวาไรคา เป น ผูย ากไร ทํ าใหเ กษตรกรมีป ญหาในการแสดงออก ดังนั้น เราจําเปน ตอ งเปลี่ย น
มุมมองแบบหลังใหเปนมุมมองแบบแรก มุมมองที่ภูมิใจในการเปนเกษตรกร การเลือกอาชีพอะไรนั้น
ปจจัยคานิยมทางครอบครัวมีผลมาก นอกจากนี้ปจจัยเรื่องรายไดดวย เรื่องคานิยม ตองปลูกฝงมาจาก
ครอบครัวซึ่งสําคัญมาก แสดงใหเห็นวา เกษตรกรนั้นขาดอํานาจตอรองกับคนรอบขาง
6. นอกจากนี้เกษตรกรยังขาดโอกาสที่จะทําในสิ่งที่ฝน สิ่งที่ตนอยากทํา ไมเปนไทแกตัวเอง
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กลายเปนเครื่องของกลุมผลประโยชนหรือหนวยงานอื่นๆ
7. เกษตรกรยังตามกระแสสังคมปจจุบันทําอะไรดวยความเคยชิน ตรงนี้เปนปญหา เพราะ
ความเคยชินเชน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การใชสารเคมี กําลังจะไมสอดรับกับกระแสในอนาคต จะทํา
อยางไรใหมองเห็นภาพอนาคต ผลักดันใหเกษตรกรนั้นมองเห็นความสําคัญของการมองการณไกล ตรง
นี้ก็จําเปนตองมีทักษะในเรื่องการผลิตที่เชื่อมโยงกับการตลาด
10. การรวมกลุมเปนสหกรณ เราจะทําอยางไรใหเกษตรกรมีคานิยมในการรวมกลุม การ
ดําเนินแบบกลุม โดยไมไดมองแควาสหกรณเปนเพียงแหลงเงินทุน สหกรณจะตองเปนลักษณะของการ
ชวยเหลือตนเอง ไมใชรัฐอุปถัมภ และเปนรูปแบบใหมผสมผสาน ไมแยกเปนเกษตร นิคม ประมง ฯลฯ
11. เกษตรกรยังเชื่อในตัวเจาหนาที่ แตเจาหนาที่ตองทําตามนโยบายองคกร ผลคือ ถา
นโยบายเปลี่ยน แนวทางการทํางานก็จะเปลี่ยนแปลง อาจกระทบตอเกษตรกร เจาหนาที่เองจะตองรูจัก
เอาประโยชนของเกษตรกรเปนตัวตั้ง และปรับนโยบายของรัฐซึ่งทุกอันยอมมีขอดีมาใช เจาหนาที่ตองมี
ลักษณะเปนพี่เลี้ยง ชวนคิด ดังนั้น ณ วันนี้เจาหนาที่มีความรูเรื่องการชวนคิดหรือไม เพื่อจะไดเอาไปใช
เอาไปชวนคิด ในเรื่องแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
12. นอกจากนี้การเปนเกษตรกร ตองลงมือทํา ปฏิบัติไดจริง และทําดวยความประณีต
เกษตรกรตองถายทอดได
5. ชองวางและความตองการสําหรับแนวทางการพัฒนาเจาหนาที่ ส.ป.ก.
ยกตัวอยางเกี่ยวกับเจาหนาที่สงเสริมเพื่อนําเรื่องวา
เคยมีปญหาเรื่องเจาหนาที่สงเสริมกับไมกวาด เจาหนาที่สงเสริมเอาเรื่องไมกวาดที่ตนถนัด
ไปสงเสริมในพื้น ที่ตางๆ ที่ต นไป ทีนี้มันก็ มีไ ปทั่ว แลว พอไปนครสวรรค การจะทําไมก วาดตอ งเอา
วัตถุดิบมาจากตางจังหวัด เสร็จแลวไปทําแบรนดอีกจังหวัดหนึ่งแลวคอยกลับมาขาย ตรงนี้แสดงวาไป
เอาความถนัดของเจาหนาที่สงเสริมไปใช ไมตรงกับความตองการของคนในพื้นที่
เพื่อนําไปสูประเด็นเรื่องคนเรามีความรูเรื่องการตลาดแตกตางกัน ความรูมีตั้งแตเรื่องการ
ผลิตเพื่อการขายแบบตรงๆ มีหนาที่ทําใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑนั้น หรือจะเปนเรื่องกลุมเปาหมายของ
ตลาด หรือจะเปนเรื่องการตลาดเชิงจิตวิญญาณ เนนการพัฒนาที่ยั่งยืน
จึงมาสูเรื่องความรูอะไรที่ smart officers ตองรู แลวจะไดไปชวนเกษตรกรไดถูกตอง ถูก
ทาง ตลอดการถายโอนความรูจากรุนพี่ไปสูรุนนอง เพื่อใหนโยบายตอเนื่อง จะมีกลไกอยางไรในเรื่องนี้
เพื่อเกษตรกรจะไดไมตองเผชิญกับความไมมั่นคงของนโยบายภาครัฐ
ชวงเชาไดสรุปความรูของเกษตรกรในชวง 5 ป แลว นั่นก็คือ การผลิตตองไปในทิศทางสี
เขียว เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและทายที่สุดธงของเรื่องนี้คือ การผลิตในเชิงอินทรีย
ตอไปจะไดพิจารณาวาองคความรูอยางใด จะตองอยูในตัว smart officers ในอีก 5 ป
ขางหนา เพื่อการเขาไปสงเสริมเกษตรกร
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องคความรูของ smart officer
1. รูและมองทะลุในเรื่องการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. รูและมองทะลุในเรื่องการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. โครงสรางตลาด การเชื่อมโยงธุรกิจ และการยกระดับมูลคาเพิ่มของผลผลิต
4. ปลู ก และสรางทั ศนคติที่ดี ใ นอาชีพ เกษตรกรวาจะตอ งใชค วามรูและความสามารถ
อยางไร
5. บูรณาการนโยบายกับหนวยงานการกิจ
6. ทักษะการวางแผนกลยุทธเพื่อยกระดับการใชประโยชนที่ดิน-อาชีพ
7. ทักษะการเขาใจเกษตรกร
8. รูและเขาใจนโยบายการจัดการที่ดินของ ส.ป.ก.
ชองวางของ smart officers และคุณลักษณะของ smart officers
1. ความรูดานการเกษตร เพราะไมไดเรียนมาดานนี้โดยตรง อาจประสานงานใหได อยางไร
ก็ดีมันอาจจะไมจําเปนจะตองเชี่ยวชาญขนาดรูลงรายละเอียด เชน โรคแมลง ฝายเจาหนาที่มักใชวิธีการ
อยางเดียวกับทุกๆ กรณีในการสงเสริม แตเกษตรยังมีความหลากหลายมากขึ้น
2. วิธีคิดของเจาหนาที่ซึ่งผูกติดกับตัวชี้วัดของหนวยงานมากกวาการมองเกษตรกรเปนตัว
ตั้ง พอจะเอาเกษตรกรเปนตัวตั้งก็ไมรูวาจะตองทําอยางไร มีปญหากันมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติตั้งแตแผนที่ 1
3. การนํางานวิจัยไปใช เพราะเรามีปญหาวางานวิจัยมีแตอยูบนหิ้ง จริงๆ ตางประเทศก็มี
การดําเนินการอยูแลว ระหวางสถานบันการศึกษา หนวยงานสงเสริม เกษตรกร แตเราเองกลับเชื่อมกัน
ไมติดงานวิจัยนั้นมีประโยชนอยูแลว เพียงแตในการดําเนินการนั้นบางครั้งการตั้งโจทยวิจัยดวยคําศัพท
ที่ ย ากจนเกิ น ไป เข า ถึ ง ได ย าก ผลคื อ กว า จะเอาไปใช ง าน จั ด การให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได ต อ งผ า น
กระบวนการแปรผลเสียกอน เพราะบางที่เกษตรกรไมเขาใจ งานวิจัยทําแลวตองมีการนําไปใช นําไป
ทดสอบ งานวิจัยในยุคใหมที่สําคัญคืองานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ชวยกันคิด ชวยกันทํา มีการทดลอง
4. อยากใหเจาหนาที่วิเคราะหกลุมเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบใหรูแจงเห็นจริง เชื่อวาใน
แตละพื้นที่เกษตรกรมีความเหมือนและความตาง แตเจาหนาที่นั้นจะตองวิเคราะหวาเปนอยางไร ใหรูจัก
ใหมากที่สุด
5. อยากใหเจาหนาที่เขาใหถึงเกษตรกรจริงๆ วาเขาตองการอะไร มีปญหาอะไร หรือจะ
บอกวาเปนของจิตวิทยาในการสรางความสัมพันธอันดีเพื่อใหทํางาน ทําใหเกษตรกรไดการยอมรั บ
เพราะเกษตรกรนั้นตองการการแสดงออก ความจริงใจในการชวยเหลือจากเจาหนาที่
6. บางครั้งเจาหนาที่มีขอมูล แตบางครั้งการแสดงออก การเขาหาเพื่อใหไดรับการยอมรับ
นั้น จําเปนตองแกลงไมรู เรื่องนี้สําคัญ เพราะมันมีปญหาวาทําไมเจาหนาจากภาครัฐเขาพื้นที่ไมคอยถึง
แตทําไมภาคเอกชนเขาถึง แถมเกษตรกรตองเสียคาใชจาย เขาก็ยินดี ดังนั้นจําเปนตองเขาใจถึงบทบาท
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ยกตัวอยางเชน ในที่ดินที่มีทั้งใชประโยชนจริง และแอบแฝง (เกษตรกรไมไดทํางานจริงเทาไร) ขอบเขต
ของ ส.ป.ก. ในการสงเสริมคือตรงไหน เฉพาะกลุมเกษตรกรจริงๆ หรือ รวมพวกแอบแฝงดวย (ในที่นี้ตั้ง
ประเด็นที่กลุมบุคคลที่เขาไปทําประโยชน ไมใชเรื่องนโยบายในการใหใชที่ดิน)
7. บางทีไมอาจจะพัฒนาทุกๆ กลุมได เราอาจจะตองพัฒนาไปทีละกลุม ดูเฉพาะกลุมที่
สนใจจะพัฒนากอน เลยตองใชเวลาในการทําความรูจัก เก็บขอมูล ทั้งนี้ภายใตหลักของในหลวงที่วา
"เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
8. อยากใหเจาหนาที่สงเสริมปรับมุมมองในการทํางาน คือเนนทําอยางไรใหเกษตรกร
ประสบความสํ า เร็ จ มี ค วามสุ ข บนที่ ดิ น นั้ น ด ว ย ตระหนั ก ถึ ง เป า หมาย ทิ ศ ทางในการทํ า งานของ
เกษตรกร ประกอบภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน
9. ทําใหเจาหนาที่สงเสริมไดรับการตอบรับที่ดี ขอนี้พิจารณาเจาหนาสงเสริมภาคเอกชน
แลวจะเห็นไดวา เจาหนาที่สงเสริมตองถอดหัวโขนออกกอน เปนกันเอง รักเกษตรกรเหมือนพี่นอง ตอง
ใหใจกับเกษตรกร อาจเรียกกระบวนการตรงนี้วาเปนลักษณะของการเขาไปเปนหุนสวน
10. งานสงเสริมการเกษตรตองมีความพรอม มันมีสองเรื่องคือ เครื่องมือกับวิธีการทํางาน
ในสวนเครื่องมือยังแบงเปนคนกับความรู โดยในเรื่องคน ก็มีสองฝายคือ เกษตรกร กับ
เจาหนาที่ ในภาคเจาหนาที่เรื่อง smart officers นั้น เห็นวา เจาหนาที่ควรจะตองพรอม พรอมที่วานี้มี
สองเรื่องคือความรูในเนื้อหาเชิงวิชาการ และอีกเรื่อง คือ การจัดการ การประสานงานกับหนวยงานที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การนําความรูไปใช การถายทอดสูคนที่ไมรู การนําเกษตรกร การนํา
งานวิจัย ไปใช นั่ นคือความรูเรื่องกระบวนการสรางการเรียนรู สว นเกษตรกรจะตอ งรูอะไรบางยอม
แตกตางกันไปตามบริบทตางๆ เชน ไมวาเรื่องพื้นที่ เรื่องสังคม ความรูเหลานี้จะรูไดก็แตโดยอาศัยวิธี
กระบวนการสรางการเรียนรู
11. ตอนนี้เรามีประเด็นวาเราจะมองขามขีดจํากัดอยางไรในดานตางๆ งบประมาณ ความรู
ฯลฯ เพราะในป จ จุ บั น นั้ น ก็ ดี แต เ รากํ า ลั ง มองไปในอนาคต จริ ง ๆ แล ว การส ง เสริ ม ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ
เกษตรกรสงเสริมกันเองดีที่สุด ในเรื่องการสงเสริมนั้นมีหัวใจอยูวาทําใหดีขึ้น จะโดยวิธีใดก็ได ถาตั้งใจ
โจทยเรื่องการกินดีอยูดี เรามีหนวยงานรับผิดชอบอยูในแตละสวนของเรื่องนี้ แตในประเทศไทยนั้น เรา
มีปญหาเรื่องการทํางานเปนทีม
12. อยากใหเจาหนาที่ทํางานโดยยึดหลักวา เมตตา จริงใจ ใจเย็น อดทน อดกลั้น ทํางาน
แบบไรรอยตอ เราถือวาเปนเรื่องจิตวิญญาณการเปนนักพัฒนา
13. นอกจากนี้เจาหนาที่ควรจะทํางานแบบมุงเนนการสรางศรัทธา ทํางานใหเต็มความรู
ความสามารถ ยึดกฎระเบียบโดยรูจักความยืดหยุน มีความเปนกลางในการทํางาน
14. หนทางการโนมนาวใจหัวหนาของเจาหนาที่ใหเห็นดวยวาสิ่งที่ smart officers ทํามี
คุณประโยชน เพื่อใหงานนั้นเดินไปได ตรงนี้นาจะเปนเรื่องทักษะในการรายงาน
15. ประเด็นเรื่องการสรางผูสืบทอด หรือการถายทอดจากเจาหนาที่รุนพี่ไปยังรุนนองที่จะ
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เขามาทํางานแทน ตลอดจนทักษะในการประสานงานระหวางเจาหนาที่กับเกษตรกร และเรื่องทักษะใน
การเก็บรวบรวมขอมูลตลอดจนวิเคราะหขอมูล
16. ปญหาหนึ่งคือ ปจจัย 4 หรือ บรรดาปจจัยที่ตนทุนในการผลิตเชนที่ดิน โดยกลไกหนึ่งที่
จะชวยแกปญหาไดก็คือ ชองทางการรวมกลุม ตัวอยางเชน การรวมกลุมเปนสหกรณ โดยปจจุบัน วัด
โรงเรียน ชุมชนจะเปนสิ่งชวยสงเสริมสหกรณได และสหกรณในพื้นที่เชนวา ก็ตองชวยเหลือซึ่งกันแหละ
กัน
อีกเรื่องหนึ่งคือปญหาเรื่องตลาด ระยะตนๆ จําเปนจะตองไดรับการชวยเหลือ
ในปจจุบัน เครือขายผูจัดการสหกรณติดตอกันดวยเทคโนโลยีทําใหการทําอะไรไดงาย
เครือขายจําเปนมากขึ้น และการทําธุรกิจ จําเปนตองอาศัยความเชื่อใจ
6. สรุปสมรรถนะเจาหนาที่ ส.ป.ก. : Smart officer และแนวทางการดําเนินงาน
มิติของ Smart officers
smart officers จะตองมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน มีขอมูล ความเขาใจ เขาถึง พัฒนา
ใหยั่งยืน และระบบรายงานที่ดี โดยมีรายละเอียดในแตละมิติ ดังนี้
จิตสํานึก
• การพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง
• นักพัฒนาที่ยั่งยืน
• การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• การรวมมือกัน การพึ่งพา การเปนสหกรณ
• ความมุงมั่น

วิธีคิด
• โลกาภิวัฒน-การเปลี่ยนแปลง
• การจัดการเชิงกลยุทธ
• การคิดเชิงระบบ
• ยืดหยุน บูรณาการสูเปาหมาย

องคความรู
• นโยบายการสงเสริมที่ดิน
• แผนงาน ส.ป.ก.
• กฎหมายที่ดิน ส.ป.ก.
• วิเคราะห วางแผน
• ติดตาม ประเมินผล
• โครงสรางการผลิต การตลาด
• การรวมกลุมเปนสหกรณสายพันธุใหม
• เครือขาย

ทักษะ
• กระบวนการสรางการเรียนรู ถายทอด
• วิเคราะหเปนแบบแผน
• สรางทีมงานสงเสริมที่ดี
• การรายงานการสงเสริม
• การสรางคลังความรู ฐานขอมูลประกอบนโยบาย
• ศิลปะในการประสานประโยชน

ประเด็นเพิ่มเติม
1. ป ญหาเรื่อ งคนที่ไมพ รอ มทําประโยชนในที่ดิน ถาเรามีการจัดการที่ดินในลักษณะ
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community base ซึ่งสอดคลองเกี่ยวของกับเรื่องสหกรณ การรวมลุม แบบนี้จะผิดกฎหมาย ส.ป.ก.
หรือไม
2. การจัดการที่ดินกับกฎหมาย ตัวกฎหมายมีขอจํากัดในการที่ ส.ป.ก. จะเขาไปทํา
ประโยชนในที่ดินที่ ส.ป.ก. แจกไป ตอนนี้เราพยายามจัดการในรูปแบบของ คอมมูน หรือ สหกรณ
3. ตอนนี้ก็มีการจัดการที่ดินที่ยังไมมีใครครอบครอง ก็พยายามทําในแนวทางของสหกรณ
นอกจากนี้นาจะมีการจัดการในลักษณะของเครือขายเขามาดวย
4. จากนี้ไปอีก 5 ป เราจะยังภาพเปนที่ดินแปลงเล็กๆ หรือไม อยากใหมีการมองการ
จัดการที่ดินของ ส.ป.ก. ในอนาคตอยางไร เราจะจัดการแบบที่ดินแปลงเล็กไหม หรือเราจะใหสหกรณ
ดําเนินการ หรือจะอยางไร แลวจะเลือกเกษตรกรแบบไหนเขามาทําเพราะการฝกอบรมเขาตองใชเวลา
นอกจากนี้ยังมีเรื่องระบบการจัดการตลาดดวย ตลอดจนแนวทางของการเกษตร
5. อาจพยายามมองวาในพื้นที่มีอาชีพอะไรบาง จับ มารวมกัน แลว ก็มีการเชื่อ มโยง
เครือขาย นอกจากนี้ยังมองถึงจุดที่เปนศูนยรวม ภูมิภาคที่เปนศูนยรวม ซึ่งเจาหนาที่ ส.ป.ก. จะตอง
ตามใหทัน
6. อาจมองไดวาสัดสวนการถือครองที่ดินลดลง การทําเกษตรแบบเดิมที่เนนปริมาณนาจะ
มีปญหา ตอนนี้จึงมองเรื่องการแขงขันของเกษตรกรรายยอยในเวทีของกลุมเดียวกัน หรือจะเปลี่ยนเวที
ไปสูกับบริษัทขนาดใหญ แลวจะสูไหวหรือไม
7. นอกจากนี้จะตองปรับเปลี่ยนมากขึ้นเพื่อทําใหนอยลง แตผลตอบแทนสูงขึ้น
8. ปจจัยตางๆ สะทอนวาการคัดเลือกเกษตรกรนั้นตองคัดสรรมากขึ้นตองมีจิตวิญญาณ
รัก อาชีพ พรอ มเพิ่มพูน สมรรถนะในการประกอบอาชีพ เจาหนาที่ที่เ ปน คนกลางตอ งมองภาพการ
ยกระดับขีดสมรรถนะของเกษตรกรได โดยผานการวิเคราะห ทํานายอนาคตของปจจัยตางๆ
9. สวนเรื่องเกษตรอินทรียนั้น คงจะตองผลักดันแนนอน แตคําวาอินทรียนี้ เราเริ่มตนจาก
ตัวเกษตรกร ไมใชการประเมิน อยางไรก็ดีในชวง 5 ปขางหนานั้นเราอาจจะคอยๆ ปรับระดับขึ้น
10. ในอีก 5 ปขางหนา การจัดการที่ดินขนาดเล็กหรือขนาดใหญนั้นไมเปนไรแตทิศทางตอง
ชัดวาจะแขงขันอยางไร แลวจะพัฒนาดานตางๆ ใหเขาถึง เขาสูมาตรฐานไดอยางไร
คําวาสมรรถนะ ตอไปจะไดไปเขียนเชิงวิชาการ ตอไปก็หวังวาทาง ส.ป.ก. จะไดมีการ
ประกาศสมรรถนะของ smart officersโดยตรงนี้ครอบคลุมกระบวนการจัดการบุคคลของ ส.ป.ก. เพื่อ
เปนการสรางวัฒนธรรมองคกรตอไป
การกําหนดกรอบสมรรถนะสําหรับวันนี้เปนการเริ่มตนที่ดี มีการสะทอนจากเกษตร จากนี้
จะเปนภาระใหญที่จะตองคิดตอวาระบบการจัดการเพื่อลดชองวางตามที่เราไดทําเวทีไปนี้จะมีอยางไร
จะมีหลักสูตรอยางไร ซึ่งจะไดขยายผลตอไป
เลิกสัมมนาเวลา 15.15 น.
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รายงานการประชุมรายการไอเดีย ไดจัย ป 2 ถายทํารายการ
ตอน Farmer Shop รานคาเกษตรเชิงคุณคา ราคาเปนธรรม
วันศุกรที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557
ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
ภัทราวาท
2. รอ. นพ.สรวิชญ สุบุญ
และทีงานรายการไอเดียไดจัย

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ผูดําเนินรายการ
จํานวน 7 คน

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.
ทีมงานรายการไอเดีย ไดจัย ป 2 ไดเขามาถายรายการตอน Farmer Shop รานคาเกษตร
เชิงคุณคา ราคาเป น ธรรม โดยไดข อสั มภาษณผูอํานวยการสถาบัน ฯ และมีหมอกอ ง เปน ผูดําเนิน
รายการ
ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดกลาววาราน Farmer Shop เปนรานคาทางเลือกของคนไทย
ในการชวยเหลือชุมชน โดยสถาบันฯจะมีทีมที่ปรึกษาที่จะไปชวยตั้งแตเรื่องการจัดชั้น การปดเปดการ
ขาย ทํางบดุล หรือเรียกไดวา ชวยในเรื่อง Reset ระบบ ถือเปนศูนยเรียน ที่ปจจุบันมีสินคา 647
รายการ จากการดําเนินงานกวา 3 ป มีสมาชิกเครือขายผูประกอบการกวา 300 ราย
ราน Farmer Shop ประสบความสําเร็จเนื่องจาก Farmer Shop เปนตนแบบรานคาปลีก
สินคาเกษตรคุณภาพ ราคายอมเยาที่ผูผลิตและผูบริโภคเปนเจาของรวมกันอยางแทจริง ที่มีสินคา
บริโภค สินคาแปรรูปจากการเกษตรรวมไปถึงเครื่องสําอาง
การดํ า เนิ น งานร า น Farmer
Shop ได ผ ลการตอบรั บ ที่ ดี จึ ง มี ก ารขยายลงชุ ม ชน
มีจุดประสงคเพื่อเขาเขาถึงผูบริโภคและชุมชน โดยจุดเดนของ Farmer Shop คือสินคาคุณภาพ
สําหรับผูสนใจทราบขอมูลราน Farmer Shop สามารถติดตอมาไดที่สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ ผู อํ า นวยการสถาบั น ฯยิ น ดี ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและจะมี ที ม งานช ว ยประสานงานเครื อ ข า ย
ผูประกอบการ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

48

รายงานการประชุมความรวมมือการสานตอโครงการราน Farmer Shop
วันจันทรที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูเขารวมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย
2. รอ. นพ. สรวิชญ
และทีมงาน จํานวน

ภัทราวาท
สุบุญ
4 คน

ผูอํานายการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ผูประกอบการ

เริ่มประชุมเวลา 15.0 น.
เนื่องจาก รอ.นพ. สรวิชญ และทีมงานมีความสนใจเขารวมโครงการราน Farmer Shop
ผูอํานวยการสถาบันฯ จึงไดสรุปแนวคิดการทําราน Farmer Shop ใหทางทีมผูเขารวมการประชุมรับฟง
มีสาระสําคัญ กลาวคือ โครงการราน Farmer Shop เปนความพยายามสรางตลาดใหผูผลิตผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเป น ตลาดที่เปนธรรมในการนําสิน คามาจําหนาย โดยไดนําหลักการ
สหกรณมาพัฒนา นอกจากนี้ ราน Farmer Shop ไมไดเปนเพียงรานคาปลีกชุมชน แตยังเปนแหลงการ
เรียนรูที่มีชีวิตที่ใหบริการความรูดานการบริโภคดวย
ปจจุบันราน Farmer Shop กําลังอยูในระยะการดําเนินการขยายผลเขาสูชุมชน และ
ราน Farmer Shop ตนแบบซึ่งตั้งอยูที่คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
ยังคงเปดใหบริการโดยจําหนายผลิตภัณฑขาว เพื่อตอบสนองความตองการของผูซื้อ
ที่ป ระชุ มไดส รุ ป สถานที่จัด โครงการร าน Farmer Shop เปน ที่ค ณะเศรษฐศาสตร
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิท ยาเขตบางเขน โดยกําหนดใหเ ปน โครงการรว มกัน ระหวางสถาบัน
วิชาการดานสหกรณกับทีมงานของ รอ.นพ. สรวิชญ และไดรวมกันกําหนดแผนการคราวๆ เพื่อการ
ตอยอดโครงการราน Farmer Shop ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
• ความสนในในตัวแบบธุรกิจราน Farmer Shop ที่มีจุดมุงหมายสําคัญในการสรางระบบ
ธุรกิจรานคาปลีกที่เปนธรรม โดยมุงสรางสรรคราน Farmer Shop ที่มีสมาชิกประจําและเชื่อมโยงการ
สั่งซื้อสินคาจาก SMEs, OTOP และสถาบันเกษตรกร ฯลฯ
• ชวยลดขอจํากัด และ GAPs ของผูประกอบการ SMEs, OTOP ที่มีชองวางในเรื่องตลาดที่
เปนธรรม
• ราน Farmer Shop เปนสถาบันการเรียนรูเรื่อง Food Safety
2. วัตถุประสงค
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• เพื่อสานตอการดําเนินการโครงการราน Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตรใหประชาคม
และผูบริโภคไดเรียนรูและเขาใจตัวแบบธุรกิจมากขึ้น
• เพื่อบมเพาะธุรกิจรานคาชุมชนเพื่อขยายผลสูผูประกอบการที่สนใจ
• เปน Outlet ใหกับผูประกอบการรายยอยที่สินคามีคุณภาพและเปนระบบ
3. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
• ธุรกิจตองอยูไดอยางยั่งยืน เปนตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีแกธุรกิจรายยอย
• ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีแหลงซื้อสินคาคุณภาพ ราคาเปนธรรม
• เปนแหลงเรียนรูใหกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร และอาจรวมถึงคณะอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. บทบาทของภาคี
4.1 ทีมของ รอ.นพ.สรวิชญ – ผูประกอบการ รับผิดชอบรานคาตามแผนธุรกิจที่มี
ขอตกลงรวมกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร
4.2 สถาบันวิชาการดานสหกรณ – เปนที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจที่เปน
ผลงานวิจัย การสรางสรรคธุรกิจเชิงคุณคาในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. รางแผนการดําเนินงาน
ลําดับ
เรื่อง
ผูดําเนินการ
ชวงเวลา
ที่
1. เตรียมทีมงานดําเนินการราน Farmer Shop
รอ.นพ. สรวิชญ สุบุญ พฤษภาคม
2. จัดเตรียมพื้นที่ ทําความเขาใจรวมกับคณะ
สถาบันวิชาการดาน
พฤษภาคม
เศรษฐศาสตร และ สกว.
สหกรณ
3. พิธีเปดราน (อาจเปดขายกอนพิธีเปดราน)
กรกฎาคม
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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รายงานการประชุม
การหารือรวมกับสหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด
วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
2. คุณธนวรรณ
3. คุณกิติศักดิ์

ภัทราวาท
แสงหวัง
ยามพูน

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ผูจัดการสหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด
หัวหนาจัดซื้อ สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
คุณธนวรรณ แสงหวัง ผูจัดการสหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด และคุณกิติศักดิ์ ยาม
พูน หัวหนาจัดซื้อ เขาประชุมรวมกับผูอํานวยการสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค ในการประชุม ดังนี้
1. ขอปรึก ษาเรื่อ งศู นย เ รี ย นรู และสง เสริ มการเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎี ใ หม เ ชิ ง
พานิชย
2. หารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนยเรียนรู Farmer Shop
ศูนยเรียนรูและสงเสริมการเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมเชิงพานิชย ที่มีสหกรณ
การเกษตรปราสาท จํ ากั ด เป นเจาของโครงการ เปน โครงการที่มีก ารบริ หารจั ด การน้ําตามแนว
พระราชดําริ ที่ตองมีการเตรียมความพรอมใหกับเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณฯ ทั้งดานการผลิตและ
เทคนิคที่ทําใหสินคามีคุณภาพพรอมทั้งชองทางการตลาด โดยใชพื้นที่ 34 ไรของสหกรณ เปนทั้งแปลง
ตัวอยางและที่ปลูกผักจําหนาย ผานทางศูนยเรียนรู Farmer Shop
วั ต ถุ ป ระสงค ข องศู น ย เ รี ย นรู แ ละส ง เสริ ม เกษตรฯ คื อ ส ง เสริ ม อาชี พ และช ว ยเหลื อ
เกษตรกรใหอยูไดและอยูรอดในการประกอบอาชีพ โดยจะใหเกษตรกรเริ่มทําการเกษตรตั้งแตพื้นฐาน
สหกรณฯไดจัดประชุมรว มกับคณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณฯ เพื่อ ใหเกิดความ
รวมมือกัน แลวจะขยายผลตอประธานกลุมสหกรณฯทั้งอําเภอปราสาท ที่จะทําหนาที่จัดการ ควบคุม
สมาชิ ก กลุ ม ซึ่ ง ประธานกลุ ม สหกรณ ฯ แต ล ะคน จะรู ทั้ ง เรื่ อ งการตลาดและความเคลื่ อ นไหว
ของเกษตรกร และทําหนาที่ประสานงานระหวางเกษตรกรกับสหกรณฯ
สําหรับศูนยเรียนรู Farmer Shop จะมีการขับเคลื่อนเพื่อใหเปนแหลงรองรับผลผลิต
จากเกษตรกรผูเ ป นสมาชิก ที่จะจําหนายสิน คาเกษตรปลอดภัย เทานั้น และเปน ศูน ยกระจายสิน คา
โดยจะใชขอมูลที่ไดจากผูอํานวยการสถาบันฯ ไปใชในการขับเคลื่อน
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ผูอํานวยการสถาบันฯ แนะนําใหผูจัดการสหกรณฯวา ในการดําเนินการศูนยเรียนรูและ
สง เสริ มการเกษตรฯ สหกรณก ารเกษตรปราสาท จํ ากั ด ต อ งหาความแตกต า งของสิ น คา ที่ จะมา
จําหนายที่ศูนยเรียนรู Farmer Shop ซึ่งจะตองหากลุมเปาหมายและยกรางตองมีหลักสูตรที่แตกตาง ให
เกษตรกรวางแผนตามความสามารถตามภูมิสังคม โดยใหเปนเกษตรยั่งยืนที่มีแนวคิด ดินดี รูระบบน้ํา รู
ระบบภูมิสังคมและเทคโนโลยีก ารเกษตรที่เหมาะสม และขั้นตอนตอ ไป คือ ใหสมาชิก ศรั ทธาและ
เชื่ อ มั่ น ในระบบสหกรณ ที่ จ ะเป น ตลาดให กั บ เกษตรกรอย า งยั่ ง ยื น โดยจะมี ก ารวางแผนธุ ร กิ จ
มีขอตกลงรวมกัน และตองมีเวทีจัดการการเรียนรูและยกระดับจากการใชสารเคมีมาใชปุยอินทรีย ซึ่ง
ขั้นในระยะนี้จะเปนระดับตนน้ํา
ระบบกลางน้ํ า คื อ การดํ า เนิ น แผนธุ ร กิ จ จั ด เวที ก ารเรี ย นรู ร ว มกั บ ประธานกลุ ม และ
เกษตรกร และจัดทําฐานขอมูลของเกษตรกร
ระดับปลายน้ําทางสหกรณฯ สามารถวางแผนการจําหนายสินคาจากเกษตรกรได โดยใช
ขอมูลจากฐานขอมูลเกษตรกร ที่จะทราบถึงจํานวนผลผลิตของสมาชิกที่จะนํามาจําหนายกับสหกรณฯ
ฝายสินเชื่อและฝายการตลาดของสหกรณฯสามารถวางแผนการใหสินเชื่อและวางแผนการตลาดได
ในการดําเนินโครงการฯ ควรวางแผนระยะตน โดยตองสํารวจกลุมเปาหมาย สวนในเรื่อง
ระบบชลประทานสามารถติดตอกับหนวยงานตางๆเพื่อใหเขามาชวยเหลือได ทางสหกรณควรสํารวจ
เกษตรกรในรัศมี 50 กิโลเมตร ที่มีประสบการณในการทําเกษตร และพอมีแหลงน้ํา เพื่อที่สหกรณจะ
ชักชวนมารวมขับเคลื่อนศูนยเรียนรู Farmer Shop ที่เปนเหมือนรานคาเกษตรกร ที่ตองมีการเชื่อมโยง
ทั้งเรื่องขาว สินคาสด สินคาพื้นเมือง ที่จะตองมีการคัดสรรจากเกษตรกรผูผลิตโดยตรง
ผูจัดการสหกรณฯ ขอเชิญผูอํานวยการสถาบันฯเปนที่ปรึกษาโครงการศูนยเรียนรูและ
สงเสริมการเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมเชิงพานิชย ขอใหชวยในเรื่องหลักวิชาการการจัดเวที
เรียนรู
สินคาที่สําคัญอกอยางหนึ่งของสหกรณฯ คือ เครื่องสําอาง ซึ่งผูอํานวยการสถาบันฯได
แนะนํ าใหเ พิ่มมู ล คาสิน คาโดยการ Re-packaging และจะชว ยประชาสั มพั นธใ หที่ราน BeHealthy
Organic Food by หมอกอง สรวิชญ และ BSCM Foods ที่ Mega Bangna โดยจะรับในราคาสง และใช
เวลา Credit Term 45 วัน
ผูจัดการสหกรณฯ ไดขอเชิญใหผูอํานวยการไปจัดเวทีเรียนรูชาวนาที่สหกรณฯเพื่อลงพื้นที่
และรวมสํารวจการดําเนินโครงการรวมกับทางสหกรณฯ
ผูอํานวยการสถาบันฯ แนะนําเพิ่มเติมวาสหกรณฯควรจัดการอบรมเจาหนาที่ จัดเวที
เรียนรู เพื่อนําความรูสูสมาชิก เชนการอบรมสงเสริม GAP ในการผลิตสินคาของเกษตรกร โดยตองมี
การรับรองจากเจาหนาที่รัฐเพื่อใหผูบริโภคเชื่อมั่นและสรางมาตรฐานสินคา

52

สรุปรายงานการประชุม สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด ขอเชิญผูอํานวยการสถาบันฯ
เปนที่ปรึกษา ศูนยเรียนรูและสงเสริมการเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมเชิงพานิชย และจะสงสินคา
เครื่องสําอาง เพื่อใหผูอํานวยการสถาบันฯ ชวย Re-packaging โดยผูอํานวยการสถาบันฯจะนําไป
จําหนายและชวยประชาสัมพันธใน Outlet ราน BeHealthy Organic Food by หมอกอง สรวิชญ และ
BSCM Foods ที่ Mega Bangna และจะทําหนังสือมานัดหมายผูอํานวยการสถาบันฯใหจัดเวทีเรียนรู
ชาวนา
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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รายงานการประชุม
ผลงานดําเนินงานชุดโครงการการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ระหวางป พ.ศ. 2543 – 2556
วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอสเอมทาวเวอร
ผูเขารวมการประชุม
1. ศ.นพ.สุทธิพันธ
2. รศ.จุฑาทิพย
3. ผศ.ดร.อภิศักดิ์
4. รศ.ดร.ปทมาวดี

5. คุณสายสุดา
6. คุณปรียาพร
7. คุณภูมิ

จิตพิมลมาศ
ภัทราวาท
ธีระวิสิษฐ

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
รองผูอํานวยการฝายชุมชนและสังคม และ
รักษาการผูอํานวยการฝายติดตามและประเมินผล

โพชนุกูล
ศรีอุไร
บุงทอง
จันทชุม

ผูอํานวยการฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ

รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.
ศ.นพ.สุทธิพันธ กลาวชี้แจงถึงการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมสืบเนื่อง
จากการประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ที่ผานมา โดยเนนเรื่องการ re-inventing อันเปนผลมาจาก
นโยบายของทาง สกว. ที่เนนเรื่องประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล การเปลี่ยนแปลง และภายในระยะเวลา 3
ป ตอจากนี้ ทาง สกว. จะดําเนินการภายในกรอบ re-inventing TRF สงกับโครงการชุดวิจัยของทาง
สถาบันวิชาการดานสหกรณวาจะมีสวนใดที่สามารถ re-inventing ไดหรือไม ดังนั้น จึงควรมีการ
ปรึกษาหารือในเรื่องดังกลาว
ผศ.ดร.อภิศักดิ์ เริ่มการหารือโดยกําหนดกรอบใหทางสถาบันวิชาการดานสหกรณชี้แจง
ผลงานที่ผานมาสั้นๆ และนําเสนอทิศทางการวิจัยในอนาคตกับความสอดคลองตอนโยบายของ สกว.
ตลอดจนกระบวนการเชื่อมกับภาคีในการสรางผลกระทบและพัฒนาสูความยั่งยืน
ภายหลั งจากที่ รศ.จุ ฑาทิพ ย ผูอํานวยการสถาบัน ฯ ในฐานะหัวหนาชุด โครงการวิจัย ฯ
นําเสนอผลงาน ประมาณ 8 นาที ดังเอกสารแนบ ไดมีการปรึกษาหารือกัน ในเรื่องตอไปนี้
เรื่องที่ 1
ศ.นพ.สุ ท ธิ พั น ธ ส อบถามถึ ง เนื้ อ หาสาระของงานว า ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นา
กระบวนการสหกรณคืออะไร
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รศ.จุฑาทิพยไดชี้แจงถึงการทําการเชื่อมเครือขายระหวางสหกรณจดทะเบียนและไมจด
ทะเบียน ตลอดจนภาคีอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดเขาดวยกัน โดยใชชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขาย
เรื่องที่ 2
ศ.นพ.สุทธิพันธสอบถามผลผลิตจากชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการณสหกรณในพื้นที่
36 จังหวัด” คืออะไร และจุดเปลี่ยนของสหกรณคืออะไร
รศ.จุฑ าทิพ ยชี้ แจงวา ผลผลิ ต คื อ รู ป แบบการบริ หารจั ด สหกรณที่เ ปลี่ ย นจากมองแต
องคกรสหกรณเปนเครือขายที่มีหลายๆ องคกรประกอบดวยการเสริมพลังโดยการปลูกฝงปณิธาน
คุณคาการสหกรณ ตอมากลายเปนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาสหกรณฉบับที่ 1 และไดลักษณะโครงสราง
เครือขาย กอใหเกิดจุดเปลี่ยนจากมุมมองของสหกรณที่มองเฉพาะองคกรสหกรณเปนการมองเชื่อมโยง
เปนเครือขาย อาจกลาวไดวาการปฏิรูปการสหกรณไทยไดมีการ re-inventing ตั้งแตชวงเวลาดังกลาว
เปนตนมา
นอกจากนี้ มีการตั้งขอสังเกตในแวดวงวิชาการวาจากเรื่องดังกลาววาจําเปนจะตองมีการ
บริหารจัดการองคกรหรือไม ในทางยุโรปมีการการจัดการเครือขาย ดังนั้น ในระยะ 36 จังหวัด จึงได
บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเครือขาย
เรื่องที่ 3
ผศ.ดร.อภิศักดิ์แสดงความเห็นวาในชวง 4-5 ป ตนไดเขาไปทํางานเกี่ยวกับสหกรณที่อยู
อาศัยและพบวาในชวงของการรวมกลุมเปนกลุมออมทรัพยที่ทําเรื่องบานโดยไมเปนสหกรณก็สามารถ
ดูแลสมาชิกไดดี สามารถเขาถึงสินเชื่อไดดี แตพอยกระดับ เปนสหกรณที่จดทะเบีย นแลวทําใหดูแล
สมาชิกนอยลง เพราะไปดูแลตัวองคกรสหกรณ คือทําอยางไรใหสหกรณอยูได แตไมไดสนใจสมาชิก
มากนัก เชน ถาสมาชิกไมไดสงเงิน อาจจะถูกตัดออกจากการเปนสมาชิกและอาจจะเอาบานที่มีอยูไป
เปดรับสมาชิกใหมหรือขายตอ ทําใหเห็นวาการที่มีสหกรณที่จดทะเบียนไมไดสรางความความเขมแข็ง
หรือความยั่งยืนใหกับการพัฒนาชุมชนหรือไม
รศ.จุฑาทิพยชี้แจงวา ในเฉพาะกรณีศึกษาขางตน เหตุการณนี้เกิดขึ้นจากความประสงค
ของภาครัฐและนัก การเมือง โดยไมไดเ ปนความตองการของประชาชนจริงๆแตน โยบายจากรัฐและ
นักการเมืองที่แฝงเขามา โจทยนี้จะมีผลกระทบเยอะ ประเด็น คือ รัฐกับนักการเมืองยังมองสหกรณเปน
เครื่ อ งมื อ ของรั ฐ เช น กรณี ข องสหกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นคลองจั่ น จํ า กั ด ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งเป น ต อ งมี
กระบวนการทําใหสหกรณในประเทศไทยเปนสหกรณแทดวยมาตรการตางๆ เชน การสรางผูนําการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวชี้วัดแบบใหมสําหรับตัวองคกรเชนบัญชีงบดุลที่มองเชิงคุณภาพ การจัดการ
เครือขายคุณคา การพัฒนาระบบการเงินพึ่งพา
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เรื่องที่ 4
รศ.ดร.ปทมาวดีแสดงความเห็นวาเนื่องจากงานวิจัยนี้ทํามาอยางยาวนานตอเนื่อง 14 ป
นาจะมีการถอดบทเรียนไดลึกกวาที่นําเสนอ เชน การสงเสริมการผลิตมีกระบวนการอยางไรขั้นตอน
เปนอยางไร การรวบรวมผลผลิตมีกระบวนการอยางไร เปนตน
รศ.จุฑาทิพยไดชี้แจงวานอกจากการถอดบทเรียนแลว ยังมีการรวบรวมเปนความรูและ
ทดลองปฏิบัติ เชน โครงการกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ที่ทดลองแกปญหาใน
สหกรณตัวอยาง 4 สหกรณตามบทเรียนที่ถอดได จนทั้ง 4 สหกรณประสบความสําเร็จและไดรับรางวัล
และทายที่สุดก็ไดรวบรวมออกมาเปนเอกสารเผยแพรตางๆ
เรื่องที่ 5
รศ.ดร.ปทมาวดีสอบถามวา หากมองมาจากมุมของงานวิจัย การคนหาในงานวิจัยทั้งมี
อะไรบาง มีเปาหมาย กติกา กลไกตางๆ เชนกลไกลการพัฒนาอยางไร ในสภาพบริบทที่ตางกันกลไกจะ
ตางกันออกไปอยางไร ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเปนอยางไร นอกจากนี้ กระบวนการของสหกรณ กับ
กระบวนการสนั บ สนุ น อยากใหมีก ารถอดบทเรีย นตรงนี้ใ หชัด เจน เชน การสนับ สนุน สหกรณที่จด
ทะเบียนและไมจดทะเบียน แตกตางกันอยางไร เพราะอยากใหงานทั้ง 14 ป เห็นภาพเชิงระบบ เชิง
กระบวนการ คือ สว นไหนภาคประชาชนจะดําเนินการเอง แลวสวนไหนภาครัฐจะเขามาดํ าเนิน การ
สงเสริม
รศ.จุฑาทิพยชี้แจงวาทุกครั้งที่ทําการวิจัยจะตองมีการสังเคราะหงานอยูแลว และเห็นวา
ควรจะดําเนินการรวบรวมตามคําแนะนําขางตน
เรื่องที่ 6
ศ.นพ.สุทธิพันธสอบถามวาในชวงชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36
จังหวัด ไดเขาไปพัฒนาสหกรณที่จดทะเบียนหรือสหกรณที่ไมจดทะเบียนมากกวากัน
รศ.จุฑาทิพยชี้แจงวา กอนทํางานก็จะมีออกแบบ road map กันกอนโดยการประชุมของ
นักวิจัยในแตละจังหวัด แตเมื่อดําเนินการลงพื้นที่แลว บริบทในแตละจังหวัดจะทําใหนักวิจัยทํางาน
แตกตางกันออกไป เชน บางทีตองระดมคนมาพูดคุยกันกอนวาจะดําเนินการไปทิศทางไหน อาจจะตอง
แยกสหกรณการเกษตรหรือสหกรณออมทรัพยไปพูดคุยกันเองกอน หรือในกรณีจังหวัดสงขลาที่ในตอน
แรกของการดําเนินการมีสหกรณที่จดทะเบียนอยางเดียว พอจะทําการสรางความรวมมือกับสหกรณ
ภาคประชาชน ก็จําเปนจะตองมีการพูดคุยปรับความเขาใจกัน และจากกรณีศึกษาของจังหวัดสงขลาทํา
ใหจนในที่สุดสามารถทําใหเกิดความรวมมือระหวางสหกรณที่จดทะเบียน สหกรณภาคประชาชนและ
ภาครัฐเพื่อทําใหสหกรณทั้ง 2 รูปแบบสามารถรวมมือกันได จะทําใหแตละจังหวัดมีการสนับสนุนและ
พัฒนาแตกตางกันออกไปแตละบริบทดังเชนตัวอยางเรื่องสหกรณที่เขารวมโครงการขางตน
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เรื่องที่ 7
ศ.นพ.สุ ท ธิ พั น ธส อบถามถึ งการวิ จัย ในช ว งหลั งชุด โครงการชุด โครงการ “การพั ฒนา
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” วาเปนอยางไร
รศ.จุฑาทิพยชี้แจงวา เปนเรื่องการจัดการโซอุปทาน โดยนํามาปรับใชกับเครือขายคุณคาที่
มี อ ยู เ ดิ ม และทํ า การยกระดั บ เครื อ ข า ยคุ ณ ค า เหล า นั้ น ด ว ยกะบวนการจั ด การโซ อุ ป ทานผ า น
กระบวนการการเรียนรูรวมกัน
นอกจากนี้ รศ.ดร.ปทมาวดี สอบถามเพิ่มเติมวา ชุดโครงการวิจัยฯแรกๆ เปนการเชื่อมโยง
เครือขายในแนวระนาบ สวนชุดโครงการวิจัยฯ ชวงหลังจะเปนการเชื่อมโยงเครือขายในแนวดิ่งใชหรือไม
รศ.จุฑาทิพยชี้แจงวา จากการทํางานภายใตชุดโครงการวิจัยฯ ทําใหไดการพัฒนาทั้งแนว
ระนาบและแนวดิ่ง
เรื่องที่ 8
ศ.นพ.สุทธิพันธสอบถามตอไปถึงแนวทางการวิจัยในชวง พ.ศ. 2557 – 2558 วามีทิศทาง
อยางไรบาง
รศ.จุฑาทิพยชี้แจงวา ณ ขณะนี้ยังขาดเรื่องสาระความรูจริงๆ ที่จะใชในการพัฒนาสหกรณ
ใหประกอบธุรกิจไดอยางยั่งยืน จึงเปนการดีที่ไดนําเรื่องการคาที่เปนธรรมไปใช เพราะแสดงใหเห็นวา
สหกรณไมไดมุงหวังกําไรไดชัดเจน แตเปนการลดความเหลื่อมล้ํามากกวา ในชุดโครงการวิจัยฯ ระยะที่
7 พบวาชองวางจากนโยบายไปสูการพัฒนา คือ สาระการเรียนรู ดังนั้น จําเปนจะตองมีการวบรวม
สาระความรูใหออกเปนรูปเลมดังที่ รศ.ดร.ปทมาวดีเสนอแนะไวแลวขางตน โดยชุดโครงการวิจัยฯ มี
วัตถุประสงคและประโยชนดังที่เคยชี้แจงเอาไวแลวในการประชุมครั้งกอน สําหรับราน Farmer Shop จะ
ขยายผลการดํ า เนิ น งานเข า ไปในชุ ม ชน ทํ า งานในชุ ม ชน ยกระดั บ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในยุ ค ที่ จ ะเข า สู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจสรุปกรอบแนวทางได ดังภาพ
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การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา

การออกแบบ-วางระบบการวิจัย

ผูทรงคุณวุฒิ/
ที่ปรึกษา

สราง/พัฒนาระบบ-กลไก
สนับสนุน-สงเสริมการเพิ่ม
สมรรถนะการแขงขัน
ภาคีนักวิจัย/
พันธมิตรในระดับ
โครงการกลุมงานวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบสงเสริม
สนับสนุน

กลุมงานวิจัยสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู
•
•
•
•
•

ติดตาม
เสริมพลัง ชี้เปา ประเมิ
นผล
ชุดโครงการฯ
การขับเคลื่อนการพัฒนา
การสหกรณและการคา
ที่เปนธรรม
แผนงานวิจัย
Logical Model

คลังขอมูล/สื่อเรียนรู
กรอบยุทธศาสตร
SEE

ปจจัยนําเขา

ตัวแบบหลักสูตรเรียนรู
ชุดความรู/นวัตกรรม
คลังความรู/สื่อเรียนรู
ศูนยเรียนรูมีชีวิต/แหลงเรียนรู
ทีมการจัดการการเรียนรู

ติดตาม การใหคําปรึกษา
เสริมพลัง ชี้เปา ประเมิ
นผล
แนะนํา
ภาคีนักวิจัย/
พันธมิตรในระดับ
โครงการกลุมวิจัย
การยกระดับมูลคาเพิ่ม
ผลิตภัณฑ

เวที
ถอดบทเรียน

การจัดการ
ความรูสูภาคี
การติดตาม
ประเมินผล

กลุมงานวิจัยยกระดับมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ

• มีการจัดเวทีประเมินสถานการณภายใตการมีสวนรวม
ของภาคีเพื่อออกแบบระบบธุรกิจรวมกัน
• การขับเคลื่อนกิจกรรมยกระดับมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ
ขาวอินทรีย
การขับเคลื่อนการวิจัย • การขับเคลื่อนกิจกรรมยกระดับมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ
เพื่อยกระดับมูลคาเพิ่ม
ผักอินทรีย
ผลิตภัณฑ
• การขยายผล Farmer Shop
สูชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนสูสากล

กิจกรรม

ผลผลิต

กลไกการสงเสริมการยกระดับ
สมรรถนะการแขงขัน
Smart teacher

สถาบันการศึกษา

Smart farmer

สถาบันเกษตรกร

Smart officer

การเสริมพลังจากทีมกลยุทธ
การสนับสนุน/
การเจรจา/
การวิเคราะห การเชื
่อมโยงภาคี/
สถานการณ/
าไปใช
วางกรอบทิศทาง การนํ
ประโยชน
การวิจัย

ทีมกลยุทธ

ชุดความรู/นวัตกรรม
ศูนยเรียนรูมีชีวิต

การติดตามประเมินผล

ภาคี-กลุมเปาหมาย

หนวยงานรัฐ

ขอเสนอเชิงนโยบาย/
แนวทางการปฏิรูป
การเรียนรูสูเปาหมาย
ยุทธศาสตรประเทศ

เครือขายภาควิชาการ
• การยกระดับสมรรถนะ
การแขงขันของประชาชน
• การสรางสรรคคุณคา/การ
ขอเสนอเชิงนโยบาย/
สรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ
• การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงตลาด
แนวทางการลดชองวาง
และการบริโภคสินคาอาหารปลอดภัย การพัฒนาสูการบรรลุ
• การลดความเหลื่อมล้ํา
เปาหมายยุทธศาสตรประเทศ
• การลดชองวางระหวางนโยบายแนวปฏิบัติเพื่อการบรรลุเปาหมาย
ยุทธศาสตรประเทศ

เครือขายขาวอินทรียของ
เกษตรกรรายยอยสูสากล
เครือขายผักอินทรียของ
เกษตรกรรายยอยสูสากล
เครือขาย Farmer Shop
สรางสรรคเศรษฐกิจชุมชนสูสากล

ขอเสนอเชิงนโยบาย
สําหรับโมเดลธุรกิจ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันแกเกษตรกรและ
ผูประกอบการรายยอย

ระบบธุรกิจทางเลือก

ผลลัพธ-ผลกระทบ

นอกจากนี้ รศ.ดร.ปทมาวดีสอบถามเรื่องเปาหมายของการวิจัยวามีเปาหมายหลักอยางไร
ในเรื่องนี้ รศ.จุฑาทิพยสรุปวามีเปาหมาย คือ การดําเนินการธุรกิจฐานสังคม อาจจะไมตองเปนสหกรณ
ก็ไดแตนําหลักการ-อุดมการณสหกรณไปใช โดยอาจพิจารณาธุรกิจฐานสังคมไดดังรูปภาพ
เรื่องที่ 9
ศ.นพ.สุทธิพันธสอบถามวาแนวโนมการวิจัยใน พ.ศ. 2557 ตางจาก 2556 อยางไร จะไม
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ดําเนินการกับสหกรณจดทะเบียนแลวใชหรือไม
รศ.จุฑาทิพยชี้แจงวาบุคคล/กลุม/องคกรใดก็ตามที่มีอุดมการณสหกรณยอมสามารถเขา
มารวมงานกับชุดโครงการวิจัยได ดังนั้น ไมไดแยกวาจะไมเกี่ยวกับสหกรณที่จดทะเบียนแลว มีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องเริ่มจาก แผนที่ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมสูการบรรลุวิสัยทัศน
การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (see strategy map) โดยมี
เป า หมาย 4 ประการ ได แ ก (1) การเกษตรที่ ยั่ งยื น ความมั่ น คงทางอาหาร (2) การคา เป น ธรรม
สรางสรรคสินคาไทยสูสากล (3) โครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนา (งานวิจัยทั้งหมด) และ (4) คน
ในสังคมใสใจในสุขภาวะ สิ่งแวดลอม และสังคมมีคุณภาพ มีคุณธรรม ดังรูปภาพ

เรื่องที่ 10
รศ.ดร. ปทมาวดีสอบถามถึงแนวทางการติดตามโครงการ การประเมินชุดโครงการวิจัยฯ
(Unit of analysis) ตองพิจารณาเรื่องใด อยางไร
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รศ.จุฑาทิพยชี้แจงวาเรื่องที่จะตองติดตามประเมินผล คือ เรื่องเครือขาย กับรูปแบบการ
บริหารจัดการที่ทําใหสหกรณเปลี่ยนไปแลวไดประโยชน รูปแบบการบริหารเครือขายที่ทําใหสหกรณมี
ภาคีมาเสริมพลังใหสหกรณยกระดับมูลคาเพิ่มได หรืออาจกลาวเปนเรื่องการสรางนวัตกรรมการ
บริหารจัดการสหกรณรูปแบบใหม และในชุดโครงการวิจัยฯ ระยะที่ 7 นั้นเนนการสรางองคความรู
การพัฒนาคนใหรวมกลุมสรางเครือโดยใชการสหกรณ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําเพิ่มอํานาจตอรอง
นอกจากนี้ รศ.จุฑาทิพยไดตั้งประเด็นขอคําปรึกษากับทาง สกว. วา see strategy map 4
เสาหลักนั้นตรงกับแนวทางของ สกว. หรือไมอยางไร
เรื่องที่ 11
ผศ.ดร.อภิศัก ดิ์ชี้แจงทิศทางการวิจัย คงเป น ไปตามที่ท าง รศ.จุฑาทิพย วางไว แตมีขอ
ซักถามวาสถาบันฯ ทํางานโดยไมเชื่อมั่นในกลไก กระบวนการทํางานของรัฐหรือไมอยางไร เชนในเชิง
นโยบาย
รศ.จุฑาทิพยชี้แจงวามีความรวมมือกับภาครัฐตอมา แตมีบริบทของการเมืองเขามาทําให
การทํ า งานสหกรณ มีค วามท า ทายมากขึ้ น นอกจากนี้ ในแวดวงวิ ชาการเองก็ ยั งมี ก ระบวนทั ศ น ที่
แตกตางกัน ผลคือชุดโครงการวิจัยจะตองออกแบบกันใหม และไดผลเปนกลไกเรื่อง Smart Teachers
ผานหลักสูตร Smart Students มีปรับเปลี่ยนเจาหนาที่ ดวยหลักสูตร Smart Officers (รวมกับ สปก. )
โดยทํางานควบคูกับ Smart Farmers
ตรงนี้ ทั้ ง หมดยื น ยั น ว า เราไม ไ ด ส วนทางกั บ รั ฐ เราทํ า งานร ว มกั น หมด เพี ย งแต รั ฐ (ฝ า ย
การเมือง) ก็มีแนวทางของตน แตเราไมไดปฏิเสธรัฐ และหลักสูตร Smart Enterpreneurs (การพัฒนา
ระบบสงเสริมการเรียนรูผานกลไกสถาบันเกษตร)
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
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รายงานการเสวนา
เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดบูทนิทรรศการผลงานวิจัยในหองยอย
“การเรียนรูของชาวนาสูการยกระดับสมรรถนะเปนชาวนามืออาชีพ :
คิดเกง ทําเปน เห็นอนาคต”
วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.00 – 17.00 น.
ณ หอง SAPPHIRE 103 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
ผูเขารวมการเสวนา
1. รศ.จุฑาทิพย
2. รศ.ศานิต
3. คุณผกามาศ
4. คุณวินัย
5. คุณอรุษ
6. คุณแกนคํากลา
7. คุณอดุลย
8. คุณมานะ
9. คุณณัฐฐภักค
10. คุณจันทรจิรา
11. คุณกรรณิกา
12. คุณปานรวี
13. คุณพรชัย
14. คุณกษมาพร
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

คุณจารุวรรณ
คุณประพันธ
คุณพรศิริ
คุณสุพิชฌาย
คุณดวงรัตน
คุณปราณี
น.ส.ผกาวรรณ
คุณจินตชุตา
คุณมณฑารัตน

ภัทราวาท
เกาเอี้ยน
ธนพัฒนพงษ
เมฆดํา
นวราช
พิลานอย
โคลนพันธ
สุดสงวน
ผูปรารถนาสิทธิ์
นวลศรี
เขียวโมรา
ศรีนอก
ไกรมรา
ทองเขียว

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โรงแรมสวนสามพราน ริเวอรไซด
ชาวนาอินทรียเชิงคุณธรรม
กลุมขาวคุณธรรมโนนคอทุง

สุรงคพรรณ
พบูประภาพ
ตันพัฒนา
กลีบบัว
ชูสระคู
ชาอุน
วันติ
จรรยวิจิตร
ชูระหมาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ที่วาการอําเภอเมืองกาฬสินธุ
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
องคการบริหารสวนบุคคลเกาะเตา ม.5 ต.เกาะเตา
อ.ปาพะยอม

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

คุณชนาภา
คุณสุชิน
คุณคมสัน
คุณสมนึก
คุณสุวนัน
คุณมะลิ
คุณอํานาจ
คุณเชื่อม
สมัคร
คุณสมทรง
คุณรื่นฤดี
คุณกนกพร
คุณประกฤติ
คุณประเวศ
คุณอนิรุทธ
คุณสังเวียน
คุณอรุณี
คุณภัทรนิษฐ
คุณละมัย
คุณพัทธนันท
คุณเดือนเพ็ญ
คุณวริษฐา
คุณสุวรรณดี
คุณมาลี
คุณบุญชวย
คุณสุธามาศ
คุณรัตนา
คุณรัตนา
คุณวรรณวิภา
คุณอําพล
คุณสมมิตร
คุณศุภกร

เดละ
มาลัยทอง
ปนจินดา
รอดเจริญ
นอยพิทักษ
ยิ้มถนอม
หลงสมบูรณ
บุตรบํารุง
กุลสุขเกษม
สนบานเดา
ขันทอง
สรอยศรี
เกิดมณี
พันธุศรี
ขาวสนิท
เอกจีน
พุทธรักษา
มาตรทอง
สระทองหน
พุทธรักษา
แข็งเวหา
บุญกําเหนิด
ตั้งอุทัยสุข
เชียงเพ็น
กริ่งสันเทียะ
กริ่งสันเทียะ
เศรษฐรักษา
จันทรตรี
บุญเทศ
บัวนาค
หารขุนทด
ศรีชุม

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
ศูนยเรียนรูตลาดสุขใจ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

คุณรัญชนา
คุณอรุณี
คุณจตุรงศ
คุณมงคล
คุณปรางทพย
คุณเกศวราค
คุณณัฐชยา
คุณกรฎา
คุณวรรณพิมล
คุณอนุสา
คุณกษิรา
คุณชยันต
คุณวิน
คุณลัดดา
คุณบุญเรือน
คุณสนม
คุณสมศรี
คุณนกเล็ก
คุณสายหยาด
คุณโสภี
คุณพรชัย
71คุณวิเศษ
คุณสุภาภรณ
คุณดวงใจ
คุณประนอม
คุณนิลวรรณ
วาที่ ร.ต.จิรายุ
คุณกชพร
คุณวิชุดา
คุณประไพ
คุณชุษณี
คุณทรงพร

บัวศรี
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กาวิโหย
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
บุญมี
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พวงจําปา
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สมมะลวน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เชื้อหมอ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ทาโน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รําพึงวงษ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อิสสระ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แสงคํา
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จันทรเจริญ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แตงออน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พันธมณี
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
บุญมี
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ออยตาล
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แจงกระจาง
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มีศิลป
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ทรัพยใหญ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แสงทอง
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อินโต
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ภาพันธ
มูลสุวรรณ
ใจดัง
โรงเรียนบานหนองดง
พรหมสาขา ณ สกลนคร
อรุฌานันท
รอดเรืองไทย
ภูเอี่ยม
กลิ่นบุญมา
อุมเกง
ไพรสุวรรณ
นางาม
เรืองปรีชาสุขใจ โรงเรียนบานหนองกง
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88. คุณมานพ
89. คุณประสาร
90. คุณลมัย
91. คุณจรูญ
92. คุณจําเนียร
93. คุณพิมพชนุตม
94. คุณปาณิสรา
95. คุณศิรินภา
96. คุณสุธีรา
97. คุณประจวบ
98. คุณปยะ
99. คุณอุไรวรรณ
100. คุณมนตรี
101. คุณมลเทียน
102. คุณอรทัย
103. คุณอัฎฐากรณ
104. คุณวิรัตน
105. คุณสายสุดา
106. คุณสุพจน
107. คุณนวภัทร
108. คุณภูมิ

ทองพุม
อภิเดช
จิตรีโภชญ
บริรักษ
ทองพุม
เกิดพราว
แกวหยี
ธาภักดี
มณีจักร
จงรีบกลาง
มุงเนียน
หมื่นประโคน
ออนชอย
อัตรา
บูรณาพิศักดิ์
แสงชัย
เดชบํารุง
ศรีอุไร
สุขสมงาม
กอนสมบัติ
จันทชุม

สถาบันวิชาการดานสหกรณ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มเสวนาเวลา 15.00 น.
เวทีเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใตการประชุมวิชาการ เรื่อง “อภิวัฒนการเรียนรู...สูจุด
เปลี่ยนประเทศไทย” จัดขึ้น ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหวางวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 โดย
สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) มีเปาหมายเพื่อสงเสริมความ
รว มมื อของภาคี หุน ส ว นสร า งสั งคมการเรีย นรูเ พื่อ คนทั้ งมวล ดํา เนิ นการเสวนาโดย คุ ณ ผกามาศ
ธนพัฒ นพงษ นั กประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดรับ เกียรติจากวิท ยากร 5 ทาน
ประกอบดวย
1. รศ.จุฑาทิพย
ภัทราวาท
หัวหนาชุดโครงการวิจัยฯ และผูอํานวยการ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ
2. คุณแกนคํากลา พิลานอย
ชาวนาอินทรียเชิงคุณธรรมที่เปนแบบอยาง
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3. คุณอดุลย

โคลนพันธ

ชาวนาทีย่ กระดับคุณคาและเพิ่มมูลคาขาว
อินทรีย

4. คุณอรุษ
5. คุณวินัย

นวราช
เมฆดํา

กรรมการผูจัดการโรงแรมสวนสามพรานริเวอรไซด

Smart Officer ผูสงเสริมการยกระดับ
สมรรถนะชาวอยางยั่งยืน

มีรายละเอียดการเสวนาตามลําดับบุคคลและเวลา ดังนี้
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ
สวั ส ดี ท า นผู เ ข า ฟ ง ทุ ก ท า น วั น นี้ ท ราบว า มี ผู ใ ห ค วามสนใจหลายท า น ทั้ ง คณาจารย
นัก วิชาการ ชาวนารุน ใหม เจาหนาที่ภาครั ฐ เยาวชน นั ก เรีย น นิสิต นั ก ศึก ษา และผูส นใจอื่น ๆ ขอ
ตอนรับเขาสูกรณีศึกษาซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชื่อ “การเรียนรูของชาวนาสูการยกระดับ
สมรรถนะเป น ชาวนามื อ อาชี พ คิ ด เก ง ทํ า เป น เห็ น อนาคต” หวั ง ว า วั น นี้ ท า นจะได แ นวคิ ด
โดยเฉพาะการเรียนรูการยกระดับการเรียนรูสูการเปนชาวนามืออาชีพ การยกระดับความรูสมรรถนะ
จะเกิดขึ้นได ถาลงมือทําและรวมมือทํา
สาระสําคัญ วันนี้เราจะมาผาโครงสรางชาวนา มีปญ หาอะไรบางตั้งแตอ ดีต ถึงป จจุ บัน
ทําไมทํานาไมไดนา แลวแปลงนาของเราจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางไร นําเสนอผลสําเร็จของ
การเรียนรูสูการยกระดับสมรรถนะดวยการพัฒนาหวงโซคุณภาพตางๆ เพื่อการแกปญหาเรื่องการผลิต
และการตลาดอยางองครวม สรางตราสินคาใหเปนขาวเชิงคุณคา สรางความไววางใจใหแกผูบริโภคคะ
การเสวนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ค รั้ ง มี วิ ท ยากร 5 ท า น ได แ ก รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท
คุณแกนคํากลา พิลานอย คุณอุดลย โคลนพันธ คุณอรุษ นวราช และ คุณวินัย เมฆดํา
ลําดับแรกขอเรียนเชิญ รศ.จุฑาทิพย ในเรื่องโครงสรางของชาวนาไทยวามีปญหาอยางไร
อาจารยไดคนพบจากชุดงานวิจัยมามากแลว เรียนเชิญอาจารยสรุปใหผูเขาฟง
รศ.จุฑาทิพย
จากโจทยที่วา คนรุนใหมไมอยากทํานา นอกจากนี้คนเการุนพอแมปูยาตายายก็ปลูกฝง
ไมใหเด็กรุนใหมทํานาดวย และพยายามสงลูกหลานไปร่ําเรียนใหเปนเจาคนนายคนในเมือง ทําใหเกิด
การตั้งโรงเรียนชาวนา นาจะเปนเมล็ดพันธุแหงความหวังได เมื่อเราพอมีตนทุนอยูบาง จึงไดสะทอน
ออกมาวา แลวทําไมขาวจึงสําคัญ คนโบราณพูดตอๆ กันมาวา “ขาวคือชีวิตและจิตวิญญาณไทย”
ขาวเขาไปอยูในชีวิต ไมวาจะเปนชาวนา เจาของโรงสี พอคาคนกลาง ผูสงออก และผูบริโภค
จากขอมูลจะเห็นวาประเทศไทยเปนผูสงออกขาวอันดับที่ 1 ของโลกมานาน เพิ่งตกอันดับ
ไปเมื่อ 2 ปที่ผานมาใหกับอินเดียและเวียดนาม คําถามคือเพราะอะไร ประเด็นที่ 2 ไทยผลิตขาวเปน
อันดับ 6 ของโลก ตอนนี้โจทยของโลกเรื่องความมั่นคงทางอาหารมาแรง แตเราประเทศไทยโชคดีที่
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ผลิตขาวกินเองได เราบริโภคขาวภายในประเทศเองไมถึงครึ่ง สงขาวออกขายสักรอยละ 60 แตตลาด
ขาวในโลกซื้อขายแครอยละ 6 ของการผลิตในแตละชวงเวลา เรื่องนี้ชาวนาไมคอยรู นักวิชาการรูแตไม
คอยสนใจ แตนักเศรษฐศาสตรเขาใจเพราะเรื่องเหลานี้สงผลตอความผันผวนของราคาตามหลักอุป
สงค-อุปทาน เชน ถาผลผลิตขาวออกมามากๆ ราคาขาวในปนั้นก็จะต่ํา เพราะตลาดความตองการนอย
กวาความตองการขาย แตคนสวนใหญไมเอาตรงนี้มาพิจารณา จึงเปนที่มาวาทําไมทํานาแลวไมไดนา
ในชวงของการทําวิจัย ในมุมของชาวนา ชาวนาตองการทํานาแลวไดนา หมายถึงตองผาน
ภาระหนี้สิน ภาระเรื่องการขาดทุน จนถึงตองถือครองที่ดิน เปนปรัชญาของชาวนาแตชาวนาไทยสวน
ใหญเชาที่ดิน ทํานา ผลคือ ขาดเสรีภาพพอสมควร เนื่องจากจะตองเสียคาเชาที่นาในอัตราที่นายทุน
กําหนด จึงเปนที่มาวา ทําไม สปก. มาอยูในเวทีวันนี้ดวย ภาครัฐจะเขามาชวยเหลือชาวนาไดอยางไร
สวนปญหาที่นักวิชาการจะนําคุยตอไปมี 2 เรื่อง คือ
(1) ปญหาจากชาวนาเอง เชน การหาเมล็ดพันธุที่ทําใหมีผลผลิตตอไรสูง ไทยผลิตขาวได
ประมาณ 400 กิโลกรัม ตอไร แตเวียดนามผลิตไดประมาณ 1000 กิโลกรัมตอไร ทําใหตนทุนตอหนวย
แตกตางกันมาก ผลคือยอมแขงขันกับเวียดนามไดลําบาก นอกจากนี้ยังมี ปจจัยการผลิต อาทิเชน เรื่อง
ปุย เราเขาไมถึง อาจเพราะราคาสูง การเขาไมถึงมีหลายประการ ปญหาตรงนี้ชาวนาตองแกไข
(2) ปญหาจากภายนอกซึ่งชาวนาแกปญหาเองไมได ตัดสินใจเองไมได เชน เรื่องน้ํา ทําไม
รัฐบาลไมชวยสรางเขื่อนหรือคอคลองสําหรับระบายน้ํา ปญหาเรื่องกฎหมายเขาไมถึง เชน ทําใหเกิด
การโกงราคาขายขาว หรือ ทํ าใหเกิด การนําเขาสารเคมีที่เ ปนอัน ตราย ปญ หาโครงสรางตลาดที่ผู
สงออกมีเพียงรายเดียว ทําใหไมมีเสรีภาพในการคาขายและการสงออก
โจทยเรื่องการสงออกมีหลายประการ ทําไม ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
จํากัด ไมสามารถสงออกขาวได แตนักวิชาการจากสถาบันวิชาการดานสหกรณไดทําการศึกษา พบวา
ถา จะสง ออกข าว จะต อ ง (1) ทํ าใหไ ดม าตรฐานสากลกอ น (2) ระบบการบริห ารจัด การต อ งมี
ประสิทธิภาพตองสูงทัดเทียมกับเหลามืออาชีพ และ (3) ตองมีพันธมิตรเพื่อที่จะสามารถผานการกีดกัน
ทางการคาที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Barriers)
ชวงที่ สสค. ใหเราทํางานวิจัยสองป เราไดเครือขาย ไดบทเรียน เราพบวาสิ่งที่จะทําให
ชาวนาทํ านาแลวไดนา ไดแก การทํ าใหชาวนาคิด เกง ทําเปน เห็น อนาคต มีการสรางหลัก สูตรโดย
สะทอนมาจากการวิจัยในประเทศไทย โจทยคือ ตองทําใหเขาใจอาชีพ เขาใจชีวิต ชาวนาตองสามารถ
สรางสมดุลในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตใหได ชาวตองใสใจสุขภาพ ตองรักสิ่งแวดลอม
ตองรูเทาทัน ตองมีภูมิคุมกัน ตองมีการตัดสินใจอยางเปนอิสระ ตองรูจักการพึ่งพาและรวมมือกัน ตอง
รวมกลุม ตองสรางเครือขาย ตองสรางอํานาจตอรอง ตองมีการบริหารจัดการทรัพยสินและหนี้สิน
อยางชาญฉลาด ตองมีวิธีการผลิตที่สรางสรรค อาจจะตองมีทางเลือกของเราเอง ไมเขาสูกระแสที่เคา
จัดระเบียบไวใหเราถูกเอาเปรียบ ตองมีการออมการสะสมทุน เขาถึงแหลงทุนไดเหมาะสม ตองมีการใช
ปจจัยการผลิตอยางชาญฉลาด ตองมีการเก็บเกี่ยวอยางมีคุณภาพ และตองเขาไปสูการคาที่เปนธรรม
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คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ
ขอบคุณ รศ.จุฑาทิพยคะ อาจารยไดเปดประเด็นไวนาสนใจใหเราติดตามวา ในสวนวิถีชีวิต
ของชาวนานาจะมีความสุขในการประกอบอาชีพ แตโดยโครงรางของปญหาทําใหเบี่ยงเบนไป อะไรคือ
ปญหา ตนทุน เมล็ดพันธุ ที่นา ฯลฯ
ลําดับตอไปถาม คุณเกิดคํากลา วาทําไมเลือกเขามาใชชีวิตเปนชาวนาอินทรียคุณธรรม
อะไรทําใหคิดแบบนั้น แลวที่วาเมล็ดพันธุทําใหราคาขาวดีขึ้น ตรงนี้ยากหรือไมสําหรับคุณเกิดคํากลา
คุณแกนคําหลา พิลานอย
คนสว นใหญ ผู ป กครองก็ตั ว ดี บอกลู ก หลานอย าเป น ชาวนา มั น ทุ ก ขย ากลํ าบาก พอ
ลูกหลานไปโรงเรียน ครูก็ตัวดี ก็สอนวาอยาเปนชาวนา ตองเรียนสูงๆ มีการศึกษาสูงๆ ไปเปนเจาคน
นายคน ทุกคนใสความคิดแบบนี้ แตเผอิญวาผมเห็นวา ถาการเปนชาวนายากลําบาก แลวอะไรสบาย
จะทําอาชีพอะไรก็ตามลวนมีความลําบากอยูในตัวทั้งสิ้น สําคัญที่วาเรามีใจรักสิ่งนั้นหรือไม เราเลือกจะ
ทําสิ่งที่ดีมีคุณ คาหรือ ไม ผมมองว าอาชีพ ชาวนาไมไ ดไ รคุ ณคา ลํ า บากก็ จริง คิด ดีๆ แลว การเป น
เกษตรกร หากใจถึง หากเขาถึง เขาใจในสาระในแกนสารของอาชีพเกษตรกรรม จะพบวาอาชีพชาวนา
สบายไมไดแพอาชีพอื่น
อยางนาที่ผมทําก็พัฒนาไปเรื่อยๆ เพราะดินเราไมดีนัก มีความกันดาร ดังนั้นการที่เราจะ
ตัดสินใจเปนชาวนาบนสภาพดินที่ไมเหมาะสม คอนขางลําบาก จะเปนชาวนา จะยกระดับอาชีพ ตอง
เริ่มจากการมีใจ มีไฟ ถึงจะมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เราตองเอาใจใส มีการศึกษาเรียนรูพัฒนา
เรื่อยๆ ก็จะเปนชาวนามืออาชีพ และคําวาชาวนารุนใหมไมไดหมายถึงอายุ ใครก็เปนชาวนาได เพราะ
ชาวนารุนใหมคือชาวนาที่มีการคิด การวางแผน การสังเกต การพัฒนาองคความรู นี่คือชาวนารุนใหม
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ
ทราบวามีก ารมีก ารอนุ รัก ษและปรับ ปรุงพันธุขาวใหมในนาของของคุณเกิด คํากลา ไม
ทราบทําไมถึงใหความสําคัญ
คุณแกนคําหลา พิลานอย
เริ่มแรกผมคิด ถึงความมั่ น คงทางอาหาร ผมไดพิจารณาจนตกผลึก เปน คําสามคํา วิ ถี
หนาที่ และ อาชีพ ในกิจกรรมเดียวเราตองรูและแยกแยะทั้งสามบริบทใหได อยาผสมกัน เพราะถา
ผสมกันจะเหลือเปนอาชีพ วิถี คือ สิ่งที่ทําเพื่อความมั่งคง หนาที่ คือสิ่งที่ทําใหเปนคนที่สมบูรณขึ้น สวน
อาชีพ คือ สิ่งที่ทําเพื่อความมั่นคั่ง มีรายไดพอกับรายจายหรือใหเหลือ เมื่อใดก็ตามที่เริ่มสับสนในจิตใจ
เริ่มเอาอาชีพไปเกาะวิถีหรือเอาอาชีพไปเกาะหนาที่ เชน เมื่อครูไมรูหนาที่ เอาหนาที่ไปทําเปนอาชีพ ก็
จะเห็นนักศึกษาเปนลูกคา เห็นวิชาเปนสินคา ทําการเรียนการสอนเพื่อรายได โดยไมไดใสใจการเรียน
การสอนวาลูกศิษยจะมีความรูมากนอยเพียงใด ชาวนาก็เชนกัน หากเห็นสิ่งที่ตนทําเปนแคเพียงอาชีพ มี
ปุยเคมีอะไรก็ใสไป ยาอะไรที่ทําใหไดผลผลิตสูงก็ใสเขาไป เพื่อที่จะทําใหไดผลผลิต เชน ใสเคมีเขาไป
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โดยลืมวาเรามีหนาที่ผลิตของดีๆ ใหคนอื่นกิน สุดทายผลผลิตที่ไมปลอดภัย ตัวเองก็ไดโรคภัยกลับมา
ถามวาคุมกันหรือไม มันไมคุม
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ
ผลสําเร็จของการเรียนรูการเปนชาวนามืออาชีพตรงนี้ ถาจะถายทอดใหเวทีนี้ จะถอดหรือ
แบงปนอะไรบาง
คุณแกนคําหลา พิลานอย
ผมทําเรื่องขาว นอกจากความมั่นคงทางอาหาร ตอมาเพื่ออนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองเอาไว
ใหคนรุนหลัง นอกจากนี้ “ขาวเปนวัตถุโบราณที่มีชีวิต” ยังอยูในแปลงนา ทําไมเราไมรักษาเอาไว ผม
จึงอยากอนุรักษไว เพื่อใหคนไดเห็น อีกอยาง คือ ผมอยากพัฒนาพันธุขาวเพื่อชาวนาและผูบริโภค ไม
มองผูแปรรูปเทาไร เพราะยังไงเขาก็ไดกําไร คนกลางเขามีศักยภาพในการทํากําไร แตคนตนน้ํา นอย
คนจะมาคิด หลายคนปลูกขาว คิดตนทุนทุกอยาง แตลืมคิดคาแรงตัวเอง แตการเสียสละคาแรงของ
ตัวเองเพื่อใหคนอื่นไดอยูไดกินคือมูลคาของชีวิตของจิตวิญญาณที่ชาวนามอบใหแกสังคม มากไปกวานี้
ชาวนาไมเ ห็ น คุ ณ คา อาชี พ ตั ว เอง ทํ าให อ าชี พ ชาวนาลดน อ ยลง ป จ จุบั น อายุ เ ฉลี่ ย อาชี พ คื อ 50 ป
สุดทายผมพัฒนาพันธุขาวเพื่อที่จะใหไดคุณคา โภชนาการที่สูงขึ้น รสชาติ จํานวนการผลิตที่เพียงพอคน
กิน ทุกคนควรไดกินขาวกินอินทรียราคาไมแพงและคนปลูกไมเดือดรอน หากเปนอยางปจจุบันนี้ ถาขาว
อินทรียราคาตกเมื่อไร หมายถึงคนกินไดกินขาวถูก คนปลูกเดือดรอนมาก ถาราคาขาวเพิ่ม คนปลูกพอ
มีกิน คนกินเดือดรอน คนตรงกลางสบาย ดังนั้นการพัฒนาพันธุขาวของผม เพื่อทุกคนทุกฝาย ปจจุบัน
ข า วพื้ น เมื อ ง ผมอนุ รั ก ษ ไ ว ม ากกว า 150 ชนิ ด เราไม ไ ด ทํ า แค ก ารอนุ รั ก ษ แต ไ ด ป ระโยชน ใ นทาง
การตลาด แถมยังไดฐานขอมูลเรื่องพันธุกรรมของขาว
ไมจําเปนวาทุกคนตองทําไดเหมือนผม แตละคนอาจจะเกงแตกตางกันไป แตขอใหไดมี
โอกาสแชรความรู มันจะเปนประโยชนของแตละคน การเปนชาวนาเดี่ยวๆ ก็เหมือนวิ่งสูสนามรบเดี่ยวๆ
เปนอะไรมาก็ตายเดี่ยว เราจึงตองเกาะกลุมกันเพื่อศักยภาพในการตอรองกับตลาด
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ
มาที่คุณอดุลยผูเผชิญกับปญหาราคาขาวตกต่ํา ทํานาขาวไมไดราคา ทําไมถึงไดสามารถ
แกปญหา เรียนรู ยกระดับคุณคา สรางมูลคาเพิ่มไดสําเร็จ
คุณอุดลย โคลนพันธ
ผมเปนชาวนา เวลาผมไปขายขาว ผมถามเจาของโรงสีวาซื้อเทาไรเถาแก เวลาเราอยากได
แกลบกลับมา ปกติเมื่อกอนแกลบมันเปนของเรา เราก็ถามวาขายเทาไรเถาแก เลยเกิดคําถามวา เราทํา
มาทั้งป ใหเขากําหนดราคา นี่เพราะเราใจกวางใหเขากําหนดอยางนั้นหรือ จนกระทั่งมาเจออาจารย
จุฑาทิพยก็มีความหวังวาอาจารยจะพามาขายขาวหรือจะขายขาวใหไดราคาดี แตพอไดเจอแลว ทําให
ไดมองตัวเอง ทําไมไมพัฒนาตัวเองใหสามารถกําหนดราคาเองได ที่เราขนขาวไปใหเถาแกเพราะเราไมมี
ไปใชหรือไม ซึ่งก็ใช
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ดังนั้นเราเลยลองทํา ปแรกเราลองทําก็เอาเขาหางเลย ดวยโรงสีเล็ก ขาวก็คัดมือ สุดทายก็
มีปญหาขาวขายไมไดเพราะมีมอด เพราะเราไมไดอบยา ก็ขาดทุน ตอมาปสองเราก็ทําอีก ก็มาเจออีก
วา ถามีขาวหอมมะลิก็ถามหาขาวแดง ถามีขาวหอมมะลิแดงก็ถามหาขาวนิล อันนี้คือการคาของเขา
เพราะเขารูวาเราไมมีที่ขาย บางเจาไมกักตุนสินคาเลย มีออเดอรมาถึงจะมาสั่งซื้อจากเรา ใหเราเก็บ
แทน มีออเดอรคอยมาสั่ง
ตอมาก็มาสัมมนากับอาจารย และไดฟงผูบริหาร scg เลยไดรูวา หลายคนถามวาทําไมเคา
ไมซื้อของเรา แตผูบริหารมองวาทําอยางไรจะใหซื้อของเรา ทําอยางไรเขาจะซื้อของเรา แสดงวาเรา
ตองพัฒนาใหถึง ทําใหไดขาย แตถาถามวาทําไมเขาไมซื้อของเราแสดงวาเราทําดีแลวใชหรือไม แตเขา
ไมซื้อ แลวก็จบแคนั้น เลยไปคุยกับคุณเกิดคํากลา หาสิ่งที่โรงสีใหญๆ ทําไมได คือ ขาวหลายสายพันธุ
และคนอื่นๆ ไมมี เอา 150 สายพันธุมาขาย ขายแคสายพันธุละ 1 บาท กิโลกรัมละ 150 บาท ตันละ
150,000 บาท
ตอมา อาจารยจากมหาวิทยาลัยมหิดลสนใจและคนพบวาขาวของเราบางสายพันธุมีสาร
ตานอนุมูลอิสระมากกวาผลไมที่วาดีๆ ที่นําเขามาจากตางประเทศเลยขายขาวดวยระบบเกษตรอินทรีย
คูกับงานวิจัย ผลคือ ไปรุง ทําในนามขาวคุณธรรม ก็ไปได ก็ติดตลาด
ตอนนี้ เราทําระบบอินทรีย คือ (1) รับรองพื้นที่การผลิตทั้งหมด (2) เรารูที่นาของสมาชิก
ทั้งหมด และ (3) ใครจะสั่งซื้อขาวกับเราตองสั่งขาวลวงหนา ไมงั้นไมปลูกให ทําใหตอนนี้เราสามารถ
กําหนดอนาคตกอน แลวคอยปลูก ที่เราทําไดไมใชเพราะเราหยิ่ง แตเราชัดเจนในตัวเองวา (1) เรา
ชัดเจนวามีใบรับรอง ไดมาตรฐาน (2) ทําเกษตรอินทรีย (3) รับรองวามีขาวขาย และ (4) ไมโอนเงินเรา
ไมปลูกให
ตอนนี้ 7 ปที่ทํามา ผมถือวาประสบความสําเร็จ จากนับหนึ่งไมเห็นอนาคต ตอนนี้กําหนด
อนาคตเองได แลวคอยปลูกขาว
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ
เราไดเ ห็น ภาพวาการตลาดที่เ ราไปพึ่งพาคนอื่น กับการตลาดที่เ ราไดกําหนดเอง ไปสู
เปาหมายเอง โดยมีกลไกในการรวมกลุม มีพันธุขาวที่ดี มีการคาดการณที่ดี ประสบความสําเร็จแนนอน
ตอไปจะเปนนักธุรกิจที่หลายๆ คนรูจักกันดี แตทําไมถึงสนใจเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโมเดลขาวคุณธรรม นักธุรกิจมองมุมไหน เรื่องประโยชนหรือกําไร อะไรอยางไร จึงถามคุณ
อรุษวาทําไมสนใจและเขามาสนับสนุนเกษตรอินทรีย
คุณอรุษ นวราช
ที่ส นใจเพราะวามัน โยงกั บธุ รกิจที่ทําอยูคือ สวนพรานสามพราน มีลูก คาเขามารับประทาน
อาหารหลายรอยคน เราอยากใหไดทานอาหารดีๆ ผักผลไมขาวอินทรีย เปนจุดขายของโรงแรมดวย เรา
เลยอยากหาวัตถุดิบ แตถาปลูกเองพื้นที่ของเราก็ไมคอยเยอะเทาไร และเราก็ไมใชมืออาชีพ ลองมอง
รอบๆ ตัวเราก็เลยเจอเกษตรกร ตอนนั้นเชิญอาจารยมาดวย เราพบคนจากหลายๆ ที่ เราเลยอยากซื้อ
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วัตถุดิบ แตแทบทุกคนทําเกษตรเคมี ดั่งที่ทราบกันวานครปฐมเปนแหลงใชสารเคมีมาก ถาเราตองการ
ผลผลิต อินทรียจากคนรอบๆ เราก็จําเปนจะตองพัฒนากัน ในตอนนั้นหลายคนอยากปลูกอยากทํา
เกษตรอินทรียแตอาจจะไมมีตลาดหรือไมมีความมั่นใจ ตรงนี้เปนจุดเริ่มตน โชคดีที่ไดเจออาจารยจุฑา
ทิพย ทําใหเราไดคุยกับเกษตรกร จากนั้นเราไดตั้งปณิธานรวมซึ่งตอมาเกิดเปนกลุมธุรกิจเชิงคุณคา
สามพราน ทําเปนรูปแบบตลาดสุขใจ เปนตลาดนํารองสําหรับขายผลผลิตจากเกษตรอินทรีย สวนที่วา
เราสนับสนุนกลุมขาวคุณธรรมนาจะเปนเรื่องการสั่งซื้อขาวมากกวา เพราะที่จริงเรานาจะไปเรียนรูจาก
เขามากกวา
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ
ถาเปนกรณีนักธุรกิจทั่วๆ ไป หากจะเขามาสนับสนุน ในมุมมองของคุณอรุษ เคาจะมีสวน
เชื่อมโยงอยางไร ชวยอยางไรบาง เพื่อที่จะผลักดันใหราคาสินคาการเกษตรมันสูงขึ้น
คุณอรุษ นวราช
ผมคิดวานักธุรกิจยอมมีเกษตรกรอยูรอบขางอยูแลว โดยสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่นั่น
แหละใหเกษตรอินทรีย แลวเราก็เปนลูกคาเอง เชน พนักงานของเรารับประทานอาหารพวกนี้เอง อันนี้
คือสิ่งที่เราทําอยู เพราะคิดวาไมสามารถสนับสนุนใครในพื้นที่ไกลๆ ได สิ่งนี้เปนการเชื่อมเครือขายผูซื้อ
กับผูขายในระยะยาว ใหสังคมดีขึ้น เกษตรอินทรียเปนวิถีชีวิตอยูแลว หากมองเปนอาชีพคงไปไดแตไม
ยั่งยืน ดังนั้นคิดวาการทําใหธุรกิจไปได ชุมชนไปได ก็นาจะเปนสิ่งที่ดีกวา ที่พูดมานั้นเปนวิถีชีวิตแบบ
ไทยๆ เกษตรอินทรียไมใชเรื่องใหม ทุกวันนี้เราแคกลับมาใชวิถีชีวิตที่ควรจะเปน วิถีชีวิตแบบไทยๆ คําวา
พอเพียงไมเปนแคลักษณะเรื่องกินอยูไปวันๆ แตเอามาทําธุรกิจไดดวย ผมไดไปดูงานกลุมขาวคุณธรรม
ในเรื่องการรวมกลุม เปนหัวใจของการทําเกษตรอินทรีย เพราะการทําเปนกลุมกอนมันไปไดดีกวา มีแบ
รนดชัดเจน เรื่องนี้เปนสิ่งที่อยากใหเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐมไดเห็น สุดทายของการรวมกลุม
แลวเปนเรื่องจิตวิญญาณที่ทุกคนสามารถสัมผัสได ไมใชแคขาวอินทรีย แตเปนเรื่องคนไดมาเจอคน ทํา
ใหสัมผัสความสุขได
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
เรื่องของคุณอรุษนาสนใจ ทําไมนักธุรกิจเริ่มสนใจเกษตรอินทรีย มาสนใจชาวนา ทําไมมา
ยกแปลงทําเกษตรอินทรีย ในรอบปที่ผานมา เชน เกษตรกรคลองโยงก็ชวนคุณอรุษไปดูวาจะยกระดับ
จะเสริมพลัง จะชวยวางแผนในเรื่องการตลาดกันอยางไร ตรงนี้ก็เรื่องของการที่นักธุรกิจที่มีคุณธรรม
เขาไปชวยเหลือ โดยพูดเรื่องการคาที่เปนธรรม เทากับเกษตรกรหลายกลุมที่หลงทางเขาไปตามกระแส
ตลาด ถูกเอาเปรียบ ไดเขามาสูการคาที่เปนธรรม
คุณอรุษ นวราช
เราชวยเขาไปดูชองทางการตลาด จริงๆ พอคาคนกลางเอากําไรไปเยอะ จะทํายังไงใหโซ
ตรงนี้มันสั้นลง ตลาดสุขใจก็เปนตัวอยางหนึ่งของเรื่องนี้ ทําใหโซขอกลางหายไป ทําใหผูปลูกมาขายใหผู
กินโดยตรง ไดผักอินทรียเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังไดความสัมพันธที่ดี มีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน คิด
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วาเปนสิ่งที่หายไปจากสังคมไทย ผมอยากภาพตรงนี้มันขยายออกไป เชน ใหบริษัทพาพนักงานไปดู
อาจจะมีการซื้อขาวซื้อผักจากพนักงานในฐานะลูกคาเปนรายเดือน ทําเปนเรื่อง CSR พอพนักงานเคา
เขาสูถีชีวิตเกษตรกรก็เขาใจเรื่องความสุข และมีความยั่งยืน มีการซื้อเรื่อยๆ การเปนการเชื่อมเครือขาย
ทําใหโซตรงนี้มันสั้นลง อยากใหเวลาเรากินขาว กินผัก กินผลไมสามารถนึกหนาคนปลูกขึ้นมาได เพราะ
คุณคาตรงนี้มันหายไปจากสังคมไทย
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ
ตรงนี้สําคัญ
เปนสิ่งที่เราไดรับกับตัวเอง ถามีการเชื่อมโยงระหวางผูซื้อกับผูผลิต
โดยตรง มีใจใหกัน ก็จะทําใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ขอเสริมวาที่พูดคุณอรุษและนองๆ พูดกันนั้น เปนการเขาสูยุคการตลาดเชิงจิตวิญญาณ
ลองถามตัวเองวา ถามีขาวสองถุง ราคาแพงกวากัน 10 บาท แตถาซื้อถุงที่แพงกวา จะไดที่เกษตรกรที่
ขายตรง เราก็ซื้ออันที่แพงกวาเพราะมีความสุขมากกวา และตรงนี้เปนเรื่องของจิตวิญญาณ
คุณอรุษ นวราช
ขอเรียนอาจารยวา มันไมจําเปนตองแพงกวาเลย จริงๆ นาจะถูกกวา เพราะไมมีพอคาคนกลาง
แลว แถมรูวาใครปลูกใหเรา บอกลูกคาของเราไดดวย
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ
ตรงนี้เปนความสุขที่เราไดรับ ถาเรามองใหลึกซึ้งถึงผูผลิตที่มีความตั้งใจอยางกลุมขาว
คุณธรรม กลุมพืชผัก ผลไม เป นวิถีชีวิตที่เ ราจะตองนํากลับ คืน มา ขอบคุณนัก ธุรกิจแบบนี้ที่ทําเปน
แบบอยางใหเห็นวาการคาที่เปนธรรมจะทําใหเกิดความยั่งยืน
มาถึงทานสุ ดทาย คุณ วินั ย จากเจาหนาที่ภาครัฐ สปก. ที่ทําหนาที่ย กระดับสมรรถนะ
ชาวนาอยางยั่งยืน ตอนนี้เขาไปมากนอยแคไหน อยางไรบาง
คุณวินัย
ในอดีต นักสงเสริมภาครัฐเขาไป เกษตรกรตอนรับ แตวันนี้ไมแนใจวานักสงเสริมภาครัฐ
เขาไปเกษตรกรจะตอนรับเหมือนเดิมหรือไม วันนี้แมวานักสงเสริมการเกษตรภาคเอกชน เชน บริษัท
ขายปุ ย ขายยาเขา ไป เสีย ค าใช จายดว ย นั ก สงเสริมภาครั ฐ เข าไปดว ย แขง ขั น กั น คิ ด วา ลํ าดั บ แรก
เกษตรกรไมนาจะเปดประตูตอนรับนักสงเสริมจากภาครัฐ ไมไดรับการตอนรับจากเกษตรกร
ขอนําเรื่องวา เมื่อวานไดมีการถอดบทเรียนกับชาวนามืออาชีพทานหนึ่งวาตนทุนการทํานาเปน
อยางไร คุมหรือไมแลวทําไมอยากจะทํานาตอ กลาวคือทํานา 40 ไร เปนที่นาเชา 30 ไร ของตัวเอง 10
ไร อยูกรุงเทพฯ แลวเกษตรกรที่อยูในพื้นที่โทรตามวาตองรีบกลับดวน วาที่ 10 ไรตองทํา เพราะแปลง
ตนน้ําทําแลว 30 ไรตองทํา เพราะไมทํา คนอื่นก็จะไดแทน แลวเราจะไมทําตลอดไป ผมถามวาทําไม
อยากทํานาตอ คําตอบคือ ยังเชื่อวา อีก 2-3 เดือนราคาขาวจะกลับมา หลายพื้นที่ยังทํานาอยูทั้งๆ ที่
ขาดทุน ตอนนี้ราคาขาวในทองตลาด 6,000 บาท ตนทุน 4,600 บาท/ไร แลวจะเหลืออะไร ถาอยางนั้น
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ใหเขาเชาดีกวา และเมื่อถอดบทเรียนออกมาแลวไมคุมทุน ไมทํานา ใหคนอื่นเชาดีกวาไหม ตรงนี้ดีใจ
เพราะเราสามารถสรางทางเลือกใหเกษตรกรได เปนทางเลือกที่ยั่งยืน ความยั่งยืน คือ ความสามารถใน
การตัดสินใจวาจะทํานาหรือไมทํานา นั่นหมายความวาตองมีขอมูลในการตัดสินใจ ชาวนารูตนทุนแตไม
กลาคิด และไมสามารถเปลี่ยนอาชีพไดเพราะไมรูจะทําอะไร ทําไมเปน เพราะที่ขางๆ ก็ทํานา แตถามวา
อาชีพชาวนาจะหายไปหรือไม ไมหาย เพราะเมื่อชาวนาลดนอยลง จํานวนที่ดินถือครองจะเพิ่มขึ้น การ
เชาทําจะเพิ่มขึ้น ตกลงเฉลี่ยแลวทําแลวคุมทุนคือ 20 ไร เกวียนละ 8,000 บาท ถึงอยูได ทุกวันนี้ตนทุน
สวนใหญมาจากปุยกับสารเคมี ไมนับคาแรง เพราะสูงอยูแลว นอกจากนี้ยังมีความเสียงที่ภัยธรรมชาติ
น้ําเปนเรื่องสําคัญของการทํานา 3 ครั้งตอป
ในสวนการสงเสริมของภาครัฐ สปก. เปนหนวยงานมีที่ดินมากที่สุดในประเทศไทย การมี
ทีด่ ินมากไมไดแปลวาจะจัดการไดทั้งหมด สปก. ถือกรรมสิทธิ์ทั้งที่ดินของรัฐและที่เราจัดซื้อมาได วันนี้
มีก ฎหมายที่ ตอ งพู ด ถึ ง กลา วคื อ เมื่อ เกษตรกรเขามาถือ ครองที่ ดิน สปก. ที่ ดิน สปก. ไม ส ามารถ
จําหนายจายโอนได แตวันนี้ก็ขายกัน ไมใชเพราะเขาอยากขายหรือใหคนอื่นเชา แตเขาไมสามารถสราง
ทางเลือกในอาชีพของเขาได ทําไปแลวรายไดไมคุมกับรายจาย จึงเปนหนาที่ของ สปก. วาจะทํายังไง
เกษตรกรอยูในพื้นที่ไดอยางยั่งยืน สปก. เห็นวา วันนี้เราตองรวมมือกัน นอกจากนี้ยังมีคําถามวา
นโยบายสังคมเคราะหยั่งยืนหรือไม เงินที่ใชมาจากไหน อันนี้นาคิด ซึ่งเกษตรกรก็ไมรู แตรูวาถาไดมาจะ
พอใจ นอกจากนี้ วันนี้เกษตรกรบอกวาถาเขาหยุดทํานา ประเทศชาติลมจม เพราะธุรกิจรวมกันเชน
คนขายกวยเตี๋ยว คนขายปุยขายยา มันจะหายไปดวย เราจะมีแนวทางทําใหเกษตรกรคิดได ทําเปน ได
อยางไร
เรามอง 3 เรื่องในการพัฒนาที่ยั่งยืน (1) เปลี่ยนวิธีคิด จากการใชทรัพยากรเปนใชความรู
ในอดีตเราสามารถเพิ่มจํานวนไร โครงสรางพื้นฐานไปไดอยางไมจํากัด แตปจจุบันนี้ทําไมไดแลว ดังนั้น
ทําอยางไรที่เกษตรกรที่ไมมีที่ดินมากนักจะสรางทางเลือกใหอยูไดอยางยั่งยืน (2) บริหารจัดการอาชีพ
ของตัวเองตลอดโซอุปทาน เพราะไมรูวาผลิตแลวไปไหน และ (3) การใชขอมูล ตองใหเกษตรกรใช
ขอมูลเพื่อการสืบคนและวางแผนการจัดการการผลิตและขายในอนาคต เมื่อไรที่วางแผนเอาขอมูลใน
ปจจุบันไปใชในอนาคต ผมคิดวาไมทันการ
สุดทายในเรื่องของกลุม เรายังพัฒนาคน เรามีโครงการในการดูแล โดยรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ เราพบโจทย คือ วันนี้คนรุนใหมที่จะมาสืบทอดเกษตรกรนอยมาก อายุเฉลี่ยมากกวา 50 ป ขึ้นไป
เรามองเห็นอนาคตวามันลมจมถาเราไมแกไขสรางคนรุนใหมเขาไป ตัวโครงการเกษตรกรรุนใหมที่ทํา
รวมกับกระทรวงศึกษาธิการเราตองการคนรุนใหมที่เขาสูภาคการเกษตร อยางวันนี้ราไดมีเกษตรกรรุน
ใหมเปนรุนที่ 9 จากนครราชสีมา ผูสนใจอาชีพเกษตรกรและตองการสรางทางเลือกใหกับตัวเอง เขามอง
วาไปไมไดในภาคบริการภาคธุรกิจ เพราะเห็นความไมยั่งยืนในการจัดการในภาคธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีกลุม
นิสิตจุฬาฯ ผูอยูในโครงการ Smart Farmers ที่จะเขาไปเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ โดยเขาไป
วางแผน จัดการ เก็บขอมูลกอน แลวคอยตัดสินใจวาจะทํานาหรือไมทํานา สําหรับนักศึกษารุนใหมที่จะ
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เปนเกษตรกร ถาเขาเห็นวารายไดไมสามารถเทียบเคียงกับภาคธุรกิจภาคบริการก็จะไมทําเกษตร ดังนั้น
ถาจะสรางรายไดตองพัฒนากระบวนการเรียนรู จึงบอกไดวาการสงเสริมภาคเกษตรไมใชเรื่องงาย
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ
ขอเปนกําลังใจใหกับนักสงเสริมการเกษตรที่ปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น
ลําดับตอไป ขอเชิญทุกทานซักถาม แลกเปลี่ยน หรือเปดประเด็นไดเลยคะ
คุณมานะ สุดสงวน
จากที่เราทํานาปละครั้ง ในวันนี้เราทํานาปละ 3 ครั้ง พวกศัตรูพืชมันมีอาหารกินตลอดป
ทํ าใหเ ราตอ งใช ท รัพ ยากรมาก ใชส ารเคมีม าก คุ ณภาพในการทํ านาสามครั้ง นาจะนอ ยลง เราจะ
เปลี่ยนเปนทําปละครั้งเพื่อลดการใชน้ํา เพิ่มคุณภาพ และพออาหารนอยลง เราตอรองราคาไดมากขึ้น
เพราะวันนี้เคาผลิตน้ํามันไดนอย กําหนดราคาขายได อยากใหชวยกันคิด
คุณสุภาภรณ ใจดัง
วันนี้เกษตรกรอาจจะมีความหวังขึ้นมา และยังไดเห็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรม เลยอยากถาม
วา ตรงนี้ทําอยางไรจะลงไปถึงจังหวัดสุรินทรบาง พอจะเปนไปไดหรือไม หาก สปก. อยูตรงนี้พอจะไป
ใหความรวมมือที่จังหวัดสุรินทรบาง ไดหรือไม
นอกจากนี้ยังมีค วามหวังกับเกษตรอินทรีย เพราะอาจจะไปไมถูกทาง ทําอยางไรจะได
เรียนรูความรูเรื่องทําทําเกษตรอินทรียใหไดผล เพราะเวลาทําแลวผลผลิตมันไมได ทําใหชวนใครมาทํา
เคาไมเอาดวย เพราะของเราทําแลวไมไดผล
คุณอดุลย โคลนพันธ
ผมแนะนําวาไปอยูกับคุณเกิดคํากลาสักเดือนหนึ่งเพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกษตรอินทรีย
คุณแกนคําหลา พิลานอย
ผมจะจัดคายอบรมวันที่ 28-30 มิถุนายน 2557 นี้ รับ 30 คน ที่บานผม โดยเปดรับวันที่ 1
มิถุนายนนี้ ขอใหติดตอเบอร 08-4642-2370 ผมใหไวสําหรับการโทรไปรับสมัคร โดยเปนเกษตร
อินทรียแบบผสมผสานและการคัด และผลิตพัน ธุขาวแบบอินทรีย หลายคนสงสัย วาทําไมทําเกษตร
อินทรียแลวตองผสมผสานดวย เพราะการเกษตรอินทรียมีทั้งเชิงเดี่ยว นา 10 ไร ปลูกขาวทั้ง 10 ไร แต
แบบผสมผสานจะมีปลูกผัก ปลูกผลไม ขุดสระเลี้ยงปลา เปนระบบที่ผสมผสาน ครบถวนสมบูรณ
คุณอดุลย โคลนพันธ
ขอเสริมวาแตเดิมเกษตรกรผลิตเพื่อผลิตเพื่อบริโภค บริโภคเหลือแลวคอยจําหนาย แตทุก
วันนี้เราผลิต เพื่อ จําหนาย แมแต ธกส. เองก็มองวานี่เปนความผิดพลาด จําหนายอยางเดียวแตซื้อ
กลับมาสามสิบอยาง ผลเลยลมเหลว
คุณแกนคําหลา พิลานอย
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เราตองเปลี่ยนจากการจําหนายแบบลูกจางมาเปนการจําหนายแบบผูประกอบการ ที่ผาน
มาเราจําหนายแบบเปนลูกจางของโรงสี ไมใชผูประกอบการ เกษตรกรรุนใหมควรจําหนายแบบเปน
ผูประกอบการ นั่นคือเปลี่ยนแนวคิด มีความเปนเจาของ
คุณอดุลย โคลนพันธ
ผมทําเรื่องโรงสี จากผมทําโรงสีเล็กๆ จนตอนนี้มีเครื่องแยกสี มีโรงสี สต็อกขาว แตผมไม
เคยลืมกําพืดตัวเอง ยังเอาแกลบกลับไปทําคอกไก เอาไปใหไกกิน เอาไปทําปุย เราขายแตขาวสาร ที่
เหลือเอากลับมาทําปุย ถาเราเขาใจตรงนี้ เราจะเห็นคุณคาในสิ่งที่เรามีทั้งหมดเลย
คุณอรุษ นวราช
ผมเห็ นดว ยกั บ การทํ านาป เพราะเกษตรอิน ทรีย เ ปน การทําแบบดั้งเดิม อยางคุ ณขา ว
คุณธรรมทําขาวนาปอยูแลว เพราะโดนบังคับเรื่องฝน การที่เราเรงปริมาณทําใหใชสารเคมีเยอะขึ้น ทํา
ใหตน ทุน สู งขึ้นตามมา ตอนนี้ค นเปนหว งเรื่องสุขภาพ คนยอมจายเพิ่มขึ้น และยิ่งสงออก ผูสงออก
ตองการของแปลก เพราะเปนจุดขาย ประเทศไทยเราไมควรแขงที่ปริมาณ มาแขงแบบคุณภาพแทน ผม
เห็นดวยถาจะกลับมาทํานาป ไมฝนธรรมชาติ
คุณแกนคําหลา พิลานอย
ผมเห็นดวย ทางกลุมของผมสงเสริมใหเราทํานาปละครั้ง ใหมีคุณภาพ พอทํางานเสร็จแลว
เราทําอยางอื่นตอไป
คุณอําพล บัวนาค
ขอบคุณคุณเกิดคํากลาที่เก็บพันธุขาวเหลืองโคราชไวให
รอง ผ.อ. อนุบาลเจริญศิลป จ. สกลนคร
อยากมาอบรมที่หองนี้ เพื่อที่จะไดกลับไปทํานาหลังเกษียณ มีปญหาวาเราตองซื้อพันธุขาว
เพราะจะทํานาตองมีพันธุขาว เลยไปซื้อที่ศูนยวิจัย ตองลงทะเบียนดวย แตในสมัยกอนไมเปนปญหา
เพราะเก็บพันธุขาวเอาไวทุกป ปตอป ปลูกขาวแลวก็มีกรรมวิธี ภูมิปญญาชาวบานเก็บพันธุขาว แตสมัย
นี้ตองซื้อ และตองทําแบบนี้ทุกๆ สามปสี่ป เลยอยากถามคุณเกิดคํากลาซึ่งมีความรูเกี่ยวกับการเก็บ
พันธุขาว นาจะเปนการชวยเหลือชาวนาในระยะยาวและยั่งยืน ในการเก็บพันธุขาว
คุณอดุลย โคลนพันธ
การตอยอดพันธุขาวพื้นเมือง คนพื้นเมืองยอมทําไดดีอยูแลว คุณเกิดคํากลาทําหนาที่เพียง
เก็บพันธุขาว
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
วันนี้เปนจุดเริ่มตนในการปลูกขาวพื้นเมือง เราตองมองการณไกลวาความยั่งยืนจะทําได
อยางไร จะขายใคร อยางไร และจะอยูอยางยั่งยืนอยางไร เปนสิ่งที่ดี ตองไมทิ้งการรวมกลุม การสราง
เครือขาย การสรางพันธมิตรที่มีคุณธรรม
คุณอนุสา แสงคํา
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สําหรับการรับมอบหมายเปนเกษตรกรรุนใหม ไดลงพื้นที่ อ. วังน้ําเขียว มาเรียนรูในเชิง
การทําเกษตรเต็มตัว ตลอด 4 ป ที่ผานมาเราเรียนตลอดหวงโซการผลิต เมื่อฟงเรื่องการพัฒนาชาวนา
มื อ อาชี พ เลยเจาะจงไปเรื่ อ งตลาด เพราะเชื่ อ ว า เกษตรกรส ว นใหญ มี ค วามสามารถในการผลิ ต
พอสมควร แตวาการเกษตรอินทรียไมมีตลาดรองรับ ไมไดใบรับรอง ก็ทําไมไดอยูดี สิ่งที่ไปแลวก็สูญ
เปลา แลวจะทําอยางไร เกษตรกรอาจหันกลับไปทําเกษตรเคมี เพราะงายกวา สะดวกกวา
นอกจากนี้ บางคนแมดั้น ดน มาเรีย นเกษตร แตพอ แมไ มไ ดสงเสริมใหเ รีย นเกษตร จบ
มาแลวเคาไมอยากใหกลับไป ไมอยากใหทําเกษตร อยากใหประกอบอาชีพอื่น อยากถามทานเกษตรกร
ที่มีลูกหลานวาทําไมถึงเห็นเกษตรกรรมมีความลําบากหรือไมมีความเจริญกาวหนา
คุณแกนคําหลา พิลานอย
เชื่อวาสุดทายพอแมจะยอมรับเอง หลายคนอยากกลับไปชวยพอแมทําเกษตรกรรม เพราะ
เคาเห็นคุณคา แตพอแมไมเห็นคุณคาเหลานั้น ไมเห็นคุณคาความคิดของลูกๆ หากมองดีๆ พอของผม
อยากใหผมไปเปนเจาคนนายคน แตผมเห็นวาเกิดสงคราม เจาคนนายคนก็ไมมีเงินเดือนกิน ครูก็ไม
เงินเดือน ตํารวจก็ดวย จะเห็นวาเกษตรกรเปนอาชีพที่มั่นคง คนเราสุดทายก็หนีไมพนเรื่องอาหารการ
กิน แลวอาหารอะไรที่ปลอดภัย ถาไมใชอาหารที่เราปลูกเอง ขาราชการในหมูบานผมก็ซื้อที่นาและหวัง
จะกลับมาทํานา ผมยืนยันวาเกษตรกรรมเปนอาชีพที่มั่งคงมากที่สุด
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ
เรื่องนี้เปนไปตามเพลงชีวิตกสิกรวา “กสิกรแข็งขันเปนกระดูกสันหลังของชาติ ไทยจะเรือง
อํานาจเพราะไทยเปนชาติกสิกรรม” สังคมกสิกรรมของไทยยังมีอํานาจอยู หลักคิดอันนี้ เพลงนี้ก็ยังอยู
สุดทายอยากให รศ.จุฑาทิพยชวยสรุปบทเรียนวา การเรียนรูของเรา วิถีชีวิตเกษตรกรควร
จะเปนอยางไร เราจะยกระดับมาตรฐานชาวนามืออาชีพไดอยางไร
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
อยากใหกําลังใจนองๆ วาคอยๆ ทําไป ทํานาไดนา ทําสวนไดสวน โจทยหลักสูตรของเราเปน
เรื่อง ความสมดุลระหวางอาชีพและชีวิต ของคนที่จะมาเปนเกษตรกร ไมใชวาทําแลวเสียสุขภาพ ทําแลว
เปนหนี้ ทําแลวถูกเอารัดเอาเปรียบ สวนที่วาทําเกษตรอินทรียแลวจะไปขายที่ไหน เราเห็นวาเราจะตอง
สรางตลาดทางเลือก เมื่อประเทศไทยตองการจะยกระดับความสามารถในการแขงขัน ยกระดับมูลคาเพิ่ม
ใหสินคาการเกษตร เราจะตองดําเนินไปในทิศทางของเกษตรอินทรีย จึงอยากใหทุกคนติดตามขอมู ล
ขาวสาร มีที่ปรึกษาที่ดี ดังนั้นในนามของสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู ขอขอบคุณคะ
คุณผกามาศ ธนพัฒนพงษ
หวังวาวันนี้ทุกทานที่มาฟงจะไดเรียนรูแลกเปลี่ยนการยกระดับสมรรถนะชาวนามืออาชีพ และ
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจําวันวาเปนอยางไร ถาสนใจหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ติดตามที่สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 5 ทาน สวัสดีคะ
เลิกเสวนาเวลา 17.00 น.
75

รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง “Cooperative to Cooperative Trade”
ระหวางวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2557
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคสําคัญ 4 ประการ 1) รับเชิญใหเปน Resource
Person ในการประชุมสัมมนาเรื่อง C2C Trade 2) เพื่อเผยแพรแนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ซึ่ง
เปนผลงานวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ และภาคีเครือขายภายใตการสนับสนุนของสกว. และ
คณะเศรษฐศาสตร ในเวทีประชุม Cooperative to Cooperative ของหนวยงาน International Cooperative Alliance Asia-Pacific 3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับแนวทางการพัฒนา C2C Trade
ระหวางขบวนการสหกรณประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และ 4) เพื่อเปดโอกาสการเชื่อมโยง
เครือขายดานวิชาการเกี่ยวกับสหกรณในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมีเนื้อหาสําคัญ ดังนี้
ขบวนการสหกรณไดกอเกิดมานานกวา 100 ป และประสบความสําเร็จในหลายประเทศ
สหกรณเปนรูปแบบธุรกิจที่สมาชิก (เกษตรกร, ผูประกอบการทอผา) ที่มีขอจํากัดเรื่องทรัพยากรเขา
มารวมมือกันเพื่อวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจและสังคม
ขบวนการสหกรณปจจุบันประกอบดวยสมาชิกทั่วโลกกวา 1 พันลานคน ในประเทศอินเดีย
มีสหกรณมากกวา 6,000 สหกรณ สมาชิก 240 ลานคน และมีการจางงานมากกวา 100 ลาน ทั้งชาย
และหญิง โดยสหกรณทําใหเกิดความมั่นคงแกชีวิต แกคนทั่วโลกมากกวา 3 พันลานคน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ อาทิเชน ระบบการเงินที่ไมมีเสถียรภาพ ระบบ
เศรษฐกิจที่กอใหเกิดความไมสมดุล และภาวะการขาดแคลนอาหาร ไดกอใหเกิดการพิจารณาใน
ทางเลือกที่จะชวยพัฒนาและสหกรณไดถูกพิจารณาในฐานะเปนทางเลือก โดยนักสหกรณและรัฐบาล
ทั่วโลกไดมองหารูป แบบของสหกรณที่ประสบความสําเร็จ และแนวทางสําหรับการประชาสัมพันธ
เผยแพร ความสําเร็จของตัวแบบดังกลาว
องคการสหประชาชาติไดประกาศใหป 2012 ใหเปนปสากลแหงการสหกรณ โดยมีประเด็น
ความสําคัญในการเผยแพรเรื่องสหกรณสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและการแกปญหาความ
ยากจน การจางงานและการบูรณาการดานสังคม
สหกรณทั่วโลกไดดําเนินงานตามแนวทางคุณคาของหลักสหกรณสากล ที่ประกาศโดย
สัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศในป 1995 ซึ่งเปนแนวทางของหลักสหกรณที่ริเริ่มโดยผูนํารอชเดล
ในป 1844 ประกอบดวยหลักสหกรณ 7 ประการ
ภายใตหลักขอที่ 6 ธุรกิจสหกรณนั้น พิจารณาเรื่องกําไรเป นเพียงวิธีการ มิใชจุดหมาย
ปลายทาง โดยสหกรณมีสมาชิกเปนเจาของธุรกิจ เขามารวมมือกันเพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนิน
ธุรกิจเสริมพลังกัน รูปแบบธุรกิจดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการคาระหวางสหกรณ
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การดําเนินงานของสหกรณในภาคกลุมธุรกิจตางๆ ในปจจุบัน อาจจําแนกเปน “สหกรณ
การผลิต สหกรณอุตสาหกรรม สหกรณบริการ สหกรณผูบริโภคและอื่นๆ รูปแบบของ C2C trade
นาจะเปนการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณผูผลิตและสหกรณผูบริโภคในสวนของอาหารและสิ่งทอ
รูปแบบของการคาในระหวางประเทศมีฐานรากมาจากความแตกตางในดานการผลิตและ
การบริโภค ตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมน้ําตาล การผลิตที่มีสวนเหลือ จากการบริโภค ดังที่เห็นใน
อินเดียและบราซิล อยางไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกาการบริโภคภายในประเทศมีปริมาณมากกวาการผลิต
ดังนั้น จึงสามารถนําเขาน้ําตาลจากตางประเทศ สหกรณไดมองเห็นโอกาสดังกลาว
ในปจจุบันมีสินคามาจากหลายชนิด แตยังจํากัดในวงแคบ ตัวอยางเชน การคาขายของ
สหกรณ ในอุตสาหกรรมกาแฟ ซึ่งสหกรณผูบริโภคในยุโรป ซื้อจากสหกรณผูผลิตในอเมริกา เสื่อกกที่
สหกรณในอินเดียสงไปจําหนายในกลุมประเทศนอรเวย มาหลายทศวรรษ ในตลาดภายในประเทศมี
สหกรณหลายสหกรณที่คาขายระหวางกัน
แนวคิดเรื่อง C2C ไดพัฒนาโดยผูนําสหกรณในบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต
(BRICS) ไดประชุมกันที่เคปทาวน เมื่อ 26-27 ตุลาคม 2013 ในคราวการประชุมกลุมสหกรณใ น
ประเทศ BRICS ครั้งที่ 3 โดยหัวเรื่อง คือ “Partnerships For Development” การบูรณาการและ
อุตสาหกรรมผานสหกรณ โดยประชาชน ชุมนุมสหกรณระดับประเทศของแอฟริกาใต นาย Lawrence
Bale ซึ่งเปนประธานการประชุมดังกลาว ไดสังเกตเห็นวาสหกรณในกลุมแอฟริกาใตไดรับประโยชน
จากการลงนามในขอ ตกลง ซึ่งจีนและอิน เดีย เปนหุน สว นในการรณรงคเ รื่อ งหุน สว นธุรกิจระหวาง
สหกรณในภาคเศรษฐกิจที่หลากหลาย
ในการประชุมสหกรณในกลุมประเทศ BRICS ครั้งที่ 4 ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2557 ที่เมืองคิวริติมา ประเทศบราซิล มีนักสหกรณจากหลายประเทศเขารวมประชุม โดยไดกลาวถึง
ความแตกตางระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยการประชุมชี้วา มีความเปนไปไดอยางสูง
ในการคาขายระหวางสหกรณในกลุมประเทศ BRICS และควรไดดําเนินในแนวทางปฏิบัติของสหกรณ
วิสัยทัศนในป 2563:
วิสัยทัศนในป 2563 สําหรับ ICA Blueprint ของทศวรรษแหงการสหกรณ ในการวาง
ตําแหนงสหกรณในรูปแบบที่เปนทางเลือกของประชาชน และมีการเติบโตของสหกรณมากที่สุดนั้น และ
เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนสหกรณ จะตองวางกรอบแนวทางโดยการรวมมือกันในระดับโลก ซึ่ง ICA ได
วางกรอบแนวทางสําหรับ C2C trade ซึ่งจะสนับสนุนเศรษฐกิจสหกรณและเกิดโซคุณคา โดยการ
แลกเปลี่ยนและเสริมสรางความสัมพั นธระหวางสหกรณผูบริโภคและสหกรณการเกษตร และภาคี
สหกรณทั้งในระดับชาติและระหวางประเทศ ตลอดจนสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ
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การเชื่อมโยงการคาระหวางสหกรณ : C to C trade
การสรางพันธมิตรธุรกิจ เปนสิ่งที่ทาทายสําหรับธุรกิจในโลกปจจุบัน รวมทั้งธุรกิจสหกรณ
อยางไรก็ตามพบวา การมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันเปนอุปสรรคตอการสรางพันธมิตรธุรกิจ ในขณะที่
สหกรณนั้น ดําเนินธุรกิจตั้งอยูบนฐานคิดการมีประโยชนรวมกัน จึงมีโอกาสมากกวาที่จะสรางพันธมิตร
ธุรกิจ
ดวยตระหนักดีวา มีสหกรณจํานวนมากและกระจายกันอยูในหลายกลุมเศรษฐกิจ อาทิเชน
การเกษตร วัวนม อุตสาหกรรม เคหสถาน ธนาคาร เครดิต การประกันภัย และสหกรณผูบริโภค ดังนั้น
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะพัฒนาพจนานุกรมออนไลนดานการคาของสหกรณ ซึ่งจะชวยเสริมพลังในการ
ดําเนินธุรกิจระหวางสหกรณ
พจนานุกรมออนไลนดานการคาจะชวยยกระดับการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค ซึ่งจะนําไปสูการจัดตั้งองคกรกลางในระดับโลกในอนาคต การคาดังกลาวสามารถขยายไปใน
การทําธุรกิจระหวางธุรกิจกับธุรกิจ ซึ่งจะชวยในดานการจัดหาปจจัยการผลิต ระหวางสหกรณตาง
ประเภท กรอบแนวทางดังกลาวจะสามารถพัฒนาภายใตการสนับสนุนของสหกรณในระดับภูมิภาคและ
หนวยงานภาคี
การคาแบบ B2B ไดถู กมองวาเปนกระบวนการที่มีความซับ ซอ น ขึ้น อยูกับ ขั้น ตอนที่
แตกตาง ซึ่งจํ าเปนตองมีค วามเขาใจและมีแนวทางการดําเนิน งานรว มกัน ทั้งดานการกําหนดราคา
คุณภาพ และการตรวจสอบมาตรฐานสินคา เรื่องโลจิสติกส และการลําเลียงสินคา การจายชําระคา
สินคาและกฎระเบียบทางการคา โดยเมื่อมีโอกาสทางการคาระหวางกัน ก็มีความจําเปนที่จะตองสราง
สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานโดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถสนับสนุนกระบวนการทางการคาและการ
จัดการ การจัดซื้อ และการชําระเงิน ทีมงานในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศจะตองจัดตั้งขึ้นเพื่อ
เชื่อมโยงธุรกิจในระดับทองถิ่นสูระดับภูมิภาคของ C2C trade
การดําเนินธุรกิจ B2B trade จําเปนตองมีการสรางความเชื่อมั่นไววางใจระหวางภาคี
การคาในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค และที่สําคัญตองมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือเพื่อพัฒนาไปสู
การรับเขารวมเปนภาคีธุรกิจเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืน
สถาบันการเงินจะเขามามีบทบาทสําคัญใน B2B trade โดยการพัฒนาเครื่องมือการคา
ระหวางประเทศ การใช Letter of Credit หรือการจายเงินผานบัญชีทางอิเลคทรอนิกสจากผูซื้อภายใต
การดําเนินงานของสถาบันการเงิน
ดว ยตระหนัก ในศั ก ยภาพของการคาแบบ C2C ในฐานะที่เปนกุญ แจสําคัญตามหลัก
สหกรณ ดังนั้นการจัดใหมีโครงการฝกอบรมและใหการศึกษาแกสหกรณเพื่อสงเสริมการพัฒนาตัวแบบ
ธุรกิจดังกลาว จึงเปนสิ่งจําเปน การคาระหวางประเทศจะเกี่ยวของกับเงื่อนไขการนําเขาและสงออก
ของแตละประเทศ ซึ่งจะตองไดรับความรวมมือและผลักดันในสวนของรัฐบาลในประเทศตาง ๆ ซึ่งจะ
สามารถชวยใหการคาแบบ C2C เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง
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บทสงทาย:
การคาแบบ C2C เปนกุญแจดอกสําคัญที่จะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสหกรณในระดับ
โลก สหกรณเปนองคการธุรกิจที่มีโอกาสอยางมากที่จะสรางความรวมมือกับสหกรณตาง ๆ เพื่อขยาย
ตลาด การรวมมือกันระหวางสหกรณจะกอใหเกิดการรวมพลังและเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มสวนแบง
การตลาด
การคาแบบ C2C สามารถดําเนินการภายใตการริเริ่มในการทําพจนานุกรมการคา การจัด
ใหมีการรับรองการผลิต การใหการศึกษาอบรมโดยการทํางานภายใตความรวมมือของภาคีองคกรทั้ง
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค
โครงการนํ าร อ งจะริเ ริ่ม จากผลิต ภั ณฑ สิ่ งทอในบางประเทศ และระดั บ ทวี ป โดยการ
ดําเนินการดังกลาวจะเปนฐานการเรียนรูเพื่อนําไปสูการพัฒนายุทธศาสตรภายใตกรอบแนวทางการคา
แบบ C2C ตอไป
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ปญหาของสถาบัน คือ ปจจุบันสถาบันฯมีทางดําเนินงานหลายรูปแบบ การทํางาน 14 ป ตองตอบโจทย
ทําอยางไรใหตัวแบบและนวัตกรรมนําไปขยายผลไดในวงกวางและทําอยางไรใหประเทศไทยเปลี่ยนและ
ขยายวงกวาง จึงรวบรวมนักวิชาการทําเรื่องผักและเขาไปในอาชีวศึกษา ราชมงคล และขอคําปรึกษา
กับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกี่ยวกับผลงานที่จะออกมาในปนี้ของสถาบันฯ เพื่อตอบ
โจทยนวัตกรรมที่มี การเขาไปรวม Smart teacher กับราชมงคลและอาชีวศึกษาไปพัฒนาเด็ก พัฒนา
หลักสูตรเปนโครงการเถาแก ฝกงาน 100 ชม. 200 ชม. 300 ชม. และเอาไปฝกงานหรืออยูในไซดงาน
แต มี ป ญ หาคื อ สถาบั น ฯมี ค นจํ า กั ด และสถาบั น ฯมี แ นวทางการจั ด การโซ อุ ป ทานได เ พื่ อ ยกระดั บ
พยายามหาตัวแบบ และเขาหาหนวยราชการ สถานศึกษา แตก็ไมไดหวังผลจะสําเร็จเพราะยังมีปจจัย
อื่นไมใชเพียงแตการวิจัย
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ผูอํานวยการสถาบันไดเสนอคําถามที่สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลิตผลเกษตร ยื่นคําถามมาวาการทําโครงการจะสามารถนําไปใชไดจริงหรือเปลาหรือไดเพียง
กลุมเดียว
ผูอํ านวยการสถาบั น วิ ชาการดา นสหกรณไ ดใ หขอ มูล เกี่ย วกับ การดูงานที่ต างประเทศ
บราซิล สิ่งที่เรียนรูสหกรณที่นั้นมีความเจริญและจากการดูงานที่บราซิล 14 ลานคนใชบริการสหกรณ
สุขภาพ สหกรณโตมาก มีกลไกความสําเร็จสามระดับ ที่สหกรณประสบความสําเร็จเพราะถอยหาง มี
อินเตอรเนชั่นแนลไปชวย ใชแผนแมบทพอมีแผนแมบท การพึ่งพาและอุดมการณของหมอ 106,000 คน
ในบราซิลมาเปนหุนสวนของ Unimed แตที่ไปซัปเปาโล คน 180 ลานสวนใหญยากจน สวัสดิการดี
รายไดไมตองสูงก็อยูได การศึกษาก็มีการพัฒนา
และเกี่ยวกับ Famer shop ที่วาตองลงชุมชน การทํา food hups จะอธิบายตัวแบบ Famer
shop ไดมีมากขึ้นการขยายเพื่อเขาถึงตลาด เขาถึงผูบริโภคคิดวาจะมี Famer shop มีหลักสูตรผูบริหาร
เราก็จะลงไป ซึ่งไมทราบวาถูกหรือผิดที่ใช conceptual model เปนเกนแกนความคิดในการรวมงาน
และไดอธิบายการดําเนินงานของกรอบแนวคิดตางๆ ของกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
วิจัยชุดโครงการฯ

กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการวิจัยชุดโครงการ

ดานความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ คุณเอ็นดูไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา สถาบันฯ
สามารถตอบโจทยการแกปญหากับรัฐบาลที่ผานมา คือเรื่องราคา เชน ขาว ทําอยางไรใหไดกําไรคือ
การลดตนทุน ตนทุนต่ําจะไดกําไรมากขึ้น ซึ่งทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการเกษตรที่จีน 3 ขอ 1.เกษตร
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รายคน ที่มีความรูความเขาใจและดิ้นรนดวยตัวเอง 2.ชุมชนเกษตร พึ่งพาซึ่งกันและกัน 3.ตัวระบบ
เกษตรตองเปนระบบเกษตรที่ดี ระบบที่ทําใหชาวนามีตนทุนลดลง ไมทําลายสิ่งแวดลอม ไมทําลายดิน
ทําลายน้ํา ทุก เรื่อ งเดินไปพรอ มกัน การหนุนที่ตัว กลุมเกษตรและใหความรูแกเกษตรรายยอย การ
เรียนรูอาจเปนการเรียนรูทางไกลก็คือการเปดวีดีโอใหคนเขามาเรียน และขณะเดียวกันตองมาเปนกลุม
เป น หมูบานมาคุ ย กั นเพราะแตล ะหมูบานแตล ะที่จะมีค วามถนัด ความเกงแตกตางกัน ก็จะมีก ารมา
แลกเปลี่ยนกัน
ซึ่ง ณ ปจจุบันมีบุคคลในวงการสหกรณทําใหสหกรณเสียหายเพราะการหาผลโยชนทาง
สหกรณ ขณะเดีย วกั น ตอ งมีก ารปรึก ษากับ บุค คลที่อ ยูใ นกระบวนการสหกรณ ไมวาเปน สัน นิบ าต
สหกรณ หรือชุมนุมสหกรณ นําบุคคลที่มีความคิดที่จะที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การนําคนดีมารวมกัน
คิด และจะทําอยางไรใหผูเกี่ยวของคุยกันเอง เชน ชาวนา โรงสี ผูขาย ผูทําตลาด แมแตผูสงออก ทําเวที
นั่งคุยกัน เวลามองไมควรมองดานเศรษฐศาสตรอยางเดียวมองดานสังคมดวย ขาวตองมองชาวนา
ผลไมก็ตองมองชาวสวน สวนดี ผลไมดี และชาวสวนตองยูรอด สวนใหญมองแตเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่ง
สถาบันฯควรมองที่ตัวคนมากกวา และการที่เปดเวทีนาจะเปนวิทยากรและเวทีที่คนทั่วไปยอมรับ ไมมี
เบื้องหนาเบื้องหลัง จะเห็นไดวานักวิชาการสวนใหญจะอยูในมหาลัย ซึ่งจะใหชาวบานเขามามหาลัยจะ
รูสึกเกร็ง อาจจะเปนเพราะภาษาพูดสิ่งแวดลอม นักศึกษาจํานวนมากที่ดูเปนการศึกษาเกินไป ควรสง
นัก วิ ช าการเข า ไปหาชาวบ า นมากกว า รว มประชุ ม พู ด คุ ย นั ก วิ ช าการเข าไปหาชาวนาจะได สั ม ผั ส
สภาพแวดลอมของชาวนาไดมากขึ้น
คุณทรงพลไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา สิ่งที่สถานบันฯเรียนรูมา สถาบันฯมีสวน
ช ว ยให เ กษตรกรเข ม แข็ ง ไปมากน อ ยแค ไ หนอย า งไร ด า นกระบวนการสหกรณ เ ป น กระบวนการ
ผลประโยชนมากที่สุด 100 ปที่ผานมาเกิดเรื่องราวมากมาย เปนเพราะความสัมพันธระหวางนักวิชาการ
กับฝายสังคมหรือเปลา ตองทบทวนเรื่องระบบความสัมพันธปฏิสัมพันธ องคกรจะเขมแข็งจะตองมี
R&B และ HRB ไปพรอมกัน ควรทําเปนตัวอยางเจาะไปยังกลุมเปาหมายที่มีทุน ทําจากคุณภาพไปหา
ปริมาณ ทานก็ยกตัวอยางเชน สหกรณกลวยหอมที่สามารถสงออกสินคาสูญี่ปุน และสวนใหญทุกคน
จะมองเปนโครงการถาโครงการจบก็จบ สถาบันฯควรมองอนาคตวาสวนสามพรานจะยกระดับไปอีกไป
ทิศทางไหนไดบาง ยกระดับเปนสถาบันการสรางงานและการกระจายความรู สรางจิตวิญญาณได ซึ่ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความแตกตางกัน ซึ่งสังคมตองการตัวอยางและสถาบันการศึกษาเขาไปทํา
หนาที่พี่เลี้ยงไปเรียนรูไปดวยกัน สรางระบบความสัมพันธระยะยาว เรียนเพื่อพัฒนาและสอนตอใน
สถาบันศึกษานอกเหนือตําราเรียน ตองมีการเรียนรูจากสังคมเพียงพอโดยมีนักวิชาการเปนคนกลาง
เกษตรกรสวนใหญเกิดจากปญหา ไมรู รูไมทันกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต สังคมเปลี่ยนแตยังทําทุก
อยางเหมือนเชนเดิม การจะอยูรอดไดตองเรียนรู ในตัววิถีชีวิต เรียนรูสถานการณตาง การนําบัญชี
ครั ว เรื อ นวิ เ คราะห ดํ า เนิ น รายได การใช ป จ จั ย การผลิ ต ต า ง ๆ ในหลายพื้ น ที่ ใ ห สํ า เร็ จ เพราะมี
กระบวนการเรียนรู
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รศ.ดร.สาโรช ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา สิ่งที่สถาบันฯทําเปนทิศทางที่ถูกตอง
ขอบเขตที่ถูกตองแลว เพราะทุกอยางที่ทําอยูตอนนี้เปนสหกรณอีกรูปแบบหนึ่ง และไมควรไปขยาย
ใหญโต ถาชาวบานตองการขอมูลการเรียนรูสามารถเขามาเรียนรูกับสถาบันฯได เพราะวามีตัวอยางที่
ทําไวใหเกษตรกรดูเปนตัวอยาง และทานไดยกตัวอยางเชน ถาเกษตรกรมีปญหาก็ใหเขามาที่สถาบันฯก็
จัดสงบุคลากรเขาพื้นที่ที่มีปญหา
ดร.ปรีชา ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ผมมองทิศทางของสหกรณอยูประมาน 3
แบบ คือ ปลูกสราง 1.อุดมการณ คานิยมที่ดีของสหกรณ คนเขามาสหกรณจํานวนมากทําเพื่อตนเอง
ไมไดทําเพื่อสังคมและสมาชิก อยางที่เรียกวาสหกรณนอกลู สหกรณนอกลูเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ สวนที่
ตองปลูกสรางอีกอยางคือ 2.ระบบที่เขมแข็งที่มั่นคงของสหกรณ คือระบบบริหารจัดการ ระบบควบคุม
ภายใน 3.สร างบมเพาะนั ก สหกรณที่ดี ซึ่ งตอ งสรางมากขึ้น ทุ ก วั น นี้ เ ริ่มมีส หกรณน อกลูเ ยอะมาก
สหกรณการเกษตรหลายพื้นที่มีระบบซื้อคนซื้อเสียง สหกรณมุงแตเศรษฐกิจและสังคมสองทาง ความดี
เพื่อสังคมหายไป เลยมุงผลประโยชนกับตัวเอง ชาวนาสวนใหญเปนหนี้นอกระบบ ซึ่งระบบสหกรณยัง
เขาไมถึงเคา แตพอคาทองถิ่นเขาถึงเขาไดดี ซึ่งเปนปญหาที่ตัวชาวนา
รศ.ศานิต ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา เริ่มตนทางสถาบันฯจะไปดูสหกรณที่จะเขารวมโครงการ
50 ราย มีการขาดทุน 2 คน กลุมนี้สวนใหญใชแรงงานในครัวเรือน เชน ทํานาเอง ทําปุยจากธรรมชาติ
ขึ้นเอง เปนตัวชวยใหตนทุนนอยลง ไดกําไรมากขึ้น
ผศ.ดร.ณรงค ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ในปจจุบันทายาทของเกษตรกรหรือคน
รุนใหมไมทําการเกษตรเพราะวาเห็นภาพรวมของเกษตรกรที่วายากจนและเปนหนี้เปนสิน การทํางาน
ของสถาบันฯก็มีการทํางานที่ดีอยูแลว ใหสถาบันฯนําทุกหวงโซมาเปนตัวอยางใหเกษตรกร และแนะนํา
ใหเนนเรื่องการลดตนทุนเรื่องขาว และจัดทําโครงการความรูเพื่อลดตนทุน ในวงการสหกรณสถาบัน
วิชาการดานสหกรณมีชื่อเสียงเปนที่รูจักในวงกวาง สวนใหญคนพูดถึงสถาบันฯจํานวนมากในดานการ
ชื่นชม และไดมีคนไปเลียนแบบจัดตั้งเปนสถาบันตางๆ
สรุปดานความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิทุกคนไดใหเสนอแนวทางที่เห็นตรงกัน 2 ประเด็น คือ
1.ตองเริ่มตนที่ตัวเกษตรกรเอง มีการเรียนรูศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเกษตรและดานอื่นๆ
ปลูกฝงนิสัยการเรียนรูใหกับเกษตรกร สัมผัสประโยชนการเรียนรู การเขาถึงขอมูล ซึ่งตองเปนคนอยาง
รูอยากเห็น อยากพัฒนา ตอ งมีก ารฝก ทักษะ เรียนรู ไมใ ชรับทราบรับรู และเนนการปลูกฝงสําหรับ
อาชีพเกษตรกรกับทายาท
2.สถาบันฯเปนเปรียบเสมือนผูชวยใหกับเกษตรกร ถาเกษตรกรมีปญหาสามารถเขามา
ปรึกษาหาความรู ซึ่งแปลวาเกษตรกรเชื่อ ถือแลว ศรัทธาในสถาบันฯ ซึ่งถาเกษตรกรตองการความ
ชวยเหลือควรจัดสงบุคคลากรเขาไปชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับเกษตรกร
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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รายงานการประชุม
การหารือการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
วันศุกรที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ วิทยาลัยการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
ภัทราวาท
2. อาจารยพรทิพย ตันติวงศ

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ

หัว หน า โครงการ: โครงการวิ จัย การพั ฒ นาระบบ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขัน
ผานกลไกสถาบันการศึกษา
3. ผศ.สพ.ญ รุงสวรรค วรรณสุทธิ์ นั ก วิ จั ย โครงการ: โครงการวิ จั ย การพั ฒ นาระบบ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขัน
ผานกลไกสถาบันการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณไดประชุมหารือรวมกับ
อ.พรทิพย ตันติวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยการแพทยแผนไทย และผศ.สพ.ญ รุงสวรรค วรรณสุทธิ์
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการแพทยแผนไทย เพื่อหารือการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบสงเสริม
การเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันภายใต สถาบันการศึกษาและการตอยอดนําราน Farmer
shop ไปขยายผลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานี
การจัดตั้งราน Farmer Shop เพื่อเปนการฝกนักศึกษาและเปนตัวอยางในการประกอบ
อาชีพการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน มีเปาหมายใหเปนรานที่นักศึกษาไดมีประสบการณจริงใน
การประกอบธุ รกิจ สามารถนํ าไปประยุ ก ตใ ชใ นการประกอบอาชีพ ในอนาคต รวมถึงใหป ระชาคม
ในวิทยาลัยการแพทยแผนไทย ไดอุดหนุนอาหารและสินคาที่มีคุณภาพ ราคาเปนธรรม
ในที่ประชุมจะมีการติดตามความคืบหนาโครงการ โดยไดนัดหมายจัดประชุมขับเคลื่อน
โครงการวิจัยเดือนละ 1 ครั้ง
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
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รายงานการประชุม
การดูงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณโดย IDACA และ ICA-AP
วันศุกรที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ร.ศ.จุฑาทิพย
ภัทราวาท
Balasubramanian (Balu) G. Iyer
Suzuki
Hideya
Mr. Abe
Yukio
รศ.ดร.สาโรช
อังสุมาลิน
ผศ.ดร.ณรงค
กูเจริญประสิทธิ์
นายภานุวัฒน
แวนระเว

8. นางสาวนฤมล

คงนอย

9. นางสาวชลิดา

แยมศรีสุข

10. นายสุพจน
11. นายภูมิ

สุขสมงาม
จันทชุม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
Regional Director, Asia and Pacific, ICA
General Director, IDACA
Manager training department, IDACA
กรรมการประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ
กรรมการประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ
หัวหนาฝายการตางประเทศ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
นักวิชาการตางประเทศ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เจาหนาที่ตางประเทศ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เจาหนาที่วิจัย สถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัย สถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.
เนื่องดวย Mr. Abe และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในประไทย และมีความสนใจใน
ภารกิจการวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ จึงเดินทางมาเยี่ยมชมดูงาน เพื่อความเขาใจในเรื่อง
สหกรณไทยมากขึ้น บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีตอสหกรณ ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธระหวางกัน
โดยความรวมมือของนายภานุวัฒนและทีมงานจากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
การนําเสนอขอมูลของสถาบันฯ
รศ.จุฑาทิพย ผูอํานวยการสถาบันฯ พรอมทั้งกรรมการประจําสถาบันฯ ทั้งสองทานได
รวมกันนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ และผลงานวิจัยตาง ๆ แกผูรวมประชุมเปนเวลาประมาณ 40
นาที ตอมาไดตอบขอซักถามของ Mr. Balu ในเรื่องความเชื่อมโยงระหวางสถาบันฯ กับสถาบันวิจัยอื่น ๆ
ในประเทศไทยและตางประเทศ โดยรศ.จุฑาทิพยชี้แจงวาปจจุบันตนเปนผูประสานงานโครงการวิจัยของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยในชุดโครงการวิจัยปจจุบันมีโครงการวิจัยที่ใหการสนับสนุน 7
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โครงการ และในเรื่องความเชื่อมโยงกับตางประเทศ ขณะนี้ทางสถาบันฯ มีโครงการรวมกับเมียนมาร
ลาว อินโดนีเซีย เปนตน
จากนั้น Mr. Balu กลาวถึง ICA โดยมีเรื่องสําคัญอยูที่ Blueprint for a Cooperative
Decade อันมีสาระสําคัญ 5 ประการคือ participation, Sustainability, Identity, Legal Framework, and
Capital โดยเฉพาะในเรื่อง Identity หรืออัตลักษณของสหกรณ เปนเรื่องสําคัญที่จะตองพิจารณาวา
สหกรณมีความแตกตางจากองคกรธุรกิจอื่น ๆ อยางไร จึงตองมีการศึกษาวิจัย และเห็นวาภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก นี้ยั งมีศัก ยภาพที่จะทํ าเรื่องขางตน และโอกาสที่จะทําการวิจัย นอกจากนี้ยังมีเรื่อง
วิธีการที่จะขยายเครือขายความรวมมือดวย
co-op to co-op
Mr. Balu กลาวถึงประเด็นนี้วาตนจะใหการสนับสนุนเรื่อง coop to coop business และ
ยังจะมี workshop เล็ก ๆ ดวย นอกจากนั้น ก็มีความจําเปนตองเรียนรูเพิ่มเติม และสิ่งที่สถาบันฯ ไดทํา
ไวก็จะเปนตัวอยางหนึ่งสําหรับการเรียนรูเหลานั้นตอไป
เขายั ง แสดงถึ ง ความคิ ด ที่ จ ะเชื่ อ มความสัม พั น ธ ร ะหว า งสถาบั น วิ จั ย ของมาเลเซี ย
อินเดียและสถาบันวิชาการดานสหกรณตอไป
นอกจากนี้ Mr. Abe ยังใหสนใจจะเยี่ยมชมราน Farmer Shop อันเปนตัวอยางของธุรกิจ
ในลักษณะ co-op to co-op
สหกรณกับคนรุนเยาวและสตรี
Mr. Balu กลาววาในปจจุบัน คนรุนหลังไมไดรับรูเกี่ยวกับสหกรณมากเทาที่ควร ในเมื่อ
คนรุนนี้จะเปนกลุมสําคัญในการพัฒนาตอไป ดังนั้นจําเปนตองนําพา หรือรวมพวกเขาใหเขาถึงสหกรณ
ใหมากขึ้นเชนเดียวกับสตรีซึ่งจะตองไดรับโอกาสในการเขาตําแหนงบริหารระดับสูง
รศ.ดร.สาโรช ไดกลาวถึงเรื่องสตรีกับสหกรณในประเทศไทยวาแตกตางกับประเทศอื่น
เนื่องจากวัฒนธรรมของไทยเอง ทําใหทั้งหญิงและชายมีโอกาสไดทํางานอยางเทาเทียมกันในปจจุบัน
โดยสรุ ป แล ว การประชุ ม ร ว มกั น ครั้ ง นี้ ทํ า ให เ กิ ด การเริ่ ม ต น การเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ย
ระหวางหนวยงานหรืองคกรระดับประเทศที่ศึกษาคนควาเกี่ยวกับสหกรณ เปนโอกาสอันดีที่สถาบัน
วิชาการดานสหกรณจะมีพันธมิตรเพิ่มขึ้นตอไป
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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รายงานการประชุมโครงการขาวและผัก
วันอังคาร ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ณ รานหงสทอง เฮลสเตชั่น หางสรรพสินคาเมกะบางนา จ.สมุทรปราการ
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
2. น.ส.พรภัทรา
3. น.ส.จินตหรา

ภัทราวาท
บํารุงรักษ
นกเงิน

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ผูจัดการฝายการตลาดและสื่อสารการตลาด
เจาหนาที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 10.45 น.
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ เป น ประธาน
ในที่ประชุ ม และไดหารือ กับ คุณพรภัทรา บํารุงรักษ ผูจัดการฝายการตลาดและสื่อสารการตลาด
ของบริ ษั ท เจี ย เม ง มาร เ ก็ ต ติ้ ง จํ า กั ด รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท ได ส อบถามเกี่ ย วกั บ ที่ ม า
ของรานหงสทอง เฮลสเตชั่น คุณพรภัทร ไดใหขอมูลวา บริษัทเจียเมงมารเก็ตติ้ง จํากัด เปนบริษัท
ที่สงออกขาวไปขายยังตางประเทศกวา 70 ปและขายขาวภายในประเทศกวา 20 ป จึงเกิดความคิด
ที่จะเปดรานขายขาว จึงเกิดรานหงสทอง เฮลสเตชั่น เพราะปจจุบัน คนสวนใหญตระหนักเรื่องสุขภาพ
หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น กอนการเปดรานไดมีการสํารวจกลุมเปาหมาย พบวามีกลุมลูกคาสวน
ใหญเปนกลุมครอบครัว กลุมคนทํางาน กลุมนักศึกษา และจากการสํารวจยังพบวานอกจากขาวสาร
พัน ธตางๆแลว ลู ก คาแนะนํ าใหมีสินคาในราน เชน ชา เครื่องดื่มเพื่อ สุขภาพ ขนมคบเคี้ย วที่ดี
ตอสุขภาพ ผลิตภัณฑออรแกนิค เปนตน
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดใหคําแนะนําในการจัดรานในสวนของบริเวณมุมของ Farmer
Shop โดยอุปกรณและคาใชจายในการติดตั้ง รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท จะเปนผูดูแลและรับผิดชอบ
และแนะนําใหที่รานมีผักออรแกนิคจําหนาย รวมถึงมีรายละเอียดของสินคาแตละชนิดภายในรานและ
จะจัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกัน และคุณพรภัทรา บํารุงรักษ ไดขอความรวมมือใหทางสถาบัน
วิชาการดานสหกรณจัดสงรายการสินคาปรับปรุงลาสุดใหกับทางบริษัทเพื่อจะไดคัดเลือกสินคาเขาราน
เพิ่มเติม และขอใหแจงรายการสินคาที่จะจัดกิจกรรมเพื่อที่จะไดดําเนินการกําหนดวัน และขอพื้นที่
กับทางหางสรรพสินคา
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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สรุปการประชุมรายงานเสนอความกาวหนา
ภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนที่ธรรมระยะที่ 7
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ณ หองประชุม 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

ศ.ดร.โสภิณ
คุณเอ็นนู
รศ.สมพร
ดร.สีลาภรณ
คุณทรงพล
ผศ.ดร.ณรงค
ดร.ปรีชา
รศ.จุฑาทิพย
รศ.ศานิต
คุณอดุลย
นายวินิจ
นางจําปา
นายลําพูน
น.ส.บุษบา
อ.พรทิพย

ทองปาน
ซื่อสุวรรณ
อิศวิลานนท
บัวสาย
เจตนาวณิชย
กูเจริญประสิทธิ์
สิทธิกรณไกร
ภัทราวาท
เกาเอี้ยน
โคลนพันธ
สุภาจันทร
สุวรไกร
ขันทอง
มิ่งขวัญ
ตันติวงศ

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
หัวหนา: โครงการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียฯ
นักวิจัย: โครงการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียฯ

โครงการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียฯ
โครงการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียฯ
โครงการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียฯ
โครงการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียฯ
หัวหนา: โครงการพัฒนาระบบสงเสริม
การเรียนรูผานกลไกสถาบันการศึกษา
16. ผศ.สพ.ญ.รุงสวรรค วรรณสุทธิ์
นักวิจัย: โครงการพัฒนาระบบสงเสริม
การเรียนรูผานกลไกสถาบันการศึกษา
17. อ.ชาติชาย
โยเหลา
นักวิจัย: โครงการพัฒนาระบบสงเสริม
การเรียนรูผานกลไกสถาบันการศึกษา
18. อ.อมร
อัศววงศานนท นักวิจัย: โครงการพัฒนาระบบสงเสริม
การเรียนรูผานกลไกสถาบันการศึกษา
19. คุณวินัย
เมฆดํา
หัวหนา: โครงการพัฒนาระบบสงเสริม
การเรียนรูผานกลไกหนวยงานรัฐ
20. คุณณัฐฐภักค
ผูปรารถนาสิทธิ์ หัวหนา: โครงการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรู
ผานกลไกสถาบันเกษตรกร
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21. คุณจันทรจิฬา

นวลศรี

22. คุณอรุษ

นวราช

23. คุณดิษยา

ยศพล

24. คุณชฤทธิพร

เมงเกร็ด

25. คุณสุทิศ

จิราวุฒิพงษ

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ทนันไชย
ศรีอุไร
คงศรี
สุขสมงาม
บุงทอง
นกเงิน
มากมิ่ง
จันทชุม
กอนสมบัติ

คุณจุฑารัตน
คุณสายสุดา
นางสาวพรติมา
นายสุพจน
นางสาวปรียาพร
นางสาวจินตหรา
นางสาวอรวิภา
นายภูมิ
นางสาวนวภัทร

นักวิจัย: โครงการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรู
ผานกลไกสถาบันเกษตรกร
หัวหนา: โครงการวิจัยการยกระดับ
มูลคาเพิ่มของผักอินทรียฯ
นักวิจัย: โครงการวิจัยการยกระดับ
มูลคาเพิ่มของผักอินทรียฯ
นักวิจัย: โครงการวิจัยการยกระดับ
มูลคาเพิ่มของผักอินทรียฯ
นักวิจัย: โครงการวิจัยการยกระดับ
มูลคาเพิ่มของผักอินทรียฯ
เจาหนาที่บริหารโครงการ สกว. ฝาย 4
ผูชวยผูประสานงานชุดโครงการวิจัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่วิจัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่วิจัย
เจาหนาที่วิจัย
เจาหนาที่วิจัย
เจาหนาที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
ดร.สี ล าภรณ บัว สาย รองผู อํ านวยการ สกว.กล าวเป ด การประชุม นํา เสนอรายงาน
ความกาวหนาภายใตชุด โครงการฯ โดยกลาวถึงความแตกตางของงานวิจัย ในปนี้กับปที่ผานมาวา
หลังจากที่สนับสนุนชุดโครงการวิจัยดานสหกรณมารวม 14 ป ในระยะนี้แทนที่จะใชใหมีผูประสานงาน
แลว สรางโครงการใหม ป นี้ค วรจะขมวดเอาเฉพาะงานวิจัย ที่มีค วามแข็ ง แรงจริง ๆ และสามารถ
เดินหนาและพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรมใหแกขบวนการสหกรณ จากนั้นจึงทําการขับเคลื่อนตอไป โดย
โครงการยอย ๆ จะตองซับซอนและมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
จากนั้น รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ชี้แจงกําหนดการประชุม โดยหัวขอดังนี้
1. การนําเสนอรายงานความกาวหนาของทีมกลยุทธ
2. โครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
3. โครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
89

4. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขั น
ภายใตกลไกสถาบันการเกษตรกร
5. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขั น
ภายใตกลไกหนวยงานรัฐ
6. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขั น
ภายใตกลไกสถาบันการศึกษา
7. โครงการวิจัยการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใชเปนกลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากล
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท ได ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ รายงานความก า วหน า ของที ม กลยุ ท ธ
มีใจความเรียงลําดับ ดังนี้
1. ขอคนพบจากคนจากการวิจัยในระยะที่ 6 ชี้เห็นถึงชองวางในการพัฒนาประเทศ
ระหวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่มีตอกลุมเปาหมายเกษตรกรและผูประกอบการรายยอย 5 หัวขอ
ไดแก
1) ขาดกลไกและระบบการจัดการเรียนรู
2) ขาดสถาบันที่เขมแข็ง ในการทําหนาที่เปนกลไกในการจัดการธุรกิจ
3) โครงสรางการตลาด สําหรับปจจัยการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร ไมเอื้อตอ
เกษตรกรและผูประกอบการรายยอย
4) ขาดการบูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐ
5) กลุมผูบ ริโภคที่เปนประชาชนทั้งประเทศสวนใหญ ยังไมต ระหนักเห็น ความสําคัญ
ในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย
2. วัตถุประสงคของการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 7 จึงมุงเนนไปที่ 1) การสรางและ
พัฒนาระบบสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะของประชาชนในภาคการเกษตรใหมี
ความพร อ มในการมี ส ว นร ว มขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ป ระเทศ 2) การศึ ก ษาแนวทางการยกระดั บ
มูลคาเพิ่มใหแกขาวและผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย และ 3) การศึกษาแนวทางการขยายผล
ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สูชุมชนเพื่อใชเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินคา
ชุมชนสูสากล
3. ประโยชน ที่คาดวาจะไดรับ จึงเกี่ย วกั บ องคค วามรู ตั วแบบ แนวปฏิบั ติ ผูนํ าการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเครือขายทั้งภาควิชาการและภาคธุรกิจ
4. การทํางานของทีมกลยุทธ ภายใตการนําแนวคิดการยกระดับมูลคาเพิ่ม โดยแบงกลุม
การวิจัยเปนสองกลุม ไดแก
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1) การสราง-พัฒนาระบบ-กลไกสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูเ พื่อเพิ่มสมรรถนะการ
แขงขัน จะมี 4 โครงการยอย กรณีกลไกสถาบันการศึกษาจะทําวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ธัญบุรี กลไกสถาบันการเกษตรจะทําวิจัยรวมกับกับชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประประเทศ
ไทย จํากัด กลไกหนวยงานรัฐจะทําวิจัยรวมกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การพัฒนา
ระบบสนับสนุนการเรียนรูใชสถาบันวิชาการดานสหกรณกับทีมผูท รงคุณวุฒิ
2) การวิจัยเพื่อยกระดับมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ มีการขยายผลเครือขายคุณคาขาว
คุณธรรมไปจังหวัดอํานาจเจริญ มีการยกระดับเครือขายผักอินทรียของกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
และขยายราน Farmer Shop สูชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสูสากล
ที่ผานมาทีมกลยุทธมีภารกิจสําคัญในการเสริมพลัง ชี้เปา ติดตามผลในสองกลุมงานวิจัย
ทั้งสอง
ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมาทีมกลยุทธไดดําเนินการดังตอไปนี้
• จัดประชุมและสนับสนุนทีมวิจัย
• การเชื่อมภาคี เชนกรณีเชื่อมกับ ICA-AP ในเรื่อง coops to coops trading
• การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 2 ครั้ง
• การใหคําปรึกษา เชน กรณีผูสนใจนําตัวแบบราน Farmer Shop
• การเผยแพรขอมูลผานสื่อตาง ๆ
• จัดพิมพวารสาร “ฅนสหกรณ” 2 ฉบับ
• จัดทําเอกสารเผยแพร 14 ป การสรางสรรคงานวิจัย : ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม
• ศูนยเรียนรูมชี ีวิต 5 แหง
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เรื่องที่ 1 การนําเสนอรายงานความกาวหนา และรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณคุณวุฒิ :
โครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
คุณชฤทธิพร เมงเกร็ด ไดนําเสนอโครงการฯ กลาวโดยสรุปได ดังนี้
1. คําถามการวิจัย แนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่ม (Moving up value chain) ผักอินทรีย
ควรดําเนินการภายใตระบบและกลไกอยางไร จึงจะสามารถนําประโยชนสูเกษตรกรรายยอยและ
ผูบริโภคไดอยางยั่งยืน
2. วัตถุประสงคการวิจัย
• เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่ม (Moving up value chain) ผักอินทรียที่ผลิต
โดยเกษตรกรรายยอย
• เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรูสูชุมชน และ เครือขายเกษตรกรผูผลิตผักอินทรีย
รายยอย
• เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการโซอุปทานการผลิตผักอินทรียของเกษตรกร
รายยอย
3. กรอบคิดการดําเนินงานวิจัย
• สงเสริมพั ฒ นาเกษตรกรและภาคีเ ครือขายเกษตรกรที่ผลิตผัก อินทรียใ หไ ดรับ การ
รับรองมาตรฐานอินทรีย
• สนับสนุนพัฒนาองคความรูและขบวนการจัดการ ใหกับเกษตรกร/กลุมเกษตรกร
• การพัฒนาชองทางการตลาดใหมเพื่อกระจายผักอินทรียสูผูบริโภค
4. ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน
• กลุมเปาหมาย คือ 1)สมาชิกเครือขายพี่นองสองตําบล + 3 จํานวน 22 คน
2) สมาชิกเครือขายคลองโยง- ลานตากฟาจํานวน 6 ราย และ 3) เครือขายตลาดสุขใจ
จํานวน 12 ราย
• กิจกรรมดานการปลูก มีการรวมกลุมเกษตรกรที่สนใจ และใหการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวของ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมก็ยังมีการลงพื้นที่ติดตามใหความรูและดําเนินกิจกรรม
การขับเคลื่อนกลุมแบบประชุมเวียนแกพวกเขาอีกเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง ในสวนนี้
กลุมเปาหมายกลุมแรกมีความกาวหนามากกวากลุมอื่น ๆ เกษตรกรรายไดที่มีความพรอม
จะดําเนินการตรวจประเมิน เพื่อเขาสูกระบวนขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย IFOAM ที่
พัฒนาขึ้นโดยสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ โดย ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มี
เกษตรกรผูขอรับรองมาตรฐาน IFOAM แลว 14 ราย
• กิจกรรมเกี่ยวกับการการตลาด มีการหาตลาดใหม ๆ เชน ตลาดสุขใจ ตลาดการขาย
ตรงใหผูบริโภค ตัวอยางเชน โรงแรมสามพรานริเวอรไซดก็รับซื้อผักผลไมอินทรียเชนกัน
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โดยมีการประชุมและเรียนรูรวมกันระหวางพอครัว และเกษตรเพื่อใหทราบถึงอุปสงคและ
อุปทานในผลผลิตเกษตรอินรีย และแนวทางการนําผลผลิตไปใช เชน การใหพอครัว
ประกอบอาหารตามวัตถุดิบที่มีอยู
นอกจากนี้ มีการวางแผนการผลิตรวมกันในกลุมเกษตรกร เพื่อใหกลุมมีผลผลิต
เพียงพอตอความตองการขอตลาด และยังการรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อสรางมาตรฐานการรับรอง
อยางมีสวนรวม โดยไดไปศึกษาตลาดสีเขียวที่จังหวัดสุรินทรเพื่อเตรียมทํา PGS
5. แผนการดําเนินการในอีก 6 เดือน
เดือนที่

กิจกรรม

7

8

9

10

11

12













2. ติดตามกระบวนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสู
มาตรฐานอินทรีย
3. การจัดทํารายงานความกาวหนา













4. การติดตามประเมินผล

















1. ติดตามกระบวนการสรางกลุม เครือขาย และสนับสนุน
องคความรูเฉพาะกลุม ทําฐานขอมูลเกษตรกร

5. การสังเคราะห/ถอดบทเรียน



6. การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ

จากนั้น ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะ จําแนกตามบุคคล ดังตอไปนี้
1. คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ตั้งขอสังเกตไวกลาวคือ
1) การใหพอครัวเปลี่ยนเมนูอาหารตามวัตถุดิบที่มีเปนเรื่องยาก เมื่อทําสําเร็จทําให
อาหารพื้นบานไดรับการยกระดับเขาสูการเปนเมนูในโรงแรม และยังเปนอาหารจากผลผลิตที่เปนออร
แกนิก พอครัวก็เกงขึ้น
2) การประชุมทุกเดือนแบบเวียนเจาภาพทําใหเจาภาพแตละกลุมแตละพื้นที่มีการ
พัฒนาตัวเอง เปรียบกับการที่จะมีคนมาเยี่ยมบานตน ทําใหตองจัดการบานใหดี วิธีการทําใหเกิดการ
พัฒนาและไมหลุดออกจากวงจรกลุม เปนขอดีที่ควรทําตอไป
3) จะทําอยางไรใหการรับรองมาตรฐานคุณภาพใหหลากหลาย เหมาะสมกับสภาพของ
กลุมแตละกลุม ในอดีตเรายึดติดกับมาตรฐานที่ดีที่สุด อาจจะไมเหมาะกับประเทศไทย เชนกรณี
มาตรฐาน IFOAM เปนแนวคิดแบบยุโรป มีขั้นตอนยุงยาก ใชเวลานาน คาใชจายสูง ทําใหตอมาเกิด
มาตรฐาน Organic Thailand และ มาตรฐาน PGS ที่สวนตัวคิดเหมาะสมกับประเทศไทย
93

4) ตลาดใกลตัวที่ผูผลิตและผูบริโภครูจักกันเปนเรื่องที่ดี แตจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อผูบริโภค
มาเห็นแปลงผูผลิตแลวกลายเปนเพื่อนกัน เชื่อใจวาเพื่อนจะปลูกของดีมาใหเรารับประทาน แนวทางนี้ก็
สงเสริมการตรวจสอบที่ดีทางหนึ่ง
2. รศ.สมพร อิศวิลานนท ตั้งขอสังเกตวา
1) การเกษตรรูปแบบใหมตองเอาชุมชนเปนตัวตั้งแลวยกระดับเกษตรกรและความ
หลากหลาย จึงอยากถามวากระบวนการเปนแนวทาง supply push ที่เกษตรกรอยากผลิตอะไรก็ผลิต
แลวสวนสามพรานรับซื้อไป หรือ demand pull ซึ่งเปนกรณีที่มีความตองการบางอยางทําใหเกษตรกร
ผลิต เพราะตอนเสนอรายงานจะตองบงชี้ใหไดวา ในเรื่องการจัดการความรู มีรูปแบบกระบวนการ
อยางไร จะขับเคลื่อนกลุมอยางไร การเชื่อมโยงผูผลิตกับผูบริโภคอยางไร หากมีความตองการที่เปน
Demand pull จะกอความยั่งยืน
2) คิดวากระบวนการที่ทําคือการปรับระบบการผลิตเพื่อการสรางคุณคา ยกระดับ
สินคาโดยชูเรื่องสินคาอินทรีย อีกมุมหนึ่งคือ คิดวาตลาดในพื้นที่ไมอาจรองรับสินคาอินทรียไมได
เพราะสินคาเหลานี้แขงขันไมได การที่สวนสามพรานเสนอชองทางตลาดใหมนั้นดีแลว
3) การสราง trust ในชุมชนเปนเรื่องสําคัญ ทําใหประหยัดคาใชจาย เพราะ trust มาสู
เรื่องคุณคภาพสินคา ความไวเนื้อเชื่อใจ
4) การสรางการคาที่เปนธรรม มีกระบวนการอยางไรที่ทําใหคนเชื่อมั่นวาราคาที่ตั้งไวมี
ความเปนธรรมแลว
3. คุณทรงพล เจตนาวณิชย ตั้งขอสังเกตวาการจะเปนศูนยเรียนรูตองรวบรวมองค
ความรูที่จําเปน การไดมา การถายทอดองคความรูเขาใจวาเทคนิคตาง ๆ คงตางกันโดยมีระบบ
การศึกษาเยอะ ในเมื่อตอไปจะตองมีคนเอา know how ของที่นี่ไปขยาย จึงอยากใหนําการบริหาร
จัดการองคความรู (Knowledge Management) คือ ทํา AAR (After Action Review) ทํากิจกรรมนี้แลว
ตอนทําจะตองมีเปาหมาย ทําอยางไร ผลที่เกิดขึ้นสามารถบรรลุเปาหมายแคไหนอยางไร คําถามที่
สําคัญคือ why ทําไมจึงเปนเชนนั้น และ how จะแกไขสามารถทําไดอยางไร อยากใหทําการถอด
บทเรียนเกี่ยวกับการตั้งชุดคําถาม และองคความรู เพื่อนําสูการสรางคูมือการขยายผล
4. ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร ตั้งขอสังเกตวา
1) ทําอยางไรใหเกิดกลุมที่ชัดเจน กลุมที่เห็นจะมีลักษณะของโครงสรางองคกร มีเรื่อง
ของแบรนดเขามาเกี่ยวของ แสดงวานาจะมีแกนหลัก มีคนสําคัญ ถาพัฒนาการดี จะมีความเขมแข็ง
อยาลืมเปาหมายคืออยากใหขยายผลการเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรม มีหลายมาตรฐานที่ตองทําตาม
2) ทําอยางไรใหอุปสงคเกิดขึ้นอยางแทจริง เพื่อใหเกษตรกรเกิดความคิดที่จะ
ปรับเปลี่ยน สิ่งดีของโครงการนี้ คือ ตัวหัวหนาโครงการวิจัยเกี่ยวของกับตัวกระตุนทั้งตลาดสุขใจและ
โรงแรม ถามีอุปสงคที่แทจริงเกิดขึ้น ก็จะเกิดความยั่งยืนในระบบตลาด
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5. ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายของผักทําไดยาก เรามีทั้ง ผัก
สลัด ผักประกอบอาหารประเภทจืดและเผ็ด คนปลูกผักตองปลูกตามฤดูกาล ดังนั้นคนซื้อผักใดประจํา
จึงเปนไดยาก เวนแตเขาจะซื้อแลวเอาไปดัดแปลง เชนเอาผักสลัดไปใสแกงสม
ทําใหเครือขายตลาดสุขใจไดรับการยอมรับเกษตรอินทรีย โดยเริ่มตัวเกษตรกร
6. ดร.สีลาภรณ บัวสาย ตั้งขอสังเกตวา
1) ตองการใหจับเปาหมายการวิจัยใหชัด คือ เรื่องการยกระดับมูลคาผักอินทรียเพื่อให
โซอุปทานสั้นลงและมีความเปนธรรม แปลวากําลังสรางโมเดลวาโซอุปทานที่สั้นลงคืออะไร และมีความ
เปนธรรม โดยวิเคราะหใหไดวาโซอุปทานสั้นลงและเปนธรรมคืออะไรซึ่งไมไดถึงดานราคาอยางเดียว
เชน เกษตรกรมีอํานาจตอรองวาจะปลูกอะไรหรือไมปลูกอะไร เพราะระยะ 6 เดือนที่ผานมาควรสกัด
ตัวแปรออกมาไดวามีอะไรบาง เชน ราคา อํานาจตอรอง แผนการผลิต เพื่อที่ระยะเวลาที่เหลือจะไดทํา
การเก็บขอมูล ถาบอกวาตัวแปรตัวที่หนึ่ง คือ ราคาที่ไดเปนอยางไร จําแนกพืชผักกี่ชนิด ถาอีกตัวเปน
อํานาจตอรอง สิ่งนี้ไปปรากฏตัวที่ไหนแลวทําใหเราเก็บขอมูลได หรือไปดูเรื่องแผนการผลิตวามีการ
เปลี่ยนไปเนื่องจากกระบวนการเจรจาตอรอง ในแงมุมของการวิจัย AAR (After Action Review) ยังไม
พอ
2) ตองระบุวาการทําใหโซอุปทานสั้นลง จะใชโมเดลอะไร แบบไหน อยางไร ไดผลอะไร
ในแงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยดานสหกรณก้ํากึ่งความเปนงานพัฒนามาก หากเปนเชนนั้นก็จะตองทํา
เปนงานพัฒนาไปและไมตองใชงบวิจัย แตหากจะเปนงานวิจัยแปลวาเรามีโมเดลความคิดอยู แลวทํา
การทดลองทํา พิสูจนผล
3) ไมเสียหายที่ฐานเครือขายการผลิตยังแคบ แตวากลุมที่แคบนี้สรางผลกระทบตอคน
สวนใหญ เชน ทั้งอําเภอ ทั้งจังหวัด ไดหรือไม อยางไร เพราะมีความมุงหวังจะสรางความเปลี่ยนแปลง
ในภาพกวางซึ่งจะตองชี้แจงผลการวิจัยอยางเปนธรรม งานนี้จะเปนตัวอยางใหโรงแรมที่สนใจเขามาดู
ตองแสดงออกมาเปนตัวเลขวาตองการเทาไร พื้นที่การผลิตเทาไร ไดผลเทาไร จึงจะพอกับความ
ตองการของโรงแรม
นอกจากนี้ ชองทางตาง ๆ กอใหเกิดการคาที่เปนธรรมไดมากนอยแคไหนอยางไร จํากัดอยู
แตละเฉพาะกลุมใชหรือไม (ไมใชทั้งจังหวัด) เพื่อใหแตละคนเลือกไดวาจะใชโมเดลแบบไหน
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม)
1. รศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
โดยภาพรวมงานกาวหนาตามแผนที่กําหนด ควรมีการวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อ
รองรับการเปนศูนยเรียนรู เพื่อเผยแพรความรูสูชุมชนอื่น อาจจะถายวีดีโอไวทุกขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรูเพื่อถายทอดความรูใหชุมชนที่สนใจ
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2. รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
- เสนอใหทีมวิจัยเดินงานตามวัตถุประสงค แผนงานวิจัย
- โจทยคําถามคราวนี้คือ แนวทางการยกระดับคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับผักอินทรียของ
ภาคีกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานควรดําเนินการอยางไร และตัวชี้วัดการยกระดับคุณคาและ
มูลคาเพิ่มจะตอบใหเห็นอะไรบาง
- แนะนําใหจับประเด็นกิจกรรมในระดับเครือขายผูผลิต กระบวนการประสานงานภาคี
พันธมิตรของทีมวิจัยและผลลัพธของการสรรหาภาคีพันธมิตรกระจายสินคาจนถึงผูซื้อรายสุดทาย
- นักวิจัยนาจะ Label ใหเห็น ชองทางการเดินทางของผักอินทรียตั้งแตการจัดหาปจจัย
การผลิต การผลิต การตัดแตง การบรรจุหีบหอ การกระจาย สินคาตามชองทางการตลาดและแบรนด
ของผักอินทรียต างๆ
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เรื่องที่ 2 การนําเสนอรายงานความกาวหนา และรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณคุณวุฒิ :
โครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
รศ.ศานิต เกาเอี้ยน นําเสนอโครงการ มีใจความดังนี้
1. วัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาแนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรีย เพื่อนํา
ประโยชนสูเกษตรกรรายยอยอยางเปนธรรมและยั่งยืน และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
สนับสนุนที่จําเปนตอการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียแกเกษตรกรรายยอย
2. กรอบผลงานระยะ 6 เดือนแรก ประกอบดวย 1) สภาพทั่วไปของชาวนา และ 2)
ตนทุนและผลตอบแทนจากการทํางาน
ภายหลังจากการเก็บขอมูล สามารถชี้แจงไดใจความ ดังนี้
จากการประชุมครั้งแรกจะเห็นวาชาวนาขาดแคลนในเรื่องความรูและแรงงาน แตเมื่อทํา
การเก็บขอมูลพบวามีกลุมที่จะเปลี่ยนมาทํานาอินทรีย แตยังไมทันเปลี่ยนทําใหตองมีการแยกเก็บขอมูล
ในการทํานาของชาวนาพบวาไมคอยกูยืมเงินมาใชเทาใดนัก มีตนทําเมล็ดพันธุต่ํา ทั้งนี้เปน
เพราะทํานาแบบดํานา แตสิ่งที่เพิ่มมาคือคาจางแรงงานที่สูงขึ้นทําใหตนทุนใกลเคียงกับการทํานาหวาน
ภายหลังการผลิตพบโจทยประการหนึ่งวา จะทําอยางไรใหชาวนาตนทุนสูงสามารถอยูได
ซึ่งตองลดตนทุนและการทําใหไดผลผลิตตอไรมากขึ้น ยังพบวาปญหาที่สําคัญของชาวนาผูเขาโครงการ
คือ คาจางแรงงาน และความแหงแลงเนื่องจากจะตองรอฝนใหตกกอน
3. แผนการดําเนินการในอีก 6 เดือน ประกอบดวย
1. การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการผลิต ตนทุนผลตอบแทนขาวนาป 2557 ของ
ชาวนาที่เขารวมโครงการ
2. วิเคราะหขอมูลตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขาวหอมมะลิอินทรียป 2557
เปรียบเทียบกับป 2556
3. ติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรคจากการทํานา สงเสริมเสวนา กับชาวนาที่
เขารวมโครงการทุกเดือน
4. จัดเวทีเสวนาเพื่อทําแผนธุรกิจขาวหอมมะลิอินทรียในอนาคต
5. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณและนําเสนอในการประชุมชุดโครงการวิจัย
จากนั้น ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะ จําแนกตามบุคคล ดังตอไปนี้
1. คุณเอ็นนู
ซื่อสุวรรณ ตั้งขอสังเกตวา
1) สังเกตวาคาตัวเลขของกลุมที่ทําเกษตรเคมีที่จํานวนเพียง 9 คน กลับไมตางจากกลุม
ที่ทําเกษตรอินทรียที่มีจํานวน 41 คนมากนัก สาเหตุก็วา 9 คนนี้กําลังเปลี่ยนเขาสูการทําเกษตรอินทรีย
เชนกันปริมาณการใชเคมีจึงไมสูงมาก และการใชเคมีก็มีเพียงเรื่องปุยเคมีอยางเดียว
2) ควรนําผลการวิเคราะหขอมูลไปเผยแพรแกชาวนาดวย เพื่อใหพวกเขาคิดตอได
ชวยกันคิดได จะไดพึ่งทีมวิจัยนอยลง
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3) คนที่จบระดับปริญญาตรีแลวกลับมาทํานา ทําไมจึงขาดทุน เกิดจากอะไร สามารถ
ควบคุมไดหรือไม จะไดเปนการเรียนรูใหมหรือไม
4) การอธิบายจุดคุมทุน ถาสมารถอธิบายไดงาย ๆ เปรียบเทียบระหวางชาวนาที่ทํานา
แลวไดกําไร กับ ชาวนาที่ทํานาแลวขาดทุน จะนําไปสูเรื่องการจัดการฟารม (Farm Management)
ภายใตขอมูลจริงได และเรื่องการจัดการฟารมเปนเรื่องสําคัญ มีการเปรียบเทียบระหวางชาวนาที่ทํา
การจัดการฟารมแลวไดกําไรกับชาวนาที่ทําแลวขาดทุน วาจุดออนที่พลาดคืออะไร จุดที่ทําแลวออกมา
สําเร็จคืออะไรตางไปอยางไร
2. ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์ ตั้งขอสังเกตวา
ควรมีการสังเคราะหการเรียนรูในเวทีการเรียนรูแตละเดือน ตลอดจนความเสี่ยงในการ
ปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย ซึ่งจะชวยยกระดับมูลคาเพิ่มขาวหอมมะลิดวย ตลอดการยกระดับ
อุตสาหกรรมไปสูอุตสาหกรรมระดับกลางและปลายทางระยะยาว
3. รศ.สมพร อิศวิลานนท ตั้งขอสังเกตวา
1) ความแปรปรวนในตนทุนและผลผลิตสูงมาก (ความแปรปรวนคือผลตางของผลต่ําสุด
กับสูงสุด) จึงอยากทราบวาเกิดจากอะไร และจะตองมีการบันทึกไวในรายงานดวยโดยอธิบายถึงความ
แตกตางของแตละกลุมเปนลายลักษณอักษรเพิ่มเติม
2) อยากใหตรวจสอบเรื่องความหอมของขาวระหวางกลุมชาวนาที่ทําเกษตรอินทรียและ
กลุมชาวนาที่ทําเกษตรเคมี เพราะหากความหอมของกลุมทําอินทรียมีมากกวา จะสามารถใชชูเรื่องนี้
เปนจุดขายขาวอินทรียเพื่อเพิ่มมูลคาไดดวย
ตัวแทนทีมวิจัยชี้แจงถึงเรื่องขอมูลที่แตกตางกัน โดยรับจะไปติดตามใหไดขอมูลที่แมนยํา
มากขึ้นไปอีก
4. คุณทรงพล เจตนาวิณิชย ตั้งขอสังเกตวา
ควรวิเคราะหตัวเลขและขอมูลที่ไดมาใหเห็นถึงโอกาสและทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการ
จัดการในเรื่องอะไร เพื่อใหเกิดการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียของกลุมเปาหมายและใน 6 เดือน
หลังจากการดําเนินการ ตามการบงชี้ของขอมูลและผลการสังเคราะหจาก 6 เดือนแรก และเปนขอมูล
ความรูวาจะบรรลุเปาหมายหรือไม (นักวิจัย เงื่อนไข ของความสําเร็จและความลมเหลว) ของการ
ยกระดับมูลคาเพิ่ม
5. ดร.สีลาภรณ บัวสาย ตั้งขอสังเกตวา
1. เปาหมายของโครงการในเรื่องการยกระดับมูลคาเพิ่มของการทําขาวอินทรีย คือ
ยกระดับมูลคาไดดวยวิธีการอยางไร จะตัดขอโซอุปทาน จะสรางความพิเศษใหผลผลิต จะสรางแบรนด
หรือวาอะไร ตอนนี้ยังไมชัดเจน
รศ.ศานิต เกาเอี้ยน ชี้แจงวาเปาหมายคือการแปรรูปขาวเปลือก รวมกลุมขาย เพราะ
ผูเขารวมโครงการเปนเกษตรกรทั่วไป รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ชี้แจงเพิ่มเติมวาในกรณีนี้หากโครงการ
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เครือขายคุณคาขาวคุณธรรมดําเนินการจนประสบผลสําเร็จแลว ชาวนาทั่ว ๆ ไป จะสามารถ
ดําเนินการไดอยางเครือขายดังกลาวหรือไม
ดร.สีลาภรณ บัวสายจึงสรุปวา กรณีเปนกลุมเกษตรกรทั่วไปที่ยังไมไดรวมกลุม จะถูก
ยกระดับการทํานาจากการขายขาวเปลือกเปนการขายขาวสาร โดยหัวหนาโครงการฯ จะตองมี
ทางเลือกอยูในใจใหเกษตรกรเลือกวาจะทําอยางไร
2. ในภาพรวมของทุกโครงการ ทีมกลยุทธควรใหการชวยเหลือทีมวิจัยโครงการยอย
ออกแบบกรอบตาง ๆ วาการยกระดับมูลคาเพิ่มในแตละเรื่องมีรายละเอียดอยางไร จะเห็นการยกระดับ
ผานตัวชี้วัดอะไรโดยไมถึงขั้นการพัฒนาตัวชี้วัด โดยเรื่องการการออกแบบจะตองอยูในตอนตนของ
โครงการ
3. ขอมูลที่นําเสนอมีความนาสนใจ แตวาจํานวนเกษตรกรที่ทําเคมีมีนอยเกินไป นาจะ
แบงกลุมดวยเกณฑใหม เชน ระดับของการทําเกษตรอินทรีย หากแบงแบบที่นําเสนอ (อินทรีย-เคมี)
ผูอานอาจเขาใจวากําลังเปรียบทั้งสองกลุม ไมใชการยกระดับมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑ นอกจากนี้รูปแบบ
ของกลุมเกษตรยังไมชัดเจน อาจแบงใหม เชน กลุมที่ไดผลผลิตต่ํา กลาง สูง หรือ กลุมที่มีตนทุนต่ํา
กลาง สูง เปนตน จะทําใหขอมูลมีคุณคามากขึ้น
4. การใชปุยของกลุมที่ทําอินทรียมีปริมาณมาก (นับทุกชนิดรวมกัน) หากลดลงไดก็จะ
เปนผลดี
5. การแปรผลขอมูลแสดงความคิดเห็นของเกษตรกรผูเขารวมโครงการมีลักษณะเปน
เปนสองขั้ว มีลักษณะเปนเสนโคงที่ไมอาจหาคาเฉลี่ยได จึงอยากใหปรับเปลีย่ นวิธีการแปรผลขอมูลที่
ไดใหม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม)
1 ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร
- ขอมูลชาวนาที่ผลิตตอไร พื้นที่เพาะปลูก 2 ไร ซึ่งถือเปนพื้นที่นอย
- กรณีที่ชาวนาที่จบปริญญาตรี 3 ราย ทําแลวขาดทุน จากที่ฟงคําชี้แจง
เปนเพราะเปนเกษตรกรที่ไมคอยลงมือทําเองเปน “เกษตรชี้นิ้ว” สวนใหญจางคนอื่น
ทํา จึงทําใหขาดทุน เพราะตนทุนสูง แตถาจะมองอีกมุมหนึ่งอาจเปนไปไดหรือไมที่
ตนทุนการเพาะปลูกสําหรับเกษตรกรที่มีไรไมไดคิดมาเปนตนทุน เพราะทําเองหรือมี
เอง
2 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
- สิ่ ง ท า ทายที่ เ ป น โจทย วิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ การยกระดั บ คุ ณ ค า และ
มูลคาเพิ่มของขวาหอมมะลิในกลมชาวนาที่รวมโครงการ
- สาระสําคัญที่ควรมีดังนี้
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1. สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ-สังคม ของชาวนาที่รวมในโครงการ
2. ควรจู ง ใจเบื้ อ งต น หรื อ ปณิ ธ านร ว มที่ เ ข า มามี ส ว นร ว มใน
โครงการ
3. ตนทุนผลตอบแทนของชาวนารายบุคคล เมื่อเริ่มโครงการ
4. กระบวนการชักนํา การเปลี่ยนแปลงเขาสูเครือขายขาวหอม
มะลิแนวใหม
5. Label การออกแบบภาพเครือขายภายใตโซอุปทานขาวหอม
มะลิ
6. จากนั้นลองขับเคลื่อน แลววิเคราะหหาปจจัย/จุดออน
7. ติดตาม-ประเมินผลใหเห็นคุณคา/มูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้น
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เรื่องที่ 3 การนําเสนอรายงานความกาวหนา และรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณคุณวุฒิ :
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันภายใตกลไก
สถาบันการเกษตร
คุณณัฐฐภักค ผูปรารถนาสิทธิ์ นําเสนอขอมูลโดยมีใจความดังนี้
1. วัตถุประสงค คือ การสรางและพัฒนาระบบสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับ
สมรรถนะของประชาชนในภาคการเกษตรใหมีความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ประเทศ
2. คําถามการวิจัย กําหนดําไว 3 ขอ คือ
1) รูปแบบและแนวปฏิบัติการยกระดับของเกษตรกรควรมีองคประกอบอยางไรเพื่อชวย
เสริมสรางสมรรถนะเกษตรและกอใหเกิดการสรางเครือขายการเรียนรูและเปนผลดีตอเกษตรกร
2) กระบวนการเชื่อมโยงของเกษตรกรที่มีสหกรณเครดิตยูเนี่ยน หรือ ชุมนุมสหกรณ
เครดิตยู-เนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด เปนแมขายควรมีบทบาทอยางไรในการชวยเชื่อมโยงเครือขาย
3) กลไกการสงเสริมจากภาครัฐควรมีอะไรบาง
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ กําหนดไว คือ
1) องคความรูในสวนที่เกี่ยวกับ
1.1) การยกระดับสมรรถนะการแขงขัน การลดความเหลื่อมล้ําและการปรับเปลี่ยนสู
การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.2) ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีตลอดจนขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนากลไก
และระบบสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรูสูประชาชนที่มีการบูรณาการระหวางสถาบันเกษตรกร
เพื่อการยกระดับสมรรถนะแกประชาชนใหมีความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ
2) ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ผานการฝกอบรมภายใตหลักสูตรเรียนรู ประกอบดวย Smart
farmers, ที่มีสมรรถนะและมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ
3) เครือขายภาควิชาการมีการบูรณาการความรวมมือกันระหวางสถาบันเกษตรกร เพื่อ
การเสริมพลังกันในการพัฒนาสมรรถนะแกเกษตรกรตามยุทธศาสตรประเทศ
4. กรอบแนวทางการวิจัย ไดแก
1) การออกแบบและวางระบบการวิจัยของชุดโครงการและโครงการวิจัย ประกอบดวย
ทีมกลยุทธ ผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา แผนงานวิจัย คลังขอมูล/สื่อเรียนรู ชุดความรู
2) การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัย การจัดความรูแกภาคีวิจัย การจัดเวทีถอดบทเรียน
การใหคําปรึกษาและแนะนําแกทีมวิจัย-ภาคี และการติดตามประเมินผลการวิจัย
5. การรายงานผลระยะ 6 เดือน ประกอบดวย ภาคีเครือขายสถาบันเกษตรกรที่มี
เปาหมายรวมในการพัฒนาหลักสูตร มีแผนปฏิบัติการพัฒนา และรางตัวแบบหลักสูตรการเรียนรู
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1) กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ คือ ผูนําสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่เปนคณะกรรมการ
ที่มีอาชีพหลักเปนเกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 15 คน 5 แหง ๆ ละ 3 คน ไดแก
• สหกรณเครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จํากัด
• สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานหนองกระทุม จํากัด
• สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานหวยเสือสามัคคี จํากัด
• สหกรณเครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก จํากัด
• สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานซองวังจันทร จํากัด
เมื่อระบุกลุมเปาหมายแลวก็ไดมีการเก็บขอมูลตาง ๆ ไดแก ขอมูลอาชีพ การทําเกษตร
การดูแลสุขภาพ การดํารงชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ การมีสวนรวมกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของ
เกษตรกร ลักษณะภูมิประเทศของสิ่งแวดลอม โดยไดปญหาและอุปสรรคจากการเก็บขอมูล และ
แนวทางการแกไข
2) ผลการระดมความเห็นจากการประชุมนักวิชาการครั้งแรก ได Concept สําหรับ
สมรรถนะเกษตรกร คือ “การยกระดับความรู ทักษะ ทัศนคติของเกษตรกร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อใหไดองคความรูในเรื่องพื้นฐานที่เกษตรกรควรทราบและรวบรวมจัดทําเปนหลักสูตร คูมือการสอน
ในการยกระดับสมรรถนะเกษตรกร”
3) การพัฒนาหลักสูตร มีการกําหนดหลักสูตรเรียนรู “ผูนําเกษตรกรกับการ
เปลี่ยนแปลงสูความสุข ความสมดุล และความมั่นคงในชีวิต” โดยมีรายละเอียดสําคัญ คือ โครงการ
สรางการจัดการเรียนรูไดกําหนดไว 5 หนวยการเรียนรู มีระยะเวลาหนวยการเรียนรูภาคทฤษฏี รวม
การศึกษาดูงานเพื่อเรียนรูการปฏิบัติงานที่ดี จํานวน 8 วัน 48 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติในการเก็บ
ขอมูลของแตละหนวยการเรียนรู ไมนอยกวา 30 วัน
กําหนดการเรียนรู 5 เรื่อง ไดแก ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. แผนการดําเนินการตลอด 12 เดือน ดังภาพ
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จากนั้น ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะ จําแนกตามบุคคล ดังตอไปนี้
1. รศ.สมพร อิศวิลานนท ตั้งขอสังเกตวา
1) ควรมีการเกริ่นนําเหตุผลในการยกระดับสมรรถนะเกษตรกร
2) ควรมีการเก็บขอมูลทั้ง 5 เรื่อง กอนและหลังการเขาสูหลักสูตรการเรียนรูของ
เกษตรกรแตละราย และมีการวิเคราะห
สวนตัวคิดวามิติดานเศรษฐกิจเกี่ยวของกับชีวิตคนมาก การที่จะทําใหคนเขมแข็งอยูได
นิสัยการออมเปนสิ่งสําคัญ ความมั่นคงทางอาหารเองก็มีหลายประเด็น มีรายละเอียด ดังนั้นในแตละ
มิติจะตองระบบระเบียบ
2. คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ตั้งขอสังเกตวา ระยะการเรียนรู 30 วันยังนอยเกินไป ถึงแมจะ
มีขอดีในเรื่องภาคปฏิบัติ แตจิตใจของผูเขาหลักสูตรยังไมทันปรับเปลี่ยน ระยะเวลาของหลักสูตรจึงควร
ยาวนานกวานี้ หรือมีกิจกรรมเสริมดวย
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเห็นดวยกับ รศ.สมพร อิศวิลานนท สวนความมั่นคงทางสังคม
อาจจะตองพิจารณาเรื่องแผนชุมชนวามีรายะเอียดอยางไร
นอกจากนี้ อยากใหเนนการเรียนรูจากของจริง มีตั้วอยางจริง นําปราชญชาวบานในพื้นที่
มาบรรยายเพื่อเปนตัวอยางของจริงและสรางความเชื่อมั่น
ขอใหเพิ่มเรื่องบัญชีครัวเรือน บัญชีฟารม แผนชุมชน
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ขอใหมีการออกไปศึกษาดูงานกรณีตัวอยางในหมูบานที่พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดวย
3. คุณทรงพล เจตนาวณิชย ตั้งขอสังเกตวา
1) อยากใหเพิ่มเติมกลไกการจัดการเรียนรูใหแก core value ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ไดก็จะดี
2) เนื่องจากเริ่มตนที่หนวยครอบครัว จึงมีขอสังเกตวาจะจัดขั้นตอนการเรียนรูใหแก
ผูเรียนไดอยางไร เราควรนําเรื่องชีวิตมาเปนตัวตั้ง ทําใหเกิดการจัดเนื้อหาการเรียนการสอนโดยเรียง
จากอาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
3) กลไกการจัดการเรียนรู ตองเรียนไปพรอมกับวิถีชีวิต วิถีอาชีพ และจัดความรูอยาง
ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา เพื่อแกปญหา ไมรู รูไมพอ รูไมทัน อยากฝากใหทําเรื่องนี้ใหชัดเจน
4) จะออกแบบกิจกรรมอยางไรใหครบทุกมิติ เกิดความรูที่ผูเรียนสามารถกินได คือเอา
ไปใชได
4. ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์ ตั้งขอสังเกตอยากใหมีการประเมินกอนและหลังการ
เขาอบรมในเรื่องทักษะ ความรู ทัศนคติ
5. ดร.สีลาภรณ บัวสาย ตั้งขอสังเกตวา
1) ความรูแบง ทักษะความรู และระบบคิด ทัศนคติ จากการสังเกตหลักสูตรพบวา เห็น
แคเรื่องระบบคิด ทัศคติ เปนการปรับความคิด คนพบตัวเองของเกษตรกร ไมตอบโจทยดานความรู
ทักษะ ไมถึงในเรื่องการจัดการโซอุปทาน เพราะปญหาที่ไดมาเปนปญหาเกี่ยวกับทักษะการทําเกษตร
2) ตองการคําตอบอะไรจากเกษตรกรทั้ง 15 ราย เทานั้น เชน จะดูวาทั้ง 15 ราย
ตอบสนองอยางไร ถากรณีแบบนี้จํานวนเกษตรกรไมพอ ถาจะทํานอยคน จะตองใหลึก จนบอกไดวา
หลักสูตรที่ประสบความสําเร็จคืออะไร ตองมีพื้นฐานในการเลือกคนเขามา แลวทําวิจัยเพื่อตอบโจทยวา
หลักสูตรนี้เหมาะกับคนเงื่อนไขแบบไหน เชน สําหรับเกษตรกรที่มีอายุการทําเกษตร 5 ป ตองการ
ความรูอะไร หรือเกษตรกรที่มีอายุการทํางาน 10 ป ตองการความรูอะไร แตกรณีนี้จะตองใชจํานวน
เกษตรกรพอสมควร ตรงนี้จึงยอนกลับไปสูคําถามที่วาการพัฒนาตัวแบบหลักสูตรตั้งอยูบนสมมติฐาน
อยางไร วาหลักสูตรที่ดีตองเหมาะกับกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายที่พื้นฐานแตกตางกัน ตองการการ
เติมเต็มที่แตกตางกันใชหรือไม แลวที่วาเขาแตกตางกันแตกตางกันอยางไร
3) จะวัดการเปลี่ยนแปลงอะไร อยางไรแปลวาจะตองเก็บขอมูลกอนและหลัง เพราะ
การวัดระบบคิดเปนงานที่ยากมาก
6. คุณทรงพล เจตนาวณิชย เราใชการจัดการความรู (Knowledge Management) เปน
เบื้องหลัง อยางแรกตองเปลี่ยนความคิดของเกษตรกอน แลวบงชี้ความรูที่จะนําไปสูเปาหมาย
(Knowledge Identification)
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การสอนชาวบานตองเอากิจกรรมเปนตัวตั้ง เอาความรูไปจัดการ วัดผลจากผลลัพธที่ได
วิธีการสอนจึงเปนสําคัญ
7. ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน ตั้งขอสังเกตถึงเอกสารการเสนอรายงานความกาวหนาวามี
ความจําเปนตองปรับปรุงการใชภาษา การอธิบายความซึ่งมีจุดที่ตองแกไขจํานวนมากในเลมรายงาน
รวมถึงการบรรยายขอความเพื่อการนําเสนอใหมีความชัดเจนทราบที่มาที่ไป ไดใจความ
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม)
1 ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร
- กิจกรรมการเรียนรู การอบรม 1 ช.ม. นาจะปรับปรุง อาจเพิ่มมิติการการออมที่เกิด
จากพฤติกรรมการออมและการออมที่เกิดจากระบบการออมที่เหมาะสม อาจเพิ่ม
แนวทางการลดรายจายและเพิ่ มรายได โ ดยการประยุก ตวิถี ชีวิ ต ตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องที่ 4 การนําเสนอรายงานความกาวหนา และรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณคุณวุฒิ :
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันภายใตกลไก
หนวยงานรัฐ
คุณวินัย เมฆดํา นําเสนอโครงการ มีใจความโดยสรุป ดังนี้
1. กรอบแนวคิดของโครงการ คือ การพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแขงขันผานกลไกหนวยงานรัฐ โดยการใชกลธุรกิจฐานสังคมในการลดชองวางเชิงนโยบายและการ
ปฏิบัติสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศแกเจาหนาที่ของรัฐเพื่อสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในการ
สงเสริมเกษตรกรสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรในการประกอบ
อาชีพที่กอใหเกิดสมดุลในการดําเนินชีวิต มีความสามารถดานการจัดการเชิงกลยุทธในสถาบัน
เกษตรกรมีความสามารถในการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร สรางตนแบบการจัดการธุรกิจ
ฐานสังคมในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ (PBL)
2. กรอบสมรรถนะของเจาหนาที่ ส.ป.ก. มีทั้งหมด 4 กรอบ ไดแก จิตสํานึก ความรู วิธี
คิด ทักษะ โดยไดกําหนดสมรรถนะของเจาหนาที่ ส.ป.ก. ไว 4 เรื่อง คือ
1) ผูนําการเปลี่ยนแปลงในการสงเสริมเกษตรกรสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) ความสามารถในการยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพที่กอใหเกิด
สมดุลในการดําเนินชีวิตแกเกษตรกร
3) ความสามารถดานการจัดการเชิงกลยุทธในสถาบันเกษตรกร
4) ความสามารถในการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร
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3. คําถามการวิจัย คือ ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับระบบสนับสนุนและสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะของเกษตรกร ภายใตกลไกลสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และ
สถาบันเกษตรกร ควรมีองคประกอบอยางไร จึงจะชวยเสริมพลังซึ่งกันและกันในการสรางสมรรถนะแก
เกษตรกรและผูเกี่ยวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ
4. หลักสูตรการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงในการสงเสริมเกษตรกร
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน(Smart officer) ประกอบดวย 6 หนวย ไดแก
หนวยสมรรถนะที่ 1: การเตรียมความพรอมสูการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ของ ส.ป.ก.
Smart officer
หนวยสมรรถนะที่ 2: ความสามารถในการประกอบอาชีพที่กอใหเกิดสมดุลในการดําเนิน
ชีวิตแกเกษตรกร
หนวยสมรรถนะที่ 3: ความสามารถดานการจัดการเชิงกลยุทธในสถาบันเกษตรกร
หนวยสมรรถนะที่ 4: การจัดการโซอุปทานและการสรางเครือขายสูการคาที่เปนธรรม
หนวยสมรรถนะที่ 5: ความสามารถในการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร
หนวยสมรรถนะที่ 6: การดําเนินการโครงการภายใตคําแนะนําของทีมที่ปรึกษา
จากนั้น ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะ จําแนกตามบุคคล ดังตอไปนี้
1. ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์ ขอใหมีการประเมินทั้ง 6 หนวยการเรียนรูและ 4
สมรรถนะของผูเขาหลักสูตรทั้งกอนและหลังโครงการ ไดตอบโจทยเรื่องเหลานี้หรือไม
2. คุณทรงพล เจตนาวณิชย ในภาพรวมของทุกโครงการ ขอเสนอเรื่องประโยชนที่คาด
วาจะไดรับ 2 เรื่อง คือ 1) ผลลัพธเชิงความรู ไดองคความรูอะไร อยางไร ตรงตามตัวชี้วัดหรือไม มี
วิธีการอยางไร และ 2) ผลลัพธเชิงการพัฒนา
3. ดร.สีลาภรณ บัวสาย ตั้งขอสังเกตวา
1) ทั้งโครงการของกลุมที่ 3 และกลุมที่ 4 ควรมีการทบทวนวรรณเรื่องกระบวนการ
จัดการเรียนรู เชน การจัดการเรียนรูแบบ project based learning การคิดเชื่อมโยง ความรูผาน
ภาคปฏิบัติจริง เพื่อใหการขอมูลสามารถนําขอมูลที่เก็บไดมาวิเคราะหกับทฤษฎี
2) จะประเมินเจาหนาที่อยางไร จะประเมินจากอะไร
3) ความสําคัญของการเรียนรูอยูในหนวยที่ 2 นาจะใชชื่อวา “ความสามารถในการ
จัดการเรียนรูใหแกเกษตรกร”
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เรื่องที่ 5 การนําเสนอรายงานความกาวหนา และรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณคุณวุฒิ :
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันภายใตกลไก
สถาบันการศึกษา
อ.พรทิพย ตันติวงศ นําเสนอโครงการ มีใจความดังนี้
1. วัตถุประสงค คือ การสรางและพัฒนารูปแบบกระบวนการถายทอดความรูของ
อาจารยเพื่อยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาในสาขาเกษตร
2. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ไดแก
1) องคความรู ตนแบบ และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อยกระดับสมรรถนะนักศึกษาในสาขา
การเกษตร
2) ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Smart Teacher) ที่มีประสบการณตรงในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะของนักศึกษา
3) เครือขายธุรกิจ Farmer Shop ภายใตโซอุปทานที่ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
ตลาด
4) เครือขายการบูรณาการความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและสถาบัน
การเกษตร
3. กลุมเปาหมายการวิจัย คือ อาจารยและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. กรอบแนวทางการวิจัย ประกอบไปดวยขั้นตอน ไดแก
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการกับเครือขายนักวิจัยที่เปนคณาจารยเพื่อสรางความรูความ
เขาใจในกรอบคิดการยกระดับสมรรถนะนักศึกษา
2) พัฒนากระบวนการถายทอดความรูของอาจารยดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
การศึกษาดูงาน
3) กําหนดรูปแบบ/กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
4) ถอดบทเรียนเพื่อสรุปผล และกําหนดแนวทางการวิจัยในระยะตอไป
5. ผลผลิตการวิจัยในระยะ 6 เดือน คือ เครือขายนักวิจัยที่มีเปาหมายรวมในการพัฒนา
ระบบและวิธีการเรียนการสอน และ แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการเรียนการสอนระหวางเครือขาย
นักวิจัย
6. แผนการดําเนินการในอีก 6 เดือน ไดแก
1) การศึกษาดูงานเพื่อนําประสบการณมากําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
2) จัดทําเนื้อหา/กิจกรรมที่จะสอดแทรกในรายวิชาชีพที่นักวิจัยรับผิดชอบ
3) ติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรคจากนักวิจัยและประเมินผล
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4) จัดตั้งรานคาเกษตรกร (Farmer Shop) เพื่อฝกนักศึกษาและเปนตัวอยางในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
5) ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อเปน
ตนแบบสําหรับดําเนินงานในระยะถัดไป
6) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณและนําเสนอในการประชุมชุดโครงการวิจัย
จากนั้น รศ.จุฑาทิพยไดชี้แจงตอที่ประชุมวาโครงการนี้เริ่มตนชากวาโครงการอื่น 2 – 3
เดือน และผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะ จําแนกตามบุคคล ดังตอไปนี้
1. ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์ ตั้งขอสังเกตวา
สามารถเขาไปดูในฐานขอมูล IRIC เพื่อชวยในการ Design การเรียนการสอนของ 12 รายวิชา
ตลอดจนหลักสูตรของคณะได
2. ดร.สีลาภรณ บัวสาย ตั้งขอสังเกตวา
1) คลายกับวาเปนการทดลองราน Farmer Shop หรือเรื่องการสงเสริมการเกษตรตลอด
โซอุปทานโดยมองตลาดกอน ดังนั้นนักศึกษาที่จบออกไปจะประกอบธุรกิจการเกษตร นํามาสูปญหาวา
อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แลวหรือยังเกงการจัดการโซอุปทานแลวหรือไม
จึงควรทําการทดลองกับอาจารยกอนกับแลวใหพวกเขาเปนผูสะทอนในเรื่องนี้วาสาระ
ๆ ตางนั้น อะไรสามารถใช เอาไปตอกับการสอนเดิมได อะไรตองปรับ พัฒนาขึ้นใหม ก็จะกลายเปนการ
ทดลองการสอนนั่นเอง ในกรณีที่จะใชตัวแบบ Farmer Shop ก็ตองเรียนรูตัวแบบนี้เสียกอน และจะตอง
มีตัวแบบอื่นมาเปรียบเทียบกันเพื่อเกิดความปลอดภัย แตจะเลือกใชอะไรอยูที่แนวคิดซึ่งตองยึดใหมั่น
เชน การเชื่อมโยงผูผลิตถึงผูบริโภค หรือการสรางทางเลือกในธุรกิจดวยระบบสหกรณ เปนตน
2) ความชัดเจนของทีมที่ตองทํา คือ การสรางกระบวนการเรียนรูของอาจารยเพื่อ
ยกระดับการเรียนรูสําหรับนักศึกษาในมิติไหน กี่แบบ เชน บนฐานธุรกิจการเกษตรแบบการคาที่เปน
ธรรม
3) การนํานักศึกษามาฝกงานใน Farmer Shop ไมมีที่มาที่ไป มีเหตุผลรองรับ ทําไมตอง
เปนที่นี่ เปนที่อื่นดวยไดหรือไม อยางไร
4) เรื่องการทบทวนวรรณกรรมที่จะตองมี คือ พวกอุดมการณสหกรณ การชวยเหลือ
ตนเองและพึ่งพากัน และ การจัดการโซอุปทาน
3. คุณทรงพล เจตนาวณิชย ตั้งขอสังเกตวา
1) คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาจะเปนอยางไร จะตองมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
2) อยากใหถอดบทเรียนวาปจจัยที่เงื่อนเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนแบบใช
โครงงานหรือการพัฒนานักศึกษาคืออะไร
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3) รูปแบบที่ไมตองอิงกับอยูกับตัวแบบ Farmer Shop ทีนี้เห็นวามีแนวคิด “บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ” จึงเสนอแนวคิดขางตนนี้เปนอยางไร มีปญหาอะไร อยางไร อยากใหถอดบทเรียนออกมา

เรื่องที่ 6 การนําเสนอรายงานความกาวหนา และรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณคุณวุฒิ :
โครงการวิจัยขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใชเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และเชื่อมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากล
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท นําเสนอโครงการมีใจความสําคัญดังนี้
1. วัตถุประสงค คือ การศึกษาแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สูชุมชน
เพื่อใชเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากล
2. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ เกิดภาคีเครือขายที่ตระหนักในแนวทางการคา ที่เปน
ธรรมเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนราน Farmer Shop เพื่อใหเปนกลไกสรางสรรคเศรษฐกิจชุมชนของ
ประเทศ เชื่อมโยงธุรกิจสินคาชุมชนของไทยและประเทศเพื่อนบาน
3. คําถามการวิจัย คือ แนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สูชุมชนเพื่อใช
เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในแนวทางการคาที่เปนธรรม และการเชื่อมโยงธุรกิจสินคา
ชุมชนสูสากล ควรดําเนินการภายใตรูปแบบใด และใชระบบกลไกในการบริหารจัดการอยางไร
4. กรอบแนวคิด มี 6 ประการ ไดแก
• การปลูกจิตสํานึกการบริโภคสินคาที่ผลิตในชุมชน
• การรณรงคการบริโภคอาหารปลอดภัยในชุมชน
• การเสริมสรางสมรรถนะความเปนมืออาชีพผูประกอบการ
• การเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการดาน supplier ที่ใสใจในการคาที่เปนธรรม
• การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนพึ่งพาตนเอง
• การเรียนรูการดําเนินธุรกิจในทิศทางมาตรฐานสากล
5. ผลการดําเนินงานในระยะ 6 เดือน ไดแก
• การประชุมสนทนากลุมเปาหมายสมาชิกโครงการซื้อขาวจากชาวนา
• การประชุ มสนทนากลุมเปาหมายแนวทางการจัด ตั้ง/ดํ าเนิ น งานโครงการรา น
Farmer Shop 8 Fairtraders
• การประชุมสนทนากลุมเปาหมายผูสนใจดําเนินงานราน Farmer Shop ณ ศูนยขาว
คุณธรรม โนนคอทุง จ.อํานาจเจริญ
• การประชุมสนทนากลุมเปาหมาย ณ รานหงษทองเฮลทสเตชั่น หางสรรพสินคาเม
กะบางนา
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• การประชุมสนทนากลุมเปาหมายแนวทางการจัดตั้งและดําเนินการโครงการราน
Farmer Shop ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• การติดตามการดําเนินงานโครงการราน Farmer Shop ณ สหกรณการเกษตร
ปราสาท จํากัด จ.สุรินทร
• การติดตามโครงการราน Farmer Shop ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
และตลาดแมสาย จ.เชียงราย
• การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Officer ส.ป.ก.
• การประชุมหารือเรื่องการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในขบวนการ
สหกรณในภูมิภาคเอเชีย
• การเผยแพรแนวคิด Farmer Shop แกภาคีเครือขายสหกรณการเกษตร กรม
สงเสริม สหกรณ
• การประชุมหารือเรื่องการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop รวมกับผูจัดการ
สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เพื่อเตรีย มการเปด ราน Farmer Shop
ใหบริการแกสมาชิกตอไป
จากนั้น ผูทรงคุณวุฒิ ไดซักถามและใหขอเสนอแนะ จําแนกตามบุคคล ดังตอไปนี้
1. ดร.สีลาภรณ บัวสาย ถามวาโครงการนี้จะไดความรูอะไร โดยรศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ชี้แจงวาเปนเรื่องการผลิต และการแปรรูปสินคาเกษตรของชุมชนของเกษตรกรรายยอย ถาเราใช
Farmer Shop เปนกลไกในการจัดการ จะมีขอไดเปรียบในเชิงคุณคาและมูลคาเพิ่มแคไหน เปรียบเทียบ
กับการนําไปจําหนายในโครงการตลาดแบบปกติ โดยไมวัดจากราน Farmer Shop เดิมที่เคยวิจัยในระยะ
ที่ 2
ดร.สีลาภรณ บัวสาย แสดงขอสังเกตตอไปวา กําลังหาภาคีเขามา และสอบถามวา
เครื่องมือในการเก็บขอมูลคืออะไร รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ชี้แจงวาใชงบการเงินของราน Farmer
Shop มีการประเมินประกอบ มีทีมโคช และรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จ
ดร.สีลาภรณ บัวสาย ยังตั้งขอสังเกตวา ธรรมชาติของงานนี้เปนงานพัฒนา คืองานที่
ผูดําเนินการมีชุดความรูแลวเอาไปใหภาคีเอาไปขยาย ดังนั้นจะกลายเปนขอสงสัยวาไมตองทําวิจัยก็ได
โดยในปถึงสองปแรก จะเปนการทํารานใหไดกอน กอนที่จะเก็บขอมูล ก็จะกลับมาที่เรื่องกรอบการเก็บ
ขอมูลคืออะไร เพราะงานวิจัยและพัฒนาที่ตนดูแลอยูมีความก้ํากึ่งจะเปนการพัฒนาเปนอยางมาก
โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อยาง การจําแนกบงชี้ตองชัดเจนมาก ๆ การตอบ
คําถามวาการวิจัยนี้กําลังจะใหความรูอะไร ใหโมเดลรูปแบบอะไร มีขอมูลอะไร เครือ่ งมือตรวจสอบ
จะตองชัดเจน คําถามวารูปแบบอะไรยังไมพอ จะตองลงไปถึงผลที่เกิดขึ้นวามีอะไรบาง มีการเก็บขอมูล
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สังเกตวาโครงการแรกจนถึงโครงการนี้จะมีขอสังเกตเรื่องการทําเปนงานวิจัย ไมเชนจะ
กลายเปนการพัฒนาอยางที่ถูกวิพากษวิจารณมา
2. ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์ สอบถามวาจะควบคุมการบริหารจัดการของราน
Farmer Shop แตละที่อยางไร โดยรศ.จุฑาทิพยชี้แจงวาเปนเรื่องการประเมิน
อาจจะดูเรื่อง Economics และรูปแบบการบริหารงานราน Farmer Shop ทั่วประเทศใหมี
มาตรฐานเดียวกัน
3. คุณทรงพล เจตนาวณิชย เสนอวาในระยะที่ 3 นี้ควรเปนเรื่องการหาความรูเพื่อ
ขยายผล ดังนั้น ตองการวาองคความรูมาประมวลในทายที่สุดวากลไกในการขยายผลเปนอยางไร
เพราะขณะนี้เราขยายผลไปแตกตางกัน เมื่อโยงกับวิธีการวิจัย 5 ขั้นตอน ควรมีการสกัดความรูของภาคี
ที่เขารวมโครงการกอนทํา ระหวางและหลังทําวาเปนอยางไร จะตองแยกชดความรูออกมาชัด ๆ เพื่อจะ
ตอบผลเชิงพัฒนา และผลเชิงองคความรู กลาวไดวาเปนชุดคําถามยอยเพียงพอตอการสรางคูมือการ
ขยายผล
เมื่อเสร็จสิ้นการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยทั้ง 6 โครงการ ดร.สีลาภรณ บัว
สาย กลาวปดการประชุมใจความวา สกว. เปนหนวยงานใหทุนวิจัย ทีมวิจัยตองตั้งคําถามตลอดเวลาวา
ความรูที่ไดจากงานนั้นไปบอกคนอื่น นี่คือการวิจัย ไมใชมีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนเรื่องการพัฒนา หาก
คําถามใหญเกินไป เชน รูปแบบควรเปนอยางไร แบบนี้จงไปทอนคําถามลงมาใหยอยลงไป การวิจัย
จะตองมีกระบวนการตรวจสอบและการเก็บขอมูลอยูดวย
จากระยะ 6 เดือนที่ผานมา จะเห็นวางานทั้งหมดมีความโนมเอียงไปในทางการพัฒนา ตอง
นํากลับมาสูการวิจัยใหไดดวย
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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รายงานสรุปการสัมมนา
การขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557
หองจูปเตอร 13 อาคารชาแลนเจอร ศูนยการแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด เห็นวาเรื่องสหกรณกําลังจะกอความเปลี่ยนแปลงใหแก
การดําเนินการของสหกรณออมทรัพย จึงจัดสัมมนาขึ้นโดยมีผูสนใจตอบรับเขารวมการสัมมนาเปน
สมาชิกสหกรณที่เปนสมาชิกของชุมนุมประมาณ 100 คน มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. ทราบและเขาใจถึงวาระแหงชาติดานการสหกรณ
2. ทราบและเขาใจเองภาษีธุรกิจเฉพาะกับสหกรณ
3. ไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูรวมสัมมนา
4. สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูรวมสัมมนา
โดยแบงการสัมมนาออกเปน 3 หัวขอไดแก
1. การบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ
2. การระดมความคิด การขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ ยุทธศาสตรที่ 5
3. การเสวนา ภาษีธุรกิจเฉพาะกับสหกรณ
1. การบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ
โดย นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
การบรรยายดังกลาวกําหนดกรอบการบรรยายเอาไว 4 เรื่อง คือ
1. ทําไมตองมีวาระแหงชาติดานการสหกรณ
2. วัตถุประสงคของวาระแหงชาติดานการสหกรณ
3. เปาหมาย ตัวชี้วัดของวาระแหงชาติดานการสหกรณ และ เปาหมาย ตัวชี้วัดรายป
4. ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน
1.1 ทําไมตองมีวาระแหงชาติดานการสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณไดรับมอบหมายใหศึกษาเพื่อผลักดันสหกรณเปนวาระแหงชาติ พบ
เหตุผลและความจําเปนที่ตองผลักดัน ไดแก
1. สหกรณไทยไดรับกายอมรับวาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยกําหนดอยูใน
รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลอยางตอเนื่อง
2. สหกรณเปนกลไกสําคัญ ในการสรางความเขมแข็งของกลุมเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ชนบทและ ในเมืองของประเทศไทย
3. สหกรณเปนการสรางการมีสวนรวม สงเสริมใหเกิดความรวมมือกันของประชาชน
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4. สหกรณเ ป น กลไกสร างการเรีย นรูวิ ถีแห งประชาธิป ไตยในระยะยาว ยอมรับ ความ
คิดเห็น
5. ของคนสวนใหญ เปนการปูพื้นฐานความรูดานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
6. ระบบสหกรณ มี อุ ด มการณ หลั ก การและวิ ธี ก ารสหกรณ ส ามารถแก ป ญ หาทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของสมาชิ ก โดยการช ว ยตนเองและช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. สหกรณเปนองคกรที่เปนสากลและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
8. รั ฐ ได ใ ช ส หกรณ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของเครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศ ตั้งแตป 2459 และระบบสหกรณดําเนินงานมาจะครบ 100 ป ในป 2559
ตอ มา วั นที่ 22 ตุล าคม 2555 คณะรัฐ มนตรีมีมติเ ห็น ชอบในหลัก การยุทธศาสตรและ
แนวทางในการดําเนินงานตามขอเสนอวาระแหงชาติดานการสหกรณ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรและแนวทางในการดําเนินงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเ สนอ
เนื่ อ งจากวาระแห ง ชาติ นี้ ไ ม ไ ด กํ า หนดระยะเวลาสิ้ น สุ ด เอาไว หมายความว า ทุ ก รั ฐ บาลจะต อ งให
ความสําคัญ
1.2 วัตถุประสงคของวาระแหงชาติดานการสหกรณ มีเพื่อใหประชาชนในชาติรับรูและ
เขาใจการสหกรณพรอมทั้งนําไปใชในวิถีชีวิตและการดําเนินงานอยางจริงจั งและตอ เนื่อง เพื่อ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอยางยั่งยืนตอไป
1.3 เปาหมาย ตัวชี้วัดของวาระแหงชาติดานการสหกรณ และ เปาหมาย ตัวชี้วัดราย
ป กําหนดไว 3 เปาหมาย 8 ตัวชี้วัด โดยเปาหมายทั้งสาม คือ
1) ประชาชนในชาติรับรูเขาใจการสหกรณ และศรัทธาตอระบบสหกรณเพิ่มมากขึ้น
2) ประชาชนในชาตินําความรูเกี่ยวกับการสหกรณไปใชปฏิบัติในวิถีชีวิตและใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
3)หน ว ยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งได รั บ การปฏิ รู ป หรื อ ปรั บ ปรุ ง ให มี เ อกภาพและ
สอดคลองเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบสหกรณเพิ่มมากขึ้น
1.4 ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน
วาระแหงชาติดานการสหกรณประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตร 13 กลยุทธ 23 แผนงาน
สําหรับยุทธศาสตรที่ 1-4 จะรอยเรียงกันเพื่อเสริมใหขบบวนการสหกรณเขมแข็งและยั่งยืนตามชื่อ ดังนี้
1) สรางและพัฒนาการเรียนรูและทักษะการสหกรณสูวิถีชีวิตประชาชนในชาติ
2) สนับ สนุ นและพัฒ นาการรวมกลุมของประชาชนดว ยวิธีก ารสหกรณใ หเ ปน ฐานราก
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3) เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือขายระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ
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4) สนั บ สนุ น แผนพั ฒ นาการสหกรณ ใ ห เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการสร า งความเข ม แข็ ง ของ
ขบวนการสหกรณ
ส ว นยุ ท ธศาสตร ที่ 5 ปฏิ รู ป โครงสร า งหน ว ยงานภาครั ฐ ขบวนการสหกรณ และ
ปรับปรุงกฎหมายสหกรณใหเอื้อตอการพัฒนา เปนเรื่องที่ไมใชขบวนการสหกรณแตเกี่ยวของกับ
การสหกรณ
จากกลยุทธในยุทธศาสตรตาง ๆ มีเรื่องนาสนใจ ที่อาจเชื่อมโยงกับสถาบันวิชาการดาน
สหกรณได ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1.1 จะเปนเรื่องการผลักดันการจัดการเรียนรูและทักษะการ
สหกรณ สู วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนในระบบการศึ ก ษา โดยตั ว ชี้ วั ด ข อ หนึ่ ง ของแผนงานที่ 1.1.1 จะจะ
เกี่ยวของกั บครู เครือขายรั บผิด ชอบในการสอนเรื่อ งการสหกรณ ผูส รุป การสัมมนาเห็น วา มีความ
สอดคลองกับเรื่อง Smart teachers ของสถาบันฯ
กลยุ ท ธ ที่ 1.2 มี แ ผนงานที่ 1.2.5 เรื่ อ งการสร า งและสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู ก าร
สหกรณเพื่อความยั่งยืนนอกระบบการศึกษา เนนเรื่องสหกรณตัวอยางที่สามารถเปนตัว แบบใหแก
ผูสนใจศึกษาได สอดคลองกับการทําศูนยเรียนรูมีชีวิตของสถาบันฯ
ยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธที่ 2.1 เรื่องการสรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจและสังคม
ชุมชนโยชวิธีการสหกรณเปนแนวทางในการดําเนินงาน มีตัวชี้วัดประการหนึ่งในแผนงานที่ 2.1.1 เปน
เรื่ อ งจํ า นวนเจ า หน า ที่ ภ าครัฐ ระดั บ ตํ า บลที่ มี ค วามรู ค วามเข า ใจเรื่ อ งการสหกรณ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ค วาม
สอดคลองกับแนวทางของโครงการ Smart officers ที่ทางสถาบันฯ กําลังดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 3 เปนเรื่องการสนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายเปน เครือขายการ
ผลิต การตลาด และการเงิน มีกลยุท ธที่ 3.1 เรื่องการสรางเครือ ขายกลุมผูผลิตสินคาคุณภาพเพื่อ
ยกระดับสินคาสหกรณใหไดมาตรฐาน โดยแผนงานที่ 3.1.1 มีลักษณะคลายคลึงกับเรื่องเครือคุณคา
และการจัดการโซอุปทานของสถาบันฯ
กลยุ ท ธ 3.2 เรื่อ งแผนงานจัด ตั้งศูน ยก ลางสิน คาดานสหกรณ เปน แผนงานหนึ่งที่ก รม
สงเสริมสหกรณมีความมุงมั่นผลักดันเรื่องนี้ หากพิจารณาแลว นาจะแสดงถึงความใกลเคียงเกี่ยวกับ
กับตัวแบบ Farmer Shop ของสถาบันฯ
กลยุทธที่ 3.3 เรื่องการเชื่อมโยงเครือขายการเงินสหกรณ เปนเรื่องนาพิจารณาวาสัมพันธ
กับ SHOs System Platform มากนอยแคไหน อยางไร
ยุทธศาสตรที่ 4 มีเพียงกลยุทธเดียวคือ การผลักดันแผนพัฒนาการสหกรณสูการปฏิบัติ
โดยมุงที่แผนฯ ฉบับที่ 3 แตเนื่องจากแผนพัฒนาการสหกรณที่ผานมานับเปนผลมาจากการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ แสดงใหเห็นวา ยุทธศาสตรนี้เกี่ยวกับกับงานของสถาบันฯ อยางหลีกเลี่ยงไมได
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2. การระดมความคิด การขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานการสหกรณ ยุทธศาสตรที่ 5
โดย นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณจังหวัดนนทบุรี
ในหัวขอนี้ คุณไชยา บุญญานุภาพ ในฐานะผูดําเนินรายการไดกําหนดกรอบการระดม
สมองเฉพาะในเรื่องการขับเคลื่อนสหกรณออมทรัพยวาของเดิม คือ มีสหกรณ ชุมนุมซึ่งมีหลายชุมนุม
หรือ ถาจะคิดใหมทําใหม จะเปนเชนไร โดยสมารถสรุปแนวความคิดเห็นออกมาไดเปนขอ ๆ ดังนี้
1. รวมสหกรณทุกประเภทไวในชุมนุมเดียวกัน
2. คงแยกประเภทสหกรณเอาไว
3. นําแนวความคิดเรื่องเมืองสหกรณมาใชไดหรือไม
4. ปญหาอยูที่การจัดการของสหกรณระดับปฐมวามีปญหา
5. นายทะเบียนมีอํานาจมาแตไมใช ชุมนุมสหกรณมีถานะออนแอกวาสหกรณขั้นปฐม จึง
อยากใหมีหนวยงานรัฐใหม อาจจะอยูในรูปขององคการมหาชน ที่มีอํานาจกํากับดูแล ใหคุณใหโทษ
ชุมนุมเองตองปรับบทบาท มีสถานะในการกํากับดูแลสหกรณไดระดับหนึ่ง เปนพี่เลี้ยงได นอกจากนี้
จะตองมีแหลงเงินกูนอยแหลง ชุมนุมใหกูแคสหกรณเทานั้น สหกรณไมควรปลอยกูกันเอง
6. เนื่องกฎหมายใหชุมนุมมีฐานะเปน สหกรณ แตไมเขีย นอํานาจที่แตกตางกับสหกรณ
เอาไว ทําใหชุมนุมมาแขงขันกับสหกรณ
7. ในส ว นของชุ ม นุ ม จากข อ 1 แค เ พิ่ ม ประเภทชุ ม นุ ม สหกรณ อ เนกประสงค เ ข า ไป ก็
สามารถเชื่อมสหกรณทุกประเภทได (อาจทําในระดับจังหวัด) โดยใหสหกรณการเกษตร สหกรณนิคม
และสหกรณป ระมงเป นผู ผลิ ต สหกรณ บ ริ ก ารสนั บ สนุ น เรื่อ งการขนส ง สหกรณร านคา เป น แหล ง
กระจายสินคา และสนับ สนุนการเงินโดยสหกรณอ อมทรัพ ยและสหกรณเ ครดิต ยูเ นี่ย น โดยอาจใช
สหกรณในการตั้งชุมนุม
นอกจากนี้ เปนชุ มนุ มตอ งทํ าตัว อยางชุมนุม ประสานสหกรณใ นระดับ ปฐมใหเ ปน หนึ่ง
เดียวกัน โดยเรื่องชุมนุมประเภทนี้ ใหออกเปนกฎกระทรวงก็ได
สหกรณออมทรัพยตั้งเปนแบบอเนกประสงค สวนสหกรณเครดิตยูเนี่ยนจะตองจํากัดแดน
ดําเนินงานอยูแตในชุมชนเทานั้น เชน ตําบล หมูบาน
การปลอยกูของสหกรณที่มีเงินเหลือจะตองพิถีพิถันมากขึ้น หรือเอาไปฝากชุมนุมกลาง
หรือถาเงินขาดก็ไปกูชุมนุมกลาง ไมกูกันเองระหวางสหกรณ
8. การตรวจสอบสหกรณจะตองมีความเขมขน ดังเชนกรณีธนาคารแหงประเทศไทยเขา
ตรวจธนาคารพาณิชย และมีการตรวจสอบเฉพาะดาน
9. ควรมองถึ ง ความเข า กั น ได ข องวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการตั้ ง ชุ ม นุ ม ต า ง ๆ กั บ กฎหมาย
สหกรณ
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3. การเสวนา ภาษีธุรกิจเฉพาะกับสหกรณ
โดยนายสุรพล พงศเมธีอภิชัย
นายสุเทพ พงษพิทักษ

เลขานุการกรมสงเสริมสหกรณ
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกรมสรรพากร จํากัด
นายปรเมศวร อินทรชุมนุม
อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ดํ า เนิ น รายการโดย ผศ.ดร.รั ง สรรค ป ติ ป ญ ญา รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยการเงิ น และ
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเด็นเรื่องนี้ สหกรณออมทรัพ ยใหความสนใจ เพราะเกิดจากการที่สหกรณนําเงินที่
เหลือจากการใหสมาชิกกูยืมตามปกติไปลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แตกรมสรรพากรมาตรวจสอบ
เรื่องดังกลาวเพื่อการเก็บภาษียอนหลัง จึงนํามาสูการหารือ
จากการเสวนา ไดใจความ สรุปได ดังนี้
การเสียภาษีของสหกรณ โดยปกติ สหกรณออมทรัพยเปนนิติบุคคลที่เงินได ดังนี้ ตอง
พิจารณาเรื่องการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเสียกอน ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 39 และมาตรา 65 ไม
ปรากฏความถึงสหกรณแตอยางใด
แตในกรณีภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 กําหนดกิจการที่ตองเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดแก
(1) การธนาคารตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยหรือกฎหมายเฉพาะ
(2) การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(3) การรับประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต
(4) การรับจํานําตามกฎหมายวาดวยโรงรับจํานํา
(5) การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย เชน การใหกูยืมเงิน ค้ําประกัน
แลกเปลี่ยนเงินตราออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับสงเงินไปตางประเทศดวยวิธีตางๆ
(6) การขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร ไมวาอสังหาริมทรัพยนั้นจะไดมาโดย
วิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
(7) การขายหลั กทรัพ ยตามกฎหมายวาดวยตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทยในตลาด
หลักทรัพย
(8) การประกอบกิจการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา 91/2(5) ที่ครอบคลุมกิจกรรมของสหกรณออมทรัพยเอาไว แตอยางไรก็ตาม
มาตรา 91/3 ไดกําหนดยกเวนใหกิจการดังตอไปนี้ไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
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(1) กิจการของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(2) กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(3) กิจการของสหกรณออมทรัพยเฉพาะการใหกูยืมแกสมาชิกหรือแกสหกรณออมทรัพย
อื่น
(4) กิจการของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(5) กิจการของการเคหะแหงชาติเฉพาะการขายหรือใหเชาซื้ออสังหาริมทรัพย
(6) กิจการรับจํานําของกระทรวง ทบวง กรม และราชการสวนทองถิ่น
(7) กิจการอื่นตามมาตรา ๙๑/๒ ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา 91/3(3) นี่เ องที่ยกเวนกิจการของสหกรณออมทรัพ ยเฉพาะการใหกูยืมแก
สมาชิกหรือแกสหกรณออมทรัพยอื่น นอกจากนี้ ตามหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค. 0802/พ.07839 ก็
ทําใหกระจางขึ้นกิจกรรมเรื่องเดียวกันนี้ที่ดําเนินการโดยสหกรณประเภทอื่น ก็ไดรับการยกเวนเชนกัน
จากกมาตรา 91/2(5) แหงประมวลรัษฎากรนี้เอง ทางกรมสรรพากรมีคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ป.26/2534 เรื่อง ดอกเบี้ยสําหรับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย ตามมาตรา ๙๑/๕ (๕) แหงประมวล
รัษฎากร ทําใหสรุปรายรับของสหกรณออมทรัพยที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได ดังตารางที่คุณสุเทพ
พงษพิทักษ สรุปไว
รายรับของสหกรณออมทรัพย
ดอกเบี้ยฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น

ดอกเบี้ยฝากในธนาคาร หรือในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค
เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
ใหกูเงิน ใหสินเชื่อแกสมาชิก
ใหสหกรณอื่นกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลประโยชนจากการลงทุนอยางอืน่
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
1 ดอกเบี้ยบัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก

2 ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผู
รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ
เสีย
ไดรับยกเวน
คําสั่งกรมสรรพากรที่
ป.26/2534
(โดยอนุโลม)
คําสั่งกรมสรรพากรที่
ป.26/2534
ป.ร. มาตรา 91/3(3)
ป.ร. มาตรา 91/3(3)

คําสั่งกรมสรรพากรที่
ป.26/2534
(โดยอนุโลม)
คําสั่งกรมสรรพากรที่
ป.26/2534

(โดยอนุโลม)
3 ดอกเบี้ยตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช
รัฐวิสาหกิจเปนผูออก
4 ดอกเบี้ยบัตรเงินฝาก หรือใบรับเงินฝากที่ออกโดยบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝาก
ประกันชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย
5 ดอกเบี้ยหรือผลประโยชนที่ไดจากตราสารสิทธิในหนี้
6 ดอกเบี้ยหุนกู หรือหุนกูไมดอยสิทธิ
7 ดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินลงทุนอื่นใด

√
√

√
√
√

สําหรั บ จํ านวนภาษีที่ตอ งเสีย นายปรเมศวร อิน ทรชุ มนุ ม ไดแสดงความเห็ น ถึงวา ณ
ขณะนี้ หากตองเสีย ก็ควรไมระบบที่ตางไปจากระบบปกติ เพราะสหกรณไมใชองคการที่แสวงหากําไร
และสหกรณมีหนาที่จะตองดําเนินการตามหลักสหกรณขอที่ 7 เรื่องการเอื้ออาทรตอชุมชนซึ่งเปรียบได
กับจุดประสงคของการเก็บภาษีอยูแลว สวนจะยอนหลังหรือไม เปนอํานาจของกรมสรรพากร
นายสุรพล พงศเมธีอภิชัย เห็นวา จะเสียเทาใดเปนเรื่องของนโยบายรัฐที่จะกําหนด
ขอ สรุ ป ที่สํ าคั ญ อี ก ประการคือ ในเวทีเ ห็น ตรงกั น ว า ควรแก ก ฎหมายเรื่อ งนี้ ข อ เสนอ
ที่นาสนใจคือ แกขอความในประมวลกฎหมายรัษฎากรมาตรา 91/3 (3) ใหม เปน “กิจการสหกรณ”
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สรุปการเสวนา
การจัดเตรียมขอมูลเบื้องตน เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการจัดเสวนา
“แนวทางการบริหารงาน ช.ส.ค. ที่สมาชิกคาดหวัง”
วันจันทรที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557
หอง 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
ผูเขารวมการเสวนา
1. รศ.จุฑาทิพย
2. คุณสุรพงษ
3. คุณสมบูรณ
4. คุณคําไพร
5. ผูเขารวม
6. คุณนิสารัตน
7. คุณชาญวุฒิ
8. คุณชุติมา
9. คุณจิระฐา
10. คุณวิเชียร
11. คุณสุวิทย
12. คุณจําแลง
13. คุณทัศนีย
14. คุณนิชรนันท
15. คุณชัยณรงค
16. คุณณรงคชัย
17. คุณมหันศักดิ์
18. คุณจําลอง
19. คุณศิริวัฒน
20. คุณสรชัช
21. คุณสุพจน
22. คุณภูมิ

ภัทราวาท
แวนแกว
ชมชื่น
แกวพรม
เหลาบุญมา
มหาโยธี
สมุทรอาลัย
ไพโรจน
ทับแกว
โยพาณิชย
เอียมสอาด
ทุมกานนท
ทวีทรัพยภูวดล
หนูจีนเสง

ศรีสวัสดิ์
อธิชัยมงคล
อธิชัยมงคล
สุขสมงาม
จันทชุม
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ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
รองประธานคณะทํางานฯ
คณะทํางาน
เหรัญญิก สค.ชุมชน 48 ไรฯ
เหรัญญิก สคส.
เลขานุการกลุมเคหะชุมชนออเงิน
ประธานสหกรณเครดิต
ประธานสหกรณเครดิต
ประธานสหกรณเครดิต
ประธานสหกรณเครดิต
ประธานสหกรณเครดิต
ประธานสหกรณเครดิต
ประธานสหกรณเครดิต
ประธานสหกรณเครดิต
ประธานสหกรณเครดิต
ประธานสหกรณเครดิต
ประธานสหกรณเครดิต
ประธาน ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง
เลขานุการ ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง
ประธานสหกรณเครดิต
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มเสวนาเวลา 9.15 น.
เนื่องดว ยคณะทํางานจัดเสวนาฯ มีค วามประสงคจะไดขอมูลที่กลั่นกรองหรือผานการ
เสนอแนะจากนักวิชาการดานการสหกรณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการที่จะเปนขอมูลเบื้องตนที่จะ
เปนกรอบและแนวทางในการจัดเสวนา จึงไดขอความรวมมือจากสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในการนี้
ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดเปนวิทยาการและดําเนินการเสวนา
คุณชัยณรงค หนูจีนเสงกลาวถึงโครงการจัดเสวนา “แนวทางการบริหารงาน ช.ส.ค. ที่
สมาชิก คาดหวัง” เกิดจากการผลักดันของกลุมเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนเครดิตยูเนี่ยนไทย และกลุม 25
เมษา เจตนารมณ คือ เห็นปญหาเชิงโครงสรางของ ช.ส.ค. มานาน และผลักเรื่องนี้ขึ้น ขณะนี้ประเด็น
คือ จะโนมนาวผูนําที่เขารวมโครงการไดอยางไรวา ช.ส.ค. ตองมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบการเสวนาจะ
แบงเปน
สวนแรก การใหขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของ ช.ส.ค. (ระดับประเทศ สาขา) และ ชมรมเครดิต
ยู-เนี่ยน
สวนที่สอง แบงกลุมผูเขารวมการเสวนา แลวระดมความคิด ทั้งปญหาและแนวทางแกไข
สวนที่สาม การนําเสนอบนเวที คณะกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. จะรับฟงรับทราบ
เมื่อจบการเสวนา จะมีคณะทํางานรวบรวมขอมูลจากการเสวนามาปรับแก เพื่อทําประชา
พิจารณ และไปสูเวทีการประชุมใหญของ ช.ส.ค. ตอไป
คุณ ชัย ณรงค กลาวอีกวา ช.ส.ค. มีภารกิจตั้งแตค วามตอ งการของสหกรณขั้น พื้นฐาน
ทํางานมาก หากพิจารณาขบวนการเครดิตยูเนี่ยนปจจุบันจะพบวามี 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับ
สาขามี 6 สาขา และชมรมเครดิตยูเนี่ยน มี 23 ชมรม
ในระดั บ ชมรมจะมีกรรมการเชน กัน แตเ ปน การแบงสว นงานภายใน ช.ส.ค. ไมเ ปน นิติ
บุคคล รองรับดวยระเบียบของ ช.ส.ค. ภารกิจสําคัญของชมรมคือ เปนกลไกให ช.ส.ค. สาขาในเรื่อง
การจัดตั้ง การชวยเหลือ การตรวจเยี่ยมสมาชิก และตองมีรายงานตอ ช.ส.ค. ชมรมไมมีกําลังทรัพย
จางเจาหนาที่ชมรม เพราะมาจากกรรมการอาสา และชมรมกับสหกรณขั้นพื้นฐานยังขาดความเชื่อม
ระหวางกัน
ระดับสาขาเอง กรรมการมีสาขาละ 9 คนมาจากตัวแทนชมรมโดยธรรมเนียนปฏิบัติ จากนี้
จะมีโควตาใหเปนกรรมการระดับชาติ คือ โซนใต 2 คน โซนอีสาน 4 คน โซนกลาง 3 คน โซนเหนือ 3
โซนตะวันออก 1 เพชรบุรี 1 และประธาน
คุณคําไพร แกวพรม นําเสนองานเขียนตอที่ประชุมเรื่องขอเสนอการปรับปรุงการบริหาร
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ครอบคลุมแนวคิดการปรับในดานตาง ๆ ไดแก
1. การปรับปรุงโครงสรางและการกิจชุมนุมฯ สํานักงานใหญ
2. การปรับปรุงโครงสรางและการกิจชุมนุมฯ สํานักงานสาขา
3. การปรับปรุงชมรม
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กรร
คณะ

สมาชิก

าร

การบริหารจัดการ
อยางมีสวนรวม

จัดก

ฝาย

ขอบังคับ
ระเบียบ
นโยบาย
มติที่ประชุม

มกา

ร

ภายหลังการนําเสนอ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ชี้แจงวาเจตนารมณสูงสุดการดําเนินการ
ทั้งหมดอยูการดําเนินการหวังผลใหขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมั่นคง เขมแข็ง เปนที่พึ่งของมวล
สมาชิก เปนภาพลักษณที่ดี โดยลักษณะการเสวนาจะออกมาในรูปเชิงวิชาการ และนําผูเขาเสวนาสูการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเ ชิงวิชาการ ชี้แจงวาการปรับปรุงการบริหารงานจะเปนการจัดสรรความสัมพันธ
ระหวาง 3 ฝาย ไดแก
1) สมาชิก ผูแทนสมาชิก (และผูตรวจสอบกิจการ)
2) คณะกรรมการตาง ๆ ของชุมนุม
3) ฝายจัดการ
โดยจะตองทําใหพวกเขาอยูในสถานะและบทบาทที่ถูกตองตามหลักการสหกรณ เพื่อให
เกิดความสมดุลในเรื่องการมสวนรวมในการจัดการของคนสามฝาย

ผูตรวจสอบกิจการ

ในมุมมองนักวิชาการ ตองการใหสมาชิกไดรับประโยชนสูงสุด จึงพิจารณาเรื่องบริการที่
สมาชิกปจเจกบุคคลจะไดรับ ก็ยอมเกี่ยวของกับขอบังคับและระเบียบ
จากนั้นที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาโครงสรางของชุมนุมฯ
1) ที่ประชุมใหญสมาชิกชุมนุมฯ ประเด็นที่นาสนใจเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องระเบียบหรือขอบังคับ
ในเรื่องการไดมาซึ่งกรรมการ เพื่อใหไดคนที่เหมาะสมเขามาดําเนินการ
2) เรื่องวาระการประชุม ไดแนวทางวามวลสมาชิกควรมีสวนรวมในการกําหนดวาระการ
ประชุมใหญสามัญประจําป และในสาระเหลานั้นจะตองมีมติที่ประชุมใหญดวย
3) เรื่องผูตรวจสอบกิจการ พบวาจุดออนที่ใหเกิดชองวางในการทํางานของผูตรวจสอบ
กิจการ เชน สมาชิกไมเขาใจบทบาทผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจกิจการไมเขาบทบาทหนาที่ของตนเอง
วงเสวนาเห็นวา การไดมาซึ่งผูตรวจสอบกิจการควรแกระเบียบ จะมีจํานวนเทาไร ไดมา
อยางไร มีคุณสมบัติอยางไร และสรางเขาใจในบทบาทของผูตรวจสอบกิจการใหทั้งสมาชิกและตัวผู
ตรวจสอบกิจการเอง
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นอกจากนี้ วงเสวนายังเห็นวา การสรางแรงจูงใจในการทํางานโดยการใหคาตอบแทนผู
ตรวจสอบกิจการที่เหมาะสม หรือการใหความสําคัญกับเนื้อหาของรายงานการตรวจสอบกิจการใหมี
ผลกระทบมากขึ้น
ลําดับตอมา มีการพูดคุยเกี่ยวกับโครงสราง ช.ส.ค. ในอนาคต มีผูแสดงความเห็นคือ
1. ช.ส.ค. อํานาจเยอะ ขนาดใหญ กอปญหาเรื่องความการทุจริต จึงอยากใหลดขนาด ช.
ส.ค. ลดขนาด ลดใหเหลือภารกิจเฉพาะเรื่อง ลดขนาดกรรมการเหลือแค 6 คน ปรับเปลี่ยนที่มาใหมา
จากประธาน 6 สาขา กําหนดถึงคุณสมบัติกรรมการ
2. สวนของสาขา หลังจากที่ลดขนาดสวนกลาง ก็เพิ่มขนาดสาขา ใหดูแลพื้นที่รับผิดชอบ
ของตนรวมกับชมรม การใหบริการเรื่องการเงิน ธุรกิจ สนับสนุนการทํางานของชมรม เปนตน
3. สวนชมรม ตอไปตองพิจารณาการตั้งกลุมเครดิตยูเนี่ยนใหมเปนขั้นตน กอนสงตอ
ร.ศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ชี้แจงวามีคําขอสังเกต คือ
1) โครงสรางที่ทับซอนจะแกไขอยางไร
2) องครวมในเรื่องนี้คืออะไร กลาวคือ ทําอยางไรใหมีโครงสรางการบริหารและระบบ
บริหารที่เอื้อตอการขับเคลื่อนขบวนการเครดิตยูเนี่ยนสูเปาหมายตามที่ปรากฏในวิสัยทัศน
จากนั้นจึงตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมถึงภารกิจของ ช.ส.ค. โดยเสนอวานาจะมีการเชื่อมแผนตาง
ๆ ใหเปนที่มาของภารกิจ จึงตองการแผนแมบทสําหรับชวงเวลา โดยตองมาจากสมาชิก เพื่อใหเกิด
การกลุนกรองเชิงระบบจากลางขึ้นสูบน แผนเงินก็จะเปนแผนเงิน แผนคนก็เปนแผนคน แผนธุรกิจก็เปน
แผนธุรกิจ เวลาทําก็ดําเนินการตามแผนแมบทซึ่งทอนเปนแผนระยะยาว กลาง สั้น การดําเนินการที่อยู
ในแผน จะตองผานมติที่ประชุมใหญกอน
สว นสาขาต อ งมี บ ทบาทมากขึ้ น เพราะกรรมการสาขาก็ เ ป น ตั ว แทนของสมาชิ ก และ
กรรมการเองก็มีมติ เพื่อใหฝายจัดการไปดําเนินการตามแผนนั้น
สวนสิ่งแรกที่ตองทําคือ ตองสรางความพรอมใหคนมีความพรอมที่เปลี่ยนแปลง
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ทํ า การสรุ ป การเสวา ใจความว า การเสวนานี้ มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ การ
เตรียมการจัดเสวนาใหเปนระบบ ถือเปนเจตนาที่ดี เบื้องตนไดขอสังเกตวาโครงสรางการบริหารจัดการ
ช.ส.ค. และขบวนการเครดิตยูเนี่ยนมีความซับซอน เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดชองวาง การตัดสินใจที่ความ
เสี่ยงของคณะกรรมการ การเขาสูตําแหนงที่มีการแขงขันกันสูง บทบาท อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบ
กิจการ อาจสรุปการเสวนาออกมาเปนภาพคําคําอธิบายสั้น ๆ ดังนี้
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1. กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใหยั่งยืน
วิสัยทัศน / แผนแมบท / แผนปฏิบัติการ

เสวนากับ
CAI

เสวนา
ชสค.
30 ส.ค.
ถึง 1 ก.ย.

ขอตกลง
แตงตั้ง
คณะทํางาน

ที่ประชุม
ใหญอนุมัติ
เปน
นโยบาย

คณะทํางาน
ประสานจน
ไดรางแผน
แมบท

ลดชองวาง มีความ
ยุติธรรม
ดําเนินการ
/
ประเมินผล

ขับเคลื่อน สค. เขมแข็ง
ยั่งยืน
ตัวแบบและแนวปฏิบัติ
ที่ดี

ที่ปรึกษา / จิตตารมยฯ / หลักการสากล / วาระแหงชาติดานการสหกรณ / วิสัยทัศน ชสค.

วันนี้ผานขั้นแรก คือ การเสวนากับสถาบันวิชาการดานสหกรณ และไดดําเนินการตอไป
รางแผนแมบทอาจตองพูดถึงภารกิจของ ช.ส.ค. เรื่องชมรม ช.ส.ค. สาขา กลุม สหกรณ
ภาคีที่เกี่ยวของ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการอยางมีสวนรวมจากสาขาและชมรม โดย
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของฝายอยางเทาเทียมกัน โดยแผนแมบทนี้จะใชวิสัยทัศนเปนตัวตั้ง
2. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ
วิสัยทัศน / แผนแมบท / แผนปฏิบัติการ

แผนแมบท

แผนธุรกิจ
ระยะยาว

แผนธุรกิจ
ระยะ
กลาง-สั้น

แผน
สาขา
แผน
ชมรม
แผนสค.
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KPI
s
แผนปฏิบัติ
ประจําป

KPI
s
KPI
s

จะใชแผนแมบทเปนตัวตั้ง แผนแมบทจะเกิดขึ้นจากลางสูบน และนําไปสูแผนธุรกิจ แผน
โครงสรางพื้นฐาน และทุก ๆ แผนจะตองเกิดจากการมีสวนรวม พรอมดวยตัวชี้วัดที่ชัดเจน
3 ภารกิจหลักของ ช.ส.ค.
ภารกิจ ชสค.

แผน /
นโยบาย

ธุรกิจสวัสดิการ

พัฒนา
บุคลากร

การเงิน-บัญชี

เชื่อมโยงเครือขาย
ในประเทศ

เครือขาย
ตางประเทศ

แผน-นโยบายจะทํางานดวยแผนแมบท การทําธุรกิจจะตองไมลืมสวัสดิการ การพัฒนา
บุคลากรตองมุงใหคิดเกงทําเปน เห็นอนาคต การเชื่อมโยงเครือขายรวมทั้งแผนในขบวนการฯ และภาคี
ที่เกี่ยวของ
เลิกเสวนาเวลา 11.30 น.

124

รายงานสรุปการเสวนา
1st ICA-JAPAN Training Course on
“Fostering Core Leaders of Agricultural Co-operatives-2014”
วันจันทรที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557
ณ หองประชุม 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายชื่อผูรวมเสวนา
1. ผศ.ดร.นุชนารถ มั่งคั่ง

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
3. ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
หัวหนาภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. ดร.ปรีชา
สิทธิกรณไกร
กรรมการประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ
5. ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ อรรถจินดา รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
ทรัพยากรฝายวิเทศสัมพันธและสารสนเทศ
คณะเศรษฐศาสตร มก.
6. Mr. Abe
Yukio
IDACA
7. Mr. Asok Kumar Taneja
ICA-AP
8. Mr. Thinley
Wangchuk
Ministry of Agriculture and Forests.
Bhutan.
9. Mr. Ly
Ponloeu
Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries. Cambodia.
10. Mr. Sambath
Touch
Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries. Cambodia.
11. Mr. Bounphavanh KANYAVONG Minstry of Agriculture and Forestry.
Lao PDR
12. Mr. Viengvilay Vorlachith
Minstry of Agriculture and Forestry.
Lao PDR
13. Ms. HLAING
KYIN
Central Cooperative Society Ltd.
Myanmar.
14. Mr. AUNG YAR ZAR
Central Cooperative Society Ltd.
Myanmar.
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15. Ms. Gyanu Koirala Rai

Nepal Agriculture Cooperative Central
Federation Ltd. Nepal.
Vietnam Cooperative Allience. Vietnam
Vietnam Cooperative Allience. Vietnam
หัวหนางานศูนยจําหนายสินคาสหกรณ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
นักวิชาการฝกอบรม
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เจาหนาที่วิจัย สถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่โครงการวิจัย
สถาบันวิชาการดานสหกรณ

16. Mr. Pham Tien Trung
17. Ms. Than Thi Thuy Mai
18. คุณณัชชา
จันทรสนิท
19. คุณฤมล

คงนอย

20. คุณสุพจน
21. คุณภูมิ

สุขสมงาม
จันทชุม

เริ่มเสวนาเวลา 13.45 น.
เนื่องดวยสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรวมกับกรมสงเสริมสหกรณ เปนเจาภาพจัด
โครงการฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Fostering Core Leaders Agricultural Cooperatives - 2014”
รุนที่ 1 ขึ้น ณ ประเทศไทย ระหวางวันที่ 3-21 กันยายน 2557 และ ณ ประเทศญี่ปุน ตั้งแตวันที่ 21
กั น ยายน 2557 เป น ต นไป โดยมี ผูเ ข า อบรมประกอบด ว ยผูแ ทนสหกรณแ ละหน ว ยงานราชการที่
เกี่ยวของ จากประเทศภูฏาน กัมพูชา ลาว พมา เนปาล และเวียดนาม รวม 10 คน
ในการนี้ รศ.จุ ฑ าทิพ ย ภัท ราวาท ผู อํ า นวยการสถาบั น วิช าการด า นสหกรณ ได ร ว ม
บรรยายในหัวขอ CAI’s roles on cooperatives development in Thailand ภายใตแนวคิดบทบาทของ
สถาบันการศึกษากับการพัฒนาขบวนการสหกรณ มีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
1. Socio-Economic Situation in Thailand
2. The Co-operatives Situation in Thailand
3. About CAI
4. The Strategic Direction for Policy-led-research
5. The Value Network and Fair Trade Platform
6. The Knowledge and Innovation Utilization
7. Living Learning Center at 6 local area
8. the logical framework for CAI research projects
จากนั้น ไดมีการแลกเปลี่ยนอภิปรายในประเด็นตาง ๆ โดยรศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ได
เชิญ ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร แลกเปลี่ยนขอมูล
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ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร ไดแลกเปลี่ยนมีใจความวา โดยปกติสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ทําวิจัยในเชิงปฏิบัติการ เชน กรณีขาวคุณธรรมที่พัฒนาทั้งคุณภาพของขาวหอมมะลิและคุณภาพของ
ชาวนาในแนวทางคุณธรรมและดําเนินเกษตรอินทรีย และสิ่งนี้เปนสิ่งที่ทําใหสถาบันฯ ระสบความสําเร็จ
ในการทําวิจัย
Mr. Abe Yukio ไดสอบถามใหขยายความสถานการณสหกรณในบริบททั่วไป
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท กลาวชี้แจง ดังนี้
สถานการณสหกรณในประเทศไทยขณะดูเขมแข็งในสายตาของชาวตางชาติ แตในความ
เปนจริงสวนแบงการตลาดของภาคสหกรณไทยมีเพียงประมาณ 17% ของ GDP ตางกับสถานการณใน
ญี่ ปุ น ที่ เ กษตรกรเกื อ บทั้ ง หมดเป น สมาชิ ก สหกรณ นอกจากนี้ ยั ง ผลิ ต แต วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ให ต อ ใน
กระบวนการผลิต หรือมักทําการผลิตในระดับตนน้ําของการผลิต
ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ อรรถจินดา สอบถามถึงโจทยวิจัยที่สําคัญคืออะไร
Mr.Abe Yukio ชี้แจงวาโดยปกติ กิจรรมลักษณะนี้ควรจะอยูภายใตการดําเนินการของ
รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ แตกรณีของประเทศไทยตามความเขาใจของตน เห็นวา กรมสงเสริม
สหกรณและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนหนวยงานหลักในการสงเสริม แตนา
เสียดาย กรมสงเสริมสหกรณไมเคยดําเนินการในสิ่งที่ควร สิ่งนี้ก็เนื่องมาจากปญหาที่บางครั้งหนวยงาน
ของรัฐตองทําตามนโยบายหรือความตองการของภาคการเมือง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองเขามา
มีบทบาทในเรื่องเชน กิจกรรมการคาที่เปนธรรม
อาจเคยไดยินที่หนวยงานภาครัฐพยายามสงเสริม OTOP หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แตก็
ลมเหลว เพราะดําเนินการโดยภาครัฐ ตอ งระวัง ทั้งนี้เพราะ ตามโครงการรงณรงค เจาหนาที่รัฐ ก็
จําเปนจะตองดําเนินการตามนโยบายแบบ “บนลงลาง” ตามความประสงคของนักการเมือง และผลคือ
เกษตรกรถูกทิ้งไวขางหลัง ไมไดประโยชนอะไรเลย
สหกรณในประเทศไทยสวนมากเกี่ยวของกับเรื่องสินเชื่อ ไมไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
จัดการฟารม ผลกระทบก็ตกกับเกษตรกร
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย เ พิ่ม เติ ม ในเรื่ อ งนโยบาย “บนลงล า ง” ว า นั ก วิ ช การมองเห็ น ถึ งช อ งว า ง
นโยบายกับการพัฒนาในพื้นที่ทองถิ่น เมื่อเราระบุปญหาการวิจัยก็พบวา ทําไมนักสหกรณไมสามารถ
นําผลิตภัณฑของสมาชิกสหกรณเขาสูตลาด เราจึงชวยพวกเขาผานกระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
อยางมีสวนรวม เรียนรูรวมกัน ทํางานรวมกันซ้ําไปซ้ํามาใหไดผลลัพธการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับธุรกิจของพวกเขา
Mr. Thinley Wangchuk ไดสอบถามในประเด็นการทําใหสหกรณประสบความสําเร็จ
เนื่องจากในภูฏาน สหกรณเพิ่งเริ่มดําเนินการไดไมนาน
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ชี้แจงวา จากประสบการณของตน สหกรณที่ประสบความสําเร็จ
จะตองดําเนินการตามหลักการสหกรณขอที่ 4 คือ หลักการปกครองตนเองและความเปนอิสระ ไมเปน
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องคการที่ไดรับการสนับสนุนโดยรัฐบาลหรืองคการอื่นใด เราตระหนักวาถาสามารถทําใหสหกรณใน
ประเทศไทยมีอิสระ การกระจายรายไดจะดีขึ้น ดังนั้น นักวิชาการพยายามวิจัยรวมกับภาคีตาง ๆ เชน
กรมสงเสริมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เราพยายามทําวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรูซึ่งไมแตเฉพาะกระบวนการเรียนรู
ไมแตเฉพาะดานทฤษฎี แตเพื่อการเรียนรูรวมกันระหวางเจาหนาที่ระดับสูงและชุมชนทองถิ่น เพื่อการ
เปลี่ยนกระบวนทัศนการบริหารจัดการในสหกรณ
ยังมีสิ่งสําคัญ คือ เรื่องการจัดการโซอุปทาน เราไดตั้งโจทยวิจัยวา เราจะนําการจัดการโซ
อุปทานมาใชในธุรกิจ เพื่อยกระดับคุณคาของผลิตภัณฑ เพื่อสรางสินคาและแบรนด สําหรับโจทยวิจัย
ของโครงการราน Farmer Shop คือ รูปแบบธุรกิจอะไรที่สามารถแกปญหาปจจุบันในเรืองโครสรางที่ไม
สามารถแกปญหาใหมีประสิทธิภาพไดโดยกลุมปจเจก และ การดําเนินการธุรกิจรูปแบบใหมอยางไรให
ประสบความสําเร็จทั้งในความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืน
ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ อรรถจินดา สอบถามวา โครงการวิจัยไมไดดําเนินการกับ
สหกรณที่จดทะเบียนไมใชหรือไม เพราะตนไมไดยินการพูดถึงสหกรณที่จดทะเบียนเลย
ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร ไดชี้แจงวา ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ไดรวมกลุม
เกษตรกรไวดวยแลว ดังนั้น กลุมเกษตรกรยอมสามารถนําหลักการสหกรณและคุณคาสหกรณมาเปน
แนวทางการปฏิบัติได
รศ.จุฑาทิพ ย ภั ท ราวาท ชี้แจงตอไปวา เรื่อ งนี้เ ป นผลมาจากนโยบายภาครั ฐ หากเรา
กลาวถึงสหกรณที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ก็จะมีประมาณ 7,000 สหกรณ แตถาเรากลาวถึงสหกรณ
ภาคประชาชนแลวก็จะมีมากกวา 100,000 กลุม ดังนั้น การตั้งตนในงานวิจัยของเราจึงมีคําถามวา
ทําไมเราไมเชื่อมเครือขายระหวางสหกรณที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายกับสหกรณภาค
ประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ เชน พื้นที่จังหวัด
ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร ชี้แจงเพิ่มอีกวา กุญแจความสําเร็จของสหกรณในประเทศไทย
คือ หลัก การสหกรณ แตก็ ตอ งมีคุ ณ คา สหกรณ อ ยางเพีย งพอเชน กัน โดยเราจะต อ งเชื่อ ในคุณค า
เหลานั้น ทําใหสามารถรอดพนจากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในโลกของเราได นอกจากนี้ประชาชน
ชาวไทยยังยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เราเชื่อในวิธีการสหกรณที่มุงจะ
บริหารจัดการใหเปนองคกรที่ดีเพื่อที่จะอยูขางประชาชนและเกษตรกร เราจึงไมไดเปนองคการที่โลภ
แตเราเปนองคการทางสังคม
Mr.Abe Yukio กลาววา ยอนกลับเมื่อสมัยกอน สหกรณไทยมีการคนหาโมเดลการพัฒนา
สหกรณ โมเดลแรก คือ อเมริกันโมเดล จากนั้นพวกเขาก็พบวาโมเดลนี้ไมเหมาะสมกับความตองการ
และความเปนจริงในประเทศไทย นั่นก็ เพราะไทยเปน ประเทศในทวีป เอเชีย ลําดับตอมาจึงมาสนใจ
โมเดลของญี่ปุน และในป พ.ศ. 2522 ประเทศไทยไดปรับรูปแบบสหกรณเอนกประสงคของญี่ปุนมาใช
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ระบบเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยก็มีลักษณะเชนเดียวกับประเทศแหงความสุข
ของภูฏาน คนไทยจะไมมุงกําไรสูงสุด ไมละโมบ อยางไรก็ตามดวยภาวะโลกาภิวัฒน ทําใหประเทศไทย
อยูในสถานะที่กลืนไมเขา คายไมออก โลกาภิวัฒนมองหากําไร แตไทยกําลังมองหาสิ่งสําคัญพื้นฐาน
เชน ความสุข ดังนี้จึงเปนเรื่องซับซอน
นอกจากนี้ ยังมีคําถามวา สหกรณการเกษตรในประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จมีเทาไร
จัดระดับไดหรือไม
ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์ ชี้แจงวา ไมไดมีขอมูล ที่แนชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทราบวามี
การจัดมาตรฐานเอาไว แตไมรูวาสหกรณผานหรือไมผานมาตรฐานบาง
สถาบันวิชาการดานสหกรณมีภารกิจหลัก ๆ 3 ประการ คือ การวิจัย บริการวิชาการ และ
การเชื่อมโยงเครือขาย สถาบันฯ เองพยายามหาหนทางใหมในการแขงขันกับ Modern Trade ดวยการใช
หลักการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
Mr.Abe Yukio สอบถามถึงตัวชี้วัดความสําเร็จของสหกรณ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ชี้แจงวา KPI ระหวางกรมสงเสริมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย และสถาบันวิชาการดานสหกรณมีความแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากแตละองคการพยายาม
สนับสนุนบางอยาง เชน กรมสงเสริมสหกรณตองการสงเสริมปริมาณธุรกิจสหกรณ KPI จะเกี่ยวกับ
ปริมาณธุรกิจ แตสถาบันวิชาการดานสหกรณพยามเปลี่ยนกรอบความคิดไปสูองคการพึ่งตนเองของ
สหกรณหรือธุรกิจฐานสังคมตามหลักการสหกรณทั้ง 7 ประการ
ดร.ปรี ช า สิ ท ธิ ก รณ ไ กร ชี้ แจงใจความว า บริษั ท ต อ งการกํ า ไรสู ง สุ ด แต ก ลุ ม ชาวนา
ตองการคุณภาพชีวิตที่ดี ตองการรายไดที่มากขึ้นใหแกครอบครัว ดังนั้นตัวชี้วัดความสําเร็จของสหกรณ
คือ การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกสมาชิกสหกรณ
Mr. Bounphavanh Kanyavong กลาวใจความวา ที่ลาวมีกฤษฎีกาเกี่ยวกับสหกรณลงนาม
โดยนายกรัฐมนตรี แตเราพยายามสรางกฎระเบียบโดยแบงเปน 2 ประเภท 1) คือ Farmer Group
2) Co-operative แตประเทศไทยมีสหกรณอยู 7 ประเภท ในลาวมีการแบงแยกความรับผิดชอบแก
สหกรณประเภทตาง ๆ เชน สหกรณออมทรัพยใหอยูในความรับผิดชอบของธนาคารแหงชาติ จึงถามวา
จะแบงแยกความรับผิดชอบลักษณะเชนนี้ไดหรือไม
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ชี้แจงวา ตนคิดวาสหกรณเปนองคการที่มุงเนนคุณภาพชีวิตของ
สมาชิก ไมไ ดมุงเนน ที่ผลิต ภัณฑหรือการจัด การ แตเปนเครื่องมือใหบ รรลุคุณภาพชีวิตของสมาชิก
เทานั้น ดังนั้น เราจึงพยายามตอ รองกับ ความคิดที่แยกสหกรณตางประเทศไปอยูกับ ตางหนวยงาน
รับผิดชอบของรัฐ
เมื่อ 2 ปกอน เราทําเสนองานวิจัยเกี่ยวกับ SHOs’ System เสนอตอชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เพื่อแสดงใหเห็นวาทําไมสหกรณออมทรัพยจะตองเปนองคการพึ่งตนเอง
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ที่ตองบูรณาการระบบการเงินเพื่อประโยชนระหวางสหกรณที่มีเงินเหลือกับสหกรณที่เงินขาดตลอด
ขบวนการสหกรณ
ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร ยังกลาวเพิ่มเติมอีกวา ในประเทศไทยใชระบบกฎหมายฉบับเดียว
สําหรับทุกประเภทสหกรณ แตบางประเทศจะมีกฎหมายสหกรณแยกไปตามกิจการของสหกรณนั้น ๆ
เชน เกาหลี แนวความคิดหลักในเรื่องนี้ คือ องคการผูดูแลจะทํางานรวมกันเพื่อบรรลุหลักการตาง ๆ
และคุณคาของสหกรณไดอยางไร เพราะสหกรณมีความคาดหวังทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม
อาจแยกจากกั น ได เมื่อ เป น สหกรณตองคิดถึงประชาชนสวนใหญ นั่น คือ สมาชิก แตหากปลอยให
สหกรณ เชนสหกรณออมทรัพย ไปอยูใตการดูแลของธนาคาร ผลจะออกมาเชนไร องคการนี้ก็จะถูก
ควบคุมโดยวิธีคิดแบบธนาคาร กฎระเบียบแบบธนาคาร แตสหกรณไมไดมุงที่กําไรสูงสุดแตประการ
เดียวแตหากคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของสมาชิกดวย หากสหกรณดําเนินกฎระเบียบของธนาคารก็ยอม
ตองคํ านึงถึงแตป จจัย ดานการประกอบธุรกิจจนอาจละเลยสมาชิก หรือ ไปอยูภายใตก ารดูแลของ
กระทรวงพาณิชยก็จะคํานึงถึงแตเรื่องการคา นี่คือประเด็นหลักของระบบกฎหมายฉบับเดียวที่มองเรื่อง
“สหกรณ” เปนหลัก สวนหนาที่การดําเนินธุรกิจนั่นอาจแตกตางกันไป
หากจะแยกผูค วบคุ มก็ อ าจดํ าเนิ น การตามอยางของเกาหลี แต ตอ งไมลืม อุด มคติของ
สหกรณ หลักการ คุณคาสหกรณ ถาเราเปนสหกรณออมทรัพย เราก็ดําเนินธุรกิจแบบธนาคาร แตเรา
ไมใชธนาคาร
จากนั้น Mr.Abe Yukio ไดกลาวสรุป และเชิญผูเขารวมการเสวนาไปศึกษาดูงานราน
Farmer Shop
เลิกเสวนาเวลา 16.10 น.

130

สรุปเสวนาวิชาการ การเรียนรูสูการปฏิรูปการสหกรณไทยใหมีสมรรถนะสูง
วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ
ผูรวมเสวนา
1. ดร.สีลาภรณ บัวสาย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2. คุณเอ็นนู
ซื่อสุวรรณ
ประธานมูลนิธิจําเนียรสาระนาค และ
ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ
3. คุณภาณุวัฒน ณ นครพนม
กรมสงเสริมสหกรณ
4. คุณอรุษ
นวราช
กรรมการผูจัดการโรงแรมสามพรานริเวอรไซด
5. คุณวิชัย
ประกอบทรัพย ประธานกลุมผูปลูกผลไมคุณภาพ
สหกรณการเกษตรเขาคิชกูฎ จํากัด
6. คุณนาตยา แวววีรคุปต
บรรณาธิการขาวสังคมและนโยบายสาธารณะ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย
เริ่มเสวนาเวลา 10.30 น.
คุณนาตยา แวววีรคุปต
เปนที่ประจักษวาสหกรณเปนคําตอบของการสรางทางรอดใหกับชุมชน และในยุคของการ
ปฏิรูปมีกระแสที่พูดถึงอะไรหลาย ๆ อยาง การใชสหกรณเปนเครื่องมือการปฏิรูป เราอาจจะยังไมไดยิน
ไมไดฟงอยางชัดเจนจากการประกาศนโยบายของผูมีหนาที่ แตชวงเวลานี้เปนชวงเวลาที่พวกเราตอง
ทํางานอยางหนักในการที่จะทําใหเครื่องมือที่พวกเราเชื่อมั่นไดเปนที่ประจักษชัดมากขึ้น และการจาก
การพู ด คุ ย กั บ หลาย ๆ ท า น สหกรณ เ องก็ มี ป ระเด็ น หลาย ๆ อย า งที่จ ะต อ งปฏิ รู ป ด ว ยเหมื อ นกั น
เพราะฉะนั้นความรูที่มีอยูจะนํามาแลกเปลี่ยนกับทุกคนอยางทั่วถึง
กอ นอื่น ขอเชิญ คุ ณ เอ็ นนู นําประสบการณโ ดยตรงในหลาย ๆ มิติ อยากขอใหทานนํา
ประสบการณตาง ๆ มาชว ยฉายภาพใหเ ห็ น วาถาเราจะปฏิรูป สหกรณใ หมีส มรรถนะสู งขึ้น ๆ จาก
ประสบการณของทาน เราควรทําอยางไรบาง
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
จากปณิธาน “มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพื่อการพัฒนาสหกรณ” จากหัวขอในวันนี้ จึง
อยากจะย้ําวาในอดีตเราไปเนนพัฒนาเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ แตไมไดเนนคน เราไดพบวาจากการที่
สถาบันวิชาการดานสหกรณไดทํางานกับคน ใหโอกาสคนจนมีนวัตกรรม กลุมชาวบาน กลุมเครือขาย
เกษตรกรเกิดขึ้นมากมาย จากการใหโอกาสคน ใหคนเรียนรูรวมกัน เอาเรื่องตาง ๆ มาเปนเครื่องมือ
131

แมกระทั่งสหกรณเองก็เปนเครื่องมือ นําพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงใหไว เปนเรื่องที่
ใชไดตั้งแตระดับครอบครัวจนไปถึงระดับประเทศ คือ ตองเนนการพึ่งตนเอง การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
โดยมีหลักการเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ภูมิคุมกัน โดยใชความรูและคุณธรรม ที่จริง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ก็ใหไวเชนกัน แตผูที่นําแผนดังกลาวไปใชกลับคิด
แผนอยูเอง ละเลยแผนพัฒนาประเทศ ละเลยแผนพัฒนาประเทศ
ผมเนนวาทุกเรื่องมีกรอบใหญคือเศรษฐกิจพอเพียง แตเราไปพัฒนาคนกอน เพราะตอให
ทําสหกรณจนโตขนาดไหน แตถาสมาชิก ไมมีค วามรูในเรื่องเหลานี้ อาจจะเกิด หายนะ ดังเชนกรณี
สหกรณเครดิตยู เนี่ย นคลองจั่น จํากั ด การทํางานสหกรณ ประธาน กรรมการจะตอ งทํางานอยาง
ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได เนนประโยชนสุขของสมาชิก ไมใชประโยชนสุขของกรรมการ
ขอย้ําวา การปฏิรูประบบสหกรณ อันดับแรกตองเริ่มสรางคนกอน ถาไมไดสรางคน อยาง
อื่นก็ไมสําเร็จ
1. การสรางคน มีอะไรเกี่ยวของบาง นั่นคือ
1) สมาชิก สว นใหญสมาชิกสหกรณมีหลากหลายอาชีพ ตองดูวาสมาชิก เขาใจสิท ธิ
หนาที่ของการเปนสมาชิกสหกรณหรือไม เขาใจวาสหกรณตั้งมาเพื่อใคร และเปนของใคร เรื่องนี้สําคัญ
มาก ถาไมรูไมเขาใจ ไมมีสวนรวมเปนเจาของ มีแตมาเรียกรองสิทธิตาง ๆ แตหนาที่การเปนสมาชิก
ไมไดสนใจเลย
อันแรก คือ เขามาเพื่ออะไร แลวมาทํางานแบบนี้ มอบหมายใหตัวแทนทํา แลวเราได
เลือกกรรมการที่เปนคนดีและเกงหรือไม เลือกคนที่รักสมาชิกหรือไม หรือไปเชื่อคนที่บอกวาถาเลือก
เขาแลว เขาจะทําใหไดเงินปนผลเยอะ ๆ จะมีเลี้ยงโตะ ใหนูนใหนี่ สิ่งนี้เปนลักษณะของประชานิยม ไมใช
สหกรณ เพราฉะนั้นตองสรางฐานนี้ใหเกิดขึ้นกอน
2) ภาครั ฐ ขบวนการสหกรณ ข องเราทํ า งานภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ จะมี
หนวยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบ โดยเฉพาะ กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ ทําอยางไร
เราจะสรางคน สรางขาราชการที่เกี่ย วขอ งกับ สหกรณและรักสหกรณอ ยางจริงจัง อยาใหเ ปนการ
ทํางานเพื่อตําแหนง เนนการตั้งสหกรณใหไดมาก ๆ แบบเซลลแมน แตไมมี after service ไมมีบริการ
หลังการขาย แลวทําอยางไรที่ใชเครื่องวัดตาง ๆ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณเพื่อวัดวาสหกรณใดมี
ปญหาอยางใดหรือไม เพื่อปองกัน
ดั ง นั้ น ต อ งสร า งระบบประเมิ น ผลข า ราชการ 2 กรมนี้ ให มี ร ะบบประเมิ น ผลที่ ดี
ขาราชการรักประชาชน รักสหกรณ
3) พอคา นักธุรกิจ กลาวคือ เราทําสหกรณยอมตองมีการเชื่อมโยงกับพอคาอยูแลว
ทําอยางไรจะสรางพอคาที่มีจิตสํานึกมุงเนนการคาที่เปนธรรม ไมใชเอาเปรียบ ทํางานเชื่อมกัน จึงอยาก
ฝากวานาจะสรางบรรยากาศความรักและความรู ที่จะตองชวยให เกษตรกร สมาชิก พอคา ขาราชการ
รวมกันได
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4) นักวิชาการ ทําอยางไรจะสรางความรู งานวิชาการที่มาตอบโจทยความตองการของ
ชาวบาน ของสมาชิก
2. เสริมระบบ ระบบการจัดการ ไมวาจะเปนการเงิน การบัญชีตาง ๆ ซึ่งเปนจุดออนของ
สหกรณเยอะแยะ ระบบที่ไมโปรงใส ไมเปนปจจุบันจะเปนชองทางใหเกิดการทุจริต เราทําสหกรณเปน
การรวมเอาเงินคนหลาย ๆ คนมารวมกัน และถาไมมีระบบที่โปรงใส ก็เหมือนมีปลวกมาแอบกินบานเรา
ระบบตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมจัดการ ทําอยางไรใหโปรงใส ควบคุม บริหารความเสี่ยง
3. ปรับ โครงสราง โครงสรางของการสหกรณไ ทย ใครจะทําหนาที่อ ะไร ภาครัฐ ตอง
ยอมรับการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ใหพื้นที่มีอํานาจนี้เพิ่มขึ้น อยาเอาอํานาจไวที่สวนกลางมาก
เกินไป ใหภาครัฐควรทําหนาที่เปนเพียงผูกํากับดูแล ไมใชผูควบคุม
4. นวัตกรรม ในโลกของการเปลี่ยนแปลง ถาคุณยังทําเหมือนเดิมเรื่อย ๆ ไมมีนวัตกรรม
ใหม ๆ เลย อยางนี้มีปญหา ทําอยางไรจึงจะมีนวัตกรรมใหมเพื่อตอสูกับความเปลี่ยนแปลง และพรอม
รับความเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น 4 เรื่องเปนหัวใจสําคัญในการปฏิรูป ขอย้ําอีกครั้งวา ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใชเรื่อง
การสรางคน ใชความรักและความรู และทํางานรวมกัน จึงจะปฏิรูปได และยืนยันตอไปวา ไมตองรอ
เริ่มลงมือทําดวยตัวเรา ในกระบวนการของเรา สิ่งที่ทําไดเลยและไมตองรอ ทําในขอบเขตอํานาจของ
เรา สวนใหญกลุมมักจะขอ อันนี้ผิด การปฏิรูปตองเริ่มจากตัวเรา เราตอง
1) ทําเอง คือ เราควรอะไร
2) ทํารวม จะจับมือกับใคร รวมกันทํา รวมกันเรียนรู โดยกระจายของดี ใหคนดีกระจายความดี
3) ทําขอ ขอความชวยเหลือ แตตองเปนบทสุดทาย ไมใชอะไร ๆ ก็จะขอกอน เพราะผูใหไมได
ตองการใหความชวยเหลือคนที่ออนแอจนเกินไป แตสนใจคนที่ประสบความสําเร็จพอสมควรแลว
อยากฝากวา สรางคน เสริมระบบ ปรับโครงสราง หนุนนวัตกรรม
คุณนาตยา แวววีรคุปต
คุ ณ เอ็น นู พู ด ให เ ห็น เรื่ อ งเศรษฐกิ จพอเพีย ง การสรา งคน สร างระบบ ปรั บ โครงสร างและ
วัฒนธรรม และหลักคิดสําคัญ คือ ทําเอง ทํารวม ทําขอ
ลําดับตอไป เรียนเชิญ ดร.สีลาภรณ ในฐานะผูนําความรูและการปฏิบัติมาพัฒนาองคความรู
อาจารยมองเห็นอะไรหลาย ๆ อยางเกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจารยมีคําสําคัญ 3 คํา พรอมทั้งอยากเสนออะไร
บางอยางดวย
ดร.สีลาภรณ บัวสาย
ในเรื่องนี้มีคําสําคัญ 3 คํา คือ การเรียนรู สหกรณ สมรรถนะสูง
1. สหกรณ คนทํ าจะงานเรื่อ งชุมชนเขม แข็งไมทํา เรื่อ งสหกรณไ ม ไ ด เพราะหัว ใจของ
สหกรณคือชุมชน คือการชวยเหลือและพึ่งพากัน คําถามก็คือทําไม นั่นก็เพราะตนคิดวาสหกรณเปน
รูปแบบของธุรกิจแบบที่ก ระจายผลประโยชนก ลับ สูคนหมูมาก กระจายใหแกเ ฉพาะเจา แมกระทั่ง
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บริษั ทมหาชนจํ ากั ด ผูถือ หุนก็ ไมไดมีความคิดรวมกัน โครงสรางสหกรณเ กิด จากฐานคนมารวมตัว
ชวยเหลือกัน กระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม พอทําเรื่องนี้ก็จะนําไปสูเรื่องอื่น ๆ เชน สิ่งแวดลอม
และเกิดความยั่งยืน หากคิดถึงเรื่องประโยชนยอย ๆ ตอไป ก็จะเกิดปญหาเรื่องธรรมาภิบาล
ปญหา คือ เราขึ้นตนสหกรณ เริ่มตรงไหน และพอไดทํางานทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
สหกรณก็พบวา เราเริ่มตนกันผิด
เกิดผิด คือ สหกรณไทยเกิดโดยการออกกฎหมาย วางกฎระเบียบ ถากลุมคนไมขอจด
ทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณ ก็จะไมไดรับการดูแล ซึ่งเปนเรื่องที่ผิด เขามาจดทะเบียน เพราะอยากได
อะไรบางอยางที่รัฐ จะให แตจิต ที่คิด จะพึ่งตนเองไมเ กิด ขึ้น สหกรณตอ งเกิ ด ที่จิต จิต ต อ งเกิด กอ น
กลาวคือ อุดมการณสหกรณตองเกิดขึ้นกอนในคนกอน เมื่อเราเริ่มทํางานมา เราก็พยายามรูปแบบ
ใหม ๆ ที่จะใหสหกรณเปนที่พึ่งไดจริง ๆ
การปฏิรูปเศรษฐกิจ รัฐทําไดเพียงออกนโยบายและกํากับดูแลบางอยาง สวนที่เหลือเปน
ของภาคธุรกิจ เพราะเขาทําไดดีกวา ไวกวา ยืดหยุนกวา ประสิทธิภาพสูงกวา ขอมูลเยอะกวา แตแบบที่
ภาคธุรกิจเคลื่อนอยูทุกวันนี้ไมไดมุงเนนการกระจายผลประโยชน ดังนั้น สหกรณจึงเปนหนทางในการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจในทุกวันนี้ เมื่อเราทํางานมาเรื่อย ๆ เราก็เห็นตัวแบบสหกรณที่ใช เราก็ตองทําใหมากขึ้น
เรื่อย ๆ
2. สมรรถนะสูง กลาวอยางรูปธรรม คือ มีทักษะการจัดการ มีระบบคิด มีจินตนาการ
การที่จะประสบความสําเร็จจะตองมีจินตนาการถึงอะไรบางอยาง สรางระบบคิดเพื่อไปสูเปาหมายนั้น
และสรางทักษะการจัดการใหสามารถทําไดตามจินตนาการ
3. การเรียนรู การฟง การดูงานเปนเพียงการรับขอมูล การเรียนรูเกิดจากการคิด และ
เปนของ ๆ ทาน ถานไมคิด ทานก็ตองรับผิดชอบกับอนาคตตัวเอง กระบวนการคิดถึงจินตนาการ ที่
สําคัญที่สุด คือ การตั้งคําถามที่ถูกตอง การตั้งคําถามตองมีจินตนาการ คือ คิดจากผลที่ตองการไปหา
เหตุ มีใครเรื่องนี้แลวประสบความสําเร็จบาง แลวสิ่งนั้นเขากับบริบทเรื่องของเราหรือไม เรื่องพวกนี้ไม
อยูในระบบการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยไมจัด นักสงเสริมไมไดทํา แตคนที่ทําไดก็อยางเชนพอวิขัย ที่
จินตนาการวาใหลูกมีรายได เมื่อไมไดจบปริญญา
จากการตั้งคําถามใหถูกไปสูการเรียนรูเฉพาะเรื่อง การจัดการ การผลิต การแปรรูป
การตลาด เรื่องพวกนี้อาจหาไดในอินเทอรเน็ต แตเรื่องการตั้งถามนี่ไมคนตั้งให และเราเองก็ตั้งคําถาม
กันไมคอยถูกตอง ก็ทําใหเราคิดและแกปญหาแตเรื่องเล็ก ๆ ไมคิดภาพใหญที่จะไปขางหนา
การเรีย นรูเปน เรื่องหนึ่งที่สั่งใหเกิด ไมได ไมตองรอนโยบายปฏิรูป ใด ๆ การเรียนรูที่จะ
เปลี่ยนจินตนาการของเรา อาจวัดงาย ๆ เชน ถาวันนี้เราทําแลวลูกหลานไมคิดสานตอ แสดงวาเรายังไม
ประสบความสําเร็ จ ถเรามาจุด ที่คนรุน ไหมเขามาแลว เราก็ตอบไดวานี่จะเปนอนาคตของเขา การ
เรียนรูของรุนลูก คือ การตอยอดจากรุนพอแม ตอนนี้เรากําลังตองการนักจัดการรุนใหม
จึงอยากย้ําวา การเรียนรูเปนหัวใจของการปฏิรูป และการเรียนรูเปนเรื่องของทาน
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ดร.สีลาภรณทําใหเราเห็นวาเรามีสิ่งที่สําคัญที่สุดอยูกับตัว เราอาจตองคิดตอในเรื่องของ
การแบงปนวาสิ่งที่เรามีอยูกับตัวนี้ ใครจะมาเรียนรูจากเราไดบาง นอกจากนี้
ขอเชิญพอวิชัย อยากรูเรื่องลูกของพอวิชัยวาเปนอยางไร
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เราคิดยอนหลังแลวเห็นสภาพวาเกษตรกรอายุมากขึ้น เปนปญหาระดับอาเซียน วาไมมี
เกษตรกร แลวถาเราจะพัฒนาคนจะเอาคนที่ไหนมาพัฒนา เพราะคนเขาเมืองสูการศึกษาแบบใหมกัน
มาก ทําใหมองเห็นวิถีชีวิต การเกษตรเปนเรื่องรองลงไป เชนเดียวกับที่เรามองวาสหกรณเปนเรื่องรอง
แตเราก็ทิ้งการเกษตรไมได ตอนที่คิดก็ 15 ป มาแลว เพื่อน ๆ ที่ทําราชการถาจะเกษียณกอนก็ตองรอ
อายุราชการ 25 ป แตวาตัวเองเปนเกษตรกรมา 15 ป ก็เลิกแลว เพราะมีลูกชายมาสานงานตอซึ่งเปน
ผลมาจาการคิดใหมทําใหมกับระบบการศึกษา
ทีนี้วิธีการจัดการวาจัดการกับกระบวนความคิดอยางไร จะมั่งไปเปลี่ยนวิธีคิดหรือทัศนคติ
ทัศนคติในสังคมการศึกษามุงเนนวาถาจบก็ตองไปทํางานในบริษัทไมไดคิดวาถาจบแลวจะกลับไปทํา
เกษตร ที่ผานมาปแลว เรารับนักศึกษาสาขาพืชสวนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 4 คน
เขาสูโครงการ พอสรุปเวทีใหเด็ก ๆ ตอนจบ เลยเขาใจวามหาวิทยาลัยตองการใหเด็กมีทักษะ ถาจะเอา
ทักษะไมตองมาก็ได เพราะสามารถไปหาเอาจากการทํางาน แตสิ่งที่เราใหมีมากกวานั้น เราใหวิธีคิด
เราใหทัศนคติใหมกลับไป แตจะใชไดหรือไม อยูที่ตัวผูเรียน
เราไดทําโครงการในพื้นที่ เรียกวา “ทายาทเกษตรสูทายาทสหกรณ” สหกรณนี้อายุของ
คณะกรรมการดําเนินการตางก็อายุประมาณ 70 ป ขึ้นไปกันทุกคน คณะกรรมการใหม ๆ ไมมีเขาไป
ทําไมเรายอนกลับมาที่คน เพราะเราตองการรักษาคนไว พยายามนําคนเขาไปเรียนรูกับเรา
สอดคลองกับแนวทางของอาจารยทั้งสองทาน เราก็จะทําตอไป เราเองกําลังมองถึงวาจะใชคนที่เรามี
อยู และดึงเครือขายจากขางนอกเขาไป ตอนนี้กําลังจะทดสอบกับนิสิตอีกสักรุน ใหองคความรูกับวิธีคิด
แลวใหเขานําเอากลับไปใชในพื้นที่ ความรูที่เราใหไปนั้น เกิดจากการทําเราลงปฏิบัติจนไดมาเปนองค
ความรู เสมือนวันนี้ตองตั้งคําถาม เราไมตองการใหไปหาวิธีจากเรา เราไมไดให เราใหหลักการคิด วิธี
คิด ไมไดบอกสูตรสําเร็จให เราสอนใหเด็กไปหาความรูเอง แลวมาสรุปบทเรียนใหเราฟง จากนั้นชี้สิ่งที่
ควรและไมควรให ที่เราสรุปไดคือ เด็กขาดการวิเคราะห คิดหนาไมถึง คิดไดทีละเรื่อง
คงฝากไววาสิ่งที่เราตองทบทวน เราตองมาดูตัวเองวาเราทําในแนวทางของสหกรณ ใน
อุดมการณของสหกรณแลวหรือไม
คุณนาตยา แวววีรคุปต
ถามพอวิชัยเพิ่มเติมวาอะไรเปนสมรรถนะสูงหรือปญหา/อุปสรรคของสหกรณไทย
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วันนี้ไมไดเปนสมาชิกแลว แตเคยเปนสหกรณสหกรณมา 2 สหกรณแลวก็ออกมา เพราะ
สงสัยวาทําไมวิธีการสหกรณ อุดมการณสหกรณถึงไมตรง เราคิดวาเขาใจถูกวาสหกรณตองรวมมือกัน
ประชาธิปไตยสหกรณใชจริงหรือไม พอเขาไปอีกแลวเจ็บตัว หมดทุน ก็เลยออกอีก จากนั้น ก็ใหภรรยา
เขาไปเปนสมาชิก เพื่อประโยชนในการทําธุรกิจ
ทีนี้เราก็เลยมาเปนคนนอกสหกรณแลวทํางานสหกรณ ไมเปนสมาชิก ไมเปนอะไรเลย แต
ประสบความสําเร็จ แลวทํางานตาอุดมการณสหกรณ โดยทํางานในเรื่องการสงเสริมสหกรณ รวม
กิจกรรมกับสหกรณ สหกรณก็แคความรวมมือ
วั น นี้ ส หกรณที่ ผมรว มกิจกรรม เขาเดิน ไปทางที่ ผมคิด ตนเองก็เ ป น เครื่อ งจัก รหนึ่ งใน
สหกรณเทานั้น ทํางานอะไรจะไปเสริมสหกรณ สังคมได
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จากที่ไดฟงมุมมองที่เห็นวาสหกรณถูกปลอยปละละเลย ไมไดทําตามหลักการที่ควรจะเปน
ทําสหกรณไมเปนไปตามที่สมาชิกคาดหวัง นี่คือปญหา ณ เวลานี้ ใชหรือไม
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ทําอยางไรจะสงองคค วามรูไ ปสูสมาชิก สหกรณในฐานะคนสวนใหญของสังคม คงเปน
หนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณที่จะตองทบทวนแนวทางการสงเสริมวามาถูกทางหรือไม วันนี้สหกรณ
ขับเคลื่อนไมดี เพราะความรูสงกันไมถึง แตมีอยู คําถามคือจะสงองคความรูนั้นไปใหถึงไดอยางไร ผาน
กรรมการดํ า เนิ น การ หรื อ ผ า นนั ก ส ง เสริ ม สหกรณ บางที ส ง โดยนโยบาย ได ตั ว ชี้ วั ด แต ส มาชิ ก
ระดั บ พื้น ฐานกลั บ ไมถึง สว นที่ตอนไดเ พราะคอยวิ่งหา ไมไ ดเ ปน ฝายรอรับ ความรู พอเขาแลว เจอ
สมาชิกที่คิดตาง คิดแตละเพิ่มวงเงินกูยืม แบบนี้คุยกันไมรูเรื่อง เราไมขัดแยง แตถอยออกมาทําสิ่งที่เรา
ทําได
คุณนาตยา แวววีรคุปต
เราไดเห็นรูปธรรมของสหกรณ เกษตรกร จะใหภาพในอุดมคติเกิดขึ้นได ตองทําอะไรหลาย
อยาง ในการหนุนเสริมสิ่งที่เรียกวาสมรรถนะ
ผูเกี่ยวของกับสหกรณก็มีภาคธุรกิจดวย จึงอยากใหคุณอรุษเลาใหฟงวามองเห็นการเติม
เต็มศักยภาพของสหกรณใหมีสมรรถนะสูง อะไรควรนํามาคิดตอในเวทีนี้
คุณอรุษ นวราช
กลุมธุรกิจชิงคุณคาสามพรานก็เปนสหกรณรูปแบบหนึ่งแตเปนสหกรณโดยธรรมชาติ ในโลก
ของเรามีกรอบมากมายที่ฝนธรรมชาติ และกรอบเหลานี้เองทําใหเราไปไมถึงจุดที่เราจะไป
การเรื่องกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานเกิดจากความพยายามที่จะทําธุรกิจเพื่อหาผักและ
ผลไมและขาวอินทรียใหกับลูกคาโรงแรมของเรา เราพยายามหาความรู หาคน หาอาจารยมาชวยเรา
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แตผมมาองวาความรูที่มรจากขางนอกชวยเหลือเราไดครึ่งเดียว ความรูจริง ๆ เกิดจากการที่เราลงมือ
ทํา
สิ่งสํ าคัญ ในการขับเคลื่อนธุ รกิจ อยางแรกคือ ความเชื่อ ความเชื่อ วาเกษตรอินทรียคือ
ทางออกทางเดี ย วของเกษตรกร ไม จํ า เป น ต อ งใชส ารเคมี เรามองว า ภาคี ธุ ร กิ จ ของโรงแรม การ
ชวยเหลืออาจจะทําไดไมนาน แตถาชว ยเพีย งชว งแรก แลว ปลอยใหเดินไปเองบนพื้นฐานของความ
ซื่ อ สั ต ย ผมมองว า ธุ ร กิ จ ตรงนี้ ไ ม ไ ด เ ป น อะไรที่ ซั บ ซ อ น เราแค อ ยากจะเชื่ อ มผู กิ น อาหารใน
กรุงเทพมหานครฯ กับผูปลูก เปนโซสั้น ๆ
การปฏิรูปคือการออกนอกกรอบ คือการเปลี่ยนแปลง ถาเรายังทําตามกรอบ ไมยอมออก
จากเกษตรเคมีเปนอินทรีย ภาครัฐก็ยังสนับสนุนปตอป ไมไดมองภาพยาว เอกชนก็ยังมองแคธุรกิจของ
ตัวเอง แลวเมื่อไรเรื่องนี้จะเกิดขึ้น ก็เลยมองวาถาทุกคนมารวมกันในการขับเคลื่อน เชน กลุมธุรกิจเชิง
คุณคาสามพราน แตเดิมก็มีแคสวนสามพราน เกษตรกร มาทําตลาดสุขใจเปนตลาดทางรวม ตอนนี้
ภาคีมากขึ้น เพราะความเชื่อรวมกันมีมากขึ้น และจะเปนพลังในการผานพนอุปสรรคตาง ๆ ไปได
ตอนนี้โครงการพยายามเชื่อมตลาดกับเกษตรกร เชื่อมเกษตรกรกับคนในกรุเทพมหานคร
เชนตอนนี้มีโรงแรมสนใจเขามาเปนภาคีกับเกษตรกรยางมีคุณคา การเชื่อมกันตองใชเวลา ตองปรับตัว
ปรับวิถีการทํางานเขาหากัน ถาเราเชื่อมได 1 โรงแรม โรงแรมที่เหลือก็จะตามมาดวย
การทําธุรกิจลักษณะนี้อยูบนพื้นฐานความสมดุล เชน การใชสารเคมีทําใหไมสมดุล หวงโซ
อุปทานก็ไมสมดุล เชน ราคาขายที่แพงเกินไป ในระยะยาว โครงการของเราสามารถเชื่อมผูปลูกใน
นครปฐมกับคนในกรุงเทพมหานครไดสําเร็จ นครปฐมเปนแหลงปลูกสินคาอินทรียที่ใหญ แลวเรื่อง
ทองเที่ยว เรื่องอื่น ๆ จะตามมา ผมชอบเวลาไปเจอเกษตรกรในพื้นที่ หลาย ๆ กลุม ไมมีสูตรตายตัวใน
สนับสนุนกลุม แตเราตองเขาไปฟงพวกเขา ไปเขาใจ ไปอยางอยางตอเนื่อง การใหเกษตรกรหันมาทํา
เกษตรอินทรียเปนการหลอหลอมเปนคนดี มีความซื่อสัตย มีความโลภนอยลง เชน ถามเกษตรกร
อินทรียวาทําทําไม เขาวาทําแลวมีความสุข
ตรงนี้จึงเปนทางเลือก และทางออกทางเดียวของเรา
คุณนาตยา แวววีรคุปต
ไดทราบวาคุณอรุษลงไปคุยกับเกษตรกรเพื่อหาวิธีออกแบบการชวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํา
ธุรกิจรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จนในที่สุด เกษตรกรนั้นก็เปลี่ยนตัวเองทําเกษตรอินทรีย ไมทราบวาตอนนี้
ไดผลผลิต หรือไมการรับซื้อลวงหนาอะไรหรือไม
คุณอรุษ นวราช
เรื่องไมไดรับซื้อลวงหนา เพราะเชนนั้นก็เหมือนกับการรับจํานํา การไปแทรกแซงกลไกตลาด
เปนอะไรที่ผิด ไมเปนไปตามธรรมชาติ ผมถาม ใหเคาปลูกขาวเปนนาปตามลักษณะพันธุขาว เวลาอื่นก็
ปลูกผักอยางอื่น แลวถามวาตองการขายราคาเทาไรถึงจะคุม แลวไปชวยหาตลาดที่รับซื้อได ถาเขาขาย
ไมได แสดงวาเขาตั้งราคาสูงไป เราตองใหความเปนธรรมกับผูบริโภคดวย
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คุณนาตยา แวววีรคุปต
เราไดฟงตัวอยางที่เปนรูปธรรม ทั้ง 2 เรื่อง ขอให ดร.สีลาภรณสรุปสิ่งที่ทั้ง 2 ทานกลาวมา
คือความรูอะไร สําคัญตอสมรรถนะสูงของสหกรณอยางไร
อ.สีลาภรณ บัวสาย
1) สิ่งที่ทั้ง 2 ทานเปนเรื่องจินตนาการ พอวิชัยกลาวถึงจินตนาการเรื่องที่ตอใหลูกไมจบ
ปริญญาก็ตองมีรายไดสูงได สวนคุณอรุษ จินตนาการเรื่องเกษตรอินทรียคือทางออก
อยากใหกลับไปลองคิดดูวาภาพที่อยากเห็นคืออะไร แลวคิดแบบผลเปนหาเหตุ แลวไปหา
ตัวอยางหาความรู
2) อีกเรื่องคือ โซคุณคา (Value Chain) ที่รศ.จุฑาทิพยใชไมเหมือนที่ใชในวงธุรกิจ เรื่องนี้
มาจากแนวคิ ด เรื่ อ งโซ อุ ป ทาน ที่ ค นคิ ด เป น นั ก การตลาดคิ ด ของจะส ง ตลาด ทํ า อย า งไรจะได
ประสิทธิภาพสูงที่สุด ผูบริโภคไดรับของที่ถูกตองตามตองการ ตนทุนต่ําสุด ความพึ่งพอใจสูงสุด
โซ คุ ณ ค า มากกว า นั้น ยา ยตั ว ตั้ ง มาที่ ค น ที่ฐ านการผลิ ต ดว ย คนกลางด ว ยให ทุ ก คนมี
ความสุข อยูดวยกันได โซแบบนี้เองเอาไปใชในธุรกิจสหกรณใหเกิดความแข็งแรงสวนวิธีการตองมี
อะไรบาง เปนเรื่องของงานวิจัย
จํานวนสหกรณที่มีทั้งจินตนาการ ระบบคิด และทักษะการจัดการวันนี้มีนอย และวันนี้ที่
ขยายคือขยายการสรางจินตนาการ สรางรูปแบบธุรกิจใหมเพื่อไปปลุกจินตนาการในตัวคน
กรณีของคุณอรุษ ที่สามารถไปเชื่อมโรงแรมใหญ ๆ มาเปนภาคได ใหเคายอมรับเกษตรกร
ที่กําลังปรับเปลี่ยนการทําเกษตรเปนเกษตรอินทรีย ตรงนี้คือคุณคาที่วัดไดลําบาก อยางกรณีของคุณ
อรุษ
คุณนาตยา แวววีรคุปต
อยากทราบขอมูลสหกรณและสาระแหงชาติดานการสหกรณ
คุณภาณุวัฒน ณ นครพนม
สวนของกรมสงเสริมสหกรณกับเรื่องนี้ อยากฉายภาพการพัฒนาสหกรณที่ผานมา เราได
เปลี่ยนสหกรณประเภทหาทุนมาเปนสหกรณการเกษตร แลวก็เพิ่มประเภทสหกรณมาเรื่อย ๆ จนเปน 7
ประเภท มีการพัฒนาความรูความเขาใจเรื่องสหกรณ พัฒนาทักษะการจัดการ พัฒนาการใหสินเชื่อ
การพัฒนาอยูภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ โดยฉบับที่ 1 เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2546-2549 เนนใหสหกรณ
เป น องค ก ารช ว ยเหลื อ ตนเอง ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ค า สหกรณ ให ส หกรณ มี ค วามเข ม แข็ ง พั ฒ นาคนให
ความสามารถในการจัดการ
สวนแผนที่ 2 พ.ศ. 2550-2554 มุงสรางระบบสหกรณที่มีคุณคา เพื่อนําพาสูสังคมอยูเย็น
เป น สุ ข ให ส หกรณ ต อบสนองความต อ งการของสมาชิ ก ได อ ย า งแท จ ริ ง มี ก ารพั ฒ นาผู นํ า ขี ด
ความสามารถในการจัดการของสหกรณ การสรางความรวมมือภายใตหวงโซคุณคา
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แผนที่ 3 พ.ศ. 2555-2559 มุงใหสหกรณเปนกลไกหลักในการแกปญหาเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิก เปนการดําเนินการตอจากแผนที่ 2
ภาคราชการไดผลักดันใหวาระแหงชาติดานการสหกรณเมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 วาระ
แหงชาติมุงใหประชาชนในชาติรับรูและเขาใจการสหกรณ พรอมนําไปใชในวิถีชีวิต และการดําเนินงาน
อยางแทจริงและตอเนื่อง เพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยที่วาระแหงชาตินี้ มี 5
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 เปนการเรียนรูและสรางความเขาใจใหแกประชาชน เพื่อที่จะรู เขาใจใน
หลักการ วิธีการ คุณคาสหกรณ ประโยชน และสิ่งที่จะเกิดจากการในไปใช โดยรวมกับกระทรวงศึกษา
ใหมีหลั กสู ต รในโรงเรีย น สอนสหกรณใ นโรงเรีย นรู นอกภาคการศึก ษาก็จะมีก ารเรีย นรูในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือกลุมธรรมชาติตาง ๆ
ยุทธศาสตรที่ 2 เมื่อประชาชนเขาในสหกรณ ก็จะมุงใหประชาชนนําสหกรณไปใช โดยไม
จําเปนตองจดทะเบียนเปนสหกรณ ทั้งนี้จะตองมีความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ
ยุทธศาสตรที่ 3 การเชื่อมโยงเครือขายระหวางกลุมที่ใชสหกรณ มุงสราง พัฒนาสินคาทั้ง
ในกลุมภาคสหกรณที่จดทะเบียน และกลุมธรรมชาติตาง ๆ มีการเชื่อมเครือขายในดานตาง ๆ เชน ดาน
การเงิน ถามีการเชื่อมโยงกัน สหกรณจะมีความเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสหกรณที่ความเขมแข็งที่ตองเริ่มจากภายใน โดยตองทําตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีการควบคุมภายในที่ดี บริหารความเสี่ยง พึ่งตนเองได มีความโปรงใส แลวมาเพิ่ม
ทักษะการจัดการใหสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกได แตที่สําคัญ สมาชิกตองรักและ
ศรัทธาในสหกรณดวยซึ่งวัดไดจากการมีสว นรว มของสมาชิกในสหกรณ ในดานนี้เราจึงตองการให
สหกรณดําเนินงานตามหลักการสหกรณอยางแทจริง พึ่งตัวเองไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การปฏิรูป เชน การปฏิรูปกฎหมาย ราชการ การสงเสริมสหกรณไดมีการ
ปรับเปลี่ยน สงเสริมสหกรณโดยใหตัวสหกรณเปนเปาหมาย เปนตัวชี้วัด เปนศูนยกลางในการพัฒนา
โดยใหเจาหนาที่เขาไปรวมพัฒนา โดยเตรียมความพรอมใหเจาหนาที่กอน ทําใหการสงเสริมสหกรณ
ตรงจุด ตรงความตองการของสหกรณ
คุณนาตยา แวววีรคุปต
ขอขอบคุณที่มีประโยชนตอการหารือในภาคบายใหเกิดการลงลึกในเรื่องนี้
ในชวงทายอยากใหทุกทานฝากอะไรสัก 1 นาที เพื่อภาคบาย
คุณวิชัย ประกอบทรัพย
รวมมืออยางเดียว และวิธีเรียนที่ดีที่สุดคือ การไปเรียน ไมใชวาความรูจะมาเรา
ภาณุวัฒน ณ นครพนม
คนนั้ น สํ า คั ญ คนในสหกรณ ต อ งใจรั ก มี ค วามตั้ ง ใจในการพั ฒ นาการสหกรณ ต าม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสหกรณ มีทักษะในการบริหาร และมีคุณธรรม
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คุณอรุษ นวราช
สหกรณตองหาภาคีในพื้นที่ใกล ๆ ตัว ยอมจะมีคนที่เรามองขามไป อยางที่โรงแรมทํา
ธุรกิจมา 50 กวาป ก็ไมเคยมองใหเกษตรกรรอบ ๆ เราเปนผูสงผลผลิตใหเราเลย แตไปซื้อจากพอคา
คนกลาง มหาวิทยาลัยที่อยูใกล ๆ ที่จะมาชวยเราไดในเรื่องของการถอดบทเรียน เอกชนในพื้นที่ เรา
สามารถไปชี้มุมมองการทําธุรกิจกับเขาไดในรูปของ CSR และภาครัฐก็สามารถเขามารวมกับเราได
ดร.สีลาภรณ บัวสาย
ในที่สุดแลว สิ่งที่เรียกวาความยั่งยืนมีเพียงการเรียนรูเปนเรื่องเดียวจริง ๆ เหมือนเราอาน
ออกเขียนได ทํายางไรก็เอาออกไปจากตัวเราไมได ถาไปถึงระดับระบบความคิด ทักษะ อยางไรก็จะอยู
กับเรา แลวใครก็ทําแทนเราไมได ตองทําเอง และการเรียนรูอยูในทุกคน ถาโยนทิ้งไป ก็เปนการโยน
โอกาสการสรางความยั่งยืนของตัวเอง ของเพื่อน ของกลุม
คุณนาตยา แวววีรคุปต
เรื่อ งของสหกรณ ส ะท อ นความเปน ประชาธิป ไตยในสัง คมไทยเปน อยางมาก สหกรณ
สามารถสะท อ นการมี ส ว นร ว มของคนในระบอบประชาธิ ป ไตยได เป น เวที เป น เครื่ อ งมื อ พั ฒ นา
ประชาธิปไตยในระดับชุมชน สังคม เพื่อใหเปนพื้นที่การออกแบบความเปนอยู จินตนาการของผูคนใน
สังคมนั้น ๆ ทั้งยังเปนเครื่องมือในการพึ่งพาตนเอง เครื่องมือในการสรางสวัสดิการโดยไมตองรอใคร
จึงนาจับตาวาความหวังในการพูดคุยวาจากการเรียนรูจะนําไปสูการปฏิรูปสหกรณไทยให
มีสมรรถนะสูงไดอยางไร สมรรถนะสูงที่จะกระจายออกไปอยางทั่วถึงอุดมการณสหกรณในสังคมไทย
จะตอบโจทยสังคมดวย
เลิกเสวนาเวลา 12.30 น.
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สรุปเสวนาวิชาการ การเรียนรูสูการปฏิรูปการสหกรณไทยใหมีสมรรถนะสูง
วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.
ผูรวมเสวนา
1. ดร.สีลาภรณ

2. คุณเอ็นนู

บัวสาย
ซื่อสุวรรณ

รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประธานมูลนิธิจําเนียรสาระนาค และ
ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ
3. คุณภาณุวัฒน ณ นครพนม กรมสงเสริมสหกรณ
4. คุณอรุษ
นวราช
กรรมการผูจัดการโรงแรมสามพรานริเวอรไซด
5. คุณวิชัย
ประกอบทรัพย ประธานกลุมผูปลูกผลไมคุณภาพ
สหกรณการเกษตรเขาคิชกูฎ จํากัด
6. คุณนาตยา แวววีรคุปต
บรรณาธิการขาวสังคมและนโยบายสาธารณะ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย
เริ่มเสวนาเวลา 10.30 น.
คุณนาตยา แวววีรคุปต
เปนที่ประจักษวาสหกรณเปนคําตอบของการสรางทางรอดใหกับชุมชน และในยุคของการ
ปฏิรูปมีกระแสที่พูดถึงอะไรหลาย ๆ อยาง การใชสหกรณเปนเครื่องมือการปฏิรูป เราอาจจะยังไมไดยิน
ไมไดฟงอยางชัดเจนจากการประกาศนโยบายของผูมีหนาที่ แตชวงเวลานี้เปนชวงเวลาที่พวกเราตอง
ทํางานอยางหนักในการที่จะทําใหเครื่องมือที่พวกเราเชื่อมั่นไดเปนที่ประจักษชัดมากขึ้น และการจาก
การพู ด คุ ย กั บ หลาย ๆ ท า น สหกรณ เ องก็ มี ป ระเด็ น หลาย ๆ อย า งที่จ ะต อ งปฏิ รู ป ด ว ยเหมื อ นกั น
เพราะฉะนั้นความรูที่มีอยูจะนํามาแลกเปลี่ยนกับทุกคนอยางทั่วถึง
กอ นอื่น ขอเชิญ คุ ณเอ็ น นู นําประสบการณโ ดยตรงในหลาย ๆ มิติ อยากขอใหทานนํา
ประสบการณตาง ๆ มาชว ยฉายภาพใหเ ห็ น วาถาเราจะปฏิรูป สหกรณใ หมีส มรรถนะสู งขึ้น ๆ จาก
ประสบการณของทาน เราควรทําอยางไรบาง
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
จากปณิธาน “มุงสรางคนใหสะทอนคุณคา เพื่อการพัฒนาสหกรณ” จากหัวขอในวันนี้ จึง
อยากจะย้ําวาในอดีตเราไปเนนพัฒนาเครื่องมือ เทคนิค วิธีการ แตไมไดเนนคน เราไดพบวาจากการที่
สถาบันวิชาการดานสหกรณไดทํางานกับคน ใหโอกาสคนจนมีนวัตกรรม กลุมชาวบาน กลุมเครือขาย
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เกษตรกรเกิดขึ้นมากมาย จากการใหโอกาสคน ใหคนเรียนรูรวมกัน เอาเรื่องตาง ๆ มาเปนเครื่องมือ
แมกระทั่งสหกรณเองก็เปนเครื่องมือ นําพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงใหไว เปนเรื่องที่
ใชไดตั้งแตระดับครอบครัวจนไปถึงระดับประเทศ คือ ตองเนนการพึ่งตนเอง การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
โดยมีหลักการเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ภูมิคุมกัน โดยใชความรูและคุณธรรม ที่จริง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ก็ใหไวเชนกัน แตผูที่นําแผนดังกลาวไปใชกลับคิด
แผนอยูเอง ละเลยแผนพัฒนาประเทศ ละเลยแผนพัฒนาประเทศ
ผมเนนวาทุกเรื่องมีกรอบใหญคือเศรษฐกิจพอเพียง แตเราไปพัฒนาคนกอน เพราะตอให
ทําสหกรณจนโตขนาดไหน แตถาสมาชิก ไมมีค วามรูในเรื่องเหลานี้ อาจจะเกิด หายนะ ดังเชนกรณี
สหกรณเครดิตยู เนี่ย นคลองจั่น จํากั ด การทํางานสหกรณ ประธาน กรรมการจะตอ งทํางานอยาง
ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได เนนประโยชนสุขของสมาชิก ไมใชประโยชนสุขของกรรมการ
ขอย้ําวา การปฏิรูประบบสหกรณ อันดับแรกตองเริ่มสรางคนกอน ถาไมไดสรางคน อยาง
อื่นก็ไมสําเร็จ
1. การสรางคน มีอะไรเกี่ยวของบาง นั่นคือ
1) สมาชิก สว นใหญสมาชิกสหกรณมีหลากหลายอาชีพ ตองดูวาสมาชิก เขาใจสิท ธิ
หนาที่ของการเปนสมาชิกสหกรณหรือไม เขาใจวาสหกรณตั้งมาเพื่อใคร และเปนของใคร เรื่องนี้สําคัญ
มาก ถาไมรูไมเขาใจ ไมมีสวนรวมเปนเจาของ มีแตมาเรียกรองสิทธิตาง ๆ แตหนาที่การเปนสมาชิก
ไมไดสนใจเลย
อันแรก คือ เขามาเพื่ออะไร แลวมาทํางานแบบนี้ มอบหมายใหตัวแทนทํา แลวเราได
เลือกกรรมการที่เปนคนดีและเกงหรือไม เลือกคนที่รักสมาชิกหรือไม หรือไปเชื่อคนที่บอกวาถาเลือก
เขาแลว เขาจะทําใหไดเงินปนผลเยอะ ๆ จะมีเลี้ยงโตะ ใหนูนใหนี่ สิ่งนี้เปนลักษณะของประชานิยม ไมใช
สหกรณ เพราฉะนั้นตองสรางฐานนี้ใหเกิดขึ้นกอน
2) ภาครั ฐ ขบวนการสหกรณ ข องเราทํ า งานภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ จะมี
หนวยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบ โดยเฉพาะ กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ ทําอยางไร
เราจะสรางคน สรางขาราชการที่เกี่ย วขอ งกับ สหกรณและรักสหกรณอ ยางจริงจัง อยาใหเ ปนการ
ทํางานเพื่อตําแหนง เนนการตั้งสหกรณใหไดมาก ๆ แบบเซลลแมน แตไมมี after service ไมมีบริการ
หลังการขาย แลวทําอยางไรที่ใชเครื่องวัดตาง ๆ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณเพื่อวัดวาสหกรณใดมี
ปญหาอยางใดหรือไม เพื่อปองกัน
ดั ง นั้ น ต อ งสร า งระบบประเมิ น ผลข า ราชการ 2 กรมนี้ ให มี ร ะบบประเมิ น ผลที่ ดี
ขาราชการรักประชาชน รักสหกรณ
3) พอคา นักธุรกิจ กลาวคือ เราทําสหกรณยอมตองมีการเชื่อมโยงกับพอคาอยูแลว
ทําอยางไรจะสรางพอคาที่มีจิตสํานึกมุงเนนการคาที่เปนธรรม ไมใชเอาเปรียบ ทํางานเชื่อมกัน จึงอยาก
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ฝากวานาจะสรางบรรยากาศความรักและความรู ที่จะตองชวยให เกษตรกร สมาชิก พอคา ขาราชการ
รวมกันได
4) นักวิชาการ ทําอยางไรจะสรางความรู งานวิชาการที่มาตอบโจทยความตองการของ
ชาวบาน ของสมาชิก
2. เสริมระบบ ระบบการจัดการ ไมวาจะเปนการเงิน การบัญชีตาง ๆ ซึ่งเปนจุดออนของ
สหกรณเยอะแยะ ระบบที่ไมโปรงใส ไมเปนปจจุบันจะเปนชองทางใหเกิดการทุจริต เราทําสหกรณเปน
การรวมเอาเงินคนหลาย ๆ คนมารวมกัน และถาไมมีระบบที่โปรงใส ก็เหมือนมีปลวกมาแอบกินบานเรา
ระบบตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมจัดการ ทําอยางไรใหโปรงใส ควบคุม บริหารความเสี่ยง
3. ปรับ โครงสราง โครงสรางของการสหกรณไ ทย ใครจะทําหนาที่อ ะไร ภาครัฐ ตอง
ยอมรับการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ใหพื้นที่มีอํานาจนี้เพิ่มขึ้น อยาเอาอํานาจไวที่สวนกลางมาก
เกินไป ใหภาครัฐควรทําหนาที่เปนเพียงผูกํากับดูแล ไมใชผูควบคุม
4. นวัตกรรม ในโลกของการเปลี่ยนแปลง ถาคุณยังทําเหมือนเดิมเรื่อย ๆ ไมมีนวัตกรรม
ใหม ๆ เลย อยางนี้มีปญหา ทําอยางไรจึงจะมีนวัตกรรมใหมเพื่อตอสูกับความเปลี่ยนแปลง และพรอม
รับความเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น 4 เรื่องเปนหัวใจสําคัญในการปฏิรูป ขอย้ําอีกครั้งวา ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช
เรื่องการสรางคน ใชความรักและความรู และทํางานรวมกัน จึงจะปฏิรูปได และยืนยันตอไปวา ไมตอง
รอ เริ่มลงมือทําดวยตัวเรา ในกระบวนการของเรา สิ่งที่ทําไดเลยและไมตองรอ ทําในขอบเขตอํานาจ
ของเรา สวนใหญกลุมมักจะขอ อันนี้ผิด การปฏิรูปตองเริ่มจากตัวเรา เราตอง
1) ทําเอง คือ เราควรอะไร
2) ทํารวม จะจับมือกับใคร รวมกันทํา รวมกันเรียนรู โดยกระจายของดี ใหคนดีกระจาย
ความดี
3) ทําขอ ขอความชวยเหลือ แตตองเปนบทสุดทาย ไมใชอะไร ๆ ก็จะขอกอน เพราะผูให
ไมไดตองการใหความชวยเหลือคนที่ออนแอจนเกินไป แตสนใจคนที่ประสบความสําเร็จพอสมควรแลว
อยากฝากวา สรางคน เสริมระบบ ปรับโครงสราง หนุนนวัตกรรม
คุณนาตยา แวววีรคุปต
คุณเอ็นนูพูดใหเห็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การสรางคน สรางระบบ ปรับโครงสรางและ
วัฒนธรรม และหลักคิดสําคัญ คือ ทําเอง ทํารวม ทําขอ
ลําดับ ตอไป เรียนเชิญ ดร.สีล าภรณ ในฐานะผูนําความรูและการปฏิบัติมาพัฒนาองค
ความรู อาจารยมองเห็นอะไรหลาย ๆ อยางเกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจารยมีคําสําคัญ 3 คํา พรอมทั้งอยาก
เสนออะไรบางอยางดวย
ดร.สีลาภรณ บัวสาย
ในเรื่องนี้มีคําสําคัญ 3 คํา คือ การเรียนรู สหกรณ สมรรถนะสูง
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1. สหกรณ คนทํ าจะงานเรื่อ งชุมชนเขม แข็งไมทํา เรื่อ งสหกรณไ ม ไ ด เพราะหัว ใจของ
สหกรณคือชุมชน คือการชวยเหลือและพึ่งพากัน คําถามก็คือทําไม นั่นก็เพราะตนคิดวาสหกรณเปน
รูปแบบของธุรกิจแบบที่ก ระจายผลประโยชนก ลับ สูคนหมูมาก กระจายใหแกเ ฉพาะเจา แมกระทั่ง
บริษั ทมหาชนจํ ากั ด ผูถือ หุนก็ ไมไดมีความคิดรวมกัน โครงสรางสหกรณเ กิด จากฐานคนมารวมตัว
ชวยเหลือกัน กระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม พอทําเรื่องนี้ก็จะนําไปสูเรื่องอื่น ๆ เชน สิ่งแวดลอม
และเกิดความยั่งยืน หากคิดถึงเรื่องประโยชนยอย ๆ ตอไป ก็จะเกิดปญหาเรื่องธรรมาภิบาล
ปญหา คือ เราขึ้นตนสหกรณ เริ่มตรงไหน และพอไดทํางานทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
สหกรณก็พบวา เราเริ่มตนกันผิด
เกิดผิด คือ สหกรณไทยเกิดโดยการออกกฎหมาย วางกฎระเบียบ ถากลุมคนไมขอจด
ทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณ ก็จะไมไดรับการดูแล ซึ่งเปนเรื่องที่ผิด เขามาจดทะเบียน เพราะอยากได
อะไรบางอยางที่รัฐ จะให แตจิต ที่คิด จะพึ่งตนเองไมเ กิด ขึ้น สหกรณตอ งเกิ ด ที่จิต จิต ต อ งเกิด กอ น
กลาวคือ อุดมการณสหกรณตองเกิดขึ้นกอนในคนกอน เมื่อเราเริ่มทํางานมา เราก็พยายามรูปแบบ
ใหม ๆ ที่จะใหสหกรณเปนที่พึ่งไดจริง ๆ
การปฏิรูปเศรษฐกิจ รัฐทําไดเพียงออกนโยบายและกํากับดูแลบางอยาง สวนที่เหลือเปน
ของภาคธุรกิจ เพราะเขาทําไดดีกวา ไวกวา ยืดหยุนกวา ประสิทธิภาพสูงกวา ขอมูลเยอะกวา แตแบบที่
ภาคธุรกิจเคลื่อนอยูทุกวันนี้ไมไดมุงเนนการกระจายผลประโยชน ดังนั้น สหกรณจึงเปนหนทางในการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจในทุกวันนี้ เมื่อเราทํางานมาเรื่อย ๆ เราก็เห็นตัวแบบสหกรณที่ใช เราก็ตองทําใหมากขึ้น
เรื่อย ๆ
2. สมรรถนะสูง กลาวอยางรูปธรรม คือ มีทักษะการจัดการ มีระบบคิด มีจินตนาการ
การที่จะประสบความสําเร็จจะตองมีจินตนาการถึงอะไรบางอยาง สรางระบบคิดเพื่อไปสูเปาหมายนั้น
และสรางทักษะการจัดการใหสามารถทําไดตามจินตนาการ
3. การเรียนรู การฟง การดูงานเปนเพียงการรับขอมูล การเรียนรูเกิดจากการคิด และ
เปนของ ๆ ทาน ถานไมคิด ทานก็ตองรับผิดชอบกับอนาคตตัวเอง กระบวนการคิดถึงจินตนาการ ที่
สําคัญที่สุด คือ การตั้งคําถามที่ถูกตอง การตั้งคําถามตองมีจินตนาการ คือ คิดจากผลที่ตองการไปหา
เหตุ มีใครเรื่องนี้แลวประสบความสําเร็จบาง แลวสิ่งนั้นเขากับบริบทเรื่องของเราหรือไม เรื่องพวกนี้ไม
อยูในระบบการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยไมจัด นักสงเสริมไมไดทํา แตคนที่ทําไดก็อยางเชนพอวิขัย ที่
จินตนาการวาใหลูกมีรายได เมื่อไมไดจบปริญญา
จากการตั้งคําถามใหถูกไปสูการเรียนรูเฉพาะเรื่อง การจัดการ การผลิต การแปรรูป
การตลาด เรื่องพวกนี้อาจหาไดในอินเทอรเน็ต แตเรื่องการตั้งถามนี่ไมคนตั้งให และเราเองก็ตั้งคําถาม
กันไมคอยถูกตอง ก็ทําใหเราคิดและแกปญหาแตเรื่องเล็ก ๆ ไมคิดภาพใหญที่จะไปขางหนา
การเรีย นรูเปนเรื่องหนึ่งที่สั่งใหเกิด ไมได ไมตองรอนโยบายปฏิรูป ใด ๆ การเรียนรูที่จะ
เปลี่ยนจินตนาการของเรา อาจวัดงาย ๆ เชน ถาวันนี้เราทําแลวลูกหลานไมคิดสานตอ แสดงวาเรายังไม
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ประสบความสําเร็จ ถาเรามาจุดที่คนรุนไหมเขามาแลว เราก็ตอบไดวานี่จะเปนอนาคตของเขา การ
เรียนรูของรุนลูก คือ การตอยอดจากรุนพอแม ตอนนี้เรากําลังตองการนักจัดการรุนใหม จึงอยากย้ําวา
การเรียนรูเปนหัวใจของการปฏิรูป และการเรียนรูเปนเรื่องของทาน
คุณนาตยา แวววีรคุปต
ดร.สีลาภรณทําใหเราเห็นวาเรามีสิ่งที่สําคัญที่สุดอยูกับตัว เราอาจตองคิดตอในเรื่องของ
การแบงปนวาสิ่งที่เรามีอยูกับตัวนี้ ใครจะมาเรียนรูจากเราไดบาง นอกจากนี้
ขอเชิญพอวิชัย อยากรูเรื่องลูกของพอวิชัยวาเปนอยางไร
คุณวิชัย ประกอบทรัพย
เราคิดยอนหลังแลวเห็นสภาพวาเกษตรกรอายุมากขึ้น เปนปญหาระดับอาเซียน วาไมมี
เกษตรกร แลวถาเราจะพัฒนาคนจะเอาคนที่ไหนมาพัฒนา เพราะคนเขาเมืองสูการศึกษาแบบใหมกัน
มาก ทําใหมองเห็นวิถีชีวิต การเกษตรเปนเรื่องรองลงไป เชนเดียวกับที่เรามองวาสหกรณเปนเรื่องรอง
แตเราก็ทิ้งการเกษตรไมได ตอนที่คิดก็ 15 ป มาแลว เพื่อน ๆ ที่ทําราชการถาจะเกษียณกอนก็ตองรอ
อายุราชการ 25 ป แตวาตัวเองเปนเกษตรกรมา 15 ป ก็เลิกแลว เพราะมีลูกชายมาสานงานตอซึ่งเปน
ผลมาจาการคิดใหมทําใหมกับระบบการศึกษา
ทีนี้วิธีการจัดการวาจัดการกับกระบวนความคิดอยางไร จะมั่งไปเปลี่ยนวิธีคิดหรือทัศนคติ
ทัศนคติในสังคมการศึกษามุงเนนวาถาจบก็ตองไปทํางานในบริษัทไมไดคิดวาถาจบแลวจะกลับไปทํา
เกษตร ที่ผานมาปแลว เรารับนักศึกษาสาขาพืชสวนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 4 คน
เขาสูโครงการ พอสรุปเวทีใหเด็ก ๆ ตอนจบ เลยเขาใจวามหาวิทยาลัยตองการใหเด็กมีทักษะ ถาจะเอา
ทักษะไมตองมาก็ได เพราะสามารถไปหาเอาจากการทํางาน แตสิ่งที่เราใหมีมากกวานั้น เราใหวิธีคิด
เราใหทัศนคติใหมกลับไป แตจะใชไดหรือไม อยูที่ตัวผูเรียน
เราไดทําโครงการในพื้นที่ เรียกวา “ทายาทเกษตรสูทายาทสหกรณ” สหกรณนี้อายุของ
คณะกรรมการดําเนินการตางก็อายุประมาณ 70 ป ขึ้นไปกันทุกคน คณะกรรมการใหม ๆ ไมมีเขาไป
ทําไมเรายอนกลับมาที่คน เพราะเราตองการรักษาคนไว พยายามนําคนเขาไปเรียนรูกับเรา
สอดคลองกับแนวทางของอาจารยทั้งสองทาน เราก็จะทําตอไป เราเองกําลังมองถึงวาจะใชคนที่เรามี
อยู และดึงเครือขายจากขางนอกเขาไป ตอนนี้กําลังจะทดสอบกับนิสิตอีกสักรุน ใหองคความรูกับวิธีคิด
แลวใหเขานําเอากลับไปใชในพื้นที่ ความรูที่เราใหไปนั้น เกิดจากการทําเราลงปฏิบัติจนไดมาเปนองค
ความรู เสมือนวันนี้ตองตั้งคําถาม เราไมตองการใหไปหาวิธีจากเรา เราไมไดให เราใหหลักการคิด วิธี
คิด ไมไดบอกสูตรสําเร็จให เราสอนใหเด็กไปหาความรูเอง แลวมาสรุปบทเรียนใหเราฟง จากนั้นชี้สิ่งที่
ควรและไมควรให ที่เราสรุปไดคือ เด็กขาดการวิเคราะห คิดหนาไมถึง คิดไดทีละเรื่อง
คงฝากไววาสิ่งที่เราตองทบทวน เราตองมาดูตัวเองวาเราทําในแนวทางของสหกรณ ใน
อุดมการณของสหกรณแลวหรือไม
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คุณนาตยา แวววีรคุปต
ถามพอวิชัยเพิ่มเติมวาอะไรเปนสมรรถนะสูงหรือปญหา/อุปสรรคของสหกรณไทย
พอวิชัย ประกอบทรัพย
วันนี้ไมไดเปนสมาชิกแลว แตเคยเปนสหกรณสหกรณมา 2 สหกรณแลวก็ออกมา เพราะ
สงสัยวาทําไมวิธีการสหกรณ อุดมการณสหกรณถึงไมตรง เราคิดวาเขาใจถูกวาสหกรณตองรวมมือกัน
ประชาธิปไตยสหกรณใชจริงหรือไม พอเขาไปอีกแลวเจ็บตัว หมดทุน ก็เลยออกอีก จากนั้น ก็ใหภรรยา
เขาไปเปนสมาชิก เพื่อประโยชนในการทําธุรกิจ
ทีนี้เราก็เลยมาเปนคนนอกสหกรณแลวทํางานสหกรณ ไมเปนสมาชิก ไมเปนอะไรเลย แต
ประสบความสําเร็จ แลวทํางานตาอุดมการณสหกรณ โดยทํางานในเรื่องการสงเสริมสหกรณ รวม
กิจกรรมกับสหกรณ สหกรณก็แคความรวมมือ
วั น นี้ ส หกรณที่ ผมรว มกิจกรรม เขาเดิน ไปทางที่ ผมคิด ตนเองก็เ ป น เครื่อ งจัก รหนึ่ งใน
สหกรณเทานั้น ทํางานอะไรจะไปเสริมสหกรณ สังคมได
คุณนาตยา แวววีรคุปต
จากที่ไดฟงมุมมองที่เห็นวาสหกรณถูกปลอยปละละเลย ไมไดทําตามหลักการที่ควรจะเปน
ทําสหกรณไมเปนไปตามที่สมาชิกคาดหวัง นี่คือปญหา ณ เวลานี้ ใชหรือไม
คุณวิชัย ประกอบทรัพย
ทําอยางไรจะสงองคค วามรูไ ปสูสมาชิก สหกรณในฐานะคนสวนใหญของสังคม คงเปน
หนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณที่จะตองทบทวนแนวทางการสงเสริมวามาถูกทางหรือไม วันนี้สหกรณ
ขับเคลื่อนไมดี เพราะความรูสงกันไมถึง แตมีอยู คําถามคือจะสงองคความรูนั้นไปใหถึงไดอยางไร ผาน
กรรมการดํ า เนิ น การ หรื อ ผ า นนั ก ส ง เสริ ม สหกรณ บางที ส ง โดยนโยบาย ได ตั ว ชี้ วั ด แต ส มาชิ ก
ระดั บ พื้น ฐานกลั บ ไมถึง สว นที่ตอนไดเ พราะคอยวิ่งหา ไมไ ดเ ปน ฝายรอรับ ความรู พอเขาแลว เจอ
สมาชิกที่คิดตาง คิดแตละเพิ่มวงเงินกูยืม แบบนี้คุยกันไมรูเรื่อง เราไมขัดแยง แตถอยออกมาทําสิ่งที่เรา
ทําได
คุณนาตยา แวววีรคุปต
เราไดเห็นรูปธรรมของสหกรณ เกษตรกร จะใหภาพในอุดมคติเกิดขึ้นได ตองทําอะไรหลาย
อยาง ในการหนุนเสริมสิ่งที่เรียกวาสมรรถนะ
ผูเกี่ยวของกับสหกรณก็มีภาคธุรกิจดวย จึงอยากใหคุณอรุษ เลาใหฟงวามองเห็นการเติม
เต็มศักยภาพของสหกรณใหมีสมรรถนะสูง อะไรควรนํามาคิดตอในเวทีนี้
คุณอรุษ นวราช
กลุมธุรกิจชิงคุณคาสามพรานก็เปนสหกรณรูปแบบหนึ่งแตเปนสหกรณโดยธรรมชาติ ใน
โลกของเรามีกรอบมากมายที่ฝนธรรมชาติ และกรอบเหลานี้เองทําใหเราไปไมถึงจุดที่เราจะไป
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การเรื่องกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพรานเกิดจากความพยายามที่จะทําธุรกิจเพื่อหาผักและ
ผลไมและขาวอินทรียใหกับลูกคาโรงแรมของเรา เราพยายามหาความรู หาคน หาอาจารยมาชวยเรา
แตผมมาองวาความรูที่มรจากขางนอกชวยเหลือเราไดครึ่งเดียว ความรูจริง ๆ เกิดจากการที่เราลงมือ
ทํา
สิ่งสํ าคัญ ในการขับเคลื่อนธุ รกิจ อยางแรกคือ ความเชื่อ ความเชื่อ วาเกษตรอินทรียคือ
ทางออกทางเดี ย วของเกษตรกร ไม จํ า เป น ต อ งใชส ารเคมี เรามองว า ภาคี ธุ ร กิ จ ของโรงแรม การ
ชวยเหลืออาจจะทําไดไมนาน แตถาชว ยเพีย งชว งแรก แลว ปลอยใหเดินไปเองบนพื้นฐานของความ
ซื่ อ สั ต ย ผมมองว า ธุ ร กิ จ ตรงนี้ ไ ม ไ ด เ ป น อะไรที่ ซั บ ซ อ น เราแค อ ยากจะเชื่ อ มผู กิ น อาหารใน
กรุงเทพมหานครฯ กับผูปลูก เปนโซสั้น ๆ
การปฏิรูปคือการออกนอกกรอบ คือการเปลี่ยนแปลง ถาเรายังทําตามกรอบ ไมยอมออก
จากเกษตรเคมีเปนอินทรีย ภาครัฐก็ยังสนับสนุนปตอป ไมไดมองภาพยาว เอกชนก็ยังมองแคธุรกิจของ
ตัวเอง แลวเมื่อไรเรื่องนี้จะเกิดขึ้น ก็เลยมองวาถาทุกคนมารวมกันในการขับเคลื่อน เชน กลุมธุรกิจเชิง
คุณคาสามพราน แตเดิมก็มีแคสวนสามพราน เกษตรกร มาทําตลาดสุขใจเปนตลาดทางรวม ตอนนี้
ภาคีมากขึ้น เพราะความเชื่อรวมกันมีมากขึ้น และจะเปนพลังในการผานพนอุปสรรคตาง ๆ ไปได
ตอนนี้โครงการพยายามเชื่อมตลาดกับเกษตรกร เชื่อมเกษตรกรกับคนในกรุเทพมหานคร
เชนตอนนี้มีโรงแรมสนใจเขามาเปนภาคีกับเกษตรกรยางมีคุณคา การเชื่อมกันตองใชเวลา ตองปรับตัว
ปรับวิถีการทํางานเขาหากัน ถาเราเชื่อมได 1 โรงแรม โรงแรมที่เหลือก็จะตามมาดวย
การทําธุรกิจลักษณะนี้อยูบนพื้นฐานความสมดุล เชน การใชสารเคมีทําใหไมสมดุล หวงโซ
อุปทานก็ไมสมดุล เชน ราคาขายที่แพงเกินไป ในระยะยาว โครงการของเราสามารถเชื่อมผูปลูกใน
นครปฐมกับคนในกรุงเทพมหานครไดสําเร็จ นครปฐมเปนแหลงปลูกสินคาอินทรียที่ใหญ แลวเรื่อง
ทองเที่ยว เรื่องอื่น ๆ จะตามมา ผมชอบเวลาไปเจอเกษตรกรในพื้นที่ หลาย ๆ กลุม ไมมีสูตรตายตัวใน
สนับสนุนกลุม แตเราตองเขาไปฟงพวกเขา ไปเขาใจ ไปอยางอยางตอเนื่อง การใหเกษตรกรหันมาทํา
เกษตรอินทรียเปนการหลอหลอมเปนคนดี มีความซื่อสัตย มีความโลภนอยลง เชน ถามเกษตรกร
อินทรียวาทําทําไม เขาวาทําแลวมีความสุข
ตรงนี้จึงเปนทางเลือก และทางออกทางเดียวของเรา
คุณนาตยา แวววีรคุปต
ไดทราบวาคุณอรุษลงไปคุยกับเกษตรกรเพื่อหาวิธีออกแบบการชวยเหลือเกื้อกูลกันในการ
ทําธุรกิจรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จนในที่สุด เกษตรกรนั้นก็เปลี่ยนตัวเองทําเกษตรอินทรีย ไมทราบวา
ตอนนี้ไดผลผลิต หรือไมการรับซื้อลวงหนาอะไรหรือไม
คุณอรุษ นวราช
เรื่องไมไดรับซื้อลวงหนา เพราะเชนนั้นก็เหมือนกับการรับจํานํา การไปแทรกแซงกลไก
ตลาดเปนอะไรที่ผิด ไมเปนไปตามธรรมชาติ ผมถาม ใหเคาปลูกขาวเปนนาปตามลักษณะพันธุขาว เวลา
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อื่นก็ปลูกผักอยางอื่น แลวถามวาตองการขายราคาเทาไรถึงจะคุม แลวไปชวยหาตลาดที่รับซื้อได ถา
เขาขายไมได แสดงวาเขาตั้งราคาสูงไป เราตองใหความเปนธรรมกับผูบริโภคดวย
คุณนาตยา แวววีรคุปต
เราไดฟงตัวอยางที่เปนรูปธรรม ทั้ง 2 เรื่อง ขอให ดร.สีลาภรณสรุปสิ่งที่ทั้ง 2 ทานกลาวมา
คือความรูอะไร สําคัญตอสมรรถนะสูงของสหกรณอยางไร
อ.สีลาภรณ บัวสาย
1) สิ่งที่ทั้ง 2 ทานเปนเรื่องจินตนาการ พอวิชัยกลาวถึงจินตนาการเรื่องที่ตอใหลูกไมจบ
ปริญญาก็ตองมีรายไดสูงได สวนคุณอรุษจินตนาการเรื่องเกษตรอินทรียคือทางออก
อยากใหกลับไปลองคิดดูวาภาพที่อยากเห็นคืออะไร แลวคิดแบบผลเปนหาเหตุ แลวไปหา
ตัวอยางหาความรู
2) อีกเรื่องคือ โซคุณคา (Value Chain) ที่รศ.จุฑาทิพยใชไมเหมือนที่ใชในวงธุรกิจ เรื่องนี้
มาจากแนวคิ ด เรื่ อ งโซ อุ ป ทาน ที่ ค นคิ ด เป น นั ก การตลาดคิ ด ของจะส ง ตลาด ทํ า อย า งไรจะได
ประสิทธิภาพสูงที่สุด ผูบริโภคไดรับของที่ถูกตองตามตองการ ตนทุนต่ําสุด ความพึ่งพอใจสูงสุด
โซคุณคามากกวานั้น ยายตัวตั้งมาที่คน ที่ฐานการผลิตดวย คนกลางดวยใหทุกคนมี
ความสุข อยูดวยกันได โซแบบนี้เองเอาไปใชในธุรกิจสหกรณใหเกิดความแข็งแรงสวนวิธีการตองมี
อะไรบาง เปนเรื่องของงานวิจัย
จํานวนสหกรณที่มีทั้งจินตนาการ ระบบคิด และทักษะการจัดการวันนี้มีนอย และวันนี้
ที่ขยายคือขยายการสรางจินตนาการ สรางรูปแบบธุรกิจใหมเพื่อไปปลุกจินตนาการในตัวคน
กรณี ข องคุ ณอรุ ษ ที่ ส ามารถไปเชื่ อ มโรงแรมใหญ ๆ มาเป น ภาคได ใหเ คา ยอมรั บ
เกษตรกรที่กําลังปรับเปลี่ยนการทําเกษตรเปนเกษตรอินทรีย ตรงนี้คือคุณคาที่วัดไดลําบาก
คุณนาตยา แวววีรคุปต
อยากทราบขอมูลสหกรณและสาระแหงชาติดานการสหกรณ
คุณภาณุวัฒน ณ นครพนม
สวนของกรมสงเสริมสหกรณกับเรื่องนี้ อยากฉายภาพการพัฒนาสหกรณที่ผานมา เรา
ไดเปลี่ยนสหกรณประเภทหาทุนมาเปนสหกรณการเกษตร แลวก็เพิ่มประเภทสหกรณมาเรื่อย ๆ จนเปน
7 ประเภท มีการพัฒนาความรูความเขาใจเรื่องสหกรณ พัฒนาทักษะการจัดการ พัฒนาการใหสินเชื่อ
การพัฒนาอยูภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ โดยฉบับที่ 1 เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2546-2549 เนนใหสหกรณ
เป น องค ก ารช ว ยเหลื อ ตนเอง ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ค า สหกรณ ให ส หกรณ มี ค วามเข ม แข็ ง พั ฒ นาคนให
ความสามารถในการจัดการ
สวนแผนที่ 2 พ.ศ. 2550-2554 มุงสรางระบบสหกรณที่มีคุณคา เพื่อนําพาสูสังคมอยู
เย็ น เป น สุ ข ให ส หกรณ ต อบสนองความต อ งการของสมาชิ ก ไดอ ย า งแทจ ริ ง มี ก ารพั ฒ นาผู นํ า ขี ด
ความสามารถในการจัดการของสหกรณ การสรางความรวมมือภายใตหวงโซคุณคา
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แผนที่ 3 พ.ศ. 2555-2559 มุงใหสหกรณเปนกลไกหลักในการแกปญหาเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิก เปนการดําเนินการตอจากแผนที่ 2
ภาคราชการไดผลักดันใหวาระแหงชาติดานการสหกรณเมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 วาระ
แหงชาติมุงใหประชาชนในชาติรับรูและเขาใจการสหกรณ พรอมนําไปใชในวิถีชีวิต และการดําเนินงาน
อยางแทจริงและตอเนื่อง เพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยที่วาระแหงชาตินี้ มี 5
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 เปนการเรียนรูและสรางความเขาใจใหแกประชาชน เพื่อที่จะรู เขาใจใน
หลักการ วิธีการ คุณคาสหกรณ ประโยชน และสิ่งที่จะเกิดจากการในไปใช โดยรวมกับกระทรวงศึกษา
ใหมีหลั กสู ต รในโรงเรีย น สอนสหกรณใ นโรงเรีย นรู นอกภาคการศึก ษาก็จะมีก ารเรีย นรูในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือกลุมธรรมชาติตาง ๆ
ยุทธศาสตรที่ 2 เมื่อประชาชนเขาในสหกรณ ก็จะมุงใหประชาชนนําสหกรณไปใช โดยไม
จําเปนตองจดทะเบียนเปนสหกรณ ทั้งนี้จะตองมีความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ
ยุทธศาสตรที่ 3 การเชื่อมโยงเครือขายระหวางกลุมที่ใชสหกรณ มุงสราง พัฒนาสินคาทั้ง
ในกลุมภาคสหกรณที่จดทะเบียน และกลุมธรรมชาติตาง ๆ มีการเชื่อมเครือขายในดานตาง ๆ เชน ดาน
การเงิน ถามีการเชื่อมโยงกัน สหกรณจะมีความเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสหกรณที่ความเขมแข็งที่ตองเริ่มจากภายใน โดยตองทําตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีการควบคุมภายในที่ดี บริหารความเสี่ยง พึ่งตนเองได มีความโปรงใส แลวมาเพิ่ม
ทักษะการจัดการใหสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกได แตที่สําคัญ สมาชิกตองรักและ
ศรัทธาในสหกรณดวยซึ่งวัดไดจากการมีสว นรว มของสมาชิกในสหกรณ ในดานนี้เราจึงตองการให
สหกรณดําเนินงานตามหลักการสหกรณอยางแทจริง พึ่งตัวเองไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การปฏิรูป เชน การปฏิรูปกฎหมาย ราชการ การสงเสริมสหกรณไดมีการ
ปรับเปลี่ยน สงเสริมสหกรณโดยใหตัวสหกรณเปนเปาหมาย เปนตัวชี้วัด เปนศูนยกลางในการพัฒนา
โดยใหเจาหนาที่เขาไปรวมพัฒนา โดยเตรียมความพรอมใหเจาหนาที่กอน ทําใหการสงเสริมสหกรณ
ตรงจุด ตรงความตองการของสหกรณ
คุณนาตยา แวววีรคุปต
ขอขอบคุณที่มีประโยชนตอการหารือในภาคบายใหเกิดการลงลึกในเรื่องนี้
ในชวงทายอยากใหทุกทานฝากอะไรสัก 1 นาที เพื่อภาคบาย
คุณวิชัย ประกอบทรัพย
รวมมืออยางเดียว และวิธีเรียนที่ดีที่สุดคือ การไปเรียน ไมใชวาความรูจะมาเรา
ภาณุวัฒน ณ นครพนม
คนนั้ น สํ า คั ญ คนในสหกรณ ต อ งใจรั ก มี ค วามตั้ ง ใจในการพั ฒ นาการสหกรณ ต าม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสหกรณ มีทักษะในการบริหาร และมีคุณธรรม
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คุณอรุษ นวราช
สหกรณตองหาภาคีในพื้นที่ใกล ๆ ตัว ยอมจะมีคนที่เรามองขามไป อยางที่โรงแรมทํา
ธุรกิจมา 50 กวาป ก็ไมเคยมองใหเกษตรกรรอบ ๆ เราเปนผูสงผลผลิตใหเราเลย แตไปซื้อจากพอคา
คนกลาง มหาวิทยาลัยที่อยูใกล ๆ ที่จะมาชวยเราไดในเรื่องของการถอดบทเรียน เอกชนในพื้นที่ เรา
สามารถไปชี้มุมมองการทําธุรกิจกับเขาไดในรูปของ CSR และภาครัฐก็สามารถเขามารวมกับเราได
ดร.สีลาภรณ บัวสาย
ในที่สุดแลว สิ่งที่เรียกวาความยั่งยืนมีเพียงการเรียนรูเปนเรื่องเดียวจริง ๆ เหมือนเราอาน
ออกเขียนได ทํายางไรก็เอาออกไปจากตัวเราไมได ถาไปถึงระดับระบบความคิด ทักษะ อยางไรก็จะอยู
กับเรา แลวใครก็ทําแทนเราไมได ตองทําเอง และการเรียนรูอยูในทุกคน ถาโยนทิ้งไป ก็เปนการโยน
โอกาสการสรางความยั่งยืนของตัวเอง ของเพื่อน ของกลุม
คุณนาตยา แวววีรคุปต
เรื่อ งของสหกรณ ส ะท อ นความเปน ประชาธิป ไตยในสัง คมไทยเปน อยางมาก สหกรณ
สามารถสะท อ นการมี ส ว นร ว มของคนในระบอบประชาธิ ป ไตยได เป น เวที เป น เครื่ อ งมื อ พั ฒ นา
ประชาธิปไตยในระดับชุมชน สังคม เพื่อใหเปนพื้นที่การออกแบบความเปนอยู จินตนาการของผูคนใน
สังคมนั้น ๆ ทั้งยังเปนเครื่องมือในการพึ่งพาตนเอง เครื่องมือในการสรางสวัสดิการโดยไมตองรอใคร
จึงนาจับตาวาความหวังในการพูดคุยวาจากการเรียนรูจะนําไปสูการปฏิรูปสหกรณไทยใหมีสมรรถนะ
สูงไดอยางไร สมรรถนะสูงที่จะกระจายออกไปอยางทั่วถึงอุดมการณสหกรณในสังคมไทย จะตอบโจทย
สังคมดวย
เลิกเสวนาเวลา 12.30 น.
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รายงานการประชุม
การติดตามความคืบหนาโครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรู
เพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไกสถาบันการศึกษา
วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ วิทยาลัยการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
2. อาจารยพรทิพย

3. ผศ.รุงสวรรค

4. ผศ.อรัญญา

5. ผศ.ประดิษฐ

6. อาจารยสุภาพร

7. อาจารยอมร

8. อาจารยสุกัญญา

9. อาจารยไตรภพ

10. นางสาวอรวิภา

ภัทราวาท
ตันติวงศ

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ

มากมิ่ง

เจาหนาที่วิจยั สถาบันวิชาการดานสหกรณ

หัวหนาโครงการ: โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไก
สถาบันการศึกษา
วรรณสุทธิ์ นักวิจัยโครงการ: โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไก
สถาบันการศึกษา
ภูรอด
นักวิจัยโครงการ: โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไก
สถาบันการศึกษา
คําหนองไผ นักวิจัยโครงการ: โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไก
สถาบันการศึกษา
รมโพธิ์ไทร นักวิจัยโครงการ: โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไก
สถาบันการศึกษา
อัศววงศานนทนักวิจัยโครงการ: โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไก
สถาบันการศึกษา
ชัยพงษ
นักวิจัยโครงการ: โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไก
สถาบันการศึกษา
บุญธรรม นักวิจัยโครงการ: โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไก
สถาบันการศึกษา
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เริ่มประชุมเวลา 15.15 น.
รศ.จุ ฑาทิพ ย ภั ท ราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดเ ขาประชุมเพื่อ
ติด ตามความคืบ หนาโครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรีย นรูเ พื่อ ยกระดับสมรรถนะการ
แขงขันผานกลไกสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามแนวทางการจัดการการเรียนการสอน
ในแตละรายวิชาของคณะอาจารยที่เขารวมโครงการวิจัยฯ
ผูอํานวยการสถาบันฯ สอบถามแนวทางการสอนของอาจารยแตละทาน วามีวิธีการสอน
นักศึกษา มีรูปแบบการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางไร เมื่อไดเริ่มเปนนักวิจัยโครงการแลว แตละทานมี
Input อยางไรในการสอนที่เปนแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน
อาจารยอมร อัศววงศานนท : มีความคาดหวังในการสอนวา อยากใหนักศึกษาจบไปแลวสามารถทํา
อาชีพไดเลย มีเปาหมายในการประกอบอาชีพและทําอาชีพดวยความรัก ในการสอนมีการจัดกิจกรรม
กลุม มีการประมวลความรู มอบหมายใหนักศึกษาเขียนโครงการ เพื่อใหเกิด Idea ในการเรียน ใหมี
ความคิดสรางสรรคและสรางความมั่นใจเพื่อใหนักศึกษากลาที่จะนําสิ่งที่เรียนไปประกอบอาชีพได
ผศ.อรั ญ ญา ภู รอด : มีก ารปรั บ ใชแนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนําเขาสูบ ทเรีย น จะใช
แบบสอบถาม Pre-test เปนแบบวัดทัศนคติ โดยเนนเรื่องการประกอบอาชีพอิสระและใหนักศึกษารู
ทิศทาง ความตองการของตนเองกอน
ผูอํานวยการสถาบันฯ กลาวเสริมวา สิ่งที่อาจารยสอนถือเปนการสรางแรงจูงใจอยาง
มีเปาหมายใหเ ห็นความสํ าคั ญในแตละรายวิชา สรางความตระหนักใหเ ห็น คุณคาและสํารวจความ
ตองการของตนเอง
ผศ.ประดิษฐ คําหนองไผ : ในการสอนจะสอบถามนักศึกษาวามีจุดมุงหมายในการเรียนอยางไร ซึ่ง
จากการสอบถามพบวาตําตอบแบงไดเปน 2 กลุมคือ กลุมที่1 ประกอบอาชีพใหตรงกับสาขาที่เรียน
กลุมที่2 เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพอิสระ โดนจะนําความรูจากสาขาที่เรียนไปประยุกตใช
อาจารยสุภาพร รมโพธิ์ไทร : ไดมีการประชุมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อหา
ความเชื่อมโยง โดยมุงเนนเรื่องการประกอบอาชีพ
อาจารยสุกัญญา ชัยพงษ : ตอนแรกที่เขารวมโครงการยังมองภาพไมออก แตหลังจากไดเขารวม
ประชุมก็เขาใจมากขึ้น เกิดการเชื่อมโยง และตองการเห็นการยกระดับอาชีพของนักศึกษา แนวคิดเรื่อง
การพัฒนาที่ยั่งยืนทําใหเนนเรื่องการใชทรัพยากรอยางพอเหมาะพอควร
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ผศ.รุงสวรรค วรรณสุทธิ์ : อาจารยทุกคนมีการเตรียมขอมูลในการตั้งคําถาม มีการประชุมขับเคลื่อน
สรุปแนวทางเพื่อใหรูพื้นฐานความตองการของเด็ก
ผูอํานวยการสถาบันฯ : อาจารยทุกทาน มีความรักและศรัทธาในอาชีพ มีจุดมุงหมายที่สําคัญเพื่อให
นักศึกษามีสมรรถนะสามารถประกอบอาชีพไดสมบูรณแบบ มีการยกระดับการเรียนรูที่มีการเชื่อมโยง
เพื่ อ ให เ ห็ น องค รวม มี ก ารบู ร ณาการ โดยแนวคิด ที่ สํ า คั ญ คื อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยคาดหวั ง ว า
โครงการวิ จั ย นี้ จ ะสามารถนํ า ไปบรรจุ ใ นหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย เพราะเป น ประโยชน กั บ ทาง
มหาวิทยาลัยที่จะสามารถเปน Best practice และเปนผลงานของอาจารยที่เปนนักวิจัยทุกทาน
อาจารยพรทิพย ตันติวงศ : ทุกคนที่เขารวมโครงการมีจิตวิญญาณความเปนครู คิดวาวิชาชีพเปน
เรื่องสําคัญ แตเด็กบางคนยังไมเขาใจถึงเปาหมายในการเรียน หลังจากที่ไดประชุมทําใหมองเห็นความ
ชัดเจนในการที่จะวางแนวทางการสอนโดยมีนักศึกษาเปนเปาหมาย
ในที่ประชุมไดรวมกันอภิปรายขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบวามีขั้นตอน
ดังนี้

• เอกสารอางอิงที่ทันสมัย
• การสืบคนขอมูล

• การจัดทําแผนการสอน
• สื่อการเรียนการสอน
• แนวทางการจัดการ
การเรียนการสอน

• การจัดการ
การเรียนการสอน

• การวัดผลที่ประเมิน
สมรรถนะไดจริง
• ความสมดุลระหวาง
ทฤษฎีและการปฏิบัติ

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ผูอํานวยการสถาบันฯ กลาวเพิ่มเติมวา การพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง คือ การสรางความ
สมดุลทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การประกอบอาชีพตองมีความซื่อสัตยตออาชีพ ไมทําลายสิ่งแวดลอม และ
อยากฝากใหมีการทําแบบประเมินในวันสุดทายของการเรียนการสอน เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นของ
นักศึกษาและระดับความตระหนักถึงแนวทางที่ยั่งยืน
ขอฝากใหอาจารยแตล ะทานจดบันทึกขั้นตอนแนวคิดเริ่มตนในการเรีย นการสอน และ
นํามาวิเคราะหและหาความเชื่อมโยงเพื่อทําเปน Pilot project และขอใหจัดทําโครงสรางจาก 12 รายวิชา
3 สาขารายวิชา ที่มีรายละเอียด ดังนี้
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สาขาที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน
อาจารยสุกัญญา ชัยพงษ
อาจารยประจําวิชา ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยา
อาจารยไตรภพ บุญธรรม
อาจารยประจําวิชา เพื่อการออกแบบภูมิทัศน
อาจารยประจําวิชา การจําแนกวัสดุพืชพันธ
อาจารยอรัญญา ภูรอด
สาขาที่ 2 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.ประดิษฐ
คําหนองไผ
อาจารยประจําวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑเบเกอรี่
อาจารยสุภาพร รมโพธิ์ไทร
อาจารย ป ระจํ า วิ ช า
เทคโนโลยี เ นื้ อ สั ต ว แ ละ
ผลิตภัณฑ
สาขาที่ 3 สาขาสัตวศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
อาจารยรุงสวรรค วรรณสุทธิ์ อาจารยประจําวิชา สรีรวิทยาการสืบพันธและผสมเทียม
อาจารยอมร
อัศววงศานนท อาจารยประจําวิชา การจัดการสัตวสวยงามและสัตวทดลอง
อาจารยพรพนม คํามุงคุณ
อาจารยประจําวิชา ทักษะวิชาชีพ
อาจารยชาติชาย โยเหลา
อาจารยประจําวิชา การผลิตและการจัดการแพะแกะ
ผศ.วารินทร
คอเหลี่ยม
อาจารยประจําวิชา การผลิตและการจัดการสุกร
ผศ.สมใจ
เปรมสมิทธิ์ อาจารยประจําวิชา เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
อาจารยสมิง
จําปาศรี
อาจารยประจําวิชา การผสมพันธและขยายพันธปลา
อาจารยพรทิพย หั วหนาโครงการวิจัย ฯ ปรึกษาผูอํานวยการสถาบันฯ ถึงเรื่อ งการหา
สถานที่ศึกษาดูงาน โดยวางแผนวาจะไปในชวงตนเดือนพฤศจิกายน
ผูอํานวยการสถาบันฯ แนะนํา สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากเปนสถานที่ที่จะ
สามารถเชื่อมโยงเครือขายได เปนประโยชนตอนักศึกษา เปนสถานที่ที่สามารถทําใหเกิด Idea ในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ยั่งยืน
ในเรื่องความคืบหนาการจัดตั้งราน Farmer Shop ในขณะนี้อยูระหวางการติดตาม
ตรวจสอบสัญญากับผูรับผิดชอบ โดยผูอํานวยการสถาบันฯ จะใหการสนับสนุนและชวยเหลือเมื่อมีการ
ดําเนินการในระยะตอไป
ขอสรุปในการประชุมติดตามความคืบหนาโครงการวิจัยฯ ครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้
1. อาจารยแตละทานมี Input ในการสอน มีจุดมุงหมายใหนักศึกษาสามารถนําไปประกอบ
อาชีพอยางยั่งยืน มีเปาหมายในการประกอบอาชีพและมีแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไดมีการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน เพื่อวางแผนขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน
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2. ผูอํานวยการสถาบั นฯ แนะนําใหอาจารยแตละทานเขียนขั้นตอนและแนวคิด เริ่มตน
ในการเรียนการสอนเพื่อนํามาทําเปน Pilot project และจัดทําโครงสรางทั้ง 12 รายวิชาเพื่อหาความ
เชื่อมโยง
3. กําหนดการศึกษาดูงานที่สวนสามพราน ในชวงตนเดือนพฤศจิกายน โดยผูอํานวยการ
สถาบันฯ จะเปนผูดําเนินการติดตอประสานงานและเชื่อมโยงเครือขาย
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
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รายงานการประชุมโครงการวิจัยขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใชเปนกลไก
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากล
วันที่ 21 ตุลาคม 2557
ณ รานตนแบบ Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
น.ส.ลลดา ทองพินิจ
น.ส. ชาคริยา หมดนาค
น.ส.สายสุดา ศรีอุไร

หัวหนาโครงการวิจัย
ผูประกอบการรานตนแบบ Farmer Shop
ผูประกอบการรานตนแบบ Farmer Shop
นักวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.
รศ.จุ ฑาทิพ ย ภั ท ราวาท หั ว หนาโครงการวิจัย ประชุมขั บ เคลื่อ นโครงการวิจัย รว มกั บ
ผูประกอบการรานตนแบบ Farmer Shop ซึ่งเปนหนึ่งใน 8 แหง ที่มีผูสนใจดําเนินการในปจจุบัน ไดแก
สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด จ.สุรินทร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง จํากัด สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จ.ชุมพร สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จ.รอยเอ็ด และ
โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม
การประชุมขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมใหสมาชิกไดเขามามี
สวนรวมกับรานมากขึ้น ไดแก การจัดกิจกรรมเปดตัวราน Farmer Shop การจัดกิจกรรมคุยกับหมอ
กอง การเตรียมการโครงการของขวัญปใหม เพื่อใหประชาคมมก.ไดรูจักราน Farmer Shop และเขามา
ใชบริการมากขึ้น และการจัดทําโครงการอาหารวาง โดยอาจจะเริ่มจากการจัดกิจกรรมภายในราน
อาทิ การทํา แซนวิชสดใหมในรานใหลูกคาไดชิม เพื่อเปนการแนะนําสินคาใหมใหกับลูกคา
โดยในเบื้องตน เพื่อเปนการสรางบรรยากาศใหกับรานไดมีสินคาสดใหมใหกับลูกคา รศ.จุฑา
ทิ พย ภั ท ราวาท จะรั บ หน า ที่ ติ ด ต อ ประสานงานขนมเป ย ะป า บุ ญ ธรรม ซึ่ ง เป น สมาชิ ก เครื อ ข า ย
ผูประกอบการที่ลูกคาใหความสนใจในคุณภาพสินคาอยูคอนขางมาก
เลิกประชุมเวลา 18.20 น.
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รายงานการประชุมผูประสานงานฝายชุมชนและสังคม
วันที่ 22 ตุลาคม 2557
ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคารเอสเอ็มทาวเวอร พญาไท
กทม.
ผูเขาประชุม
5. ดร.สีลาภรณ บัวสาย รองผูอํานวยการ สกว. และผูอํานวยการฝายชุมชนและสังคม
6. รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอํานวยการฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ
7. ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู
: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและพัฒนาครู
8. รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ : โครงการเพาะพันธุปญญา
9. ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ : ศูนยประสานการศึกษานโยบายที่ดิน
10. รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท : โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม
11. พล.ต.ต.ดร.อดุลย ณรงศักดิ์ : ชุดโครงการกระบวนการยุติธรรม-ตํารวจ
12. รศ.สุรัสวดี หุนพยนต : ศูนยสงเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของ
ทองถิ่น
13.คุณเกินศักดิ์ ศรีสวย : เครือขายเด็ก เยาวชน และการศึกษา
14. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร : โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
15. คุณจุฑารัตน ทนันไทย เจาหนาที่บริหารโครงการวิจัย
16. คุณภัทรา ทิพยภาระ เจาหนาที่บริหารโครงการวิจัย
17. คุณเสาวภาคย ทวีสุข เจาหนาที่บริหารโครงการวิจัย
เริ่มประชุมเวลา 12.45 น.
ดร.สีลาภรณ บัวสาย กลาวเปดการประชุม และแนะนําผูอํานวยการฝายชุมชนและสังคม
(ฝาย 4) ทานใหม (รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล) จะมารับหนาที่ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 เปนตนไป และ
เพื่อใหผูอํานวยการทานใหมไดรูจักกลุมผูประสานงานของฝาย และเพื่อหารือเปาหมาย ทิศทางการ
ทํางานของฝายที่จะขับเคลื่อนในปงบประมาณ 2558 ซึ่งฝาย 4 มีผูประสานงานทั้งหมด 7 ชุดโครงการ
ไดแก
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ศูนยประสานงานการศึกษานโยบายที่ดิน
โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ชุดโครงการกระบวนการยุติธรรม-ตํารวจ
ศูนยสงเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของทองถิ่น (สปวท.)
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและพัฒนาครู (ระบบ Coaching)
ชุดโครงการเพาะพันธุปญญา (พัฒนายุววิจัย)
เครือขายเด็ก เยาวชน และการศึกษา

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท: โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที่ 7
ประกอบดวย 7 โครงการยอย (รูปที่ 1)
• โครงการการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การเรี ย นรู เ พื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะการแข ง ขั น ตาม
เปาหมายของยุทธศาสตรประเทศ จัดทําเว็บไซต วารสารฅนสหกรณ และสิ่งพิมพเผยแพรเพื่อสราง
สมรรถนะแกเกษตรกรและผูมีสวนเกี่ยวของ
• โครงการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันภายใตกลไก
สถาบัน การศึก ษา ที่มีการสรางสรรคหลัก สูตร และคาดหวังวานักศึกษาจะสามารถไปเชื่อมโยงกับ
ส.ป.ก. ซึ่งมีการดําเนินการโครงการ Smart Officers มีที่ดินทํากินใหเด็กเกษตรทั้งระดับปวส.และ
ปริญญาตรี อาจจะเปนหลักสูตรระยะสั้น หวังวาจะเปนนโยบายยอนกลับใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ธัญบุรีไดมอง ซึ่งเปน content ซึ่ง UNESCO กําลังตองการวามหาวิทยาลัยจะนําเรื่องการพัฒนาที่
ยั่งยืนใสในสาระการเรียนรูอยางไร
• โครงการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันภายใตกลไก
หน ว ยงานรั ฐ ซึ่ ง ได ไ ปเชื่ อ มกั บ ส.ป.ก. ซึ่ ง มี คุ ณ วิ นั ย เมฆดํ า เป น หั ว หน า โครงการ ป จ จุ บั น กํ า ลั ง
ดํ า เนิ น การยกรา งหลั ก สู ต รพั ฒ นาแนวคิด ใหม ของการบู ร ณาการความคิ ด เรื่ อ งการใชที่ ดิน ใหเ กิ ด
ประโยชนสูงสุด โดยนําแนวคิดการทําการเกษตรอยางยั่งยืน การรวมกลุม การสรางเครือขายซึ่งเปน
ตนทุนความรูของชุดโครงการใสเขาไป แลวนําไปพัฒนาเปน content 6 หนวยงาน พาไปดูงานที่ศูนย
เรีย นรู ขาวคุณ ธรรม ศู น ยเ รีย นรูก ลุม ชาวสวนผลไม คุณ ภาพ ป จจุ บัน จบหลัก สูต รแล ว อยูร ะหวา ง
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อขยายผลไปให Smart Officers ทํา Project Base พื้นที่เปาหมายที่จะจัดตั้งเปน
Farmer Shop ณ วังน้ําเขียว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุมพร ซึ่งผลลัพธจากการวิจัยนอกจากจะไดวิธีคิดแนวใหมของศูนยถายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. ที่จะ
พัฒนาเจาหนาที่ใหมีวิธีคิดแบบใหมในการไปสงเสริมเกษตรกรในที่ดิน สงเสริมการรวมกลุมสรางเครือขาย
อยางไร ซึ่งนาจะมีน วัตกรรมใหมใ หกับส.ป.ก. จากการที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาสถาบันและธุรกิ จ
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ชุมชน ส.ป.ก. มาปรึกษาเรื่องการพัฒนาสหกรณในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งหากไมพรอมในการจัดตั้ง
สหกรณ และไมมีรายไดพอจะจางผูจัดการสหกรณ นาจะทําเปนวิสาหกิจชุมชนกอน
• โครงการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันภายใตกลไก
สถาบันเกษตรกร ไดไปจับกับชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ที่มี Potential มาก
หัวหนาโครงการวิจัยเปนผูอํานวยการฝายหลักสูตร ที่ทําหนาที่ในการจัดหลักสูตรอบรมใหกับเครดิตยู
เนี่ย นทั่ ว ประเทศ โดยเริ่ มพั ฒ นาหลั ก สู ตร content ใหม มองแนวคิด ใหม ทํ าอยางไรจะปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาบุคลากรของเครดิตยูเนี่ยน โดยนําชุดความรูจากการวิจัยมาบูรณาการ
เราคาดหวังวาจะนํางานวิจัยไปเปลี่ยนวิธีคิดผูนําสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
• โครงการการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย มีการถายโอน
ความรูที่จากโครงการขาวคุ ณธรรม และขาวเกิดบุ ญ นําไปตั้งโจทยใหมที่ จ.อํ านาจเจริญ วาถา
เกษตรกรที่ปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย จะยกระดับมูลคาเพิ่มตามกรอบแนวคิดไดหรือไม ซึ่งในระหวาง
ดําเนินการชวง 6 เดือนแรก นักวิจัยประสบกับปญหาเนื่องจากกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ จํานวน
50 คน มีหนวยงานหลายหนวยงานเขามารวม สงผลใหเวทีประชุมในบางครั้งชาวนาเกิดความสับสน
และทําใหนักวิจัยหลักของโครงการไมมีเวลาใหกับงานวิจัยอยางเต็มที่ตามที่แผนที่วางไว จึงตองมีการ
เปลี่ยนตัว ซึ่งปญหาดังกลาวจึงไดมีการจัดเวทีโดยใหชาวนาขึ้นมาประชุมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2 วัน เพื่อสรางบรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อความชัดเจนในเปาหมายของการประชุม จนได
แผนธุรกิจ ปจจุบันโครงการไดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 230 ราย เพราะผลจากการยกเลิกโครงการจํานํา
ราคาขาวตกต่ํา ซึ่งไดเรียนปรึกษาทานเอ็นนู ซื่อสุวรรณ วาธ.ก.ส.นาจะมีนวัตกรรมเครือขายใหม โดยมี
โครงสรางวิสาหกิจชุมชน 15 แหง มีเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนขาวอินทรีย 230 คน มีผลผลิตในชวง
ปลายพฤศจิกายนประมาณ 1,000 ตัน เปนอินทรียรับรองแลว 300 ตัน สวนอีก 700 ตันเปนขาว
ปรับเปลี่ยน นาจะไดราคาขาว 12,000 บาท จึงไดจัดเวทีปรับความคิดเกษตรกรใหเขาเริ่มคิดลดตนทุน
อ.ศานิต เกาเอี้ยนไปติดอาวุธทางปญญาใหชาวนาวิเคราะหตนทุนผลตอบแทน และจัดเวทีนักวิจัยใน
พื้นที่จัดทําแผนธุรกิจใหมองการเก็บสต็อกขาวไวที่ยุงฉางของเกษตรกร แลวใชวิสาหกิจชุมชน 15 แหง
ยกระดับเปนเครือขาย โครงการนี้นาจะมีคําตอบการวิจัยที่เปนไปตามที่คาดหวัง
• โครงการการยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย ซึ่งขยายผล
จากการดําเนินการของตลาดสุขใจ ซึ่งมีโจทยวาถาเราสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยผูปลูกผักอินทรีย
ยกระดับมูลคาเพิ่มจะทําอยางไร ซึ่งมีหลายแนวทาง ไดแก ติดตอ Top supermarket ทําตลาดสุขใจ
สัญจร ณ SCB ซึ่งเปนแนวทางใหมที่ทําใหเห็นชองทางการคาขายผักอินทรีย ที่เปนตะกราผักอินทรียถึง
คนทํางานแบงค ซึ่งคุณอรุษจะถอดบทเรียนวาสรางมูลคา-คุณคาเพิ่มไดหรือไม
• โครงการการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใชเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากล ในระยะ 6 เดือนแรก ไดหมอกองมารับชวงตอจากราน
ตนแบบคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการลงหุนกันทั้งหมด 8 คน คนละ 40,000
159

บาท ภายใตชื่อ Farmer Shop by 8 Fairtraders ซึ่งไดนําสินคาจากงานวิจัยภายใตเครือขายสกว.มาเขา
ราน ซึ่งมียกระดับในการทําแผนธุรกิจวาจะสามารถเลี้ยงตัวเองไดอยางไร ซึ่งเปน Outlet หนึ่งในการ
scale up สวนอีก outlet อยูที่สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด จ.สุรินทร สวนแผนที่กําลังจะ
ดําเนินการมีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ส.ป.ก. สสท. และกสส. ซึ่งกรณีของกสส. ที่
ตองการขยายผล Farmer shop ในสหกรณการเกษตร ซึ่งไดแนะนําใหดําเนินการ Farmers’ Market กอน
ซึ่งปจจุบันรัฐมนตรีมีนโยบายใหสหกรณจังหวัดทํา Farmers’ Market ทุกจังหวัด โดยนําชุดความรูจาก
การวิจัย ไปบู รณาการใหเ กิด ผลดีตอ เกษตรกร และเกิด ผลดีตอ การทํางานของสหกรณก ารเกษตร
เพื่อใหเกิด Real Business ไมไดเกิดจากโครงการของรัฐ

รูปที่ 1 องคประกอบชุดโครงการฯ ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2557-2559)
ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู:
จังหวัดไหนที่มีวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ ที่นาจะเปนตนแบบที่สามารถไปเรียนรูและขยาย
ผลหรือตอยอดไดอยางไร หากขยายตองทําในรูปแบบไหน อยางไรบาง เพื่อนําไปสงเสริมชุมชนระดับราก
หญา
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท:
ตองดู Community ดวย และตองเปน case by case สามารถไปดูงานได แตเวลาทําจริง
ตองดูศักยภาพของกลุม ชุมชน และผูนํา หากดูระบบธุรกิจสรางสรรค มีที่สหกรณโคนมนครปฐม จํากัด
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กลุมชาวสวนผลไมคุณภาพ จ.จันทบุรี มีทายาทเกษตรกร มีการวางระบบการจัดการสวนผลไม GAP
และเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม

ดร.สีลาภรณ บัวสาย:
ทิศทางการขับเคลื่อนใหยกระดับคนขางลางขึ้น ตองทําเรื่องการรวมกลุม แตการรวมกลุมจะ
เขมแข็งหรือไมเขมแข็งไมเกิดจากนโยบายภาครัฐ (สั่งไมได) รัฐสามารถสั่งไดบางอยางสั่งไมไดบางอยาง
สั่งเงื่อนไขแวดลอมได แตสั่งใหเขมแข็งไมได งานที่เกิดความเขมแข็งจึงมีลักษณะคอนขางที่เปนตนแบบและ
เปนตัวแบบเหมือนอยางที่ รศ.จุฑาทิพยทํา เวลา Adopt เปน Policy ตองอานดีๆ เปนการไป set เงื่อนไขของ
บริบทหลายตัว ทําเรื่องกระบวนการเรียนรู การจัดการใหเขามาคุยมาเรียนรู อาจเปนนโยบายไดถาเปน
นโยบายประเภทที่ไปจัดการบริบท เงื่อนไขแวดลอม แตไมสามารถไปจัดการตัว Activity ได และอาจตองให
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ชวยถอดเงื่อนไขบริบทวาหมายถึงทําอะไร เชน เครื่องมือที่เขาไปทํากับกลุม ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไมทํา มีคนทําเปนนอยยังขยายไมได หรือจําเปนตอง set ขึ้นมาเพื่อการขับเคลื่อนหรือไม ซึ่ง
ตองไปคิดเชิงระบบเพื่อจะไป back ตรงจุดที่ทําได เวลาทําเรื่อง Capacity building มีปญหาวาคนทําเปนมี
ไมกี่คน แตหนวยราชการมีการสั่งไปตามกรม กอง และกรม กองเหลานั้นไมมีคนที่ทําเปนอยูทําใหเสีย
งบประมาณโดยไมเกิดผล ถาอยากใหขับเคลื่อนตั้ง recommend และตั้งอะไรขึ้นมาได จะทําใหเกิดการ
move
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท:
ถาตอบในเชิงนโยบาย เครื่องมือสําคัญของชุดโครงการมี 2 เรื่อง คือ ทําใหคนมีอุดมการณ
และรวมมือกัน และฝกทักษะการจัดการใหมีการรวมกลุม สรางเครือขาย ซึ่งแลวแตบริบทในแตละ
case สามารถไปดูงานไดเพื่อปลุกจิตสํานึกใหเห็นตัวแบบ
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล:
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท มีการถอดบทเรียนไวหลายโมเดลแตยังไมไดพูดถึงบริบท การ
สนับสนุนใหเกิด KM ของกลุมของภาครัฐ และตองสรางกลุมพี่เลี้ยง (Coaching) แบบอาจารยจุฑาทิพย
ขึ้นมา
ดร.สีลาภรณ บัวสาย:
ถาออกแบบ เราตองการ support อยางไรจากกระทรวงในการสนับสนุนการทํา Coaching
ใหกลุมเกษตรกร โชคดีอยางหนึ่งคือเรามีสถาบันฯทําอยู และอยูกับมหาวิทยาลัยดวย แต back up ที่จะ
ทําใหเคลื่อนจะทําอยางไร ทุกวันนี้เคลื่อนโดยโครงการวิจัยภายใตงบประมาณปละ 7 ลาน ถาสามารถ
support จากนโยบายจะทําใหขยับไดกวางขึ้น ซึ่งอาจคิดในเชิงระบบแลวคุยกับอ.เจือจันทรเพื่อเสนอ
Policy การดําเนินการโครงการวิจัยในชวง 3 ป เพื่อเปลี่ยนองคาพยพใหขับเคลื่อน ไดแก กรมสงเสริม
วิสาหกิจ กรมพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม SMEs OTOP และกลุมตาง ๆ Capacity building ของกลุม
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เกษตรกรใหทํากิจการ ไมวาจะเปนยางพารา ผลไม ขาว ผัก ซึ่งตองไปเชื่อมโยงกับกระทรวงเกษตร ซึ่ง
เปนกระบวนการทํางานทางดานสังคม

ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู:
หากเราทําเปนนโยบายและขยายใหเกิดผลมากขึ้น ในปหนึ่งตั้งเปาวาเราจะสามารถทําได
แคไหน คือสรางมูลคาเพิ่มใหเกษตรกรรายยอยโดยการรวมกลุมทําอยางไร ซึ่งเราจะเห็นวา OTOP ยัง
เชย ๆ อยู แตจะมีบางรายก็มีศักยภาพในสรางสรรคแบรนดได
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท:
สิ่งที่เราเห็นในโลกแหงความเปนจริง นโยบายของรัฐไมใชของจริง งบประมาณในหนวยงาน
ของรัฐที่ใชสงเสริม SMEs เปนการสงเสริมที่ไมไดเกิดประโยชนอยางแทจริง ถาจะทําให SMEs OTOP โต
ตองทําใหพวกเขาเห็น Global Value Chain เพราะถาเขาเห็นแลวจะทําใหสามารถเลือกวิถีของตนเองเอง
ประเด็นนี้เปนขนพบจากการวิจัยและซึ่งไดเสนอเปนขอเสนอเชิงนโยบายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย และ
สงให Policy Maker กระทรวงพาณิชย ทุกโครงการวิจัยที่ทําอยู เราเรียนรูทํางานกับชุมชนโดยตรง
สามารถเขาไปปรับเปลี่ยนไดโดยตรง แตยังไมกลา declare วาผลงานวิจัยสามารถสรางมูลคาเพิ่มได
เทาไรเพราะตองใชเครื่องมือเฉพาะ ซึ่งกําลังอยูระหวางหาวิธีการประเมินมูลคา/คุณคาเพิ่ม
รศ.สุรัสวดี หุนพยนต:
สิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือ ครูสอนแบบบูรณาการไมเปน ความคิดเรื่องสหกรณพบวาใน
โรงเรียนหลาย ๆ แหง ถาหากโรงเรียนทําสหกรณจากนักเรียนจะดีในแงของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น ใหเขาได
เรียนรูในการปฏิบัติจริงตั้งแตอยูในโรงเรียน ทําอยางไรจึงจะบูรณาการความคิดเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ
ใหกับเด็กตั้งแตอยูในโรงเรียน จะไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสหกรณและสามารถติดตัวไปในอนาคต
และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดหลังจบการศึกษา ทําอยางไรจึงจะทําใหโรงเรียนยอมรับแนวคิดการ
ปลูกฝงเรื่องสหกรณใหอยูในภาคปฏิบัติในโรงเรียน
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท:
เปนโอกาสดีที่ไดรับเชิญใหเปนคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมโภชนาการ
ไดมีโอกาสมีสวนรว มในการชวยปรับ content และรวมกิจกรรมกับ กลุมเปาหมายสปฐ. และตชด.
จํานวน 600 โรงเรียน นาจะเปนจุดเปลี่ยนที่ดีในอนาคต
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล:
หน ว ยงานภาครั ฐ ที่ ทํ า งานเชิ งพื้ น ที่ มี ข อ จํ า กั ด ค อ นข างมากไม ว า จะเป น ครู หรื อ แม แ ต
มหาวิทยาลัย ซึ่งตนเองเห็นวาหนวยงาน ธ.ก.ส. เปนหนวยงานหนึ่งที่มี Potential ในการทํางานเชิงพื้นที่สูง
มีคนอยูในพื้นที่ มีเงิน และมี CSR แต CSR ที่ทํายังมีทิศทางไมชัดเจน ซึ่งเคยแนะนําวานาจะหา Direction
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ของการทํา CSR ซึ่งคนธ.ก.ส. มีความเขาใจเรื่องการเงินอยูแลวแตอาจตองมีการ Train วิธีคิดเพื่อการเปน
พี่เลี้ยง
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
รายงานการประชุม
การประชุมการจัดทําโครงการราน Farmer Shop by CLT
วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
ณ หองประชุม 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูเขารวมประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
2. นายประทิน
3. นายวิจิตร
4. นางณัชชา
5. น.ส.สายสุดา
6. น.ส.จินตหรา

ภัทราวาท
บุญตุย
จะโรจร
จันทรสนิท
ศรีอุไร
นกเงิน

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
นักวิชาการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
สถาบันพิทยาลงกรณ
หัวหนาศูนยจําหนายสินคาสหกรณ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
เจาหนาที่โครงการวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 11.20 น.
คุณณัชชา หัวหนาศูนยจําหนายสินคาสหกรณ ไดนําเสนอการจัดสถานโชวสินคาราน
Farmer Shop ที่ภายในศูนยจําหนายสินคาสหกรณสันนิบาต และอยากใหมีสินคาที่ไดมาตรฐานของ
Farmer Shop มาวางจําหนายที่ราน และวางแผนไวในอนาคตอาจมีการซื้อขายผานระบบออนไลน
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดแนะนําใหการจัดทําโครงการราน Farmer Shop by CLT ใน 3
เดือ นแรกใหทําการประชาสั มพัน ธสินคา และติดตอ ผูประกอบการนําของมาจัดวางที่รานและตอง
ติดตอผูประกอบการเรื่องการหมุนเวียนสินคา สินคาตองสด ใหมตลอดเวลา
ที่ประชุมไดรวมกันจัดทําโครงการราน Farmer Shop by CLT
เลิกประชุมเวลา 17.20 น.
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รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง “Building up the Co-operative System in Laos”
ระหวางวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การประชุมสัมมนา เรื่อง “Building up the Co-operative System in Laos” ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงคสําคัญ 4 ประการ ไดแก 1) รับเชิญใหเปน Resource Person
ในการประชุมสัมมนาเรื่อง Building up the Co-operative System in Laos 2) เพื่อเผยแพรนวัตกรรม
แบบธุรกิจรูปแบบใหม “Farmer Shop Business Model” ซึ่งเปนผลงานวิจัยของสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ และภาคี เ ครื อ ขา ยภายใต ก ารสนั บ สนุ น ของสกว. และคณะเศรษฐศาสตร ในเวทีป ระชุ ม
Building up the Co-operative System in Laos ของหนวยงาน International Co-operative Alliance
Asia-Pacific 3) เพื่อผลักดันการใหเกิดการจัดตั้งระบบสหกรณผานกลไกของการพัฒนากฎหมายและ
นโยบายรัฐ 4) เพื่อสนับสนุนดานเทคนิคสําหรับปจจัยนําเขาในการยกรางกฎหมายและการกําหนด
นโยบายรัฐ ซึ่งมีเนื้อหาสําคัญ ดังนี้
ภารกิจหลักของ ICA ในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ และนโยบายอยางตอเนื่อง
เพื่อสรางสภาพแวดลอมสําหรับสหกรณในลักษณะที่เอื้อตอการดําเนินงานของสหกรณในการกาวสู
ความสําเร็จตามความมุงหมาย ขั้นตอนในการดําเนินการดังกลาว คือการอํานวยความสะดวกสําหรับ
ขั้นตอนการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายที่สามารถสรางสภาพแวดลอมในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเอื้อตอระบบสหกรณที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง และการธํารงอยูในตลาดที่มีการแขงขัน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ
ภายใต น โยบายของนายกรั ฐ มนตรี ที่ จ ะให มี ก ารส ง เสริ ม
สหกรณ การจัดการประชุมภายใต “Building up Cooperatives system in Laos” เปนไปตามขอตกลงของ ICA ที่
จะใหความชวยเหลือแกประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อความยั่งยืน ในการพัฒนาดว ยการใช
สหกรณเ ปนกลไกการขับ เคลื่อนระบบเศรษฐกิจในชนบท
การประชุ ม ครั้ ง นี้ มุ ง เน น ไปในเรื่ อ งของการวางกรอบ
กฎหมายและนโยบายรัฐสําหรับการจัดตั้งและดําเนิน งาน
ของระบบสหกรณ
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สัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ICA-AP)
ICA
เป น องค ก รระหว า งประเทศที่ ไ ม ใ ช
หนว ยงานรัฐ จัด ตั้งในป 1895 เพื่อ ที่จะพัฒนารูป แบบ
วิ ส าหกิ จ สหกรณ ใ ห ก า วหน า ICA
ทํ า หน า ที่ เ ป น
กระบอกเสียงและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการประสานงาน
ความรว มมือ ที่เ กี่ ย วกั บ สหกรณ ICA มีส ถานภาพเป น
องคก รกลางระดั บโลก ประกอบดว ยสมาชิก ที่เ ปนชุมนุม
สหกรณ 272 แหง ครอบคลุมใน 100 ประเทศ ICA ใหการ
สนั บ สนุ น แกส มาชิก ในการดํ าเนิ นการตามคานิย มและหลัก การสหกรณ เพื่อ ที่จะนําประโยชนไ ปสู
สหกรณ สมาชิกสหกรณ และชุมชน โดยใชเครื่องมือในการพึ่งพาและรวมมือกัน ตลอดจนการโนมนาว
ใหเกิดการพัฒนาของสหกรณ ICA ทําหนาที่ในการเผยแพรและประชาสัมพันธความสําเร็จของสหกรณ
และแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนองคความรู เพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันในการดําเนินงานของ
สหกรณในมิติเวลาตาง ๆ
ICA มีสาขาอยูใน 4 ภูมิภาค ไดแก แอฟริกา อเมริกา เอเชียแปซิฟก และยุโรป สําหรับ
สํานักงานสาขาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจัดตั้งอยูที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมีสหกรณสมาชิก 85
แหง จาก 25 ประเทศ
สัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ICA-AP), กระทรวงกสิกรรมและ
ปาไม (MAF) ,ประเทศสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Lao PDR)
ICA-AP ไดใหความชวยเหลือแกกระทรวงกสิกรรมและปาไมของ Lao PDR มาตั้งแต
ทศวรรษที่ผานมา โดยมุงไปที่ก ารเพิ่มรายไดแกเ กษตรกรผานการดําเนิน ธุรกิจสหกรณ ระหวางป
2004-2009 ICA-AP ไดสงเสริมใหมีการจัดตั้งสหกรณการเกษตรประเทศลาว ผานกลไกการฝกอบรม
และจัดประชุมในกลุมเกษตรกรผูหญิง อีกทั้งไดเชิญใหเจาหนาที่ของ MAF เขาไปมีสวนรวมในการอบรม
เรื่องของการจัดการผลผลิตใหมี คุณภาพและรณรงคใหแกนนําสหกรณมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
ชนบท และพัฒนาสมรรถนะผูหญิงในชนบท
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การประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับสหกรณในเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 9
การประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับสหกรณในเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 9 Dr.Phoungparisak
Pravongviengkham ผูชวยรัฐมนตรีฝายเกษตรและปาไม ไดเขารวมประชุมที่จัดขึ้นในประเทศไทย และ
ไดรับปากที่จะใหความสําคัญกับการพัฒนาการเจริญเติบโตของทุกภาคสวนเศรษฐกิจในชนบท
จุดมุงหมายของการประชุม
ICA-AP ไดวางกรอบแนวทางการประชุมภายใตหัวเรื่อง “Building up Co-operatives
system in Laos” เพื่อเปนไปตามขอตกลงที่จะใหความชวยเหลือในการพัฒนาความยั่งยืนโดยการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชนบทผานกลไกของสหกรณ การประชุมจะไดสานตอความกาวหนาในการวาง
กรอบแนวทางการพัฒนาสหกรณตามประกาศนายกรัฐมนตรีในเรื่องสหกรณ (Prime Minister Decree
on Cooperatives) โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. การผลั กดั นการใหเกิดการจัดตั้งระบบสหกรณผานกลไกของการพั ฒนากฎหมายและ
นโยบายรัฐ
2. สนั บ สนุ น ด า นเทคนิ ค สํ า หรั บ ป จ จั ย นํ า เข า ในการยกร า งกฎหมายและการกํ า หนด
นโยบายรัฐ
การประชุมและวิทยากร
การประชุ ม ระดมความคิ ด จะครอบคลุ ม ประเด็ น ที่
เกี่ ย วข อ งทั้ ง ใ นระ ดั บ ใ นภู มิ ภ าคและร ะดั บ ท อ งถิ่ น โ ดย ใ ช
ประสบการณจากประเทศเพื่อนบาน และประสบการณจาก DGRV,
ICA, IDACA และ ILO
MAF จะนําเสนอรายงานสรุปสถานการณที่เกี่ยวกับ
Cooperatives ในสวนความกาวหนาและชองวางในการดําเนินงาน การระดมความคิด และการนําเสนอ
ขอมู ล ในที่ป ระชุ มจะนํ าไปใชป ระโยชนใ นการยกรางกฎหมายและการวางกรอบทิศทางการพัฒนา
สหกรณ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (CLT) ซึ่งเปน
องคกรหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในเรื่องสหกรณในภูมิภาคลุม
น้ําโขง จะไดแลกเปลี่ยนประสบการณในเรื่องของการพัฒนา
ระบบสหกรณในประเทศลาว
ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ จ ะได นํ า แนวคิ ด เชิ ง บู ร ณา
การที่จะนําไปสูการยกระดับการพัฒนาในสวนของโครงสราง
และระบบธุรกิจสหกรณในอีกระดับหนึ่ง จึงจะไดมีการระดม
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ความคิดในเรื่องของเครือขายคุณคา ซึ่งกอใหเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางผูผลิตและผูบริโภค โดยได
นําเอานวัตกรรมตัวแบบธุรกิจรูปแบบใหม “Farmer Shop Business Model” ซึ่งไดสรางสรรคโดย
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ประเทศไทย โดยมุงหวังที่จะใหผูแทนรัฐบาล
และนักสหกรณที่เขารว มประชุ มไดตระหนักเห็นความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาในแบบองครวม
นอกจากนั้น ยังจะเปนการเปดโอกาสใหเกิดความรวมมือระหวางไทยและลาวในการประชุมครั้งนี้
IDACA ซึ่งไดทํางานอยางใกลชิดกับ MAF และชุมชนเกษตรกรในประเทศลาวเพื่อเพิ่ม
รายไดใหแกเกษตรกรผานกลไกของระบบธุรกิจสหกรณ IDACA นําเอาประสบการณที่หลากหลายใน
ญี่ปุนมาเพิ่มสีสันในการประชุม
DGRV ไดทํางานรวมกับ Lao PDR ในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจแกเกษตรกร SMEs
ตลอดจนการพั ฒ นากรอบของกฎหมายเพื่ อ ที่ จ ะให ก ารสนั บ สนุ น สหกรณ แ ละการจั ด ตั้ ง สหกรณ
การเกษตร โดยเนนไปที่การสรางความเขมแข็งแกองคกรของสมาชิก ไดแก ธนาคารหมูบาน เครดิตยู
เนี่ยน และกลุมออมทรัพย จะไดมารวมแลกเปลี่ยนประสบการณในครั้ง
นี้ดวย
ผูอํานวยการ ICA-AP และ ผูอํานวยการ ILO จากประเทศ
ไทย รวมแลกเปลี่ย นประสบการณในเรื่องของการพัฒนาสหกรณใ น
ครั้งนี้ดวย
สรุปผลการประชุม
การประชุมประกอบดวย ผูเขารวมประชุมทั้งเจาหนาที่รัฐ
กระทรวงกสิกรรมปาไม ผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารแหงชาติลาว
ประธานสหกรณ และผูนําเกษตรกร เขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น 50 คน ภายหลังจากการประชุมนําเสนอ
บทความของผูเ ชี่ย วชาญและการอภิป รายแลกเปลี่ย นความคิด เห็น ในแตล ะหัว ขอ โดยมีป ระเด็น ที่
นาสนใจดังนี้
• ภาพรวมสถานการณของประเทศลาว มีเกษตรกร 75% ของประชากรทั้งประเทศ เคย
มีสหกรณมากอนแตประสบความลมเหลว ในปจจุบันเมื่อรัฐบาลเล็งเห็นวาสหกรณมีความสําคัญที่จะ
มาชวยยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตร ที่มีสัดสวน 35% ของ GDP ของประเทศ ในป 2012 จึงได
จัดตั้งกรมสงเสริมกสิกรรมและสหกรณขึ้น และตามประกาศ Prime Minister Decree on Cooperatives
• ปจจุบันมีสหกรณที่จดทะเบียนแลว 6 สหกรณ และกลุมเกษตรกร 2,000 กลุม
• ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบที่ จ ะให มี ก ารเรี ย นรู จ ากประสบการณ ข องประเทศเพื่ อ นบ า น เช น
กรณีของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน นาจะไปศึกษาที่มาเลเซีย สวนเรื่องการยก
รางกฎหมาย และการวางกรอบนโยบายรัฐ DGRV จะใหการสนับสนุนที่จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะประเทศไทย (กําหนดไวปลายเดือนพฤศจิกายน 2557)
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ควรมีการทํา Based line Survey และวิจัย เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลในการยกรางกรอบ
ทิศทางการพัฒนาสหกรณ
• ที่ ป ระชุ ม ได ตั้ ง ข อ สั ง เกตถึ ง แนวทางการพั ฒ นาอย า งบู ร ณาการระหว า งกระทรวงที่
เกี่ยวของที่จะไมมีการทํางานทับซอนกัน เชน กรณีกระทรวงกสิกรรมและปาไม กระทรวงอุตสาหกรรม
และธนาคารแหงชาติลาว ซึ่งมีขอสรุปวา ควรมีคณะกรรมการระดับชาติ มีกรอบทิศทางการพัฒนา
สหกรณ และควรเชิญกระทรวงศึกษาธิการเขามามีสวนรวมดวย
• ที่ประชุมเห็นวาควรสมัครเปนสมาชิก ICA-AP เพื่อมีโอกาสเขารวมเวทีประชุมวิชาการ
และหลักสูตรอบรมตาง ๆ ที่ ICA-AP สนับสนุนทั้งดานวิชาการและงบประมาณ เพื่อนําความรูที่ไดไป
พัฒนาสหกรณ
• ที่ประชุมมีความเห็นวา ควรปรับโครงสรางระบบธุรกิจของประเทศโดยนําความรูของ
การจัดการโซอุปทานมาใชเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความยั่งยืน
•
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สรุปการออกบูธ Farmer Shop งานวันสังคมสุขใจ
วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557
ณ สามพราน ริเวอรไซด จ.นครปฐม

หลักการและเหตุผล
เนื่องดวย มู ลนิธิสังคมสุ ขใจรว มกับ โครงการ “สามพรานโมเดล”
จะจัดงาน
“วันสังคมสุขใจ”
วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ในบริเวณสามพรานริเวอรไซด ในงาน
จะมีกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตอบโจทยเรื่องการแสวงหาการดํารงชีวิตอยางมีสมดุล เพื่อชีวิตที่มีความสุข
อยางยั่งยืน ภายในงานจะมีเ กษตรกร ผูประกอบการ เครือขายตาง ๆ รวมทั้งหนายงานภาครัฐและ
เอกชนร ว มจํา หน า ยผลิ ต ภัณ ฑ แ ละแสดงผลงานด ว ยเป น จํ านวนมาก โดยมีกิ จ กรรมและการจั ด
แสดงผลงานวิจัยของเกษตรกร ที่ทําเกษตรอินทรียมาจัดแสดงและจําหนายสินคา ผลงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตาง ๆ ในอําเภอสามพราน นิทรรศการจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมทั้งนิทรรศการ
ของ “ สามพรานโมเดล ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูในการทําเกษตรอินทรียตาง ๆ
ที่ผูเขารับการอบรมสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดเปนตน
ลักษณะกิจกรรมในงานประกอบดวย นิทรรศการ ในงานผูที่มาเที่ยวชมสามารถจะมาหา
ซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ เกี่ยวกับสินคาเกษตรอินทรีย , มาเรียนรูและหาแรงบันดาลใจในการทําเกษตร
อินทรีย ตลอดจนมาหาแนวทางในเรื่องสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจจากการตรวจหาสารเคมีตกคาง
โดยสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครปฐม ความรู ท างด า นการแพทย อ งค ร วมจากที ม งานแพทย แ ผนไทย
จากโรงพยาบาลศิ ริ ร าช การสํ า รวจความสุ ข ในชี วิ ต จากโปรแกรม Happinometer
จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งบริษัทหางรานยังสามารถมาหาคูคาจากเกษตรกรกลุมตาง ๆ ไดอีกดวย
ในการนี้ Famer shop Thailand at Ku มีความประสงคจะเขารวมการจัดนิทรรศการดังกลาวเพื่อนําเสนอ
และเผยแพรพรอมจําหนายผลิตภัณฑจากเครือขายของ Famer shop Thailand at Ku
วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอ เผยแพร และจําหนายผลิตภัณฑจากเครือขาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็น
ระหวางผูประกอบการและนักวิจัย กลุมเครือขายเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อหาแนวทางสราง
ความรวมมือขยายผลงานวิจัยสูภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
ผูเขารวมงาน
ประกอบไปดวยเครือขายเกษตรกร เกษตรอินทรีย ผูผลิตรายยอย ผูประกอบการ นักขาว
นักเรียน นักศึกษา ชาวบาน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ
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ผลิตภัณฑที่นําไปเผยแพรและจําหนาย
สินคาเพื่อบริโภค : น้ําขาวหอมนิล น้ําขาว น้ําเห็ด 5 อยาง น้ําหมากเมา น้ําฟกขาว เกสร
ผึ้ง เยลลี่สามรส ถั่วเคลือบเห็ด ขาวถวย ชาใบหมอน ขาวไรซเบอรี่ ตนออนทานตะวัน เมล็ดทานตะวัน
เมล็ดโตวเหมี่ยว
สินคาเพื่ออุปโภค : เจลหมองพริก ดินปลูกตนออนทานตะวัน เสื้อยืด กระเปา Famer
shop ชอนไม ตะขอเซรามิค ตุกตาไมบุญซื่อ ตะกราไม ชุดของขวัญเทศกาลตาง ๆ สบูหมอกอง
ผลลัพธที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม
1. ยอดจําหนายสินคา จํานวน 9,297 บาท สินคาที่จําหนายไดดีสวนใหญจะเปนเสื้อยืด
เจลหมอง และ ตุกตาไมบุญซื่อ ยานวดคลายเสน เมล็ดทานตะวัน เมล็ดถั่วลันเตา
2. ผูสนใจเปนจํานวนมากโดยเฉพาะเจลหมองสนใจในตัวผลิตภัณฑที่มีความแปลกและใช
งานงายและผลิตภัณฑดินประดิษฐจากยางพารา เด็กและผูปกครองใหค วามสนใจดิน ประดิษฐจาก
ยางพาราเปนจํานวนมาก สื่อมวลชนใหความสนใจและซักถามเกี่ยวกับการรวบรวมเครือขายและการ
นําเสนอสินคาสูผูบริโภคของ Farmer shop ไดรูจักผูประกอบการเกษตรอินทรียอื่น ๆ
ที่มีความ
สนใจในเรื่องเดียวกันไดรวมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอุปสรรคและปญหาที่พบในเรื่องของการผลิต การขนสง
และผูบริโภค
อุปสรรคและขอเสนอแนะ
อากาศคอนขางรอน และจํานวนผูเขาชมและเลือกซื้อสินคายังมีจํานวนไมมาก
รายชื่อเจาหนาที่
นางสาวลลดา ทองพินิจ
นายวสันต อุทัยเลี้ยง
คาใชจายในการออกบูธ
- เจาหนาที่ประจําบูท 2 คน 2 วัน ๆ ละ 400 บาท
1,600 บาท
- คาเดินทาง
1,000 บาท
- คาหองพัก 1 หอง
1,700 บาท
- คาอุปกรณในจัดนิทรรศการ
876 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
5,176 บาท

170

รายงานการประชุม
การหารือการขยายผลตัวแบบโครงการราน Farmer Shop
วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ หองประชุม สหกรณโคนมนครปฐม ต.หวยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
2. คุณสมคิด
3. คุณวิโรจน
4. คุณวิเชียร
5. คุณวีระพล
6. คุณสังวาลย
7. คุณนุชนารถ
8. คุณสายสุดา
9. คุณอรวิภา

ภัทราวาท
ศรีประทุม
แอนศรี
ดวงศรี
แกวสน
ทิมหอม
ปนกุมภีร
ศรีอุไร
มากมิ่ง

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
รองประธานกรรมการสหกรณโคนมนครปฐม
เหรัญญิกสหกรณโคนมนครปฐม
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณโคนมนครปฐม
กรรมการสหกรณโคนมนครปฐม
ผูจัดการสหกรณโคนมนครปฐม
ผูชวยผูจัดการสหกรณโคนมนครปฐม
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดเขารวมประชุมหารือ
กับ กรรมการ ผูจัด การและผูชว ยผูจัด การสหกรณส หกรณโคนมนครปฐม ในการขยายผลตัว แบบ
โครงการราน Farmer Shop โดยมีวัตถุประสงค เพื่อชี้แจงทําความเขาใจในเบื้องตนถึงการจัดตั้ง
โครงการราน Farmer Shop ลงสูชุมชน มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดกลาวถึงการทํางานของสถาบันวิชาการดาน
สหกรณที่มีการทํางานในรูปแบบการสรางนวัตกรรม ยกระดับความสามารถและสมรรถนะการเรียนรู
เพื่อนําไปแกไขปญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันวิชาการดานสหกรณ พบวาปญหาสําคัญ
อยางหนึ่งของสหกรณคือ สหกรณยังไมเขาถึงประชาชนอยางแทจริง
สถาบันวิชาการดานสหกรณจึงไดมีโครงการราน Farmer Shop ที่เปรียบเสมือนเปนศูนย
เรียนรูใหกับชุมชน เปนรานคาทางเลือกใหกับสมาชิกในชุมชน โดยผูอํานวยการสถาบันฯ ไดกลาวชี้แจง
ถึงโครงการราน Farmer Shop วา ราน Farmer Shop เปนรานคาที่ผูผลิตและผูบริโภคเปนเจาของ
รวมกัน เปนการจัดการโซอุปทานใหสั้นลงทั้งในดานผูผลิตและผูบริโภค และยังเปนการรณรงคใหคน
ไทยไดตระหนักถึงความสําคัญในการอุดหนุนสินคาของเกษตรกรไทย Farmer Shop จะมีการคัดสรร
สินคาที่จะนํามาจําหนาย โดยจะจําหนายสินคาคุณภาพ ราคาเปนธรรมแกผูบริโภค
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ผูจัดการสหกรณฯ สอบถามถึงการสนับสนุนจากทางสถาบันฯและตองการทราบถึงความ
แตกตางระหวางราน Farmer Shop และรานคาทั่วไป
ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดกลาววา ในการใหการสนับสนุนกับทางสหกรณฯในการมีความ
รวมมือโครงการราน Farmer Shop สถาบันฯจะใหความชวยเหลือในเชิงวิชาการ ในการจัดทีม Coach
ในชวงระยะ 3 เดือนแรกในการจัดตั้งราน ตองมีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น อาจมีการวิจัยใน
ระยะสั้นๆ และออกแบบสํารวจวา สินคาอะไรที่ผูบริโภคตองการ เพื่อหาสินคาใหตรงกับความตองการ
ของตลาดตอไป
ความแตกตางระหวางราน Farmer Shop กับรานคาทั่วไป คือ ราน Farmer Shop จะมีการ
คัดสินคาที่มีคุณภาพ เปนสินคาปลอดภัยตอผูบริโภคและมีราคาที่เปนธรรมทั้งกับผูผลิตและผูบริโภค
ราน Farmer Shop ที่จะจัดตั้งขึ้นที่สหกรณฯ จะเปนกระบวนการที่เปนการฝกทักษะการ
ขาย เป นตน แบบรานคาที่จะสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพใหแกค นในชุมชน สหกรณฯ จะได
ยกระดับใหบริการกับสมาชิกทั้งสินคาอุปโภค บริโภค และเมื่อสหกรณมีกําไรก็จะมีการจัดสรรเงินเฉลี่ย
คืนตามการใชบริการของสมาชิกดวย
ทางสหกรณยังพบปญหาจากการเปดรานจําหนายสินคาของสหกรณฯที่ผานมาคือ ไมมี
แหลงจําหนายสินคาที่มีราคาถูกกวาราคาทองตลาดทั่วไป จึงไดขอคําแนะนําจากผูอํานวยการสถาบันฯ
ผูอํ า นวยการสถาบั น ฯ ได ใ ห คํ าแนะนํ าในการเป ด จํ า หน า ยสิ น ค า ว า การสร างแบรนด
Farmer Shop ตองมีการวางแผนธุรกิจและทดลองระบบ สรางแบรนด Farmer Shop ใหเปนจุดเดนเพื่อ
ดึงดูดความสนใจใหกับผูบริโภค เพื่อให Farmer Shop ใหเปนศูนยกระจายสินคา ที่จะคัดสรรสินคาที่มี
ราคายุติธรรมกับผูบริโภคและมีราคาที่ถูกกวาทองตลาดทั่วไป
ที่ประชุมไดรับทราบแนวทางการจัดตั้งราน Farmer Shop และจะนําขอมูลและความรูที่ได
จากการประชุมไปประชุมกับคณะกรรมการประจําเดือน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 นี้ และจะแจงความ
คืบหนาใหกับทางสถาบันฯอีกครั้ง
สรุปการประชุมการขยายผลตัวแบบโครงการราน Farmer Shop มีดังนี้
1. ผูอํานวยการสถาบันฯไดทําการชี้แจงทําความเขาใจกับกรรมการ ผูจัดการและผูชวย
ผูจัดการสหกรณฯ ในการจัดตั้งโครงการราน Farmer Shop
2. ทางสหกรณฯจะนําขอมูลและความรูในการประชุมครั้งนี้เขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําเดือนในวันที่ 26 ธ.ค. เพื่อหาขอสรุปตอไป
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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สรุปการออกบูธ Farmer Shop งานประชุมเวทีขาวไทย 2557
เรื่อง “การปฏิรูปยุทธศาสตรขาวไทย”
วันศุกรที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.10 น.
ณ หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักการและเหตุผล
เนื่องดวย มูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดกําหนดจัด
งานประชุมเวทีขาวไทย 2557 เรื่อง “การปฏิรูปยุทธศาสตรขาวไทย” วันศุกรที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา
08.00 – 16.10 น. ณ หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน กรุ ง เทพฯ เพื่ อ หาแนวทางในการปฏิ รูป การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ขา วและชาวนาไทยทั้ง ในเชิ ง
โครงสรางและชาวนา เพื่อรับฟงการบรรยายและขอเสนอแนะจากวิทยากร ใหเกิดเปนเวทีปรึกษาหรือ
ในกลุมผูเกี่ยวของทุกระดับ โดยเนนในสามประเด็นหลัก คือ การปฏิรูประบบวิจัยขาวไทย การปรับ
โครงสรางพื้น ฐานเพื่อ การผลิตขาวและการบริหารจัด การที่ดิน เพื่อการทํานา เพื่อตอบสนองความ
ตองการเทคโนโลยีในการผลิต ที่สามารถสรางความยั่งยืนในอาชีพการทํานาและลดความเหลื่อมล้ํา
ลั ก ษณะของกิ จ กรรมในงานประชุ ม ดั ง กล า วประกอบด ว ย การประชุ ม บรรยาย การ
ปรึกษาหารือใน แตละประเด็นหลัก นิทรรศการจากหนวยงานรวมจัด และกิจกรรมเผยแพรและ
จําหนายผลิตภัณฑจากขาว ในการนี้ทาง สกว. ซึ่งเปนหนวยงานรวมจัดไดติดตอให Farmer shop
Thailand เขารวมเพื่อเผยแพรและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับขาวและผลิตภัณฑอื่น ๆ ของ Farmer
shop รวมทั้งเผยแพรรูปแบบของผูประกอบการรานคาปลีกที่เปนพื้นที่รวบรวมเครือขายผูผลิตขาวและ
พื้นที่เผยแพรผลิตภัณฑจาก “ขาว”
วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอ เผยแพร และจําหนายผลิตภัณฑจากขาวของเครือขาย เชน ขาวคุณธรรม
ขาวเกิดบุญ ขาวจากกลุมพื้นที่ของ สปก. ฯลฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางผูประกอบการ
และนั กวิจัย กลุมเครือ ขายเกษตรกร และประชาชนทั่ว ไป เพื่อ หาแนวทางสรางความรว มมือ ขยาย
ผลงานวิจัยสูภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
ผูเขารวมงาน
ประกอบไปด ว ย นั ก วิ ช าการ เครื อ ข า ยเกษตรกร เกษตรอิ น ทรี ย ผู ผ ลิ ต รายย อ ย
ผูประกอบการ นักขาว นักเรียน นักศึกษา ชาวบาน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ
ผลิตภัณฑที่นําไปเผยแพรและจําหนาย
ขาวเกิดบุญ ขาวคุณธรรม ขาวไรซเบอรี่ น้ําขาวหอมนิล น้ําขาวหอมมะลิ ขาวถวย
เจลหมอง เสื้อยืด ถุง Farmer shop ฯลฯ
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ผลที่ไดรับจากการเขารวมงาน
- จําหนายผลิตภัณฑจากขาวของกลุมเครือขายเกษตรของ Farmer shop และผลิตภัณฑ
อื่น ๆ ไดจํานวนเงิน ทั้งสิ้น 9,242 บาท
- รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับกลุมเครือขายขาวจากพื้นที่ตาง ๆ ทําใหทราบแนวทาง
ปรับปรุงระบบการผลิต ระบบการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑอื่น ๆ จากขาว เชน
ชาขาว ฯลฯ
- มีผูสนใจในขอมูลของเครือขายขาวและเครือขายผลิตภัณฑอื่น ๆ ของ Farmer shop
- มีผูสนใจผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะที่เปนผลิตภัณฑการแปรรูปจากขาว เชน
น้ําขาว ขาวถวย ฯลฯ
รายชื่อเจาหนาที่
นางสาวลลดา ทองพินิจ
นายวสันต อุทัยเลี้ยง
คาใชจายในการออกบูธ
- เจาหนาที่ประจําบูท 2 คน 2 วัน ๆ ละ 400 บาท
800 บาท
- คาขนของ
1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
1,800 บาท
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รายงานการประชุมถอดบทเรียนผูประกอบการราน Farmer Shop by 8 Fairtraders
วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 16.30-17.30 น.
ณ หองประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
นพ.สรวิชญ สุบุญ
นางสาวชาคริยา หมดนาค
นายอัษฎางค หมดนาค
นางสาวลลดา ทองพินิจ
นายวสันต
อุทัยเลี้ยง
น.ส.รัตนวดี เศรษฐจิตร
น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
น.ส.จินตหรา นกเงิน

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ทีม Farmer Shop by 8 Fairtraders
ทีม Farmer Shop by 8 Fairtraders
ทีม Farmer Shop by 8 Fairtraders
ทีม Farmer Shop by 8 Fairtraders
ทีม Farmer Shop by 8 Fairtraders
ทีม Farmer Shop by 8 Fairtraders
นักวิจัยประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัยประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดกลาวเปดประชุม
พรอมชี้แจงวัตถุประสงคการประชุม เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของราน Farmer Shop by 8 Fair
traders ซึ่งไดดําเนินการมาเปนระยะเวลา 5 เดือน (เปดรานเมื่อ 18 สิงหาคม 2557) และถอดบทเรียน
ถึงปญหา/อุปสรรค พรอมทั้งสิ่งที่ตองการใหสถาบันฯชวยเหลือ และแผนงานในอนาคต โดยคุณลลดา
ทองพินิจ ไดเปนผูนําเสนอในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
• รายไดจากการขายสินคาในรอบ 5 เดือน (ส.ค.-ธ.ค. 57) 666,947.02 บาท
• รายไดจากการขายสินคาในรอบเดือน ส.ค.-ต.ค. 57
396,913.02 บาท
หัก ตนทุนขาย
286,587.77 บาท
คงเหลือ กําไรขั้นตน
110,325.25 บาท
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน
141,662.79 บาท
ขาดทุนสุทธิ
31,337.54 บาท
• รายไดจากการขายสินคาในรอบเดือน พ.ย.-ธ.ค. 57
270,034.00 บาท
• รายไดจากการขายสินคาในงานสังคมสุขใจ (29-30 พ.ย. 57)
9,297.00 บาท
• รายไดจากการขายสินคาในงานประชุมขาวไทย 2557(12 ธ.ค. 57)
9,242.00 บาท
หมายเหตุ: รอเช็คสต็อกเพื่อจัดทํางบใหม
175

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดตั้งขอสังเกตวา งบกําไรขาดทุนที่นําเสนอไดหักสินคาเสื่อมสภาพ
ชํารุด เสียหายแลวหรือไม และควรแยกคาใชจายที่เปน Fix cost เชน คาตกแตงราน เปนตน ออกไปไวใน
สวนของบัญชีทุน พรอมทั้งแนะนําใหทีมงานไปดําเนินการเช็คสต็อกในชวงที่นิสิตปดภาคเรียน เพื่อนํามา
จัดทํางบใหม
•

อุปสรรค/ขอจํากัด
1) ไมไดทําตามแผน โดยเฉพาะกิจกรรมสําคัญ เชน แผนการรณรงคสมาชิก การจัดงาน
Grand opening การประชาสัมพันธเทศกาลของขวัญปใหม เปนตน
2) สินคายังไมหลากหลาย
3) บุคลากรในมหาวิทยาลัยยังไมรูจักราน Farmer Shop
4) ขาดการประชาสัมพันธที่เขาถึงลูกคากลุมเปาหมาย
5) ขาดผูชวยผูจัดการราน (หาไมได หรือหาไมจริงจัง)
6) ไมมีที่จอดรถรับ-สงสินคา/ลูกคา
7) ไมมีปายบอกทางรานตามจุดแยกตางๆ
8) ไมมีกิจกรรมออกงาน event เพราะคิดวายังไมพรอม
9) Attitude ของลูกคา
10) เลนสจักรยานไปปดกั้นการเขาถึงราน ทําใหขายสินคาไดยาก ลูกคาควรตองไดรับ
ความสะดวกสบาย งายตอการใชบริการ
11) ความตองการของผูบริโภคที่ตองการของดี ราคาถูก

แนวทางการแกปญหา
1) แกทั้งระบบ
2) ปรับแผนธุรกิจ
3) หาทําเลใหมที่ลูกคามีกําลังซื้อและไมตองลงแรงมาก ซึ่งหมอกองไดประสานงานหา
พื้นที่ในเบื้องตนเปนโรงพยาบาลทหารเรือ คิดคาเชาเดือนละ 10,000 บาท
โดย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดมีขอแนะนําวาตองมีการทําแผนธุรกิจที่ดี เชน การจาง
คนที่ จ ะมาอยู ป ระจํ า ร า น ต อ งมี ก ารวางระบบที่ ดี ควรมี ก ารสํ า รวจความต อ งการของลู ก ค า
กลุมเปาหมาย รวมทั้งการประชาสั มพันธ และการจัดทําระเบีย บปฏิบัติในการนําสินคาเขารานเพื่อ
ปองกันการฝากสินคาที่ไมใชสินคา Concept ของ Farmer Shop โดยทีมงานจะไดมีการประชุมสรุป
สําหรับแนวทางการดําเนินการในอนาคต พรอมนําเสนออีกครั้ง
•

เลิกประชุมเวลา 17.40 น.
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รายงานการประชุมการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
วันอังคารที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
2. คุณประเสริฐ
บัณฑิศักดิ์
นักวิจัยอิสระ
3.คุณสายสุดา
ศรีอุไร
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ด ร . ป ร ะ เ ส ริ ฐ บั ณ ฑิ ศั ก ดิ์ เ ป น อ า จ า ร ย เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร จ า ก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความตองเปดรานที่อาคารพาณิชยสวนบุคคลในจังหวัดอุบลราชธานี
(ภูมิลําเนาเดิมภรรยา) พื้นที่ 4 x 10 ตารางเมตร ซึ่งไดมีความสนใจในตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ซึ่งมี
โจทยสําคัญที่จะสงเสริมใหผูบริโภคตระหนักถึงการบริโภคของดีมีคุณภาพ และตองการชวยสงเสริม
SMEs, OTOP จึงขอนัดประชุมเพื่อขอความรู และคําแนะนําในการดําเนินการ ซึ่ง รศ.จุฑาทิพย ภัทรา
วาท และรวมวิเคราะหสถานการณ และมีขอแนะนํา ดังนี้
1) กลุมเปาหมายที่จะมาซื้อสินคาที่ราน Farmer Shop ประกอบดวย
- กลุมราชการ
- เครือขายโบสถคาทอลิก
- สถาบันการศึกษา
- ผูบริโภคในพื้นที่
- นักทองเที่ยว
- ผูบริโภครักษสุขภาพ
2) สิ นค า จะเน นที่ ผลิ ตภั ณฑ ข าว จากเครื อข ายในอุ บลฯ อาจจะมี เคาน เตอร ผั ก ผลไม
อินทรีย หรือตลาดออรกานิค ใชพื้นที่หนาราน หรือหนาอพารทเมนทระหวางที่รอการกอสรางในการจัด
ตลาดนัดผัก ผลไมอินทรีย เพื่อประชาสัมพันธราน และดึงลูกคา
3) Location ของราน อยูใกลสถานที่ราชการ และใกลสถาบันการศึกษา แตการดําเนินการจะ
เริ่มจาก Scale เล็ก ๆ โดยใชการเรียนรู และกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมเปน Process ใหเติบโตไป
เรื่อย ๆ เพื่อที่จะไดภูมิใจวา เรามีสวนผลักดันใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) อาจจะมีการวางแผนในการจัด Forum กับผูวาราชการจังหวัด การจัดทําเปนศูนยให
ความรูกับผูสนใจ และประเทศเพื่อนบาน
ในชวงสุดทาย ดร.ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์.จะกลับไปวิเคราะหสถานการณ และศึกษาขอมูล
เพิ่มเติม โดยจะมีแผนไปเยี่ยมเครือขายขาวหอมอํานาจเจริญในวันอาทิตยที่ 18 มกราคม 2558
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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สรุปเวทีระดมความคิดเห็น
“เวทีรับฟงความคิดเห็นการพัฒนาระบบสนับสนุนทางดานการเงินและกฎหมายสหกรณ”
ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ระหวางเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองเอื้องหลวง อาคาร เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผูเขารวมการอภิปราย
1. ผศ.ดร.นุชนาถ
2. นพ.สมเกียรติ
3. อ.วรเทพ
4. คุณสุรจิตต
5. อ.เชิญ
6. คุณดาบชัย
7. คุณอนันต
8. คุณมนัส
9. รศ.จุฑาทิพย
10. ผศ.ดร.รังสรรค
11. คุณชัยวุฒิ
12. คุณสุรศักดิ์
13. คุณเกียรติรัตน
14. ผศ.ดร.ณรงค
15. ดร.ปรีชา

มั่งคั่ง (เปดเวที)
ธาตรีธร
ไวทยาวิโรจน
แกวชิงดวง
บํารุงวงศ
ใจสูศึก
ชาตรูประชีวิน
ชูผกา
ภัทราวาท
ปติปญญา
มัณฑะนานนท
นาคสวัสดิ์
เล็กอุดากร
กูเจริญประสิทธิ์
สิทธิกรณไกร

เริ่มระดมความคิดเห็นเวลา 9.15 น.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยากใหสถาบันวิชาการดานสหกรณมีเวทีรับฟงความ
คิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
ขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ใหเกียรติ
เขารวมเวทีในวันนี้
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เกริ่นนําวา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความสําคัญกับสหกรณมาก สภามหาวิทยาลัย
ตองการใหสหกรณมีกฎหมายที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ขอทําความรูจักกับทานตาง ๆ และความมุงหวังในวันนี้
คุณมนัส ชูผกา
.
ความมุ ง หวั ง ในวั น นี้ ในฐานะที่ เ ป น สมาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย ข า วหงสท อง จํ า กั ด ซึ่ ง เป น
สหกรณในภาคเอกชน มองเห็นวาระบบสหกรณสามารถชวยเหลือในภาคเอกชนไดเปนอยางดี ดังนั้น
วันนี้มีความคิดอะไรก็จะนํามาเสนอ
อ.เชิญ บํารุงวงศ
รูสึกดีใจที่ไดรับเชิญมาอภิปรายในหัวขอเกี่ยวกับระบบการเงินและกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณซึ่ง
เปนเรื่องสําคัญ ตนมีขอสังเกตในเรื่องที่ควรตองแกไข
คุณสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
ตนเห็นวาถาสหกรณไมมีบริบททางกฎหมายคงกาวไปอยางยากลําบาก จึงไดทําการศึกษาวา
ถาตองการใหมีกฎหมายดานสหกรณควรคิดอยางไร ทําอยางไร จนไดมีโอกาสยกรางกฎหมายสหกรณ
ในป พ.ศ. 2542 คาดหวังวาจะพัฒนากฎหมายไปอยางไรที่จะสรางความเขมแข็งใหสหกรณเปน
สหกรณจริง ๆ ไมใชระบบทุนนิยม
คุณอนันต ชาตรูประชีวิน
ไดมีโอกาสเห็นขอเดนของสหกรณในประเภทตาง ๆ อะไรที่ดี ๆ ก็อยากใหประเทศไทยมีดวย
และเชื่อวาสหกรณเปนเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท
ตั้งใจวาจะมาแบงปนประสบการณในฐานะเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
หลังจากที่ขับเคลื่อนงานวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ตอนนี้มาถึงหัวเลี้ยวหัวตอ อยาก
เปดเวทีดวยคําถามวา
1. จากประสบการณของทาน ทานเห็นภาพขบวนการสหกรณเปนอยางไร
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2. จากภาพดังกลาวขบวนการสหกรณควรมีโครงสราง องคาพยพอยางไร ระบบการเงินแบบ
ไหน สาระสําคัญของกฎหมายแบบที่สนับสนุนใหสหกรณพัฒนาสูอัตลักษณของการเปนสหกรณที่
แทจริง
อ.เชิญ บํารุงวงศ
ภาพของขบวนการสหกรณ ขณะนี้มีการพัฒนาอยางไมราบรื่น โดยเฉพาะขบวนการสหกรณซึ่ง
หมายถึงสหกรณทุกประเภท ทุกระดับ มีสลับซับซอนเกินไป ไมเปนระบบอยางที่ควรจะเปน เชน
ประเภทสหกรณทั้ง 7 ประเภท จะเห็นวาประเภทสหกรณที่มีวัตถุประสงคดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มีความซับซอนจนทําใหกาสถิติทางการเงินไดลําบาก อยางเชน กรณีของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนจากที่
ควรเปนสหกรณการเงินก็กลายเปนสหกรณเอนกประสงค หากสหกรณดังกลาวดําเนินงานใน
ตางจังหวัดก็จะเปนการซ้ําซอนกับสหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรเปนที่ยอมรับแลววาตองเปน
สหกรณเอนกประสงค เพื่อบริการสมาชิกอยางครบวงจร สวนสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่ทําธุรกิจหลาก
ลาย กรณีเชนนี้เห็นวา นาจะแปรสภาพหรือเปลี่ยนประเภทเปนสหกรณการเกษตร แตหากสหกรณ
ดังกลาวดําเนินงานในเมือง กรณีนี้ก็อาจจัดเปนอีกประเภท เรียกวาเปนสหกรณเอนกประสงค
การที่ประเภทสหกรณไมเปนระบบเดียวกัน มีผลตอเรื่องอื่น ๆ เชน สถิติ ขอมูลเกี่ยวกับสหกรณ
จะทําไดยากลําบาก ยิ่งในขณะนี้ นายทะเบียนสหกรณตองทํารายงานตามแยกประเภทของสหกรณ
โครงสรางสหกรณทําใหการรวมตัวในรูปของชุมชนสหกรณแทนที่จะเปนรูปแบบของสหกรณที่มี
วัตถุประสงคอยางเดียวกันมารวมตัวกันกลายเปนแบบเอนกประสงค
10.33 ดานกฎหมาย คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) เปนทั้งหนวยงาน
บริหารและหนวยงานดานนโยบายทั้ง ๆ ที่ควรจะเปนหนวยงานระดับนโยบาย เปนองคกรที่เสนอแนะ ให
คําแนะนําแกรัฐบาลในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับสหกรณ
อํานาจกระทําการของสหกรณตามมาตรา 46 มากมายเกินไปควรบัญญัติวา “ใหมีสิทธิหนา
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ” และ “อํานาจดําเนินคดี
คุณสุรจิตต แกวชิงดวง
อยากใหสหกรณประสบความสําเร็จ 2 ดาน คือ 1) ดานความเปนธุรกิจ และ 2) ดานความเปน
สหกรณ
ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ทั้ ง สองด า น บางอย า งเป น รู ป ธรรม บางอย า งเป น นามธรรม เช น
ความสําเร็จทางธุรกิจ มีอัตราสวนทางการเงินมากมายมาวัด แตกรณีความสําเร็จทางดานสหกรณยัง
เปนปญหา อาจแกไขไดโดยกฎหมาย เชน การจํากัดระยะเวลาใหเงินกูสมาชิก กําหนดขอบเขตการกู
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ความสามารถในการกอหนี้กับบุคคลภายนอกโอยการกําหนดวงเงินกูยืม
ของสหกรณ รวมทั้งคุณสมบัติของบุคคลผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
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คุณอนันต ชาตรูประชีวิน
มองเรื่องนี้ออกเปน 4 ระดับ
1) การกําหนดทิศทาง การกํากับดูแล ตอนนี้มีองคกรแลว แตอยากใหเกิดประสิทธิภาพ หรือ
เรื่องการกําหนดทิศทาง เรามีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยที่เปนเวทีตัวแทนความตองการของ
สมาชิกมาสูคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติซึ่งจําเปนตอการกําหนดทิศทาง นโยบาย แตเอาเรื่อง
การวินิจฉัยขอพิพาทไปใหหนวยงานอื่นดําเนินการ และการถกประเด็นในเวทีระดับชาติตองผานการ
ศึกษาวิจัยปญหา การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภาคมากอน แลวจึงมาเวทีระดับชาติ จากนั้นจึงไปสู
ระดับนโยบาย
นายทะเบียนสหกรณในฐานะผูกํากับดูแลที่อาจพูดวาไมคอยมีอํานาจ จึงนาไปศึกษาการกํากับ
ดูแลของภาคสถาบันการเงิน แบงกชาติเปนอยางไร
เรื่องความเปนอิสระของสหกรณ ขอบเขตคือขนาดไหน อิสระจนกระทบกระเทือนถึงความ
ปลอดภัยในทรัพยสินของสมาชิก ประชาชน ไดหรือไม ซึ่งไมใช จึงยอมตองมีผูกํากับดูแล และก็ตองให
เครื่องมือแกเขา และจะทําไดโดยผานกฎหมาย
2) ธนาคารสหกรณ ตอนนี้เรามีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร นอกจากใครจะ
ตอบได ธกส. ไมสามารทํางานตรงนี้ได ธกส. ทําธุรกิจกับสหกรณ (ใหเงินกู) แลว ใหสหกรณถือหุน
แลวแตสหกรณไมไดถือ เพราะปนผลต่ํา ยังไมเห็นวาจะไมเปนธนาคารสหกรณอยางไร
Center Finance Facility แตละประเภทสหกรณมีชุมนุมแลว ทางดานการประกันภัยก็มีแลว แต
จะทําอยางไรใหรวมมือทางการเงินระหวางกันได
3) ระบบความมั่นคง สหกรณไทยออนแอ นาเปนหวง เพราะถาปญหาเกิดกับสหกรณใดแลว
กระทบไตลอดขบวนการสหกรณ เรื่องนี้เองเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหความรวมมือทางธุรกิจเกิดขึ้นไดยาก
ทั้ง ๆ ที่มีความรวมมือทางวิชาการเกิดขึ้นบอยครั้ง มาตรฐานที่สหกรณจะตองปฏิบัติยังกระจัดกระจาย
กัน ไมไดมีผลบังคับชัดเจน ตางมาตรฐานของสถาบันการเงิน หรือเรื่องการประกันภัย
กองทุนรักษาเสถียรภาพ/การประกันเงินฝาก สําหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพจะดูแลกิจการ
ไมใหกิจการบริหารลมเหลว ดูแลไมใหสหกรณบริหารงานแย สวนการประกันเงินฝากเปนการประกัน
เงินของประชาชนที่ฝากไวในสหกรณ ตอนนี้ยังไมเกิดขึ้น แตถาถามวาเปนเรื่องใหมหรือไม คําตอบคือไม
และถาสรางขึ้นได ความเชื่อมั่นของประชาชนตอระบบสหกรณจะมีมากขึ้น เงินทุนจะเขามา
เรื่องนี้คงเปนบทบาทของกรมสงเสริมสหกรณ คือ เขาไปสรางมาตรฐาน แลวปลอยคณะบุคคล
ที่เหมาะสมเปนผูดูแลตอ
4) การบูรณาการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย เทคโนโลยี และสารสนเทศซึ่ง
ทั้งสองเรื่องมีรายละเอียด
คุณสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
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เรื่องนี้เปนเรื่องยาก หากมองในประเด็นปญหา จริง ๆ ไมมีใครเขาไปแกไข สังคมของเรายึดติด
กับทุนนิยมมากเกินไปหรือไม
สหกรณคือสหกรณมีเอกลักษณเฉพาะ การตั้งสหกรณมาจากรากฐานการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของคนดอยโอกาส การแกไขปญหาตองยึดหลักการชวยเหลือตนเอง และ การชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
ปจจุบัน หลายคนมองสหกรณที่ไมใชสหกรณ เปนธุรกิจที่หากําไร สหกรณที่ลมลงไป เพราะคน
มุงหากําไร หรือประโยชน ใหเกิดการจัดสรรรายไดที่เรียกวากําไรมาแบงปนกัน พอมุงกําไรแลวแตคน
สหกรณไมไดร่ําเรียนมาทางธุรกิจอยางลึกซึ้ง ก็ทําใหธุรกิจขาดทุน นอกจากนี้เรามีเรื่องคอรัปชั่น
สหกรณมีคอนขางเยอะ แตเราไมเคยตีแผวาใหญขนาดไหน
ตรงนี้แกไขดวยกฎหมายไมไดถาคนยังติดยึดกับวาสหกรณตองทําธุรกิจ ตองหากําไร ตองใชสหกรณ
เปนเครื่องมือหากําไร
ปญหาทางกฎหมายที่มี เราไมใชกฎหมายตามเจตนารมณที่กฎหมายเขียนเอาไว เชน
- คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ในทัศนะที่ตนเขียนมาตรานี้ขึ้นมา
ตามเจตนารมณข องกฎหมายตอ งการใหกําหนดทิศทางของสหกรณวา จะกาวไป
อย า งไรในทุ ก ๆ 4 ป โดยให ค ณะกรรมการฯ กํ า หนดแผนทํ า แบบคล า ย ๆ กั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงเขียนกฎหมายลอกันมา เขียนแผนแลวตอง
คอยดูแลแกไขใหเดินตามแผน แตเขียนมา 3 แผน เราไมเคยทําตามแผนพัฒนาการ
สหกรณ อยางไรก็ตามยังเห็นวา ควรมี คพช.ตอไป แตตองชัดเจนวาแผนนี้ตองทํา ตอง
ใหฝายรัฐ ฝายสภายอมรับตามแผนนี้ ใครไมทําตามนี้ตองมีมาตรการ มีสภาพบังคับ
- กองทุนพัฒนา (กพส.) ทําตัว เหมือ นนายทุนใหกูโดยคาดหวังวาเงินที่ใ หกูไปจะตอง
กลับคืนมา แตเจตนาจริง ๆ มีไวสําหรับสหกรณที่เพิ่งกอตั้ง ยังขาดแคลน ไมสามารถ
ไปขอกูกับหนวยงานอื่น ๆ ได เพราะยังไมมีความั่นคง ยังไมมีความนาเชื่อถือ ชวงเวลา
สั้น ๆ ไมใชสําหรับสหกรณขนาดใหญทมี่ ีความมั่นคงแลวใชเงินกอนนี้
- การกํากับดูแล เราออนในการบังคับใช พวกนี้เปนปญหาเรื้อรัง นายทะเบียนสหกรณมี
อํานาจไมกี่มาตรา แตเพียงพอแลว ไมตองเพิ่ม แตขอใหบังคับใชอยางตรงไปตรงมา
ในศตวรรษหนา กําลังสหกรณที่จะพัฒนาไป ยังยึดหลักสหกรณวา ตองชวยเหลือผู
เดือดรอน คือ คนในชุมชน ผูผลิตที่เปนเกษตรกร ไมมีรายไดแนนอน จึงอยากแบงสหกรณออกเปนสอง
พวก คือ กลุมสหกรณการเงิน และกลุมสหกรณผูผลิต เพราะขณะนี้สหกรณทํากิจกรรมอยูสอง
กิจกรรมชัด ๆ คือ กิจกรรมภาคการเงิน และกิจกรรมในภาคการผลิต-ภาคตลาด
คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท
ในฐานะเปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติ
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1. กฎกระทรวงกําหนดประเภทสหกรณบอกแตวาสหกรณมีประเภทอะไรบาง แตไม
บอกขอบเขต ไมบอกอํานาจหนาที่ใหชัดเจน ทําใหเกิดปญหาเชน สหกรณการเกษตรสามารถกอสราง
คอนโดมิเนียมไดหรือไม โดยสหกรณอางวาทําไดตาม พ.ร.บ. สหกรณ มาตรา 46
2. เราตอ งการใหสหกรณเ ขมแข็ง ตอ งมี 2 ดาน คือ ดานธุรกิจ และดานความสุข
อยากใหมหาวิทยาลัยถอดบทเรียนเพื่อนํามาใชกับสหกรณ
3. โครงสรางดีอยูแลว
4. ธนาคารสหกรณ ไมเห็นดวย เราใชองคกรที่มีอยู เชน ชุมนุม ใหเปนสถาบันการเงิน
สําหรับสหกรณแตละประเภท ตองแกกฎหมาย แยกหนาที่ระหวางสหกรณขั้นพื้นฐานกับชุมนุม เพราะ
ปจจุบันนี้สหกรณขั้นปฐมกับระดับชุมนุมมีการทําธุรกิจแขงกันเชนการรับฝากเงิน เชนใหสหกรณขั้นปฐม
รับฝากเงินระหวางกันเอง
5. สหกรณไมรูจักสมาชิกของตน เห็นดวยกับ โครงสรางสมัยกอน คือ มีส หกรณที่
คอยฝกกลุมที่จะมาเปนสหกรณ เชน ใหชุมนุมสหกรณเปนพี่เลี้ยงแนะนําเรื่องตาง ๆ กอนกลุมใหมจะจด
ทะเบียนเปนสหกรณ
คุณมนัส ชูผกา
ขอเรียนวาในการพิจารณากลุมบุคลากรที่มีอาชีพ อาจแบงเปน
1. ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. เกษตรกร
3. เอกชน
4. อาชีพรับจาง อิสระ
ทั้ง 4 กลุมมีความเดือดรอนทางเศรษฐกิจเหมือนกัน จะสังเกตไดวา ในหนวยงานใด ๆ ก็มี
สหกรณออมทรัพย
จากนั้นมาดูโครงสรางสหกรณ ตนเคยเปนผูจัดการรานสหกรณผูปฏิบัติงานการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย จํากัด และปจจุบันเปนกรรมการผูจัดการสหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย จํากัด ทั้งสองไมตางกัน เพราะรานสหกรณใหเชาซื้อของ สหกรณออมทรัพยใหกูเงิน
สหกรณบริการ สหกรณแทกซี่ก็ใหกูเงินไปลงทุน แสดงใหเห็นวาทําธุรกรรมทางการเงินเหมือนกัน
ดังนั้น เสนอใหทําสหกรณออมทรัพยอยางเดียวก็พอ เพราะไมวาใครก็ตองใชเงิน บริหาร
งาย สวนเรื่องของการตลาดสินคา บริการ ก็ปลอยใหเปนไปกลไตลาดเรื่องอุปสงค-อุปทาน
พระราชบัญญัติสหกรณมีความชัดเจน คือ กันคนเขามาลงทุนกับชวยเหลือสมาชิก
การรวมกลุม มีทั้งชุมนุม ชมรม โครงสรางพวกนี้มันเยอะเกินไป ทําใหชัดเจน เชน ระดับ
พื้นที่ ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด บริหารจัดการก็งาย เชนนี้ ในที่สุดธนาคารสหกรณก็คือสหกรณออม
ทรัพย แตไมเกี่ยวกับธนาคารสหกรณ ควรใหแยกจากกัน
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คนตองรูจักสหกรณ เสนอใหเรียนสหกรณตั้งแตยังเล็ก ป.ตรีเปนวิชาบังคับ
กฎหมาย อยากเสนอวา พวกสมาชิกแยมาก ๆ ก็มีบาง ถึงขนาดไปฟองแพง ผลคือทําอะไร
ไมไดมาก ตามกระบวนการกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ศาลก็พิพากษาใหใชหนี้ ดําเนินการบังคับ
คดีตามระบบ ก็มักไมไดอะไร ในขณะเดียวกัน สมาชิกเห็นการที่โกงสหกรณไปทําไมไมสามารถจับเขา
คุกได แตในความเปนจริงสหกรณเปนมหาชน เพราะเงินที่กูไปเปนเงินของสมาชิก ดังนั้น ถากูเงิน
สหกรณไปแลวไมใชคืน ควรมีโทษทางอาญา
ตนเหตุของความเสียหายคือความรูและความเขาใจของสมาชิก การอยูอยางเศรษฐกิจ
พอเพียง ชีวิตจะดี ดังนั้นตองวาดภาพใหสมาชิกเห็นวา ถาเขามาในสหกรณแลวชีวิตจะเปนอยางไร จะ
หมดหนี้เมื่อไร ปไหน อยางไร
สรุปคือ
1. โครงสราง มีสหกรณออมทรัพยเพียงประเภทเดียว มีกลุมงาย ๆ จากบนลงลาง
2. กฎหมาย ถากูสหกรณไปแลวไมใช มีโทษทางอาญา
3. ความรูสหกรณ
คุณดาบชัย ใจสูศึก
เห็นดวยอยางยิ่งวา สหกรณในอนาคตควรจะเปนสหกรณเอนกประสงค
กระบวนการไดสหกรณมา ปจจุบันเรามองสหกรณในเรื่องการจดทะเบียนเพียงอยางเดียว
แตในความเปนจริง สหกรณมีมิติพฤตินัยดวย เครดิตยูเนี่ยนทํามานานแลว ตั้งแต พ.ศ. 2508 จนถึง
ปจจุบันถือวาเปนกระบวนการที่ดีมาก ๆ
พระราชบัญญัติกําหนดกลุมเกษตรกรเพื่อเตรียมเปนสหกรณ แตเราไมทําอะไร ไมไดให
ความสําคัญ พวกเขาเองก็ไมไดมีการปรับปรุงใหกลายเปนสหกรณ โดยเฉพาะสหกรณการเกษตร
ดังนั้น การจัดตั้งสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมี 3 ระดับ คือ
1. กลุมสะสมฯ เปนขั้นทดลอง สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนสหกรณชุมชน เพราะในชุมชนมี
ความหลากหลาย แตสหกรณในประเทศไทยมีการปดกั้นตาอาชีพ อยางเกษตรกรก็ตองเปนสมาชิก
สหกรณการเกษตร อยางเกษตรกรไมเขมแข็ง พอมารวมกันบางทีก็เปนเตี้ยอุมคอม จึงตองเตรียมคนให
พรอมเสียกอน เตรียมกลุมเตรียมสหกรณใหพรอม ใหองคความรูตาง ๆ ที่จําเปน
2. ผูกํากับดูแล นายทะเบียนถือ 2 บทบาท คือ เปนทั้งผูกํากับดูแลตามกฎหมาย และผู
สงเสริม แลวพอเกิดปญหาหนึ่ง ๆ ในฐานะผูสงเสริม กับฐานะผูกํากับดูแลยอมมีบทบาทการดําเนินการ
แตกตางกัน หนาที่ขัดแยงกันเอง ตองทําใหชัดเจน
3. โครงสราง สหกรณเปนขบวนการ จึงตองไปในทิศทางเดียวกัน แตโครงสรางสหกรณ
ไทยยังไมชัดเจน ตางคนตางไป พอเกิดปญหาก็ทําไปแกปญหาไป
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ปจจุบันโครงสรางสหกรณแตละระดับแขงขันระหวางสหกรณขั้นปฐมและชุมนุมสหกรณ
เราตองสรางสมดุล การกํากับดูแลระหวางสหกรณแตละระดับถาชุมชนมีความชัดเจน สหกรณแตละ
ประเภททําอะไรไดบาง
4. เครื่องมือทางการเงิน การบัญชี เชน กองทุนรักษาเสถียรภาพฯ
กฎหมายกําหนดไมใหเอาทุนสํารองไปใช แตทุนสํารองมีอยูแคในทางบัญชี ความเปนจริง
ไมมี ทําอยางไรจะกําหนดทุนสํารองไมใหเอาไปใช หรือใหเอาไปฝากใดทีใ่ ดที่หนึ่ง ดวยมาตรการทาง
กฎหมาย
5. ประเภทสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณมองแคในภาคการเกษตร กับ นอกภาค
การเกษตร สวนตัวเห็นวามี 3 ภาค โดยเพิ่มเอนกประสงคเขาไป หรือเอนกประสงคแบบเดียวไปเลย
ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
สหกรณนั้นดีเพราะยืนหยัดไดในวิกฤตเศรษฐกิจ ความโดดเดนคือ หลักการสหกรณ และ
อุดมการณสหกรณ ถาเราดูขบวนการสหกรณในประเทศไทย
1. ภาพรวมสหกรณทั้งตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ไมคอยมี จะทําอยางไร
2. ระบบควบคุม เรามีพระราชบัญญัติ ถาไมพอ กอนจัดตั้งไปออกกฎกระทรวง เอาขอดีของ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนตอนจัดตั้งมาใช นั่นคือ การฝกอบรม
3. กองทุนประกันเงินฝาก ทําได แตถาจะตั้งตองมีคาธรรมเนียมใหกองทุนเหลานี้ คลายกับการ
ไปซื้อประกันภัย จะทําอยางไร แตถายึดสหกรณ พวกนี้อาจไมจําเปน ขอสําคัญตองปลูกฝงหลักการ
และอุดมการณสหกรณ
4. การใชกฎหมาย คงไมสามารถออกกฎหมายใหครอบคลุมได กรณีถาไมพอ กฎไมพอ ศาล
ฎีกา แตการแกไขพระราชบัญญัติตองใชเวลา
เรื่องความสุขก็มีคนทําแลว ก็ไมพนหลักการ ชวยตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ถายึดหลักการ
สหกรณ สมาชิกยอมมีความสุข อยาทุนนิยมมากไป
5. ธนาคารสหกรณ การจดทะเบียนธนาคาร ถาเงื่อนไขครบก็จดได แตถาสหกรณจะไปจด
ทะเบียนเปนธนาคารจะเขากันไดหรือไม ธนาคารกับสหกรณขัดแยงกันอยูตองทําความเขาใจกอนวาเพื่อ
อะไร
6. ผูบริหารไมรูจักสมาชิก ตองอบรม
7. ชุมนุม กรมสงเสริมสหกรณ ตองสงเสริมเครื่องมือใหสหกรณเอาไปแขงขัน
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร
คนกับระบบอยูคูกันสงผลถึงกันและกัน ปญหาหลัก ๆ ในประเทศไทยคือ คน และขอแยก
ประเด็น ดังนี้ รัฐ กฎหมาย โครงสราง และคน
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1. รัฐ ตองยอมรับวาสหกรณไมไดเปนความสําคัญลําดับแรก เคยมีกระทรวงสหกรณก็ถูกลด
ระดับเปนกรรม เคยมีธนาคารสหกรณก็กลายสภาพเปน ธกส.
กรรมการ คพช. โดยตําแหนงมักสงตัวแทนมาประชุมซึ่งไมรูเรื่อง เอาประเด็นยอยมาคุยใน
ที่ประชุม คพช. รัฐมนตรีมักไมมาทั้ง ๆ ที่เปนประธานโดยตําแหนง และกฎหมายไมไดระบุใหใครทํา
หนาที่นี้แทนตัวรัฐมนตรีได ไมรูหนาที่
ไมมีเจาภาพดําเนินการตามมติของ คพช. กรมสงเสริมสหกรณเองก็เจอปญหาการไมปลอยให
สหกรณเปนอิสระ ในทางปฏิบัติ สหกรณจังหวัดเองตางจังหวัดก็ใหคําตอบเรื่องเดียวกันไปกันคนละทิศ
คนละทาง
2. กฎหมายที่ไมไดบังคับใช หรือถูกสหกรณตอตาน เพราะขัดผลประโยชนสหกรณ
3. โครงสราง สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีองคประชุมไมมากพอที่จะเปนที่รวมความคิด
ของขบวนการสหกรณ โครงสรางตองมีการเปลี่ยนแปลง แบงใหม อาจเปนชั้น ๆ เชน จังหวัด ภาค
ระดับประเทศ
4. คน ปญหาคือ คนสําคัญกวาระบบและหลักการสหกรณที่มีปญหาเพราะเชือ่ ถือตัวบุคคล
มากเกินไป
เสนอวา
1. สหกรณเอนกประสงคเพียงประเภทเดียว
2. วงจรการเงิน พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2511 ดีแลวในเรื่องประเภทของสหกรณ ถาเราทําให
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนทุนใหสหกรณภาคการเกษตรเปนผูผลิต ใหสหกรณ
บริการเปนผูขน และสหกรณรานคาเปนผูขาย เงินจะหมุนในขบวนการสหกรณไดดี
3. กองทุนรักษาเสถียรภาพ เห็นดวย แตตองทําใหตลอด จะระดมเงินมาจากไหน เมื่อเงินมี
ดอกเบี้ย เราจะรับผิดชอบกันอยางไร
4. จับคูระหวางสหกรณที่เขมแข็งใหเปนพี่เลี้ยงสหกรณที่เพิ่งเกิดใหมแลวประคองใหรอด
5. ภาควิชาสหกรณผลิตบุคลากรแตสหกรณไมไดใช กลาวคือ ไมมีการประกาศรับเจาหนาที่
สหกรณที่จบเศรษฐศาสตรสหกรณ
อ.วรเทพ ไวทยวิโรจน
1. ระบบสหกรณเปนระบบปด ตางกับระบบอื่น ๆ
2. สหกรณพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3. ใช cooperative circle ไมใช network circle นี้เปนวงจร สหกรณภาคเกษตรผลิต สหกรณ
บริการขน รานสหกรณขาย สหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยนเปนแหลงทุนสนับสนุนการผลิตและ
การตลาด เปนวงจรแบบนี้
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4. การแบงประเภทสหกรณแบงตามอาชีพเทานั้นเอง ไมไดมีเจตาพิเศษ หากจะเปลี่ยนเปนแบบ
เอนกประสงคก็จะมีความคลองตัวมากขึ้น
5. การกาวกาย เราพูดกํากับดูแล และทางราชการก็เขาใจเปนเรื่องการควบคุม แทที่จริงแคกัน
ไมใหสหกรณออกนอกลูนอกทาง ทําเทาที่วัตถุประสงคจะทําได ไมใชจะทําอะไรตองถามผูกํากับดูแล
กอนซึ่งทําใหสหกรณพัฒนาลําบาก
จากนี้ ตองผนึกกําลังกัน ไมตองพึ่งพากฎระเบียบมากเกินไป
6. ระบบการเงิน เราพึ่งตนเอง พึ่งพิงกัน ก็คือชวยเหลือกันระหวางสหกรณแตใหเปน circle
คุณเกียรติรัตน เล็กอุดากร
ไดเห็นปญหาเวลายกรางกฎหมายสหกรณก็จะมีกลุมอิทธิพล การยกรางกฎหมายตองไมทําให
สหกรณไมผิดรูปผิดรอย ผิดรูปผิดทาง
1. กฎหมายตอไปกระจางแคไหน จะทําใหผูใชไปถึงความเปนสหกรณไดอยางไร
2. มีงานวิจัยสนับสนุนกฎหมายเหลานั้น
3. การบังคับใช บทกําหนดโทษตาง ๆ ที่เพียง
ขอแยกออกเปนทางดานสหกรณ และทางดานธุรกิจ จะทําธุรกิจอยางไรใหเปนธุรกิจสหกรณ
สําหรับทางดานสหกรณ ในประเทศไทยมีกรรมการสหกรณกี่ทานที่เขาใจสหกรณ หรือหนวยงานของรัฐ
เขาใจสหกรณมากนอยแคไหน กระจางหรือไม ตลอดจนผูผลักดันใหเกิดสหกรณเขาใจจริงหรือไม
ปญหาสองมาตรฐาน เชน การออกระเบียบ สหกรณในตางพื้นที่กัน ออกระเบียบอยางเดียวกัน
พื้นที่ ใชได อีกพื้นที่หนึ่งใชไมได โดยใหเหตุผลวานโยบายตางกัน
โครงสราง ตอไปก็เห็นวาควรเปนเอนกประสงค
การสนับสนุนตาง ๆ พวกหนวยงานสนับสนุนระดับสูงของสหกรณ ถายังทํางานดี ธนาคาร
สหกรณยังไมจําเปน
ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร
ประเทศไทยจะมีสหกรณกี่ประเภทของสหกรณขึ้นอยูบริบทความเหมาะสมของการจัดตั้ง เชน
ตองการสหกรณสถาบันการเงิน บริบทของสหกรณสถาบันการเงินคือมาตรฐานตาง ๆ ที่เหมาะสม แต
ถาตองการแบบเอนกประสงค สหกรณเอนกประสงคมีวัตถุประสงคที่เปดกวางเพื่อลดขอจํากัด เพราะ
สมัยกอนเกิดกับชุมชน พอสหกรณใดเขมแข็ง ก็ขยายวัตถุประสงค เกิดเปนแนวคิดของสหกรณ
เอนกประสงค และโดยธรรมชาติสหกรณเอนกประสงคมักเกิดกับชุมชนเกษตร แตถาจะเปนลักษณะ
ของโรงงานอุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีขั้นสูง ก็จําเปนตองสหกรณเฉพาะอยาง
การเปลี่ยนจากสหกรณเฉพาะทางไปเปนสหกรณเอนกประสงคมีขอจํากัด และอาจกลายเปน
จุดออนเสียเอง
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ในตางประเทศ สหกรณแตละแบบ เชน สหกรณผูบริโภค สหกรณประกันภัย เขาก็จะมี
มาตรฐานเฉพาะซึ่งสูงมาก
ดังนั้น คํานึงถึง 2 เรื่อง คือ ดูวัตถุประสงคกอนถาตองการทํากับชุมชน กรณีเชนนี้ก็เหมาะสมที่
จะตั้งสหกรณเอนกประสงค แตเราตองการองคกรเฉพาะทาง ก็ตั้งแบบนั้น และใชมาตรฐานเชนนั้น เชน
สหกรณในฐานะสถาบันการเงิน ไมอยูภายใตกฎหมายการคุมครองเงินฝาก ระบบการเงินของเราไมได
รับการคุมครอง
องคกรปดมีทั้งขอดี ขอเสีย ทําใหเกิดจุดแข็งซึ่งเปนเอกลักษณ เชน หักเงินเดือน เรื่องนี้ ทํา
ให NPL นอยกวา
การชวยเหลือเกื้อกูล บางทีก็เปนการลดมาตรฐานที่ตองรักษา
การแกกฎหมาย มี 3 คํา self help, mutual help, government help การแกกฎหมายจะตองเนน
2 help แรก
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ขอเปดเวทีรอบสองวาเราจะสรุปกันอยางไรดี พันธมิตรอะไรที่จะใหสหกรณยังคงอยูเปนธุรกิจที่
มีอัตลักษณเปนของเราเอง
คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท
1. บทบาทของสหกรณประถม มัธยมตองแตกตางกัน
2. เกณฑ ก ารวั ด ทางธุ ร กิจ และสั ง คม เกณฑท างธุ ร กิจ ใชอ ยูแ ลว ดั งนั้ น มองเรื่ อ ง
เกณฑวั ด ความสุ ข เราก็ มีแลว ทีนี้จึงตอ งพิจารณาวาเหมาะกั บ สหกรณหรือไม
อยางไร
3. อยากให ภ าคสหกรณ เ ป น นายทะเบี ย นสหกรณ แ ทนภาครั ฐ เพราะถึ ง เวลาที่
สหกรณควรพึ่งตนเอง เพียงแตภาคราชการเปนผูเชี่ยวชาญมาชวยกันคิดมาตรการ
ตาง ๆ
คุณเกียรติรัตน เล็กอุดากร
1. กฎหมายสหกรณตองมีงานวิจัยสนับสนุน
2. รัฐ มีนโยบายชัดเจน ทําใหสหกรณเปนสหกรณ
3. ในสหกรณ ทําใหคณะกรรมการดําเนินการเขาใจสหกรณ หรือวิธีพัฒนาใหคนจะเปน
คณะกรรมการดําเนินการเขาใจสหกรณกอนเริ่มทํางาน
4. องคกรสนับสนุน ไมวาจะเปนองคกรใด กฎหมายตองครอบคลุมทั้งหมด
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คุณอนันต ชาตรูประชีวิน
ระบบเขามาสงเสริมสหกรณ คือ กองทุนรักษาเสถียรภาพ การประกันเงินฝาก การบริหาร
จัดการที่ดี และ ความปลอดภัย สวนตัวเห็นวาควรมีกฎ เพื่อบอกกับสังคมบางวาอะไรทําไดไมไดให
ชัดเจน ปองกันผลกระทบตอประชาชน
ตองการใหเกิดความรวมมือทั้งทางวิชาการและทางธุรกิจ
กองทุนรักษาเสถียรภาพตองใหผูเกี่ยวของมาชวยกัน เปนการลงทุนเพื่อสรางความมั่นคง ทุก
คนจึงตองชวยสนับสนุน แตไมใชเอาเงินสํารองของสหกรณมาใช การลงทุนนี้ตองพรอมเอามาใชงาน
ไมไดเนนผลกําไร จะตองอาศัยมาตรการทางกฎหมายเขาชวย
คุณสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
1. แบงเปนภาคการเงิน อาจรวมเปนชุมนุมทางการเงิน เพื่อจัดการการเงินของขบวนการ
สหกรณ โดยใหสหกรณภาคการผลิตผลิตผลิตสินคา ใหสหกรณการตลาดนําไปกระจายแกผูบริโภค
ภาคการผลิตเองกาจะรวมตัวกันเพื่อรองรับการผลิตและการตลาด ถาแบงเปน 2 พวกจะสะดวกในการ
พัฒนาตอไป
2. การกฎหมายเรื่องสินทรัพยสภาพคลอง ถาเอามารวมกันแลวหาผูมาบริหารดี ๆ เพื่อ
ประโยชนของสหกรณ ถามีสหกรณภาคการเงิน สหกรณกลุมนี้ก็เอาเงินไปบริหารเพื่ออุดหนุนสหกรณที่
กําลังเดือดรอน
3. กฎหมายเรื่องเงินสํารอง แกเปน เก็บไวกับสหกรณสวนหนึ่ง และเอาไปใหกองทุนอีกสวนหนึ่ง
คุณสุรจิตต แกวชิงดวง
สังคมไทยตองมีกฎหมายใหชัดเจนในบางเรื่อง ตัวอยางเชน แตกอนมีพระราชบัญญัติเงินทุน
หลักทรัพยแยกประเภทเงินกูเปน 3 ประเภท คือ ใหกูระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เปน
แนวทางของผูบริหาร แตในภาคสหกรณไมเคยกําหนดเลย พอเราจะทํา ก็ถูกฟองและโดนศาลปกครอง
เพิกถอนดวยเหตุวาราชการไมมีอํานาจกํากับดูแล
อ.เชิญ บํารุงวงศ
1. โครงสรางยังตองแบงประเภทสหกรณ เพราะสมาชิกมีความตองการทางเศรษฐกิจเฉพาะ
อยางเดียวกัน จึงมารวมกันเปนสหกรณอยางนั้น ๆ ขึ้นมา
กรณีสหกรณการเงินไมควรทําธุรกิจอื่น เพราะมีกฎเกณฑที่พิเศษ
กรณีสหกรณบริการ เนื่องจากมีบริการมากมาย จึงอาจแยกประเภทออกไปเฉพาะ เชน แยก
เปนสหกรณการขนสง สหกรณเคหะสถาน โดยไมจําเปนตองรวมอยูในประเภทสหกรณ “บริการ” แตของ
เรารวมกันหมด ทั้ง ๆ ที่วัตถุประสงคสหกรณบริการคือ ใหบริการสมาชิก แตของเราบริการออกไปไกล
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2. กฎหมาย บางประเทศไมมีกฎหมายสหกรณ สําหรับประเทศกําลังพัฒนา กฎหมายยังมี
ความจําเปน และตองสนับสนุนการพัฒนาสหกรณใหเปนองคการชวยตนเองทางเศรษฐกิจและสังคม
ของสมาชิกไดจริง และเปนอิสระจากการควบคุมของรัฐ แตรัฐยังมีอํานาจเขากํากับดูแลไมใหสหกรณ
ออกนอกลูนอกทาง ดังนั้นกฎหมายสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาจึงเริ่มตนจากสหกรณที่สนับสนุนโดย
รัฐ ทําใหรัฐเขาไปสนับสนุนมาก แลวรัฐคอย ๆ ลดบทบาทลงไปเรื่อย ๆ เหลือเปนเพียงผูกํากับดูแล ไม
ตองสงเสริมอีกตอไป
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน
1. สหกรณเนนพัฒนาคน
2. สหกรณคือองคกรเพื่อความั่นคง ไมใชเพื่อความั่งคั่ง
3. ทําเพื่อสวนรวม ไมใชเพื่อสวนตัว
4. ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมใชตัวใครตัวมัน ตองมีการพึ่งพา
5. การกํากับดูแล แนะนํา แตไมใชบังคับ ควบคุม
6. ใหมีระบบ circle ไมใช network
7. รัฐหามแทรกแซง อยาใหนักการเมอืงนําสหกรณไปเปนเครื่องมือ
8. กําหนดคุณสมบัติของผูทํางานตาง ๆ ในสหกรณทุกระดับ โดยเฉพาะกรรมการดําเนินการ
9. ใชหลักธรรมาภิบาล ไมใชหลักการทํามาหากิน
10. รัฐสนับสนุนใหสหกรณเปนอิสระ
ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร
1. วัตถุประสงคของสหกรณ คือ มุงแกปญหาทางเศรษฐกิจและมุงแกปญหาสังคม หรือ
หมายถึง สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของสมาชิก ซึ่งขยายไปถึงระดับครอบครัว ชุมชน
จึงทําใหเกิดการคํานึงถึงคนอื่น คํานึงถึงชุมชน บางทีเราวัดแคการเงิน ไมไดวัดความดี ความมีประโยชน
เพราะสหกรณืเปนองคการที่คํานึงถึงประโยชนสวนตัว สหกรณบางแหงอาจมีหัวใจเปนบริษัท นึกถึง
ประโยชนสวนตน จึงมีปญหา
2. ผูรับจดทะเบียน ผูกํากับดูแล ตองไปดวยกัน และตองทําใหเกิดการกํากับ ใหเขาสูกลไกธรร
มาภิบาลใหได
3. กองทุนรักษาเสถียรภาพ ตองใชกฎหมายบังคับ ถาไมมีคงเกิดไดยาก เพราะกองทุนรักษา
เสถียรภาพมีมิติทางกฎหมายแฝงอยู (Legal reserve) สถาบันการเงินเชนแบงก
4. cooperative bank ประเทศไทยยังไมมีแตในอนาคตของประเทศอื่นจะลามเขามา เพราะ
cooperative bank ไมมีแดนดําเนินที่ชัดเจน ในประเทศไทยนาจะเปน bank for coop ซึ่งตองเปนธนาคาร
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ดําเนินการตามมาตรฐานของธนาคารวัตถุประสงคอาจจะผิดเพี้ยนไป ดังนั้น จะเอาชุมนุมมาปรับปรุง
และดําเนินการแทนไดไหม
5. เครดิตบูโร มีทั้งขอดีขอเสีย เหมาะสําหรับองคกรเปด แตสหกรณเปนองคกรปด ถาสหกรณ
มีมาตรฐานดี อาจไมตองเขาสูระบบนี้ก็ได ดังนั้นคงไมเหมาะที่จะเขาไป
คุณดาบชัย ใจสูศึก
1. กําหนดกฎหมายเกี่ยวกับการเตรียมกลุมจัดตั้งเปนสหกรณ รวมทั้งการพัฒนาคนใหมีความ
พรอม
2. กฎหมายเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน ไมใชอุปสรรค ดังนั้น บทบาทของนายทะเบียน
ระหวางผูสงเสริมกับผูกํากับดูแลตองมีความชัดเจน
3. การคุมครองระบบสหกรณ เพราะสหกรณเปนภาคประชาชน เปนมหาชน ควรไดรับการ
คุมครองใหมากขึ้น เพราะพอเกิดเรื่อง เกิดปญหา มันไมใชเอกชน
4. สหกรณไมใชธนาคาร ในเรื่องสถาบันการเงินตองเปนรูปแบบของสหกรณ
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร
1. เสนอเรื่องใหญในรัฐธรรมนูญ คือ นโยบายของรัฐ กฎหมายตองเปนมาตรการเฉพาะ
โครงสรางโดยเฉพาะสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
2. สหกรณเปนภาคปฏิบัติการ ตองแยก
3. กองทุน
คุณมนัส ชูผกา
1. สนับสนุนความคิดของคุณสุรศักดิ์
2. คุณสมบัติของกรรมการ ใหมีความชัดเจน
3. การกํากับดูแล
4. การวัดความสุขของสมาชิกสามารถทําได
5. การศึกษา วิชาการในระดับประถม วิจัยในระดับอุดมศึกษา
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ขอขอบคุณทุกทานสําหรับความเห็นตาง ๆ สําหรับสิ่งที่เราจะทําตอไปซึ่งเราถนัด เชื่อมโยงภาคี
ที่มีความเชี่ยวชาญ และ การอบรมซึ่งมีโจทยคือ องคความรูอะไรแลระบบการจัดการความรูอะไรที่
เหมาะสม ที่จะทําใหคนที่เขามามีสวนรวมในสหกรณเขาสหกรณจริง ๆ
เลิกประชุมเวลา 12.35 น.
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รายงานการประชุมการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop รวมกับสหกรณโคนมนครปฐม จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
2. คุณทน
3. คุณนิคม
4. คุณประสาน
5. คุณสังวาลย
6. คุณนุชนารถ
7. คุณศรัญญา
8. คุณชัญญาณภัช
9. คุณสายสุดา

ภัทราวาท
สารีสาย
หมื่นสุดตา
แกวสน
ทิมหอม
ปนกุมภีร
เลี้ยงอํานาวย
ยางงาม
ศรีอุไร

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ประธานฝายรานคา/เหรัญญิกสหกรณโคนมนครปฐม

เลขานุการสหกรณโคนมนครปฐม
กรรมการสหกรณโคนมนครปฐม
ผูจัดการสหกรณโคนมนครปฐม
ผูชวยผูจัดการสหกรณโคนมนครปฐม
การตลาดสหกรณโคนมนครปฐม
สินเชื่อ/จัดซื้อสหกรณโคนมนครปฐม
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา เวลา 10.45 น.
จากการประชุมหารือการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
ณ สหกรณโ คนมนครปฐม จํ ากัด อ.กํ าแพงแสน จ.นครปฐม นั้น นั้น และสหกรณไ ดนําเรื่องเขาที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให
สหกรณดําเนินการตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
คณะอนุกรรมการฝายรานคา และฝายจัดการจึงไดมีการนัดหมายกับสถาบันวิชาการดาน
สหกรณใหมีการประชุมขับเคลื่อน ซึ่งคณะกรรมการไดใหความสนใจและถามวาในสวนของสหกรณเอง
นั้นจะเริ่มดําเนินการอยางไร อยากใหสถาบันฯเปนที่ปรึกษาให ซึ่ง รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดแนะนําให
คณะกรรมการและฝายจัดการ ดําเนินการวิเคราะหสถานการณเพื่อเตรียมขอมูลมาประชุมจัดทําแผน
ธุรกิจในครั้งตอไป ไดแก
1) ลูกคากลุมเปาหมายเปนใคร (เปนคนเดินทางหรือคนในพื้นที่) ในรัศมี 10 กิโลเมตร
และในแตละจุดลูกคากลุมเปาหมายเปนใคร
2) ใหประมาณการลูกคาที่จะเขามาใชบริการจํานวนกี่คน/วัน
3) ประมาณการยอดขาย/เดือน
4) สินคาที่จะนํามาจําหนายมีกี่รายการ ซื้อจากแหลงใด
5) รายไดคุมกับคาใชจายหรือไม
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6) ประมาณการคาใชจาย
7) ยอดขาย, ตนทุนสินคา, กําไรขั้นตน
โดยสรุป สหกรณโคนมนครปฐม จํากัด จะใช House Brand Farmer Shop ณ ศูนย
กระจายสินคาของสหกรณ เพื่อเปนศูนยรวมจําหนายสินคาแกผูบริโภคที่เนนเชื่อมโยงธุรกิจสินคาจาก
สหกรณและสถาบันเกษตรกรที่มีคุณ ภาพมาจําหนายแกกลุมเปาหมายสมาชิก และผูบริโภค ทําให
ผูบริโภคสามารถซื้อสินคาที่มีคุณภาพ และราคาเปนธรรม สวนผูผลิตก็จะไดรับราคาจากการขายสินคา
มากขึ้นเพราะไมตองผานคนกลาง ภายใตโครงสรางการบริหารจัดการ ดังรูป
ดั กาํ จมฐปร คนมนคโ รณกหส
กรมส งเสริมสหกรณ
ศูนย กระจายสิ นค า

รา กนิ นเ าํ ดรากมร รก ะณค
House Brand Farmer Shop
สว.สก.
คณะอนุกรรมการฝ ายร านค า

รากดจั  ู ผ
Farmer
านงมี ท Shop 4 คน

ราาก ชิวง ิ ชเ าษกึร ป่ ี ท
นา รงนหแาํ ตงาว
อ้ ื ซู ผน็ปเ รคใ
จิ กรุธนผแ นหไ่ ี ทกา จามา  คนิ สงล หแ
(ยอดขาย/รายได
จิ กร ุ ธยามหา ป เ / รไ)าํ ก
- คุณค า

โครงสรางการบริหารจัดการ
และไดนัดหมายประชุมครั้งตอไปเพื่อจัดทําแผนธุรกิจในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 โดยทาง
สถาบันฯ ในฐานะที่ปรึกษา จะไดมีการเตรียม Model รานคาในตางประเทศที่ประสบความสําเร็จสําหรับ
การประชุมในครั้งหนา
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
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สรุปการออกบูธ Farmer Shop กิจกรรมตลาดสุขใจสัญจร
งานตลาดสุขในสัญจร
วันที่ 22 มกราคม 2558
ณ SCB Park พหลโยธิน กรุงเทพฯ
หลักการและเหตุผล
เนื่องดวย มูลนิธิสังคมสุขใจรวมกับโครงการ “ สามพรานโมเดล ” จะจัดงาน “ตลาด
สุขใจสัญจร” วันที่ 22 มกราคม 2558 บริเวณ SCB Park พหลโยธิน กรุงเทพฯ ในงานดังกลาวจะมี
กิจกรรมตาง ๆ ที่จะตอบโจทยเรื่องการแสวงหาการดํารงชีวิตอยางมีสมดุล เพื่อชีวิตที่มีความสุขอยาง
ยั่งยืน ภายในงานจะมีเกษตรกร ผูประกอบการ เครือขายตาง ๆ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวม
จําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ เปนตน
ในการนี้ Famer shop Thailand at Ku ไดเขารวมงานตลาดสุขใจสัญจรดังกลาวเพื่อนําเสนอ
และเผยแพรพรอมจําหนายผลิตภัณฑจากเครือขายของ Famer shop Thailand at Ku
วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอ เผยแพร และจําหนายผลิตภัณฑจากเครือขาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็น
ระหวางผูประกอบการและนักวิจัย กลุมเครือขายเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อหาแนวทางสราง
ความรวมมือขยายผลงานวิจัยสูภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
ผูเขารวมงาน
ประกอบไปด ว ยเครื อ ข า ยเกษตรกร เกษตรอิ น ทรี ย ผู ผ ลิ ต รายย อ ย ผู ป ระกอบการ
พนักงานออฟฟศ ประชาชนทั่วไป
ผลิตภัณฑที่นําไปเผยแพรและจําหนาย
สินคาเพื่อบริโภค : ผักสลัด เบบี้แครอท ชะเอม
สินคาเพื่ออุปโภค : เจลหมองพริก
ผลลัพธที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม
1. ยอดจําหนายสินคา จํานวน 3,580 บาท
2. ผูสนใจผลิตภัณฑเกี่ยวกับผักสลัดเปนจํานวนมาก เพราะผักสด ใหม
3. ไดเผยแพรแนวคิดและการบริหารจัดการเครือขายเกษตรของ Farmer shop
อุปสรรคและขอเสนอแนะ
1. ควรมีการแจงขาวลวงหนาใหกับสมาชิกของ Farmer shop หรือสมาชิกของตลาดสุขใจ
ใหทราบลวงหนาเพื่อสมาชิกที่อยูใกลเคียงสามารถเดินทางมาซื้อผลิตภัณฑไดโดยที่ไม
ตองไปถึงสามพราน จังหวัดนครปฐม
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2. ควรมีพรีเซ็นเตอรแนะนําเกี่ยวขาวจากอํานาจเจริญ และแจงขาวการนําขาวมาจําหนาย
โดยตรงจากเกษตรใหสมาชิกไดทราบ ทางสื่อตาง ๆ อยางกวางขวาง
3. ลูกคาอยากใหมีน้ําสลัดและเซ็ตกลองสลัดเพิ่มเติม
รายชื่อเจาหนาที่
นางสาวลลดา ทองพินิจ
นางสาวรพีภรณ สิทธิ
คาใชจายในการออกบูธ
- เจาหนาที่ประจําบูท 2 คน 2 วัน ๆ ละ 400 บาท
- คาเดินทางและคาขนของ
- คาอุปกรณในจัดนิทรรศการ
รวมเงินทั้งสิ้น
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800 บาท
1,000 บาท
230 บาท
2,030 บาท

รายงานสรุปความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
การประชุมนําเสนอ(ราง)รายงานฉบับสมบูรณชุดโครงการวิจัย
“การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที่ 7”
วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น.
ณ หอง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
……………………………………………………………………………….
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. ผูทรงคุณวุฒิ
1.1. ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน
1.2. คุณเอ็นนู
ซื่อสุวรรณ
1.3. รศ.ดร.ปทมาวดี
โพชนุกูล
1.4. ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลยพงศ
1.5. รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน
1.6. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
1.7. ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
1.8. ดร.ปรีชา
สิทธิกรณไกร
1.9. รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
2. นักวิจัย
2.1. โครงการวิจัย “การยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรราย
ยอย”
2.1.1. คุณอรุษ
นวราช
2.1.2. คุณสุทิศ
จิราวุฒิพงษ
2.1.3. คุณดิษยา
ยศพล
2.1.4. คุณชฤทธิพร เมงเกร็ด
2.2. โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแขงขันผานกลไกสถาบันการศึกษา”
2.2.1. อ.พรทิพย
ตันติวงศ
2.2.2. ผศ.รุงสวรรค วรรณสุทธิ์
2.2.3. ผศ.อรัญญา
ภูรอด
2.2.4. อ.ชาติชาย
โยเหลา
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2.2.5. อ.อมร
อัศววงศานนท
2.2.6. อ.พรพนม
คํามุงคุณ
2.3. โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแขงขันผานกลไกหนวยงานรัฐ”
2.3.1. คุณวินัย
เมฆดํา
2.3.2. คุณสมชาย
สวางจิตร
2.3.3. คุณดวงรัตน
ชูสระคู
2.4. โครงการวิจั ย “การยกระดับ มู ล ค าเพิ่ม ขาวหอมมะลิ อินทรีย ที่ผ ลิต โดย
เกษตรกรรายยอย”
2.4.1. รศ.ศานิต
เกาเอี้ยน
2.4.2. คุณอดุลย
โคลนพันธุ
2.4.3. คุณจําปา
สุวะไกร
2.4.4. คุณลําพูน
ขันทอง
2.4.5. คุณประมวน ขันเพชร
2.4.6. คุณลัดนิตา
สุภาจันทร
2.4.7. คุณบัวลี
ขุมทอง
2.4.8. คุณจันดา
ศาสตราชัย
2.5. โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแขงขันผานกลไกสถาบันเกษตรกร”
2.5.1. คุณเครือวัลย ชลนัย
2.5.2. คุณณัฐฐภักค ผูปรารถนาสิทธิ์
2.5.3. คุณจันทรจิฬา นวลศรี
3. บุคลากรสถาบันวิชาการดานสหกรณ
3.1. คุณสายสุดา
ศรีอุไร
3.2. คุณพรติมา
คงศรี
3.3. คุณพรพงษ
แสงนาค
3.4. คุณสุพจน
สุขสมงาม
3.5. คุณนวภัทร
กอนสมบัติ
3.6. คุณปรียาพร
บุงทอง
3.7. คุณอรวิภา
มากมิ่ง
3.8. คุณภูมิ
จันทชุม
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เริ่มประชุมเวลา 9.13 น.
การนําเสนอภาพรวมของชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ
และการคาที่เปนธรรม”
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ชุ ด โครงการการขั บ เคลื่อ นการพั ฒ นาการสหกรณแ ละการค าที่ เ ป น ธรรมระยะที่ 7 มี
คําถามวิจัย 4 ประการ คือ
1. ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับระบบสงเสริมการเรียนรูที่จะยกระดับสมรรถนะของ
ประชาชนในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศเปนนอยางไร
2. แนวทางการยกระดั บ มู ล ค า เพิ่ ม ข า วอิ น ทรี ย เ พื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า เสริ ม สร า ง
สมรรถนะการแขงขันใหกับเกษตรกรรายยอยควรเปนอยางไร
3. แนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรียภายใตระบบกลไกอยางไร จึงจะสามารถ
นําไปสูประโยชนแกเกษตรกรรายยอยและผูบริโภคอยางยั่งยืน
4. แนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สูชุมชนที่จะเปนกลไกในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากลควรดําเนินการภายใตระบบกลไกอยางไร จึงจะ
สามารถยกระดับมูลคาเพิ่ม และธํารงไวซึ่งเอกลักษณสินคาไทยในประชาคมโลก
เนื่องจากคําถามทั้ง 4 ขอเปนคําถามวิจัยสําหรับโครงการในระยะ 3 ป ดังนั้น ในปแรกจึง
กําหนดวัตถุประสงคลอตามกันไป
กรอบแนวคิดที่สําคัญ คือ moving up the value chain ที่ใชยกระดับการสรางมูลคาเพิ่ม
แตจะเกิดอยางไรขึ้นอยูกับนักวิจัย
การออกแบบ logical framework ของงานวิจัยครั้งนี้พยายามยกระดับกิจกรรมและ
กระบวนการในโซอุปทานของสินคายุทธศาสตร 2-3 รายการ รวมทั้งตัวแบบหลักสูตร ทายที่สุดเปน
การพยายามขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปขับเคลื่อนยกระดับผลิตภัณฑ
ตลอดระยะเวลา 14 ป ที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสนับสนุน สถาบันวิชาการดาน
สหกรณสามารถมีทุนทางปญญา ภาคีพันธมติร SEE Strategy มีศูนยเรียนรูมีชิวีต มีศูนยสารสนเทศ
ดานสหกรณ เว็บไซตสถาบันฯ วารสารฅนสหกรณ เครือขายผูทรงคุณวุฒิ
งานวิจัยเปนการยกระดับ 2 กลุม คือ
1. กลุมพัฒนาระบบสนับ สนุนการเรียนรู ไดแก การผานกลไกสถาบันการศึกษา กลไก
หนวยราชการ และกลไกสถาบันเกษตรกร และการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู
2. กลุมการยกระดับมูลคาเพิ่ม ไดแก ขาวอินทรีย ผักอินทรีย และตัวแบบธุรกิจ Farmer
Shop ที่ขยายผลไปใหกลุมตาง ๆ แลวรูปแบบควรเปนอยางไร
งานวิจัยคาดหวังผลลัพธเปนผลผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา มีภาคีเครือขายตาง ๆ มี
ขอเสนอเชิงนโยบายใหสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
198

คาดหวังงานนี้จะสรางผลกระทบในการลดความเหลื่อมล้ําโดยทําไปจากฐานรากของสังคม
เพิ่มความสามารถในการแขงกัน เพิ่มการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
เชื่องโยงธุรกิจสูสากล
ในปที่ 1 นี้ ทุกโครงการมีการวิเคราะหถอดบทเรียนในเบื้องตน ในปนี้เนนการเชื่อมโยงภาคี
มาก เชนเดียวกับการวิเคราะห ถอดบทเรียน ออกแบบ ดังนั้น งานวิเคราะหของโครงการวิจัยตาง ๆ จึง
ยังมีไมมากเทาที่ควรในปแรก
สิ่งที่สํ าคัญที่จะตอ งเป นขอเสนอเชิงนโยบายคือ โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก พบวา กฎหมายบางฉบับไมสนับสนุนสหกรณ เชน รานสะดวกซื้อที่ขายสินคาราคาถูกมาก ๆ
จนบรรดา SMEs และ OTOP ไมสามารถแขงขันได กฎหมายธุรกิจอาจจะตองมีเรื่องการหามขายสินคา
ราคาถูกจนเกินไป อยางไรก็ตามไดมีการเรียนรูวากฎหมายไมใชสิ่งที่สําคัญที่สุด คนและความรูเปนเรื่อง
ที่สําคัญเชนกัน นอกจากนี้นโยบายของรัฐบางเรื่อง เชน โครงการการกระจายสินคาซึ่งเปนเรื่องที่สวน
ทางกับการทํางานของชุดโครงการวิจัย
ผลการประเมินปจจัยของทีมกลยุทธของชุดโครงการฯ มีดังนี้
1. ปณิธาน คานิยม เปาหมายรวม ไดระดับมาก
2. นโยบายรัฐ ไดระดับนอยมาก เพราะกระทบการทํางานของชุดโครงการฯ มาก
3. โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทีมีอยู เชน โครงการบางโครงการที่ไปให
งบประมาณกับสหกรณ มักเปนอุปสรรค
กรอบการวิจัยในระยะตอไป จะใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ออกแบบ ผลิต ขยายผล สราง
แบรนด เชื่อ มโยงผู ผลิ ตกั บ ผู บ ริ โ ภคภายใตกิ จกรรมโซ คุ ณ คา การยกระดั บ มู ล ค าเพิ่ มตามแนวคิ ด
moving up the value chain
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ความเห็ น ของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต อ ชุ ด โครงการวิจั ย “การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม
ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลยพงศ
ในที่สุดแลวชุดโครงการนี้เปนระยะที่ 7 เปนงาน 1ป ซึ่งยังไมทันไดสังเคราะหหรือวิเคราะห
แตเปนสวนที่จะทําตอไป
การนําไปขยายผลเห็นวา เปนเปาหมายสุดทายของชุดโครงการนี้
รศ.จุฑาทิพย ใชคุณคาสหกรณ แทนระบบวิธีการของกระบวนการสหกรณทั้งหลายที่ทํา
กันอยูอยางเปน ทางการ ตรงนี้เ ปนจุ ดหนึ่งที่นํามาซึ่งความสําเร็จ ไดเห็นการทํางานที่ความยืด หยุน
ปรับตัวตลอดเวลาของหนวยธุรกิจมีความจําเปน ถาหากวาอยูภายใตกรอบบางอยางซึ่งบางครั้งตอง
เวลา การตัดสินใจแบบทันทีทันใดคงทําไดลําบาก
กรอบการดําเนินการของโครงการ ดวยวิธีการจะเห็นวา มีหลักการ ทฤษฎี มาใชทํา logical
framework ดําเนินการใหไดผล การไดผลนี้เกิดขึ้นจากการออกแบบที่วา ถาหากมีทัศนะเดิมอยู ถาไมมี
การปรับเปลี่ยนจะเปนเรื่องยาก ดังนั้น ปจจัยที่สําคัญของความสําเร็จ คือ การเปลี่ยนความคิด ถา
เปลี่ยนวิธีการคิดก็จะไมไปไหน
การขยายผลหรือการทําซ้ําไดในอนาคต โดยถอดบกเรียนจากชุดโครงการ ตองอาศัยการ
วิเคราะหในระดับชุดโครงการ อยากจะเห็นวา เวลาสังเคราะหออกมา จากการเห็นหลายพื้นที่ คงจะได
ไดเห็น common factors และ specific factors เพื่อการนําไปขยายผล
ในโครงการตาง ๆ จะเห็นผลสําเร็จ และทั้ง smart officers smart famers smart teachers
มาเชื่อมโยงอยางไรในชุดโครงการ และออกมาเปนอยางไร เราสามารถสราง smart network ได
สถาบันการศึกษา เขามามีสวนรวม การขยายผลในอนาคตคงจะไดมีการรวมกับหนวยงาน
สนั บ สนุ น เชน สํ านั ก งานกองทุ นสนั บ สนุน การวิจัย ฯลฯ สถาบัน การศึก ษามีเ ยอะมากและมีหลาย
ประเภท เวลาวิจัย เราทํางานในมหาวิทยาลัยวิจัย สถาบันการศึกษาผูกระจายงานวิจัยเหลานี้ควรเปน
ใคร
ชุดโครงการนี้กลาวถึงเรื่องการคาที่เปนธรรม ในปจจุบัน เวลาสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑ
จะเห็นวารานคาตาง ๆ กําลังทําสิ่งที่สะกิดใจคนจํานวนหนึ่งวา กําลังเอาเปรียบผูบริโภคหรือไม เชน ทํา
ชามกวยเตี๋ยวใหญขึ้น ใหดูดี แตปริมาณลดลงบางครั้งเอาเปรียบผูบริโภค แตราคาแพงขึ้น ถากลาวถึง
คําวา การคาที่เปนธรรม ตองเปนธรรมกับทั้งผูผลิตและผูบริโภค
ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร
เกือบทุกโครงการ โชคดีที่เปนโครงการตอเนื่องมีกระบวนการเรียนรูตอเนื่อง สังเกตวาการ
รับฟงการนําเสนอโครงการวิจัยแตละครั้งจะมีพัฒนาการแตละชวง แตมีความสําเร็จเปนองครวม เกิด
เปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง
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หลายๆ โครงการเกี่ยวของกับตลาด แมเ ราเริ่มตนจากการสงเสริมการผลิตก็ตาม ทุก
โครงการมีจุดรวม คือ ตลาด ถาตลาดไมดี ก็กระทบทั้งโครงการ
ทุกโครงการนําไปสูเรื่องทางเลือกของการปรับปรุงตนเองของเกษตรกร การเรียนรูตอเนื่อง
ทําอยางไรใหคนเชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย
เมื่อใดที่พัฒนาตอเนื่องหลังจากงานวิจัย โครงการวิจัยจบ การพัฒนาไมจบ จะไดเปนการ
พัฒนาที่แทจริง ตัวแบบที่ไดจากการวิจัย

การนําเสนอโครงการวิจัย “การยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย”
คุณอรุษ นวราช
โครงการนี้มุงเนนการยกระดับมูลคาเพิ่มของผักอินทรียในนครปฐม
คําถามวิจัย
แนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่ม ผักอินทรียควรดําเนินการภายใตระบบและกลไกอยางไร
จึงจะสามารถนําประโยชนสูเกษตรกรรายยอยและผูบริโภคไดอยางยั่งยืน ซึ่งตนมองวาตองยกระดับ
ตลอดโซอุปทานของผักอินทรีย
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่มของผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรูสูชุมชน และเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักอินทรียราย
ยอย
3. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการโซอุปทานการผลิตผักอินทรียของเกษตรกร
รายยอย
ผลลัพธที่คาดหวัง
1. เกิดสังคมการเรียนรูแนวทางการเพิ่มมูลคาการผลิตผักอินทรียในรูปแบบที่ผูบริโภค
ยอมรับ
2. เกิดรูปแบบธุรกิจใหมของการผลิตผักอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากเกษตรกร
รายยอย
3. เกิดตัวแบบการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณรูปแบบใหมที่สามารถลดขอจํากัดของระบบ
การบริหารธุรกิจสหกรณแบบเดิมที่เนนที่กฎระเบียบ เงื่อนไข เปนกลไกในการขับเคลื่อน และปณิธาน
รวมในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสูความสําเร็จรวมกัน
นอกจากนี้ โครงการยังตองตอบโจทยผูบริโภค คือ ผักอินทรียตองมีราคาที่เปนธรรม เขา
หาไดงาย และ เชื่อมั่นไดวาเปนผักอินทรีย
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ผลการดําเนินการ
1. การจัดการองคความรูและสงเสริมการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการผลิตสูมาตรฐานเกษตร
อินทรีย สากล
จากการดําเนินกิจกรรมวิจัยสงผลใหเกษตรกรกลุมตัวอยาง
• ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย IFOAM แลว ๑ ราย
• เกษตรกรไดรับการตรวจรับรองแปลงจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียไทยแลว
๑๘ ราย (ขณะนี้อยูในขั้นตอนการรับรองผล)
• เกษตรกรที่ยื่นขอรับรองตอสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียไทยแลว ๙ ราย รอการ
ตรวจรับรอง
• สามารถปรั บ เปลี่ย นระบบการผลิ ต สู มาตรฐานการผลิ ต มาตรฐานเกษตรอิน ทรี ย
IFOAM รวม ๒๘ ราย
• รวมเกษตรกรกลุมเปาหมาย จํานวน ๔๐ ราย
2. กิจกรรมขั บเคลื่อนการรวมกลุม วางแผน และดําเนิน การสรางมาตรฐานและการ
พัฒนากลุมเกษตรกร
ถาเกษตรกรหันมารวมกลุมทําเกษตรอินทรีย จะไดเรื่องความหลากหลายของเรื่องการทํา
ผลิตผล การลดตนทุน การแลกเปลี่ยนความรู กําลังใจ กําลังใจเปนสิ่งสําคัญ
การรวมกลุม โยงมาถึ งมาตรฐาน การรับ รองแบบมี สว นรว ม (Participatory Organic
Guarantee Systems ,PGS) เพราะ PGS มีผลกับการที่นอกจากใหในกลุมมาดูแลซึ่งกันและกัน กลุมจะ
ตรวจตรากัน และยังใหผูบริโภคสวนในการรับรอง หรือในอนาคตอาจพัฒนาไปสูเรื่องการทองเที่ยว
นอกจากนี้ PGS ยังสนับสนุนใหกลุมขยายตัวอยางธรรมชาติ เพราะชวยคัดกรองสมาชิกใหมที่จะสูกลุม
ซึ่งจะตองผานมาตรฐานตาง ๆ กอน
PGS เปนเครื่องมือที่ถาไมไดสนใจสงออกไปตางประเทศ ก็ไมตองไดมาตรฐาน IFOAM
เพราะมีคาใชจายพอสมควร กติกาของ PGS เปนเรื่องธรรมชาติ ทางกลุมกําหนดขึ้นเอง ทําใหไดความ
เปนเอกลักษณของกลุม
ปจจุบันแนวทางการพัฒนาของกลุมเครือขายพี่นองสองตําบล + ... สรางมาตรฐานการ
รับรองแบบมีสวนรวมขึ้น โดยใชชื่อ การรับรองแบบมีสวนรวมเครือขายเกษตรกรพี่นองสองตําบล+...
ขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหกับสมาชิกและสมาชิกใหมโดยใชแนวทางปฏิบัติการจัดการกลุมเกษตร
อินทรียดวยระบบ PGS
และผูบริโภคสามารถมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานและตรวจสอบ
มาตรฐานอินทรียของกลุมได
3 กิจกรรมดานการตลาด
จากโครงการ เราพยายามหาชองทางการตลาดใหมที่ไมผานพอคาคนกลาง เกษตรกรจะ
ไดราคาดีที่สุด
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ตลาดสุขใจ เปดมา 4 ปแลว
การสงผักเขาโรงแรมสามพรานริเวอรไซด มีกระบวนการที่พาพอครัว ฝายจัดซื้อ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาวางแผนการผลิต และตองสอดคลองกับความตองการบริโภคของโรงแรมซึ่งเปน
เรื่องยากมาก เพราะโรงแรมตอ งการผั ก อิน ทรียหลากหลายชนิด อยางตอเนื่อ ง ดั งนั้น ตอ งบริหาร
จัด การทั้งการผลิต การขนสง วางแผนกับเกษตรทั้งกลุมประมาณ 18 ราย หากวางแผนไมได ก็ไ ม
สามารถเพิ่มปริมาณได
ตลาดสุขใจสัญจร เปนโครงการใหมที่นําผูปลูกไปพบผูบริโภค โดยไปเปดตลาดที่ SCB
Park กอน ซึ่งไดรับผลตอบรับดี ดีกวาตลาดสุขใจสัก 5 เทา
4. กิจกรรมดานการพัฒนาองคความรู การศึกษาดูงาน
เนื่องจากตองพัฒนาองคความรู เทคนิคตาง ๆ ในการผลิต จึงมีการพาเกษตรไปศึกษาดู
งาน
ขอคนพบจากการวิจัย
• เกษตรกรขาดความเขาใจในมาตรฐานเกษตรอินทรีย
• ชองทางการตลาดที่จํากัด
• ปญหาการรวมกลุม/การบริหารกลุม/เปาหมายรวม
• ไมมีการวางแผนการผลิต/การจดบันทึก
• การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
• การควบคุมคุณภาพ
• ความรูดานวิชาการ
• การสรางความเชื่อมั่น (Trust) ระหวางทุกภาคในโครงการ
• การรับรองแบบมีสวนรวม (PGS)
• เกษตรกรมีความศรัทธากับวิถีเกษตรอินทรีย
สรุปผลการวิจัย
การกระตุนปรับการวางแนวความคิด เกิดการรวมกลุมเปนตนแบบในลักษณะบูรณาการ
การเรียนรู กําหนดเปาหมายรวม เกิดขบวนการวางแผนรวม พัฒนาสูการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย IFOAM และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริโภค เกิดระบบตลาดเฉพาะที่รองรับผลผลิตอินทรีย
สงผลใหเกษตรกรผูปลูกผักอินทรียมีความเชื่อมั่นและมีแนวทางในการพัฒนาอาชีพการปลูกผักอินทรีย
อยางยั่งยืนตอไป
• รวมกลุมเกษตรกรอินทรีย
• หาชองทางการตลาดใหม
• สนับสนุนใหไดรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียสากล
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• เพิ่มความรู/ศึกษาดูงาน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/การวิจัยในระยะตอไป
ควรศึกษาปจจัยตางๆที่สนับสนุนใหกลุมเกษตรกรผูผลิตผักอินทรียรายยอยดํารงอยูได
อยางยั่งยืนและศึกษาแนวทางเสริมองคความรูที่จําเปนของการผลิตผักอินทรียซึ่งจากการวิจัยพบวามี
ความแตกตางกันไปตามสถานภาพของกลุมเกษตรกร เชน การสรางมาตรฐานและการพัฒนากลุม
เกษตรกร ระบบการวางแผนการผลิตรวมกัน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มาตรฐานการรับรองแบบ
มีสวนรวม เพื่อสงเสริมใหกลุมพัฒนาสูความยั่งยืนตอไป
• การวางแผนการผลิต/การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว/การควบคุมคุณภาพ
• การพัฒนาองคความรู
• การพัฒนาชองทางการตลาดและการสรางแบรนด
• การพัฒนาเรื่องการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียกลุม (PGS/IFOAM)
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอโครงการวิจัย “การยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรียที่
ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย”
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ขอชื่นชมคุณอรุษที่ทํางาน เพราะเปนงานยาก นครปฐมเปนแหลงสารเคมี
1) การถอดบทเรียน การตอสูเหลานี้ ถาเราถอดออกมาวาการแกปญหาของคุณอรุษและ
ทีม งานในการสร างความเข าใจและฝน ฝา ป ญ หาน าจะเป น เรื่ อ งนา สนใจมาก ถอดความรู ต รงนี้ ไ ด
สามารถขยายผลไปยังโรงแรม เพราะแตละโรงแรมในแตละวันใชผักมาก และสามารถทําใหโรงแรมบอก
ไดวาอาหารเหลานี้ไมใชสารเคมี ดีตอสุขภาพ แตตอนนี้ ขณะนี้ทางโรงแรมอื่นยังไมตระหนักถึงหรือมอง
วาเปนเรื่องยากเกินไป
นอกจากโรงแรมแลว ก็ยังมีโรงพยาบาลซึ่งมีวิธีการคลายกับโรงแรม แตเนื่องโรงพยาบาล
จากมีความตระหนักเรื่องสุขภาพสุงกวาโรงแรม จะไปหนุนเรื่องอาหารอินทรีย นาสนใจมาก ขณะนี้คิด
วายุงยากตรงที่คนจัดการอาหารในโรงพยาบาลยังไมรูวาจะดําเนินการอยางไร ขณะนี้มีดําเนินการอยู
ไมกี่โรงพยาบาล เนื่องจากตัวนักโภชนาการเองมีความสนใจ จึงปรับเปลี่ยน จึงสนใจวาจะถอดบทเรียน
ไดอยางไร แลวเอาไปลงพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคเหนือมีพืชผักเมืองหนาวซึ่งปลูกงาย การใช
สารเคมีไมรุนแรงเทาในจังหวัดนครปฐม
2) การจัดการกลุม โครงการนี้โชคดี เพราะมีตลาดสุขใจและโรงแรมรองรับการผลิต แต
ทางภาคอีสาน ภาคเหนือไมตลาดรองรับ ฝากใหไปเรียนรูกับทางภาคเหนือ ภาคอีสานวาจัดการกลุม
อยางไร การทําใหผูนําชาวบานนาเชื่อถือ ทํางานแทนตัวคุณอรุษไดหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งทําใหกลุมอยูและ
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จัดการตัวเองไดอยางยั่งยืน ไมคิดถึงเงินอยางเดียว คิดถึงตัวสุขภาพตัวเอง คิดถึงสุขภาพของผูบริโภค
คงตองทําอะไรสักอยางใหพวกเขาอยูในวิถีชีวิตดังกลาวนี้ได
ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลยพงศ
1) อยากเห็นคูมือที่ถอดมากจากการปฏิบัติ เอาไวแจกจาย เพราะเปนเรื่องที่เราจะไดบอก
ไดวาถาเอาไปทําซ้ําแลวจะสามารถทําได จะไดมีแนวทางใหคนเดิมตาม พิสูจนไดวาใชไดตรงไหม
2) ปจจัยความสําเร็จ คือ ความศรัทธา เปนเรื่องสําคัญมาก ทุกแหงที่ประสบการณในการ
ทําเกษตรอินทรียเกิดจากตนเองมีปญหาแลวหาทางแกไข ทําอยางไรใหคนเกิดความศรัทธา เครื่องมือที่
สําคัญคือ การสรางกําลังใจ การรวมกลุมเปนปจจัยสําคัญในการสรางกําลังใจใหกับสมาชิกในกลุม
3) ระบบ screening เปนปจจัยสําคัญ
4) กรณีโรงพยาบาลคงทําไดยากเพราะมีหลายปจจัย ประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจางตอง
พิจารณา
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
1) เรื่องงานวิจัย มีเวลาเรียนรายงานใชคําวา “ขั้นตอน” แทนคําวา “กิจกรรมที่...” เพราะ
คิดวามันเปนลําดับการทํางาน เปนขั้นตอน ถาเราแปลงมาเปนขั้นตอนจะทําใหเห็นวาควรทําอะไรกอน
2) การจัดการองคความรูเพื่อปรับเปลี่ยนมาตรฐาน คิดวา อาจจะเขียนนอยไป ถามองวา
สิ่งนี้จะออกไปสูคูมือ คิดวาขอมูลนาจะมีอีกมาก ใสเปนภาคผนวกจะเปนประโยชน
3) กระบวนการทํา แลวสรางความเขาใจใหเกษตรกร ไดทําครั้งหรือทําหลายครั้ง อยากให
อภิปรายวาการทําเวทีสรางความเขาใจไดจริงหรือไม นานแคไหน กี่ครั้ง
4) การทํางานในเขตพื้นที่เกษตรเคมี เปนประเด็นสําคัญ เกิดคําถามวา ฝาฝนมาไดอยางไร
ขั้นตอนการทําความเขาใจ ขั้นตอนไหนเปนขั้นตอนสําคัญ
5) ระบบ PGS อยากใหวิเคราะหวา เหมาะสมหรือไม อยางไร จะเหมาสมการทําเกษตร
อินทรียในพื้นที่อื่น ๆ หรือไม หรือถาจะทําใหสําเร็จมีปจจัยใดที่จําเปน
6) ผักเก็บไวไมไดนาน ประเด็นสําคัญ คือ ในกรณีที่เปนผัก ชองทางการตลาดตองสั้น และ
อาจเปนหัวใจสําคัญของการทําผักอินทรีย
7) ถอดการพรีเซนต นําไปเขียนเปนรายงานไดอีกมาก
8) มีการวิเคราะหผล การมีตัวเลขซึ่งนาสนใจ ถามีตัวเลขกอนและหลังดําเนินการ จะทําให
เห็นภาพชัดเจนากขึ้น
9) การวิเคราะหมีทั้งภาครายสมชิกและกลุม ถาทําในรูปของกลุม ลองถอดบทเรียนจาก
best practice ของสมาชิกบางคนซึ่งซอนอยูในกลุมและมีผลตอกลุมมาก
10) การสรางความเชื่อมั่น คืออะไร ทําอยางไร

205

11) ชอ งวางที่พ บ คือ อุ ปสงคมีแลว แตอุ ปทานยั งไมเ พีย งพอ จากนี้ไ ปจะเพิ่มอุ ป านให
เพียงพอตออุปสงคไดอยางไร จะขยายสมาชิกกลุมหรือจะเพิ่มผลิตภาพจากสมาชิกกลุม หรือทําได
อยางไร เรื่องนี้จะเปนปจจัยในการตอบวาในพื้นที่ ๆ อุปสงคมีมากกวาอุปทาน จะดําเนินการอยางไร
รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
ในเรื่องผักอินทรีย งานที่ทําอยากใหใจเย็น อยาเพิ่งขยายไปโรงพยาบาล ขยายฐานทีละนิด
ๆ ใหแข็งแรง เพราะอุปสงคผักอินทรียมีอยูแลว เพราะสรางศรัทธาไดยาก การรักษาศรัทธาก็เปนเรื่อง
ยาก ถาใครเห็นวาเปนประโยชนจะมาดูงานก็ใหมาดุงาน
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตาง ๆ ไมเหมือนกัน สภาพแวดลอมที่สามพรานจะใหไปเกิด
ที่อื่นยาก ใหมาเรียนรูจากเราแทน แคทําของเราใหดีก็พอ
การนําเสนอโครงการวิจัย “การยกระดับมูลคาเพิ่มขาวหอมมะลิอินทรียที่ผลิตโดย
เกษตรกรรายยอย”
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรีย เพื่อนํา ประโยชนสูเกษตรกร
รายยอยอยางเปนธรรมและยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนที่จําเปนตอการยกระดับมูลคาเพิ่มขาว
อินทรียแกเกษตรกรรายยอย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. รับสมัครสมาชิกเขารวมโครงการ
2. จัดเวทีเสวนาในพื้นที่และสงเสริม
3. เก็บขอมูลสมาชิกโดยใชแบบสอบถาม
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
5. จัดทําแผนธุรกิจ
6. เจรจาธุรกิจ
แนวคิดในการเพิ่มมูลคา
ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต และ การแปรรูป
สรุปผลการวิจัยใน 12 เดือน
1. ขอมูลของชาวนาที่มารวมโครงการ สวนใหญเปนชาวนารายเล็ก มีสมาชิกในครัวเรือน
ประมาณ 4 คน ที่สามารถชวยทํานา และชาวนาที่มารวมกลุมก็เปนสมาชิกของกลุมอื่น ๆ อยูแลว
2. ที่ดิน มักนําที่ดินของตัวเอง (ไมไดเชา) มาทําขาวอินทรีย
3. พันธุขาว มักเปนขาวหอมมะลิ และขาวเหนียว และหนาแลงก็ปลูกพืชรายไดเสริมบาง
โดยมากเปนผัก
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4. สวนใหญใชเงินทุนของตนเองในการทํานาอินทรีย เนนการใชแรงงาน การทําอินทรีย
เหมาะกับครอบครัวที่มีสมาชิกพอสมควร เพราะทํานาดํา ถานาหวานจะประหยัดแรงงานมากกวา
5. นิยมใชปุยคอก ปุยอินทรีย ปน ๆ กัน รวมไปถึงน้ําหมัก ปุยชีวภาพ
6. ตนทุนการผลิตประมาณ 3,900 บาทตอไร ถาเปนชวงปรับเปลี่ยนจะประมาณ 4,800
บาท โดยตนทุนผันแปรเกือบครึ่งหนึ่งเปนคาแรงงาน
7. ผลผลิตที่ไดของชาวนาแตล ะเก็บไวบริโภคและเลี้ยงสัตวประมาณ 10% ที่เหลือนํา
ออกจําหนายสูทองตลาด
8. จากการเสวนาพบวา ชาวนาไมคอยคิดถึงเรื่องจุดคุมทุน ทํานาดวยความเคยชิน ไมแก
สาเหตุที่ทําใหตนทุนสูง
ขอเสนอแนะ
สําหรับชาวนาที่เขาเปนสมาชิกกลุมแปรรูป
1. ตองมีความเชื่อมั่นและศรัทธาตอกลุม กลุมจึงมีความมั่นคง บริหารจัดการงาย
2. ตองตระหนักในเรื่องคุณภาพและความสม่ําเสมอของผลผลิต
3. ตองสนใจในเรื่องตนทุนและผลตอบแทน
3.1. ลดคาจางแรงงานคนและเครื่องจักรใชรวมกันและลงแขก
3.2. รวมกลุมกันผลิต เมล็ดพันธุ ปุยอินทรีย จะไดปจจัยที่มีคุณภาพ
สําหรับกลุมแปรรูปขาวหอมมะลิอินทรีย
1. ตองมีแผนการตลาด
2. ตองมีแผนการแปรรูป
3. ตองมีแผนการเงิน
4. ตองมีแผนรวมขาวเปลือกจากชาวนาที่เปนสมาชิก
5. ตองมีแผนสงเสริมชาวนาที่เปนสมาชิก วางแผนการผลิตใหเขา
หนวยงานสนับสนุน
1 หนวยงานราชการ การสงเสริมการทําขาวอินทรีย
2 หนวยงานเอกชนชวยเรื่องการตลาด
3 สถาบันการเงิน ธกส.ชวยเรื่องเงินทุน
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ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอโครงการวิจัย “การยกระดับมูลคาเพิ่มขาวหอมมะลิ
อินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย”
ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลยพงศ
โครงการนี้มีการวิเคราะหตนทุน นักวิชาเห็นเปนเรื่องธรรมดา แตเปนเครื่องมือที่ทรงพลัง
มาก ถาสมาชิกไดเห็น จะมีประโยชน เรื่องนี้จึงเปนความรูที่มีความจําเปนมากสําหรับ smart farmers
ถาเผื่อวาจะมีรายละเอียดอื่น ๆ สามารถถายทอดไปสูเกษตรกรไดอีก คือ มีการชี้ใหเห็นวา ถาขนาด
ใหญขึ้น ตนทุนลดลง ก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น การรวมกลุมกันบางทีก็มีประสิทธิภาพ ถาหากชี้ใหเห็น
เกษตรกรจะเขาใจไดดีขึ้น
การลดตนทุนเปนเรื่องสําคัญไปสูความยั่งยืน เพราะไดตั้งเปาไวเชนนั้น ความยั่งยืนคงไมได
จากราคาตลาดที่ไมคงที่
หากมีเวลา จากขอมูลจะเห็นความเสี่ยง ถาไปชี้ใหเกษตรกรเห็น และเอาความเสี่ยงไปบวก
กับตนทุน ดังนั้น การตั้งราคาที่ตั้งไว 40 บาทตอกิโลกรัม กําไรที่ไดหรือสวนเหลื่อมจะนอยมาก คําถาม
คือวา ถารวมความเสี่ยงเขาไปแลว ยังใชไดหรือ ราคาที่สมควรจะตั้งควรเปนเทาไร อาจตองไปดูราคา
ตลาด วิธีตั้งราคา ถากําไรตอกิโลกรัม ควรเปน 5 บาท ดังนั้น 1 กิโลกรัมควรยกระดับราคาขึ้นมา ราคา
ควรจะเปนเทาไร
ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
โครงการแสดงตนทุน-ผลประโยชน นาจะเปนการสรางศรัทธา ความเชื่อมั่นใหเกษตรกร
เขามาทําเกษตรอินทรีย ซึ่งมีลักษณะที่ตางจากรณีของโครงการ “การยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรียที่
ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย” ซึ่งเปนเรื่องดี เพราะจะไดเห็นแนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติมาทําเกษตร
อินทรียที่ตางกันในทางภูมิประเทศ ควรสังเคราะหออกมา จะไดเปนตัวแบบ เปนประโยชนระยะยาว
การกู เ งิ น พิ เ ศษจากธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร คํ า ว า พิ เ ศษนี่
หมายความวา อยางไร มีความเปนไปไดหรือไม ยังไมเขาใจเทาที่ควร
อยากใหระบุแนวทางระบบสนับสนุนใหชัดเจนขึ้นวามีอะไรบางที่สมควร
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
จากที่พิจารณาเอกสาร ผลผิตตอไรในกรณีกลุมชาวนาที่ทําเกษตรอินทรียมีชวงแตกตาง
กันมาก กลุมที่มีฝมือสามารถทําไดผลผลิตมาก จึงนาสนใจวาถาดึงปริมาณการผลิตของชาวนากลุมที่
ผลิตไดนอยขึ้นมา จะทําใหประสิทธิภาพของกลุมสูงขึ้น อยากใหกลุมที่ทํานาไดมาเปนพี่เลี้ยง จะทําให
เกิดความผูกพันระหวางคนในกลุม
ในระดับกลุม ไดเห็นแนวทางการพิจารณาตลาด ตันทุน คาขนสง ฯลฯ ซึ่งโดยปกติชาวนา
มักไมสนใจจะวางแผน การวางแผนกอนทําใหมีทางเลือกมากขึ้น
หากขายไดเอง ก็ไมจําเปนตองรวมโครงการกับไปรษณียไทยหรือธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร
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อยาคิดขายไกล อยาคิดขายอะไรแลวขายไกล หาตลาดในบริเวณที่ผลิตใหได เราไมไดทํา
ของเนนปริมาณ อยาคิดขายของเนนปริมาณ
ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลยพงศ
พยายามทําใหกลายเปนผลิตภัณฑรดับพิเศษแทนการทําแบบธรรมดาอยางปจจุบัน เคย
ทํางานแบบนี้ ใหเกษตรเห็นตนทุนผลผลิตอยูตรงไหนในกลุม จะทําใหเกิดแรงกระตุนใหเขาปรับเปลี่ยน
ตัวเอง
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
อยากฝากทั้ง 2 กลุมที่ไดนําเสนอไปแลววา ในแตละกลุมมีคนที่ทําไดดี ในระยะที่ 2 อยาก
ใหมีการจัดการความรูวา ทําอยางไรใหสมาชิกกระตุนกันเอง ดึงคนที่ผลิตไดไมมากใหมีความสามารถ
ในการผลิตที่เพิ่มขึน้

การนําเสนอโครงการวิจัย “การขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใชเปนกลไกการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากล”
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
คําถามวิจัย
แนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สูชุมชนเพื่อใชเปนกลไกในการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ในแนวทางการค า ที่ เ ป น ธรรม และการเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ สิ น ค า ชุ ม ชนสู ส ากล ควร
ดําเนินการภายใตรูปแบบใด และใชระบบกลไกในการบริหารจัดการอยางไร
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สูชุมชนเพื่อใชเปนกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในแนวทางการคาที่เปนธรรม และเชื่อมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดภาคีเครือขายที่ตระหนักในแนวทางการคาที่เปนธรรม เขามามีสวนรวมในการ
จัดตั้งและดําเนินงานตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในหลากหลายรูปแบบ
2. คนในชุมชนที่ตั้งของ Farmer Shop ไดมีโอกาสเรียนรูและเขาใจในแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน สูแนวทางการคาที่เปนธรรม ดวยการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมซื้อ
ขาย แลกเปลี่ยนสินคาและบริการของไทย
3. เปดโอกาสการเรียนรู และฝกทักษะดานการบริหารจัดการรานคาปลีกอยางยั่งยืนแก
ผูเขามามีสวนรวม
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4. ยกระดับมูลคาเพิ่มแกสินคาที่ผลิตในชุมชนดวยกลไกการดําเนินธุรกิจของ Farmer
Shop
5. Farmer Shop จะเปนกลไกในการปลุกจิตสํานึกคนในชุมชนใหหันมาอุดหนุนสินคาที่
ผลิตโดยชุมชน
6. การเตรีย มความพรอ มแกผูป ระกอบการในการยกระดับ สมรรถนะธุรกิจเพื่อ การ
เชื่อมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากล
กรอบแนวคิดการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สูชุมชน
•
ในการขยายผลจะตอง
•
ปลูกจิตสํานึกการบริโภคใหกับคนในชุมชน รูที่จะรักสินคาไทย กําไรเปนของชาติ
•
เชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการดานอุปทานที่ใสใจการคาที่เปนธรรม
•
การเรียนรูการดําเนินธุรกิจในทิศทางมาตรฐานสากล
•
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนพึ่งพาตนเอง
•
การคาที่เปนธรรมตลอดโซอุปทาน
•
การเชื่อมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากล
ผลการวิจัยที่คาดวาจะไดรับในระยะ 12 เดือน
• การยกระดับการดําเนินงานของราน Farmer Shop เปนกลไกการเชื่อมโยง รวมซื้อ
รวมขาย เพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มแกสินคาชุมชน
• ผูประกอบการราน Famer Shop พัฒนาสมรรถนะสู Smart Entrepreneur และมี
บทบาทในการยกระดับมูลคาเพิ่มแกธุรกิจชุมชนและสินคา SME/OTOP/ สหกรณ
• แนวทางการขยายผลภาคีราน Farmer Shop ในประเทศเพื่อนบาน
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ราน Farmer Shop ที่ดําเนินงานในปจจุบัน

ปจจัยที่เปนแรงจูงใจในการจัดตั้งและดําเนินงานราน Farmer shop 6 ประการ
• โอกาสการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
• โอกาสการเรียนรูในการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนสูสากล
• เห็นดวยในปณิธานและวิสัยทัศนของ Famer shop
• การเปดโอกาสแกผูบริโภคในการเขาถึงสินคาคุณภาพราคาเปนธรรม
• โอกาสการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคี ประกอบดวย สหกรณ ปจเจกบุคคล ธุรกิจเอกชน
สถาบันการศึกษา หนวยราชการ สถาบันการเงินของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
• ตองการสนับสนุนเกษตรกร/ผูประกอบการรายยอย/สหกรณ
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ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอโครงการวิจัย “การขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer
Shop เพื่อใชเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินคาชุมชนสูสากล”
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
เห็นวา การขยายตอตองการกลยุทธที่ชัดเจนตอกลุมเปาหมายแตละกลุม เขาไปในสหกรณ
ควรเปนแบบไหน เขาไปในมหาวิทยาลัยควรเปนแบบไหน คงมีความแตกตางกันบาง ถาทําเรื่องนี้ใหชัดก็
จะนําเสนอไดงายขึ้น
ควรเรียนรูเทคนิคจาก cp all แมวาเปาหมายสุดทายของงานนี้จะแตกตางออกไป แตนา
ศึกษาเทคนิคมาใช
กิจการนี้เปนลักษณะกิจการเพื่อสังคม Farmer Shop ชวยโจทยสุดทายเพื่อใหผลผลิตของ
ชุมชนขายได และเปนรานคาเพื่อสังคมมากกวาสรางกําไรสวนตัว แตอยูรอดได
ยิ่งเปดรานเยอะ ทําไม seven-eleven ยังสามารถมีคาขนสงที่ถูกได นั่นเพราะเขาแกปญหา
การขนสงได ถาเราตั้งเยอะ อาจเปดศูนยกระจายสินคาของเราเอง
ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
ติดตามประเมินผลการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อมาพัฒนา
ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร
ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ขณะนี้กําลังสรางการเรียนรู แบบเฟรนไชน ในแนวคิดแบบธุรกิจเพื่อสังคม เนื่องจาก
ใชคําวา Farmers แตระดับของเรื่องนี้ยังไมชัดเจน จะทําอยางไรใหชาวนาเปนตัวแทนเพราะสวนใหญเปน
ซัพพลายเออร ตัวแบบนี้กําลังสรางผูประกอบการซึ่งไมใชระดับรากหญา แตตองมีทุนพอสมควร และมี
ใจเพื่อสังคม ไมเชนนั้นจะสรางตัวแบบเฟรนไชนไดยาก
สวนใหญสินคาใน Farmers Shop เปนสินคาสําหรับคนระดับกลาง หรือระดับสูง รูปแบบนี้จะเกิดในชุมชนราก
หญาไดยาก แตจะเหมาะสมกับชุมชนที่กําลังเติบโต
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
1) จุดขายของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop คืออะไร
2) ทบทวนปณิธานตามความเปนจริง
3) สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัยจะสนับสนุนแบบนับถอยหลัง
การนําเสนอโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสงเสริมการเรีย นรูเ พื่อ ยกระดั บ
สมรรถนะการแขงขันผานกลไกสถาบันเกษตรกร”
คําถามวิจัย
ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับระบบสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับ
สมรรถนะของประชาชนภายใตกลไกสถาบันเกษตรกรควรมีองคประกอบอยางไร จึงจะชวยเสริมพลังซึ่ง
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กันและกันในการสรางสมรรถนะแกเกษตรกรและผูเกี่ยวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ประเทศ
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อสรางและพัฒนาระบบการสงเสริมการเรียนรูในการยกระดับสมรรถนะของสมาชิก
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่มีอาชีพเกษตรกรใหมีความพรอมในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ประเทศ
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ
ผูนําสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่เปนคณะกรรมการ ที่มีอาชีพหลักเปนเกษตรกร ในอําเภอทา
ยาง อําเภอบานลาด อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 9 สหกรณ 38 คน
สมรรถนะเกษตรกร และแนวทางการยกระดับ 3 มิติ
จากผลการระดมความเห็น ทําใหได concept วา
“การยกระดับความรู ทักษะ ทัศนคติของเกษตรกร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหได
องคความรูในเรื่องพื้นฐานที่เกษตรกรควรทราบและรวบรวมจัดทําเปนหลักสูตร คูมือการสอนในการ
ยกระดับสมรรถนะเกษตรกร”
สําหรับแนวทางในการยกระดับ ประกอบไปดวย
• การยกระดับความรูทีสอดคลองกับวีการผลิตของเกษตรกร ทั้งการเพิ่มผลลิต และ
การคิดวิเคราะหในวิถีชีวิตประจําวัน
• ปรับเปลี่ยนทักษะและทัศนคติการใชที่ดินตามชนิดพืชที่ปลูก การวางแผนครัวเรือน
การสรางเครือขาย ภูมิปญญทองถิ่น และการเปนผูนําเกษตรกร
• รวบรวมองคความรูที่เปนเรื่องพื้นฐานเกี่ยวของกับเกษตรกรเพื่อจัดทําเปนหลักสูตร
เปนคูมอื สงเสริมการเรียนรูใหกับเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
หลักสูตรการเรียนรู
ผูทรงคุณวุฒิ นายทรงพล เจตนาวณิชย ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการเรียนรูเพื่อชุมชน
เปนสุข ชวยสรุปและกําหนดหลักสูตร ดังนี้
1.ความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง การที่เ ขาถึงอาหารที่มีอยางเพียงพอหมายถึงการ
เขาถึงอาหารที่มีอยางเพียงพอสําหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัย และ
มีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตามความตองการตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีรวมทั้งการมีระบบการ
ผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยูของฐานทรัพยากรอาหารทาง
ธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการกอการรายอันเกี่ยวเนื่อง
จากอาหาร
2.ความมั่ น คงทางสุ ข ภาพ หมายถึ ง สุ ข ภาพ ได แ ก ก ารมี สุ ข ภาพที่ ดี ทั้ ง กายและใจ
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บปวยถึงขั้นที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพหรือการดําเนินชีวิตตามปกติ
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3.ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สามารถคํานวณไดวารายได รายจายเปนอยางไร แหลงที่มา
และทางใชไปของเงินทุนตลอดจนเปาหมายใหไดมาซึ่งมีเงินออมที่เพียงพอตอคาใชจายในปจจุบันและ
อนาคต
4.ความมั่นคงทางสังคม เพื่อนํานําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ วิธีการสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน จิตตารมณ คุณธรรม ที่ผูนําสหกรณใชเปนแนวปฏิบัติที่สหกรณมาใชเกี่ยวกับการสราง
เครือขาย ความสัมพันธทางสังคม เพื่อสรางประโยชนใหกับสังคมและชุมชน
5.ความมั่ น คงทางทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม หมายถึ ง เพื่ อ ให ค วามรู ความเข า ใจ
สิ่งแวดลอม คือสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ทรัพยากร คือสิ่งตาง ๆ ที่เราสามารถนํามาใชประโยชนได
พรอมกับปรับทักษะ ทัศนคติใหกับผูนําเกษตรกรรูจักใชทรัพยากรอยางฉลาด รอบคอบ และคุมคา
เกิดประโยชนสูงสุดตลอดจนจัดการสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ
แผนการจั ด การความรู มีก ารกําหนดเปน โครงการอบรม หลัก สูต ร “เป าหมายชีวิต :
ความสุข ความสมดุล และความมั่นคงในชีวิต” ในแผนการจัดการเรียนรู 5 หนวยการเรียนรู ใน
แตละหนวยการเรียนรูจะประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ระยะเวลาการเรียนรู
เทคนิค/วิธีการสอน สื่อที่ใชในการสอน กลุมเปาหมาย กิจกรรมการเรียนรู ผลลัพธที่เกิดจากการเรียนรู
วิธีและเกณฑการประเมินผล และบันทึกสรุปสรุปการจัดการเรียนรู
สรุปผลการวิจัย
ความมั่นคงทางอาหาร
• ผูนําเกษตรกรรั บทราบขอมูล และสถานการณค วามมั่นคงทางอาหาร ปรับ เปลี่ย น
ทัศนคติตอการบริโภคอาหาร เปนการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยมากขึ้น เรียนรูเกี่ยวกับระบบการ
ผลิตอาหาร
• ผูนําเกษตรกรมีการวางแผนในการผลิตอาหารไวบริโภคภายในครัวเรือนมีการปลูกผัก
ไวรับประทานอยางเพียงพอ และสามารถนํามาจําหนายเปนการเสริมรายได
ความมั่นคงทางสุขภาพ
• ผูนําเกษตรมีสุขภาพกายและจิตดีขึ้น มีทักษะในเรื่องการดูแลสุขภาพ ระมัดระวังตอ
สารเคมีและสารปนเปอน ประชาสัมพันธใหคนรอบขางดูแลสุขภาพได
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
• เกษตรกรมีทักษะการวางแผนการเงิน การทําบัญชีรายรับรายจาย บัญชีครัวเรือน
และขยายผลไปสูการทําบัญชีครัวเรือนของสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนซึ่งสามารถใชประกอบการให
สมาชิกกูยืมเงินได
ความมั่นคงทางสังคม
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• เกษตรกรใหความสําคัญกับชุมชน มุงหวังใหชุมชนมีสุขภาวะที่ดี มีการอุทิศตนเพื่อ
ทํางานสาธารณะประโยชนใหสังคม
ความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
• เกษตรกรใชท รั พ ยากรอยา งคุมคา ทําน้ํ าหมัก จากเศษอาหารเหลือ ใช ปุย อนทรี ย
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนแหลงทํามาหากิน การลดปริมาณสารเคมี ดูแลระบบฃลประทาน บอ
พักของเสีย
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรู
เพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไกสถาบันเกษตรกร”
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
โครงการนี้มีจุดเดนในเรื่องของการรวมกลุม แลว concept ที่เกี่ยวกับกลุมไปอยูตรงไหนที่
จะสามารถตอบสนองเปาหมายชีวิตของเกษตรกรที่เขารวมโครงการนี้ เชน กระบวนการกลุมอยูตรงไหน
เมื่อเชื่อมโยงกับมิติทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมิติตาง ๆ เปนเชิงปจเจกทั้งหมด
ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลยพงศ
อยากเห็ น การวิ เ คราะห ที่ โ ยงระหว า งการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ก อ นกั บ หลั ง เข า สู
กระบวนการเปนรายบุคคลวาคนในเปลี่ยนไปมากนอยแคไหน ถาเราทราบเหตุผล ก็จะงายตอการนําไป
ตอยอด การทํางานกับคนตองมีความละเอียด เวลาคนตอบสนองก็จะมีลักษณะที่แตกตางกัน
การนํ า เสนอโครงการวิ จั ย “การพั ฒ นาระบบส ง เสริ ม การเรี ย นรู เ พื่ อ ยกระดั บ
สมรรถนะการแขงขันผานกลไกหนวยงานรัฐ”
คําถามวิจัย
ตั ว แบบและแนวปฏิ บั ติที่ ดีสํ า หรับ ระบบสนับ สนุน และสงเสริมการเรีย นรูเ พื่ อ ยกระดั บ
สมรรถนะของเกษตรกร ภายใตกลไกลสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และสถาบันเกษตรกร ควร
มีอ งค ป ระกอบอย า งไร จึ ง จะช ว ยเสริ ม พลั ง ซึ่ ง กั น และกั น ในการสร างสมรรถนะแกเ กษตรกรและ
ผูเกี่ยวของในการมีสวนรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะของเจาหนาที่ ส.
ป.ก. สําหรับบทบาทใหมในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ทําหนาที่ใหการสนับสนุนสงเสริมการรวมกลุม
ของเกษตรกรและสรางสรรคธุรกิจภายใตโซอุปทานของกลุม เพื่อนําไปสูการยกระดับอาชีพและการ
ดําเนินชีวิตของเกษตรกรที่เปนเปาหมาย
กรอบสมรรถนะเจาหนาที่ ส.ป.ก.
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จิตสํานึก ไดแก เชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดมั่นในการผลิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และ มีความเปนนักพัฒนา
• ความรู ไดแก การจัดการโซอุปทาน เครือขาย และ การคาที่เปนธรรม
• วิธีคิด ไดแกคิดแบบอยางเปนระบบ และ บริหารจัดการอยางเชื่อมโยง
• ทักษะ ไดแก การศึกษาดูงาน การสรางทีมงาน การสรางสถาบัน/องคกรเรียนรู การฝก
ปฏิบัติโครงงานและ การทําเวทีการเรียนรู
หลักสูตรการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงในการสงเสริมเกษตรกร สูการพัฒนาที่
ยั่งยืน(Smart officer)
หนวยสมรรถนะที่ 1: การเตรียมความพรอมสูการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ของ ส.ป.ก. :
Smart officer
หนวยสมรรถนะที่ 2: ความสามารถในการประกอบอาชีพที่กอใหเกิดสมดุลในการดําเนิน
ชีวิตแกเกษตรกร
หนวยสมรรถนะที่ 3: ความสามารถดานการจัดการเชิงกลยุทธในสถาบันเกษตรกร
หนวยสมรรถนะที่ 4: การจัดการโซอุปทานและการสรางเครือขายสูการคาทีเ่ ปนธรรม
หนวยสมรรถนะที่ 5: ความสามารถในการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร
หนวยสมรรถนะที่ 6: การดําเนินการโครงการภายใตคําแนะนําของทีมที่ปรึกษา
ขอสังเกตหลังการจัดการเรียนรู
หลักสูตร Smart officer สามารถสรางการเรียนรูใหกับเจาหนาที่ ส.ป.ก.ที่เขารวมอบรม
เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการปฏิบัติงานประจํา โดยจากการวิเคราะหขอเสนอโครงการที่มุง
สรางความยั่งยืนและความเขมแข็งใหกับเกษตรกรในพื้นที่ การวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางโอกาสและ
ทางเลือกใหกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับอาชีพในการลดรายจาย เพิ่มรายได อยางไรก็ตาม
เพื่อสรางความยั่งยืนและตอเนื่องจึงตองมีการติดตามสนับสนุนการปฏิบัติตามขอเสนอโครงการเปน
ระยะ รวมทั้งหาตนแบบและขยายผลไปยังพื้นที่อื่น
ตนแบบโครงการ PBL
จากภาพรวมของขอเสนอโครงการ PBL สามารถวิเคราะหความมุงหมาย กระบวนการและ
ผลที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งพิจารณาจากขอเสนอโครงการ PBL ของเจาหนาที่ ส.ป.ก.สามารถประมวล
ความคาดหวังและเปาหมายของขอเสนอโครงการ PBL
จากกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สูต รระบบสนั บ สนุน และส งเสริม การเรีย นรู เ พื่อ ยกระดั บ
สมรรถนะของเจา หนา ที่ ส.ป.ก. คณะวิ จัย ในฐานะหน ว ยงานใน ส.ป.ก. ยั งไดนํ าแนวคิด และ
หลักการไปขยายผลหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกร (เกษตรกรวันสุข) ซึ่งพัฒนาแนวคิดมา
ขยายผลและทดลองจัดการเรียนรูแกผูที่มีงานทําและสนใจภาคการเกษตรไดเขามาเรียนรูในชวงวันหยุด
เสาร-อาทิตย ซึ่งดําเนินการไปแลว 1 รุน
•
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
• การสนับสนุนใหเจาหนาที่ของ ส.ป.ก. ใชงานวิจัย ภายใตกรอบ Project base leaning
(PBL) ในลักษณะงานวิจัยในงานประจํา (Routine to research: R2R)
• การนําผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่มาใชประกอบการพิจารณาตําแหนงงาน
• การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในสนับสนุนงานวิจัยในงานประจํา
การวิจัยในระยะตอไป
• หนุนเสริมกระบวนการขยายผลการดําเนินงานสูพื้นที่อื่น การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน ผานโครงการ PBL ทั้ง 16 โครงการ ที่ผานการพิจารณาและไดรับการอนุมัติ
• การประเมินผลกระทบเชิงสังคม เพือ
่ สรางความยั่งยืนในพื้นที่
• การถอดบทเรียนกระบวนการสนับสนุน กระบวนการดําเนินงานและผลการดําเนิน
โครงการ PBL จากผลการปฏิบัติโครงการ PBL
• การขยายผลการดําเนินงานจากพื้นที่ตนแบบ 16 พื้นที่ สูพื้นที่อื่น
• การขยายผลจากหนวยงานภาครัฐ (ส.ป.ก.) สูหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการนํา
งานวิจัยนําการพัฒนา
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรู
เพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไกหนวยงานรัฐ”
ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลยพงศ
สมรรถนะที่ 1 พูดเรื่องการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง อยากเห็นวา เดิมทีสมรรถนะนี้อยู
ระดับไหน เปลี่ยนไปอยางไร อะไรทําใหเปลี่ยน ซึ่งนาลองพิจารณาทุก ๆ ดาน และคิดวาคงมีความยาก
งายในการเปลี่ยนแปลงตางกัน
ในเรื่อ งหนว ยเรี ย นรู ถาจะใหเ ดิน สูผลสั ม ฤทธิ์ใ นการทํ าธุ รกิ จ การใช ค วามรู เ รื่ อ งการ
วิเคราะหตนทุนและการประยุกตจะเปนประโยชนมากในการยกระดับการจัดการโซอุปทาน ในหนวย
เรียนที่เกี่ยวกับโซอุปทาน อาจตองลงลึกไปถึงการจัดการในแตละขั้นตอน
โดยรวมหวังวา เรียนการเรียนรูของเจาหนาที่บูรณาการทุกเรื่องดีแลว แตมีความตองการ
เชิงลึกอีกหนอย
เนื่อ งจากมีเ จ าหน าที่อ ยางนอ ย 2 ระดั บ คือ ระดั บ ปฏิ บั ติก ารและระดั บ ชํ านาญการ มี
คําถามวา ทั้งสองกลุมจะหนุนเสริมกันอยางไร
ในเรื่องการขยายผล เนื่องจากเจาหนาที่มาจากจังหวัดละ 1 คน จึงเปนเรื่องยาก เวลากลับ
เขาไปทํางานในพื้นที่ก็ตองทํางานคนเดียว เขาจะขาดเพื่อนรวมงาน ไมมีใครเขาใจดวย จะทํางานกันไม
รอด
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รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
การคั ดเลือ กขาราชการเขามา ควรตอ งเลือ กจากพื้น ที่ที่ทํ างานแลวเกษตรกรจะมีก าร
ตอบสนอง เพื่อใหโครงการเดินหนาไปได เกิดผล
นาจะมีโครงการสนับสนุนใหเกษตรกรในพื้นที่ไดเรียนรูไปพรอม ๆ กับเจาหนาที่
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
สาระการเรียนรูมีอยูอยางไร จะสรางเครื่องมือ สรางสื่อการเรียนรูอยางไร ซึ่งเปนเรื่อง
ใหญที่จะทําใหโครงการนี้เปนจริงได
การลําดับความสําคัญแกมาตรฐานการเรียนรูที่จะเหมาะกับเจาหนาที่ในแตละสาระการ
เรียนรู ทายสุที่สุด มาตรฐานการเรียนรูอาจจะมีแคขอหรือสองขอที่สําคัญจริง ๆ
การนําเสนอโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสงเสริมการเรีย นรูเ พื่อ ยกระดับ
สมรรถนะการแขงขันผานกลไกสถาบันการศึกษา”
คําถามวิจัย
• แนวทางยกระดับการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขัน
ควรดําเนินการอยางไร
• ระบบสนั บ สนุ น ที่ จํ า เป น ต อ การยกระดั บ การพั ฒ นาระบบส ง เสริ ม การเรี ย นรู เ พื่ อ
ยกระดับสมรรถนะการแขงขัน ควรดําเนินการในรูปแบบใด
ผลลัพธที่คาดหวัง
• ไดสาระการเรียนรูดานการพัฒนาอยางยั่งยืนในแตละรายวิชา
• ไดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมการยกระดับสมรรถนะนักศึกษา
• นักศึกษาที่ไดรับการถายทอดมีทัศนคติเชิงสรางสรรคในการประกอบอาชีพการเกษตร
รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการวิจัยรอบ 9 เดือน
• สรางองคความรูเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืน
o ไดหนวยเรียน เรื่อง การพัฒนาอยางยั่งยืนกับรายวิชาที่ศึกษา
o ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีความรูและเขาใจเพิ่มขึ้น อยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
o นักศึกษามีแนวโนมในการมีพฤติกรรมเชิงบวกสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
• ประเมินผลการวิจัย 3 ดาน จากการใชแบบสอบถาม
o ทัศนคติตออาชีพการเกษตร (ATT)
o ความเชื่ออํานาจในตน (SE)
o สมรรถนะที่พึงประสงค (BE)
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งานที่จะดําเนินงานตอในชวง 3 เดือนหลัง
• จัดกิจกรรมใหครบถวนตามแผนการดําเนินการ
• วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย
• การถอดบทเรียนระหวางนักวิจัยเพื่อสรุปและประเมินผล
• สร า งรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนเป น ต น แบบที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ดํ า เนิ น งานใน
ระยะถัดไป
•
•

จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณสําหรับนักวิจัย
จัดสถานที่สําหรับฝกประสบการณใหนักศึกษาสําหรับเปนผูประกอบการ

ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรู
เพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไกสถาบันการศึกษา”
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
กลุมเปาหมายคือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทําใหเนนการสรางผูประกอบการ
ทักษะการเปนผูผลิต แตพอจบแลวบัณฑิตจะประกอบอาชีพเกษตรกรหรือผูประกอบการทุกคนหรือไม
ที่แน ๆ คือ ทุกคนเปนผูบริโภค ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ผูบริโภคเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการ
พัฒนาที่ไมยั่งยืน ทั้งนี้ก็เพราะอุปสงคของเขา แลวจะเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภคที่เนนคุณคาการผลิตสี
เขียวไดอยางไร แมวเขาจบออกไปจะไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรก็ตาม ทัศนคติของผูบริโภคเปนเรื่อง
ที่ตองเปลี่ย นอีกมากถาพูด ทัก ษะการใชชีวิต มีทั้งมุมผูผลิต ผูบริโ ภค สามารถสอดแทรกความเปน
ผูบริโภคที่เห็นคุณคาเกษตรอินทรียเขาไปได
ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
อยากใหกลุมทดลองเปนกลุมเดียวกัน หรือที่ความใกลเคียง ระดับเดียวกัน
ศ.เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลยพงศ
คน ๆ หนึ่งที่จะออกไปทํ างานตองบูรณาการความรูทุกอยางเขามาได การออกแบบให
ผูเรียนไมไดเรียนทุกเรื่อง ตองทําใหเขาสามารถบูรณาการไดดวย
ดานฝงอุปสงค ขอแบงปนเรื่องเศรษฐกิจสมดุลใหม ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาวางรากฐาน ทั่วไปเรามองทางอุปทาน ซึ่งสุดทายถาไม
ตรงกับอุ ปสงคของตลาดก็ พัฒนาไดยาก แลวจะทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนอุปสงคได ซึ่งเปน เรื่อ งยาก
เปลี่ยนทัศนคติในเรื่องการบริโภค
เลิกประชุมเวลา 15.40 น.
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รายงานการประชุม
การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดทําขอเสนอ
“โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขัน
ผานกลไกสถาบันเกษตรกร”
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
2. คุณเครือวัลย ชลนัย
ผูอ ํานวยการสํานักพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
3. คุณณัฐฐภักค ผูปรารถนาสิทธิ์ หัวหนาโครงการ การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุน
สงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขัน
ผานกลไกสถาบันเกษตรกร
4. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
5. น.ส.อรวิภา มากมิ่ง
นักวิจัย
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
รศ.จุ ฑาทิพ ย ภัทราวาท ผูอํานวยสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในฐานะผูป ระสานงาน
โครงการและหัวหนาทีมกลยุทธเขารวมประชุมกับทีมวิจัย “โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไกสถาบันเกษตรกร” มีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นจากทีมวิจัยหลังจากไดรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ในการนําเสนอ (ราง) รายงานฉบับ
สมบูรณ เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผานมา รวมถึงการดําเนินการวิจัยในปที่ 2
จากความเห็นจากผูทรงคุณวุฒินักวิจัยจะทําการแกไขและปรับปรุงตามความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูอํานวยการสถาบันฯ ไดแนะนําทีมวิจัย ดังนี้
1. เพิ่มเติมในเรื่องเนื้อหาอาชีพของเกษตรกรที่เปนกลุมเปาหมายงานวิจัย
2. เพิ่มกระบวนการวิชาการในบทสรุปผูบริหาร ที่ตองมีการรายงานผล มีขอมูลปอนกลับ
รวมทั้งผลการประเมินกอน-หลัง
คุณ ณั ฐ ฐภั ก ค ผู ป รารถนาสิ ท ธิ์
หั ว หน า โครงการ ได แสดงความคิ ด เห็ น ว า
ถาผูทรงคุณวุฒิเขาใจถึงเรื่องสหกรณก็จะทําใหมองงานวิจัยออกงายขึ้น
คุณเครือวัลย ชลนัย ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน กลาเพิ่มเติมวา หลังจากที่
รวมทํางานวิจัยในระยะหลัง เห็นวางานวิจัยทําใหงานมีระบบระเบียบ มีประโยชนตอสวนงาน เมื่อกอน
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ทํางานมาไมเคยไดถายทอด แตตอนนี้ไดมีการพัฒนาระบบการจัดการทางวิชาการของชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนแลว
ผูอํานวยการสถาบันฯ แนะนําทีมวิจัยวา อยากใหงานวิจัยเปน Best Practice เพื่อพัฒนา
ชสค. ตอไป สําหรับหัวหนาโครงการที่มีภาระงานหลัก และมีเวลาทําการวิจัยนอยนั้น ขอความรวมมือ
ให Form Team ขึ้นมาใหม มีการแบงงานกันทําอยางมีประสิทธิภาพ งานวิจัยในระยะตอไป จะเริ่มตนมา
ทีมวิจัย มีความรวมมือกับภาคี เปนตนแบบระบบงานของ ชสค. และสุดทายก็สงผลถึงกลุมเปาหมายที่
ไดวางไว ดังรูปที่ 1
กลุมเปาหมาย
ระบบงาน ชสค.
ภาคี
ทีมวิจัย
รูปที่ 1 : กระบวนการทํางานของนักวิจัย

ในการเขียน Project Proposal ควรตอยอดจากบทสรุปของชุดโครงการเดิมและจากขอ
คนพบที่ตรงกับทิศทางยุทธศาสตรของ ชสค. ในการดําเนินการวิจัยในปที่ 2 เปนการตอยอดงานวิจัยที่
ผานมา ตองมีการ Literature Review เพิ่มในเรื่องโครงสรางของ ชสค. บทบาทของสถาบันพัฒนาเครดิตยู
เนี่ยน เพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลง มีการจัดการความรูอยางเปนระบบ
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมจะมีรายละเอียด ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 : การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม

ในที่ประชุมในรวมวางแผนการวิจัย กําหนดวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดลัพธ ดังนี้
แผนการวิจัย
กิจกรรม

1

2

1. ประชุมหารือภาคีกลุมเปาหมายเพื่อ
เตรียมการ
2. ประชุม Kick Off รวมกับทีมประสานงาน
กลางสําหรับการจัดทําแผนการวิจัยตาม
สัญญาและนําเสนอ Inception Report
3. นําเสนอ Inception Report
4. ประชุมสนทนากลุมเปาหมายผูทรงคุณวุฒิ
วางกรอบกลุมเปาหมายผูทรงคุณวุฒิ
5. ยกรางหลักสูตร
6. นําเสนอ Progress Report
7. ประชุมทีมวิจัยกําหนดสาระการเรียนรู
(2 แหง)

3

4

5

เดือน
6 7
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8

9

10

11 12

กิจกรรม

1

2

8. การนําไปทดลองใชในกลุมเปาหมาย
9. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงเพื่อ
กําหนดเปน Agenda ของสถาบันพัฒนา
เครดิตยูเนี่ยน
10.นําเสนอ Final Report

3

4

5

เดือน
6 7

8

9

10

11 12



วัตถุประสงค
- เพื่อตอยอดการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูผานกลไกสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
เพื่อยกระดับสมรรถนะแตกลุมเปาหมายเครดิตยูเนี่ยน
- เพื่อ สรางตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับชุมชนเขมแข็งที่มีกลไกของสถาบันพัฒนา
เครดิตยูเนี่ยนสนับสนุน
ผลงานที่คาดหวัง
: 6 เดือน
- ตัวแบบหลักสูตรที่พัฒนาตอยอดจากเดิมสําหรับเกษตรกรกลุมเปาหมาย
- ผลการประเมินการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มของกลุมเปาหมายผานการอบรมและทํา
Project Base Learning
- มีกรอบแนวทางการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูของสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
- มีกรอบสมรรถนะผูนํากลุมเปาหมายของสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
ผลงานที่คาดหวัง
: 12 เดือน
- มีกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
- มีภาคีเครือขายความรวมมือดานวิชาการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่มาชวยสนับสนุน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีผูนําการเปลี่ยนแปลงของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนกลุมตางๆ
- มีผลการประเมินการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มในระบบ
สรุปจากการประชุมครั้งนี้
1. ที ม วิ จั ย จะทํ า การแก ไ ขปรั บ ปรุ ง รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ ตามความเห็ น ของ
ผูทรงคุณวุฒิตามที่ผูประสานงานโครงการแนะนํา
223

2. จะมีการ Form ทีมวิจัยเพื่อใหตรงกับภารกิจของทีมวิจัยและเกิดประโยชนตอ ชสค. มาก
ที่สุด
3. ผูประสานงานโครงการและทีมวิจัยไดรวมกันวางแผนการวิจัย กําหนดวัตถุประสงคและ
ผลลัพธที่คาดหวัง
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
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รายงานการประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการขอเสนอโครงการวิจัยในป 2558
โครงการวิจัย “การยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย”
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูเขารวมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
2. คุณอรุษ
นวราช
หัวหนาโครงการวิจัย
3. คุณดิษยา
ยศพล
นักวิจัย
4.คุณสุทิศ
จิราวุฒิพงษ นักวิจัย
5.คุณชฤทธิพร เมงเกร็ด
นักวิจัย
6. คุณสุพจน
สุขสมงาม
เจาหนาที่วิจัย สว.สก.
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
รศ.จุฑาทิพย ภัท ราวาท ผูประสานงานกลางชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ แ ละการค า ที่ เ ป น ธรรม ได ก ล า วเป ด การประชุ ม สรุ ป บทเรี ย นและเตรี ย มการข อ เสนอ
โครงการวิจัยในป 2558 โครงการวิจัย “การยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
” โดยที่ประชุมมีประเด็นการหารือคือ
1.ที่ประชุมมีการหารือสถานการณการดําเนินโครงการวิจัยที่มุงเนนใหเกษตรกรยกระดับ
การผลิตใหไดมาตรฐาน PGS โดยทีมวิจัยไดประสานกับธนาคารกรุงไทย เพื่อดําเนินการจัดตลาดสุขใจ
สัญจร ณ ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ โดยจะเริ่มจัดครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคมนี้
2. การปรับแกรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจากผูทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผาน
มา เสนอใหปรับแกตามขอแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ โดย ผูอํานวยการสถาบันฯ แนะนําใหทีมนักวิจัย
เพิ่มเติมขอมู ล คือ รายไดสุทธิข องเกษตรกรกอนเขาโครงการและหลังเขาโครงการ, ภาคีเครือขาย
ผูบริโภคที่เปนลูกคา, และ Map model ตัวละครในแตละโซอุปทาน
3.การจัดทํารางขอเสนอโครงการวิจัยปที่ 2 ที่ประชุมรวมหารือตั้งคําถามงานวิจัยคือแนว
ทางการยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรียควรดําเนินการภายใตระบบและกลไกอยางไร จึงจะสามารถนํา
ประโยชนสูเกษตรกรรายยอยและผูบริโภคไดอยางยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ
1.เพื่อตอยอดการยกระดับมูลคาเพิ่มของผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอยผาน
กลไกกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรูสูชุมชน และเครือขายเกษตรกรผูผลิตผักอินทรีย
รายยอย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการโซอุปทานผักอินทรียของเกษตรกรรายยอย
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โดยมีผลลัพธการวิจัยที่คาดหวังคือ 1. เครือขายธุรกิจผักอินทรียที่บูรณาการความรวมมือ
ภาคีหนวยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน สรางสรรคมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑผักอินทรียแกเกษตรกร
รายยอย 2. ชุดความรูแนวทางการยกระดับการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มผักอินทรียแกเกษตรกรราย
ยอยสูสากล 3.แนวทางการขยายผลเครือขายเกษตรกรผูปลูกผักอินทรียในประเทศเพื่อนบาน โดยมี
แผนการวิจัยประกอบดวย 8 กิจกรรมหลัก คือ
กิจกรรม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

























1. การประชุมสนทนา
กลุมเปาหมายกับภาคีเพื่อ
สรางความเขาใจใน Logical
Framework งานวิจัย
2. การจัดทํา Inception report
รวมกับผูประสานงาน
3. การสงเสริมกลุมเกษตรกร
ในเรื่องการพัฒนา
มาตรฐานการผลิต ลด
ตนทุนการผลิต และ
ติดตามประเมินผล
4. การประชุมถอดบทเรียนกับ
ภาคีธุรกิจในโซอุปทานผัก
อินทรีย









5. เจรจาธุรกิจเพื่อจัดการโซ
อุปทานผักอินทรียของกลุม


6. Progress Report



7. นําเสนอผลงานวิจัยในงาน
เสวนาวิชาการ (15 ก.ย. 58)



8. Final Report

ที่ประชุมไดนัดหมายทีมวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัยและรายงานการเงินในวันจันทรที่ 9
กุมภาพันธ นี้ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
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รายงานการประชุม
การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดทําขอเสนอ
“โครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย”
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
2. รศ.ศานิต

ภัทราวาท
เกาเอี้ยน

3. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
4. น.ส.อรวิภา มากมิง่

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
หัวหนาโครงการ การวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่มขาว
อินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอย
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
นักวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
รศ.จุ ฑาทิพ ย ภัทราวาท ผูอํานวยสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในฐานะผูป ระสานงาน
โครงการและหั ว หน า โครงการวิ จั ย “โครงการวิ จั ย การยกระดั บ มู ล ค า เพิ่ ม ข า วอิ น ทรี ย ที่ ผ ลิ ต โดย
เกษตรกรรายยอย” มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงและแกไขรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตามความคิดเห็น
จากผูทรงคุณวุฒิ ในการนําเสนอ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณ เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผานมา และการ
วางแผนการดําเนินการวิจัยในปที่ 2
จากความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิหัวหนาโครงการจะทําการแกไขและปรับปรุงตามความ
คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูอํานวยการสถาบันฯ ไดแนะนําหัวหนาโครงการวิจัย ใหเพิ่มเติมเนื้อหา ดังนี้
1. เพิ่มเติมเนื้อ หาเพื่อ ใหเห็ น Best Practice จากเวทีขอ มูล ปอ นกลับจากเกษตรกร
รวมทั้งเพิ่มเติมรูปภาพที่มีเวทีการสนทนารวมกับเกษตรกร
2. ขอคนพบในเรื่องการวางแผนลดตนทุน เพื่อเปนขอสังเกตเชิงนโยบาย
3. แผนธุรกิจดานการตลาด ที่มีการเชื่อมโยงตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา
4. สรุปปญหาจากขอคนพบในการวิจัย ที่ตองมีอุปสรรคในเรื่อง ตนทุน ผลผลิต ขอจํากัด
ของชาวนา ปญหาจากปจจัยภายนอกคือนโยบายของภาครัฐที่ไมตอเนื่อง นโยบายขาวอินทรียจาก
หลายหนวยงานที่เขาถึงเกษตรกรไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกษตรกรยังไมเขาถึงตลาดรวมถึงขาด
ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการผลผลิต
ในการดําเนินโครงการวิจัย ในปที่ 2 ที่ประชุมไดรวมวางแผนวา จะเปนการตอยอดจากการ
วิจัยในระยะที่ 1 ตองมีแผนธุรกิจ การบริหารจัดการเครือขายเพื่อใหมองเห็นภาพเชิงนโยบาย โดย
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ผูอํานวยการสถาบันฯ แนะนําใหหัวหนาโครงการ Literature Review ในเรื่องที่มาของเครือขายเกษตรกร
และเปาหมายรวมและไดมีการกําหนดรายละเอียดในการวิจัยปที่ 2 ดังนี้
วัตถุประสงค
- เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลคาเพิ่มขาวอินทรียผานกลไกเครือขายวิสาหกิจชาวนา
ผูปลูกขาวอินทรียอํานาจเจริญ
- เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนสงเสริมชาวนา ผูปลูกขาวอินทรียอยางยั่งยืน
ผลงานที่คาดหวัง
: 6 เดือน
- แผนธุรกิจสงเสริมการผลิต การตลาด
- แผนการทํานาของเกษตรกรนํารองและการเชื่อมโยงสูตลาดของวิสาหกิจ
- กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตรการสงเสริมชาวนาผูปลูกขาวอินทรียอํานาจเจริญ
: 12 เดือน
- การประเมินผล ผลิตภาพ คุณคาและมูลคาเพิ่มจากการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ
- ตัวแบบแผนธุรกิจขาวหอมอํานาจเจริญ เพื่อยกระดับมูลคาเพิ่ม
- Platform การเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจเครือขายฯ ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ขอเสนอเชิงนโยบายและสาธารณะ
นิยามศัพท
- การจัดการโซอุปทานในธุรกิจ
- เครือขายคุณคา
- เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
- การสรางแบรนด
- การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทน
- การทํานาอินทรีย มาตรฐานตาง ๆ
- ฯลฯ
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ขอคนพบ
จากการวิจัย
• ขอเสนอเชิ
• ง
นโยบาย
•

ขอสรุปจากการประชุม
1. หั ว หน า โรงการวิ จั ย จะทํ า การปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม เติ ม รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ ต าม
ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
2. ที่ประชุมรวมกันวางแผนการดําเนินโครงการวิจัยในปที่ 2
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
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รายงานการประชุมการจัดทําแผนธุรกิจ Farmer Shop by สหกรณโคนมนครปฐม จํากัด
วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
2. คุณอํานวย
3. คุณทน
4. คุณนิคม
5. คุณประสาน
6. คุณสังวาลย
7. คุณนุชนารถ
8. คุณศรัญญา
9. คุณชัญญาณภัช
10.คุณธัญญกมน
11.คุณจีรนุช
12.น.ส.สายสุดา
13.น.ส.อรวิภา

ภัทราวาท
ศิริวรรณ
สารีสาย
หมื่นสุดตา
แกวสน
ทิมหอม
ปนกุมภีร
เลี้ยงอํานาวย
ยางงาม
สมใจ
ศรีนอยเมือง
ศรีอุไร
มากมิ่ง

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ประธานสหกรณโคนมนครปฐม
ประธานฝายรานคา/เหรัญญิกสหกรณโคนมนครปฐม

เลขานุการสหกรณโคนมนครปฐม
กรรมการสหกรณโคนมนครปฐม
ผูจัดการสหกรณโคนมนครปฐม
ผูชวยผูจัดการสหกรณโคนมนครปฐม
การตลาดสหกรณโคนมนครปฐม
สินเชื่อ/จัดซื้อสหกรณโคนมนครปฐม
สารบรรณ/รานคาสหกรณโคนมนครปฐม
บัญชีนมโรงเรียนสหกรณโคนมนครปฐม
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัย

เริ่มประชุมเวลา เวลา 10.15 น.
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท ผู อํ า นวยสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ เข า ร ว มประชุ ม กั บ
คณะกรรมการและเจาหนาที่จากสหกรณโคนมนครปฐม จํากัด ในการติดตามความคืบหนาการขยาย
ผลโครงการราน Farmer Shop ในที่ประชุมไดมีการพูดคุยถึงผลลัพธที่คาดหวังจากการจัดตั้งราน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
คุณอํานวย ศิริวรรณ ประธานสหกรณโคนมนครปฐม จํากัด มีความคาดหวังวา อยาก
ใหมีลูกคามาเขารานเยอะๆ รวมถึงมีผลิตภัณฑของรานจําหนายในรานคาดวย
ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดแนะนําวา ในการขยายผลโครงการราน Farmer Shop ในระยะนี้
เปนการยกระดับมูลคาเพิ่ม ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของประธานฯ โดยจะเปนการยกระดับผลิตภัณฑของ
รานซึ่งก็คือ นมและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของของสหกรณ รวมถึงพนักงานของสหกรณ โดย Road Map จะ
เปนดังนี้
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ประชุ มได มี ก ารวางแผนธุ ร กิจ ร ว มกั น โดยจะเป น การวิ จัย ร ว มกั น เพื่ อ ดํ า เนิ น การและ
กระจายผลิตภัณฑของสหกรณ ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดแนะวาควรมีโครงการใหเจาหนาที่นับจํานวน
รถที่ผานเขาออกหนารานเพื่อทําการสํารวจตลาดและมองเปาหมายที่จะมาใชบริการ ตองประสานงาน
กั บ หน ว ยงานทางราชการวา ในอนาคตจะเปน ลูก คา หรือ ไม ในการเปด ให บ ริก ารต อ งมี แผนพัฒนา
บุคลากร (ทีมขาย)ของสหกรณใหมีประสิทธิภาพ โดยโครงสรางของทีมงานรานคาที่ไดวางแผนไว เปน
ดังนี้
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ที่ประชุมไดรวมหาแนวทาง “ทําอยางไรคนถึงจะเขาราน” ซึ่งไดความคิดเห็นจากที่ประชุม
ดังนี้
- ปรั บบริการพนั กงาน เนนสรางความประทับ ใจ ตอ งมีแผนพัฒนาสมรรถนะพนัก งาน
อยางตอเนื่อง ทันเหตุการณ
- ผลิตภัณฑที่หลากหลาย สอดคลองกับกลุมเปาหมาย มีโครงการสํารวจ ประเมิน และทํา
แผนธุรกิจ
- มีการจัด Event สรางเครือขายสมาชิก/ผูซื้อ
- สถานที่นาเขา ตอ งสรางภาพลั ก ษณที่แตกตาง เชน มุ มสมาชิก มีเ อกลั ก ษณ สราง
บรรยากาศที่แตกตาง
- สินคาราคาเปนธรรมดว ยกระบวนการวางแผนธุรกิจรว มกัน ระหวาง suppliers กับ
สหกรณ เพื่อผูบริโภค
- สรางแรงจูงใจลูกคาใหมเขาราน มีกลยุทธการตลาด
- จัดหาสินคาที่ลูกคาตองการ ตองมีการสํารวจขอมูล
- ตองมีสัญลักษณ/มีแผน เพื่อสรางแรงจูงใจใหลูกคาแวะ เชน คุยกับอบต. /
- วางแผนยุ ท ธศาสตรส รางแรงจู งใจให ค นแวะ เชน โครงการสํ ารวจเสน ทางเดิน รถ,
โครงการสํารวจลูกคา, โครงการสํารวจครัวเรือนสมาชิกมีผลิตภัณฑ
หลังจากนั้นไดมีการหาขอสรุปการตั้งชื่อรานสหกรณ โดยในที่ประชุมมีมติใหใชชื่อ “ศูนย
กระจายสินคา Outlet สหกรณโคนมนครปฐม” โดยจะมีการจัดมุมหนึ่งของรานใหเปนมุม Farmer Shop
มีโครงสรางแนวคิดของ Farmer Shop ผูอํานวยการสถาบันฯ แนะนําใหสหกรณนําสินคาตัวอยางมารวม
พิจารณาเพื่อคัดเลือกในที่ประชุมและตองมีการทําแผนธุรกิจหาเครือขาย Suppliers ในการวางผังราน
ตองมองวาจะออกแบบอยางไรใหดึงดูดคนใหเขาราน สุดทายเพื่อใหเกิด Brand Image ของสหกรณ แต
ในระยะแรกของใหมีการจัดตั้งตลาดเกษตรกร เพื่อหาแนวทางและมองกลุมเปาหมายกอนที่จะเปดศูนย
กระจายสินคาใหบริการและสุดทายประธานสหกรณ ไดกลาวขอบคุณผูอํานวยการสหกรณฯที่ให
แนวคิด ซึ่งเปนการจุดประกาย ใหกับสหกรณ โดยทีมงานจะเดินงานตอไปและขอนัดวันประชุมอีกครั้ง
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558
สรุปจากที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการนับรถที่ผานรานเพื่อมองกลุมเปาหมาย
2. ประสานงานหนวยงานราชการตางๆวาในอนาคตจะเปนลูกคาหรือไม
3. แผนพัฒนาบุคลากร(ทีมขาย)ของสหกรณ
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4. นําสินคาตัวอยางมารวมพิจารณาเพื่อคัดเลือก
5. ทําแผนธุรกิจหาเครือขาย Suppliers
6. การวางผังรานตองมองวาจะออกแบบอยางไรใหดึงดูดคนใหเขาราน
7. เกิด Brand Image
8. จัดตั้งตลาดเกษตรกร เพื่อหาแนวทางและมองกลุมเปาหมายกอนที่จะเปดศูนยกระจาย
สินคาใหบริการ
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
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รายงานการประชุม
การประชุมสรุปบทเรียนและเตรียมการเพื่อจัดทําขอเสนอ
“โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขัน
ผานกลไกหนวยงานราชการ”
วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
2. คุณวินัย

ภัทราวาท
เมฆดํา

3. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
4. น.ส.อรวิภา มากมิง่

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
หัวหนาโครงการ การวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุน
สงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขัน
ผานกลไกหนวยงานราชการ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
นักวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
รศ.จุ ฑาทิพ ย ภัทราวาท ผูอํานวยสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในฐานะผูป ระสานงาน
โครงการและหัวหนาทีมกลยุทธเขารวมประชุมกับหัวหนาโครงการวิจัย “โครงการวิจัยการพัฒนาระบบ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไกหนวยงานราชการ” มีวัตถุประสงค 3
เรื่องคือ 1. สถาบันวิชาการดานสหกรณการนํายุทธศาสตรของสปก. ที่เปน MOU ที่อยูภายใตความ
รับผิดชอบในงานวิจัยไปนําเสนอตอคณะกรรมการ สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ในการปฏิรูปประเทศ 2.
การปรับปรุงและแกไขรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ในการนําเสนอ
(ราง) รายงานฉบับสมบูรณ เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผานมา 3. รวมกันวางแผนการดําเนินการวิจัยในป
ที่ 2
ผูอํานวยการสถาบันฯ จะนําผลงานวิจัยจาก “โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขันผานกลไกหนวยงานราชการ” ไปนําเสนอตอคณะกรรมการ
สปช. ที่สงผลใหมีการพัฒนาเกษตรกร ใน 3 ดาน คือ ทักษะ วิธีคิด และทัศนคติ ที่จะสรางความสมดุล
ทั้งในชีวิตและการประกอบอาชีพ ในการดําเนินโครงการวิจัยเปนไปในรูปแบบ Project Base Learning
(PPL) และสุดทายผลลัพธจากการวิจัยที่คาดหวังคือ มียุทธศาสตร มีบทวิเคราะหใหกลุมเปาหมาย “คิด
เกง ทําเปน เห็นอนาคต” ที่เปนการยกระดับสมรรถนะเกษตรกรรุนใหม
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สํ า หรั บ เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขรายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ ต ามความคิ ด เห็ น จาก
ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดแนะนําวาควรแยกสาระการเรียนรูในบทที่ 3 แยกออกมาเปนเลม
หลักสูตร เพื่อใหผูสนใจโครงการเขาถึงไดงายขึ้น และตองเพิ่มรายละเอียดในบทสรุปผูบริหารที่ตอง
ชี้ใหเห็นวา มีการกําหนดสมรรถนะอยางไร มีสาระการเรียนรูอะไรบาง และตองมีการใชแนวคิดการนก
ระดับมูลคาเพิ่มดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 : แนวคิดการยกระดับมูลคาเพิ่ม

ขอคนพบจากการวิจัยควรเพิ่ม Conceptual frame work ดังรูปที่ 2 ที่มีการบูรณาการ
ภารกิจงานของ สปก. การพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะโดยแนวคิด Smart
Officers โดย Road Map ของการวิจัยจะมีรายละเอียดตามรูปที่ 3
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รูปที่ 2 : Conceptual frame work ในการวิจัย

รูปที่ 3 : Road Map ในการวิจยั
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การวิจัยในระยะตอไป
การวิจัยในระยะตอไปจะดําเนินการตาม Platform ของการยกระดับสมรรถนะ Smart
Officers โดยใชกลไกการถายโอนความรูจากการวิจัยภายใตหลักสูตร Smart Officers และ โครงการ
Project base learning: PBL เพื่อการฝกทักษะ ประสบการณของ Smart Officers & Smart Farmers ที่มี
18 โครงการ โดยสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี สปก. จะไดขยายผลนําไปใชในภารกิจของสปก.
ตอไป
สําหรับการวิจัยในปที่ 2 จะมุงเนนไปที่การปรับปรุงสาระของหลักสูตร Smart Officers
โดยจะคัดสรรเจาหนาที่สปก.ที่สมัครใจเขารวมโครงการ และดําเนินการตามกรอบแนวคิดในปที่ 1 และ
เพิ่มการจัดตั้งและดําเนินงานศูนยเรียนรูมีชีวิตของสปก.รวมกับภาคีในการถายโอนความรูจากการวิจัยสู
ภาคปฏิบัติที่จะเชื่อมโยงการนําผลผลิตจากการวิจัยสูผูบริโภคและสาธารณชน
การดําเนินการในปที่ 2 จะเปนไปตาม Logical Framework ที่คาดหวังจะไดผลผลิตเปนตัว
แบบ Smart Officers & Smart Farmers ตามคุณสมบัติสมรรถนะที่กําหนด
วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูสูการยกระดับสมรรถนะเปน Smart officers ใน
ภารกิจหนวยงานสปก.
- เพื่อบูรณาการความรวมมือกับภาคีในการสรางนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการ
นําผลผลิตของเกษตรกรกลุมเปาหมายสูผูบริโภคอยางเปนธรรมและยั่งยืน
- เพื่อใหไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูปการเกษตรไทยในแนวทางยุทธศาสตร
ประเทศ
ผลลัพธที่คาดหวัง
- ตัวแบบระบบสงเสริมการเรียนรูสู Smart Officers ตามสมรรถนะที่คาดหวังของสปก.
- การขยายผลระบบการสงเสริมเรียนรู Smart Officers ภายใตภารกิจแผนงานสปก.
- มีศูนยเรียนรูมีชีวิตในชุมชนที่แสดงใหเห็นการนํางานวิจัยไปใชประโยชนในการยกระดับ
มูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ
- ภาคีเครือขาย PPP มารวมกันพัฒนาการจัดการที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด

237

กระบวนการวิจัย

แผนการวิจัย
กิจกรรม

1

2

1. ประชุมสนทนากลุมเปาหมายกับทีมกล
ยุทธชุดโครงการ
2. ประชุมสนทนากลุมเปาหมายกับภาคีใน
การขับเคลื่อนแผนการวิจัย

3. นําเสนอ Inception Report
4. การทบทวนหลักสูตรภายใตภาคี
ผูทรงคุณวุฒิ
5. การจัดทําหลักสูตรวางระบบสงเสริม
Smart Officers ภายใตภารกิจ สปก.
6. คัดสรรผูเขารวมโครงการ Smart Officers
7. ดําเนินการพัฒนา Smart Officers
8. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคีเพื่อ
วิเคราะหสถานการณและออกแบบธุรกิจ
9. การประสานงานเพื่อจัดตั้งศูนยเรียนรูมี
ชีวิตตามกรอบธุรกิจที่ไดออกแบบไว
10. การจัดทําแผนธุรกิจภายใตทีมกลยุทธ
11. การดําเนินธุรกิจศูนยเรียนรูมีชีวิต (5 แหง)
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3

4

5

เดือน
6 7

8

9

10

11 12

กิจกรรม

1

2

12. การจัดทําและนําเสนอรายงานวิจัย
13. การติดตามประเมินผลของนักวิจัย
รวมกับทีมกลยุทธในพื้นที่การวิจัย
14. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห
ถอดบทเรียน
15. นําเสนอขอคนพบจากการวิจัยและ
ขอเสนอเชิงนโยบายกับผูบริหารสปก.

3

4

เดือน
5 6 7


8

9

10

11 12

สรุปจากการประชุมครั้งนี้
1. หัวหนาโครงการจะทําการแกไขปรับปรุงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ตามความเห็นของผู
ทรงตามที่ผูประสานงานโครงการแนะนํา
2. ผูประสานงานโครงการและทีมวิจัยไดรวมกันวางแผนการวิจัย กําหนดวัตถุประสงคและ
ผลลัพธที่คาดหวัง
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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