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บทสรุปผูบ้ ริหาร
การทางานวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 3 “ทีมวิจัยต้องการจะนาเสนอความท้าทายของ
เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารที่พร้อมจะยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด ภายใต้การเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผ่านขบวนการขับเคลื่อนของเครือข่ายกลุ่ม ผู้ ผ ลิ ตผลไม้คุณ ภาพ
และสหกรณ์ที่เป็นแกนกลาง ภายใต้การค้าที่เ ป็นธรรม การให้ ความส าคัญการสร้างเวที การมีส่ว น
ร่วม ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการนาข้อมูลรอบด้านมาใช้ในการตัดสินใจ วางแผนการผลิตควบคู่
การวางแผนการตลาด ทั้งข้อมูลในแปลงผลิตของทายาทเกษตรกรและข้อมูลผลการดา เนินงาน
สหกรณ์ ควบคู่กับช่องทางการตลาดที่เพิ่ม ขึ้น บนพื้นของการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ในส่วนระยะเวลาที่ผ่านมา ชุดความรู้โครงการวิจัยเครือข่ายคุณ ค่าผลไม้ระยะที่ 1พบว่า
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่า เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน มีหนี้สิน พบว่าในความเป็นจริง ปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้เกิดจากผลผลิต แต่เกิดจากความไม่เข้มแข็ง ความไม่เ ข้าใจ และการไม่ร่ว มมือ
กันของตัวเกษตรกรเอง ประเด็นส าคัญหัว ใจหลัก ในอดีต “เราไม่ใช้ตลาดนาการผลิต ” ท าให้ผ ล
ผลิตออกมาล้นตลาด รัฐบาลต้องทุ่ม งบประมาณมาช่ว ยเหลือทุกปี เกษตรกรสมาชิกผู้ ผ ลิตต้อ ง
ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ถ้าอยู่โดดเดี่ยวไม่รวมตัวกัน ก็จะขาดโอกาสในด้านต่างๆ สร้างความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน เกิดการพึ่งพาตนเอง มีการแบ่งปันมากขึ้น จนเกิดเป็นความผู กผั น สร้างเกาะป้องกัน
ตัวเอง ด้ว ยระบบสหกรณ์ ผลจากงานวิจัยได้เ ห็ นรูป แบบการท าสวนผลไม้คุณ ภาพ ภายใต้ กลุ่ม
ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 4 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มนาร่อง บนแนวทางการเชื่อมโยงสู่เ ครือข่ายธุรกิจ รวบรวม
ผลไม้คุณ ภาพของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด เป็นแกนกลางในการขับ เคลื่อน อันจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ
ในระยะที่ 2 เกิดการต่อยอดและขยายผลการขับ เคลื่อนให้เ กิดความเข้ม แข็งทั้งทางด้าน
การพัฒนาการผลิต และการพัฒนาช่องทางการตลาดผลไม้ ไปยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด
ซึ่งมีพื้นที่ดาเนินการเชื่อมต่อกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด ที่เ ป็นโมเดลต้นแบบ โดยการ
นาเอาชุดความรู้ตัวแบบการท าสวนผลไม้คุณ ภาพตามแนวทางการรวมกลุ่ ม ผู้ ผ ลิตผลไม้คุณ ภาพ
สร้างเป็นเครือข่ายเวทีแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาการผลิตเชื่อมโยง เป็นเครื่องมือในการจัดการ
ค้นหาองค์ความรู้ ทั้งที่มีอยู่เดิม และความรู้ใหม่ ได้ มีการขับ เคลื่อนกลุ่ม ผู้ ผ ลิตผลไม้ใน 8 ตาบล 2
อาเภอ มุ่ง ไปสู่ การพัฒ นาการผลิตอย่างต่อเนื่อ งทั้ ง ด้านวิชาการเรีย นรู้ ผ่ านประสบการณ์ ตรง
สามารถนามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับแปลงผลิตของตนเองนาไปสู่การวางแผนการผลิต
และการตลาดร่วมกัน ก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์การเกษตรทั้ง 2 แห่ง
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ในการขับ เคลื่ อนงานวิจั ย ในระยะที่ 3 มุ่ง พัฒ นาศั ก ยภาพของตนน้ า โดยใช้ แ นวคิ ด
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Co-Creation Marketing) ที่มีมุมมองการรังสรรค์ร่ว มกันระหว่าง Producer
และ Consumer โดยมุ่งเน้นการผลิต ผลไม้คุณ ภาพตามความ ต้ องการผู้ บ ริโภค (Market Driven)
การตลาดซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้าง Cluster หรือการรวมกลุ่ม Co-Creation เป็นลักษณะการ
เชื่อมโยงกันของคลัส เตอร์ที่ไม่ใช่การเชื่อมของผู้ ป ระกอบการกับ ซัพพลายเออร์หรือพาร์ตเนอร์
เพียงด้านเดียว แต่ยังเชื่อมไปถึงผู้บริโภคด้วย
การพัฒนาระบบการผลิตผลไม้คุณ ภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคู่ค้า/ผู้ บ ริโภค
ผ่ ายกระบวนการ Co-Creation หรื อจะเรีย กว่า เป็ นการร่ว มคิ ด ร่ ว มสร้ าง ร่ ว มปฏิบั ติ เพื่ อ ให้
เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและต้องเผชิญกับ สถานการณ์การ
แข่งขันทางการตลาด ตลอดจนผลตอบแทนต่อการลงทุนของเกษตรที่เ กษตรกรควรจะได้รับ ภายใต้
สภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางวัตถุ ที่เกษตรกรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
บทบาทสาคัญในการพัฒนาเกษตรกร สหกรณ์ต้องให้ความส าคัญและสนับ สนุน ส่งเสริม
การประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ ท าให้เ กษตรมีรายได้และ
มีอาชีพที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อฐานะของสหกรณ์ในที่สุด
จากการวิ จัยการขับ เคลื่อนเครือข่ายคุณ ค่า ผลไม้ ท าให้เ กิด ตัว แบบธุรกิจ เครือข่ายคุณ ค่ า
ผลไม้ ที่มีมุมมองการดาเนินธุรกิจ เชิงสวัสดิการ ขับเคลื่อนบนพื้นฐานของความศรัท ธา เอื้อ อาทร
แบ่งปันบนพื้นฐานอาชีพของ ตนต้นน้า-ตนกลางน้า-ตนปลายน้า ที่จ ะสามารถเชื่อมร้อยการท างาน
บนแนวทางการมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับ ทุกฝ่ ายที่เ กี่ยวข้อง นามาซึ่งรายได้และ
อาชีพที่มั่นคง ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
การก้าวไปสู่นโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนASEAN Economic Community
AEC การปรับ ตั ว ของกลุ่ม ผู้ ผ ลิต/สหกรณ์ จึง ต้องให้ความส าคั ญในการปรั บ ตัว เพื่อไม่ ให้เ กิ ด
ผลกระทบ การจัดการชุดความรู้จึงให้ความส าคัญในการสร้างจิตส านึกในการผลิตและการดาเนิน
ธุรกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพ ภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัยพืชในระบบเกษตรดีที่เ หมาะสม GAP,
GMP บนพื้นฐานแนวคิด ผู้ผลิตปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย เกษตรกรต้องมี
ความมุ่ง มั่น ที่จ ะปฏิบั ติจ นเป็น ความเคยชิ น เกิ ด การยอมรับ ด้ว ยตั ว เกษตรกรเอง ซึ่ง เกิ ดจาก
การปฺฎิบัติจริง จะทาให้เกษตรกรเข้าใจระบบอย่างแท้จริง โดยผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการประสานงานความร่วมมือกันตลอดการท างานร่ ว มกัน
อย่างใกล้ชิด ของทุกฝ่าย ที่สาคัญจะต้องเข้าใจกระบวนการท างานไว้ว างใจ ซึ่งกันและกัน ซึ่งใน
สภาวะการที่แนวโน้มในการบริหารธุรกิจรวบรวมผลไม้จะต้องคานึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญ เพื่อให้เ กิด
ความเข้มแข็งทั้งทางด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาขยายช่องทางการตลาดขอ ง
รายงานฉบับสมบูร ณ์ โครงการวิ จัย “เครือข่ายคุณค่าผลไม้ “ ระยะที่ 3
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ผลไม้คุณภาพ ซึ่งจะทาให้ส ามารถปรับ ตัว ให้ทันกับ สถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ระบบสหกรณ์การเกษตร
การพัฒนาระบบโซ่อุปทาน Supply Chain Management ซึ่งเป็นการบริหารกระบวนการ
ทั้งหมด ทุก ขั้นตอน ที่เ กี่ยวข้ องกับ การสั่ งซื้อสิ นค้า และส่ งสินค้ าไปสู่ ผู้ บ ริโ ภค กระบวนการ
ดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็น “หัวใจสาคัญ” ของการบริหาร ธุรกิจ รวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ในปัจ จุบัน
เกษตรกรและสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร การ
บริหารจัดการธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) จะต้องมุ่ งเน้นเรื่องการบริหารโซ่
อุปทานที่มีประสิทธิภาพ และนั่นก็เป็นสาเหตุสาคัญ ที่ทาให้การแข่งขันในธุรกิจ รวบรวมผลไม้ของ
สหกรณ์ที่นับวันจะรุนแรง หากแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
การขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้สังกัดสหกรณ์ ด้ว ยการสร้างระบบการการ
บริหารจัด การที่มีป ระสิ ท ธิสูง สุด ซึ่งจะส่ง ผลต่ อการช่ว ยลดขั้ นตอน การท างาน ลดค่าใช้จ่า ย
ลดเวลาในการทางาน เกิดประสิท ธิภ าพ ต้องยึดแนวทางการร่ว มมือ พัฒนา ทั้งระบบการบริหาร
จัดการอย่างใกล้ชิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Collaboration) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์แนวโน้ม
การบริหารธุรกิจ สมัยใหม่จ ะ ต้องคานึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญ เพื่อตอบสนองคู่ค้า/ผู้ บ ริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทีมวิจัยคาดหวังว่าการเชื่อมต่องานวิจัยเครือข่ายคุณ ค่าผลไม้ ภายใต้การค้าที่เ ป็นธรรม ที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับ สนุนงานวิจัยโดยมีส ถาบัน
วิชาด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาเกษตรศาสตร์ ประสานงานการขับ เคลื่อนงานวิจัยให้
สาเร็จ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต และการตลาด จะสามารถช่ว ยเหลือเกษตรกรราย
ย่อยให้ เ กิดการปรับ เปลี่ยนพัฒนาการผลิต คงไว้ในอาชีพการเป็นเกษตรกรผู้ ผ ลิตผลไม้ ได้ อย่าง
ยั่งยืนควบคู่กับความมั่นคงของสหกรณ์
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บทสรุปผู้บริหาร
Executive's summary
The network research job on fruit value for phase 3, "the research team wants to present
the agriculturer’s challenge whom produce food ready to stand firm in the middle of marketing
change under an Asian Economics Communities (AEC) opening which pass thru drive processes
of fruit producer network whom produce fruit quality and co-operative which the nucleus under
trade justified. To give an important on create the stage for all concerned to participate by bring
the surrounding data to support on decision making and coincide with production planning.
Both the production diversification of agriculturer's successor and information from co-operative
operating result coincide with the increased of marketing channel based on the allied business
built
For the past period, the set knowledge of network research project on fruit value phase 1
we found the problem on production's decreased, agriculturalist (farmer) losses, had debt also
found the fact that the all problem occurred not from the production but occurred from not strong
enough, not understanding and not give well cooperation from the agriculturalist. For the past
focal point "we not use the marketing leads the production" the production output excessive, the
government dumped the budget to support every year. The agriculturalist members whom to be
the production required to change or adjust new thinking concept. If we stand alone not gather
together will miss all the good chance to create mutuall understanding and protect the self
dependence also had more sharing until create the binding together then create the shield with
the co-operative system. The result from the research we can see the format of produced fruit
quality under the brand fruit quality production group 4 groups which the leader brand to
connect the business connection network by quality fruit consolidation of Kao Kichakood
Limited co-operative agriculturalist whom to be nucleus to drive which can be good to the
agriculturalist member to produce quality fruit.
For phase 2 continued the yield and expand driven result to built the strong of
production development aspect and develop marketing channel to distribute fruit market to the
Makham Limited co-operative which had operated land to
connect with Kao Kichakood
Limited whom to be an original model by bought the set knowledge of quality fruit making
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per the consolidated fruit quality producer group to build the knowledge network on production
development then connected as tools seek managerial an old knowledge and new knowledge to
drive the fruit producer group for 8 tambols and 2 amphurs. The purposes to continue production
development for both direct knowledge experience enable to apply according suitable your own
production plant then brought together between production and marketing planning also built the
good relationship between two agricultural co-operative.
For driven the research job on phase 3 aims to develop the beginning of water
resources by using marketing initiative concept Co-Creation Marketing which joint initiative
point of view between producer and consumer by stress to quality fruit production according to
the consumer's demand Market driven which important base to create the cluster or group
consolidate co-creation which had characteristic to connect with the cluster not link single side
with entrepreneur and
supplier or partner but still linked to the consumer too.
The development quality food production system to serve the trade partner's satisfaction
thru co-creation process or will be called co-creation joint with operation in order to suit with
surrounding environment and encountered with market competition situation also the return on
agricultural's investment should be deserved under the materialized economics growth situation
which the agriculturalist unable to avoid.
The important role to develop the agriculturalist, the co-operative should give an
important and support career coincide with driven the co-operative business connection
which make an agriculturalist earned an income and had stabilize career and finalist will later
reflect to the co-operative’s position.
From the network of quality fruit driven research, the network of fruit quality business
occurrence which had point of view business operating on welfare aspect It drives on trust,
hospitality, sharing base on the first people of water resource career, the middle man water
resource, the end of water resource enable to connect work together in the way participating
concept which justice beneficial occurrence with all concerned then brought to earn an income
and stabilize career then reflect the co-operative business operating.
To step into ASEAN Economic Community, the producer's adjustment required the
co-operative to pay attention how important of the adjustment for avoid any effect.
The knowledge managerial set is vital to construct conscious mind of production and
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consolidated fruit quality business under the plants health hygiene of good agricultural suited with
GAP GMP on the base of producer safety, consumer safety, environment safety's concept.
The farmer (agriculturalist) should set one's mind on to practice till to be familiar, create the
acceptable of farmer itself from the actual operating till the farmer real understand on the system
thru the knowledge exchange stage.
To build the business allied which all co operation together thoroughly and work closely,
the most important should understand the work process trust together. As the trend on fruit
consolidation business should be think to the
customer is a vital thing. For the strengthen
business both production process and marketing channel development of quality fruit enable to
adjust on time with afore mentioned also to build an immunity of co operative system.
To develop supply chain management which will be the whole system concerned about
goods purchasing and deliver goods to the consumer. The above mentioned will be
"important heart"of fruit consolidated business of co-operative. At present both farmer and
co-operative still lack of right understanding and not pay an important enough. New Economy
business management stressed about supply chain which efficient on supply that shown the main
reason of the competitive on co-operative's fruit consolidated will be increased drastic but much
of efficiency.
To drive quality fruit producer under co-operative's umbrella by build the highest efficient
management then will reflect to reduce the work process, reduce working hour then create an
efficiency that should hold the concept to be as guideline to develop the whole management
system with concerned party. Especially the collaboration on the new trend business
management must think to the important customer, to serve trade partner and customer with
efficient.
The research team expects to link the value fruit quality under trade will derive the justice
by receive the budget support for the research from support fund office for research, co-operative
field institute, the economics faculty, Kasetsart university help to drive the research reaches the
accomplishment then get the potential on production development and the marketing enable to
support semi farmer on product development.
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การขับเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ทาให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจที่
ซับซ้อนมากขึ้น กอรปกับเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่มีสมรรถนะสูง ท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีส่วนทาให้การแข่งขันด้านการตลาดยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
ในส่วนของผู้ป ระกอบการธุรกิจผลไม้ ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก เช่น สหกรณ์การเกษตร ซึ่งรวบรวมผลไม้จาก
เกษตรกรรายย่อย ก็จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขั นที่
ทัดเทียมกับคู่แข่งขัน เพื่อการนาประโยชน์สู่สมาชิก
ผลสืบเนื่องจากราคายางที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้
หันไปปลูกยางพาราแทนการปลูกผลไม้ เนื่องจากแรงจูงใจของราคาและนโยบายส่งเสริมการปลูกยาง
ของรัฐ จนเรียกได้ว่าเกิดเป็นกระแส “ตื่นยาง” สถานการณ์ดังกล่าวทาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมการเกษตรมีข้อห่วงใยที่อาจส่งผลกระทบทั้งที่มีต่อตัวเกษตรกร เศรษฐกิจการเกษตร และ
สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
ความเป็นมาของการวิจัย
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเพิ่งสิ้นสุดโครงการระยะที่สองเมือ่ ปีที่ผ่านมาได้
นามาซึ่งตัวแบบการดาเนินธุรกิจเครือข่ายคุณค่าผลไม้ภายใต้โซ่อุปทานร่วมกันระหว่างกลุ่มสมาชิก
ชาวสวนผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตร ผู้รวบรวมในท้องถิ่น ผู้ประกอบการทั้งในระดับส่งออก
และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โดยมีสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด และสหกรณ์การเกษตร
มะขาม จากัด ทาหน้าที่เป็นแกนนาในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจที่มีทีมพีเ่ ลี้ยงที่เป็นเจ้าหน้าที่ ส่งเสริม
สหกรณ์คอยให้คาแนะนา(ภาพที่1)
Input

Process

Output
ปลูกจิตสานึก
การผลิตภายใต้
ระบบGAP

แผนธุรกิจสินเชือ
่ แผนธุรกิจการตลาด
ชิ้น 5
แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต แผนกระจายสินค้า
คิชฌกูฏ

มะขาม

ข้อมูลพื้นฐานการผลิต

จัดทาฐาน
ข้อมูลการผลิต
/การจาหน่าย

เครือข่าย
กลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ

ชีวิตพอเพียง
มีภูมค
ิ ม
ุ้ กัน

เชื่อมโยงการ
ผลิต/การตลาด
กับภาคีเครือข่าย

เพิ่มพูน
องค์ความรู้
และแบ่งปัน

ภาพที่ 1 กรอบการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณค่าผลไม้ภายใต้โซ่อุปทาน
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กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้นาไปสู่การถ่ายโอนความรู้ ในหลาย
ระดับ อาทิเช่น การถ่ายโอนความรู้จ ากปราชญ์ชาวบ้านไปสู่เ กษตรกรในชุม ชนโดยใช้กลไกกลุ่ม
สมาชิ กชาวสวนผลไม้คุณ ภาพ การถ่า ยโอนความรู้จ ากสหกรณ์พี่ไ ปสู่ส หกรณ์ น้อง (สหกรณ์
การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด ไปสู่ส หกรณ์ การเกษตรมะขาม จ ากัด ) การถ่ายโอนความรู้ จ าก
เกษตรกรพร้อมกับการมุ่งสู่การสร้างทายาทชาวสวนผลไม้
สถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เ ห็นกระบวนการสร้างสรรค์คุณ ค่าที่ย่อมส่งให้เ กิดผลดีต่อ
นโยบายด้านการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้ และการสร้างความสามารถ
ในการด าเนิ นธุ ร กิจ ของสหกรณ์ก ารเกษตรในสภาวะการแข่ ง ขัน เสรี นอกจากนั้น ยั งพบว่ า
ผลกระทบการวิจัยในโครงการดังกล่าวได้นาไปสู่การปรับ ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่กากับ ดูแล
และส่งเสริมสหกรณ์ให้เห็นความสาคัญ ในการเกิดโอกาสจากการดาเนินธุรกิจ รวบรวมผลไม้ของ
สหกรณ์ ในประเด็นของการสร้างภาคีพันธมิตรกั บ ผู้ ป ระกอบการภายใต้ โซ่อุป ทาน ซึ่งส่งผลดีต่อ
การเปิดช่องทางการตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดในต่างประเทศ โดยเครือข่ายผู้ ผ ลิต
ผลไม้คุณภาพของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จากัด สามารถจ าหน่ายผลไม้คุณ ภาพ (มังคุดและ
เงาะ) ในตลาดภายในประเทศ 192 ตัน และจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศได้ 188 ตัน ในขณะที่
เครือข่ ายผู้ ผ ลิตผลไม้คุณ ภาพของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด จ าหน่า ยผลไม้ในตลาดใน
ประเทศได้ 290 ตัน และตลาดต่างประเทศ 2,850 ตัน (ศศิธร วิเศษ และคณะ, 2554)
ช่องทางการตลาดในประเทศที่สาคัญ ได้แก่ ตลาดค้าส่ง ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า และ
เครือข่ายสหกรณ์ในต่างจังหวัด
การก่อเกิดเป็น “กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณ ภาพ” ที่มีพ่อวิชัย ประกอบทรัพย์ เป็นแกนนา
นั้น ได้ก่อเกิดเป็นสังคมเรียนรู้ที่มีแผนงานในการพัฒนาทายาทเกษตรกรจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูก และ
ขยายผลไปในหมู่เ กษตรกรที่ส นใจอย่างกว้างขวาง โดยเกษตรกรเหล่านี้ มีป ณิธ านร่ว มกันที่จ ะ
ร่วมมือกันในการเผยแพร่ความรู้ตามกรอบสร้างจิตส านึกการผลิตผลไม้คุณ ภาพ เพื่อยกระดับ การ
ผลิตผลไม้แก่เกษตรกร โดยใช้กลไกเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้คุณ ภาพและสหกรณ์การเกษตรเป็นแกน
นาในการขับเคลื่อน (ภาพที่ 2)
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สร้างความแตกต่าง
ในผลไม้

สร้างความมัน่ ใจ
ในคุณภาพ

ผู้บริโภค
ปลอดภัย

ผู้ผลิต
ปลอดภัย
สร้างความพึงพอใจ

การผลิตผลไม้คุณภาพ
ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ

GAP

เพิ่มมูลค่าผลไม้

ขยายช่องทาง
การตลาด

สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย

ภาพที่ 2 กรอบการสร้างจิตสานึกการผลิตผลไม้คุณภาพของเครือข่ายฯ

อย่างไรก็ตาม พบว่านโยบายรัฐในการส่งเสริมพืชยุทธศาสตร์ยางพารา และปาล์ม น้ามัน
ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นเหตุปัจจัยสาคัญที่ทาให้ชาวสวนผลไม้ตัดสินใจหันไปปลูกยางพาราและปาล์ม
น้ามันแทนผลไม้ โดยคาดหวังที่จะลดความเสี่ยงและได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว
อาจส่งผลทั้งระดับปัจเจกบุคคลและนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศในระยะยาว
ดังนั้น โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ในระยะที่ 3 จึงจะดาเนินการโดยมุ่งเน้นที่จ ะ
นาทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสังคมของเครือข่ายคุณค่าผลไม้ที่มีอยู่ ต่อยอดไปในแนวทางของการ
จัดการความสัมพันธ์ร ะหว่างพันธมิต รธุร กิจ ภายใต้โซ่อุป ทานผลไม้คุณ ภาพ เพื่อ การยกระดับ
ความสามารถในการผลิตผลไม้คุณภาพของสมาชิกสหกรณ์ และการจัดการธุรกิจ ผลไม้ภ ายใต้การ
ดาเนินงานของสหกรณ์ตั้งแต่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการผลิต การตลาด การ
กระจายสินค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งการลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการกระจายผลผลิตใน
ช่องทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการสืบ ทอดทายาท
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถทาการเกษตรเชิงธุรกิจให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพต่อไป

2. คาถามการวิจัย
1. ตัวแบบธุรกิจเครือข่ายผลไม้ภ ายใต้โซ่อุป ทาน ที่ส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพที่
มั่นคงของชาวสวนผลไม้ และดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ควรเป็นอย่างไร
2. นโยบายรัฐในการสนับ สนุนเกษตรกรชาวสวนผลไม้เ พื่อให้เ กิดความมั่นคงใน
อาชีพ ควรเป็นอย่างไร
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3. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลการให้การเรียนรู้ตามกรอบการปลูกจิตส านึกการ
ผลิตผลไม้คุณภาพภายใต้ระบบ GAP และการปรับความคิดการผลิตผลไม้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลไม้ภ ายใต้โซ่อุป ทานของสหกรณ์การเกษตรใน
การสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่สมาชิก

4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ได้ขยายผลนาทุนความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของกลุ่ม ชาวสวนผลไม้คุณ ภาพ
ไปสู่เกษตรกรชาวสวนผลไม้อื่น เพื่อปรับทัศ นคติและความคิดส าหรับ การผลิตผลไม้คุณ ภาพเพื่อ
ความยั่งยืน และรักษาฐานทรัพยากรการเกษตรของประเทศให้มั่นคง
2. ได้ตัวแบบธุรกิจ ผลไม้ข องสหกรณ์การเกษตรที่มีการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้
โซ่อุปทาน อันนามาซึ่งความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวสวนผลไม้
3. ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ ป ลูกผลไม้ที่จ ะสร้างความมั่นคง
ในอาชีพ และการพัฒนาธุรกิจผลไม้คุณภาพของสหกรณ์การเกษตร

5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. เกิดสังคมเรียนรู้ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกในการสร้างทายาทเกษตรกร
ผู้ปลูกผลไม้คุณภาพในอนาคต
2. ยกระดับขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ ผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรภายใต้
โซ่อุปทาน

6. กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ในระยะที่ 3 จะเป็นการนาทุนความรู้ “การ
ปลูก จิตส านึ กการผลิตผลไม้ คุณ ภาพ” ซึ่ ง มีแ กนนา คือ พ่อ วิชัย ประกอบทรั พย์ และทายาท
เกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจนเครือข่ายธุรกิจผลไม้ภ ายใต้แกนนา คือ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ
จากัด และสหกรณ์การเกษตรมะขาม จากัด มาใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จ ะลดอุป สรรคที่ม าจาก
นโยบายรัฐที่ก่อให้เกิดกระแสการปรับเปลี่ยนอาชีพของชาวสวนผลไม้หันไปปลูกยางพาราที่กาลัง
เผชิญหน้าในปัจจุบัน
โครงสร้างการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีกลไกที่สาคัญอยู่ 4 ประการ ได้แก่
1. ชุดความรู้ “การปลูกจิตสานึกผลไม้คุณภาพ” ภายใต้ระบบการจัดการที่ (GAP,GMP)
2. กลุ่มแกนนาปราชญ์ชาวสวนผลไม้ ที่มีจิตวิญญาณความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การ
ผลิตผลไม้คุณภาพ พร้อมถ่ายโอนความรู้แก่ผู้สนใจ
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3. ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้คุณ ภาพ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌ
กูฏ จากัด และศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรมะขาม จากัด
4. มีเอกลักษณ์เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจในการถ่ายโอนความรู้ ภายใต้การส่งเสริม สนับ สนุน
ของนักวิชาการสานักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีความเชี่ยวชาญ
การขับเคลื่อนการวิจัยในครั้งนี้ มุ่งไปที่การพัฒนาตัว แบบธุรกิจ เครือข่ายผลไม้ภ ายใต้
โซ่อุปทานที่จะสามารถยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ ผ ลผลิตผลไม้ และการดาเนินธุรกิจ
ผลไม้สหกรณ์ภายใต้โซ่อุปทานควบคู่กับการสร้างความมั่นคงในอาชีพของชาวสวนผลไม้ โดยใช้
กลไกทั้ง 4 ประการ ในการขับ เคลื่อนร่ว มกับ ภาคีหน่ว ยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาความมั่นคงใน
อาชีพของชาวสวนผลไม้
เป้าหมายในการขับเคลื่อนการดาเนินงานนั้น มุ่งไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงใน 3
กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : สมาชิกสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ และเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ส นใจ ภายใต้
กระบวนการวิจัยจะใช้กลไกศูนย์เรียนรู้ นาชุดความรู้และปราชญ์ชาวสวนผลไม้ถ่ายโอนความรู้สู่
เกษตรกรเพื่ อ การปลู กจิ ต วิญ ญาณการท าสวนผลไม้คุ ณ ภาพ และ ปรับ ความคิ ด เรื่ อ งการท า
การเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดสานึกและกระบวนทัศน์ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม
และลดกระแสความตื่นตัวในการเปลี่ยนอาชีพดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
กลุ่มที่ 2 : ภาคีพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทาน ภายใต้กระบวนการวิจัยนั้นจะใช้กลไกของ
แผนธุรกิจที่คานึงถึงการตลาดแบบองค์รวมที่จ ะร่ว มมือกันพัฒนาระบบธุรกิจ ผลไม้ของเครือข่าย
ภายใต้โซ่อุปทานสู่การบรรลุเ ป้าหมายร่ว ม ในการกระจายผลไม้ผ่ านช่องทางการตลาดต่าง ๆ สู่
ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มที่ 3 : ผู้บริโภค การวิจัยในครั้งนี้จะขยายผลไปสู่การสร้าง Trust ในผลไม้ คุณ ภาพ
ของเครือข่ ายในกลุ่ม ผู้ บ ริ โภคภายใต้ช่อ งทางการตลาด Farmer Shop สหกรณ์ และช่องทาง
การตลาดต่าง ๆ
ซึ่งแนวทางการดาเนินการดังกล่าว จะนาไปสู่การยกระดับความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจของเครือข่ายผลไม้ การสร้างความมั่นคงในอาชีพของชาวสวนผลไม้ และการสร้างความ
เชื่อมั่นไว้วางใจในผลไม้คุณภาพแก่ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (รูปที่ 3)
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ภาคีพันธมิตร
สมาชิก
สหกร ์

สหกร ์การเก ตรมะขาม จากัด

สหกร ์การเก ตรเขาคิชกู จากัด

แผ
นธ
ุร

เครือข่ายผลไม้คุ ภาพ

กิจ

สหกร ์

การพั นาระบบธุรกิจ
ภายใต้โ ่อุปทาน
ร่วมกับภาคี

ชุดความรู้ GAP จิตสานึก

ทายาทเก ตรกร ทายาทเก ตรกร
การสร้างกลไกเรียนรู้สหกร ์/การสร้างทายาท
เก ตรกร/การปลูกจิตสานึก/การปรับกระบวนทั น์/
การส่งเสริมการผลิตผลไม้คุ ภาพ

กิจ

กลุ่มผลไม้คุ ภาพ

เก ตรกร/
ผู้สนใจ

ผู้รวบรวม / พ่อค้าท้องถิ่น
ห้างสรรพสินค้า

การ
สร้าง
Trust

ผู้บริโภค

ุร
นธ
แผ

ูนย์เรียนรู้

Farmer Shop

พ่อค้าขายส่ง
ผู้ส่งออก

การพั นาระบบธุรกิจเครือข่ายภายใต้โ ่อุปทานผลไม้คุ ภาพ/การติดตาม /
ประเมินผล / ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ภาพที่ 3 กรอบคิดการขับเคลื่อนการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3

7. ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 : การจัดเวทีถอดบทเรียนเครือข่าย การจัดเวทีกาหนดแนวทางกิจ กรรม
เครือข่ายที่นาทุนทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจของเครือข่ายคุณ ค่าผลไม้คุณ ภาพ มาขยายผลเพื่อ
การพัฒนาระบบธุรกิจเครือข่ายผลไม้คุณภาพภายใต้โซ่อุปทาน และการกาหนดแนวปฏิบัติการวิจัย
ของทีมวิจัยกับภาคี และ Farmer Shop
ขั้นตอนที่ 2 : การขับเคลื่อนแผนงานเครือ ข่ายโดยมีส หกรณ์การเกษตรเขาคิช ฌกู ฏ
จากัด และสหกรณ์การเกษตรมะขาม จากัด เป็นแกนนาและขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน
ทั้งในระดับการผลิตและการตลาดผ่ านกลไก กลุ่ม ผู้ ผ ลิตผลไม้คุณ ภาพ ทายาทเกษตรกรและภาคี
ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานสู่ผู้บริโภค
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายในหมู่ภ าคีภ ายใต้โซ่อุป ทานสหกรณ์
ผู้ ส่ง ออก ร้า น Farmer Shop ผู้ รวบรวม พ่อ ค้า คนกลาง และพ่ อค้า ขายส่ง เพื่ อหาแนวทางการ
เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสหกรณ์ และการบรรลุเป้าหมายร่วม
ขั้นตอนที่ 4 : การจัดเวทีถอดบทเรียนกับผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจสหกรณ์ เพื่อวิเ คราะห์หา
แนวทางการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ภ ายใต้โซ่อุปทานและข้อเสนอเชิงนโยบาย
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 3
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แนวคิด ทฤษฎี 8

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี
นาบทวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอแนะ มาประกอบการนาเสนอ สรุป ได้ดังนี้
1. แนวคิดแบบหลักความคุ้มค่า (Value for Money)
2. แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)
3. แนวคิดการกาหนดตาแหน่งผลิ ตภัณฑ์ (Positioning)
4. แนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Co-Creation Marketing)
5. แนวคิดการส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายพัฒนา

1. แนวคิดแบบหลักความคุ้มค่า (Value for Money)
นางสุกัญญา บรรณเภสัช กล่าวว่าหลักความคุ้ม ค่า (Value for Money) หมายถึงการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่ว นรวม โดยให้มีองค์กรหรือ
ประชาชนมีความประหยัดใช้ข องอย่างคุ้ม ค่าสร้างสรรค์สินค้ าและบริ การที่มี คุณ ภาพสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
ด้านการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า (Buyer Value) นั้นต้องเข้าใจก่อนว่าคุ ณ ค่าที่ลูกค้าต้องการมี
หลายประเภท เช่น
- คุณค่าในเชิงตัวเงิน (Value for Money) ที่เ รียกกันง่ายๆ ว่า “คุ้ม “ตัว อย่างของสายการ
บินประเภทต้นทุนต่าที่ถือได้ว่าเป็นตัว อย่างหนึ่งของ BOS ก็เ ป็นการสร้างคุณ ค่าบนความคุ้ม ค่า
(เมื่อเทียบกับบริการของสายการบินปกติ)
- คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional Value) เช่น ความภูมิใจที่ได้เ ป็นเจ้าของ ความอิ่ม เอมกับ
การได้รับรู้เรื่องราวของสินค้าและความรู้สึกเชิงอารมณ์อื่นๆ ที่ลูกค้าได้รับ จากสินค้าและบริการนั้น
ทาให้ลูกค้าจานวนมากไปเข้าคิวรอซื้อ I phone 4 ในการเปิดตัววันแรก (เพราะอยากเป็นเจ้าของก่อน
คนอื่น) ความรู้สึกที่ได้กินโดนัท Crispy Crème แตกต่างจากโบนัส ยี่ห้ออื่นไม่ใช่แค่รสชาติ แต่เ ป็น
เพราะรู้ว่าหาซื้อยาก ท าให้โดนัท ยี่ห้ออื่นถึงจะท ารสชาติได้เ หมือนแต่ก็เ ป็นสินค้าที่ท ดแทนกัน
ไม่ได้
- คุณค่าจากการใช้ประโยชน์ (Functional Value) คือการที่สินค้าใหม่ภายใต้ BOS สามารถ
ตอบสนองในเชิงประโยชน์ใช้สอยได้ดีกว่าสินค้าที่มีอยู่ในตลาดอย่างชัดเจน โดยช่ว ยแก้ปัญหาหรือ
ความไม่สะดวกที่ใน BOS เรียกว่า Pain Points ของสินค้าเดิม เช่น I Pad ตอบโจทย์ในด้านของการ
เปิดใช้งานได้เร็ว พกพาสะดวก ใช้งานต่อเนื่อ งได้นาน ขณะที่ Notebook หรือ Net book ยังต้องใช้
เวลาในการ Boot เครื่องนานพกพาลาบากกว่าและใช้งานต่อเนื่องได้ไม่กี่ ชั่วโมง
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- คุณค่าจากระยะเวลา (Value of Time) เช่น การส่งมองสินค้าได้เร็ว ขึ้น จากกระบวนการ
ผลิตที่ลดขั้นตอน การประหยัดเวลาโดยรวมในการใช้บ ริก าร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านเวลา
ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ตีราคาของเวลาออกมาเป็นเงินได้ ในกรณีศึกษาของ BOS ได้
ยกตัวอย่างของธุรกิจบริการเครื่องบินขนาดเล็กส่ว นตัว เช่าเหมาลาของบริษัท Net jets ที่ให้บ ริการ
กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่สามารถเดินทางได้ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ ไม่ต้องรอเวลา
เที่ยวบินของสายการบินพาณิชย์ ขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่าการลงทุนซื้อเครื่องบินเล็กของ
ตัวเองเอาไว้ใช้งาน

2. แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)
การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) หมายถึงกระบวนการในการแบ่งหรือแยกลูกค้า
ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้ลูกค้าที่มีลักษณะความต้องการคล้ายคลึงกันมาอยู่ในกลุ่ม เดียวกัน ท าให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานทางการตลาดและจัดสรรงบประมาณในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย
แต่ละกลุ่ม ซึ่งมีความต้องการแตกต่างกัน
การแบ่งส่ว นตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting) เป็นการแบ่งตลาด ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งออกเป็นตลาดย่อยๆ ที่แตกต่างกันทางด้านความชอบ ความต้องการ
และพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาดย่อยๆ นั้น โดยอาศัยคุณ สมบัติของผู้ บ ริโภคหรือตลาดเป็น
ปัจจัยในการแบ่ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแยกตลาดออกเป็นส่ว นๆ (Market Segments) และท าให้เ ห็น
ความเด่นชัดที่แตกต่างกันของคุณสมบัติ ความชอบ ความต้องการและพฤติกรรมของผู้ บ ริโภคที่อยู่
ในแต่ละส่วนของตลาด เพื่อจะได้วางแผนและใช้ความพยายามทางการตลาดได้เ หมาะสมกับ แต่ละ
ส่วนตลาด ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบ่งส่วนตลาดโดยยึดเกณฑ์เ พศ วัย รายได้ และรสนิยม
เป็นพื้นฐานในการแบ่งตลาดกระเป่าออกเป็นส่วนๆ (Market Segment)
กลยุท ธ์การแบ่ง ส่ว นตลาด (Strategic Marketing Segmentation) การค้นหากุญแจแห่ ง
ความสาเร็จโดยใช้กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดนั้น แท้จ ริงแล้ว เป็นการมุ่งค้นหาข้อได้เ ปรียบในการ
แข่งขันในตลาดนั่นเอง โดยมุ่ง หาทางเจาะตลาดในส่ว นที่คู่แข่ งขันไม่ได้ให้ความสนใจ หรือ มี
จุดอ่อน แนวความคิดการแบ่งส่ว นตลาดที่ใช้กั นมากก็คื อ แนวความคิดความสัม พัน ธ์ระหว่า ง
ผลิตภัณฑ์กับตลาด (Product/Market Strategy) ซึ่งเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภั ณ ฑ์เ ฉพาะอย่าง
สาหรับการขายในแต่ละส่วนของตลาดที่แบ่งไว้ เนื่องจากลูกค้าแต่ละส่ว นหรือแต่ละกลุ่ม มีความ
ต้องการที่แตกต่างกันไป หากบริษัทใดสามารถสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการทุกกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายได้
ดีกว่า บริษัท นั้นจะเป็นฝ่ ายชนะในเกมการแข่งขัน - got manager Market Segmentation (การแบ่ง
ส่ว นตลาด) หมายถึ ง การแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่ม ย่อยที่แ ตกต่างกัน โดยใช้ เ กณฑ์ความต้องการ
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บุคลิกลักษณะ หรือพฤติกรรม ซึ่งผู้บริโภคที่อยู่ในแต่ละกลุ่ม เดียวกัน จะมีความต้องการในสินค้า
หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
ที่มา : http://marketingthai.blogspot.com/2011/04/market-segmentation.html

3. แนวคิดการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณ ฑ์เ ป็นขั้นตอนที่ดาเนินการต่อจากการเลือกตลาดเป้าหมาย
ตาแหน่ง ผลิต ภัณ ฑ์ที่ถู กกาหนดขึ้น มาจะต้อ งมี ลักษณะสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาด
เป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจาเป็นต้องวิเ คราะห์ออกมาให้ได้ว่าตลาดเป้าหมายมีความต้องการอย่างไร
เน้นคุณสมบัติส่ว นใดของผลิตภัณ ฑ์ ผู้ มีหน้าที่กาหนดตาแหน่งผลิตภัณ ฑ์ จึงค่อยนาคุณ สมบัติที่
ตลาดเป้าหมายต้องการมากาหนดเป็นตาแหน่งผลิตภัณฑ์
ความหมายของการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณ ฑ์ หมายถึง การสร้างลักษณะเด่นของผลิตภัณ ฑ์ที่คาดว่าจะ
ตรงตามความต้อ งการของตลาดบริษัท จ าเป็นต้องน าเสนอให้ตลาดได้รับ รู้ และจดจ าตาแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ของตนทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้าการนาเสนอคุณสมบัติที่สามารถครองใจลูกค้าได้
กลยุทธ์การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณ ฑ์สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการกาหนดตาแหน่งได้หลายวิธี
1. การกาหนดตาแหน่งตามราคาและคุณ ภาพ เช่น ปลากระป๋องอะยัม กาหนดตาแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ว่า คุณภาพดี ราคาสูง
2. การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณ ฑ์ตามลักษณะผู้ ใช้ผ ลิตภัณ ฑ์เ ป็นการกาหนดตาแหน่งที่
แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะกับผู้ใช้กลุ่มใด เช่น ยางรถยนต์อาตานิ ยางส าหรับ รถใหญ่
บ้านเอื้ออาทร บ้านสาหรับผู้มีรายได้น้อย
3. การกาหนดตาแหน่งผลิต ภัณ ฑ์ตามคุณ สมบัติ หรือประโยชน์ของ ผลิตภัณ ฑ์ เป็นการ
กาหนดตาแหน่ งโดยนาเอาคุณ สมบัติ หรื อประโยชน์ข องผลิต ภัณ ฑ์ มาเป็น ตัว กาหนด ยาดม
โป๊ยเซียน ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
4. การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณ ฑ์ตามการใช้หรือการนาไปใช้ เป็นการแสดงให้เ ห็นว่ า
ผลิตภัณฑ์นั้นนาไปใช้อย่างไร เช่น ซอสบางยี่ห้อระบุว่าสามารถใช้ได้ทั้งแกง นึ่ง ทอด
5. การกาหนดต าแหน่ ง ผลิต ภั ณ ฑ์ต ามระดั บ ชั้น ผลิ ตภั ณ ฑ์ เป็ น การแสดงให้เ ห็ น ว่ า
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับใด เช่น การกาหนดตาแหน่งว่าผลิตภัณ ฑ์ของตนเป็น
ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้นา ซึ่งแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นดี
6. การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงการแข่งขัน เป็นความพยายามบอกกับ ตลาดว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนดีกว่าคู่แข่งขัน เช่น ผงซักฟอกบางยี่ห้อระบุว่า จ่ายแพงกว่าทาไม
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7. การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์แบบผสมผสานเป็นการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณ ฑ์โดยยึด
หลักเกณฑ์หลาย ๆ อย่างร่วมกัน เช่น การนาทั้งคุณสมบัติของสินค้าและการแข่งขันมาร่ว มกาหนด
เป็นตาแหน่งผลิตภัณฑ์
การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ ( Product Differentiation)
การนาเสนอผลิตภั ณ ฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณ ฑ์ที่ จ าหน่ายในตลาด ความแตกต่างที่ถู ก
นาเสนอมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ ราคา รสชาติ รูปแบบ หรือคุณ สมบัติอื่น ที่ส ามารถจูง
ใจผู้ ซื้อได้การสร้ างความแตกต่า งให้ แก่ผ ลิต ภัณ ฑ์ เ ป็น กลยุ ท ธ์ที่ ผู้ ผ ลิ ตหรือผู้ จ าหน่ายต้องการ
เรียกร้องความสนใจจากตลาด กล่าวคือเป็นความพยายามในการนาเสนอให้ตลาดรับ รู้ว่าผลิตภัณ ฑ์
ของตนมีลักษณะที่แตกต่างจากรายอื่น เพื่อตลาดจะได้หันมาสนใจ และพิจ ารณาในการเลือกซื้อใน
โอกาสต่อไป

4. แนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Co-Creation Marketing )
Co-Creation Marketing คือการรังสรรค์ร่ว มกันระหว่าง Producer และ Consumer เรื่องนี้
Philip Kotler ปรมาจารย์ทางการตลาด ก็เคยพูดไว้ เมื่อประมาณ 17-18 ปีม าแล้ว ว่า ผู้ บ ริโภคกาลัง
เปลี่ ย นผ่ า นตั ว เองไปสู่ ก ารเป็ น Prosumer คื อ เป็ น ทั้ ง Consumer และ Producer ในเวลา
เดียวกัน ผลิตภัณฑ์หลายๆ ตัวนับจากนี้ไป ก็กาลังปรับตัวเข้าสู่ Trend นี้
ไม่เพียงเท่านี้ สุดยอดของการตลาดในอนาคตจะก้าวจาก Co-Creation เข้าสู่ Generation ที่
เรียกว่า Transformation Marketing หมายความถึง บทบาทจะอยู่ที่ผู้ บ ริโภคมากกว่าอยู่ที่ผู้ ผ ลิต อีก
นัยหนึ่งคือ ผู้ผลิตมีหน้าที่สร้างขีดความสามารถให้กับ ผู้ บ ริโภค จากนั้นจะเหมือนผู้ บ ริโภคติดปีก
และไปได้เอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้ผลิตเหมือนดั งที่ผ่านมา
Co-Creation Marketing เปิดมิติใหม่การตลาด
การตลาดเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์ บางครั้งเทคโนโลยีเ ดียวกันแต่ชนะขาดกันที่คอนเซ็ป ต์
จึงขึ้นอยู่กับ ว่าเราสามารถเข้าใจคอนเซ็ป ต์ดังกล่าวได้ม ากน้อยแค่ไหน ดูง่ายๆ หากเราสนใจตัว
ผู้ บ ริโ ภคใช้ผู้ บ ริโ ภคเป็น ตัว น าเน้น ผลิต สิน ค้ าตามความ ต้ องการผู้ บ ริโ ภค (Market Driven)
การตลาดนั้นก็เป็นมุมมองจาก Outside in คือ ผู้ผลิตจะสนใจว่าคนซื้อต้องการอะไรแล้ว ผลิตสินค้า
ตอบสนอง แต่ถ้าเป็นการตลาดที่ผู้ผลิตผลิตสินค้าเป็นผู้ นาไปเสนอต่อลูกค้า (Market Driving) โดย
ผู้บริโภคจะเลือกหรือไม่ อยู่ที่การให้ข้อมูล (Educate) กับผู้บริโภค ส่วนนี้จึงเป็น Inside out
ปัจจุบันได้ก้าวมาสู่ยุคที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งระหว่างผู้ผลิตและผู้ บ ริโภคเป็นผู้ นาแล้ว แต่
ทั้งสองร่ว มกันหรือที่เ รียกกันว่า Co-Creating Marketing ผสมผสานจนไม่มีคาว่า Outside in และ
Inside out อีกต่อไป เนื่องจากทั้งคู่กลายเป็น Inside in อยู่ด้ว ยกันแล้ว นี่ คือมิติใหม่ในการมอง
การตลาดซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้าง Cluster หรือการรวมกลุ่ม Co-Creation เป็นลักษณะการ
รายงานฉบับสมบูร ณ์ โครงการวิ จัย “เครือข่ายคุณค่าผลไม้ “ ระยะที่ 3
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เชื่อมโยงกันของคลัส เตอร์ที่ไม่ใช่การเชื่อมของผู้ ป ระกอบการกับ ซัพพลายเออร์หรือพาร์ตเนอร์
เพียงด้านเดียว แต่ยังเชื่อมไปถึงผู้บริโภคด้วย
แนวคิดเรื่อง Co- Creation จึงเป็นแนวโน้ม (Trend) แรกที่เ กิดขึ้นนับ จากนี้เ ป็นต้นไป แต่
ความจริงเทรนด์นี้เกิดขึ้นมาแล้ว 3-4 ปี แต่ก็จะเกิดจากนี้ไปอีก 10-20 ปี จนกระทั่งเมื่อสุกงอมแล้ว
จะผันไปสู่สิ่งที่เรียกกันว่าTransformation Marketing
ที่มา : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันอั งคารที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2554

Co-Creation เป็นแนวคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการในรูป แบบใหม่ที่เ ปิดโอกาสให้
ลูกค้า หรือผู้ที่จะเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการดังกล่าวเข้ามามีส่ว นร่ว มในการพัฒนา จริงๆ แนวคิด
ของ Co-Creation ก็มีมาพอสมควร แล้วก็ออกมาในชื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Collaborative Innovation
หรือ Crowd Sourcing ซึ่งพื้นฐานของแนวคิดเหล่านี้ก็มาจากความเชื่อในปัจ จุบันที่ม องว่าการจะคิด
สิ่งต่างๆ ออกมาให้ประสบความสาเร็จและโดนใจผู้ ใช้จ ริงๆ นั้น ไม่ส ามารถที่จ ะนั่งคิดเองในห้อง
ประชุมได้แล้ว แต่จะต้องมีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่ว นร่ว มในการคิดด้ว ย โดยบุคคลภายนอกนั้น
อาจจะเป็นตั้งแต่ Supplier ลูกค้า ผู้ใช้สินค้า หรือแม้กระทั่งคู่แข่ง รวมทั้งประชาชนคนทั่วไปก็ได้
ที่มา http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2011q1/2011_March_08p2.htm

ปัจจุบันเราจะพบเห็นองค์กรหลายแห่ง ที่มีช่องทาง หรือเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เ ข้ามามี
ส่ว นร่ว มในกระบวนการสร้างสรรค์ต่างๆ ที่ผ่ านมาดูเ หมือนกระบวนการ Co-Creation หรือจะ
เรียกว่าเป็นการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมปฏิบัตินั้น จะเกี่ยวข้องกับ ผู้ ที่เ ป็นลูกค้าขององค์กรเป็นหลัก
ซึ่งจริงๆ แล้วบุคคลที่ถือว่าเกี่ยวข้อง หรือมีความสัม พันธ์กับ องค์กรนั้นมีม ากกว่าการเป็น เพียงแค่
ลูกค้า คงจะคุ้นกับคาว่า Stakeholder หรือผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้องกับ กิจ การ ซึ่งครอบคลุม ตั้งแต่ผู้ ถือหุ้น
ลูกค้า บุคลากร คู่ค้า หรือ Suppliers ดังนั้นการที่จะให้บุคคลกลุ่มอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรและ
คู่ค้ า เข้า มามี ส่ว นร่ ว มในการกระบวนการคิ ด สร้ า ง และปฏิ บัติ นั้ น ก็ถื อ เป็ นแนวทางหนึ่ ง ที่
น่าสนใจ เราต้องอย่าลืมว่าในโลกยุคใหม่นี้บุคลากรในภาคส่ว นต่างๆ ต้องการที่จ ะเข้ามามีส่ว น
ร่วมกับองค์กรมากขึ้น (สังเกตได้จากส่วนราชการที่ปัจ จุบันเน้นการมีส่ว นร่ว มของชุม ชนและภาค
ส่วนต่างๆ) และทุกภาคส่วนต่างก็อยากที่จะร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมปฏิบัติกับองค์กรทั้งสิ้นครับ เรื่อง
ของประสบการณ์ หรือ Experience ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับ กลายเป็นสิ่ งส าคัญ ลูกค้าไม่ได้
ต้องการเพียงแค่การได้รับสินค้าหรือบริการ แต่เ ขาต้องการที่จ ะเข้ามามีส่ว นร่ว มในการออกแบบ
สินค้าและบริการดังกล่าวเองมากขึ้น มีบ ทความหนึ่งใน Harvard Business Review ฉบับ เดือน
ตุลาคมนี้ เขียนโดย Venkat Ramaswamy และ Francis Gouillart ในชื่อ Building the Co-Creative
Enterprise ที่ใ ห้คาแนะน าว่า องค์ก รอาจจะต้ องมี การออกแบบกระบวนการในการท างานและ
รายงานฉบับสมบูร ณ์ โครงการวิ จัย “เครือข่ายคุณค่าผลไม้ “ ระยะที่ 3
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การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เ กี่ยวข้องได้เ ข้ามามีส่ว นร่ว มมากขึ้น โดย
กระบวนการใหม่นี้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีความรวดเร็ว เท่ากระบวนการเดิม ๆ ที่ท าอยู่ แต่
เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้กลุ่ม บุคคลต่างๆ เข้ามาร่ว มคิด ร่ว มสร้าง ร่ว มท ากันมากขึ้น ซึ่ง
ย่อมนาไปสู่สินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนได้อย่างแท้จ ริง อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์ป ระสบการณ์ที่ ดีให้กับ ทุกภาคส่ว นที่เ กี่ ยวข้องส่งผลประโยชน์ให้กั บ
องค์กรอย่างแท้จริง
องค์กรควรจะเริ่มต้นจากการระบุถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญต่างๆของกระบวนการที่กาลัง
จะมุ่งเน้น เช่น ถ้ากาลังต้องการปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาสินค้า หรือบริการของบริษัท
ก็ต้องดูว่ามีกลุ่มใดที่ถือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่ าว ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน
Supplier ผู้จัดส่งหรือชุมชน
จากนั้นองค์กรก็ต้องทาความเข้าใจต่อความเกี่ยวข้อง และความสัม พันธ์ระหว่างแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละภาคส่วน เช่น ในการพัฒนาสินค้านั้น Supplier และผู้จัดส่งมีความสัม พันธ์หรือเกี่ ยวข้อง
กันอย่างไร และเมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละกลุ่มได้แล้ว องค์กรก็ต้องจัดให้มีกิจกรรมที่เชิญ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านั้นมาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว และสุดท้ายองค์กรก็ต้องสร้างระบบในการท าให้ความคิดเห็น ที่ได้
ไปท าให้เ กิดผลในทางปฏิบั ติ อีกทั้งยังต้ องสร้างกระบวนการที่ท าให้เ กิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้องกลุ่ม ต่างๆ ต่อไป มองว่ากระบวนการ CoCreation นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งตัวองค์กรเองและต่อผู้ มีส่ว นเกี่ ยวข้องในภาคส่ว นต่างๆ
ด้ว ย โดยองค์ก รก็จ ะได้ รับ มุม มองใหม่ๆ รวมทั้ งอาจจะได้ ช่องทางใหม่ๆ ในการเติบ โต และ
แนวทางในการลดต้นทุน สาหรับ ผู้ ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องกับ องค์กร ก็จ ะสามารถพัฒนาหรือยกระดับ
ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ และรู้ สึ ก ถึ ง คุ ณ ค่ า หรื อ ความส าคั ญ ของตนเ องต่ อ องค์ ก รมากขึ้ น
อย่างไรก็ดี ต้องตระหนักไว้เสมอว่าองค์กรต่างๆ นั้น ถ้าอยากจะให้ผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้องต่างๆ
ได้มีความกระตือรื อร้นและอยากที่จ ะให้คนเหล่า นี้ได้ร่ ว มแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์อย่างแท้จริง องค์กรก็จะต้องทาให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้เ ห็นถึงคุณ ค่ า หรือประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมในกระบวนการCo-Creation
ที่มา : http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9530000155635

5. แนวคิดการส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายพัฒนา
ชนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ กรมการพัฒนาชุมชน:2553 พูดถึงคาว่า “เครือข่าย” บ่อยครั้งขึ้น
ในหมู่นั ก พัฒ นาชุ ม ชนโดยเฉพาะเมื่ อ อ้า งถึง การด าเนิ น งานศูน ย์ ป ระสานงานองค์ ก รชุ ม ชน
รายงานฉบับสมบูร ณ์ โครงการวิ จัย “เครือข่ายคุณค่าผลไม้ “ ระยะที่ 3
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ขณะเดียวกันในสังคมทั่ว ไป คาว่า “เครือข่าย” ก็มีความส าคัญมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดั บ ท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผู้คนพูดถึงเครือข่ายของหน่ว ยงานการพัฒนา วิจัย ธุรกิจ เครือข่าย
ประชาสังคม เครือข่ายประชารัฐ และในสาขาวิชาชีพต่างๆ คนบางกลุ่มมอง “เครือข่าย” ว่าเป็นเพียง
คาที่รู้กันเฉพาะในวงการหนึ่ง แต่ปัจจุบันมีองค์กรจานวนมากตระหนักว่า “เครือข่าย” เป็นเครื่องมือ
ที่มีคุณค่าในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกันขององค์กรที่มีวัตถุป ระสงค์คล้ายคลึงกันหรือ
เกี่ยวข้องกันให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่จากัด
เครือข่ายคืออะไร เครือข่ายทางานอย่างไร ท าไมบางเครือข่ายประสบความส าเร็จ แต่บ าง
เครือข่ายไม่ประสบความส าเร็จ ในขณะที่จ านวนเครือข่ายมีเ พิ่ม ขึ้นมากมาย แต่ยังไม่มีใครศึกษา
อย่างจริงจังถึง ความแตกต่างในการดาเนินงานของเครือข่ายองค์ป ระกอบของความส าเร็จ และ
ปัญหาของเครือข่าย
ลักษณะความสัมพันธ์แบบเครือข่าย
เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่แตกต่างไปจากกลุ่ม โดยที่กลุ่ม จะ
มีขอบเขตที่ ชัดเจน รู้ว าใครเป็นสมาชิก ใครไม่ใ ช่ส มาชิก มี ความเป็นรู ป ธรรม มองเห็น ได้ มี
โครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูป แบบความสัม พันธ์ท างสังคมที่ไม่มีขอบเขต
การเขื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นและมองไม่เ ห็นเป็นรูป ธรรมก็ได้
สาระของการเชื่อมโยงระหว่างกันที่จะช่วยให้มองเห็นรูปธรรมของเครือข่ายมี 3 ลักษณะคือ
- เครือข่าย การแลกเปลี่ยน
- เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร
- เครือข่ายความสัมพันธ์
ในการอยู่ร่วมกัน เครือข่ายไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว อาจมีการออกแบบโครงสร้างขึ้นมาท า
หน้าที่สานความสัมพันธ์ระหว่างคน/กลุ่มองค์กรต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอๆกัน ดังนั้น
รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนกว่ากลุ่ม/องค์กรมากนัก
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันและกันของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ใ นเครือข่ายสังคมนั้นเป็น
ความสัม พั นธ์ใ นทุกๆด้านที่บุค คลทั้ งหมดในเครือ ข่ายสังคมมีต่อ กัน ทั้งระบบเศรษฐกิจ การ
แต่งงาน เครือญาติ การเมือง และอื่นๆ ส่วนพฤติกรรมที่ก่อให้เ กิดความสัม พันธ์ท างสังคมขึ้นได้แก่
การไปมาหาสู่ การเยี่ยมเยียน การปรึกษาหารือ การช่ว ยเหลือซึ่งกั นและกัน เครือข่ายสังคมของ
บุคคลหนึ่งๆจึงเปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมทางสังคมของบุคคลอื่นๆ ในเครือข่ายสังคม ซึ่งสามารถ
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่นด้วยเช่นกัน
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่บุคคลมีต่อกันและกันภายในเครือข่าย เมื่อเริ่ม จากบุคคลทีเ ป็นจุด
ศูนย์กลางก็จะขยายวงกว้างออกไปได้หลายปริม ณฑลตามขั้นตอนของวงจรชีวิต สถานภาพและ
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บทบาทของบุคคลผู้นั้น จนเกิดปัญหาขึ้นว่าเมื่อจะทาการศึกษาเครือข่ายสังคม จะมีวิธีการใดบ้างที่
จะช่วยระบุขอบเขตของเครือข่ายสังคมนั้นได้
ความสั ม พั นธ์ท างสัง คมก่อให้เ กิด เครือข่ ายรวมและเครื อข่ ายย่ อย เครื อข่า ยย่ อยก็คื อ
ความสัมพันธ์ส่วนหนึ่ง ในหลายๆ ส่วนของเครือข่ายรวม โดยที่เ ครือข่ายนั้นต้องตั้งอยู่บ นพื้นฐาน
หลักเกณฑ์เดียวกับ เครือข่ายรวม หลักเกณฑ์นี้อาจตั้งอยู่บ นพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ เครือญาติ
การเมือง หรือระบบย่อยอื่นๆ ของสังคม เครือข่ายรวมเปรียบเสมือนระบบสังคมใหญ่ และเครือข่าย
ย่อยเปรียบเสมือนระบบสังคมย่อยในการศึกษาเครือข่ายเราอาจศึกษาเครือข่ายย่อยได้ นอกจากนี้ยัง
มีแนวความคิดเกี่ยวกับ เครือข่ายตรงและเครือข่ ายอ้อม โดยเครือข่ายตรงว่าหมายถึง การติดต่ อ
โดยตรงของบุ คคลที่มีกับ ผู้ อื่ น ได้แก่ครอบครัว ญาติพี่ น้องเพื่อ นบ้า น และผู้ ร่ว มงาน ซึ่งบุคคล
เหล่านี้มักมีการติดต่อกันสม่าเสมอ ส่วนเครือข่ายอ้อมนั้น หมายถึง การเกี่ยวข้องติดต่อของบุคคลที่
มีต่อผู้อื่นทางอ้อมโดยที่บุคคลที่เ ป็นจุดศูนย์กลางอาจไม่รู้จักบุคคลนั้นโดยตรง แต่ส ามารถติดต่อ
ผ่านสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายของตนได้ แนวความคิดนี้ช่วยให้เ ห็นเส้นโยงใยความสัม พันธ์ระหว่าง
บุคคลได้ชัดเจนว่า มีการติดต่อ กันอย่างไร ผ่ านใครบ้าง แต่จ ะไม่เ ห็นความแน่นแฟ้นของความ
สัมพันธ์ดังกล่าว เพราะคนที่ติดต่อกับโดยตรงอาจไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมก็ได้
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บทที่ 3
สถานการณ์ก่อนดาเนินการวิจัย
นาบทวิเคราะห์สถานการณ์ มาประกอบการนาเสนอ สรุปได้ดังนี้
1. วิกฤตการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร
2. การเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต
3. สถานการณ์ผลไม้จังหวัดจันทบุรี ปี 2553-2555
4. จุดเริ่มต้นของการดาเนินการสร้างเครือข่าย

1. วิกฤตการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร
แนวโน้มของสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรของไทยลดลงอย่างเห็นชัดเจนจากปี 2533 ที่มี
แรงงานภาคเกษตรสูงเกือบ 2 ใน 3 ของผู้มีงานทาทั้งหมด (ร้อยละ 63.4) ในปี 2554 เหลือเพียงร้อย
ละ 41.1 ซึ่งในทางกลับ กันแรงงานได้ก้าวเข้าไปท างานในภาคบริการ และภาคการผลิตเพิ่ม ขึ้ น
โดยเฉพาะภาคบริ การ (การขายส่ง การขายปลี ก โรงแรมและภัต ตาคาร การขนส่ง เป็น ต้น) มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมีสัดส่ว นที่ใกล้เ คียงกับ ผู้ ท างานภาคการเกษตรในปัจ จุบัน โดย
เพิ่มจากร้อยละ 23.0 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 39.6 ในปี 2554
ส าหรั บ อาชี พ ในภาคการผลิ ต (รวมการไฟฟ้ า ประปา ก่ อ สร้ าง) พบว่ า สั ดส่ ว นไม่
เปลี่ยนแปลงมากนักโดยเพิ่ม จากร้อยละ 13.5 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 19.3 ในปี 2554 ดังแผนภาพ
(ภาพที่ 5) ที่มา: โครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2530 – 2554
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การเปลี่ยนแปลงของผู้ที่ทางานในภาคการเกษตรของคนรุ่นใหม่ในช่ว งสองทศวรรษที่ผ่ าน
มานี้ เมื่อจาแนกตามอายุจะพบว่า
ประชากรกลุ่มอายุ 15-24 ปี (วัยรุ่น) มีแนวโน้มที่จะทางานภาคการเกษตรลดน้อยลงเกือบ 3
เท่าตัวในช่วง 20 ปี คือ จากร้อยละ 35.3 ในปี 2530 เหลือในปี 2554 เพียงร้อยละ 12.1 ส่ว นในกลุ่ม
อายุ 25-39 ปี พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปี 2530-2540 และปรับ ตัว ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนในปี 2554 เหลือผู้ท างานในภาคการเกษตรร้อยละ 28.7 ขณะที่ในกลุ่ม อายุ 40-59 ปี มีสัดส่ว น
คนทางานในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากร้อยละ 25.7 เป็นร้อยละ 46.3 ในปี 2530 และ
2554 ตามลาดับ สาหรับผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) พบว่า มีสัดส่ว นเพิ่ม ขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว คือ จากร้อย
ละ 4.4 ในปี 2530 เป็นร้อยละ 12.8 ในปี 2554
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เ ห็นว่า ปัจ จุบันแรงงานไทยหันไปประกอบอาชีพด้านการ
ผลิต และการบริการเป็นจ านวนมาก และท างานด้านการเกษตรลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่น (อายุ 15-24 ปี) หากสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปคาดว่าในอนาคตประเทศไทยซึ่งเป็น
ประเทศเกษตรกรรม หากจะคงความเป็น “ครัวโลก” อาจต้องหันไปพึ่งพาแรงงานข้ามชาติม ากขึ้น
เพื่อทดแทนแรงงานไทยในภาคเกษตรที่ขาดหายไป
ดังนั้น จึงควรเตรียมการวางแผนกาลังคนด้านนี้ให้เหมาะสมและมีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและป้องกันปัญหาอื่นๆ ที่จ ะตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแรงงานข้าม
ชาติที่ผิดกฎหมาย อาชญากรรม โรคระบาดที่จ ะมาพร้อมกับ แรงงานเหล่านี้ เพื่อให้ไทยยังคงครอง
สมญา “อู่ข้าวอู่น้า” ได้ต่อไป
ทิศ ทางของแรงงานภาคเกษตรไทยในขณะนี้ อาจถือ ได้ว่ าเริ่ม เข้ าสู่ ภ าวะวิก ฤติ แล้ ว
เนื่องจากปัจจุบันแรงงานภาคเกษตรกรรมไทย ส่ว นใหญ่เ ป็นผู้ สูงอายุ ได้รับ การศึกษาน้อย และมี
รายได้ต่า อีกทั้งแนวโน้มเข้ามารับช่วงต่อของคนรุ่นใหม่ก็ลดลงด้ว ย สาเหตุหลักของปัญหาแรงงาน
ภาคการเกษตรไทย มาจากลักษณะงานที่เป็นงานหนัก และมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก อีกทั้งยังได้รับ
ผลตอบแทนต่า รายได้มีความไม่แน่นอนสูงนั่นเอง

2. การเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต
ปัจจุบันมุ่งสู่ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง นามาซึ่งการเชื่อมโยงกันมากขึ้น ผลจาการเปิดการค้า
เสรีทาให้โลกไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสาร สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ไม่หยุด
นิ่ง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลกระทบโดยตรงทาให้เ กิดการแข่งขันทางการตลาด
การค้าเสรียิ่งทวีความรุนแรงเพิ่ม มากยิ่งขึ้น จากภาวการณ์แข่งขันที่เ กิดขึ้น นามาซึ่งแนวทางการ
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ปรับตัวในการดาเนินธุรกิจ รวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการ
บริการ โดยจาเป็นต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ และหันมาให้ความส าคัญในการเตรียมพร้อม
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับสหกรณ์ที่จะดาเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ได้อย่างมั่นคง
จากภาวะและสภาพการผลิ ต ในปั จ จุ บั น จะปรับ ตั ว กั น อย่า งไรกั บ ตลาดที่ ก าลั ง
เปลี่ยนแปลง ความเสียงต่อการดาเนินธุรกิจ ภาคการเกษตร ซึ่งมีการผลิตสินค้าไม่ตรงกับ ความ
ต้อ งการของตลาด แรงงานภาคเกษตรลดลง หายาก ค่ า แรงสู ง ปัจ จัย การผลิ ตราคาสู ง ความ
แปรปรวนจากสภาพอากาศ ที่ทาให้ผ ลผลิตเสียหาย เกษตรกรเกิดภาวะขาดทุน เลิกท าการเกษตร
เกษตรกรท้อแท้ หมดกาลังใจที่จะทาการเกษตร ไม่เ ห็นความส าคัญของการท าอาชีพเกษตร เพราะ
คิดว่าทาไปแล้วก็จะมีแต่หนี้สิน เกิดการเคลื่อนย้ายอาชีพเกษตรกรสู่สังคมเมือง ส่งผลต่อการขาดผู้
สืบทอดอาชีพเกษตร ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านการผลิตพืชอาหาร อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การแข่งขันที่รุ่นแรง ย่อมเป็นแรงกดดันกับ เกษตรกรและสหกรณ์ จ าเป็นต้องเร่งปรับ ตัว ต่อการ
เปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ผ ลิต
ปัจจัยสาคัญ คือ การบ่มเพาะสร้างเกษตรกรยุคใหม่ที่จะเป็นแรงผลัก ดัน ให้เ กิด ทายาท
เกษตรกร ควบคู่กับ การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งหวังพัฒนาตนเองจากการเป็นเกษตรกร สู่
การทาการเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร
การขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรและการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ ให้ก้าวทันกับ พลวัตของ
การเปิดการค้าเสรีต่างๆ และการเข้าสู่ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในปี 2558 ความเป็นพลวัตด้าน
การค้าและความร่วมมือ นาไปสู่ประเด็นข้อกีดกันทางการค้ารวมถึงกฎกติกาใหม่ ๆ การผู กขาดและ
ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศเพิ่ม สูงขึ้น ขณะเดียวกันมีแนวโน้ม ของความ
ร่วมมือในแต่ละภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ทาให้ต้องเร่งปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมกับ สถานการณ์ที่จ ะ
เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้ อง (Stakeholders) ของสหกรณ์การเกษตรทั้งหลาย คือ เกษตรกร
สมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ จึงต้องมีการปรับ กลยุท ธ์ท างการบริหาร
จัดการในเชิงบูรณการร่วมกันของทุกฝ่าย ต้ องตระหนักถึงแนวการส่งเสริม ให้เ ยาวชนรุ่นใหม่ได้
เข้ามาทางานร่วมกับสหกรณ์ เยาวชนที่ยังเรียนอยู่ และท างานในแปลงผลิต หรือเยาวชนที่ช่ว ยพ่อ
แม่ทางานในแปลง นาเขาเข้ามาเรียนรู้ รู้จักการวางแผนการผลิต ให้เ ห็นความส าคัญว่า ถ้าเรามีการ
จัดการวางแผนที่ดี จะเป็นทายาทเกษตรกรได้ในอนาคต อย่างมั่นคง และภูมิใจในการประกอบ
อาชีพการเกษตร เพราะจะเป็นธุรกิจ ซึ่งจะเขาดูแลตั้งแต่ตลอดขบวนการผลิต
ซึ่งจะเป็นการสร้างทายาทเกษตรกร ควบคู่กับ การสร้างทายาทสหกรณ์ด้ว ย เพราะหากสหกรณ์ที่มี
แต่ผู้อาวุโสหมดไป ต่อไปสหกรณ์ของเราจะอยู่ได้อย่างไร เราต้อ งรีบ สร้างทายาทขึ้นมา และสร้าง
อย่างมีศักยภาพ โดยการเพิ่ม พูนองค์ความรู้ เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพด้านการผลิต การบริ การและ
รายงานฉบับสมบูร ณ์ โครงการวิ จัย “เครือข่ายคุณค่าผลไม้ “ ระยะที่ 3

ก่อนดาเนิ นการวิจัย 19

การตลาด ให้สอดคล้องตรงกับ ความเปลี่ยนแปลงของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจในสินค้าสหกรณ์สูงสุด นาไปสู่การเพิ่ม
ช่องทางการตลาดเพิ่ม ขึ้น ซึ่ง จะเป็ นแรงจู งใจให้เ กิด การพัฒ นาผู้ สื บ ทอดอาชีพเกษตรกรและ
สหกรณ์ไปสู่ความยั่งยืน และในท้ายที่สุดจะเป็นต้นแบบส าหรับ ระบบธุรกิจ เกษตรที่ส หกรณ์ให้
ความส าคัญ ในสร้ างอาชีพเกษตรกรและดาเนิ นธุรกิ จ เพื่อ ประโยชน์สู งสุดข องสมาชิก ภายใต้
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ สามารถ
ขับเคลื่อนเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน

3. สถานการณ์ผลไม้จังหวัดจันทบุรี ปี 2553-2555
สถานการณ์เงาะ ในปี 2555 มีพื้นที่เพาะปลูกมังคุดประมาณ 98,444 ไร่ ลดลงจาก ปี
2554 จานวน 4,969 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.81 และมีพื้นที่ให้ผ ลผลิตประมาณ 95,018 ไร่ ลดลงจากปี
2554 จานวน 5,031 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.03
ปริม าณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 145,758 ตัน เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี
2554 ประมาณ 1,888 ตั น คิดเป็นร้อยละ 1.31 ซึ่งผลผลิตจะเริ่ม ออกสู่ตลาดประมาณกลางเดือน
เมษายนเป็นต้นไป และมีปริมาณออกสู่ตลาดเป็นจานวนมาก (Peak) ประมาณกลางเดือนมิถุนายน
ตารางที่ 1 แสดงสถิติการเพาะปลูกเงาะ จังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 3 ปี (2553–2555)
เงาะ
2553
2554
2555
พื้นที่เพาะปลู ก (ไร่)
108,046
103,413
98,444
พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร่)
104,377
100,049
95,018
ปริมาณผลผลิต (ตัน)
126,852
143,870
145,758
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
1,215
1,438
1,533
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

จากตารางแสดงสถิติการเพาะปลูกเงาะ (ตารางที่ 1) แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การผลิต
เงาะ ย้อนหลัง 3 ปี (2553-2555) พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ ให้ผ ลผลิต มีแนวโน้ม ลดลงต่อเนื่องทุกปี
แต่ปริมาณผลผลิต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเงาะเป็นผลไม้ที่มีป ริม าณผลผลิตออกสู่
ตลาดสู งมาก หากเที ยบกั บ ผลไม้ ชนิ ดอื่น รวมถึงไม่ ส ามารถขยายช่ องทางการตลาดในตลาด
ต่างประเทศได้ จึงส่งผลกระทบทาให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่า เกิดปัญหาช่องทางการตลาดไม่
เพียงพอต่อ ปริม าณผลผลิต ประกอบกับ ปัญหาผลผลิตที่ไม่ ได้คุณ ภาพมาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด
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สถานการณ์มังคุด ในปี 2555 มีพื้นที่เพาะปลูกมังคุดประมาณ 139,073 ไร่ ลดลงจาก ปี
2554 จานวน 354 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.25 และมีพื้นที่ให้ผ ลผลิตประมาณ 118,282 ไร่ เพิ่มขึ้น จากปี
2554 จานวน 3,202 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.78
ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 69,550 ตัน ลดลงจากปี 2554 ประมาณ
8,129 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.46 ซึ่งผลผลิตจะเริ่ม ออกสู่ตลาดประมาณต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไป
และช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ผลผลิต มีปริมาณออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก
(Peak)
ตารางที่ 2 แสดงสถิติการเพาะปลูกมังคุดจังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 3 ปี (2553–2555)
มังคุด
2553
2554
2555
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
139,085
139,427
139,073
พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร่)
114,393
115,080
118,282
ปริมาณผลผลิต (ตัน)
89,455
77,679
69,550
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
782
675
588
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

จากตารางแสดงสถิติการเพาะปลู ก มัง คุด (ตารางที่ 2) แสดงให้เ ห็นว่าสถานการณ์การ
ผลิตมังคุด ย้อนหลัง 3 ปี (2553-2555) พื้นที่เ พาะปลูกลดลง แต่พื้นที่ให้ผ ลผลิต มีแนวโน้ม สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ปริมาณผลผลิต มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน ซึ่ง มังคุดเป็นผลผลิตที่มี
ทิศ ทางการตลาดที่ส ามารถขยายตัว ได้อีกมากทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ จึงไม่ส่งผล
กระทบต่อปัญหาราคาผลผลิตตกต่า หรือช่องทางการตลาดไม่เ พียงพอต่อปริม าณผลผลิต แต่ปัญหา
ของมังคุด คือ ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด
สถานการณ์ทุเรียน ในปี 2555 มีพื้นที่เ พาะปลูก ทุเ รียนประมาณ 184,199 ไร่ ลดลงจาก
ปี 2554 จานวน 2,030 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.09 และมีพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 167,350 ไร่ ลดลงจาก
ปี 2554 จานวน 1,893 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.13
ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 209,522 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับ ปี 2554
ประมาณ 18,579 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.78 ซึ่งผลผลิตจะเริ่ม ออกสู่ตลาดประมาณกลางเดือนมี นาคม
เป็นต้นไป และช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะเป็นช่ว งระยะเวลาที่ผ ลผลิต
มีปริมาณออกสู่ตลาดเป็นจานวนมาก (Peak)
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ตารางที่ 3 แสดงสถิติการเพาะปลูกทุเรียนจังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 3 ปี (2553–2555)
ทุเรียน
2553
2554
2555
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
184,412
186,229
184,199
พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร่)
171,088
169,243
167,350
ปริมาณผลผลิต (ตัน)
210,890
224,754
209,522
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
1,233
1,328
1,232
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

จากตารางแสดงสถิติการเพาะปลูกทุเรียน (ตารางที่ 3) แสดงให้เ ห็นว่าสถานการณ์การ
ผลิ ตทุ เ รี ยน ย้ อนหลั ง 3 ปี (2553-2555) พื้น ที่เ พาะปลูก และพื้ นที่ ให้ ผ ลผลิ ต มีแ นวโน้ ม ลดลง
สอดคล้องกับปริมาณผลผลิต ที่มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ซึ่งทุเรียนเป็นผลไม้ ที่มีป ริม าณผลผลิตออก
สู่ตลาดสูง หากสามารถขยายช่องทางการตลาดทั้งในและตลาดต่างประเทศได้ จึงไม่ ส่งผลกระทบ
ให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่า แต่ป ระสบปัญหาผลผลิตที่ไม่ได้คุณ ภาพมาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด
สถานการณ์ลองกอง ในปี 2555 มีพื้นที่เพาะปลูกลองกองประมาณ 92,734 ไร่ ลดลงจาก
ปี 2554 จานวน 4,971 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.09 และมีพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 80,246 ไร่ ลดลงจากปี
2554 จานวน 1,085 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.33
ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 44,135 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับ ปี 2554
ประมาณ 9,787 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.15 ซึ่งผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดประมาณต้นเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป และช่วงปลายเดือนมิถุนายน จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ผลผลิต มีป ริม าณออกสู่ตลาดเป็น
จานวนมาก (Peak)
ตารางที่ 4 แสดงสถิติการเพาะปลูกลองกองจังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 3 ปี (2553–2555)
ลองกอง
2553
2554
2555
พื้นที่เพาะปลู ก (ไร่)
98,191
97,705
92,734
พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร่)
76,363
81,331
80,246
ปริมาณผลผลิต (ตัน)
52,232
53,922
44,135
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
684
663
550
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

จากตารางแสดงสถิติการเพาะปลูกลองกอง (ตารางที่ 4) แสดงให้เ ห็นว่าสถานการณ์การ
ผลิตลองกอง ย้อนหลัง 3 ปี (2553-2555) พื้นที่เพาะปลูกมีแนวโน้ม ลดลงต่อเนื่องทุกปี พื้นที่ ให้ผ ล
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ผลิต และปริมาณผลผลิต มีแนวโน้ม ลดลงเช่นกัน ซึ่งลองกองเป็นผลผลิตที่มีทิศ ทางการตลาดที่
สามารถขยายตัวได้อีกมากทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปัญ หาราคา
ผลผลิต ตกต่า หรือ ช่องทางการตลาดไม่เ พี ยงพอต่ อปริม าณผลผลิต แต่ปัญหาของ ลองกอง คื อ
ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ที่ให้ผลผลิตในจังหวัดจันทบุรี ปี2554–2555
ปี 2554
ปี 2555
ชนิดพืช
พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คิดเป็น%
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
1.เงาะ
100,049
95,018
5,031
5.03
2.มังคุด
115,080
118,282
3,202
2.78
3.ทุเรียน
169,243
167,350
1,893
1.13
4.ลองกอง
81,331
80,246
1,085
1.33
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

จากข้อมูลทั้งหมดนามาแสดงในรูปแบบแผนภูมิได้ดังนี้ (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบพื้ นที่เพาะปลูกผลไม้ ที่ให้ผลผลิตในจั งหวัดจันทบุรี ปี 2554–2555
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จากข้อมูลในตารางและแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารที่ให้ผ ล
ผลิตทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี มีแนวโน้มลดลงทั้งเงาะ ทุเรียน และลองกอง โดยเฉพาะเงาะมี
จานวนพื้นที่ให้ผ ลผลิตลดลงอย่างมากถึง 5,031 ไร่ซึ่งคิดเป็น 5.03 ของพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ทั้งหมด
นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าพื้นที่การเพาะปลูกพืชอาหารในจังหวัดจันทบุรีมีความเสี่ยงโดยตรง

4. จุดเริ่มต้นของการดาเนินการสร้างเครือข่าย
สหกรณ์เป็นรูป แบบเศรษฐกิจ หนึ่งในหลายรูป แบบที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนที่มี
ความเชื่อเหมือนกันที่ว่าการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะทาให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข มี
หลักการในการปฏิบัติ และมีวิธีปฏิบัติให้คุณ ค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงที่จะต้องมีเ หตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกัน และอยู่ในเงื่อนไข
ความรู้ พร้อมทั้งมีคุณธรรม อันจะเป็นการสอดรับกันระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับ ระบบสหกรณ์
จากการดาเนินการโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 1 และที่ 2 มุ่งไปที่การแก้ไขปัญหา
การท าสวนผลไม้คุณภาพอย่างเป็นระบบ จนเกิดต้นแบบธุรกิจเครือข่ายผลไม้เชิงคุณค่า ในที่สุด
สามารถต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาไปสู่การปฏิบัติจริง เกิดการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ เกิดมิตรไมตรีเกื้อหนุน แบ่งปัน สู่การสร้างสังคมเกษตรกร
แต่กลับพบว่ากระแสราคายางพาราที่เ พิ่มสูงขึ้น กลับเป็นแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต
ผลไม้ เกิดความไม่มั่นใจในการผลิต การเป็นผู้ผลิตผลไม้ยังสะท้อนให้เห็นวังวนของปัญหาอย่างไม่
รู้จบ ทั้งที่เราได้ร่วมกันค้ นหาทางออก แต่ก็ต้องจบลงด้วยการไม่มั่นใจในอาชีพ ซึ่งพบกับปัญหา
หลากหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน
ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน ราคาผลผลิตตกต่า มีหลากหลายประเด็นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
เกษตรกรในปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกผลไม้เป็นสวนยางพารา ซึ่งพบมีการขยายพื้นที่อย่างรวดเร็ว หาก
สถานการณ์เป็นเช่นนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านการผลิตพืชอาหาร อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เกษตรกรส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญที่เงินตราเป็นหลัก ยิ่ง ปัจ จุบันการด าเนินชีวิต ของ
ชาวสวนผลไม้พึ่ง พาวัต ถุนิยม ท าให้สัง คมและวั ฒ นธรรมการเกษตรเปลี่ยนแปลงตามกระแส
ค่านิยมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนั้น หากมีทางเลือกใดที่ทาให้ตนเองมีความมั่งคั่งมากกว่า ชาวสวน
ผลไม้ก็จะเลือกทางเลือกนั้น และแน่นอนพืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราก็เ ป็นทางเลือกหนึ่งที่ชาวสวน
ผลไม้ให้ความสาคัญในลาดับต้นๆ
จากสถานการณ์ดัง กล่าวประกอบกับ การแข่ งขันที่รุ่น แรง ย่อ มเป็นแรงกดดันกั บ
เกษตรกรผู้ผลิตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์ จาเป็นต้องเร่งปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การเสริม สร้าง
ความมั่นคงให้แก่เ กษตรกรผู้ ผ ลิตพืชอาหาร ปัจ จัยส าคัญคือการขยายผลงานวิจัยในการบ่ม เพาะ
สร้างเกษตรกรยุคใหม่ที่จ ะเป็นแรงผลั กดันให้เ กิดทายาทเกษตรกร ควบคู่กับ การสร้างผู้ นาการ
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เปลี่ยนแปลงที่มุ่งหวังพัฒนาตนเองจากการเป็นเกษตรกร สู่การท าการเกษตรเชิ งธุรกิจ เพื่อความ
มั่นคงในอาชีพผู้ผลิตพืชอาหาร
ขณะที่ปัจจุบันความต้องการอาหารจากการที่ป ระชากรโลกมีแ นวโน้มเพิ่มขึ้น นับ ว่า
เป็นสิ่งที่ทีมวิจัยให้ความสาคัญ เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีถือว่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้อันดับ หนึ่งของ
ภาคตะวันออก มีความเหมาะสมทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมถึงเกษตรกรมีทักษะในการ
ผลิต จึง มีความได้เ ปรีย บในการผลิ ตผลไม้ คุณ ภาพสู่ ตลาดโลกได้ ดั งนั้ น ผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้อ ง
(Stakeholders) ของสหกรณ์การเกษตรทั้งหลาย คือ เกษตรกรสมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ
ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ และข้าราชการในพื้นที่ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับ กลยุท ธ์ท างการ
บริหารจัดการในเชิงบูรณการร่วมกันของทุกฝ่าย เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ ให้ส อดคล้องตรงกับ ความ
เปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนระบบธุรกิจสหกรณ์ เพื่อนาคุณค่าสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้
เกิดการพัฒนาทั้งตัวเกษตรกรและสหกรณ์ไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงเกิดเป็นองค์ความรู้ของเกษตรกร
และสหกรณ์ต่างๆ นาร่อง เพื่อพัฒนาต่อยอดไปให้กับ สมาชิกและสหกรณ์อื่นๆเป็นต้นแบบผู้ นา
การเปลี่ยนแปลง ให้เกิดความสามารถในเชิงแข่งขัน และในท้ายที่สุดจะเป็นต้นแบบส าหรับ ระบบ
ธุรกิจที่สหกรณ์การเกษตรสามารถขับ เคลื่อนร่ว มกับ ภาคีพันธมิตรในการบริหารจัดการห่ว งโซ่
อุปทาน นาไปสู่การก้าวผ่านภาวการณ์แนวโน้มการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ เกิดประโยชน์กับ สมาชิก
ชุมชนและสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืน
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บทที่ 4

กระบวนการวิจัย
การขับเคลื่ อน “เครื อข่ายคุ ณค่าผลไม้ ระยะที่ 3” ภายใต้ชุดโครงการวิจยั การเชื่ อมโยงโซ่
อุปทานนี้ มี รูปแบบการดําเนิ นการวิจยั เชิ งพื้นที่ ผูกโยง “คนต้นนํ้า” กับ “คนกลางนํ้า สู่ ธุรกิ จเชิ ง
คุ ณค่า สร้ างพันธมิตรทางธุ รกิ จ สู่ คนปลายนํ้าที่ มุ่งที่จะให้เกิ ดความยัง่ ยืนของเกษตรกรผูผ้ ลิ ตพืช
อาหารที่ยนื หยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด

กิจกรรมที่ 1 : การเปิ ดเวทีกาํ หนดแนวทางการขับเคลือ่ นแผนงานเครือข่ ายฯผ่ านกลไก
กลุ่มผู้ผลิตผลไม้ คุณภาพ

ทีมวิจยั ได้ร่วมกับผูป้ ระสาน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาทสร้างความเข้าใจแนวทางการวิจยั ใน
ระยะที่ 3 ซึ่ งได้รับการสนับสนุ นจากสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.)เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมให้ทุกฝ่ ายได้รับรู ้ถึงวัตถุประสงค์ก่อนเดินทางร่ วมกันเพื่อให้สามารถดําเนินการได้สําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ผลทีไ่ ด้ จากการเปิ ดเวที
แนวทางการขับเคลื่ อนการดําเนิ นงานของเครื อข่ายฯ มุ่งไปสู่ การสร้างการเปลี่ ยนแปลง
ใน 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1: สมาชิ กสหกรณ์/เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ที่สนใจ ภายใต้กระบวนการวิจยั จะ
ใช้กลไกศูนย์เรี ยนรู ้ นําชุดความรู ้และปราชญ์ชาวสวนผลไม้ถ่ายโอนความรู ้สู่เกษตรกรเพื่อการปลูก
จิตวิญญาณการทําสวนผลไม้คุณภาพ และปรับ ความคิ ดเรื่ องการทํา การเกษตรอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดสํานึ กและกระบวนทัศน์ในการประกอบอาชี พอย่างเหมาะสม และลดกระแสความตื่นตัว
ในการเปลี่ยนอาชีพดังที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
กลุ่มที่ 2: ภาคีพนั ธมิตรภายใต้โซ่อุปทาน ภายใต้กระบวนการวิจยั นั้นจะใช้กลไกของ
แผนธุ รกิ จที่คาํ นึ งถึ งการตลาดแบบองค์รวมที่ จะร่ วมมือกันพัฒนาระบบธุ รกิจผลไม้ของเครื อข่าย
ภายใต้โซ่ อุปทานสู่ การบรรลุ เป้ าหมายร่ วม ในการกระจายผลไม้ผ่านช่ องทางการตลาดต่าง ๆ สู่
ผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กลุ่มที่ 3: ผูบ้ ริ โภค การวิจยั ในครั้งนี้จะขยายผลไปสู่ การสร้าง Trust ในผลไม้คุณภาพ
ของเครื อข่ายในกลุ่ มผูบ้ ริ โภคภายใต้ช่องทางการตลาด Farmer Shop สหกรณ์ และช่ องทาง
การตลาดต่าง ๆ
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ซึ่ งแนวทางการดําเนินการดังกล่าว จะนําไปสู่ การยกระดับความสามารถในการดําเนิ น
ธุ รกิ จของเครื อข่า ยผลไม้ การสร้ างความมัน่ คงในอาชี พของชาวสวนผลไม้ และการสร้ างความ
เชื่อมัน่ ไว้วางใจในผลไม้คุณภาพแก่ผบู ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย

กิจ กรรมที่ 2 เปิ ดเวทีก ารขับ เคลื่อ นเครื อ ข่ า ยผู้ ผ ลิต ผลไม้ ปรั บ ความคิด เรื่ อ งการทํา
การเกษตรอย่ างยัง่ ยืน ขยายผลสู่ การสร้ างทายาทเกษตรกร

ที ม วิ จยั ร่ ว มกับ สหกรณ์ ก ารเกษตรเขาคิ ช ฌกูฏ จํา กัด เครื อข่ า ยกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตผลไม้
คุณภาพ เปิ ดเวทีสร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติในการทําอาชี พเกษตรกร เปิ ดโอกาส
ให้เกษตรกรสมาชิกนําบุตร หลาน เข้ามาร่ วมเวทีสร้างความเข้าใจถึงปั ญหาการขาดแคลนผูส้ ื บทอด
โดยใช้กิ จ กรรมที่ เ น้ น การมี ส่ ว นในการส่ ง ผ่า นความสํ า คัญ ของการประกอบอาชี พ เกษตรกร
ความรู ้ สึ ก ปั ญ หาข้อ ขัด แย้ง ทางความคิ ด ระหว่า งการส่ ง ผ่ า นรุ่ น ต่ อ รุ่ น จากเกษตรกรรุ่ น เก่ า
สู่ เกษตรกรรุ่ นใหม่ ลูกหลานมีทศั นคติต่ออาชี พของพ่อแม่ ค่านิ ยมทางการศึกษาที่ไม่มุ่งเน้นด้าน
การเกษตร ขาดการถ่ ายทอดองค์ความรู ้ จากรุ่ นสู่ รุ่นอย่างเป็ นระบบ เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่คาํ นึ ง
ความสําคัญของระบบการจัดการคุณภาพผลผลิต
ผลทีไ่ ด้ จากการเปิ ดเวที
พบปั ญหาที่สะท้ อนการทําการสวนผลไม้ เมื่อลูกหลานช่ วยทํางานในแปลงผลิ ต
ผูใ้ หญ่ควรมี การพูดคุ ยแนะนําและปรับแนวคิดเข้าหากัน ควรให้โอกาสในการเรี ยนรู้ การจัดการ
แปลงผลิ ต พ่อแม่มกั ออกคําสั่งให้ทาํ งานในแปลงผลิ ต เหมือนสั่งคนงานในแปลง ควรมอบความ
ไว้วางใจและ ควรจะให้ผลตอบแทนลูกเพื่อสร้างแรงจูงใจและมีทศั นคติที่ดีต่ออาชี พการเกษตร ควร
เปิ ดโอกาสให้เด็กได้มีการเรี ยนรู ้และสร้างทัศนคติใหม่ ในการประกอบอาชี พเกษตร วันนี้เรากําลัง
จะสร้างสังคมซึ่ งเป็ นสังคมอีกรุ่ นหนึ่ง ซึ่ งเราก็ยงั มองเห็นปั ญหาอยู่ และยังมีปัญหาอื่นๆที่ทาํ ให้ผคู ้ น
ออกจากอาชีพเกษตรกร เช่น ปั ญหาอุทกภัย ปั ญหาหนี้สิน ราคาผลผลิตตกตํ่าดังนั้นถ้าหากขาดรุ่ นลูก
รุ่ นหลานที่จะสานงานด้านเกษตรต่อก็จะทําให้เกิดปั ญหาอีกมากมายตามมา เช่น ปั ญหาเกี่ยวกับการ
ขาดอาหาร เพราะเราเป็ นผูผ้ ลิ ตพืชอาหาร ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อภาคธุ รกิ จ ภาคการท่องเที่ยว และ
ภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจโดยรวม สําหรับปั ญหาหลักในตอนนี้คือ ขาดทายาทที่จะสานงาน
การเกษตร เนื่ องจากทัศนคติดา้ นการศึกษารู ปแบบใหม่ไม่ค่อยมุ่งเน้นด้านการเกษตร ซึ่ งรุ่ นพ่อรุ่ น
แม่หากไม่มีการสานต่องานก็คงต้องทิ้งอาชีพเกษตรกร จึงอยากถามทายาทว่า ถ้าหากต้องการจะสาน
งานด้านการเกษตรต่อ จะสานต่ออย่างไร และจะทําอย่างไรกับการแข่งขันในอนาคต เกิดการร่ วม
กลุ่มทายาทเกษตรกร ที่เกิดจากความสมัครใจพร้อมที่จะร่ วมเดิ นทางกับกลุ่มเครื อข่ายผูผ้ ลิตผลไม้
คุณภาพ เกิดการเรี ยนรู ้ และปรับตัวที่จะทํางานรวมกัน บนแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตผลไม้
คุณภาพให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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กิจ กรรมที่ 3: การเปิ ดเวทีนํา ชุ ด ความรู้ แ ละปราชญ์ ช าวสวนผลไม้ ถ่ า ยโอนความรู้ สู่
เกษตรกรเพื่อปรั บกระบวนทัศน์ ในการประกอบอาชี พอย่ างเหมาะสม และลดกระแส
ความตื่นตัวในการเปลีย่ นอาชีพ

ที มวิจยั ร่ วมกับเครื อข่ายกลุ่ มผูผ้ ลิ ตผลไม้คุณภาพ สหกรณ์ การเกษตรมะขาม จํา กัดและ
สหกรณ์ การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด กลุ่มผูผ้ ลิ ตมังคุ ดคุ ณภาพมะขาม กลุ่มผูผ้ ลิ ตมังคุ ดคุ ณภาพอ่างคีรี
กลุ่มผูผ้ ลิตมังคุดคุณภาพวังแซ้ม กลุ่มผูผ้ ลิตมังคุดคุณภาพฉมัน เครื อข่ายผูผ้ ลิตมังคุดคุณภาพตําบล
พลวง ตําบลตะเคียนทอง ตําบลชากไทย และทายาทเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ
จํากัด นอกจากนี้ ยังมี สมาชิ กจากสหกรณ์ การเกษตรเมืองขลุ ง จํากัดมาร่ วมเรี ยนรู ้ อีกด้วย รวม
ผูเ้ ข้าร่ วมเวที รวมทั้งสิ้ น 42 คน สื บเนื่ องจากการขับเคลื่ อนเครื อข่ายกลุ่ มผูผ้ ลิ ตผลไม้คุณภาพให้
ความสําคัญในการจัดชุ ดความรู ้ การจัดการแปลงผลิ ตในระดับคนต้นนํ้า เรานํา ชุ ดความจากการ
ทํางานวิจยั ครั้งที่ผ่าน เปิ ดห้องเรี ยนธรรมชาติ เพื่อเผยแพร่ ปรับแนวความคิ ดในการจัดการแปลง
ผลิต เพื่อการทําการเกษตรที่ยงั่ ยืน
ผลทีไ่ ด้ จากการเปิ ดเวที
การจัดการคุ ณภาพผลผลิ ต เกษตรกรต้องมีการเตรี ยมความพร้อมต้นให้สมบูรณ์ ซึ่ งจะให้
ผลผลิ ตที่ มี คุ ณภาพ และมองอนาคตของพื ช ไปข้า งหน้า เรี ย นรู ้ ถึ ง ปั ญ หาของพื ช แต่ล ะชนิ ด ไม่
เหมือนกัน ต้องเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง มองไปอีก 10 ข้างหน้า ความสําคัญจึงอยูท่ ี่ชุดความรู ้ การ
ถอยอายุพืช การตัดแต่งกิ่ ง และทรงพุ่มไม้ผล ที่ป ระกอบไปด้วยมังคุ ด ทุ เรี ยน เงาะ ลองกอง นํา
กระบวนการตัด แต่ ง กิ่ ง ด้ว ยวิ ธี ถ อยอายุพื ช ไปใช้ใ นปี ที่ ผ่า นมา คื อ คุ ณ ณรงค์ อิ้ว หุ่ ย คุ ณ วิ ชั ย
ประกอบทรัพย์ และคุณมนัส พลคิดขึน้ มาแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ สภาพลําต้ น ปริ มาณผลผลิต
ขนาด นํ้าหนักก่อนและหลังการตัดแต่งกิ่ง โดยมีเนื้อหาดังนี้
นําวิธีการตัดแต่งกิ่งมาประยุกต์ใช้กบั สวนผลไม้ของตนเอง โดยตัดแต่งกิ่งใหญ่ที่ทบั ซ้อน
กันออก เพื่อให้แสงและอากาศเข้าถึงลําต้นได้สะดวก สังเกตเห็นได้วา่ กิ่งที่เหมือนใกล้จะหมดอายุ
กลับมีสภาพที่แข็งแรงขึ้น ต้นที่ตดั แต่งกิ่งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว สามารถแตกใบอ่อนรวดเร็ วกว่าปี ที่
ผ่าน ๆ มา”เก็บรวบรวมข้อมูลมาเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการตัดแต่งกิ่ง พบว่าลําต้นมีขนาดความ
สู งที่ลดลง กิ่งหลักมีจาํ นวนน้อยลง ระยะห่างระหว่างกิ่งเพิ่มมากขึ้น แสงสามารถเข้าสู่ ลาํ ต้นได้ 3
ทิศทาง เมื่อทรงพุม่ โปร่ ง ต้นจึงสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมไว้
ทําให้ทราบว่าขนาดความสู งที่เหมาะสมแก่การเก็บเกี่ยวผลผลิตคือความสู ง 4 เมตร จํานวนกิ่งเฉลี่ย
20 กว่ากิ่ ง ต้นทุนการผลิ ตลดลง ระยะเวลาในการจัดเร็ วขึ้น ค่าใช้จ่ายถูกลง ค่าแรงปั จจัยการผลิ ต
สุ ดท้ายได้ผลผลิตคุณภาพดี ดังนั้น หลักการ วิชาการ การแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง ไม่มีอะไร
ถูกหรื อผิด ขึ้นกับ เป้ าหมายของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
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กิจกรรมที่ 4. เปิ ดเวทีขยายผลการสร้ างกลุ่มผู้ผลิตผลไม้ คุณภาพ

ทีมวิจัยร่ วมกับสหกรณ์ การเกษตรมะขาม จํ ากัด เปิ ดเวทีเผยแพร่ ผลการศึ กษาวิจยั ให้แก่
เกษตรกรเพื่อขยายเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรเรี ยนรู้และเข้าใจแนวทางใน
การพัฒนาการผลิ ตและการตลาดของสหกรณ์ ภายใต้ “การขับเคลื่ อนการพัฒนาสหกรณ์บนระบบ
การค้าที่เป็ นธรรม” ปั จจัยที่เป็ นความกังวลต่อภาคการเกษตร มีเกษตรกรขนาดเล็กจํานวนมาก มี
ต้นทุนสู งและขาดการจัดการเชิ งธุ รกิจ การผลิ ตผลไม้ยงั ขาดความเข้าใจในการจัดการคุณภาพ ไม่
คํานึ งถึ งผูบ้ ริ โภค เกษตรกรก้าวไม่ทนั กับกลไกทางการตลาดสมัยใหม่ การผลิตยังเป็ นแบบดั้งเดิ ม
คือ มีการคละเคล้าผลผลิ ต ผูผ้ ลิ ตเป็ นรายเล็กรายน้อยไม่สามารถเข้าถึ งการตลาดได้ จึงมีคาํ ถาม
“สมาชิ กต้องการอะไรจากสหกรณ์” และ “สหกรณ์ตอ้ งการอะไรจากสมาชิ ก” เราจึงต้องมาร่ วมกัน
หาคําตอบ วางเป้ าหมายและหาทางเดิ นไปพร้ อมๆกัน เพื่อประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับ เพื่อสร้ าง
ความมัน่ คงในอาชีพการทําการเกษตร
เนื่องจากสหกรณ์ได้มีการเจรจาขยายตลาดกับคู่คา้ ในหลายตลาด ในแต่ละปี มีปริ มาณคําสั่ง
ซื้ อเพิ่มขึ้น แต่สหกรณ์ตอ้ งประสบกับปั ญหาด้านการบริ หารคําสั่งซื้ อเพื่อจัดส่ งผลไม้คุณภาพให้กบั
คู่คา้ ไม่เพียงพอ ทําให้สหกรณ์ตอ้ งบริ หารความเสี ยงด้านปริ มาณและราคา ที่สหกรณ์บริ หารจัดให้ได้
จุดคุ ม้ ทุ นในแต่ละวันด้วย การขยายเครื อข่ายกลุ่ มผูผ้ ลิ ตผลไม้คุณภาพ จึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
บริ หารธุ รกิ จรวบรวมผลผลิ ตของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในภาพรวมของการสร้างความมัน่ คงใน
อาชีพเกษตรกร
ผลทีไ่ ด้ จากการเปิ ดเวที
เปิ ดเวทีในครั้งนี้ ได้รับความสนใจมีเกษตรกรผูผ้ ลิ ตเงาะเข้าร่ วมเวที 55 ราย เกษตรกรที่เข้า
ร่ วมเวที ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญแนวทางการรวมกลุ่ ม เพื่อสร้ า งความเข้ม แข็ง เพื่ อให้ส ามารถ
ปรับตัวกับการแข่งทางการตลาดและปั ญหาราคาผลผลิตตกตํ่า โดยมีการรวมกลุ่มแยกเป็ นเกษตรกร
ที่อยูใ่ นพื้นที่ ตําบลปั ถวีและตําบลฉมัน 19 คน และเกษตรกรที่อยูใ่ นกลุ่มตําบลมะขามและตําบลอ่าง
คีรี 15 คน โดยกําหนดให้มีการเปิ ดเวทีปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาการผลิต การวางแผนผลิ ต
และวางแผนการตลาดร่ วมกับสหกรณ์ที่จุดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เครื อข่ายผูผ้ ลิตมังคุดคุณภาพตําบลชาก
ไทย โดยมีพ่อวิชยั ประกอบทรัพย์ เป็ นผูเ้ ปิ ดเวทีถ่ายโอนการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อสร้างจิตสํานึ ก
การรวมกลุ่มสร้ างความสัมพันธ์บนความเป็ นหนึ่งเดี ยวกัน พร้อมเดิ นทางร่ วมกัน พัฒนาจากความ
เป็ นเพื่อน สู่ การเป็ นคนครอบครัวเดียวกัน
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กิจกรรมที่ 5. การเปิ ดเวที ภาคีพนั ธมิตรภายใต้ โซ่ อุปทาน การกระจายผลไม้ ผ่านช่ องทาง
การตลาดต่ าง ๆ สู่ ผู้บริโภคอย่ างมีประสิ ทธิภาพ

ทีมวิจยั ได้ร่วมกับกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ สหกรณ์พนั ธมิตรทางธุ รกิจ แลกเปลี่ยนแนวทาง
พัฒนาช่ องการการตลาด โดยต้องการให้ทายาทเกษตรกรได้เรี ยนรู ้ และเข้าใจระบบตลาดสิ นค้า
เกษตร ซึ่ งปั จจุบนั มีการแข่งขันรอบด้าน การมุ่งสู่ การทําตลาดเชิ งสร้างสรรค์ ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค คู่คา้
จะเข้ามามีส่วนร่ วมกําหนดคุณภาพสิ นค้า หากทายาทเกษตรได้เรี ยน จากประสบการณ์ในการแสดง
หาโอกาสในการขยายช่ องทางการตลาดผลไม้คุณภาพ ก็จะทําให้เข้าใจและเข้าถึ งความจําเป็ นที่
จะต้องมีการปรับเปลี่ ยนแนวคิด ในการทําการเกษตร นํามาซึ่ งการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อให้เกิด
ความมัน่ คงในประกอบอาชีพเกษตรกร
การวางแนวทางในการพัฒนาระบบธุ รกิจเครื อข่าย ภายใต้ “โซ่ อุปทานผลไม้คุณภาพ ” การ
สร้าง Trust ต้นนํ้า ผูผ้ ลิตโดยคํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค จะมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาการผลิตให้เกิดความไว้วางใจในผลไม้คุณภาพ ตลาดในอนาคตจะอยูใ่ นมือผูข้ อง
ผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิตต้องยอมรับและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง จึงได้กาํ หนดแนวทางในการศึกพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค นํามาสังเคราะห์การขับเคลื่อนเครื อข่ายธุ รกิจ “เชิงคุณค่า”
ผลทีไ่ ด้ จากการเปิ ดเวที
กิจกรรมแสดงจําหน่ ายผลไม้ คุณภาพ ห้ างเดอะมอลล์ บางกะปิ
นายปรี ช า พวงพิกุลและนายสาโรจน์ ปลายพิกุล ทายาทเกษตรกร ได้ถอดบทเรี ยนกลุ่ ม
ลูกค้าซึ่ งส่ วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 25-50 ปี มี ศกั ยภาพในการซื้ อ โดยผูซ้ ้ื อคํานึ งถึ งคุณภาพความ
ปลอดภัย ซึ่ งปั จ จัย ด้ า นราคาไม่ ใ ช่ ต ัว แปรในการเสนอขายพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญของคุณภาพสิ นค้าเน้นความสดใหม่ ปลอดภัย และความสะดวกสบาย ผูบ้ ริ โภคต้องการ
ผลไม้ท่ีพร้อมรับประทานผูจ้ าํ หน่ายจึงต้องมีความรู ้และความเข้าใจในตัวผลผลิตที่จะเสนอขายลูกค้า
เทคนิคการขาย ในการเสนอขายต้องมีการจัดโปรโมชัน่ เพื่อกระตุน้ ยอดขาย
การจัดการสิ นค้าต้นทางของสหกรณ์ ตอ้ งมี การคัดเลื อกสิ นค้าคุ ณภาพจากเกษตรกรในเครื อข่าย
ผูผ้ ลิตคุณภาพโดยตรง เนื่องจากการที่สินค้าที่นาํ ไปขายในห้าง ความสําคัญจึงอยูท่ ี่คุณภาพและการ
กําหนดมาตรฐาน กลุ่มผูผ้ ลิตและสหกรณ์จะต้องเข้มงวดในการคัดเลือกสิ นค้าที่จดั ส่ งไปจําหน่าย
ปั ญหาที่พบ ลูกค้าขาดความเข้าใจในการทดสอบคุณภาพสิ นค้า พบว่าลูกค้ามีพฤติกรรมบีบผลผลิต
ทําให้ผลผลิตชํ้าได้รับความเสี ยหาย หรื อบางรายต้องการชิม ซึ่ งเป็ นต้นทุนในการขาย
แนวทางการแก้ ไขปัญหา
1.สหกรณ์ ควรมีการจัดทําสื่ อสร้ างความเข้าใจทําเอกสารเกี่ยวกับการสร้างความเชื่ อมัน่ ใน
สิ นค้าคุณภาพ
2. สร้างสื่ อนําเสนอการจัดการแปลงผลิตของเกษตร
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3. เสนอใบรับรองมาตรฐานเกษตรกร
4. ขาดความรู ้ ความเข้าใจในการจัดการวางสิ นค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
การจัดเก็บสิ นค้า สละเป็ นสิ นค้าสด ทําให้การจัดเก็บได้ยาก ผลผลิตมีความเสี ยหาย
กิจกรรมแสดงจําหน่ ายผลไม้ คุณภาพ ตลาดสุ ขใจ
นายวุฒิชยั ประกอบทรัพย์ และนายกษิดิส ปราบไพริ น ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ไปศึ ก ษาวิ ถี ตลาดสุ ข ใจเป็ นตลาดจํา หน่ า ยสิ น ค้า ที่ มุ่ ง เน้น ความปลอดภัย ผู ้ค ้า ขายในตลาดมี
จรรยาบรรณตลาดและมีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าที่ชดั เจน โดยจะมีจุดตรวจสารเคมี
ทุก 2 สัปดาห์ ตลาดสุ ขใจ จึงจัดเป็ นตลาดที่เจาะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายชัดเจน สิ นค้าที่นาํ มาจําหน่ายใน
ตลาด กําหนดราคาตามคุณภาพสิ นค้าสําหรับการนําผลไม้คุณภาพในจําหน่ ายพบว่า การเคลื่อนย้าย
ผลไม้ต้องมี ก ารเพิ่ม ศัก ยภาพในการบรรจุ เพื่อการขนส่ ง เพื่อป้ องกัน ความเสี ย หาย เนื่ องผลไม้
เสี ยหาย ทําให้ขายไม่ได้ราคา สําหรับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในตลาดเฉลี่ยประมาณ 100 คนต่อ
วัน ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มครอบครัว รักสุ ขภาพ พนักงานของโรงแรม ลูกค้ามีกาํ ลังซื้ อสู ง ผูบ้ ริ โภคมี
ความต้องการผลผลิตคุณภาพของกลุ่ม
กิจกรรมแสดงจําหน่ ายผลไม้ คุณภาพ ตลาดนํา้ หัวหิน
คุณสุ ดารัตน์ ได้แบ่งปั นประสบการณ์ ในการศึกษาโอกาสในการขยายช่ องการตลาด โดย
ได้มีโอกาสขายผลผลิต ให้กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติท้ งั จีน เกาหลี ไต้หวัน และได้เห็นเทคนิ คการขาย
สิ นค้า เช่นการนําเสนอสิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู้ รู ปแบบการพัฒนาสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ การรับรอง
รองมาตรฐาน ล้วนเป็ นสิ่ งสําคัญในการทําการตลาด
พ่ อวิชัยสรุ ปแนวคิด เกษตรกรสมาชิ กมีหน้าที่ผลิตตามความต้องการของตลาด โดยต้องมี
การวางเป้ าหมายร่ วมกับสหกรณ์ สหกรณ์มีหน้าที่ทาํ ตลาดวางแผนการตลาด พัฒนาไปควบคู่กนั เรา
ต้องทําให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจให้ได้ความยัง่ ยืนถึงจะเกิดการจัดการจึงเป็ นสิ่ งต้องขับเคลื่ อน แนวทาง
คือเกษตรกรควรลดปริ มาณผลผลิต เพราะถ้าแข่งขันในเรื่ องปริ มาณเราจะต้องสู ้กบั แรงงานและราคา
ปั จจัยการผลิต เนื่ องจากผลผลิตเราต้องเก็บทุกลูก เก็บทีละลูก งานวิจนั ของเราจึงมุ่งไปที่การจัดการ
ทรงพุม่ ชุดความรู ้น้ ีสมาชิกของเราก็ได้นาํ เอาแนวความคิดตรงนี้ไปปรับใช้แล้วก็เห็นประโยชน์

กิจกรรมที่ 6 เปิ ดเวทีกําหนดแผนการปฏิบัติงานวิจัย การบริ หารจัดการธุรกิจสหกรณ์
ภายใต้ โซ่ อุปทาน เพือ่ พัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจแก่ สหกรณ์ และกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ สร้ างพันธมิตรเครือข่ ายการผลิตและการตลาด

ที มวิจยั ตระหนักถึ ง สหกรณ์ เป็ นองค์ก รธุ รกิ จในระบบท้องถิ่ นที่ อยู่ใ นระดับ ที่ เป็ นที่
พึ่ ง พาของเกษตรกรในแต่ ล ะพื้ น ที่ ด ํา เนิ น งานของสหกรณ์ โดยเกษตรกรมุ่ ง หวัง ที่ ไ ด้รั บ การ
สนับสนุ นจากสหกรณ์ ทั้งด้านเงินทุน การประกอบอาชี พ ร่ วมถึงความมัน่ คงในการดํารงชี พในถิ่น
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ฐาน อย่างมี ความสุ ข การขับเคลื่ อนงานวิจยั จึงกําหนดแนวทางการศึกษาข้อมูลการบริ หารจัดการ
ธุ รกิ จรวบรวมผลไม้คุณภาพของสหกรณ์ ที่สามารถส่ งผลกระทบเชื่ อมโยงกับธุ รกิจสิ นเชื่ อ ธุ รกิ จ
จัด หาปั จ จัย การผลิ ต เพื่ อ ตอบสนองการประกอบอาชี พ การทํา สวนผลไม้คุ ณ ภาพที่ มี ส หกรณ์
การเกษตรในพื้นที่เป็ นองค์หลักในการสร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกรสมาชิ ก โดยเน้นการพัฒนา
ระบบธุ รกิจเชิ งคุณค่าภายใต้โซอุปทานที่ขบั เคลื่อนธุ รกิจที่ทุกฝ่ ายได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็ น
ธรรม เพื่อการดํารงอยูข่ องผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง สร้างความมัน่ คงแก่เกษตรกรผูผ้ ลิตพืชอาหาร
ผลทีไ่ ด้ จากการเปิ ดเวที
การขับเคลื่ อนเครื อข่าย เชิ งพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต สวัสดิ การ สังคมอยู่อย่างเป็ นสุ ข
ร่ วมกันขาย ขายตรง สนับสนุ นให้มีการติ ดต่อสื่ อสาร กับผูบ้ ริ โภค โดยมีความต้องการให้ทายาท
เกษตรกรที่เข้ามาร่ วมเผยแพร่ กิจกรรมของกลุ่มเครื อข่าย มุ่งให้เกิดขยายชุ ดความรู ้แบ่งปั นสู่ เพื่อน
เกษตรกร ประชาสัมพันธ์ให้ผบู ้ ริ โภค/คู่คา้ ได้เข้าถึงกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพเพื่อให้เกิ ดการขยาย
ช่ องทางการตลาด การรวมกันขายโดยวิธีการสหกรณ์ มีการบริ หารจัดการปริ มาณ/คุณภาพ การ
สร้างตลาดของเกษตรกรผ่านสหกรณ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ แนวทางในการบริ หารจัดการห่ วงโซ
อุปทานผลไม้ ของสหกรณ์ อันนํามาซึ่ งความมั่นคงในอาชชี พเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารและความ
มั่นคงของสหกรณ์ ในการดําเนินธุรกิจเพือ่ มวลสมาชิ ก
1 .เกิดการเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการแปลงผลิตโดยการจัดเก็บข้อมูลในแปลงผลิตมาวิเคราะห์
ความสามารถในการบริ ห ารจัด การแปลงผลิ ต การแบ่ ง สั ด ส่ ว นแปลงผลิ ต การลงทุ น ความรู ้
ความสามารถในการผลิตรายชนิดพืช การวิเคราะห์การลงทุน นํามากระบวนการให้ชดั เจนเกษตรกร
มีตน้ ทุนการผลิตน้อยลง ลดการจัดการ (ความสู ญเสี ยแรงงาน/การใช้ปัจจัย ) สามารถก้าวสู่ การเป็ น
ทายาทเกษตรกรอย่างมัน่ ใจ พร้อมๆกับการเกิดความเชื่ อมัน่ ยืนหยัดในการเป็ นเกษตรกรผูผ้ ผู ้ ลิตพืช
อาหาร
2.เกิ ด การสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ (ผูบ้ ริ โ ภค-คู่ ค ้า )โดยคํา นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ รั บ รองคุ ณ ภาพ
ตรวจสอบย้อนกลับ มุ่งเน้นความปลอดภัย เกิ ดความไว้วางใจ กลุ่มเครื อข่ายได้ขนาดกลุ่มผูผ้ ลิตพืช
อาหาร จาก 8 กลุ่ม เป็ น 19 กลุ่ม ใน 2 อําเภอ โดยมุ่งสร้างจิตสํานึกในการพัฒนาการจัดการเพื่อให้
ได้ผลไม้คุณภาพ ควบคู่กบั การบริ หารจัดการแปลงผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP ควบคู่กบั การพัฒนา
จุ ดคัดแยกให้ไดมาตรฐาน GMP เพื่อส่ งมอบผลไม้คุณภาพให้แก่คู่ คา้ และผูบ้ ริ โภค โดยคํานึ งถึ ง
คุณภาพมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งผูบ้ ริ โภคและคู่คา้
ได้รับความเป็ นธรรม จากการส่ งมอบสิ นค้าคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม โดยจะนํามาซึ่ งการขยาย
ตลาดได้อย่างยัง่ ยืน
3.เกิ ดการบริ หารจัดการธุ รกิ จรวบรวมผลิ ตที มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ มุ่งเน้น
ความสําคัญด้านการให้บริ การ สนับสนุ นอาชี พหลักของเกษตรกรในพื้นที่ดาํ เนิ นการให้เกิ ดความ
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มัน่ คง มัง่ คัง่ มีการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ เพิ่มพูนองค์ความ เกิดเครื อข่ายเรี ยนรู ้
แบ่งภูมิปัญหา วิชาการเกษตรก้าวหน้า สนับสนุ นปั จจัยการผลิต จัดหาช่องทางการตลาดหลากหลาย
ระดับ เพื่อเป็ นทางเลือกแก่เกษตรกรสมาชิ กอันเป็ นการเพิ่มความมัน่ คงอาชี พ นํามาซึ่ งความยัง่ ยืน
ของสหกรณ์ สมาชิกอยูด่ ี กินดี ด้วยวิธีการสหกรณ์
4. เกิดการผูกโยง – เครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้พฒั นาการผลิต
การสร้างเครื อข่ายคุณค่าผลไม้เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ความสัมพันธ์และการรับรู ้ใน
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ าย เป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญนําไปสู่ การพัฒนาที่ยง่ั ยืน การสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ จนสามารถดําเนิ นงานเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ผ่านขบวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การจัดการในแปลงผลิต การบริ หารจัดธุ รกิจ การ
สร้างสร้างพันธมิตรทางธุ รกิจ เกิดกระบวนการจัดการองค์ความรู ้ มุ่งพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน
พัฒนาสหกรณ์ สร้างเป็ นเครื อข่าย ก่อให้เกิดความสําเร็ จร่ วมกัน การศึกษาจากงานวิจยั ครั้งนี้
สามารถแยกประเด็นการสร้างเครื อข่ายคุณค่าผลไม้เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ออกเป็ น 2 กิจกรรม
กิจกรรมการสร้ างเครือข่ ายพัฒนา
1. สร้างเครื อข่าย(Network)พันธมิตรในการเผยแพร่ แนวคิดการพัฒนาการผลิตผลไม้
คุณภาพ
2. สหกรณ์ส่งเสริ มสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการมีส่วนรวมส่ งเสริ มการรวมกลุ่ม
กําหนดกิจกรรม สวัสดิการ เพื่อให้เกษตรกรทัว่ ไปได้เห็นถึงความแตกต่างของการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการผลิต
3. พัฒนาเครื อข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาระบบธุ รกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพ
4. สร้างกิจกรรมเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างกลุ่มผูผ่ ลิตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์อย่าง
ต่อเนื่อง
กิจกรรมการเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่ งขันในธุรกิจ
1. พัฒนาระบบคุณภาพการส่ งมอบสิ นค้า/บริ การ(การบริ หาร Value chain)
2. เพิ่มขีดความสามารถการจัดการธุ รกิจของสหกรณ์และกลุ่มเครื อข่ายผูผ้ ลิตผลไม้
คุณภาพ
3. สร้างความเข้มแข็งในการดําเนินธุ รกิจแบบองค์รวม ผูกโยงเครื อข่ายสหกรณ์ และกลุ่ม
ผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ
4. สร้างองค์ความรู ้และพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านการพัฒนาการผลิต และการพัฒนาธุ รกิจ
รวบรวมผลไม้คุณภาพโดยให้ความสําคัญการสร้างเครื อข่ายแบ่งปั น
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7. เปิ ดศู นย์ การเรียนรู้ “กลุ่มชาวสวนผลไม้ คุณภาพ”
ด้ว ยตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญในกระบวนการผลิ ต คุ ณ ภาพ ซึ่ งมี จุ ด มุ่ง หมายสํ า คัญ เพื่ อ
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน โดยมุ่งหวังให้
เกษตรกรภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรบนกระบวนการบริ หารจัดการที่ให้เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชน และพัฒนาสหกรณ์
สู่ การพัฒนาการผลิ ตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ ตรง ที่สามารถ
นํา มาประยุก ต์ใ ช้ต ามความเหมาะสมกับ แปลงผลิ ตของตนเอง มี ก ารช่ วยเหลื อ เกื้ อกู ล ระหว่า ง
เกษตรกรและสหกรณ์ ในการสนับสนุ นการพัฒนาการผลิ ต ขยายช่องทางการตลาด ซึ่ งจะนํามายัง
ความยัง่ ยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกร ผ่านการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่ นต่อไปให้มาสนใจ
ในการประกอบอาชี พ การเกษตร มุ่ ง พัฒ นาระบบการผลิ ต ผลไม้คุ ณ ภาพให้ เ หมาะสมตาม
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้ มแข็ง
สร้ างรายได้

สร้ างความมั่นคงในอาชีพ
 แบ่ งปัน
 เกือ้ กูล

เครือข่ าย
ผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ

สร้ างสังคมเกษตร
สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข

ภาพที่ 7 เป้ าหมายเครื อข่ายผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ

กระบวนการวิจยั 34

สั งคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข
มีความเสมอภาค เป็ นธรรม
มีภูมิคุ้มกันต่ อการเปลีย่ นแปลง

คุณค่ า/
วิสัยทัศน์

การเกษตรยัง่ ยืน ความมัน่ คง
เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

ผู้มสี ่ วน
เกีย่ วข้ อง

มิติด้าน
กระบวน
การ
ภายใน

เกษตรกรมืออาชีพ
การทําการเกษตรทีม่ ีผลิตภาพสู ง
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

การทําการเกษตรอย่ างมีแบบแผน
ขีดความสามารถของสหกรณ์

มิติด้าน
การเรียนรู้
และ
พัฒนา

เกษตรมีภูมคิ ุ้มกัน

ทุนทางสังคม (เครือข่ ายคุณค่าผลไม้ )
ภาพที่ 8 แนวทางสร้างเครื อข่ายคุณค่าผลไม้
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บทที่ 5
การขับเคลือ่ นเครือข่ ายคุณค่าผลไม้ “คนต้นนํา้ ”
การขับเคลื่ อน “เครื อข่ายคุ ณค่าผลไม้ ระยะที่ 3” ภายใต้ชุดโครงการวิจยั การเชื่ อมโยงโซ่
อุทาน มีรูปแบบการดําเนิ นการวิจยั เชิ งพื้นที่ ผูกโยง “คนต้นนํ้า” กับ “คนกลางนํ้า สู่ ธุรกิจเชิ งคุณค่า
สร้างพันธมิตรทางธุ รกิจ สู่ คนปลายนํ้าที่มุ่งที่จะให้เกิ ดความยัง่ ยืนของเกษตรกรผูผ้ ลิ ตพืชอาหารที่
ยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ ยนทางการตลาด การพัฒนาระบบธุ รกิ จเครื อข่าย ภายใต้ “โซ่ อุปทาน
ผลไม้คุณภาพ ” การสร้าง Trust ต้นนํ้า ผูผ้ ลิตต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด ผูผ้ ลิตและ
ผูบ้ ริ โภค จะมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการผลิตให้เกิดความไว้วางใจในผลไม้คุณภาพ การส่ งผ่านการ
พัฒนาการผลิ ตผลไม้คุณภาพ จากคนรุ่ นเก่า สู่ คนรุ่ นใหม่ ปั ญหาข้อขัดแย้งทางความคิด การให้
ความสําคัญของระบบการจัดการคุณภาพผลผลิตอย่างมีเหตุ มีผล นําข้อมูลรอบด้าน ผ่านขบวนการ
เปลี่ยนถ่ายความศรัทธาต่ออาชีพเกษตรกรผูผ้ ลิตพืชอาหาร
การทํางานวิจยั เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 3 “ทีมวิจยั ต้องการจะนําเสนอความท้าทายของ
เกษตรกรผูผ้ ลิตพืชอาหารที่พร้อมจะยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด ภายใต้การเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ผ่านขบวนการขับเคลื่อนของเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ
ภายใต้การค้าที่ เป็ นธรรม การจัดการด้านการผลิ ตนับว่าเป็ นปั จจัยที่ ทีมวิจยั ให้ความสําคัญ การ
รวมกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ เพิ่มพูนองค์ความรู ้ ควบคู่กบั การใช้เวทีการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
กระบวนการผลิต เผยแพร่ ผลการศึกษาวิจยั ให้แก่เกษตรกรอย่างกว้างขวาง จึงทําให้เกิดการขยาย
เครื อข่าย เพื่อมุ่งที่จะให้เกษตรกรก้าวหน้า ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการผลิตทางกระบวนการ
ผลิตในระยะต้นนํ้า ซึ่ งเป็ นการช่วยเหลือตนเองในระดับแรก ทั้งนี้ทีมวิจยั มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายสําคัญ
เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของเกษตรกร การเสริ มสร้ าง ความเข้มแข็งของชุ มชน โดน
มุ่งหวังให้เกษตรกรภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรบนกระบวนการบริ หารจัดการที่ให้เกษตรกรมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชน พัฒนาสหกรณ์
ในส่ วนระยะเวลาที่ผา่ นมา ชุ ดความรู ้โครงการวิจยั เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 1พบว่า
ปั ญหาราคาผลผลิ ตตกตํ่า เกษตรกรประสบปั ญหาขาดทุ น มี หนี้ สิ น จากการเปิ ดเวที แลกเปลี่ ย น
เรี ยนรู ้ พบว่าในความเป็ นจริ ง ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นทั้งหมดไม่ได้เกิ ดจากผลผลิ ต แต่เกิ ดจากความไม่
เข้มแข็ง ความไม่เข้าใจ และการไม่ร่วมมือกันของตัวเกษตรกรเอง ประเด็นสําคัญอยูท่ ี่ การรวมกัน
ขายสร้างเครื อข่ายการผลิตเป็ นหัวใจหลัก ในอดีต “เราไม่ใช้ตลาดนําการผลิต” ทําให้ผลผลิตออกมา
ล้นตลาด รั ฐบาลต้องทุ่มงบประมาณมาช่ วยเหลื อทุ กปี เกษตรกรสมาชิ กผูผ้ ลิ ตต้องปรั บ เปลี่ ย น
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ “ระยะที่ 3
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แนวคิดใหม่ ถ้าอยูโ่ ดดเดี่ยวไม่รวมตัวกัน ก็จะขาดโอกาสในด้านต่างๆ ผลจาการขับเคลื่อนงานวิจยั
ระยะที่ 1 เกิ ดเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ สร้ างความเข้าใจซึ่ งกันและกัน เกิ ดการพึ่งพาตนเอง มีการ
แบ่งปั นมากขึ้น จนเกิ ดเป็ นความผูกผัน สร้ างเกาะป้ องกันตัวเอง ด้วยระบบสหกรณ์ ร่ วมกันเพื่อ
สร้างคุณค่า เชื่ อมโยงให้เกิ ดพลัง บนพื้นฐานของความเป็ นธรรม ในที่สุดทีมวิจยั ก็ได้เห็ นรู ปแบบ
การทําสวนผลไม้คุณภาพ ภายใต้กลุ่มผูผ้ ลิ ตผลไม้คุณภาพ 4 กลุ่ม ซึ่ งเป็ นกลุ่มนําร่ อง บนแนวทาง
การเชื่ อมโยงสู่ เครื อข่า ยธุ รกิ จรวบรวมผลไม้คุ ณภาพของสหกรณ์ การเกษตรเขาคิ ชฌกูฏ จํา กัด
พร้ อมที่ จะเป็ นแกนกลางในการขับเคลื่ อน อันจะก่ อให้เกิ ดผลดี ต่อเกษตรกรสมาชิ กผูผ้ ลิ ตผลไม้
คุ ณภาพ ข้อเสนอแนะ โครงสร้ างสหกรณ์ ก ารเกษตรในอนาคต ควรมี ก ารรวมกลุ่มผูผ้ ลิ ตผลไม้
คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรควรเข้ามาทําหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของสมาชิ กอย่างจริ งจัง เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายที่แท้จริ งในการจัดตั้งสหกรณ์
ในระยะที่ 2 การต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางด้านการ
พัฒนาการผลิต และการพัฒนาช่องทางการตลาดผลไม้ ไปยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด ซึ่ งมี
พื้นที่ดาํ เนินการเชื่อมต่อกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ที่เป็ นโมเดลต้นแบบ โดยการ
นําเอาชุ ดความรู ้ ตวั แบบการทําสวนผลไม้คุณภาพตามแนวทางการรวมกลุ่มผูผ้ ลิ ตผลไม้คุณภาพ
สร้ างเป็ นเครื อข่ายเวทีแห่ งการเรี ยนรู้ ในการพัฒนาการผลิตเชื่ อมโยง สู่ การวางแผนการผลิตและ
การตลาดร่ วมกัน ก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสหกรณ์การเกษตรทั้ง 2 แห่ ง มุ่งให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วม สร้างการเรี ยนรู ้แก่เกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร ให้สามารถคิดเป็ น
ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ด้วยแนวทางการพึงพาตนเอง ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เป็ นเครื่ องมือในการ
จัดการ ค้นหาองค์ความรู ้ ทั้งที่ มีอยู่เดิ มและความรู ้ใหม่ ได้มีการขับเคลื่ อนกลุ่ มผูผ้ ลิตผลไม้ใน 8
ตําบล 2 อําเภอ สามารถจําแนกพืชที่ผลิ ต รายชนิ ดพืช ปริ มาณและมูลค่า สถานภาพทางเศรษฐกิ จ
ของเกษตรกรในเครื อข่าย เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้มีการเปิ ดเวทีแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู ้ มุ่ง
ไปสู่ การพัฒนาการผลิ ตอย่างต่อเนื่ องทั้งด้านวิชาการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ ตรง สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับแปลงผลิตของตนเอง
ในการขับเคลื่อนงานวิจยั ในระยะที่ 3 พัฒนาศักยภาพของตนนํ้า โดยใช้แนวคิดการตลาด
เชิงสร้างสรรค์ (Co-Creation Marketing)ที่มีมุมมองการรังสรรค์ร่วมกันระหว่าง Producer และ
Consumer โดยมุ่งเน้นการผลิตผลไม้คุณภาพตามความ ต้องการผูบ้ ริ โภค (Market Driven)การตลาด
ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสําคัญในการสร้าง Cluster หรื อการรวมกลุ่ม Co-Creation เป็ นลักษณะการเชื่อมโยง
กันของคลัสเตอร์ ที่ไม่ใช่การเชื่อมของผูป้ ระกอบการกับซัพพลายเออร์ หรื อพาร์ ตเนอร์ เพียงด้าน
เดียว แต่ยงั เชื่อมไปถึงผูบ้ ริ โภคด้วย
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การพัฒนาระบบการผลิ ตผลไม้คุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคู่คา้ /ผูบ้ ริ โภค
ผ่ายกระบวนการ Co-Creation หรื อจะเรี ย กว่าเป็ นการร่ วมคิ ด ร่ วมสร้ า ง ร่ วมปฏิ บ ตั ิ เพื่ อให้
เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและต้องเผชิ ญกับสถานการณ์การ
แข่งขันทางการตลาด ตลอดจนผลตอบแทนต่อการลงทุนของเกษตรที่เกษตรกรควรจะได้รับภายใต้
ภาวะการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางวัตถุ ที่เกษตรกรไม่สามารถเลือกได้
บทบาทสําคัญในการพัฒนาเกษตรกร สหกรณ์ตอ้ งให้ความสําคัญและสนับสนุ น ส่ งเสริ ม
การประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเชื่ อมโยงธุ รกิจของสหกรณ์ ทําให้เกษตรมีรายได้และ
มีอาชีพที่ยงั่ ยืน ซึ่ งจะส่ งผลต่อฐานะของสหกรณ์ในที่สุด

1. กําหนดกรอบแนวทางในการขับเคลือ่ นโซ่ อปุ ทานต้ นนํา้

เนื้ อหาในบทนี้ ต้องการนําเสนอการจัดการโซ่ อุปทาน การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้
คุณภาพมุ่งเน้นที่จะเจาะลึกแปลงทายาทเกษตรกร โดยนําชุ ดความรู้จากคนรุ่ นเก่า ปรับประยุกต์กบั
การพัฒนาแปลงผลิตแบบมีระบบ คํานึงถึงการนําข้อมูลประวัติการผลิตรายชนิ ดพืช นํามาวิเคราะห์
สถานการณ์ การผลิ ต ให้ความสําคัญในการจัดการแปลงผลิ ตที่มีการปลู กพืชหลากหลายชนิ ดใน
แปลงผลิตเดียวกัน ทําให้จดั การยาก ต้นทุนสู ง
การสร้ า งรายได้อ ย่า งมั่น คง คื อ การพัฒ นาพื้ น ที่ การปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ การผลิ ต ของ
เกษตรกร ตามความเหมาะสมตามศักยภาพของเกษตรกรแต่ละราย การใช้ประโยชน์จากการใช้ที่ดิน
ทางการเกษตร เลื อกผลิ ต (มองตลาดเป้ าหมาย ) จัดสัดส่ วนแปลงผลิ ตมี การวางแผนการผลิ ต
“คํา นึ งถึ ง ตลาดทํา การผลิ ต” /เพื่ อให้เกิ ดความคุ ้มค่า จากการลงทุ นตลอดจน การบริ หารจัดการ
แรงงาน เกษตรกรต้องเข้าใจถึ งการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด ที่ผูผ้ ลิตให้ความสําคัญด้านคุณภาพ
และความปลอดภัย จึงมีความจําเป็ นที่เกษตรกรจะต้องมีการวางแผนการผลิต ผลิตสิ่ งที่ขายได้ และ
ขายในสิ่ งที่ผลิตได้ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เกิดโอกาสในการขยายช่ องทาง
การตลาด
การเก็บข้อมูลการผลิต โดยแยกรายชนิ ดพืช อัตราเฉลี่ยการลงทุนต่อไร่ ผลตอบแทนการ
ลงทุ น โดยเก็บ ใช้วิธี ก ารเก็ บ มู ล จากเกษตรกรพัฒนาเพื่ อ นํา ประกอบการตัด สิ น ใจปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรในเครื อข่าย มุ่งที่จะให้เกิดการขยายเครื อผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ
เครื อ ข่ า ยกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต ผลไม้คุ ณ ภาพ เปิ ดเวที ส ร้ า งกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด
ทัศนคติในการทําอาชีพเกษตรกร เปิ ดโอกาสให้เกษตรกรสมาชิกนําบุตร หลาน เข้ามาร่ วมเวทีสร้าง
ความเข้า ใจถึ ง ปั ญ หาการขาดแคลนผูส้ ื บ ทอด โดยใช้กิ จ กรรมที่ เ น้นการมี ส่ ว นในการส่ ง ผ่า น
ความสําคัญของการประกอบอาชี พเกษตรกร ความรู ้สึก ปั ญหาข้อขัดแย้งทางความคิดระหว่างการ
ส่ งผ่านรุ่ นต่อรุ่ น จากเกษตรกรรุ่ นเก่า สู่ เกษตรกรรุ่ นใหม่ ลูกหลานมีทศั นคติต่ออาชี พของพ่อแม่
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ค่านิ ยมทางการศึกษาที่ไม่มุ่งเน้นด้านการเกษตร ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากรุ่ นสู่ รุ่นอย่างเป็ น
ระบบ เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่คาํ นึงความสําคัญของระบบการจัดการคุณภาพผลผลิต

2. การเปิ ดเวทีพบปัญหาทีส่ ะท้ อนการทําการสวนผลไม้

เมื่อลูกหลานช่วยทํางานในแปลงผลิต ผูใ้ หญ่ควรมีการพูดคุยแนะนําและปรับแนวคิดเข้าหา
กัน ควรให้โอกาสในการเรี ยนรู ้ การจัดการแปลงผลิต พ่อแม่มกั ออกคําสั่งให้ทาํ งานในแปลงผลิ ต
เหมือนสั่งคนงานในแปลง ควรมอบความไว้วางใจและ ควรจะให้ผลตอบแทนลูกเพื่อสร้างแรงจูงใจ
และมีทศั นคติที่ดีต่ออาชี พการเกษตร ควรเปิ ดโอกาสให้เด็กได้มีการเรี ยนรู ้และสร้างทัศนคติใหม่
ในการประกอบอาชีพเกษตร
การสร้ างสังคมซึ่ งเป็ นสังคมอีกรุ่ นหนึ่ ง ซึ่ งเราก็ยงั มองเห็ นปั ญหาอยู่ และยังมี ปัญหา
อื่นๆ ที่ทาํ ให้ผคู ้ นออกจากอาชี พเกษตรกร เช่ น ปั ญหาอุ ทกภัย ปั ญหาหนี้ สิน ราคาผลผลิ ตตกตํ่า
ดังนั้นถ้าหากขาดรุ่ นลูกรุ่ นหลานที่จะสานงานด้านเกษตรต่อก็จะทําให้เกิดปั ญหาอีกมากมายตามมา
เช่นปั ญหาเกี่ยวกับการขาดอาหาร เพราะเราเป็ นผูผ้ ลิตพืชอาหาร ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อภาคธุ รกิจ
ภาคการท่องเที่ ยว และภาคอุ ตสาหกรรม และเศรษฐกิ จโดยรวม สําหรั บปั ญหาหลักในตอนนี้ คือ
ขาดทายาทที่จะสานงานการเกษตร เนื่ องจากทัศนคติดา้ นการศึกษารู ปแบบใหม่ไม่ค่อยมุ่งเน้นด้าน
การเกษตร ซึ่ งรุ่ นพ่อรุ่ นแม่หากไม่มีการสานต่องานก็คงต้องทิ้งอาชี พเกษตรกร หากทายาทต้องการ
จะสานงานด้านการเกษตรต่อ จะดําเนินกิจกรรมอย่างไร และจะทําอย่างไรกับการแข่งขันในอนาคต
การร่ วมกลุ่มทายาทเกษตรกรต้องเกิดจากความสมัครใจพร้ อมที่ จะร่ วมเดิ นทางกับกลุ่ม
เครื อข่ายผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ เกิดการเรี ยนรู ้และปรับตัวที่จะทํางานรวมกัน บนแนวทางการพัฒนา
ระบบการผลิตผลไม้คุณภาพให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาและ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาด ตลอดจนผลตอบแทนต่อการลงทุนของเกษตรที่
เกษตรกรควรจะได้รับภายใต้ภาวะ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่านิ ยมทางวัตถุ ที่เกษตรกรไม่
สามารถเลือกได้อย่างมีเหตุ มีผล นําข้อมูลรอบด้าน ผ่านขบวนการเปลี่ยนถ่ายความศรัทธาต่ออาชีพ
เกษตรกรผูผ้ ลิตพืชอาหาร เกิดการยอมรับ เกิดจิตรสํานึก รักษ์บา้ นเกิด รักษ์อาชีพเกษตรกร

3. เจาะลึกแปลงผลิตทายาทเกษตรกร

มุ่งเน้นการนําชุ ดความรู ้จากคนรุ่ นเก่า ปรับประยุกต์กบั การพัฒนาแปลงผลิ ตแบบมีระบบ
โดยนําข้อมูลจากการเก็บรวบรวมของทายาทเกษตรกรต้นแบบ คือนายวุฒิชยั ประกอบทรัพย์ ซึ่ ง
คํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องการนํา ข้อ มู ล ประวัติ ก ารผลิ ต รายชนิ ด พื ช ให้ ค วามสํ า คัญ ของการทํา
การเกษตรแบบยัง่ ยืน ยึดแนวทางภูมิแผ่นดิ น ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ เหมาะสมและเอื้ อต่อการ
พัฒนาการผลิตผลไม้รายชนิ ด ร่ วมกับภูมิสังคม ค่านิ ยมทางสังคมในพื้นที่การผลิต ภูมิปัญญาที่คน
รุ่ นเก่าได้ส่ังสมประสบการณ์ การผลิ ตพืช นํามาเป็ นข้อมูลในการใช้ตดั สิ นใจในการพัฒนาพื้นที่
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การปรับเปลี่ยนพื้นที่ การผลิตของเกษตรกร ตามความเหมาะสมตามศักยภาพของเกษตรกรแต่ละ
ราย การใช้ประโยชน์จากการใช้ที่ดินทางการเกษตร เลื อกผลิ ต (โดยมองตลาดเป้ าหมาย ) จัด
สัดส่ วนแปลงผลิต/ ความคุม้ ค่าจากการลงทุนตลอดจน ก ารบริ หารจัดการแรงงาน การวางแผนการ
ผลิต “คํานึ งถึ งตลาดนําการผลิต เกษตรกรต้องเข้าใจถึ งการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด ที่ผผู ้ ลิตให้
ความสําคัญด้านคุ ณภาพและความปลอดภัย จึงมีความจําเป็ นที่เกษตรกรจะต้องมีการวางแผนการ
ผลิตพืชแต่ละชนิ ดในแปลงผลิ ต ผลิ ตสิ่ งที่ขายได้ และขายในสิ่ งที่ผลิ ตได้ เพื่อมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค เกิดโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด นํามาซึ่ งรายได้และความยัง่ ยืนใน
อาชีพเกษตรกร
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลแปลงผลิ ต โดยการคัดเลื อกแปลงทายาทเกษตรกร จํานวน 2
ราย โดยการพิจารณา พฤติกรรมการผลิ ต ของเกษตรกรที่ให้ความสําคัญในการตัดสิ นใจผลิ ตที่ มี
ความแตกต่ างกันทั้งพื้นที่ เพาะปลูก ชนิ ดพื ช นํา มาใช้ใ นการเปิ ดเวที แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ระหว่า ง
เกษตรกร เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ นํามาประกอบการตัดสิ นใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การผลิตของเกษตรกรในเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ

4. แปลงผลิตที่ 1 การส่ งผ่ านทายาทเกษตร

นายวุฒิชยั ประกอบทรั พย์ อายุ 27 ปี สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี การจัดการทัว่ ไป
เป็ นบุตรชายนายวิชยั ประกอบทรัพย์ ทําการเกษตรในพื้นที่ 133 ไร่ ปลูกพืชหลายชนิ ดในแปลง
ผลิตเดี ยวกันซึ่ งยากต่อการบริ หารจัดการ เมื่อได้เข้าร่ วมงานวิจยั จึงให้ความสําคัญการเก็บข้อมูล
ตลอดขบวนการผลิต ทั้งการใช้ปัจจัยในการผลิ ต แรงงาน การเก็บเกี่ ยว การเคลื่ อนย้ายผลผลิ ตใน
แปลงผลิ ต ช่ วงระยะเวลาที่ ผลิ ตออกสู่ ตลาด เมื่ อทําการเก็บข้อมูลการผลิ ตพบว่า พืช แต่ละชนิ ด
ต้องการปั จจัยการผลิต ปุ๋ ย สารกําจัดศัตรู พืช การเข้าทํารายของศัตรู พืชแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกัน
จึงทําให้เกิ ดความสู ญเสี ย แล้วนําข้อมูลรอบด้านมาใช้ในการตัดสิ นใจลงทุ นโดยได้เริ่ ม
ปรั บ เปลี่ ย นผลิ ตใหม่ท าํ การแยกพื้นที่ ป ลู ก รายชนิ ดพืช ซึ่ ง เน้นการปลู ก พืช อาหารเป็ นพื ช หลัก
ประกอบด้วย เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรี ยน กล้วยไข่ ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราเป็ นพืชรอง เพื่อ
บริ หารความเสี่ ยงในแปลงผลิต ควบคู่กบั การสร้างงานให้แก่คนงานในแปลงผลิต (สู ตรการคํานวณ :
พืน้ ที่ จริ งแต่ ละพืช*100/133)

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ “ระยะที่ 3

ผลการดําเนินการวิจยั 40

ชนิดพืช

1. เงาะ
2.มังคุด
3.ลองกอง
4.ทุเรี ยน
5.กล้ วยไข่
6.ยางพารา
รวม

ตารางที่ 6 การแบ่ งสั ดส่ วนพืน้ ทีเ่ พาะปลูกในแปลงผลิต
พืน้ ที่
เพาะปลูก คิดเป็ น พืน้ ทีใ่ ห้ ผล คิดเป็ น
พืน้ ทีย่ งั ไม่ ให้
(ไร่ )
(%)
ผลิต(ไร่ )
(%)
ผลผลิต
(ไร่ )
3
2%
3
2%
0
35
26%
27
20%
8
20
15%
20
15%
0
40
30%
10
8%
30
5
4%
5
4%
0
30
23%
30
23%
0
133
100 %
95
72 %
38

ทีม่ า: ข้ อมูลการแบ่ งแปลงผลิตของ นายวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ ปี การผลิต 2554/2555

จากข้อมูลทั้งหมดนํามาแสดงในรู ปแบบแผนภูมิได้ดงั นี้

ภาพที่ 9 การแบ่งสัดส่วนพืชที่เพาะปลูกแยกตามรายชนิดพืช

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ “ระยะที่ 3

คิดเป็ น
(%)
0
6%
0
22%
0
0
28 %
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การแบ่งสัดส่ วนในแปลงผลิ ตนับว่าเป็ นขั้นตอนแรกที่เกษตรกรต้องคํานึ งเพื่อให้สามารถ
บริ หารจัด การแปลงผลิ ต ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปั จ จัย สํ า คัญ ในการขับ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต ต้องมองเป้ าหมายตลาด มีการกําหนดตําแหน่งตลาด ใช้พ้ืนที่ใน
แปลงผลิ ตให้เหมาะสมกับศักยภาพในการบริ หารจัดการ ด้านเงินทุน แรงงานที่มีอยู่ในแปลงผลิต
สภาพพื้นที่ ชนิ ดดิ นที่เหมาะสมกับพืชชนิ ดใด สภาพภูมิอากาศ แหล่งนํ้า ความรู ้ ความชํานาญ ภูมิ
ปั ญญา ประสบการณ์ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเลือกจัดการแปลงผลิตรายชนิดพืช
จากนั้นจัดเก็บข้อมูลปริ มาณผลผลิ ต นําข้อมูลปริ มาณผลผลิ ตที่ จาํ หน่ ายได้ในแปลงราย
ชนิ ดพืช ในพื้นที่ ให้ผลผลิ ตแล้ว เปรี ยบเที ยบรายได้จากการจําหน่ ายต่อไร่ และราคาถัว่ เฉลี่ ยต่ อ
กิโลกรัมนําข้ อมูลมาทําการถ่ วงนํา้ หนัก เพื่อใช้ ตัดสิ นใจแบ่ งสั ดส่ วนแปลงผลิ ตจากข้ อมูลที่ เก็บได้
โดยต้ องคํานึงถึงความชํานาญและการบริ หารความเสี่ ยงของพืชแต่ ละชนิด
ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในข้อมูลดังกล่าว จึงนํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบสัดส่ วนจํานวนพื้นที่
เพาะปลูกที่ให้ผลตอบแทนต่อไร่ ต่อไปนี้
ตารางที่ 7 การเปรี ยบเทียบสั ดส่ วนปริมาณผลผลิต รายได้ ต่อไร่ ราคาถั่วเฉลีย่ ต่ อกิโลกรัม
พืน้ ที่ ปริมาณ คิดเป็ น รายได้
ปริมาณ
พืน้ ที่ รายได้ / ราคาเฉลีย่ /
ชนิดพืช ให้ ผล ผลผลิต
(%)
(บาท) ผลผลิต/ไร่ เพาะปลูก
ไร่
กก
(ไร่ ) (ตัน)
(ตัน)
(ไร่ )
(บาท) (บาท)
เงาะ
3
8
10%
84,163
2.7
1
28,054
9.82
มังคุด
27
18
22% 618,465
0.7
1
22,906 35.40
ลองกอง
20
21
25% 493,914
1.1
1
24,904 22.64
ทุเรี ยน
10
20
24% 606,863
2
1
30,343 29.83
กล้ วยไข่
5
5
6%
174.440
1
1
35,000 35.00
ยางพารา 30
11
13% 677,185
0.4
1
24,580 61.45
รวม
95
83
100% 2,655,030
ทีม่ า: คํานวณจากข้ อมูลการจําหน่ าย ฤดูการผลิต มีนาคม – สิงหาคม 2555

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ “ระยะที่ 3
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จากข้อมูลทั้งหมดนํามาแสดงในรู ปแบบแผนภูมิได้ดงั นี้ (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 แสดงอัตราส่วนของปริ มาณผลผลิตที่จาํ หน่ายได้ในแปลงผลิตรายชนิดพืช ปี 2555

จากข้อมูลทั้งหมดนํามาแสดงในรู ปแบบแผนภูมิได้ดงั นี้ (ภาพที่ 11, 12, 13)

ภาพที1่ 1 รายได้รวมแยกรายชนิดพืชที่ได้จากการจําหน่าย ปี 2555
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ภาพที1่ 2 รายได้จากการจําหน่ายเปรี ยบเทียบต่อไร่

ภาพที1่ 3 เปรี ยบเทียบราคาถัว่ เฉลี่ยต่อกิโลกรัมรายชนิดพืชจากข้อมูลการจําหน่าย ปี 2555

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ “ระยะที่ 3
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เมื่อพิจารณาสัดส่ วนพื้นที่เพาะปลูก ปริ มาณผลผลิตที่ได้จากข้อมูลทั้งหมดนํามา
เปรี ยบเทียบพื้นที่เพาะปลูก ปริ มาณผลผลิต รายได้ ราคาถัว่ เฉลี่ย ที่ได้รับของพืชแต่ละชนิด ใน
แปลงผลิต พบว่า การจัดสัดส่ วนแปลงผลิต เกษตรกรให้ความสําคัญแบ่งแปลงพืชแตกต่างกัน ดังนี้

1. เงาะโรงเรียน

เงาะ โรงเรี ยน แบ่งแปลงผลิต 3 ไร่ ร้อยละ 2 ของพื้นที่ท้ งั หมด ให้ผลผลิต 8 ตันคิดเป็ น
ร้อยละ 10 ของปริ มาณผลผลิตในแปลงผลิต เฉลี่ย 2.7 ตันต่อไร่ ขายได้ 84,168 บาท ราคาถัว่ เฉลี่ย
26,514 บาทต่อไร่ พบว่าเกษตรกรได้รับราคาถัว่ เฉลี่ยจากการจําหน่ายเงาะโรงเรี ยน 9.82 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่ งพบว่าราคาตํ่าสุ ด เมื่อเปรี ยบเทียบกับพืชชนิดอื่นในแปลงผลิต เนื่องจากผลผลิตใน
แปลงออกจําหน่ายเดือนพฤษภาคม ซึ่ งเป็ นช่วงที่มีปริ มาณเงาะโรงเรี ยนกระจุกตัวทําให้ราคาตํ่า

2. มังคุด

ภาพที่ 14 ช่วงระยะเวลาในการจําหน่ายเงาะที่มีผลต่อราคา

มังคุด แบ่งแปลงผลิต 35 ไร่ ร้อยละ26 ของพื้นที่ ให้ผลผลิต 27 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 20 ของ
พื้นที่ให้ผลในแปลงผลิต ส่ วนพื้นที่ 8 ไร่ ปลูกระหว่างยางพารา พบปั ญหา ทําให้ไม่สามารถ
คํานวณปริ มาณผลผลิตได้ เนื่ องจากความสู ง และกิ่งก้านใบของต้นยางพาราปกคลุมต้นมังคุด จน
ทําให้แสงแดดลอดผ่านลงมาด้านล่างได้นอ้ ย ต้นมังคุดจึงขาดแสงแดด ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญใน
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ “ระยะที่ 3
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กระบวนการสังเคราะห์แสง เพื่อช่วยปรุ งอาหารไปหล่อเลี้ยงลําต้น ต้นมังคุดจึงไม่สามารถให้
ผลผลิตได้ ดังภาพด้านล่าง (ภาพที่ 15, 16)

ภาพที1่ 5 แปลงผลิตมังคุดในพื้นที่ 8 ไร่ ให้ผลผลิตน้อย เนื่องจากเกษตรกรทดลองปลูกระหว่างแปลงยางพารา

ภาพที1่ 6 การตัดแต่งกิ่ง ทําให้ง่ายต่อการจัดการ

สําหรับมังคุดที่สามารถจําหน่ายได้ 18 ตัน คิดเป็ นร้อยละ 10 ของปริ มาณผลผลิตในแปลง
ผลิตเฉลี่ย 0.7 ตันต่อไร่ ขายได้ 618,465 บาท ราคาถัว่ เฉลี่ย 22,906 บาทต่อไร่ พบว่าเกษตรกรได้รับ
ราคาถัว่ เฉลี่ยจากการจําหน่ายมังคุดได้ราคา 35.20 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่ งพบว่าราคาสู งสุ ด เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับพืชชนิดอื่นในแปลงผลิตกลุ่มพืชอาหาร
จากสถานการณ์จาํ หน่ายมังคุดในแปลงผลิตโดยการจัดเก็บข้อมูลการจําหน่ายในแต่ละช่วง
ระยะเวลา และขนาดการคัดแยกเกรดมังคุดคุณภาพ ทีมีผลต่ อราคาทีเ่ กษตรกรได้ รับจากการ
จําหน่ าย หลังจากที่ทาํ การถอยอายุดว้ ยการลดขนาดความสู งของต้นลง จนได้ระดับที่สามารถ
จัดการได้ง่าย พร้อมกับการตัดแต่งทรงพุม่ ให้โปร่ ง เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ พบว่า เกษตรกร
สามารถได้มงั คุดคุณภาพเพิม่ มากขึ้น และผลผลิตที่มีคุณภาพเกรดรองลดลง (ภาพที่17, 18)

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ “ระยะที่ 3
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ภาพที1่ 7 ช่วงระยะเวลาในการจําหน่ายมังคุดคุณภาพที่มีผลต่อราคา

ภาพที1่ 8 รายได้จากการจําหน่ายมังคุดตามการจัดเกรด ปี 2555

เมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่ วนผลการจําหน่ายมังคุ ดคุ ณภาพจากตัวอย่างของสมาชิ กกลุ่มผูผ้ ลิ ต
มังคุดคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี พบว่านายวุฒิชยั ประกอบทรัพย์ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต
แบ่งโซนการผลิต มีการจดบันทึกข้อมูลการผลิต ค้นหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต ปั จจัยการ
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ “ระยะที่ 3
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ผลิ ต ร่ วมถึ ง ปั ญ หาด้า นแรงงาน โดยมุ่ง เน้นการผลิ ตเพื่อให้ไ ด้ม งั คุ ดคุ ณภาพ มากกว่า ต้องการ
ปริ มาณมากแต่กลับมีมงั คุดตกเกรด ซึ่งมีผลต่อปั จจัยด้านราคา จึงให้ความสําคัญในการจัดการแปลง
ผลิ ตเพื่ อให้ได้ผลผลิ ตในช่ วงต้นฤดู การผลิ ตซึ่ งส่ งผลต่อปั จจัย ด้านราคาสู งถึ ง 100-120 บาทต่อ
กิโลกรัม
ตารางที่ 8 ข้ อมูลการรวบรวมและจําหน่ ายมังคุดคุณภาพ ย้ อนหลัง 3 ปี (2553-2555)
รายการ
มังคุด

ปี 2554
จํานวนเงิน
(บาท)

100,089.50
1,431.90
59,223.60
103,538.50
2,160.00
67,457.00
3,128.00
24,065.00

ราคา
เฉลีย่
(บาท)
37.91
39.66
37.41
30.02
72.00
22.01
50.45
32.01

จํานวน
ผลผลิต
(กก.)
3,901.00
3,623.20
5,080.90

11,616.70

361,093.50

31.08

12,605.10

595,632.80

7,322.20
749.80
1,341.00
1,163.50

135,673.20
5,936.50
11,845.50
1,670.00

18.53
7.92
8.83
1.44

4,045.40
2,228.50
1,917.20
419.40

10,576.50

155,125.20

36.72

รวมทั้งหมด 22,193.20 516,218.70
ราคาเฉลีย่
23.26 บาท
โดยรวม

23.26

มันร้อย
กากใหญ่
มันเล็ก
มันรวม
กากรวม
เบอร์รวม1
เบอร์รวม2
มันรวม +
มันแดง
รวมเกรด
คุณภาพ
ตกไซด์
ดอก
ดํา
แตก
รวม
เกรดรอง

จํานวน
ผลผลิต
(กก.)
2,640.50
36.10
1,583.30
3,448.50
30.00
3,064.50
62.00
751.80

ปี 2553
จํานวนเงิน
(บาท)

222,290.00
7,182.00
131,236.50
128,053.50

ราคา
เฉลีย่
(บาท)
60.31
34.78
45.08
30.93

107.50

7,525.00

70.00

47.25

11,050.00

496,287.00

102,836.60
17,428.50
13,499.50
1,351.00

25.42
7.82
7.04
3.22

4,723.50
1,244.50
311.50
240.50

104,227.50
14,154.00
3,231.00
565.50

8,610.50

135,115.60

15.69

6,520.00

122,178.00

18.74

21,215.60

730,748.40

34.44

17,570.00

618,465.00

35.20

338,120.00
184,885.80
72,627.00

34.44 บาท

ราคา
เฉลีย่
(บาท)
86.68
51.03
14.29

จํานวน
ผลผลิต
(กก.)
3,685.50
206.50
2,911.00
4,139.50

ปี 2555
จํานวนเงิน
(บาท)

35.20 บาท

จากข้อมูลทั้งหมดนํามาแสดงการเปรี ยบเทียบปริ มาณผลผลิตมังคุดคุณภาพในรู ปแบบ
แผนภูมิได้ดงั นี้ (ภาพที่ 19)
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ภาพที่ 19 แสดงข้อมูลการรวบรวมและจําหน่ายมังคุดคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี (2553-2555)

จากข้อมูลผลการจําหน่ายมังคุดคุณภาพเกรดส่ งออกต่างประเทศ ปี 2555 ปริ มาณ 11,050.00
กิโลกรัม มูลค่า 496,287 บาท ราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 44.91 บาท และเกรดในประเทศ ปริ มาณ
6,520.00 กิโลกรัม มูลค่า 122,178 บาท ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.74 บาท รวมปริ มาณผลผลิตทั้งสิ้ น
17,570.00 กิโลกรัม มูลค่ารวมที่ 618,465 บาท นายวุฒิชยั ประกอบทรัพย์ได้รับราคาเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 35.20 บาท ของปริ มาณผลผลิตทั้งหมด
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลการจําหน่ายมังคุ ดคุ ณภาพเกรดส่ งออก ปี 2554 ปริ มาณ 12,605.10
กิโลกรัม มูลค่า 595,632.80 บาท ราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 47.25 บาท และเกรดในประเทศ ปริ มาณ
8,610.50 กิโลกรัม มูลค่า 135,115.60 บาท ราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 15.69 บาท รวมปริ มาณผลผลิต
ทั้งสิ้ น 21,215.60 กิโลกรัม มูลค่า 730,748.40 บาท ราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 34.44 บาท ของปริ มาณ
ผลผลิตทั้งหมด
ปี 2553 มังคุดคุณภาพเกรดส่ งออกมีปริ มาณ 11,616.70 กิโลกรัม มูลค่า 361,093.50 บาท
ราคาเฉลี่ ยที่ กิโลกรัมละ 31.08 บาท และเกรดในประเทศ มี ปริ มาณ 10,576.50 กิโลกรัม มูลค่า
155,125.20 บาท เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.72 บาท รวมปริ มาณผลผลิตทั้งสิ้ น 22,193.20 กิโลกรัม มูลค่า
516,218.70 บาท สมาชิกได้รับราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 23.26 บาท ของปริ มาณผลผลิตทั้งหมด
นําข้ อมูลราคาถัวเฉลี่ยมังคุด ทั้ง 3 ปี (ปี 2553 กิโลกรัมละ 23.26 บาท ปี 2554 กิโลกรัมละ
34.44 บาท และปี 2555 กิโลกรั มละ 35.20 บาท) เมื่อวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่ า หลังจากการตัดแต่ งทรง
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พุ่ม ผลผลิตมังคุดมีคุณภาพเพิ่มมากขึน้ ถึงแม้ ปริมาณผลผลิตจะลดลง นั้นหมายความว่ าเกษตรกร
มีต้นทุนที่ลดลง ทั้งด้ านการใช้ ปัจจัยการผลิต แรงงานในแปลงผลิตและเวลาในการทํางานในแปลง
ผลิต สุ ดท้ ายราคาผลผลิตเฉลีย่ ดีขนึ้ เมื่อเทียบกับทุกปี

3. ลองกอง

ลองกอง แบ่งแปลงผลิต 20 ไร่ ร้อยละ15 ของพื้นที่ให้ผลผลิต ปริ มาณผลผลิตที่จาํ หน่ายได้
21 ตัน คิดเป็ นร้อยละ26 ของปริ มาณผลผลิตในแปลงผลิต เฉลี่ย 1.1 ตันต่อไร่ ขายได้ 493,914บาท
ราคาถัว่ เฉลี่ย 24,904 บาทต่อไร่ พบว่าเกษตรกรได้รับราคาถัว่ เฉลี่ยจากการจําหน่ายลองกองในราคา
22.64 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่ งราคาอยูใ่ นระดับที่ 3 เมื่อเปรี ยบเทียบกับพืชชนิดอื่นในแปลงผลิตในกลุ่ม
พืชอาหาร
เมื่ อศึ ก ษาข้อมู ล ลองกองทั้ง หมด นายวุ ฒิชัย ประกอบทรั พ ย์ ได้ใ ห้เหตุ ผลประกอบว่า
ลองกองได้รับการตัดแต่งกิ่ง และช่อดอกมาเป็ นอย่างดี ทําให้ได้ลองกองขนาดไซด์ตรงตามความ
ต้องการของตลาดเป้ าหมาย ผลผลิตจึงได้ราคาดี ดังนั้นการตัดแต่งกิ่ง และช่อดอก จึงเป็ นเรื่ องที่
เกษตรกรต้องตั้งเป้ าหมายตลาดให้ชดั เจน ซึ่ งเมื่อจัดการในระยะดอกได้ก็จะทําให้ผลผลิตมีปริ มาณ
เสี ยหายน้อยลงดังภาพ (ภาพที่ 20)

ภาพที่ 20 แผนภูมิแสดงข้อมูลช่วงระยะเวลาลองกองคุณภาพออกสู่ทอ้ งตลาด

4. ทุเรียน

ทุเรี ยนแบ่งแปลงผลิต 40 ไร่ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ท้งั หมด ให้ผลผลิต 10 ไร่ ร้อยละ 8 ของ
พื้นที่ให้ผลผลิต อีก 30 ไร่ กาํ ลังอยูใ่ นช่วงระยะเวลาการเจริ ญเติบโต มีปริ มาณผลผลิตที่จาํ หน่ายได้
20 ตัน คิดเป็ นร้อยละ24 ของปริ มาณผลผลิต เฉลี่ย 2 ตันต่อไร่ ราคาถัว่ เฉลี่ย 30,343 บาทต่อไร่ เฉลี่ย
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กิโลกรัมละ 29.83 บาท ขายได้ท้งั สิ้ น 606,863 บาท ซึ่ งทุเรี ยนเป็ นพืชที่สร้างรายได้สูงแต่เกษตรกร
ต้องบริ หารความเสี่ ยงจากการใช้ปัจจัยการผลิตสู ง ต้องดูแลเอาใจใส่ ตลอดเวลา เพราะทุเรี ยนเป็ น
พืชที่อ่อนแอเกิดโรคได้ง่าย เกษตรกรต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงผลิต ภายใน 20 ปี หรื อเกษตรกร
บางรายปลูกได้ไม่ถึง 10 ปี เกิดปั ญหาโรคระบาดในทุเรี ยน เช่น โรคผลเน่า หนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน
โรครากเน่าโคนเน่า ที่จะแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ทุเรี ยนได้รับความเสี ยหายอย่างหนัก
หรื อตายลงทั้งหมด เกษตรกรจึงจําเป็ นต้องลงทุนในแปลงผลิตใหม่ต่อไป ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอน
การเจริ ญเติบโตและการเกิดโรคในทุเรี ยนได้ดงั นี้ (ภาพที่ 21)
ปี ที่1

ปี ที่4 ปี ที5่

ปี ที่10

ปี ที่20เป็ นต้ นไป

ภาพที่ 21 แสดงช่วงระยะเวลาการให้ผลผลิตทุเรี ยน

จากรู ปภาพแสดงขั้นตอนการเจริ ญเติบโตของทุเรี ยน พบว่าในช่วงระยะการเติบโต คือปี ที่
1 ถึงปี ที่ 4 ทุเรี ยนไม่ตอ้ งตัดแต่งกิ่ง เพราะต้องการการเจริ ญเติบโต แต่ในฤดูฝน ต้องทําคันดินให้สูง
เพื่อไม่น้ าํ ขังใต้โคนต้น ซึ่ งทุเรี ยนไม่เกิดโรคมากนัก นอกจากช่วงแตกใบอ่อน โรคที่พบได้แก่ ใบ
ติด เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดง เมื่อพบโรคในทุเรี ยนเกษตรกรต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เพราะ
ต้นทุเรี ยนยังเล็ก สารเคมีจะสะสมและเข้าไปทําลายต้นทุเรี ยน
สําหรับช่วงให้ผลผลิตคือ ปี ที่ 5 เป็ นต้นไป โดยจะให้ผลผลิตสู งสุ ดในปี ที่ 10 แต่โรคที่พบ
ในทุเรี ยนจะเพิม่ มากขึ้น ซึ่ งได้แก่ โรคผลเน่า หนอนเจาะผลทุเรี ยน หนอนกินเม็ดทุเรี ยน เพลี้ยไฟ
ไรแดง เพลี้ยแป้ ง เพลี้ยหอย
สําหรับปี ที่ 20 ขึ้นไป ทุเรี ยนจะเริ่ มมีปัญหาลําต้นเริ่ มทรุ ดโทรม และโรคต่าง ๆ ในทุเรี ยน
จะเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า โรคผลเน่า หนอนเจาะผลทุเรี ยน หนอนกินเม็ดทุเรี ยน
เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยแป้ ง เพลี้ยหอย
ดังนั้น ยิง่ ทุเรี ยนมีอายุมากขึ้นเพียงใด เกษตรกรยิง่ ต้องใส่ การบริ หารจัดการในแปลงผลิต
เพิ่มมากขึ้น นายวุฒิชยั ประกอบทรัพย์จึงเตรี ยมความพร้อมรับมือกับปั ญหานี้ โดยมีวางโครงการ
ไว้วา่ จะทําการเพาะปลูกทุเรี ยนในระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี
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5. กล้วยไข่

จากเดิมที่นายวุฒิชยั ประกอบทรัพย์วางแผนผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่ งออก ใน
ระหว่างแปลงผลิตพืชหลัก เพื่อปลูกเป็ นพืชรอง เพิ่มพูนรายได้ สร้างความมัน่ คงในการประกอบ
อาชีพ โดยให้ความสําคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต การ
ปฏิบตั ิงานแปลง เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการตัดสิ นใจลงทุน โดยได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่
เครื อข่ายกลุ่มผลิตผลไม้คุณภาพ เกิดสังคมแห่งการแบ่งปั น นําไปสู่ การพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้
สามารถยืนหยัดในสภาวะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง “ทําอย่างไรอาชีพเกษตรกรจะมีความมัน่ คง”
มุ่งเน้นให้ตระหนักคิดและเห็นความสําคัญในสื บทอดอาชี พการทําสวนผลไม้จากรุ่ นสู่ รุ่น สร้าง
ความมัน่ ใจในอาชีพเกษตรกรชาวสวนผลไม้แก่ทายาทเกษตรกร
จัดทําฐานข้อมูลการผลิตเพื่อนํามาใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจลงทุน โดยในปี ที่ 1 มีการ
จัดการพื้นที่การผลิตกล้วยไข่ (Zonings) ออกเป็ น 3 โซน รวมจํานวน 1,472 ต้น มีตน้ ทุนรวมเป็ น
เงินทั้งสิ้ น 95,782 บาท คิดเป็ นต้นทุน 65.06 บาทต่อต้น จํานวนต้นที่เก็บเกี่ยวได้ 1,094 ต้น คิดเป็ น
ร้อยละ 74.32 และจํานวนต้นที่เสี ยหาย 378 ต้น คิดเป็ นร้อยละ 25.68 ของจํานวนต้นทั้งหมด ทําให้
ต้นทุนรวมคิดเป็ นต้นทุน 87.55 บาทต่อต้น
ปี 2552 สามารถเก็บเกี่ยวและจําหน่ายกล้วยไข่ มีปริ มาณรวมทั้งสิ้ น 5,932 กิโลกรัม รวม
มูลค่า 109,630 บาท ราคาเฉลี่ยรวมกิโลกรัมละ 18.48 บาท คิดเป็ นมูลค่า 100.53 บาทต่อต้น (กล้วย
ไข่ 1 ต้น จะเก็บเกี่ยว 1 เครื อ เฉลี่ยนํ้าหนัก 5.44 กิโลกรัม ต่อต้น/เครื อ) แบ่งออกเป็ นเกรดส่ งออก
รวมปริ มาณ 4,579 กิโลกรัม มูลค่า 105,884 บาท ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.12 บาท คิดเป็ นร้อยละ
77.19 ของปริ มาณเกรดส่ งออก และเกรดตกไซด์มีปริ มาณ 1,353 กิโลกรัม มูลค่า 3,746 บาท ราคา
เฉลี่ ยกิ โลกรัมละ 2.76 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.81 ของปริ มาณเกรดตกไซด์ มี กาํ ไรรวมหลังหัก
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 13,868 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.47 ของต้นทุนการผลิตรวม
ตารางที่ 9 ตารางข้ อมูลเปรียบเทียบแผนการผลิตกล้ วยไข่ ปี ที่ 1 และ 2
ปี ที่

จํานวน
ปลูก
(ต้ น)

ต้ นทุน
รวม
(บาท)

จํานวน
เก็บเกีย่ ว
(ต้ น)

ต้ นทุน
ต่ อต้ น
(บาท)

ปริมาณ
ผลผลิต
(กก.)

มูลค่ า
ผลผลิต
(บาท)

กําไร
รวม
(บาท)

กําไร
ต่ อต้ น
(บาท)

1

1,472

95,782

1,094

87.55

5,932

109,630

13,848

12.66

2/1

1,472

82,328

1,094

75.25

5,932

109,630

27,302

24.96

2/2

2,460

82,328

1,828

45.04

9,944

183,765

101,437 55.49

ทีม่ า: กลุ่มเครือข่ ายผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลชากไทย จันทบุรี
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จากตาราง เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลการผลิตกล้วยไข่ในปี ที่ 1 พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนตํ่าและมี
ต้นทุ นการผลิ ตสู ง แต่กล้วยไข่สามารถเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตได้ 3-4 ปี ดังนั้นเมื่อเปรี ยบเที ยบข้อมูล
แผนการผลิตในปี ที่ 2 ทั้ง 2 แผน (2/1 และ 2/2) พบว่า
1) แผนการผลิตปี ที่ 2/1 มี ก ารวางแผนกําลัง การผลิ ตเท่ าเดิ ม แต่มีตน้ ทุนการผลิ ตรวม
ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.04 หรื อมีตน้ ทุน 75.25 บาท ต่อต้น ลดลง 12.30 บาท ทําให้อตั ราผลกําไรที่
คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น 2 เท่า หรื อประมาณ 27,000 บาท หรื อคิดเป็ นกําไร 24.96 บาท ต่อต้น และ
คิดเป็ นร้อยละ 33.16 ของต้นทุนการผลิตรวม
2) แผนการผลิตปี ที่ 2/2 พบว่า มีการวางแผนขยายกําลังการผลิตโดยปลูกแทรกระหว่างแถว
กับผลไม้ชนิดอื่น โซนพื้นที่การผลิตรวมจํานวน 2,460 ต้น ซึ่ งต้นทุนการผลิตรวมปรับตัวลดลงร้อย
ละ 14.04 เหมือนกัน แต่ตน้ ทุนต่อต้นเพียง 45.04 ลดลงถึง 42.51 บาท ทําให้อตั ราผลกําไรที่คาดว่า
จะได้รับเพิ่มขึ้น 7 เท่า หรื อประมาณ 100,000 บาท หรื อคิดเป็ น 55.49 บาท ต่อต้น และคิดเป็ นร้อย
ละ 123 ของต้นทุนการผลิ ตรวม (ต้นทุนการผลิตรวมในปี ที่ 2 จะลดลงเนื่องจากจะไม่มีตน้ ทุนค่า
หน่อพันธุ์ ค่าเครื่ องมืออุปกรณ์ในการวางระบบนํ้า และค่ากระสอบห่อ)
การเปรี ยบเทียบต้นทุนการผลิ ตและคาดการณ์ ผลตอบแทนจากการลงทุนจะทําให้สามารถพัฒนา
ระบบการวางแผนการผลิ ตกล้วยไข่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การผลิ ตพืชเสริ มไม่ใช่เพียงเพื่อเพิ่ม
รายได้ของเกษตรกรสมาชิก แต่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่แรงงานได้ตลอดทั้งปี ส่ งผลให้
ลดปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้น แนวคิดการบริ หารจัดการ
สมัยใหม่เกษตรกรสมาชิ กจึงจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ และนํามาปรับประยุกต์ใช้ในการทําการเกษตรเชิ ง
ธุ รกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง
ทีม่ า : รายงานฉบับสมบูรณ์ เครือข่ ายคุณค่ าผลไม้ ระยะที่ 2 (นางศศิธร และคณะ)

เนื่ องจากการวางแผนปลูกกล้วยไข่ที่สามารถสร้ างรายได้ นายวุฒิชยั ประกอบทรัพย์ จึง
วางแผนการผลิ ตอย่างต่อเนื่ องจากชุ ดความรู ้ ที่ได้จากงานวิจยั ในระยะที่ 2 โดยตั้งเป้ าหมายขยาย
แปลงผลิตกล้วยไข่ และเมื่อทําการเก็บข้อมูลการผลิตและการจําหน่ายกล้วยไข่โดยการนําข้อมูลการ
วางแผนผลิตควบคู่กบั การวางแผนการตลาด พบว่า การผลิตกล้วยไข่สามารถทํารายได้ให้เกษตรกร
สู งกว่าพืชหลักอย่างเงาะโรงเรี ยนซึ่งประสบกับปั ญหาราคาตกตํ่าทุกปี เนื่ องจากโอกาสในการขยาย
ช่องทางการตลาดน้อย ผลผลิตเสี ยหายง่าย ต้องใช้ระบบการขนส่ งทางเครื่ องบินซึ่ งมีตน้ ทุนสู ง จาก
การจัดเก็บข้อมูลช่ องระยะเวลาจําหน่ ายกล้วยไข่เพื่อนํามาวางแผนการจัดการในแปลงผลิต และ
คํานวณช่วงระยะเวลาการจําหน่ายที่จะทําให้เกษตรกรได้รับราคา โดยนําข้อมูลการแบ่งแปลงผลิต 5
ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 4 ของพื้นที่ให้ผลในแปลงผลิต ให้ผลผลิต 5 ตันคิดเป็ นร้อยละ 6 ของปริ มาณ
ผลผลิตในแปลงผลิต เฉลี่ยกล้วยไข่ให้ผลผลิต 1ตันต่อไร่ ยอดขายรวม 174,440 บาท ราคาถัว่ เฉลี่ย
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34,888 บาทต่อไร่ พบว่าเกษตรกรได้รับราคาถัว่ เฉลี่ ยจากการจําหน่ ายกล้วยไข่ 34.88 บาทต่อ
กิโลกรัม (ภาพที่ 21)

6. ยางพารา

ภาพที2่ 2 ช่วงระยะเวลาจากการจําหน่ายกล้วยไข่คุณภาพ

ยางพารา เป็ นพืชพลังงานชนิ ดเดียวในแปลงผลิต โดยทําการเพาะปลูกบนพื้นที่ 30 ไร่
ร้อยละ23 ของพื้นที่ให้ผลผลิต ปริ มาณผลผลิตที่จาํ หน่ายได้ 11 ตัน คิดเป็ นร้อยละ 13 ของปริ มาณ
ผลผลิตในแปลงผลิต ขายได้ 677,185บาท เฉลี่ย 0.4 ตันต่อไร่ ราคาถัว่ เฉลี่ย 24,580 บาทต่อไร่
พบว่าเกษตรกรได้รับราคาถัว่ เฉลี่ย 61.45 บาทต่อกิโลกรัม (ภาพที่ 22)

ภาพที2่ 3 ช่วงระยะเวลาจากการจําหน่ายยางพารา

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ “ระยะที่ 3

ผลการดําเนินการวิจยั 54

นายวุฒิชยั ประกอบทรัพย์ ให้เหตุผลว่า ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้สูง แต่มี
ความผันผวนทางด้านราคาสู งเช่ นกัน ทําให้ตอ้ งบริ หารความเสี่ ยงตลอดเวลา อีกทั้งต้องใช้ระยะ
เวลานานถึ ง 7-8 ปี จึงจะสามารถกรี ดได้ ซึ่ งในปี แรกยางพารายังให้ปริ มาณผลผลิ ตที่ไม่แน่ นอน
โดยจะให้ปริ มาณผลผลิตที่ค่อนข้างคงที่ต้ งั แต่ปีที่ 9 เป็ นต้นไป และสามารถให้ผลผลิตได้ยาวนาน
แต่ หากยางพารามีอายุเกิน 25-30 ปี ต้ นยางจะให้ นํ้ายางน้ อย กรี ดแล้ วไม่ คุ้มค่ าแรง ค่าเสี ยเวลา ซึ่ ง
ปริ ม าณผลผลิ ตยางพาราจะออกสู่ ตลาดมากในช่ วงปลายปี ต่อเนื่ องจนถึ ง ต้นปี (ประมาณเดื อน
กันยายน ถึ งเดือนมิถุนายน ) เนื่ องจากเป็ นช่วงปลายฤดูฝน ดินมีความชุ่มชื้ น หลังจากนั้นผลผลิ ต
จะลดลงในช่ ว งเดื อ นมี น าคมและเมษายน โดยจะหยุ ด พัก หน้า ยางพาราในเดื อ นธัน วาคมถึ ง
กุมภาพันธ์ เพราะช่ วงฤดูหนาวต้นยางจะผลัดใบเก่าเพื่อแตกใบอ่อนใหม่อีกครั้ง ทําให้ได้น้ าํ ยาง
น้อยลง และไม่คุม้ กับค่าแรงงานในการกรี ด
นอกจากนี้ สถานการณ์ยางพาราในปั จจุบนั ยังมีความผันผวนอยูต่ ลอดเวลา ประกอบกับ
อุปสรรคด้านภัยธรรมชาติในพื้นที่แปลงผลิต ซึ่งอยูใ่ นช่องมรสุ มพายุฤดูร้อนพัดผ่านแปลงยางพารา
ติดต่อกันทําให้ตน้ ยางโคนล้มเสี ยหาย เกษตรกรต้องวิเคราะห์ขอ้ มูลรอบด้านเพื่อบริ หารความเสี่ ยง
ที่จะมีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ซึ่ งเกษตรกรต้องคํานึ งการตั้งค่าความคาดหวังรายได้จาก
การลงทุ น ความเสี ย งจากปั จ จัย แวดล้อ มที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยการนํา ข้อ มู ล รายได้ฤ ดู ก ารผลิ ต ปี
2554/2555 ผลตอบแทนจากแปลงยางพาราในแปลง 30 ไร่ 1,500 ต้น มีรายได้ 677,185 บาท ในปี นี้
เกิ ดความเสี ยหาย 200 ต้น คํานวณการคิดมูลค่า จากผลตอบแทนในระยะยาว 15 ปี เกษตรกรต้อง
สู ญเสี ยหายได้ที่คาดว่าจะได้รับ 585,240 บาท เฉลี่ยค่าเสี ยหาย 39,016 บาทต่อปี ปั จจัยเสี่ ยงนี้ ทาํ ให้
เกษตรกรต้องคิ ดค่าบริ หารความเสี ยจากปั จจัยที่ ทาํ ให้เกษตรกรต้องคิดค่าบริ หารความเสี ยงจาก
ปั จจัยการลงทุน เช่ น ค่าเสื่ อมราคาจากเครื่ องมือ อุปกรณ์ ค่าสู ญเสี ยจากผลผลิ ตเสี ยหาย จากปั จจัย
ราคา การติดผลและภัยธรรมชาติ
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ตารางที่10 ต้ นทุนการผลิตของนายวุฒิชัย ประกอบทรัพย์
มังคุด

ทุเรียน
พืน้ ที่ใช้
ไม่ ได้ ใช้
งาน
งาน

รายละเอียด

รวม
ทั้งสิ้น

เงาะ

พืน้ ที่ใช้
งาน

ไม่ ได้ ใช้
งาน

1. พืน้ ที่การเกษตร (ไร่ )

133

3

27

8

10

2. ปริมาณผลผลิต (ตัน)

83

8

18

0

3. ค่าแรงงาน
- แรงงาน
ในครอบครัว

123,910

3,609

32,482

- แรงงานจ้าง

394,784

3,609

- ปุ๋ ย

226,109

- เคมีการเกษตร
- นํ้ามันเชื้ อเพลิง +
ค่าไฟฟ้ า
- ค่าเสื่ อมราคา
เครื่ องจักร

ลองกอง

กล้ วยไข่

ยางพารา

30

20

5

30

20

0

21

5

11

9,624

12,030

36,090

24,060

6,015

0

32,482

9,624

12,030

36,090

24,060

6,015

270,874

5,639

50,752

15,038

56,391

37,594

9,398

32,500

112,776

3,383

30,451

9,023

11,278

33,835

22,556

2,250

0

40,000

902

8,120

2,406

3,008

9,022

6,015

1,504

9,023

320,000

7,218

64,963

19,248

24,060

72,181

48,120

12,030

72,180

1,217,579 24,360

219,250

64,963

81,203

243,609

162,405

37,212

384,577

4. ค่าปัจจัยการผลิต

ต้ นทุนรวม

18,797

ต้ นทุนต่ อไร่

9,155

8,120

8,120

8,120

8,120

8,120

8,120

7,442

12,819

ต้ นทุนต่ อกก

14.67

3.05

12.18

0.00

4.06

0.00

7.73

7.44

34.96

493,914

174,440

677,185

รายได้ รวม
กําไร

2,655,030 84,163
1,437,451 59,803

618,465

606,863

399,215

-64,963

525,660

-243,609

331,509

137,228

292,608

กําไรต่ อไร่

10,808

19,934

14,786

-8,120

52,566

-8,120

16,575

27,446

9,754

กําไรต่ อกก.

17.32

7.48

22.18

0.00

26.28

0.00

15.79

27.45

26.60

ทีม่ า: เก็บข้ อมูลจากการบันทึกประวัตกิ ารผลิต ปี 2554/2555

5. สถานภาพทางเศรษฐกิจ ในแปลงผลิต

ความยัง่ ยืนของการประกอบอาชี พการทําสวนผลไม้คุณภาพ เกษตรกรต้องมี การพัฒนา
ระบบการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรวมจึงต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด
ที่มีการแข่งขัน ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และความต้องการของแต่ละตลาด เพื่อนํามาวางแผนการ
ผลิต โดยคํานึ งถึ งผลตอบแทนจากการลงทุ นที่เกษตรกรควรจะได้รับ อันนํามาซึ่ งการกิ นดี อยู่ ดี
ดังนั้น เมื่อนําข้อมูลรายได้และต้นทุนการผลิตมาคํานวณหากําไรที่แท้จริ ง พบว่า การผลิตแบบแบ่ง
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สัดส่ วนพื้นที่ในแปลงผลิต ทําให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งนายวุฒิชยั
ประกอบทรัพย์ ได้ใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจแบ่งแปลงพื้นที่เพาะปลูกและเกษตรกรต้องคํานึ ง
ภูมิแผนดิ น ภูมิสังคม ร่ วมถึ งภูมิปัญญา ที่เหมาะสมกับแปลงผลิ ตในการตัดสิ นใจแบ่งสัดส่ วนที่
เหมาะสม โดยแบ่งเป็ นพืชอาหาร 87% และพืชพลังงาน 13% ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ทายาทเกษตรกร
ได้ให้ความสําคัญกับพืชอาหาร มากกว่าพืชพลังงาน โดยนําข้อมูลใช้ตดั สิ นใจบริ หารจัดการแปลง
ผลิตโดยมีการแบ่งพื้นที่เพาะปลูกอย่างชัดเจน เช่นทุเรี ยน มังคุ ด ลองกอง กล้วยไข่ เงาะโรงเรี ยน
เพื่อช่วยกระจายความเสี่ ยงจะที่จะเกิดขึ้นนั้น นํามาเป็ นจุดแข็งให้กบั เกษตรกรในเครื อข่ายเพื่อใช้ใน
การขับเคลื่อนกลไกโซ่อุทานด้านการพัฒนาแปลงผลิตของคนต้นนํ้า สามารถสร้างประโยชน์ให้กบั
เกษตรกรซึ่ งจะส่ งผลดีต่อการประกอบอาชีพที่มน่ั คงของชาวสวนผลไม้

6.วิเคราะห์ การคืนทุนในการบริหารจัดการแปลงผลิต

การวางแผนอย่า งมี ระบบนับ ว่า เป็ นปั จจัย สํา คัญอย่า งยิ่ง จากการที่ ที ม วิจยั ได้ใ ช้ข ้อมู ล
ตัวอย่างจากการดําเนิ นกิจกรรมในแปลงผลิตของ นายวุฒิชยั ประกอบทรัพย์ เมื่อนําข้อมูลทั้งหมด
ทุกรายพืชมาทําการวิเคราะห์ สถานการณ์ การคํานวณจุดคุ ม้ ทุนและการทํากําไรในแต่ละชนิ ดพืช
ของนายวุฒิชยั ประกอบทรัพย์ สามารถนํามาวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ตารางที่ 11 ประมาณการกระแสเงินสด 5 ปี
รายการ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

รายได้รวม

2,655,030.00

2,787,781.50

3,066,559.65

3,526,543.60

4,231,852.32

ค่าแรงงาน

518,694.00

544,628.70

599,091.57

688,955.31

826,746.37

ค่าปั จจัยการผลิต

698,885.00

733,829.25

772,267.93

888,108.11

1,065,729.74

กําไรรวม

1,437,451.00

1,509,323.55

1,695,200.16

1,949,480.18

2,339,376.21

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

เพิ่มผลผลิต (%)

0%

5%

10%

15%

20%

ผลผลิตเฉลี่ย,ตัน/ปี

83.00

87.15

95.87

110.24

132.29

เป้ าหมาย

เพิ่มค่าใช้จ่ายในแปลงผลิต
0%
5%
ทีม่ า: เก็บข้ อมูลจากการบันทึกประวัตกิ ารผลิต ปี 2554/2555 เป็ นปี ฐาน

5%

จากตารางประมาณการกระแสเงิ นสด 5 ปี เมื่ อนํา ข้อมูล มาทําการวิเคราะห์ การผลิ ตใน
แปลงผลิตปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 5 พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนสู งและมีตน้ ทุนการผลิตที่เพิ่มสู งขึ้นทุก
ปี ทั้งนี้ เนื่ องจากอัตราค่าแรงงานที่ ปรั บตัวสู งขึ้น ประกอบกับราคาปั จจัยการผลิตมีแนวโน้มเพิ่ม
สู งขึ้นทุกปี ในขณะที่พืชในแปลงของเกษตรกรมี อายุเพิ่มขึ้น ย่อมทําให้ผลผลิ ตที่ได้เพิ่มขึ้นอย่าง
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ต่อเนื่ องกันมากกว่า 20 ปี ซึ่ งเกษตรกรจะต้องให้ความสําคัญในการจัดการคุ ณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ควบคู่ไปด้วย
ตารางที1่ 2 ประมาณการต้ นทุนรวม 5 ปี
ปี
ที่

จํานวน
พืน้ ที่
(ไร่ )

ต้ นทุนรวม
(บาท)

ต้ นทุน
ต่ อไร่
(บาท)

ต้ นทุน
ต่ อก.ก.
(บาท)

ปริมาณ
ผลผลิต
(ก.ก.)

รายได้ รวม
(บาท)

กําไรรวม
(บาท)

กําไร
ต่ อไร่
(บาท)

กําไร
ต่ อก.ก.
(บาท)

1

133

1,217,579.00 9,155.00

14.67

83,000.00 2,655,030.00 1,437,451.00 10,808.00 17.32

2

133

1,278,457.95 9,612.00

14.67

87,150.00 2,787,781.50 1,509,323.55 11,348.00 17.32

3

133

1,371,359.50 10,311.00

14.30

95,870.00 3,066,559.65 1,695,200.16 12,745.87 17.68

4

133

1,577,063.42 11,856.00

14.31

110,240.00 3,526,543.60 1,949,480.18 14,657.75 17.68

5 133 1,892,476.11 14,229.00 14.31 132,290.00 4,231,852.32 2,339,376.21 17,589.30 17.68
ทีม่ า: เก็บข้ อมูลจากการบันทึกประวัตกิ ารผลิต ปี 2554/2555 เป็ นปี ฐาน

จากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้วา่ เมื่อคาดการณ์การผลิตในอีก 5 ปี ข้างหน้า พบว่า
1) แผนการผลิตปี ที่ 2 การวางแผนกําลังการผลิ ตเพิ่มมากขึ้ น ทั้งนี้ เนื่ องจากนายวุฒิชัย
ประกอบทรัพย์จะปรับเปลี่ยนแปลงผลิต โดยนําเงาะออกจากแปลงผลิต เพราะเงาะให้ผลผลิตพร้อม
กับมังคุ ด จึงทําให้ผลผลิตเงาะเกิดความเสี ยหาย เนื่ องจากปั ญหาด้านแรงงานในการเก็บเกี่ยว และ
ด้วยสถานการณ์ทางด้านอัตราค่าแรงงานที่จะปรับตัวเพิ่มสู งขึ้น 300 บาท โดยกําหนดใช้ต้ งั แต่วนั ที่
1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป ทําให้เกิ ดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มสู งขึ้น ต้นทุนรวมจึงปรับตัวเพิ่ม
สู งขึ้นตามไปด้วย
2) แผนการผลิตปี ที่ 3 มีการวางแผนต้นทุนการผลิตเพิ่มสู งขึ้น ในโซนพื้นที่เป็ นแปลงผลิต
ที่ปรับเปลี่ยนการผลิตเงาะโรงเรี ยนที่ให้ผลตอบแทนตํ่าไม่คุม้ กับการลงทุน เป็ นแปลงผลิตกล้วยไข่
โดยการปรับแปลงผลิตดังกล่าว ส่ งผลต่อต้นทุนการผลิตรวมเกิดการปรับตัวเพิม่ สู งขึ้น
3) แผนการผลิตปี ที่ 4 มีการวางแผนต้นทุนการผลิตเพิม่ สู งขึ้น ในโซนพื้นที่การผลิตใหม่ซ่ ึ ง
ต้นทุ นการผลิ ตรวมปรั บ สู ง ขึ้ น แต่ต้นทุ นการผลิ ตต่อกิ โลกรั ม ที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ น และกํา ไรต่ อ
กิโลกรัมที่คาดว่าจะได้รับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
4) แผนการผลิตปี ที่ 5 มีการวางแผนต้นทุนการผลิตเพิ่มสู งขึ้น เนื่ องจากโซนพื้นที่การผลิต
ทุเรี ยนที่ยงั ไม่ได้ใช้งานจะเริ่ มให้ผลผลิต จึงทําให้เกิดต้นทุนการผลิตรวมเพิ่มสู งขึ้น ทั้งค่าแรงงาน
และค่ า ปั จจัย การผลิ ต ปริ ม าณผลผลิ ต จึ ง เพิ่ ม สู ง ขึ้ น แต่ เมื่ อทํา การวิเ คราะห์ ต้นทุ นการผลิ ตต่ อ
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กิ โลกรั ม และผลกํา ไรต่ อกิ โลกรั ม แล้ว ทํา ให้ท ราบว่า อัตราผลตอบแทนต่ อกิ โลกรั ม ยัง คงที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลง
การเปรี ยบเที ยบต้นทุ นการผลิ ตและคาดการณ์ ผลตอบแทนจากการลงทุ นในแปลงผลิ ต
ล้วนเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรสมาชิ ก เพราะทําให้สามารถพัฒนาระบบการวางแผนการผลิ ตได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการผลิ ตพืชอาหารไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างรายได้ของเกษตรกรสมาชิ กเท่านั้น
แต่ยงั สามารถสร้ างงาน สร้ างรายได้ให้แก่แรงงานได้ตลอดทั้งปี ส่ งผลให้ลดปั ญหาการขาดแคลน
แรงงานในการผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้น แนวคิดการบริ หารจัดการสมัยใหม่เกษตรกรสมาชิ ก
จึ ง จํา เป็ นต้องเรี ย นรู ้ และนํา มาปรั บ ประยุก ต์ใ ช้ใ นการทํา การเกษตรเชิ ง ธุ รกิ จให้ส อดคล้องกับ
ศักยภาพของตนเอง
ถอยอายุพืช ตัดแต่งกิ่ง
ควบคุม อนาคตทรงพุ่ม

ข้อมูลการตลาด
รู้เขา

ปรับอายุพืช ทันอายุคน

ข้อมูลการผลิต
การจดบันทึก
รู้เรา

อยู่ดีมีสุข
ชาวสวนผลไม้
ยั่งยืน
ปลูกไม้ยืนต้น
อนุรักษ์
ดิน น้ํา ป�า

การแบ่งสัดส่วนการผลิต
ใช้หลัก พอดี พอประมาณ
ทุน แรงงาน เวลา

ภาพที่ 24 แนวคิดในการจัดการสวนผลไม้ คุณภพของนายวุฒิชัย ประกอบทรัพย์
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7. แปลงผลิตที่ 2 การส่ งผ่ านทายาทเกษตร

นางจรรยา พวงพิกุล ซึ่ งเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ทําการเกษตร
ในพื้นที่ตาํ บลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีเนื้ อที่ 100 ไร่ แบ่งสัดส่ วนในแปลง
ผลิตในการปลูกทุเรี ยน 80 ไร่ สละสุ มาลี 20 ไร่ ประสบปั ยญหาขาดผูส้ ื บทอดอาชี พ เนื่องจากมีบุตร
2 คน เมื่อทีมวิจยั ร่ วมกับสหกรณ์การเกษตรเปิ ดเวทีคน้ หาแนวทางการสร้างทายาทเกษตรกร จึงนํา
บุตรชายเข้าร่ วมเวที เนื่ องจากเกรงว่าในอนาคตจะสู ญเสี ยพื้นที่ทาํ การเกษตรนายปรี ชา พวงพิกุล
อายุ 27 ปี จบการศึกษาปริ ญญาโท สาขาพืชสวน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เริ่ มทําการเกษตรด้วยภาวะจําย่อม ไม่มีความสุ ข สับสนกับตัวเอง ขาดความรู ้ความเข้าใจ
ในการจัดการแปลงผลิต จึงทําให้ขาดความมัน่ ใจในอาชี พการเกษตร เนื่ องจากไม่ได้รับการย่อมรับ
จากพ่อและแม่ ที่มีความสามารถในผลิตมากกว่า และให้ความไว้วางใจลูกจ้างมากกว่าบุตร ซึ่ งอ่อน
วัยและขาดประสบการณ์
เมื่อได้เข้าร่ วมเวทีถ่ายโอนชุ ดความรู ้แนวทางการพัฒนาการผลิ ต การสร้างเครื อข่ายกลุ่ ม
ผูผ้ ลิ ตผลไม้คุณภาพ ได้แลกเปลี่ ยนความรู ้ ประสบการณ์ จากพ่อวิชัย ประกอบทรัพย์ พร้ อมกับ
บุตรชายนายวุฒิชยั ประกอบทรัพย์ และเพื่อนทายาทเกษตรกร เริ่ มสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตนเองได้
มากขึ้น และกล้าตัดสิ นใจในการพัฒนาการผลิ ต เริ่ มวางแผนการจัดการผลิ ตโดยการศึ กษาการ
จัดการในแปลงผลิต สละพันธ์สุมาลี ดูแลการตัดแต่งหน่อและการไว้กอเพื่อจะทําให้สละตกผลเร็ ว
ให้ความสําคัญวางแผนการผลิ ต ควบคู่กบั การวางแผนการตลาด ให้ความสําคัญในการผสมเกสร
สละ ซึ่ ง จะทําการติดแถบริ บบิ้น เพื่อใส่ รหัสโดยเขียนวันที่ /เดือน ที่ทาํ การผสมดอกมาติดบนก้าน
ดอกตัวเมีย เพื่อเกษตรกรจะสามารถ ตัดผลสละเมื่อผลมีอายุได้ 8 เดือน – 8 เดื อน 10 วัน ขึ้นอยูก่ บั
ปริ มาณลูกในต้นสละ ซึ่งวิธีน้ ีจะทําให้ได้สละคุณภาพมาตรฐาน มีรสชาติหวานอร่ อย โดยไม่ตอ้ งใช้
วิธีการชิ มสละทุกกระปุกก่อนตัดเช่นอดีต ที่ทาํ ให้เสี ยเวลาและรสชาติไม่สมํ่าเสมอ เปรี้ ยวไปบ้าง
หวานเกือบขมไปบ้าง ส่ งผลให้ผบู้ ริ โภคไม่มนั่ ในคุณภาพ เมื่อติดแถบริ บบิ้นแล้วจะทําการแคะผล
อ่อนสละสุ มาลีออกบ้าง เพราะผลอ่อนสุ มาลีที่มีปริ มาณมากเกินไป จะให้สละมีขนาดเล็กและยาว
ไม่มีคุณภาพ โดยจะแคะให้เหลือประมาณ 35 ผลต่อ 1 ช่อดอก จึงจะได้สละสุ มาลีคุณภาพ รู ปสวย
เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด สะดวกในการจัดเรี ยงและส่ งไปจําหน่าย
การจํา หน่ า ยสุ ม าลี ส่ ว นใหญ่ เ กษตรจะตัด สละขายส่ ง ให้ แ ก่ พ่ อ ค้า ในท้อ งถิ่ น หรื อ ส่ ง
จํา หน่ า ยให้ แ ก่ ผูแ้ ปรรู ป ทํา สละลอยแก้ว พฤติ ก รรมการจํา หน่ า ย ขาย ณ หน้า แปลงผลิ ต ของ
เกษตรกร หรื อแร่ ขายตลาดหนองคล้า ตลาดปากแซง ส่ งให้ร้านขายของฝากเจ้าประจํา ราคาจําหน่าย
30-60 บาท
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หากเปรี ยบเทียบราคากับการบริ หารจัดการในแปลงผลิตเพื่อให้ได้สละสุ มาลี คุณภาพ
นั้น ถือว่าราคายังไม่เป็ นแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาการผลิต จากปั ญหาในการส่ งเสริ มการพัฒนา
แปลงผลิตสละสุ มาลีเพื่อกําหนดมาตรฐานคุณภาพ ทําให้ทีมวิจยั ร่ วมกับทายาทเกษตรกรต้องการที่
จะศึกษาความเป็ นไปได้ในแนวทางการขยายช่องทางการตลาด โดยเปิ ดเวที เจรจาการขยายช่องทาง
การตลาดร่ วมกับห้างเดอะมอลล์ และลงมือปฏิ บตั ิจริ งโดยจัดกิ จกรรมการนําผลผลิ ตของเครื อข่าย
ในไปจําหน่ายเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ในผลไม้คุณภาพของกลุ่มเครื อข่ายผุผลิ ตผลไม้คุณภาพโอกาส
ในการนําเสนอขาย ร่ วมถึงศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลในวางแผนการจําหน่าย
ผลไม้คุ ณภาพของเครื อข่า ยกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตผลไม้คุ ณภาพ เพื่อสร้ างโอกาสและทางเลื อกใหม่ใ ห้แก่
เกษตรกร จากการศึ กษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสามารถจากนั้นได้มีการเป็ นข้อมูลการจําหน่ ายเพื่อ
เปรี ยบเทียบนํามาเปรี ยบเทียบกับช่องการการจําหน่ายเดิม
ตารางที1่ 3 แสดงการจําหน่ ายสละสุ มาลี ในแปลงผลิตของนายปรีชา พวงพิกุล
ช่ องทาง
ปริมาณ
ราคาเฉลีย่
จํานวนเงิน
การจัดจําหน่ าย
(กิโลกรัม)
(บาท)
(บาท)
The Mall
250
120
30,000
ตลาดนํา้ หัวหิน
150
100
15,000
ตลาดสุ ขใจ
150
120
18,000
สุ วรรณภูมิ
150
100
15,000
Makro
1,023
65
66,495
ตลาดภายในประเทศ
18,427
60
1,105,620
ผู้แปรรู ป(สละลอยแก้ ว)
20,000
50
1,000,000
รวม
40,150
2,250,115
จากข้อมูลในตารางที่ซ่ ึ งแสดงรายละเอียดการจําหน่ายสละสุ มาลีในแต่ช่องทางการจําหน่าย
สามารถนํามาสร้างแผนภูมิแสดงข้อมูลได้ดงั นี้ (ภาพที่ 25)
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ภาพที2่ 5 แผนภูมิแสดงราคาจําหน่ายสละสุมาลี

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการจําหน่ายสละสุ มาลีในห้าง The Mall และ
การขายตรงให้กบั ผูบ้ ริ โภค พบว่าผูบ้ ริ โภคพึงพอใจในคุณภาพของสละจากแปลงผลิต และยอมรับ
ราคาเสนอขาย แต่ในการนําผลผลิตไปขายตรงให้กบั ผูบ้ ริ โภค พบว่า มีส่วนเหลื่อมทางการตลาดที่
ต้องนํามาคํานวณเพื่อตัดเป็ นค่าใช้ในการขาย โดย ห้าง The Mall หักค่าบริ การหลังขายร้อยละ 28
บาท/กิโลกรัม ในส่ วนของอัตราค่าขนส่ ง โดยคํานวณจากการเช่าเหมารถบรรทุก 4 ล้อเฉลี่ย 5,000
บาท ต่อ 1 เที่ยว ซึ่งจะต้องบรรทุกไม่ต่าํ กว่า 135 ตะกร้าจึงจะบริ หารต้นทุนค่าขนส่ งได้ ขนาดบรรจุ
มังคุด/เงาะ/ลองกอง บรรจุ 18 – 20 กิโลกรัม ต่อ ตะกร้า สําหรับสละสุ มาลีบรรจุ 15 กิโลกรัม ต่อ
ตะกร้า (ซึ่ งสละจะมีตน้ ทุนค่าบรรทุกสู งเนื่องจากบรรจุใส่ ตะกร้าได้นอ้ ยกว่าผลไม้ชนิ ดอื่น) นํ้าหนัก
บรรทุกโดยรวม เฉลี่ย 2,500 กิ โลกรัม เมื่ออัตราค่าบรรทุกเฉลี่ยนํ้าหนักบรรทุก เท่ากับ 2 บาทต่อ
กิ โ ลกรั ม นอกจากนี้ ยัง มี ค่ า บริ หารจัดการที่ ต้อ งนํา มาคํา นวณเป็ นค่ า ใช้จ่า ยในการขาย เช่ น
ค่าแรงงานขนสิ นค้า ค่าติดต่อสื่ อสาร ค่าที่พกั ค่าจ้างพนักงานขาย ค่าบรรจุภณั ฑ์ ค่าสิ นค้าโปรโมชัน่
ค่าสิ นค้าเสี ยหายจากการเน่ าเสี ยจากการเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภค(บี บ กด ชิ ม) การบริ หารผลไม้
คงเหลื อ ในแต่ ล ะวัน ทั้ง หมดที่ เ กษตรกรต้อ งเรี ย นรู ้ เ พื่ อ นํา ความรู ้ จ ากประสบการณ์ ต รงมา
ประกอบการตัดสิ นใจในการทําตลาด พบว่าหากเกษตรกรไปทําการตลาด ก็จะทําให้ผลไม้ในแปลง
ผลิตเสี ยหายจากการเก็บเกี่ยวไม่ทนั ตามกําหนดเวลา จึงต้องทบทวนบทบาทหน้าที่อย่างรอบครอบ
ด้วย โดยคํานึงศักยภาพ ความสามารถของตนเอง
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ตารางที1่ 4 ช่ องทางการจัดจําหน่ ายสละสุ มาลีคุณภาพ
ช่ องทางการจัด ราคาขาย ค่ าบริการหลังขาย ค่ าจัดการ ค่ าขนส่ ง
จําหน่ าย
(บาท/กก)
(บาท/กก)
(บาท/กก (บาท/กก)
The Mall
120
33.60
2
3
ตลาดนํา้ หัวหิน
100
20
2
ตลาดสุ ขใจ
120
20
2
สุ วรรณภูมิ
100
20
2
Makro
65
ตลาด
60
ภายในประเทศ
ผู้แปรรู ป
50
(สละลอยแก้ ว)

คงเหลือ
(บาท/กก)
81.40
78
96
78
65
60
50

เมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นของรายได้จ ากการจํา หน่ า ยสละสุ ม าลี จํา แนกตามช่ อ งทาง
การตลาดและสัดส่ วนปริ มาณยอดการจําหน่ ายและราคาที่ได้รับ พบว่ารายได้จากการจําหน่ ายมี
สัดส่ วนแตกต่าง(ตารางที่ 12 )หากพิจารณาจําแนกการจําหน่ายตามช่องตลาดจะมีความแตกต่างกับ
ตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายที่นิคมบริ โภคสิ นค้าคุณภาพ เน้นความปลอดภัยและการ
รับรองมาตรฐาน จะมีสัดส่ วนรายได้สูง เช่ น ตลาดสุ ขใจ เมื่อหักส่ วนเหลื่อมทางการตลาดพบว่า
ได้รับราคาสู งสุ ด ถึง 96 บาท ห้าง The Mall 81.40 บาท ตลาดนํ้าหัว ตลาดสุ วรรณภูมิ 78 บาท แต่
เมื่อนําข้อมูลปริ มาณการจําหน่ายในแต่ละตลาดรวมพบว่า มีปริ มาณรวม 700 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อย
ละ 1.75 เมื่อเทียบกับยอดจําหน่ายให้กบั ห้าง Makro ตลาดท้องถิ่น ผูท้ าํ การแปรรู ป ซึ่ งเป็ นสัดใน
ปริ มาณการจําหน่ายรวมถึง 39,450 กิโลกรัมคิดเป็ นร้อยละ98.25 ซึ่ งเป็ นการจําหน่ายแบบขายส่ ง
ในราคา 50-65 บาท
เมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพบว่า สัดส่ วนทางการตลาดสําหรับห้างสรรพสิ นค้า
(Modern Trade และตลาดขายตรงยังมีน้อย เนื่ องจากเป็ นช่ วงการแสวงหาโอกาสในการขยาย
ช่ อ งทางการตลาดขายตรงสู่ ผู ้บ ริ โ ภค โดยสหกรณ์ ต้อ งเข้า เป็ นกลไกลในการเจรจากับ คู่ ค ้า
โดยเฉพาะการบริ หารคําสั่งซื่ อเพิ่มขึ้นเพื่อบริ หารจุดคุม้ ทุนค่าการตลาด เพื่อให้สามารถเพิ่มสัดส่ วน
การตลาดในห้าง The Mall เพิ่มปริ มาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ทําให้เกษตรได้รับราคาจําหน่ายเพิ่ม ซึ่ งจะ
ทําให้เกิ ดแรงจูงใจให้เกษตรกร เกิ ดการพัฒนาการผลิตสละสุ มาลี ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ทําให้
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ผูบ้ ริ โภคเกิดความเชื่ อมัน่ ในคุณภาพสิ นค้าสหกรณ์ โดยมีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ควบคู่กบั การสร้าง
แบรนด์ และการทําการส่ งเสริ มการตลาดอย่างต่อเนื่ อง จะสามารถขยายตลาด ก็จะทําให้เกษตรกร
สามารถเพิ่มปริ มาณสัดส่ วนการตลาดเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

8. การนําชุดความรู้ และปราชญ์ ชาวสวนผลไม้ ถ่ายโอนความรู้ สู่ เกษตรกร

เพื่อปรับกระบวนทัศน์ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม และลดกระแสความตื่นตัว
ในการเปลี่ยนอาชี พ เราเปิ ดห้องเรี ยนธรรมชาตินาํ ชุ ดความรู ้และปราชญ์ชาวสวนผลไม้ถ่ายโอน
ความรู ้สู่ เกษตรกรประกอบด้วย กลุ่มผูผ้ ลิตมังคุดคุณภาพมะขาม กลุ่มผูผ้ ลิตมังคุดคุณภาพอ่างคีรี
กลุ่มผูผ้ ลิตมังคุดคุณภาพวังแซ้ม กลุ่มผูผ้ ลิตมังคุดคุณภาพฉมัน เครื อข่ายผูผ้ ลิตมังคุดคุณภาพตําบล
พลวง ตําบลตะเคียนทอง ตําบลชากไทย และทายาทเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ
จํากัด นอกจากนี้ ยังมีสมาชิ กจากสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุ ง จํากัด เข้าร่ วมเรี ยนรู้ รวมผูเ้ ข้าร่ วม
เวทีรวมทั้งสิ้ น 42 คน จากการขับเคลื่อนเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพให้ความสําคัญในการจัด
ชุ ดความรู ้ การจัดการแปลงผลิ ตในระดับคนต้นนํ้า นําชุ ดความจากการทํางานวิจยั ครั้งที่ผ่าน เพื่อ
เผยแพร่ ปรับแนวความคิดในการจัดการแปลงผลิต เพื่อการทําการเกษตรที่ยงั่ ยืนการจัดการคุณภาพ
ผลผลิ ต เกษตรกรต้องมีการเตรี ยมความพร้อมต้นให้สมบูรณ์ ก็จะให้ผลผลิ ตที่มีคุณภาพ และมอง
อนาคตของพื ชไปข้างหน้า เรี ย นรู ้ ถึง ปั ญหาของพืช แต่ละชนิ ดไม่เหมื อนกัน ต้องเรี ยนรู ้ จากการ
ปฏิ บตั ิจริ ง มองไปอีก 10 ปี ข้างหน้า ความสําคัญจึงอยู่ที่ชุดความรู้ การถอยอายุพืช การตัดแต่งกิ่ง
และทรงพุ่มไม้ผล ที่ประกอบไปด้วยมังคุด ทุเรี ยน เงาะ ลองกอง นํากระบวนการตัดแต่งกิ่งด้วยวิธี
ถอยอายุพืชไปใช้ในปี ที่ผา่ นมา วิเคราะห์สภาพลําต้น ปริ มาณผลผลิต ขนาด นํ้าหนักก่อนและหลัง
การตัดแต่งกิ่ง ผ่านการบอกเล่าเรื่ องราวที่ได้ลงมือปฏิบตั ิ และผลที่เกิดขึ้น ร่ วมกันสร้างชุ มชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ดังนี้
วิธีการตัดแต่งกิ่ งมาประยุกต์ใช้กบั สวนผลไม้ โดยเริ่ มตัดแต่งกิ่ งใหญ่ที่ทบั ซ้อนกันออก
เพื่อให้แสงและอากาศเข้าถึ งลําต้นได้สะดวก สังเกตเห็ นได้ว่า กิ่งที่เหมือนใกล้จะหมดอายุกลับมี
สภาพที่แข็งแรงขึ้น ต้นที่ตดั แต่งกิ่งเสร็ จเรี ยบร้อย สามารถแตกใบอ่อนรวดเร็ วกว่าปี ที่ผา่ น ๆ มา”
การวางแผนก่อนการทํางานในแปลงผลิตโดยมีการกําหนดเป้ าหมายในการผลิตตั้งคําถาม
กับตัวเองว่า “ทําไม” เราถึงได้ผลผลิตมีคุณภาพน้อย เราจึงขายได้ราคาตํ่า ต้องรู ้วา่ เราต้องการอะไร
เราต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพในปริ มารณเท่าไหร่ หลังจากนั้นจึ งได้ดาํ เนิ นการตามแผนที่วางไว้
พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลมาเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการตัดแต่งกิ่ง พบว่าลําต้นมีขนาดความสู ง
ที่ลดลง กิ่ งหลักมีจาํ นวนน้อยลง ระยะห่ างระหว่างกิ่งเพิ่มมากขึ้น แสงสามารถเข้าสู่ ลาํ ต้นได้ 3
ทิศทาง เมื่อทรงพุม่ โปร่ ง ต้นจึงสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมไว้
ทําให้ทราบว่าขนาดความสู งที่ เหมาะสมแก่การเก็บเกี่ยวผลผลิ ตคื อความสู ง 4 เมตร จํานวนกิ่ ง
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เฉลี่ย 20 กว่ากิ่ง ต้นทุนการผลิตลดลง ระยะเวลาในการจัดเร็ วขึ้น ค่าใช้จ่ายถูกลง ค่าแรงปั จจัยการ
ผลิ ต สุ ด ท้า ยได้ผ ลผลิ ต คุ ณ ภาพดี ลดต้น ทุ น ให้ มี ร ายได้เ พิ่ม ขึ้ น ดัง นั้น หลัก การ วิ ช าการการ
แลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่อง ไม่มีอะไร ถูกหรื อผิด ขึ้นกับ เป้ าหมายของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
โดยสรุ ปแล้ว สาระสํ าคัญเป้าหมายของวิธีการถอยอายุพืช คือ ลดต้นทุนการผลิต ควบคุม
ทิศทางลําต้น ทรงพุ่ม ผลผลิ ต มองอนาคตพืช ตลอดจนสามารถวางแผนการผลิต ระยะเวลาเก็บ
เกี่ยว การจําหน่ ายผลผลิตได้ สิ่ งที่เห็ นชัดเจนที่สุดหลังจากนําความรู ้ มาปฏิบตั ิคือ ต้นทุนการผลิต
ลดลง เพราะการบริ หารจัดการแปลงทําได้สะดวกมากขึ้น จากเดิมใส่ ปุ๋ยเฉลี่ยต้นละ 3-5 กิโลกรัม
ลดเหลื อต้นละ 1 กิโลกรัม อีกทั้งแปลงผลิ ตยังเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน เนื่ องจากเก็บเกี่ ยว
ง่ายขึ้น จากขนาดความสู งของลําต้น ความโปร่ งของทรงพุม่ ทําให้เห็นผลผลิตได้ง่ายขึ้น เก็บเกี่ยวได้
เร็ วขึ้น ผลมีขนาดใหญ่ข้ ึนทําให้ได้เกรดส่ งออกเพิ่มขึ้น จึงเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดอย่างมาก
ปัญหาของเกษตรกรทีพ่ บก่ อนทําการตัดแต่ งกิง่ คือ
1. ต้นมีขนาดสู ง ทําให้ยากต่อการจัดการ ด้านต้นทุนการใช้ปุ๋ย การป้ องโรคและ
แมลง ด้านแรงงาน ด้านการป้ องกันศัตรู พืช และการเก็บเกี่ยว
2. กิ่งมีขนาดเล็ก ไม่แข็งแรง เนื่องจากต้นไม่เคยได้รับการตัดแต่งกิ่งอย่างถูกวิธี
3. ใบมีลกั ษณะหงิกงอ แห้งกรอบ เนื่องจากเป็ นโรคไรแดง เป็ นสัญญาณบอกเหตุ
เตือนว่าผลผลิตในปี ต่อ ๆ ไปจะไม่สมบูรณ์ มีขนาดเล็กลง ไม่ได้คุณภาพ ขายไม่ได้ราคา

ภาพที2่ 6 แสดงลักษณะใบมังคุดที่เป็ นโรคไรแดง

แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดคือ ต้องได้รับการตัดแต่งกิ่งโดยเร่ งด่วน เพื่อป้ องกันการระบาดของ
โรคและรักษาสภาพต้นให้สมบูรณ์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ขั้นตอนถอยอายุ โดยการตัดแต่ งกิง่ ทรงพุ่มมังคุด
1. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่งคือ ช่วงเช้า ในการตัดต้องตัดเฉี ยงเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น เพื่อลดการสู ญเสี ยนํ้าในลําต้น
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2. การตัดแต่งกิ่งจะต้องทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เพื่อป้ องกันต้นไม้ตื่นตระหนก โดยเริ่ ม
จากวิธีการยืนหันหลังให้โคนต้น หันหน้าออกไปยังกิ่งที่ตอ้ งการตัด เลือกตัดกิ่งที่เป็ นกิ่งขยะออก
ก่อน (กิ่งขยะ คือ กิ่งที่เคยให้ผลผลิตมาแล้ว)จากนั้นตัดกิ่งประธาน กิ่งรองออกด้านละ 1-5 กิ่ง โดย
ตัดสลับด้านกัน เพื่อเปิ ดช่องให้แสงส่ องผ่านเข้าไปในทรงพุม่

ภาพที2่ 7 แสดงการตัดแต่งกิ่ง ทรงพุม่ มังคุด

3. หลังจากนั้นตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออก (กิ่งที่ไม่สมบูรณ์ คือ กิ่งที่มีขนาดเล็กและห้อยลง
พื้นดิน) และตัดกิ่งที่ทบั ประสานกันออก เพราะกิ่งเหล่านั้นจะไม่แข็งแรง โดยไม่ตดั ติดกับโคนกิ่ง
มากนัก ตัดแต่เพียงปลายกิ่งเพื่อให้แสงเข้าถึง
4. เมื่อมีกิ่งแขนงเกิดขึ้นในทรงพุม่ ให้เลี้ยงไว้ก่อน เพราะกิ่งแขนงนั้นจะสามารถให้
ผลผลิตได้ และมีโอกาสเป็ นผลผลิตที่มีคุณภาพสู งกว่ากิ่งที่อยูต่ รงชายทรงพุม่ ซึ่งทรงพุม่ ที่โปร่ ง
แสงแดดส่ องผ่านทรงพุม่ จนถึงโคนต้น ทําให้ตน้ สามารถปรุ งอาหารไปหล่อเลี้ยงลําต้นได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

ภาพที2่ 8 กิ่งแขนงที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพในอนาคต

ขั้นตอนการตัดแต่ งกิ่งทุเรียน
สําหรับทุเรี ยนนั้นการตัดแต่งกิ่งถือเป็ นวิธีการลดต้นทุนการผลิต ทั้งเรื่ องค่าใช้จ่ายในการ
ใช้เชือกโยงและด้านแรงงานในการโยงกิ่ง การตัดแต่งกิ่งทุเรี ยนใช้กระบวนการวิธีเดียวกับมังคุด
แต่ระดับความสู งที่เหมาะสมในการให้ผลผลิตคือ 6 เมตร
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หลักการตัดแต่ งทรงพุ่ม
1. ต้นไม้ตอ้ งมองไปอีก 20-30 ปี ข้างหน้า ยังคงให้ผลผลิตอยูแ่ ละให้ตลอดทุกปี
2. เลือกกิ่งที่จะไว้ในอีก 20-30 ปี ควรมีเพียง 5-6 กิ่งตัดปลายกิ่งที่จะเอาไว้ เตรี ยมไว้เพื่อให้
กิ่งสั้นลง และกิ่งจะได้มีความสมบูรณ์
3. การไว้กิ่งไม่ควรไว้กิ่งแนวเดียวกัน ควรเลือกไว้สลับกิ่งเพื่อรับแสงแดด

รูปทรงการไว้

ทรงพุ่ม

รากแขนง
(ยึดลําต้ น)

ภาพที2่ 9 แสดงหลักการตัดแต่งทรงพุม่

รากฝอย (จะหาอาหาร
รอบๆโคนต้ นได้ เพียง
ระยะ 5 ชม. รอบราก
เท่านั้น)

ข้ อมูลเพิม่ เติม
กิ่ง
เปรี ยบได้กบั ท่ออาหาร
ใบ เป็ นเหมือนครัว คอยปรุ งอาหารเลี้ยง
ขี้ไก่ ให้ไนโตรเจน d
ขี้ววั ให้ฟอสฟอรัส K
อายุตน้ ไม้ยง่ิ มากการสร้างอาหารจะลดลง ควรลดกิ่งลงตามอายุตน้ ไม้
สิ่ งทีต่ ้ องสั งเกต
-ดูยอด เลือกยอดที่สมบูรณ์ ยอดอ้วน
-ดูแสง ให้ได้รับแสงทัว่ ทั้งต้น มีแสง มีแขยงตาม
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั “เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ “ระยะที่ 3

ผลการดําเนินการวิจยั 67

-ดูมุม ไว้กิ่ง ทํามุม 45 องศา เพื่อท่ออาหารส่ งได้ดี เลือกกิ่งใครสร้างไว้ อีก 5 ปี ข้างหน้า
ตัดเหลือไว้ 1 นิว้ แตกตา

ตัดชิ ดกิง่ ทําให้ ไม่ แตกตา

ภาพที3่ 0 แสดงทิศทางการตัดแต่งกิ่ง

เทคนิค
ไม่ควรตัดปลายกิ่ง เป็ นกิ่งให้ลูกนับอายุโครง นับข้อกิ่ง
หลักการตัดกิง่ ทีถ่ ูก
1.ไว้กิ่งที่อยูด่ า้ นบน ตัดกิ่งที่ช้ ีลงด้านล่างเพื่อให้กิ่งกระดกขึ้น ธรรมชาติตน้ ไม้ กิ่งบนจะข่มกิ่งล่าง
2.เลือกกิ่งประธานไว้ ต้องมองกิ่งที่แย่ออกข้าง

ไว้ กงิ่ เยือ้ งกัน ท่ อส่ งอาหารดีขนึ้

ภาพที3่ 1 แสดงหลักการไว้กิ่ง

\
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กิง่ สมบูรณ์ คาดว่ าจะให้ ลูก
กิง่ อาบตรงข้ อจะเป็ นตาดอก
สิ่ งทีค่ าดว่ าจะไม่ ดี

ภาพที3่ 2 แสดงการวิเคราะห์กิ่งก่อนทําการตัดแต่งทรงพุม่

ทุเรี ยน
- โน้มกิ่งลงประมาณ 45 องศา ให้ได้รับแสงแดดที่กิ่ง เพื่อให้ออกดอก
- ควรดึงกิ่งตอนใบอ่อน เพราะ กิ่งจะมีน้ าํ กิ่งจะได้ไม่ฉีก
- อายุ 2-3 ปี เป็ นอายุกิ่งเหมาะสมในการจัดทรงต้น
บันทึก
การคว้านกิ่งไม้ผล เพื่อไม่ให้น้ าํ และอาหาร ส่ งไปยังปลายกิ่ง (เปลือกไม้เป็ นทางเดินท่อนํ้า,
เนื้อไม้หรื อแก่นไม้ เพื่อพยุงต้น) ใช้ผงฟู 1 กก./นํ้า 100 ลิตร ป้ องกันราแป้ ง
วิธีการให้ นํา้
แหล่งอาหาร
องค์ประกอบกิ่งสัมพันธ์
ดิน
วัสดุรองรับต้นพืช
การให้น้ าํ แก่พืช
ใช้ในกระบวนการต่างๆ
นํ้า
สร้างผลผลิต
ภาพที3่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างดิน นํ้า และพืช
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ความต้ องการนํา้ ของพืช (Water Requirement)
พืช ต้องการนํ้าต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของพืช ขนาดทรงพุม่ และสภาพแวดล้อม
โดยพิจารณาจาก
- ปริ มาณใช้น้ าํ ของพืช = ค่าสัมประสิ ทธิ การใช้น้ าํ ของพืช (Kc) * อัตราการระเหยนํ้า
(Ep) * พื้นที่ได้ทรงพุม่ (อนุ โลมให้ใช้ระยะปลูก กว้าง * ยาว) (D ยกกําลังสอง)
ค่ า Kc
ช่ วงพัฒนาการของพืช
ทุเรี ยน
มังคุด
เงาะ
ผลไม้ อนื่ ๆ
1. พัฒนาด้านกิ่งก้าน
0.60
0.60
0.60
0.75
2. การชักนําการออกดอก
0
0
0/0.60
0
3. การพัฒนาการของดอก
0.75
0.75
0.75
0.75
4. การติดผล
0.50
0.75
0.75
0.75
5. การพัฒนาของผลอ่อน
0.60
0.80
0.80
0.75
6. การเจริ ญเติบโตผลอ่อน
0.85
0.85
0.85
0.85
7. การเริ่ มสุ กแก่
0.75
0.85
0.85
0.75
* การให้น้ าํ แก่พืชในปริ มาณที่นอ้ ย แต่บ่อยครั้งได้ประโยชน์มากกว่า การให้น้ าํ เท่ากันแต่นานวัน
ครั้ง เพราะรากพืชเกิดอาการสําลักนํ้า
9. การขับเคลือ่ นระบบการจัดการผลไม้ คุณภาพจากแปลงผลิตสู่ โรงคัดบรรจุถึงผู้บริโภค
ป�จจุบนั ผู�
้ บริ โภคเริ่ มตระหนักในเรื่ องความปลอดภัยของอาหาร มีความต�องการ
เฉพาะอาหารที่ มีความปลอดภัย ทําให�ผู�
้ นําเข�าหรื อผู�ค�าปลี กต�องดําเนิ นการตาม
ความต�องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งห�างสรรพสิ นค�าใหญ�หลายแห�งให�การยอมรับสิ นค
�าที่ได�รับการรับรองแหล�งผลิต (GAP) โดยระบบสากลเชื่ อมั่นในการตรวจสอบรับรองที่ต
�นทาง (จากแหล�งผลิต) และต�องตรวจสอบ ย�อนกลับถึงที่มาของผลไม้ ได�เมื่อผลไม้ มี
ปัญหา ประเทศจีนซึ่ งเป�นตลาดใหญ�ของผลไม�จากประเทศไทยยื่นเงื่อนไขให�ผลไม�
หลายชนิ ดที่ส�งออกจากไทยต�องได�รับการจดทะเบียนสวนก�อน สิ่ งเหล�านี้จะเกิดขึ้น
ในเร็ วๆ นี้กบั อีกหลายประเทศ ซึ่ งในป�จจุบนั ไม�ได�เน�นถึงปลอดศัตรู พืช หรื อสุ ขอนามัย
พืช (Phytosanitary) แต�เพียงอย�างเดียว แต�ให�ความสําคัญกับสุ ขอนามัย (Sanitary) มาก
ยิง่ ขึ้นเรื่ อยๆ
ในขณะที่การตรวจสอบรับรองต�นทาง (รับรองตั้งแต�แหล�งผลิ ตจนถึงแหล�งจํา
หน�าย) ยังอยู�ระหว�างการดําเนิ นการนี้ กลุ่มเครื อข่ายผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์ จึง
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จําเป็ นต้องเร่ ง สร�างความเชื่ อมัน่ ให�ผู�บริ โภค และผู�รั บซื้ อจากปลายทาง ดังนั้นจึ งใน
ความสําคัญในการผลิ ตภายใต้มาตรฐาน GAP และพัฒนาโรงคัดบรรจุ เพื่อให้ได้รับการรั บรอง
มาตรฐาน GMP ควบคู่กบั การพัฒนามาตรฐาน โรงเรื อนแปรรู ปภายใต้มาตรฐาน อย. เพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจในผลไม้คุณภาพของสหกรณ์ ภายใต้อาหารปลอดภัย (Food Safety) คือ ได�รับการ
รับรองโรงบรรจุสินค�า (GMP) และรับซื้ อผลผลิ ตจากเกษตรกรในเครื อข�ายที่ได�รับการ
รับรองแปลงแหล�งผลิต (GAP) จากกรมวิชาการเกษตรซึ่ งเป็ นการสร้างเชื่ อมัน่ เพิ่มในการดําเนิ น
ธุ รกิจรวบรวผลไม้คุณภาพของสหกรณ์
ทั้งนี้เพราะทราบแหล�งที่มาของผลไม้แล้�วว�าได�ผ�านขบวนการผลิตอย�าง
ถูกต�องและเหมาะสม เมื่อการตรวจวิเคราะห์น�อยลง ขบวนจัดการน้อยลง ค�าใช�จ�าย
ก็น�อยลงด�วยผลที่ตามมา คือ ผู�ส�งออกย�อมต�องการผลไม้จากเกษตรกรที่ได�รับ
การรับรองแหล�งผลิต (GAP) เมื่อกลุ่มเครื อข่ายผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพมีวธิ ี การที่เหมาะสมได�รับ
รับรองแหล�งผลิต ย�อมจําหน�ายสิ นค�าได�ราคาดีข้ ึน
ในกระบวนการผลิ ตผลไม้คุณภาพเริ่ มต้นจากการบริ หารจัดการในแปลงผลิ ต โดยเป็ น
ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (GAP พืช) ให้ความสําคัญตลาด
ขบวนการผลิตพืชเริ่ มตั้งแต่การเตรี ยมพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การปฏิบตั ิหลัง
การเก็บเกี่ ยว สิ่ งสําคัญต้องบันทึกการปฏิ บตั ิ งานทุ กขั้นตอน เพื่อให้มีความรู ้ และผลิ ตพืชอย่างมี
ระบบ ทํา ให้ ล ดต้น ทุ นการผลิ ต และป้ องกัน กํา จัดศัตรู พื ช อย่า งถู ก ต้อ ง โดยคํา นึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัยต่อเกษตร ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัยจากการปนเปื้ อนของสารเคมี
และเชื้ อโรค ผลผลิตเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยกลุ่มได้พฒั นาผลผลิ ต
ภายใต้ระบบมาตรฐาน GAP จึงให้ความสําคัญการจัดการคุณภาพตลอดขบวนการผลิต มีการพัฒนา
โรงคัดบรรจุ เพื่อเข้าสู่ โรงเรื อนมาตรฐาน GMP โดยเป็ นการดําเนิ นการเพื่อให้โรงคัดบรรจุผลไม้มี
มาตรฐาน ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ จัดเตรี ยม คัดเลือก ตัดแต่ง บรรจุ เก็บรักษา และขนส่ ง เริ่ มจากตรวจ
รับผลไม้ คัดแยกตามเกรด ทําความสะอาด บรรจุหีบห่ อ บรรจุภณ
ั ฑ์ และเตรี ยมส่ งมอบ โดยมีการ
พัฒนาอาคารผลิ ตให้เหมาะสม เตรี ยมอุปกรณ์มีการควบคุ มกระบวนการผลิต มีบนั ทึ กข้อมูลการ
ผลิ ต ซึ่ งมี ค วามสํ า คัญ อย่า งยิ่ง ต่ อ ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพ ความปลอดภัย และระบบทวนสอบ
ย้อนกลับ เพื่อให้ได้ผลไม้สดที่ปลอดภัยมีคุณภาพส่ งมอบต่อคู่คา้ เพื่อการจําหน่ ายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยดําเนินการส่ งตรง และส่ งผ่านสหกรณ์
ในส่ วนของผลไม้ตกเกรดขายได้ราคาตํ่า ทางกลุ่มจึงให้ความสําคัญในการแปรรู ปเพื่อสร้าง
มูลค่า ความสําคัญในขบวนการผลิตผลไม้แปรรู ปให้ได้คุณภาพ มีการพัฒนาโรงเรื อนที่ทาํ การแปร
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รู ปผลไม้ของกลุ่ม ให้ผ่านการรับรองโรงเรื อนมาตรฐาน อย. จากกระทรวงสาธารณะสุ ข ทําให้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีมาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค และเพิ่มโอกาสทางการค้า
ดังนั้นในกระบวนการผลิ ตผลไม้คุณภาพทําให้ได้ผลไม้สดที่ปลอดภัยมีคุณภาพ สามารถ
ส่ ง ออกได้ โดยต้อ งมาจากแปลงปลู ก ที่ ผ่า นการรั บ รองมาตรฐานเกษตรดี ที่ เ หมาะสม (Good
Agricultural Practice : GAP) และมาจากโรงคัดบรรจุที่ผา่ นการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตาม
ระบบการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) การแปรรู ปก็ตอ้ งผ่านมาตรฐาน อย.
ผลไม้เพื่อการส่ งออกจะต้องมีการทําความสะอาด คัดขนาด คุณภาพ และบรรจุในภาชนะที่
เหมาะสม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อควบคุมความสด ลดการเน่าเสี ย ซึ่ งกระบวนการ
และขั้นตอนต่างๆ นี้ อาจจะทําให้เกิ ดการปนเปื่ อนได้ จึงต้องมีการควบคุมระบบการผลิ ต สําหรับ
ตรวจสอบเพื่อควบคุมการปฏิบตั ิ จึงจัดทําโดยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิที่ดีในการผลิต (GMP) ซึ่ งจะ
เน้นถึง สถานที่ประกอบการ คือ สถานที่ต้ งั และอาคารผลิตต้องเหมาะสม เครื่ องมือเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ การผลิ ตสะอาดและ มีจาํ นวนพอเพียง การควบคุ มกระบวนการผลิ ตตั้งแต่การเก็บเกี่ ยว
ผลไม้จากแปลงต้องไม่ให้มีการปนเปื้ อน การบํารุ งรักษาและการสุ ขาภิบาล ต้องเป็ นไปอย่างถูกต้อง
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ตั ิ งานต้องมี ค วามรู ้ ผลไม้แต่ละชนิ ดที่ จดั ส่ งจะต้องมี บ นั ทึก ข้อมู ล การผลิ ต ซึ่ ง มี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อระบบควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และระบบทวนสอบย้อนกลับ
กระบวนการผลิตผลไม้ คุณภาพ
การบริ หารจัดการในแปลงผลิต
ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรทีด่ ีสําหรับพืช (GAP พืช)

โรงเรือนมาตรฐาน อย.
แปรรู ป

โรงเรือนมาตรฐาน GMP
คัด บรรจ
คู่ค้า ผู้ส่งออก ห้ างสรรพสิ นค้ า

เกษตรกร

ส่ งผลไม้ คุณภาพ
ข้ อมูลความพึงพอใจ

สหกรณ์

เจรจา

คู่ค้า, ผู้บริโภค
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ข้ อมูลความพึงพอใจ
ขยายช่ องทางการตลาด
ภาพที3่ 4 แสดงความสัมพันธ์ขอ้ มูลย้อนกลับ
การสร้ า งความมัน่ ใจให้ก ับ ผูบ้ ริ โภค คุ ณภาพ ความปลอดภัย มี ก ารตรวจสอบ รั บ รอง
มาตรฐาน เพื่อสร้างความมัน่ ใจ ยิง่ จะทําให้ผลผลิตของเราเป็ นที่น่าเชื่ อถือและเรายังสามารถกําหนด
ราคาได้อีก โดยเราจะต้องสร้ างความเข้มแข็ง เพราะสักวันหนึ่ งเราก็จะมีคู่คา้ รายใหม่เข้าเจรจาซื้ อ
เพิ่มมากขึ้น เพียงแค่เราพยายามทําผลไม้ให้มีคุณภาพอยูต่ ลอดเวลา

ภาพที3่ 5 แผนผังอาคารและกระบวนการผลิตโรงคัดบรรจุผลไม้ GMP ของกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ ตําบลชากไทย

บทบาทสําคัญในการพัฒนา ตนต้นนํ้า คื อการเก็บรวบรวมการทํางานของทายาทเกษตรกร
ตัว อย่ า ง ซึ่ งมี ก ารใช้น วัต กรรมและเทคโนโลยี ปรั บ ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการจัด การในแปลงผลิ ต
ผสมผสานอย่างเหมาะสม เพื่อตอบโจทย์อย่างมี เหตุ ผล ใช้พ้ืนดิ นเดิ มให้คุม้ ค่า กล้าที่ จะตัดสิ น
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิต จัดการคุณภาพแปลงผลิต นํามาซึ่ งการพัฒนาคุณภาพผลไม้และลด
ต้นทุนความสู ญเสี ยจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่จาํ เป็ น
• เลื อกปลูกพืชหลัก ควบคู่กบั การปลู กพืชรอง ให้ความสําคัญด้านการตลาดนําการผลิ ต มี
การวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาดและสร้างสมดุลของพืชที่ปลูกโดยรวม
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• ให้ความสําคัญการพัฒนาการผลิตโดยการรวมกลุ่ม สร้างเป็ นเครื อข่ายแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้
สร้างสังคมแห่งการเป็ นผูใ้ ห้ แบ่งปั นองค์ ร่ วมมือกันพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้เกิดความยัง่ ยืน
• เกิดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ซ่ ึ งกันและกัน จากคนเดี ยวหาข้อมูล เปลี่ ยนเป็ น
หลายคนค้นหาข้อมูล เกิดการร่ วมมือทํางาน กันอย่างใกล้ชิดของทุกๆ ฝ่ าย
• นําความรู ้มาปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา/พัฒนา
• เกิดอํานาจการต่อรองด้านต่าง ๆ ผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น
• เกิดความเข้าใจกระบวนการทํางาน ไว้วางใจ ซึ่ งกันและกัน
• เกิดการประสานงานร่ วมมือ ก่อเกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์
ผลรับที่ได้รับจากการขับเคลื่ อนงานวิจยั เกิดการวิธีคิดที่เป็ นระบบ เกิดการเชื่อมความคิดแบบ
องค์รวม เกิดคุณค่าในตัวตนของเกษตรกร พร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร ควบคู่ไปกับ
การแสวงหาช่องทางการจําหน่ายที่หลากหลาย ด้วยการสร้ างความน่ าเชื่ อถือ (ผูบ้ ริ โภค-คู่คา้ )โดย
คํา นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ รั บ รองคุ ณ ภาพ ตรวจสอบย้อ นกลับ มุ่ ง เน้น ความปลอดภัย สหกรณ์ จึ ง ให้
ความสําคัญที่จะพัฒนาตนต้นนํ้าซึ่ งเป็ นเจ้าของสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งมุ่งที่การส่ งเสริ มให้เกิด
การร่ วมกลุ่มผูผ้ ลิต มีการพัฒนาผลไม้คุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดต่อไป
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บทที่ 6

การขับเคลือ่ นเชื่อมโยงธุรกิจเชิงคุณค่ าของสหกรณ์
1. การผูกโยงคนต้ นนํา้ สู่ คนกลางนํา้
ช่วงเวลาที่ผา่ นมา จากการดําเนินงานวิจยั เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ในระยะที่ 1 และ 2 ได้มีบทบาทสําคัญ
นํามาซึ่ งการปรับเปลี่ ยนทําให้สหกรณ์ขบั เคลื่ อนเชื่ อมโยงการดําเนิ นธุ รกิจ โดยมุ่งเน้นสมาชิ กเป็ นศูนย์กลาง
( Members
Center) มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต ผ ล ไ ม้ คุ ณ ภ า พ
ในสังกัดสหกรณ์ กระบวนการทํางานวิจยั ส่ งผลต่อการพัฒนาเกษตรกร/สหกรณ์ ที่ได้จากการร่ วมงานวิจยั คือ
- เกษตรกร/สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง สร้างสังคมแบ่งปั น
- เกิดแนวทางการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้การค้าที่เป็ นธรรม
- สมาชิก เกิดจากความพึงพอใจ ศรัทรา ระบบสหกรณ์
- สนับสนุ นการมีส่วนร่ วม โดยใช้การเปิ ดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนร่ วมคิด ร่ วมพัฒนา
- เกิดเชื่อมโยงการดําเนิ นงานร่ วมกับคู่คา้ เพื่อพัฒนาการผลิตควบคู่กบั การขยายตลาด
- สหกรณ์สามารถนําข้อมูลมาพัฒนาธุ รกิจสหกรณ์สู่ ความเป็ นเลิศ
การศึกษาในบทนี้จึงเป็ นการนําเสนอสถานภาพสหกรณ์ มุ่งที่การพัฒนาศักยภาพด้านการบริ หารจัด
ธุ รกิจเชิงคุณค่า มีการบริ หารระบบตลาดการค้าผลไม้ของสหกรณ์ โดยการจัดการห่วงโซ่อุปทานใน
ระดับกลางนํ้า ที่ส่งผลต่อความมัน่ คงในการดําเนินธุ รกิจสหกรณ์
ที ม วิจยั ตระหนัก ดี ว่า สหกรณ์ เ ป็ นองค์ก รธุ รกิ จ ในระบบท้องถิ่ นที่ อยู่ใ นระดับ ที่ เป็ นที่ พ่ ึ ง พาของ
เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ดาํ เนิ นงานของสหกรณ์ โดยเกษตรกรมุ่งหวังที่ได้รับการสนับสนุ นจากสหกรณ์ ทั้ง
ด้านเงินทุน การประกอบอาชี พ ร่ วมถึงความมัน่ คงในการดํารงชี พในถิ่นฐาน อย่างมีความสุ ข การขับเคลื่ อน
งานวิจยั จึงใช้เครื่ องมื อในการกําหนดแนวทางส่ งเสริ มและประสานงานเครื อข่ายเพื่อพัฒนา ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลการบริ หารจัดการแปลงผลิตรายชนิ ดพืช ร่ วมถึงการบริ หารธุ รกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพของ
สหกรณ์ ที่สามารถนําไปสู่ การขับเคลื่อนเชื่ อมโยงต่อธุ รกิจสิ นเชื่อ ธุ รกิ จจัดหาปั จจัยการผลิตมาจําหน่ าย เพื่อ
ตอบสนองต่อการประกอบอาชี พการทําสวนผลไม้คุณภาพที่มีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เป็ นองค์กรหลักใน
การสร้ า งความเข้ม แข็ง ต่ อเกษตรกรสมาชิ ก โดยเน้นการพัฒนาระบบธุ รกิ จเชิ ง คุ ณค่ า ภายใต้โซ่ อุปทานที่
ขับเคลื่อนธุ รกิ จที่ทุกฝ่ ายได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็ นธรรม เพื่อการดํารงอยู่ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง สร้ าง
ความมัน่ คงแก่เกษตรกรผูผ้ ลิตพืชอาหาร
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• เกษตรกร ทางเลือก ทางรอด ปรับเปลี่ยน แนวคิด
• พัฒนาการผลิต บริหารจัดการแปลง คํานึงถึง ดินน้ํา แรงงาน ทุน เพิ่ม
รายได้ มั่นคงในอาชีพการทําสวนผลไม้

ตนต้นน้ํา

ตนกลางน้ํา

ตนปลายน้ํา

• สหกรณ์ ผู้รวบรวมผลไม้
• บริหารจัดการจุดรวบรวม เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ขยายธุรกิจ

• คู่ค้า ผู้บริโภค ตลาดใน และต่างประเทศ
• สร้างพันธมิตร ลดต้นทุน ส่งมอบผลไม้คุณภาพ พอใจ ซื้อซ้ํา ขยายตลาด

ภาพที่ 36 แนวทางการขับเคลือ่ นทีผ่ ู้มีส่วยเกีย่ วข้ องได้ รับประโยชน์
จากการเก็บข้อมูลในปี 2555 การขับเคลื่อนการดําเนินธุ รกิจของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด
และสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด ที่ร่วมเครื อข่าย สหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนธุ รกิจเพื่อประโยชน์ แก่มวล
สมาชิก โดยนําข้อมูลผลการดําเนิ นงานแต่ละธุ รกิจมาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินธุ รกิจ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 15 แสดงอัตราส่ วนปริมาณขายและกําไรของแต่ ละธุรกิจ ปี 2555
ทีม่ า รายงาน
กิจการ
ประจําปี สิ น
สุ ด 30
กันยายน
2555
สหกรณ์

ประเภทธุรกิจ
สิ นเชื่อ
จัดหาสิ นค้ ามาจําหน่ าย
รวบรวมผลิตผล
รวม

ขาย/บริ การ
(บาท)
1,952,917.42
66,615,534.69
100,322,974.75
168,891,426.84

คิดเป็ น (%)

กําไรเฉพาะ
ธุรกิจ (บาท)

คิดเป็ น
(%)

1,532,747.56
1,443,897.31
2,596,011.32
5,572,656.19

27.50%
25.91%
46.59%
100%

1.16%
39.44%
59.40%
100%

การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด
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การเปรียบเทีสิยนบปริ
เชื่อ มาณการขายทั้งหมดแบ่ งเป็ นแต่ ละธุรกิจ

รวบรวมผลิ1,952,917.42
ตผล
100,322,974.71.16% จัดหาสินค้ามาจําหน่ าย
59.40%
66,615,534.69
39.44%

การเปรียบเทียบกําไรเฉพาะธุรกิจแยกเป็ นแต่ ละธุรกิจ

รวบรวมผลิตผล
2,596,011.32
46.59%

สิ นเชื่อ
1,532,747.56
27.50%

จัดหาสิ นค้ ามา
จําหน่ าย
1,443,897.31
25.91%

ภาพที่ 37 แสดงการเปรี ยบเทียบปริ มาณธุรกิจ

เมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเที ยบปริ มาณการขายทั้งหมดแบ่งตามสัดส่ วนธุ รกิ จเพื่อให้เห็ น
ศักยภาพของปริ มาณธุ รกิจในแต่ละแผนกของสหกรณ์ ดังนี้
1. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล สหกรณ์ มีปริ มาณการรวบผลผลิ ต คิดเป็ นร้ อยละ 59.40 ของยอดรวมทุกธุ รกิจ
และมีอตั ราส่ วนกําไรเฉพาะธุ รกิจร้อยละ 46.59
2. ธุ รกิจจั ด หาสิ นค้ ามาจํ าหน่ า ย สหกรณ์ จาํ หน่ า ยปั จจัย การผลิ ตเป็ น สิ นค้าวัส ดุ ท างการเกษตร ,
นํ้ามัน , และสิ นค้าอื่น ๆ โดยมีปริ มาณขายคิดเป็ นร้อยละ 39.44 ของยอดรวมทุกธุ รกิจ และมีอตั ราส่ วนกําไร
เฉพาะธุ รกิจร้อยละ 25.91
3. ธุ รกิจสิ นเชื่ อ สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ คิดเป็ นร้อยละ 1.16 ของยอดรวมทุกธุ รกิ จ
เป็ นอัตราน้อยที่สุดแต่กลับให้อตั ราผลกําไรเฉพาะธุรกิจสู งถึงร้อยละ 27.50
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จะเห็ น ว่ า ผลจากการขั บ เคลื่ อ นเครื อข่ า ยกลุ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต ผลไม้ คุ ณ ภาพ โดยสหกรณ์ ใ ช้ ก ลไก
การเชื่ อมโยงทั้ง 3 ธุ รกิ จ ให้ค วามสํา คัญกับกิ จกรรมการมีส่ วนร่ วมจากงานวิจยั การศึ ก ษาตลาด ความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อที่สหกรณ์จะได้นาํ ข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุ ง และพัฒนาเพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ผูกโยงธุ รกิจสิ นเชื่อกับธุ รกิจจัดหาปัจจัยการผลิต
พบว่าสหกรณ์ ไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้เกิดกําไรสู งสุ ดในการดําเนิ นธุ รกิ จ เพราะตระหนักดี วา่ กําไรมา
จากส่ วนต่างที่สมาชิ กต้องจ่ายให้แก่สหกรณ์ สหกรณ์หวังที่จะช่วยเหลื อสมาชิ กให้ซ้ื อสิ นค้าที่ใกล้เคี ยงกับ
ราคาทุ นมากที่ สุด เพื่อให้สมาชิ กได้ลดต้นทุ นการผลิ ต ในขณะเดี ยวกันทําให้เกิ ดภาพลักษณ์ ที่ดีต่อความ
ศรัทธาที่สมาชิกมีกบั สหกรณ์
สําหรับธุ รกิจรวบรวมผลผลิต จะเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี เปรี ยบเทียบกันตั้งแต่ปี 53 – 55
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดผลต่างในส่ วนของกําไร ดังนี้
แผนภูมแ
ิ สดงการเปรียบเทียบอ ัตราการเติบโตของ
ธุร ก จิ รวบรวมผลผ ลต
ิ ตงแต่
ั�
ปี 2553-2555
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
-

*1.53
%

*1.49%

*2.16%

รายร ับ

ปี 2553
67,370,671.48

ปี 2554
79,336,303.70

ปี 2555
101,887,625.73

รายจ่าย

66,654,947.73

76,229,662.41

99,291,614.41

715 723 75

3 106 641 29

2 596 011 32

กําไรเฉพาะธรกิจ

*อัตรากําไรต่ อรายรับ = (กําไรเฉพาะธุรกิจ / รายรับ) x 100

ภาพที่ 38 แสดงการเปรี ยบเทียบอัตราการเจริ ญเติบโตของธุรกิจรวบรวมผลผลิต ปี 53 - 55

จากอั ต รากํ า ไรขั้น ต้ น ต่ อ ยอดรายรั บ ปี 53-55 ที่ แ สดงในแผนภู มิ ธุ ร กิ จ รวบรวมผลผลิ ต
จากสมาชิกสหกรณ์ โดยสหกรณ์มีการบริ หารคําสัง่ ซื้อจากคู่คา้ ในแต่ละตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่ ง ส ห ก ร ณ์ ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ผ ล ผ ลิ ต ที่ มี คุ ณ ภ า พ จ า ก ส ม า ชิ ก ด้ ว ย ร า ค า
เป็ นธรรม และมี ก ารบริ หารต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ (Logistics) บริ หารคํ า สั่ ง ซื้ อควบคู่ ก ั บ การบริ หาร
การกระจายสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดต้นทุนด้านการกระจายสิ นค้า จะเห็ นได้ว่าอัตราทํากําไร จาก
ส่ วนต่างไม่มากนัก เนื่ องมาจากสหกรณ์ไม่กดราคารับซื้ อผลผลิต ซึ่ งเป็ นราคาที่มุ่งรักษาเสถียรภาพด้านราคา
ผลไม้ไม่ให้ตกตํ่า เพือ่ สามารถยกระดับราคาในตลาดได้ ซึ่ง ส่ วนใหญ่ผลไม้มี
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ความอ่อนไหวง่ า ยในเรื่ องของราคา มี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ตลอดตามช่ วงระยะเวลาของการเก็ บ
ผลผลิตในแต่ละวัน จึงทําให้สหกรณ์ตอ้ งมีการวางแผนการตลาดควบคู่กบั การเก็บข้อมูลปริ มาณผลผลิตที่ได้
จากสมาชิกตามแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ได้ปริ มาณที่แน่นอนและเพียงพอกับจํานวนคําสั่งซื้อที่เสนอปริ มาณและ
ราคาผลไม้แต่ละชนิด ให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ ยงจากการมีปริ มาณผลไม้ไม่เพียงพอกับการจัดส่ งไปยังคู่คา้

80,000,000.00

แผนภูมิเปรียบเทียบกําไรขั้นต้ นของผลผลิตแต่ ละชนิดในธุรกิจรวบรวมผลผลิตปี
2555
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*อัตรากําไรขั้นต้ นต่ อยอดขาย = (ขาย / กําไรขั้นต้ น) x 100

ภาพที่ 39 แผนภูมิเปรี ยบเทียบกําไรขั้นต้นของผลผลิตแต่ละชนิด ปี 2555

สําหรับสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด ได้ผกู โยงเครื อข่ายสู่ การพัฒนาธุ รกิจรวบรวมผลผลิต เมื่อเก็บ
ข้อมูลผลการดําเนิ นธุ รกิ จรวบรวมผลผลิ ตพบว่ามี อตั ราเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นการถ่ายโอนชุ ดความรู ้
เชื่อมโยงเครื อข่ายพัฒนาธุ รกิจสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ของสหกรณ์ การเกษตรมะขาม จํากัด
*
อัตรากําไรต่ อรายรับ = (กําไรเฉพาะธุรกิจ / รายรับ) x 100

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของธุรกิจรวบรวมผ
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*อัตรากําไรต่ อรายรับ = (กําไรเฉพาะธุรกิจ / รายรับ) x 100
ภาพที่ 40 แผนภูมิแสดงการเปรี ยบเทียบอัตราการเติบโตของธุรกิจรวบรวมผลผลิตตั้งแต่ปี 2553-2555

จากแผนภู มิ จะเห็ นว่า ยอดรายรั บ มี ก ารเพิ่มทุ ก ปี และมี ปริ ม าณที่ สูง กว่า ยอดรายจ่า ยเพี ยง
เล็ ก น้ อ ย ทํา ให้ เ กิ ด ผลต่ า งในส่ วนของกํา ไรไม่ ม ากนั ก โดยดู จ ากอั ต รากํ า ไรขั้ นต้ น ต่ อ ยอดรายรั บ
ปี 53-55 ที่แสดงในแผนภูมิ ธุ รกิจนี้เป็ นการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิ กสหกรณ์แล้วส่ งจําหน่ายตามใบสั่งซื้ อ
ที่ ได้รับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการวิเคราะห์ย อดรายรั บ ที่ ใกล้เคียงกับรายจ่า ย เนื่ องมาจาก
สหกรณ์ ไ ม่ ก ดราคาผลผลิ ต ทํา ให้ส มาชิ ก ขายสิ น ค้า ได้ราคาดี ส่ ว นใหญ่ สิ นค้า ที่ รวบรวมเป็ นสิ นค้าทาง
การเกษตร เป็ นไม้ผลที่มีความอ่อนไหวง่ายในเรื่ องของราคา มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามช่วงระยะเวลาของการ
เก็บผลผลิ ต จึ งทําให้สหกรณ์ ตอ้ งมี การวางแผนการตลาดควบคู่กบั การเก็บข้อมูลปริ มาณผลผลิ ตที่ ได้จาก
สมาชิกตามแต่ละช่วงเวลา เพือ่ ให้ได้ปริ มาณที่แน่นอนและเพียงพอกับปริ มาณการสั่งซื้อให้มากที่สุด
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แผนภูมิเปรียบเทียบกําไรขั้นต้ นของผลผลิตแต่ ละชนิดในธุรกิจรวบรวมผลผลิตปี 2555
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ภาพที่ 41 แผนภูมิเปรี ยบเทียบกําไรขั้นต้นของผลผลิตแต่ละชนิดในธุรกิจรวบรวมผลผลิตปี 2555

* อัตรากําไรขั้นต้ นต่ อยอดขาย = (ขาย / กําไรขั้นต้ น) x 100
1. เงาะ มียอดการจําหน่ายสู งถึง 40,679,403.69 บาท มีตน้ ทุนขาย 30,705,061.25 บาท เกิ ด
ผลต่างในส่ วนของกําไร 9,974,342.44 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 24.52 ของยอดขาย ถื อว่าเป็ นอัตราที่สูงเมื่อ
เทียบกับผลไม้ชนิ ดอื่น เงาะถื อว่าเป็ นพืชซึ่ งเกษตรกรสมาชิ กของสหกรณ์ การเกษตรมะขาม จํากัด มีพ้ืนที่
เพาะปลู กจํานวนมาก การวิเคราะห์ เชิ งลึ กซึ่ งมี ปัจจัย หลาย ๆ อย่า งที่ เป็ นตัวกําหนดราคาของแต่ละช่ วงที่
ผลผลิตออกสู่ ตลาด โดยเฉพาะช่วงที่เงาะออกมาพร้อมๆ กัน ส่ งผลให้ราคาตกตํ่า สหกรณ์ตอ้ งใช้เทคนิ คหลาย
รู ปแบบเพื่อบริ หารจัดการให้ประสบความสําเร็ จ เช่น นโยบายบริ หารยอดคําสั่งซื้ อในปริ มาณมาก คํานึ งถึ ง
นโยบายกําไรน้อย แต่มีการบริ หารปริ มาณคําสั่งซื้ อในปริ มาณมาก ทําให้ได้กาํ ไรมาก ผลสุ ดท้ายเกษตรกรได้รับ
ราคาสู งกว่าราคาตลาด ซึ่ งเกิ ดจากบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึ งได้รับผลตอบแทนสู ง เมื่ อเที ยบกับ
ผลไม้ชนิดอื่น
2. ลองกอง มียอดการจําหน่าย 4,790,902.64 บาท มีตน้ ทุนขาย 3,629,912 บาท มีกาํ ไรเกิดขึ้น
1,160,990.64 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 24.23 ของปริ มาณการจําหน่ายลองกอง ในส่ วนของลองกองสหกรณ์ ยงั
ไม่ ส ามารถซื้ อครบทุ ก เบอร์ เนื่ องจากปั ญหาด้า นความต้องการตลาด ที่ กาํ หนดการรั บ ซื้ อเฉพาะเบอร์ 2-3
เท่านั้น ทําให้ยอดผลการรวบรวมมีปริ มาณน้อย แต่ในส่ วนต่างของราคาดี ให้ผลตอบแทนในส่ วนของอัตรา
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ทํากํา ไรดี ซึ่ งในส่ วนนี้ ตอ้ งให้ความสํา คัญตั้ง แต่กระบวนการรั บผลผลิ ต การชั่ง ตรวจสภาพของผลผลิ ต
ตลอดจนกระบวนการคัดแยกและบรรจุหีบห่อ เพื่อไม่ลองกองหลุดลวงจากช่อ มีผลต่อคุณภาพ
3. มังคุด มียอดการจําหน่ ายจํานวน 68,344,592.80 บาท มียอดต้นทุนขาย 64,471,421.60 บาท
เกิ ดผลกําไร 3,873,171.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.67 ของปริ มาณการรวบรวมมังคุดทั้งหมด มังคุดถื อว่า
ผ ล ไ ม้ ที่ ร ว บ ร ว ม ไ ด้ ม า ก ที่ สุ ด ข อ ง ส ห ก ร ณ์ มี ย อ ด ก า ร จํ า ห น่ า ย
ทั้งในและต่างประเทศ สําหรับตลาดต่างประเทศสหกรณ์ร่วมค้ากับบริ ษทั ส่ งออกมีขอ้ ตกลงในการรับซื้ อเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิ กโดยสหกรณ์ ไม่มุ่งหวังกําไรจากการรับซื้ อเพื่อให้สมาชิ กได้รับราคาที่ เป็ นธรรม ซึ่ ง
สถานการณ์ การแข่งขันด้านราคารับซื้ อมังคุ ดส่ งออก บางวันมีการปรับราคาขึ้นหรื อลง ถึง 3 ครั้งต่อวัน จึงมี
การบริ หารความเสี่ ยงสู งมาก ซึ่ งมีความอ่อนไหวต่อสมาชิ กด้านราคามากและจากอัตรากําไรที่ไม่สูงมากนัก
จึ ง ทํา ให้ วิ เ คราะห์ ไ ด้ว่า สหกรณ์ รั บ ซื้ อ มัง คุ ด จากสมาชิ ก เกษตรกรในราคาที่ ใ กล้เ คี ย งกับ ราคาขาย ซึ่ ง
ผลประโยชน์ก็จะตกอยูส่ มาชิก โดยมีกลไกตลาดเป็ นตัวกําหนดราคา รับซื้ อในแต่ช่วงเวลาของวัน
4. สละ มียอดการจําหน่าย 1,885,994.28 บาท มีตน้ ทุนขายจํานวน 1,406,839 บาท เกิดผลกําไร
479,155.28 บาทคิดเป็ นร้อยละ 25.41 ของปริ มาณรวบรวมสละทั้งหมด สละเป็ นผลไม้ที่ขายได้ราคาดีซ่ ึ งดู
จากอัตรากําไร แต่ปริ มาณคําสั่งซื้ อน้อย เนื่ องจากยังไม่เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค สหกรณ์จึงควรให้ความสําคัญ
ในการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุน้ การบริ โภคเพื่อให้สามารถเพิ่มยอดของการรวบรวมให้มากขึ้น ซึ่ งช่วยเพิ่ม
ยอดกําไรในธุ รกิจรวบรวมให้สูงขึ้นด้วย
5. มะไฟ มียอดการจําหน่ายเพียง 3,498 บาท มีตน้ ทุนซื้ อ 2,340 บาท มีกาํ ไรจํานวน 1,158
บาท คิดเป็ น ร้อยละ 33.10 ซึ่ งถื อว่าเป็ นยอดที่ให้กาํ ไรต่อยอดขายสู งที่สุดในผลไม้ทุกชนิ ด แต่มีผลการ
รวบรวมตํ่าที่สุด เนื่องจากเป็ นช่วงทดลองเปิ ดตลาด แต่พบว่าไม่เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค
6. โกโก้ มียอดการจําหน่าย 71,754 บาท มีตน้ ทุนขาย 65,769.75 บาท แต่ผลต่างในส่ วนของกําไร
5,984.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.34 ของยอดขาย ผลการรวบรวมได้ในปริ มาณที่นอ้ ย เนื่ องจากเป็ นพืชเสริ ม
เพิ่มรายได้ที่สหกรณ์ เริ่ มส่ งเสริ มให้ปลูกตามความเหมาะสมแต่ละสภาพพื้น ของเกษตรกรจึงยังมีการขยาย
พื้นที่ไม่มากนัก
ผลจากการศึ ก ษาข้อ มู ล ข้า งต้น นี้ พบว่า การดํา เนิ น งานในธุ ร กิ จ รวบรวมผลผลิ ต ของสหกรณ์
การเกษตรมะขาม จํากัด มีปริ มาณการรวบรวมเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่ งผลต่างจาการรวบรวมผลผลิตรายชนิ ดพืชน่า
พอใจ ซึ่ งเกิดจากสหกรณ์ให้ความสําคัญระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการบริ หารจัดการบุคลากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดโดยมีการแบ่งแยกหน้าที่กนั อย่างชัดเจนตามความรู ้ความสามารถของเจ้าหน้าที่แต่ละคน มี
การบริ หารคําสั่งซื้ อเพียงพอกับออร์ เดอร์ ในแต่ละวัน บริ หารความเสี ยหายจากปริ มาณนํ้าหนักผลผลิ ตที่ขาด
หายไป มีการเตรี ยมความพร้ อม ด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์ ทั้งนี้ คาํ นึ งถึงประโยชน์ของสหกรณ์ในแง่ของการ
ทํางานที่เป็ นระบบได้มาตรฐาน สมาชิ กเกิดความไว้วางใจและเชื่ อมัน่ ในระบบสหกรณ์ที่จะมีส่วนช่วยเหลือ
ให้สมาชิกของสหกรณ์ได้รับประโยชน์สูงสุ ดด้วยเช่นกัน
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2. บทบาทในการจําหน่ ายผลไม้ ของสหกรณ์

การจัดการด้านการตลาดของสหกรณ์ โดยใช้เครื่ องมือจากแนวความคิดความสัมพันธ์
ระหว่างผลิตภัณฑ์กบั ตลาด (Product/Market Strategy ) ซึ่ งการค้นหากุญแจแห่ งความสําเร็ จโดยใช้กลยุทธ์การ
แบ่งส่ วนตลาด เพื่อมุ่งค้นหาข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันในตลาดและหาทางเจาะตลาด ซึ่ งเป็ นเรื่ องของการ
พัฒนาผลไม้รายชนิดพืช สําหรับการขายในแต่ละส่ วนของตลาดที่แบ่งไว้ เนื่ องจากลูกค้าแต่ละส่ วนหรื อแต่ละ
กลุ่มมีความต้องการที่แตกต่างกันไป
การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ รวบรวมและจํา หน่ า ยผลไม้ พบว่า ปั จจุ บ นั ถื อว่าเป็ นธุ รกิ จหลักที่ สหกรณ์ ให้
ความสําคัญ เนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จที่ สามารถช่ วยเหลื อสมาชิ กในการรวมกันขายผลไม้ ซึ่ งเป็ นอาชี พหลักของ
สมาชิกสหกรณ์ และรักษาเสถียรภาพด้านราคาผลไม้ในภาพรวมของจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากผลไม้มีคุณภาพ
แตกต่างกันตามศักยภาพด้านการผลิ ตของเกษตรกรแต่ละราย และความต้องการของตลาดที่มีความต้องการ
ผลไม้ในเกรดแตกต่างกัน
สําหรับการใช้แนวคิดการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning ) การเลือกตลาดเป้ าหมาย ตําแหน่ง
ของผลไม้คุ ณภาพรายชนิ ดพื ชที่ ถู กกํา หนดมี ล ักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้ าหมาย ซึ่ ง
สหกรณ์พฒั นาคุณภาพเพื่อสร้างลักษณะเด่นของผลไม้ให้ตรงตามความต้องการของตลาด สหกรณ์มีการแบ่ง
สัดส่ วนตลาด ในการกระจายไปยังคู่ค ้าในประเทศ โดยส่ งให้ห้างค้าส่ ง - ค้าปลี กสมัยใหม่ Modern Trade
ประกอบด้วย ห้าง Makro ห้าง Tesco Lotue ดําเนิ นการส่ งตรงเข้า DC ที่ อาํ เภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา และส่ งตรงสาขาในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัดทัว่ ประเทศ เพื่อบริ หารจัดการลดต้นทุนการ
กระจายสิ นค้า และบริ หารด้านคุณภาพ การรักษาความสดใหม่ เพื่อส่ งมอบให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ยงั ส่ งไปยังคู่
ค้าในตลาดขายส่ งต่างจังหวัด ซึ่ งจะมีการเจรจาข้อตกลงในการซื้ อ – ขาย เงื่อนไขการชําระเงิน เพื่อลดปั ญหา
การบริ หารความเสี่ ยงด้านการชําระค่าสิ นค้าในแต่ละคู่คา้ ด้วย
สําหรับตลาดต่างประเทศ ได้มีการทําสัญญาตกลงร่ วมค้ากับบริ ษทั ริ ชฟิ วเฟสฟรุ๊ ต จํากัด เพื่อส่ งไปยัง
ประเทศจีน เวียดนาม และส่ งให้แก่บริ ษทั สยามอินเตอร์ ฟรุ๊ ต จํากัด เพื่อส่ งไปยังประเทศตะวันออกกลาง จาก
การที่สหกรณ์ ได้มีการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพและมีการสร้างเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง ทําให้
สหกรณ์มีปริ มาณผลไม้คุณภาพเพิ่มมากขึ้น จึงมีบริ ษทั ส่ งออกแวะเวียนเข้ามาเจรจา ซึ่ งเป็ นโอกาสในการขยาย
ช่ องทางการตลาด ส่ ง ผลทํา สหกรณ์ มี ก ารขยายธุ รกิ จเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อเนื่ อง และสร้ า งความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้คุณภาพ ของเกษตรกรสมาชิกในเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจยั “เครื อข่ายคุณค่าผลไม้” ระยะที่ 3

ผลการดําเนินการวิจยั 83

ตารางที่ 16 แสดงปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต ปี 2553 – 2555
ของสหกรณ์ การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด
ปี 55 : ปริมาณรวม 3,718 ตัน ปี 54 : ปริมาณรวม 2,868 ตัน
ปี 53 : ปริมาณรวม 3,372 ตัน
มูลค่ า 96.83 ลบ.
มูลค่ า 72.24 ลบ.
มูลค่ า 66.37 ลบ.

ส่ งออก มูลค่ า

นปท

มูลค่ า

มังคุด
2,286 76,06 108.7 2.31
เงาะ
14 0.5 1,104 12.32
ลองกอง
173 4,6
สละ
33 0.94
รวม 2,300 76.57 1,418 20.17

ส่ งออก

มูลค่ า

1,934 55.92
77 2.10

2,011 58.02

นปท

มูลค่ า ส่ งออก

173 2.53
586 9.17
71 2.01
27 0.51
857 14.22

มูลค่ า

3,117 62.94
41 0.73

3,158 63.67

นปท

60
127
21
6
214

มูลค่ า

0.64
1.37
0.56
0.13
2.70

ทีม่ า: ผลการรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด

ตารางที่ 17 แสดงปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิต ปี 2553-2555
ของสหกรณ์ การเกษตรมะขาม จํากัด
ปี 55 : ปริมาณรวม 5,031 ตัน ปี 54 : ปริมาณรวม 3,401 ตัน ปี 53 : ปริมาณรวม 4,235 ตัน
มูลค่ า 115.35 ลบ.
มูลค่ า 80.28 ลบ.
มูลค่ า 75.59 ลบ.

ส่ งออก มูลค่ า

มังคุด
1,877 51.25
เงาะ
ลองกอง
สละ
รวม 1,877 51.25

นปท

มูลค่ า

371.8 12.81
2,607 44.69
127.4 4.66
48 1,87
3,154 64.03

ส่ งออก

มูลค่ า

1,327 26.08

นปท

มูลค่ า ส่ งออก

393 9.99
1,454 36.06
.
172 6.62
54 1.53
1,327 26.08 2,073 54.17

มูลค่ า

2,859 50.17

นปท

มูลค่ า

261 5.07
917 13.72
184 6.24
14 0.39
2,859 50.17 1,374 25.42

ทีม่ า: ผลการรวบรวมผลไม้ ของสหกรณ์ การเกษตรมะขาม จํากัด

จาการเก็บข้อมูลผลการรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ท้ งั 2 แห่งพบว่า ในปี 2555 สหกรณ์สามารถขยาย
ช่องทางการตลาดผลไม้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน, เวียดนาม, บรู ไน,
ตะวันออกกลาง เป็ นต้น และตลาดในประเทศ ได้แก่ เทสโก้โลตัส, แม็คโคร รวมถึงตลาดต่างจังหวัด ได้แก่
ขอนแก่น, นครปฐม, สุ พรรณบุรีและชลบุรี ด้วยการเชื่อมโยงเครื อข่ายการจําหน่ายผลไม้คุณภาพราคายุติธรรม
ไปสู่ คู่คา้ และผูบ้ ริ โภค
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ตารางที่ 18 แสดงประเภทลูกค้าในช่องทางการจัดจําหน่ายผลไม้
ปี 55
ปี 54
ปี 53
ประเภทลูกค้า
ปริ มาณ ร้อยละ ปริ มาณ ร้อยละ ปริ มาณ ร้อยละ
(ตัน)
(ตัน)
(ตัน)
ในประเทศ
3,154 100 2,074 60.98 1,375 32.47
ห้าง Makro
715 22.67 796 38.38 683
49.6
ห้าง Tesco Lotuus
1,236 39.19 1,278 61.62 583
42.4
ตลาดต่างจังหวัด
1,167
37
เครื อข่ายเกษตรกร
36
1.14
110
ต่ างประเทศ
1,877 100 1,327 39.02 2,859 67.53
บ.ริ ชฟิ วเฟสฟรุ๊ ต จํากัด
1,877 100 1,327 100 2,859
100
รวม

5,031

100

3,401

100

4,234

100

ที่มา: สรุ ปสัดส่วนผลการกระจายผลไม้ ของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด

ตารางที่ 19 แสดงประเภทลูกค้าในช่องทางการจัดจําหน่ายผลไม้
ปี 55
ปี 54
ปี 53
ประเภทลูกค้ า
ปริมาณ ร้ อยละ ปริมาณ ร้ อยละ ปริมาณ ร้ อยละ
(ตัน)
(ตัน)
(ตัน)
6.40
ในประเทศ
1,418 100
857 29.90 216
ห้าง Makro
668 47.11 503
58.6 129.8 60.09
ห้าง Tesco Lotuus
237
27.7
ตลาดรถไฟขอนแก่น
727 51.27 112
13.1
86.2
39.91
เครื อข่ายเกษตรกร
23
1.62
5
0.6
ต่ างประเทศ
2,300 100 2,011 70.10 3,159 93.60
บ.ริ ชฟิ วเฟสฟรุ๊ ต จํากัด
2,286 99.39 2,011 100 3,143
99.6
บ.สยามอินเตอร์ ฟรุ๊ ต จํากัด
14
0.61
12
0.4
รวม

3,718

100

2,868

100

3,375

ที่มา: สรุ ปสัดส่วนผลการกระจายผลไม้ ของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด
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3. การส่ งเสริมและสนับสนุนเครือข่ ายเพือ่ พัฒนาระบบสหกรณ์

จากการทีท่ มี วิจัยโดยใช้ การทํางานแบบมีส่วนรวม ได้ เปิ ดเวทีค้นหาแนวทางการการพัฒนาระบบ
สหกรณ์ พบว่ ากลุ่มผู้ผลิตผลไม้ และสหกรณ์มีบทบาทสํ าคัญทีจ่ ะต้ องร่ วมมือกันทําให้ เครือข่ ายขับเคลือ่ นอย่ าง
ต่ อเนื่องและนํามาซึ่งความสํ าเร็จในการประกอบอาชี พของเกษตรกร ส่ งผลต่ อการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สมาชิ กมั่งคั่ง สหกรณ์ มั่นคง
จากการดําเนินธุ รกิจที่ได้ศึกษาข้างต้นนี้ ทําให้ทราบว่าแต่ละธุ รกิจล้วนมีความสําคัญและเกี่ยวข้องกัน
อย่างเป็ นระบบ กระบวนการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของสหกรณ์ และการให้ความร่ วมมือกับสมาชิ กอย่าง
พร้อมเพียงกันด้วย และที่ตอ้ งให้ความสําคัญไม่น้อยกว่ากันเลยก็คือธุ รกิจจัดหาสิ นค้ามาจําหน่าย ซึ่ งถื อเป็ น
หัวใจสําคัญที่จะทําให้เกษตรกรสมาชิ กลดต้นทุนการผลิ ต การที่สหกรณ์เชื่ อมโยงกับธุ รกิ จสิ นเชื่ อ สหกรณ์
ต้องเกื้ อหนุ นสมาชิ ก ด้วยราคาที่ เป็ นธรรมเพื่ อทํา ให้ส มาชิ ก สามารถลดต้นทุ นการผลิ ต เนื่ องจากสมาชิ ก
ประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นหลัก ต้องพึ่งพาสหกรณ์ ทั้งด้านเงินทุน การจัดหาปั จจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
และการจัดจําหน่าย ผลผลิตทางการ
เกษตรกร การสร้างความร่ วมมือระหว่างสมาชิก สหกรณ์ และคู่คา้ ปั จจัยการผลิต และคู่คา้ ที่ซ้ื อผลผลิต จะต้อง
ร่ วมมื อกันนํา พาสหกรณ์ เดิ นหน้า ได้อย่า งแข็ง แกร่ ง หลัก สํา คัญอยู่ที่ ก ารบริ หารด้วยความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต
โปร่ งใส ยุติธรรม และไม่เอาเปรี ยบสมาชิก
- มุ่งที่การมี ส่วนร่ วมของเกษตรกรสมาชิ ก ด้วยการสร้ างความร่ วมมื อในการดําเนิ นธุ รกิ จร่ วมกัน
ระหว่างเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์การเกษตร รวมถึงพันธมิตรทางธุ รกิจ และภาครัฐ
- มุ่งให้ความสําคัญในการพัฒนาอาชี พเกษตรกรรมของเกษตรกรสมาชิ ก โดยมองที่ผลผลิ ตทางการ
เกษตร ทําอย่างไรให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็ นธรรมและคุม้ ค่ากับการลงทุน นํามาซึ่ งรายได้และความกินดี
อยูด่ ี โดยมีสหกรณ์เป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ด้วยการ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน บนแนวทางทางของการแบ่งปั น ช่วยเหลือเกื้อกูล
- มุ่งเน้นการช่วยเหลื อตนเองของเกษตรกรสมาชิ ก ขบวนการผลิตตั้งแต่ตน้ นํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า เพื่อ
เพิม่ ผลิตภาพผลผลิตต่อพื้นที่ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด

4. โครงสร้ างการบริหารบุคลากรในธุรกิจรวบรวมผลไม้ เพือ่ กระจายในประเทศ

การบริ หารบุ ค ลากรในการดํา เนิ นธุ รกิ จรวบรวมนับ ว่า เป็ นปั จจัย สํา คัญที่ จะทํา ให้ธุ รกิ จรวบรวม
ผลผลิ ตประสบความสําเร็ จ จึ ง ต้องมี ก ารจัดโครงสร้ างเพื่อให้ส ามารถเป็ นกลไกลในการขับ เคลื่ อนธุ รกิ จ
รวบรวมผลิตผลิตอย่างมีระบบ ในการดําเนินงานจะมีการมอบหมายคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เพื่อ
รับผิดชอบภารกิจ ประกอบด้วย
• ฝ่ ายเสนอราคาและรับคําสั่ งซื้อ เป็ นผูเ้ จราจา ตกลงราคา คุณภาพและปริ มาณจากคู่คา้ เมื่อรับข้อตกลง
ร่ วมกันระหว่างสหกรณ์ และคู่คา้ ทางคู่คา้ จะส่ งคําสั่งซื้ อ(PO) โดยทางแฟกซ์ หรื อส่ งทาง Internet
แจ้งปริ มาณ ราคา สาขาที่ตอ้ งจัดส่ ง เมื่อรับ PO แล้ว ส่ งคําสั่งซื้ อให้ฝ่ายจัดซื้ อดําเนิ นการ (การเสนอ
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•

•

•

•

•

ราคาจะดําเนิ นการเสนอราคาทุกวันจันทร์ ทั้งห้าง Lotus และ Makro สําหรับห้าง Makro การยืนยัน
ราคาสามารถแจ้งและตกลงเงือนไขได้ตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของกลไกลตลาด)
ฝ่ ายจัดซื้อ รับผิดชอบแยกรายชนิ ดพืช เงาะ มังคุด ลองกอง สละ ผูร้ ับผิดชอบ จะเป็ นผูร้ ับคําสั่งซื้ อ
รายชนิดพืช และแจ้งไปยังสมาชิกที่แสดงความจํานงจัดทําแผนส่ งมอบสิ นค้าให้แก่สหกรณ์ เพื่อมารับ
ตะกร้าไปบรรจุผลไม้มาส่ งให้แก่สหกรณ์ตามข้อตกลง ทั้งขนาดบรรจุ คุณภาพ และราคา กําหนดเวลา
การส่ งมอบสิ นค้า โดยผูร้ ั บผิดชอบจะต้องยืนปริ มาณการส่ งมอบของสมาชิ กให้แก่ ฝ่ายเสนอราคา
เพื่อยืนยันประมาณการส่ งมอบตาม Order กับทางห้างอีกครั้ง
ฝ่ ายตรวจสอบผลผลิ ต รั บผิดชอบในการรับผลไม้จากสมาชิ กที่นาํ ส่ ง ณ จุดรวบรวม จะทําการสุ่ ม
ตรวจสอบคุ ณภาพ นํ้าหนัก เมื่อผ่านตรวจสอบคุ ณภาพ เจ้าหน้าที่จะติ ดสิ๊ กเกอร์ บอกชื่ อผลไม้ ชื่ อ
สมาชิกเจ้าของผลไม้ พร้อมรหัสสมาชิก เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับกรณี มีปัญหาด้านปริ มาณ
คุณภาพ และสิ่ งเจือปน จากนั้นฝ่ ายตรวจสอบคุ ณภาพจะออกใบรับผลผลิ ต ให้แก่สมาชิ กเพื่อนําไป
ขึ้นเงินที่สินค้าที่ฝ่ายการเงิน(กรณี ผลผลิ ตไม่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพ เป็ นไปตามข้อตกลง สมาชิ ก
ต้องรับผลผลิ ตคืนเพื่อนําไปจําหน่ ายเองและปรับปรุ งคุ ณภาพ เพื่อมาส่ งใหม่ในครั้งต่อไป)ผลไม้ที่
ผ่านตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะถูกจัดเรี ยงแยกรายชนิดพืชและคู่คา้ รักษาความสด เพื่อให้ QC ของห้าง
ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนกระจายตามคําสั่งซื้อไปยังสาขา
ฝ่ ายขนส่ ง สหกรณ์ดาํ เนิ นการตกลงกับเอกชนในการขอส่ งสิ นค้าไปส่ งมอบยังปลายโดยมีการทําสั่ง
จัดสิ นค้า โดยรถยนต์ที่ขนส่ งสิ นค้าต้องทําประกันสิ นค้าทุกคัน ผูร้ ับผิบชอบต้องประสานกับฝ่ าย
จัดซื้ อเพื่อรับ ทราบ Order ก่อนล่วงหน้า1 วัน เพื่อติดต่อและตรี ยมรถตามจํานวนที่ตอ้ งจัดส่ ง และ
ประเภทรถยนต์ที่ตอ้ งใช้ในการจัดส่ ง ตรวจเช็คระยะทางและเวลาส่ งมอบสิ นค้าปลายทาง ตรวจสอบ
สิ นค้าตามในส่ งสิ นค้าขึ้นรถ จัดส่ งตามกําหนดเวลา
ฝ่ ายจัดทําเอกสาร รับคําสั่งซื้ อ PO จัดทําเอกสารใบส่ งสิ นค้า เพื่อมอบให้ฝ่ายขนส่ งตรวจสอบสิ นค้า
ก่อนขึ้นรถ และนําเอกสารส่ งมอบพร้อมสิ นค้าให้แก่คู่ตรวจรับสิ นค้าปลายทาง เมื่อปลายทางเซ็นต์รับ
สิ นค้า ฝ่ ายจัดส่ งต้องนําเอกสารการรับสิ นค้ากลับมาให้ฝ่ายจัดทําเอสารเก็บไว้เป็ นหลักสําหรับการ
เรี ยกเก็บเงินค่าสิ นค้า
ฝ่ ายการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องใบรับสิ นค้า ออกใบเสร็ จจ่ายเงินค่าสิ นค้าให้แก่สมาชิก

5. การจัดการห่ วงโซ่ อปุ ทานผลไม้ ของสหกรณ์
จากการศึ ก ษาข้อมูล และขั้นตอนในการบริ หารจัดการผลผลิ ตก่ อนส่ ง มอบคู่คา้ กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตผลไม้
คุ ณภาพ สมาชิ ก สหกรณ์ และคู่คา้ ต่างมี บ ทบาทสํา คัญในการประสานความร่ วมมือเพื่ อให้ได้ผลผลิ ตที่ มี
คุณภาพส่ งมอบต่อผูบ้ ริ โภคเพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด
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เนื่องจากผลไม้เป็ นสิ นค้าสดเสี ยหายได้ง่าย การจัดการตั้งแต่แปลงผลิต จนส่ งมอบมายังศูนย์รวบรวม
ของสหกรณ์จึงมีความสําคัญต้องมีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนการพัฒนาผลิต
การเก็บเกี่ยว การคัดแยก และการเคลื่อนย้ายผลผลิตจากแปลงผลิตของเกษตรกร คนต้นนํ้า มายังโรงคัดบรรจุ
(packing house) สําหรับจัดการผลไม�สดหลังการเก็บเกี่ยว จากแปลงผลิตของเกษตรกรก่อนที่ขนส�งไป
ยังจุดรวบรวมของสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลดต้นทุน จึงต้องมีการวางแผนตั้งแต่แรงงานที่จะเก็บเกี่ยวใน
แต่ละวัน ช่วงระยะเวลาในการส่ งมอบ
ในการนี้สหกรณ์จะมีการประชุ มร่ วมกับเกษตรกรสมาชิ กเพื่อติดตามสานการณ์การผลิต และกําหนด
เป้ าหมายในการส่ งมอบผลไม้แต่ชนิดพืช เพื่อให้สอดคล้องกับการนําข้อมูลไปประกอบการวางแผนการตลาด
ร่ วมกับคู่คา้ โดยกําหนดการส่ งผลไม้รายชนิดพืชเป็ นรายสัปดาห์ พบว่าการดําเนินงานมีการร่ วมมือกันระหว่าง
สมาชิ ก สหกรณ์ และห้าง Makro ห้าง Tesco Lotue ซึ่ งเป็ นคู่คา้ รายใหญ่ที่รับซื้ อผลไม้จากสหกรณ์ปริ มาณ
มาก ทีมวิจยั พบว่าในการทําแผนการกระจายร่ วมกันส่ งผลให้เกิดการย่อมรับแนวทางในการปฏิบตั ิ ข้อกําหนด
ต่าง ๆ ทั้งเรื่ องปริ มาณผลผลิตแต่ละชนิ ดที่จะส่ งมอบในแต่ละวัน และคุณภาพมาตรฐานตามที่คู่คา้ ต้องการ ทํา
ให้การเสนอราคากับห้างมีการบริ หารความเสี ยงด้านปริ มาณและราคาเสนอขายน้อยลง สามารถคํานวณต้นทุน
การรับซื้ อได้แม้นยําขึ้น ส่ งผลต่อระดับราคารับซื้อของสหกรณ์สูงกว่าราคาซื้อขายในตลาดท้องถิ่น
การวางแผนการจัดส่ งผลไม้ ร่วมกับห้ างสรรพสิ นค้ า
สหกรณ์ ให้ ความสําคัญในการบริ หาร
Supply Chain Management ซึ่ งเป็ น กระบวนการ
บู รณการ ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ผ ล ไ ม้ ร า ย ช นิ ด แ ล ะ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกระจายผลไม้ จากสหกรณ์ผา่ นคู่คา้ ไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค ในการกระจาย สหกรณ์จะมีการจัดทําแผนการกระจายผลไม้รายชนิดพืชเป็ นรายสัปดาห์ร่วมกับ
เกษตรกรสมาชิ ก และห้างสรรพสิ นค้าที่ เป็ นคู่คา้ เพื่อบริ หารคํา สั่ง ซื้ อที่ แม่นยําเพื่อบริ หารความเสี ยงด้าน
ปริ มาณและราคา ร่ วมถึงแรงงานและเครื่ องมืออุปกรณ์ในการกระจายผลไม้ ซึ่ งจะมีการตกลงกับห้างสรรพสิ นค้า
เกี่ยวกับคําสั่งซื้ อเพื่อกระจายไปตามสาขาต่างๆทัว่ ประเทศ ตรงตามความต้องการทั้งปริ มาณและระยะเวลาที่
กําหนด
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ตารางที่ 20 แสดงแผนการกระจายรายสัปดาห์และความต้องใช้ตะกร้าในแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์
ที่

วางแผนการจัดส่ งผลผลิตจําหน่ ายให้ ห้างสรรสินค้ า ปี 2556

ระยะเวลา
เงาะ

ตะกร้ า มังคุด ตะกร้ า ลองกอง ตะกร้ า

1

1 เม.ย. - 7 เม.ย.56

5

278

2

8 เม.ย. - 14 เม.ย.56

10

556

30

3

15 เม.ย. - 21 เม.ย.56 80

4445

4

22 เม.ย - 28 เม.ย.56

150

5

29 เม.ย. - 5 พ.ค.56

6

สละ

รวม
ใช้
ตะกร้ า ตะกร้ า

3

250

528

1500

5

416

2472

50

2500

10

834

7779

8334

100

5000

15

1250

14584

180

10000

150

7500

15

1250

18750

6 พ.ค. - 12 พ.ค.56

300

16667

170

8500

5

334

15

1250

26751

7

13 พ.ค. - 19 พ.ค.56

370

20556

200 10000

10

667

15

1250

32473

8

20 พ.ค. - 26 พ.ค.56

400

22223

200 10000

20

1334

20

1667

35224

9

27 พ.ค. - 2 มิ.ย.56

350

19445

100

5000

20

1334

20

1667

27446

10

3 มิ.ย. - 9 มิ.ย.56

300

16667

50

2500

40

2667

20

1667

23501

11

10 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 56

150

8334

30

1500

45

3000

15

1250

14084

12

17 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 56

10

500

25

1667

15

1250

3417

13

24 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 56

20

1334

15

1250

2584

14

1 ก.ค. - 7 ก.ค. 56

5

334

15

1250

1584

15

8 ก.ค. - 14 ก.ค. 56

15

1250

1250

รวม

2,295 127505

1090 54500

190 12671
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เขาคิชฌกูฏ

สาขา

1

ลาดพร้าว

42
4

รามอินทรา
บางบอน

17

จรัญสนิทวงศ์

46

กาญจนบุรี

49

ราชบุรี

เขาคิชฌกูฏ
สาขา
12
ขอนแก่น
55
เลย
58
มุกดาหาร
7
นครราชสีมา
37
ชัยภูมิ
38
47
51

สระบุรี
ลพบุรี
อยุธยา

15
44
40
5

ระยอง
พัทยา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี

ภาพ

ที่ 42 แผนที่แสดงสาขาที่สหกรณ์ตกลงจัดส่ งผลไม้
การกระบวนการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิ ก
รู ปแบบการจัดส่ งผลไม้ของสหกรณ์ซ่ ึ งกําหนดเป็ น ศูนย์กระจายสิ นค้า (Distribution Center: DC)
สหกรณ์ จดั ให้มีก ารประชุ ม เตรี ยมความพร้ อมก่อนทํา การรวบรวมผลผลิ ต เพื่ อชี้ แจงสร้ า งความเข้าใจใน
รายละเอียดการจัดเกรดผลไม้แต่ละชนิ ด ร่ วมกันระหว่างเกษตรกร ฝ่ ายตรวจสอบคุ ณภาพของสหกรณ์ และ
ฝ่ ายจัดซื้ อและฝ่ าย QC ของห้างสรรพสิ นค้า เพิ่อให้เป็ นไปตามความต้องการของคู่คา้ ห้าง Makro ห้าง Lotus
โดยฝ่ ายตรวจสอบคุ ณภาพของสหกรณ์ จะมี ข ้อมู ล การกํา หนดเกรดมาตรฐานเมื่ อเกษตรนํา ผลผลิ ตมาส่ ง
เจ้าหน้าที่จะมีการสุ่ มตรวจสอบนํ้าหนัก และคุณภาพตามที่คู่คา้ กําหนด จากนั้นเจ้าหน้าที่การตลาดออกใบรับ
สิ นค้า และให้เกษตรกรนําใบรับไปขึ้นเงินที่ฝ่ายการเงิน
ทั้งนี้ราคาผลไม้เกษตรกรจะรับรู ้ล่วงหน้าจากฝ่ ายจัดซื้อก่อนรับ Order เพื่อให้สมาชิ กและเกษตรกร
ในเครื อข่ายทราบถึง ขนาดบรรจุผลไม้รายชนิ ดพืชให้เป็ นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหกรณ์กบั คู่คา้
ตลาดเป้ าหมาย
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ชนิดพืช
1. เงาะ
2.มังคุด
3.ลองกอง

4.สละ

ตารางที่ 21 กําหนดมาตรฐานผลผลิตและขนาดบรรจุ
จํานวน
ขนาดบรรจุ
ผลต่ อ
(กก/ตะกร้ า)
การกําหนดเกรด
กก.
Makro Lotus ตลาดทัว่ ไป
ผลสดขนสามสี
28-32
18
16
20
ผลสดแดงอมม่วงหู เขียว
35
20
20
20
ผลสดเบอร์ 2,3
20
15
15
15
ขนาดช่อ 350ไม่เกิน500กรัม
ขนาดช่อ500 ไม่เกิน700 กรัม
ผลสดกระปุกละ 500 กรัม
40
10
10
8

ตะกร้าห้างสี เขียว ส่ งตรงเข้า DC ขนาดบรรจุเงาะ 16 – 18 กิโลกรัม
ตะกร้าหูเหล็ก ส่ งตรงสาขา ขนาดบรรจุเงาะ 18 – 20 กิโลกรัม
การจัดการมังคุดคุณภาพเพื่อจัดส่ งตามความต้องการของตลาด

การจัดการมังคุดคุณภาพตามความต้องการตลาด
มังคุด

ห้าง

ตจว.

ขนาด

14-18 ผล
ต่อกิโลกรัม
20 กก.
ต่อตะกร้า

32 ผล
ต่อกิโลกรัม
20 กก.
ต่อตะกร้า

บรรจุ

คุณภาพ -ผลหนา

-ผิวสีม่วงเข้ม
-ลายธรรมชาติ
-รูปร่างกลม
-มีขั�วสีเขียวขนาด
ใหญ่
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การจัดการเงาะคุณภาพตามความต้องการตลาด
เงาะ
ขนาด
บรรจุ

ตจว.
30-36 ผล
ต่อกิโลกรัม

ห้าง
28-33 ผล
ต่อกิโลกรัม
16-18 กก.
ต่อตะกร้า

18 กก.
ต่อตะกร้า

คุณภาพ -ผิวสีแดงถึงแดงส้ม

-ต้นฤดูจะมีสีส้มอม
เหลือง หรือสีเขียวอม
เหลือง
-ขนสีเขียว

การจัดการสละคุณภาพตามความต้องการตลาด
สละ

ห้าง

ขนาด

650 กรัม/ช่อ

บรรจุ

12 กก/ตะกร้า

คุณภาพ

ผลคล้ายลูกรักบี้ เป�น
พวงผิวเป�นเกล็ดสี
แดง หรือน้ําตาลอม
แดงไม่เหี่ยว ไม่มีรอย
เน่า ช้ํา ไม่มีรอยกัด
กินของแมลง

ตจว.

12-15กก/ตะกร้า

ภาพที่ 43 การจัดผลไม้คุณภาพตามความต้องการตลาด
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กระบวนการบริ หารจัดการการผลิ ตและการดําเนิ นงาน รวมถึ งระบบกระจายสิ นค้าในห่ วงโซ่ อุปทาน
Supply
Chain
ธุ รกิ จ รวบรวมผลไม้ ของผู ้มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ ง ตั้ งแต่ ร ะบบการจั ด การคุ ณ ภาพ
ในแปลงผลิตภายใต้การจัดการดี ที่เหมาะสม GAP (Good Agricultural Practice) ทําให้สหกรณ์ได้ผลไม้มีคุณภาพดี
คํานึงถึงความปลอดภัยของ ผูบ้ ริ โภค จึงทําให้เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ตรงตามมาตรฐานที่คู่คา้ กําหนด ได้รับราคา
คุ ้มค่ ากับการลงทุ น โดยในกลุ่ มเครื อข่ ายผูผ้ ลิ ตผลไม้คุ ณภาพ มี การป้ องกันการใช้ทรั พย์กรธรรมชาติ ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด ลดการใช้สารเคมี สร้างจิตสํานึ กแต่เกษตรกร อนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความ
ยัง่ ยืนในการทําการเกษตร
การจัดการในการเก็บเกี่ยวผลไม้และการจัดส่ งผลไม้จากแปลงผลิตของเกษตรกรสมาชิ ก กลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้
คุณภาพ สหกรณ์ และคู่คา้ ให้ความสําคัญ ระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบตั ิที่ดี สําหรับโรงคัดบรรจุผลไม�สด
GMP( GOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR PACKING HOUSE OF FRESH FRUITS AND
VEGETABLES) โดยสหกรณ์ให้ความสําคัญในการจัดการผลไม�สดหลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวจากแปลงผลผลิต
เพื่อคัดแยกตามเกรดไซด์ก่อนบรรจุขนส่ งไปยังจุดรวบรวมของสหกรณ์ หรื อส่ งกับคู่คา้ ณ .โรงคัดบรรจุของกลุ่ม
ครื อข่ายผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ ระบบการการผลิตและการส่ งมอบในเวลาที่ตอ้ งการด้วยจํานวนที่ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า และการส่ งสิ นค้าเข้าศูนย์กระจายสิ นค้า โดยให้ระบบ JIT ( Just in Time ) ตลอดจนการพัฒนาระบบ
กระจายสิ นค้า (Logistics) ร่ วมกับห้างค้าส่ ง - ค้าปลีกสมัยใหม่ Modern Trade โดยมีการวางแผนกําหนดเส้นทางการ
ขนส่ งผลไม้ไปยังสาขาที่ใกล้เคียงกันเป็ นเส้นทางเดี่ยวกันให้เต็มเที่ยว เพื่อลดต้นทุนในการกระจายผลไม้และรักษา
ความสดเพื่อส่ งมอบถึงผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 44 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การบริ หารจัดการในสถาบันเกษตรกร
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ภาพที่ 45 ขั้นตอนการนําผลไม้คุณภาพจากแปลงผลิตถึงสหกรณ์
ขั้นตอนการนําผลไม้ คุณภาพจากแปลงผลิตถึงสหกรณ์
เมื่อสมาชิกต้องการนําผลไม้มาจําหน่ายให้สหกรณ์ จะมีข้นั ตอนการดําเนินการ ดังนี้
1.แสดงความจํานงในการส่ งผลไม้ โดยจัดทําแผนการส่ งมอบผลผลิตรายชนิดพืช
2.นําบัตรประจําตัวประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมตะกร้า
3.เจ้าหน้าที่จะให้สมุดคุมตะกร้า(ฉบับสมาชิ ก)แก่สมาชิ ก จํานวน 1 เล่ม และเก็บไว้ที่สหกรณ์(ฉบับ
สหกรณ์)จํานวน 1 เล่ม (ทั้งสองเล่มจะมีตวั เลขการรับ – จ่าย ตะกร้าตรงกัน)
4. เมื่อสมาชิ กแจ้งจํานวนตะกร้ าที่ตอ้ งการเจ้าหน้าที่ก็จะทําการบันทึกลงในสมุดทั้ง 2 เล่ม และให้
สมาชิกเซ็นต์ชื่อรับตะกร้าของฉบับสหกรณ์ เจ้าหน้าที่เซ็นจ่ายตะกร้าในฉบับสมาชิก
5. เมื่อสมาชิ กนําตะกร้า(ใส่ ผลไม้)มาส่ งสหกรณ์ เจ้าหน้าที่รับผลไม้จะนับจํานวนตะกร้า เซ็นชื่อรับ
ตะกร้าเท่าจํานวนที่สมาชิ กนํามาส่ งในฉบับสมาชิ ก และให้สมาชิ กเซ็ นต์ชื่อจํานวนตะกร้ าที่นาํ มาส่ งฉบับ
สหกรณ์
6.สมาชิ ก รั บ ยอดสั่ งซื้ อจากฝ่ ายจัดซื้ อของสหกรณ์ แล้วนํา สมุ ดมาเบิ ก ตะกร้ า กับเจ้าหน้าที่ ค วบคุ ม
ตะกร้ าเพื่อรับตะกร้ าชุ ดใหม่ต่อไปสติ๊กเกอร์ ที่ ให้ สมาชิกไปพร้ อมกับตะกร้ าเพื่อใช้ ติดตะกร้ าผลไม้ ที่จัดส่ง
สหกรณ์ สามารถตรวจสอบย้ อนกลับแปลงผลิตได้ กรณีผลไม้ ที่จดั ส่งมีปัญหา
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ชื่อสิ นค้า :

เงาะโรงเรี ยน

ชื่อลูกค้า :

บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม จํากัด

ชื่อผูส้ ่ งมอบ :

สหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด

ชื่อลูกสวน :

นายแก่ง กระจาน

วันที่ผลิต :

23 เมษายน 2556

วันที่หมดอายุ

27 เมษายน 2556

ผูต้ รวจสอบ

นายสมนึก / เจ้าหน้าที่ของห้าง(QC)
ภาพที่ 46 สติ๊กเกอร์ ติดตะกร้าผลไม้

จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล การกระจายผลไม้ พบว่ า การใช้ ต ะกร้ า ของสหกรณ์ มี ค วามสํ า คั ญ ที่
ทําให้การดําเนิ นการรวบรวมผลไม้คุ ณภาพจากสมาชิ กและเกษตรกรถึ งคู่ ค ้าให้ได้ผลไม้มี คุ ณภาพนั้น ทาง
สหกรณ์ ตอ้ งบริ หารจัดการในเรื่ องของตะกร้ าให้เพีย งพอต่อการใช้งานเพื่อที่ ไ ม่ให้ผลไม้เสี ยหายด้านของ
คุณภาพ เนื่องจากผลไม้ผวิ บอบบาง เน่าเสี ยง่ายซึ่ งหากสหกรณ์บริ หารจัดการประสิ ทธิ ภาพได้จะทําให้สหกรณ์
ลดต้นทุนความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยคุณภาพได้ (การหักผลไม้เน่าเสี ยของคู่คา้ ) ขั้นตอนในการบริ หารจัดการ
ตะกร้าในการกระจายผลไม้ของสหกรณ์ดาํ เนินการดังนี้
1.สมาชิ กต้องมารับตะกร้ าไปเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตมาส่ งสหกรณ์ ตามกําหนดเวลา (ก่อนล่ วงหน้าวันส่ ง
สิ นค้าจริ ง 1-2 วัน เนื่ องจากระยะทางของเกษตรกรอยูห่ ่ างจากสหกรณ์ ) และป้ องกันไม่ให้มีการถ่ายเทผลไม้
เพราะจะทําให้เกิดการซํ้าเสี ยหายไม่มีคุณภาพเมื่อถึงมือคู่คา้
2.สหกรณ์ตอ้ งจัดส่ งผลผลิตตามใบสั่งซื้ อให้กบั คู่คา้ ดังนั้นจํานวนตะกร้าจะต้องมีการหมุนเวียนแลก
คืนตะกร้า (อย่างน้อย 2-3 วัน ตะกร้าดังกล่าวจึงจะหมุนเวียนกลับมาถึงสหกรณ์ เนื่ องจากบางสาขาที่จะส่ งอยู่
ไกล)
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การหมุนเวียนการใช้ตะกร้าแต่ละรอบใช้เวลาอย่างน้อย 5 วัน ถึงจะ
เพียงพอต่อการใช้ตะกร้า เพราะบางครั้งออเดอร์ แต่ละวันไม่เท่ากัน ส่ งสาขาใกล้-ไกลบ้าง ส่ งสิ นค้าเสร็ จแล้ว
ต้องรอโหลดตะกร้ ากลับใช้เวลานาน รถที่ใช้ส่งสิ นค้าเดินทางกลับเกิ ดประสบปั ญหา ฯลฯ ดังนั้นการเตรี ยม
ความพร้อมในเรื่ องตะกร้าเป็ นสิ่ งสําคัญมาก เพราะสิ นค้าเป็ นผลไม้สดไม่สามารถนํามากองเพื่อรอการบรรจุใส่
ตะกร้าได้ จะทําให้เสี ยหายในเรื่ องของคุณภาพ
ยกตัวอย่าง สัปดาห์ที่ส่งผลไม้มากที่สุดจะต้องใช้ตะกร้ าอย่างน้อย 35,224 ใบ คูณ 5 เท่าของจํานวนตะกร้าที่
ต้ องมีเพียงพอ พร้ อมทีจ่ ะจัดส่ งตามคําสั่ งซื้อ
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ขั้นตอนการบริหารจัดการ การส่ งมอบผลไม้ จากแปลงผลิตส่ งคู่ค้า
สหกรณ์ จดั สรร Order, กําหนดราคาจะซือ้ วันรุ่งขึน้ (17.00-19.00น.)

สมาชิ กผู้ผลิต

โทรศัพท์ แจ้ งสมาชิก/แจ้ งรถบรรทุก (18.00 - 22.00 น.)
สหกรณ์ ผ้ ูรวบรวม

สมาชิกรับตะกร้ า (18.00 น. เป็ นต้ นไป และ 6.00 น.)
เจ้ าหน้ าทีก่ ารตลาดเคลียร์ บัญชีวนั ก่ อนกับการเงินและเบิกเงินยืมทดรอง

ห้ างสรรพสิ นค้ า
พ่อค้ า - แม่ ค้า
ผู้จําหน่ าย

เริ่มรับมอบผลไม้ (12.00 - 17.00 น.)
ตรวจสอบคุณภาพ
ชั่ งนํา้ หนัก/ใส่ ป้ายชื่ อ/รดนํา้

ผู้บริโภค

ออกใบรับสิ นค้ า
จ่ ายเงินค่ าผลไม้

แยกผลไม้ ตามความต้ องการของลูกค้ า
ขนถ่ ายขึน้ รถบรรทุก/รดนํา้ /ปิ ดผ้าใบ
จัดส่ งภายในเวลาทีจ่ ํากัด/ออกใบกํากับสิ นค้ า
ส่ งห้ าง ฯ ถึง Dc อ.วังน้ อย ไม่ เกิน 22.00 น.
Qc ตรวจสอบคุณภาพ/ชั่ งนํา้ หนัก

ส่ งถึงจังหวัดปลายทาง
03.00 – 08.00 น.
ศูนย์ กระจายสิ นค้ า
Dc ถึงสาขาต่ าง ๆ
เวลา 06.00 น.

Dc ออกใบรับสิ นค้ า (ฝากรถขนส่ ง)
สหกรณ์ รับใบรับสิ นค้ าตั้งลูกหนี/้ จ่ ายค่ าบรรทุก
ห้ างฯ 15 วัน โอนเงินทุกวันจันทร์
ภาพที่ 47 ขั้นตอนการบริ หารจัดการ การส่งมอบผลไม้จากแปลงผลิตส่งคูค่ า้
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เกษตรกรสมาชิก

เจรจาวางแผนการสั�งซื�อ/ราคา Plan Order

การจัดการคุณภาพ GAP
การเก็บเกี�ยวที�ถูกต้องและเหมาะสม

ห้างสมัยใหม่

สถาบันเกษตรกร

เจรจาวางแผนการสั�งซื�อ/ราคา Plan Order

คัดสรรสวนผลไม้คุณภาพ
/ สร้างความเข้าใจสมาชิก

การคัดแยกคุณภาพและคัดบรรจุ
การจัดเตรียมผลไม้ก่อนการขนส่ง
ส่งผลไม้เข้าจุดรวบรวมตามระบบ

การจัดการคุณภาพ GMP / JIT

การรับเอกสาร / รับตะกร้า

การตรวจสอบคุณภาพ / รับผลไม้

พัฒนาระบบกระจายสินค้า
Supply Chain / Logistic

การจัดการเอกสาร / ระบบบัญชี
การจัดเตรียมผลไม้ก่อนการส่งสินค้า
ส่งผลไม้เข้าศูนย์กระจายตามระบบ

การตรวจสอบคุณภาพ / รับสินค้า

การรับเอกสาร / รับตะกร้า

การจัดการเอกสาร / ระบบบัญชี
การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 2 (นางศศิธร และคณะ)

ภาพที่ 48 แสดงระบบการเชื่ อมโยงธุ รกิจ

การกระจายสิ นค้ า (Logistics Mamagement)
ทีมวิจยั พบว่า กลุม่ ผู้ผลิตผลไม้ คณ
ุ ภาพและสหกรณ์ ร่วมถึงห้ างสรรพสินค้ าที่เป็ นคูค่ ้ า เน้ นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดส่ งผลไม้ไปยังสถานที่ปลายทาง โดยมีการตกลงการส่ งมอบตามวัน เวลา และสถานที่ คู่คา้
กําหนดไว้ในคําสั่งซื้อ ซึ่ งสหกรณ์ตอ้ งใช้ขอ้ มูลอัตราค่าขนส่ ง ค่าใช้จ่ายในการส่ งมอบสิ นค้า เช่น ค่าเช่าตะกร้า
เพื่อนํามาคํานวณต้นทุนในการกระจายสิ นค้าต่อหน่วย ขนาดบรรจุผลไม้แต่ชนิดใน แต่ละเที่ยวที่ส่งมอบสิ นค้า
ซึ่ ง มี ผลโดยตรงที่ เกี่ ย วข้องกับการบริ หารคําสั่งซื้ อในแต่ล ะเที่ ยว สหกรณ์ ต้องให้ค วามสํา คัญในขั้นตอน
ขบวนการการกระจายสิ นค้าเพื่อรักษาความสด และส่ งมอบสิ นค้าให้ตรงตามกําหนด โดยที่สินค้านั้นจะต้อง
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ต้นทุนตํ่าสุ ด การกระจายสิ นค้าจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเชื่ อมโยงระหว่างสหกรณ์กบั
สมาชิ ก และคู่คา้ ในแต่ล ะตลาดเป้ าหมายของสหกรณ์ น่นั เอง ซึ่ งจะส่ งผลโดยตรงต่อประสิ ท ธิ ภาพในการ
ให้บริ การ และตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้เป็ นอย่างดี ยิ่ง ในปั จจุ บนั สถานการณ์ การแข่งขันทาง
การค้ามีอตั ราการเติบโตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระบบของการกระจายสิ นค้ามีความชัดเจน และเป็ นมาตรฐานมาก
ขึ้น ซึ่ งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็ นผลดีต่อผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภคที่จะได้สินค้าตรงตามความต้องการเนื่ องจากผลไม้
เสี ยหายง่าย จึงต้องให้ความสําคัญเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจในทุกฝ่ ายนัน่ เอง
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Logistics Management
การจัดการระบบขนสง

การ ลดต้นทุน สร้างกําไรจากกิจกรรมโลจิสติกส์
•

การพยากรณ์•วามต้องการ ผลไม้รายชนิด

การจัดการผลิตและการไหลของผลผลิตที�จะส่งมอบ
การจัดการผลไม้พร้อมส่งมอบและบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์การจัดเก็บและเ•ลื�อนย้ายผลผลิต
การวางแผนเ•รือข่ายและการเลือกจุดรับซื�อ
การจัดการผลไม้•ง•ลังเพื�อส่งมอบรอบเช้า

ภาพที่ 49 การจัดการระบบขนส่ง
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อัตราค่ าขนส่ งทีใ่ นประกอบการบริหารคําสั่ งซื้อผลไม้ รายชนิดพืช
การบริ หารจัดการด้านการกระจายผลไม้ไปยังคู่คา้ ในแต่ละตลาดเป้ าหมาย สหกรณ์จะต้องบริ หาร
ต้นทุน โดยอัตราการใช้น้ าํ มันดีเซลลิตรละ 31.78 บาท ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 มาหาค่าเฉลี่ยคํานวณลิตรละ
ไม่เกิน 32-35 บาท เพื่อบริ หารจัดการต้นทุน โดยกระจายสิ นค้า ดังนี้
ตารางที่ 22 แสดงรายละเอียดอัตราค่ าขนส่ งธุรกิจรวบรวม
ที่ รายละเอียด
รถบรรทุก 4 ล้ อ
1. ค่าขนส่ งสิ นค้ากิโลเมตรละ
201-350 กม.
12 บาท/กม.
351-650 กม.
13 บาท/กม.
651-1,000 กม.
14 บาท/กม.
1.1 กรณี ส่งสิ นค้าที่ DC วังน้อย อยุธยา ฯ
4,500 บาท
1.2 กรณี ส่งสิ นค้าที่ DC ลําลูกกา
4,200 บาท
-ค่าเดินบัญชี
100 บาท
300 บาท
-ค่าลงสิ นค้าเที่ยวละ
200-300 ตะกร้า
301-400 ตะกร้า
401 ตะกร้าขึ้นไป
1.3 กรณี ส่งสิ นค้าที่สาขาในเขตกรุ งเทพ ฯ
-ฝั่งบางนา, ฝั่งพระนคร เที่ยวละ
-ฝั่งธนบุรีเที่ยวละ
1.4 ระยะทางตํ่ากว่า 200 เมตร เที่ยวละ
ในกรณี 2 สาขา ระยอง+ชลบุรีเพิม่
2. ค่าประกันสิ นค้าเที่ยวละ
3. วงเงินประกันสิ นค้าของมูลค่าสิ นค้าราคาขายไม่เกินวงเงิน
4. จํานวนที่บรรทุกตะกร้า-หูเหล็ก
-เหลี่ยม (สี เขียวส่ ง DC)
5. จํานวนที่บรรทุกตะกร้าถ้าเกินให้เพิ่มใบละ
6. ถ้าขนส่ งเกินจาก 2 สาขาในกรุ งเทพและปริ มณฑลเพิ่มสาขา
7. ค่าบรรทุกตะกร้ากลับใบละ

4,200 บาท

รถบรรทุก 6 ล้ อ
บาท
22 บาท
21 บาท
8,000 บาท
7,500 บาท
100 บาท
500 บาท
700 บาท
900 บาท
7,500 บาท
8,000 บาท

2,800 บาท
500 บาท
200 บาท
100,000 บาท
135 ใบ
150 ใบ
20 บาท
200 บาท
2 บาท
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300 บาท
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370 ใบ
380 ใบ
17 บาท
บาท
2 บาท
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จากสภาวะการแข่งขันทางการตลาดในปั จจุ บนั ส่ งผลให้เกิ ดแรงผลักดันให้สหกรณ์ ตอ้ งหันมาให้
ความสําคัญในเรื่ องการจัดการธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานเครื อข่ายคุณค่าผลไม้ นํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน การเชื่ อมโยงพันธมิตรทางธุ รกิ จให้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการสร้ างความร่ วมมื อ
ระหว่างกัน บนเป้ าหมายที่ทุกฝ่ ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน ก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ที่สําคัญ
ในการดําเนิ นกิ จกรรมร่ วมมื อกันต้องประกอบด้วยตัวเกษตรกรตนต้นนํ้า สหกรณ์ ข บั เคลื่ อน คนกลางนํ้า
ร่ วมกับคู่คา้ เพื่อมอบคุณค่า สู่ ผบู ้ ริ โภค ปลายนํ้า ด้วยผลไม้คุณภาพ ภายใต้โซอุปทาน (Supply Chain)
การขับเคลื่ อนกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้สังกัดสหกรณ์ ด้วยการสร้ างระบบการการบริ หาร
จั ด ก า ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ สู ง สุ ด ซึ่ ง จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ช่ ว ย ล ด ขั้ น ต อ น ก า ร ทํ า ง า น ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ลดเวลาในการทํางาน เกิดประสิ ทธิ ภาพ ต้องยึดแนวทางการร่ วมมือ พัฒนา ทั้งระบบการบริ หารจัดการอย่าง
ใกล้ชิดของทุ กฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง (Collaboration) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์ แนวโน้มการบริ หารธุ รกิ จ
สมัยใหม่จะ ต้องคํานึงถึงลูกค้าเป็ นสําคัญ เพือ่ ตอบสนองคู่คา้ /ผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1) ใช้พ้ืนดิ นเดิ มให้คุ ้มค่า กล้า ที่จะตัดสิ นเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการผลิ ต เพื่ อพัฒนาสู่ การ
จัดการคุ ณภาพแปลงผลิ ต นํามาซึ่ งการพัฒนาคุ ณภาพผลไม้และลดต้นทุ นความสู ญเสี ยจากการใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่ไม่จาํ เป็ น
2) เลือกปลูกพืชหลัก ควบคู่กบั การปลูกพืชรอง โดยให้ความสําคัญด้านการตลาดนําการผลิต มี
การวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาดและสร้างสมดุลของพืชที่ปลูกโดยรวม
3) ให้ความสําคัญการพัฒนาการผลิตโดยการรวมกลุ่ม สร้างเป็ นเครื อข่ายแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้
สร้ างสังคมแห่ งการเป็ นผูใ้ ห้ แบ่งปั นองค์ความรู ้ ร่ วมมื อกันพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดความยัง่ ยืนในอาชี พ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้
การเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันของเกษตรกรสมาชิ ก พร้อมกับร่ วมมือกันที่จะมุ่งสร้ างสั งคมแห่ งการแบ่ งปัน
ช่ วยเหลือเกือ้ กูลกัน นํามาซึ่ งสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข ด้ วยวิถีชีวิตบนเส้ นทางของความพอเพียง เรี ยนรู้และเข้าใจ
ในปั ญหาอาชี พเกษตรกร ด้วยการผนึ กกําลังในการรวมกลุ่มสร้ างเป็ นเครื อข่ายให้ขยายเป็ นวงกว้าง สู่ ความ
เข้มแข็ง เป็ นกํา แพงสร้ า งภู มิคุ ้มกันให้แก่เกษตรสมาชิ กและระบบสหกรณ์ ก ารเกษตร ส่ ง เสริ ม สนับสนุ น
สถาบันเกษตรกรให้มี ค วามเข้ม แข็ ง การบริ หารจัดการธุ รกิ จรวบรวมและจํา หน่ า ยผลไม้ เพื่ อให้ส ามารถ
ขับเคลื่อนเชื่ อมโยงกับกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ เป็ นปั จจัยสําคัญที่ภาครัฐจําเป็ นต้องเข้ามาหนุ นเสริ ม ทั้งการ
สนับสนุ นองค์ความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาการผลิต การจัดเก็บข้อมูล การวางแผนการ
ผลิ ต และการตลาด ตลอดจนเทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ก ารผลิ ต ควบคู่ ก ับ การลดต้น ทุ น โดยเฉพาะ
ความสําคัญในการส่ งเสริ มการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด
สนับสนุ นการบริ หารจัดการระบบกระจายผลไม้ (Logistic) เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ ง ซึ่ งเป็ นส่ วน
สํ า คัญ ที่ เ กี่ ย วโยงกับ ราคาผลไม้ที่ จ ะต้อ งบริ หารต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยให้ ต่ ํา ลง โดยการสร้ า งพัน ธมิ ต รกับ
ผูป้ ระกอบการขนส่ ง สร้างเป็ นเครื อข่ายกระจายสิ นค้า ส่ งเสริ มให้เกิดการเปิ ดจุดกระจายผลไม้ในระบบภูมิภาค
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เชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์ กบั สหกรณ์ ซึ่ งจะทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้แนวคิด “ถูก เร็ ว ดี ”
คือ ต้นทุนการขนส่ งที่ถูกลง มีการบริ หารจัดการได้รวดเร็ ว ส่ งสิ นค้าได้ทนั เวลา สิ นค้ามีคุณภาพดี สดใหม่”
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคู่คา้ และผูบ้ ริ โภคอย่างประสิ ทธิ ภาพ
ส่ งเสริ มให้เกิดการสร้างพันธมิตรทางธุ รกิจ ตลอดจนการสร้างความเชื่ อมัน่ ในผลไม้คุณภาพ ด้วยการ
สร้างตราสิ นค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงการสนับสนุ นให้เกิดการมีส่วนร่ วมระหว่างผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค คู่คา้
ภายใต้ความมัน่ ใจในคุณภาพผลไม้ ภายใต้ระบบความปลอดภัยและห่วงใยสิ่ งแวดล้อม
ดังนั้นการสร้างเครื อข่ายคุณค่าด้วยการลดต้นทุน ตลอดกระบวนการโซ่ อุปทาน Supply Chain การ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการผลิ ต การเคลื่ อนย้ายผลผลิต ตลอดจนระบบการกระจายสิ นค้าเพื่อลดต้นทุ น ต่อ
หน่วย ทําให้ส่งผลต่อค่าการตลาดตํ่าลง การส่ งเสริ มการผลิตด้วยการลดต้นทุนการผลิต ควบคู่กบั การบริ หาร
จัดการระบบกระจายสิ นค้าภายใต้เครื อข่า ยสหกรณ์ เป็ นแนวทางหนึ่ ง ที่จะทํา ให้ส หกรณ์ ส ามารถบริ หาร
คุณภาพผลไม้ คําสั่งซื้ อและการส่ งมอบสิ นค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่คา้ และผูบ้ ริ โภคได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพซึ่ งจะต้อ งอาศัย การหนุ น เอื้ อ รอบด้า น เพื่ อ เพิ่ ม พู น องค์ค วามรู ้ ด้า นการบริ ห ารงาน การ
ติดต่อสื่ อสาร ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบด้านในการดําเนิ นธุ รกิจรวบรวมผลไม้ นับว่ามีความจําเป็ น
อย่างมาก เนื่ องจากเป้ าหมายหลักในการดําเนิ นงานด้านการตลาดในภาวะที่ การแข่งขันเพิ่มทวีความรุ นแรง
ภายใต้สถานการณ์การเปิ ดการค้าเสรี ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของคูค้ า้ และผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การขับเคลื่อนกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้สังกัดสหกรณ์ ด้วยการสร้างระบบการการบริ หารจัดการที่มีประ
สิ ทธิ สูงสุ ด ซึ่ งจะส่ งผลต่อการช่วยลดขั้นตอน การทํางาน ลดค่าใช้จ่ายลดเวลาในการทํางาน เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ต้อ งยึ ด แนวทางการร่ ว มมื อ พัฒ นา ทั้ง ระบบการบริ หารจัด การอย่ า งใกล้ ชิ ด ของทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ ง
(Collaboration) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์แนวโน้มการบริ หารธุ รกิจสมัยใหม่จะ ต้องคํานึงถึงลูกค้าเป็ น
สําคัญ เพื่อตอบสนองคู่คา้ /ผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1) ใช้พ้ืนดิ นเดิ มให้คุ ้มค่า กล้า ที่จะตัดสิ นเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการผลิ ต เพื่อพัฒนาสู่ การ
จัดการคุ ณภาพแปลงผลิ ต นํามาซึ่ งการพัฒนาคุ ณภาพผลไม้และลดต้นทุ นความสู ญเสี ยจากการใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่ไม่จาํ เป็ น
2) เลือกปลูกพืชหลัก ควบคู่กบั การปลูกพืชรอง โดยให้ความสําคัญด้านการตลาดนําการผลิต มี
การวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาดและสร้างสมดุลของพืชที่ปลูกโดยรวม
3) ให้ความสําคัญการพัฒนาการผลิตโดยการรวมกลุ่ม สร้างเป็ นเครื อข่ายแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้
สร้ างสังคมแห่ งการเป็ นผูใ้ ห้ แบ่งปั นองค์ความรู้ ร่ วมมื อกันพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดความยัง่ ยืนในอาชี พ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้
การเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันของเกษตรกรสมาชิ ก พร้อมกับร่ วมมือกันที่จะมุ่งสร้ างสั งคมแห่ งการแบ่ งปัน
ช่ วยเหลือเกือ้ กูลกัน นํามาซึ่ งสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข ด้ วยวิถีชีวิตบนเส้ นทางของความพอเพียง เรี ยนรู้และเข้าใจ
ในปั ญหาอาชี พเกษตรกร ด้วยการผนึ กกําลังในการรวมกลุ่มสร้ างเป็ นเครื อข่ายให้ขยายเป็ นวงกว้าง สู่ ความ
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เข้มแข็ง เป็ นกํา แพงสร้ า งภู มิคุ ้มกันให้แก่เกษตรสมาชิ กและระบบสหกรณ์ ก ารเกษตร ส่ ง เสริ ม สนับสนุ น
สถาบันเกษตรกรให้มี ค วามเข้ม แข็ ง การบริ หารจัดการธุ รกิ จรวบรวมและจํา หน่ า ยผลไม้ เพื่ อให้ส ามารถ
ขับเคลื่อนเชื่อมโยงกับกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ เป็ นปั จจัยสําคัญที่ภาครัฐจําเป็ นต้องเข้ามาหนุ นเสริ ม ทั้งการ
สนับสนุ นองค์ความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาการผลิต การจัดเก็บข้อมูล การวางแผนการ
ผลิ ต และการตลาด ตลอดจนเทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ก ารผลิ ต ควบคู่ ก ับ การลดต้น ทุ น โดยเฉพาะ
ความสําคัญในการส่ งเสริ มการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด
สนับสนุ นการบริ หารจัดการระบบกระจายผลไม้ (Logistic) เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ ง ซึ่ งเป็ นส่ วน
สํ า คัญ ที่ เ กี่ ย วโยงกับ ราคาผลไม้ที่ จ ะต้อ งบริ หารต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยให้ ต่ ํา ลง โดยการสร้ า งพัน ธมิ ต รกับ
ผูป้ ระกอบการขนส่ ง สร้างเป็ นเครื อข่ายกระจายสิ นค้า ส่ งเสริ มให้เกิดการเปิ ดจุดกระจายผลไม้ในระบบภูมิภาค
เชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์ กบั สหกรณ์ ซึ่ งจะทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้แนวคิด “ถูก เร็ ว ดี ”
คือ ต้นทุนการขนส่ งที่ถูกลง มีการบริ หารจัดการได้รวดเร็ ว ส่ งสิ นค้าได้ทนั เวลา สิ นค้ามีคุณภาพดี สดใหม่”
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคู่คา้ และผูบ้ ริ โภคอย่างประสิ ทธิ ภาพ
ส่ งเสริ มให้เกิดการสร้างพันธมิตรทางธุ รกิจ ตลอดจนการสร้างความเชื่ อมัน่ ในผลไม้คุณภาพ ด้วยการ
สร้างตราสิ นค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงการสนับสนุ นให้เกิดการมีส่วนร่ วมระหว่างผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค คู่คา้
ภายใต้ความมัน่ ใจในคุณภาพผลไม้ ภายใต้ระบบความปลอดภัยและห่วงใยสิ่ งแวดล้อม
ดังนั้นการสร้างเครื อข่ายคุณค่าด้วยการลดต้นทุน ตลอดกระบวนการโซ่ อุปทาน Supply Chain การ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการผลิ ต การเคลื่ อนย้ายผลผลิต ตลอดจนระบบการกระจายสิ นค้าเพื่อลดต้นทุ น ต่อ
หน่วย ทําให้ส่งผลต่อค่าการตลาดตํ่าลง การส่ งเสริ มการผลิตด้วยการลดต้นทุนการผลิต ควบคู่กบั การบริ หาร
จัดการระบบกระจายสิ นค้าภายใต้เครื อข่า ยสหกรณ์ เป็ นแนวทางหนึ่ ง ที่จะทํา ให้ส หกรณ์ ส ามารถบริ หาร
คุณภาพผลไม้ คําสั่งซื้ อและการส่ งมอบสิ นค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่คา้ และผูบ้ ริ โภคได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพซึ่ งจะต้อ งอาศัย การหนุ น เอื้ อ รอบด้า น เพื่ อ เพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู ้ ด้า นการบริ ห ารงาน การ
ติดต่อสื่ อสาร ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบด้านในการดําเนิ นธุ รกิจรวบรวมผลไม้ นับว่ามีความจําเป็ น
อย่างมาก เนื่ องจากเป้ าหมายหลักในการดําเนิ นงานด้านการตลาดในภาวะที่การแข่งขันเพิ่มทวีความรุ นแรง
ภายใต้สถานการณ์การเปิ ดการค้าเสรี ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของคูค้ า้ และผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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บทที่ 7
การสร้ างความสั มพันธ์ ตนปลายนํา้
การแบ่งส่ วนตลาดของสหกรณ์ พบว่าแนวความคิดในการสร้างความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ในแต่ละตลาด
ที่สหกรณ์แบ่งไว้ เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการที่แตกต่างกันไป โดยมีการแบ่งกิจกรรมด้านการตลาดอย่าง
ชัดเจนทั้งตลาดส่ งออกและตลาดภายในประเทศ โดยสหกรณ์ ใช้การนําเสนอผลไม้คุณภาพที่ สร้างความ
แตกต่างและความเชื่ อมัน่ จากการขับเคลื่ อนเครื อข่ายคุ ณค่าผลไม้ ให้คู่คา้ เกิดความมัน่ ใจในผลไม้คุณภาพ
ตลอดขบวนการผลิ ต สร้ างความน่าเชื่ อด้วยการรับรองคุณภาพแปลงผลิตของเกษตรกรในเครื อข่าย สร้ าง
ความเชื่ อมัน่ ในปริ มาณผลไม้ที่สหกรณ์ จะส่ งมอบให้กบั คู่คา้ ตามความต้องการในปริ มาณที่เพียงพอ ด้วย
ศักยภาพที่เกิดจากการรวมกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพของสหกรณ์ ซึ่ งสามารถจูงใจให้กบั คู่คา้ ในการตัดสิ นใจ
ผูซ้ ้ื อผลไม้จากสหกรณ์ โดยสหกรณ์ เลื อกตัดสิ นใจค้า โดยคํานึ งถึงการบริ หารความเสี ยงด้านชําระเงินค่า
สิ นค้า ประวัติและข้อตกลงทางการค้า ก่อนตัดสิ นใจร่ วมค้า การสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างพันธมิตร
ทางธุ รกิจ ประกอบกับศักยภาพของสหกรณ์เป็ นส่ วนประกอบสําคัญในการบริ หารธุ รกิจรวบรวมผลไม้ของ
สหกรณ์ให้ประสบความสําเร็ จ

1. กระบวนการจัดการความสั มพันธ์ ระหว่ างพันธมิตรทางผู้รวบรวมมังคุดคุณภาพเพื่อการ
ส่ งออก

ในการศึ ก ษาลัก ษณะการจัด การของบริ ษ ัท ส่ ง ออกที่ ต กลงร่ ว มค้า กับ สหกรณ์ เพื่ อ การสร้ า ง
ความสามารถในการทําธุ รกิ จและการแข่งขันทางการตลาดมังคุด การสร้ างเครื อข่ายในกลุ่ มผูผ้ ลิ ตผลไม้
คุ ณภาพ โดยมี ก ารวางแผนร่ วมกัน มี ก ารจัดเก็ บ ข้อมู ล การผลิ ตข้อมูล การจํา หน่ า ยมัง คุ ดคุ ณภาพให้ก ับ
สหกรณ์ การสนทนาระหว่างกลุ่มผูผ้ ลิ ตผลไม้คุณภาพในเครื อข่าย สหกรณ์ และผูแ้ ทนบริ ษทั ส่ งออก เพื่อ
ประเมินสถานการณ์การผลิตในแต่ละช่วงเวลา เพื่อประกอบการวางแผนตลาด ซึ่ งการทํางานเป็ นการบูรณ
การโซ่อุปทานของสหกรณ์ในขบวนการผลิต การบรรจุ การเคลื่อน ย้ายผลผลิต อย่างเป็ นระบบ มุ่งเน้นการ
จัดการธุ รกิจที่กาํ หนดเป้ าหมายในระยะยาว การจับมือร่ วมค้าระหว่างสหกรณ์กบั บริ ษทั ส่ งออก ต่างฝ่ าย ต่าง
ทํา หน้ า ที่ ที่ ต นเองชํา นาญ ในลัก ษณะการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ที่ ต่ า งฝ่ ายต่ า งรั บ
ผลตอบแทนร่ วมกัน โดยบริ ษทั ส่ งออกมุ่งขยายตลาดเพื่อรองรับมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์
การวางระบบงานในการรวบรวมมังคุดคุณภาพเพือ่ การส่ งออก
เนื่องจากสถานการณ์การส่ งออกมังคุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับสหกรณ์ได้มีการส่ งเสริ มให้
เกษตรกรมีการร่ วมกลุ่มพัฒนาการผลิตมังคุดคุณภาพ โดยสหกรณ์มีการพัฒนาการผลิตและการสร้างเครื อ
กลุ่มผูผ้ ลิตมังคุดคุณภาพอยูแ่ ล้ว การสร้างมาตรฐานคุณภาพมังคุดในห่วงโซ่ อุปทานตั้งแต่ระบบการผลิตต้น
นํ้า ในการดําเนินการรวบรวมมังคุดสหกรณ์ได้มีการตกลงร่ วมค้ากับบริ ษทั ส่ งออก เพื่อเป็ นตลาดทางเลือก
ให้แก่เกษตรกร การดําเนินการรวบรวมมังคุดคุณภาพ จะมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ สมาชิก
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และผูส้ ่ งออกในการกําหนดทิศในการรวบรวมร่ วมกัน โดยก่อนการรวบรวมมังคุด สหกรณ์ร่วมกับบริ ษทั
ส่ งออก จัดประชุมเตรี ยมความพร้อมสมาชิกที่นาํ ผลผลิตมาส่ งให้สหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการซื้อ
ขาย โดยสหกรณ์และผูส้ ่ งออกจะสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกให้ตระหนักถึงมาตรฐานของมังคุดคุณภาพที่
ต้องถือปฏิบตั ิ ตลอดจนสร้างเข้าใจการคัดแยกคุณภาพ ณ จุดรับซื้ อเป็ นเรื่ องจําเป็ นที่ตอ้ งปฏิบตั ิ เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการส่ งออกมังคุดคุณภาพที่ดอ้ ยมาตรฐานไปยังตลาดปลาย ซึ่งจะส่ งผลกระทบ
ต่อการขยายตลาด หากมังคุดด้อยคุณภาพไม่เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค ก็จะส่ งผลกระทบต่อการรับซื้อและ
การขยายช่องทางการตลาด นอกจากนี้บริ ษทั ส่ งออกยังสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกษตรกรสมาชิกตะหนักถึง
ความสําคัญในการผลิตมังคุดคุณภาพ
บริ ษทั ส่ งออกจะมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการผลิตมังคุดคุณภาพ เพื่อสร้างสวัสดิการเกิดแรงจูงใจ
และให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความแตกต่างของการร่ วมกลุ่มผูผ้ ลิตมังคุดคุณภาพ ดังนี้
• กิจกรรมประกวดการผลิตมังคุดคุณภาพ และมอบรางวัลให้แก่ผชู ้ นะการประกวด
• กิ จการส่ งเสริ มรณรงค์ให้เกษตรกรสมาชิ กผลิตมังคุ ดภายใต้ระบบการจัดการดีทีเหมาะสม
(GAP) บริ ษทั มอบรางวัลให้แก่สมาชิกรายใดมีใบรับรองแปลงผลิต
• กิจกรรมรณรงค์การใช้บรรจุภณั ฑ์เพื่อปกป้ องมังคุดคุณภาพ บริ ษทั แจกตะกร้าให้แก่สมาชิ กที่
ส่ งผลิตตั้งแต่10 ตันขึ้นไป
• กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีเสมือนเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
ระหว่างสมาชิก สหกรณ์และบริ ษทั ส่ งออก

ภาพที่ 50 จัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตมังคุดคุณภาพ
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2. การบริ หารจัดบุคคลากรและการจัดการในศู นย์ คัดแยกและบรรจุมังคุดคุณภาพเพื่อการ
ส่ งออก

จากการศึ ก ษาและสอบถามเจ้า หน้าที่ ฝ่ายรั บผิดชอบ ศูนย์ค ดั แยกมังคุ ดคุ ณภาพเพื่อการส่ งออก
พบว่าการรับซื้ อมังคุ ดคุ ณภาพ สมาชิ กจะขึ้นทะเบียนผูส้ ่ งมังคุดกับสหกรณ์ จากนั้นสหกรณ์ จะแจกสมุ ด
ประจําตัวในการส่ งมังคุ ดให้แก่สมาชิ ก ผ่านบริ ษทั ส่ งออก โดยสมาชิ กต้องส่ งมังคุ ดอย่างสมํ่าเสมอ หาก
สมาชิกรายใดไม่ส่งมังคุดให้สหกรณ์ติดต่อกัน เกิน 3 วัน สหกรณ์จะตัดสิ ทธิ์ การส่ งมังคุดในฤดูการผลิตนั้น
เพื่อป้ องกันปั ญหามังคุดขาด ซึ่ งมีผลต่อการบริ หารจัดการแรงงานซึ่ งนับว่าเป็ นต้นทุนในการบริ หารความ
เสี่ ยงที่สูง ในการบริ หารจัดการ เนื่ องจากในการดําเนิ นงานหน้าจุดรับซื้ อมังคุดคุ ณภาพเพื่อการส่ งออกต้อง
ใช้คนงานประมาณ 200-300 คนต่อวัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ช่ วงปริ มาณมังคุดที่จะออกสู่ ตลาด ในขั้นตอนนี้ กลุ่ม
ผูผ้ ลิต สหกรณ์ และบริ ษทั จะมีการติดตามสถานการณ์การผลิต เพื่อนําข้อมูลจากบันทึกประวัติการผลิต การ
นับวันออกดอกของมังคุด มาใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการส่ งมอบมังคุดร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญเพื่อ
ใช้ในการวางแผนในการจัดจ้างแรงงาน การบริ หารจัดการแรงงานในศูนย์รวบรวมและคัดแยกมังคุดเพื่อ
การส่ งออก แบ่งออกเป็ น 3 จุด ดังนี้
1.จุดรับมังคุดจากเกษตรกรสมาชิ ก
เมื่อสมาชิกนํามังคุดมาส่ งเจ้าหน้าที่จะดําเนิ นการตามขั้นตอนในการรับสิ นค้า รถสมาชิกจะถอย
เข้าช่องที่ 1,2,..... เพื่อนํามังคุดลง เจ้าหน้าที่ จะออกบัตรคิว เขียนชื่อ จํานวนมังคุดที่นาํ มาส่ งชัง่ นํ้าหนักรวม
จํานวนตะกร้า การเขียนรหัสชื่อเพื่อแจ้งให้กบั คนงานคัดมังคุดของเกษตรกร คิว คือ การแจ้งให้สมาชิก
ทราบว่า ถึงคิวในการคัดที่เท่าไหร่ และแจ้งเพื่อทราบเวลามารับเงินด้วย จํานวนตะกร้า คือ การแจ้งจํานวนใน
การคัด และ เพื่อป้ องกันการเกิดการหายของตะกร้า เมื่อคัดเกรดสร็ จ ก็จะนําใบนี้ติดไว้ที่ตะกร้าสมาชิก เมื่อมา
รับตระกล้าคืนจะสามารถป้ องกันปั ญหาตะกร้าสู ญหาย

จุดลงของ 1

จุดลงของ 2
รหัส 001 คิว 1
ชื่ อ บุญสื บ ผลมาก
จํานวน 20 ตะกร้ า

เจ้าหน้าที่ชงั่ นํ้าหนักรวมจํานวนตะกร้าออกบัตรคิว

ตัวอย่างบัตรคิว สํ าหรับส่ งไปคัดเกรด
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2. จุดคัดแยกเกรด การทํางานแบ่งจุดคัดเกรดออกเป็ น4 จุดใช้แรงงานประมาณ 100-120 คน
สามารถคัดได้ไม่เกิน 80 ตัน/วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ระยะเวลาทํางานและความยากง่ายในการคัด ถ้าช่วงต้นฤดูจะ
สามารถคัดได้เร็ ว เพราะมังคุดผิวสวยคุณภาพดี คัดง่าย โดยปกติคนงาน1คน คัดได้ 200-300 กิโล ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับความยากง่ายในการทํางาน
ขั้นตอนในการคัดแยกมังคุด เจ้าหน้าที่จะส่ งมังคุดที่รับไว้ตามคิวที่เกษตรกรนํามาส่ ง ส่ งไปตาม
จุดคัดแยกเกรด โดยเจ้าหน้าที่จะต้องเช็ค ชื่อเกษตรกร, จํานวนนําหนักรวมที่นาํ มังคุดมาส่ ง บัตรคิว ก่อนว่า
ครบตรงตามตามใบรับของถูกต้อง จากนั้น เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจคุณภาพ คัดแยก เกรดตามที่กาํ หนด
ก่อนทําการ ชัง่ นํ้าหนักตามเกรด เมื่อคักเกรดและชัง่ เสร็ จ เจ้าหน้าที่จะออกบิลรับซื้ อมังคุดจากเกษตรกร
ส่ งไปยังฝ่ ายบัญชีเพื่อกรอกข้อมูลการรับซื้อลงในคอมพิวเตอร์ และจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรสมาชิก
วิธีการคัด มังคุดของเกษตรกร จะถูกส่ งมายังจุดคัดแยกเกรด เพื่อทําการคัดแยก คนงานจะทําการคัดตาม
เกรดไซด์ที่คู่คา้ ในแต่ละตลาดเป้ าหมายต้องการ ดังนี้

มันร้ อย

มันเล็ก

กากใหญ่

จุดชั่ง

พนักงานคัดแยก
= แทนจํานวนคนแบบ

ขึน้ พาเลทแยกตาม
ขึ้นพาเลท หลังคัดแยกแกกรด
เกรดแล้วเตรี ยมเข้าจุดแพ็คกิ้ง

มังคุดที่เกษตรกรนํามาส่ ง
ภาพที่ 51 ขั้นตอนในการคัดแยกมังคุด
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3. จุดแพ็คกิง้ เมื่อมังคุดถูกคัดแยกตามกรดคุณภาพตามที่คู่คา้ ต้องแล้ว ในส่ วนของมังคุดคุณเพื่อ
การส่ งออกจะนํามายังจุดแพ็ตกิ้งเพื่อบรรจุลงในตะกร้าสี่ แดง ขนาดบรรจุ 9 กิโลกรัม/ตะกร้า คนงานจะทํา
การเรี ยงมังคุดในแต่ละเกรดลงตะกร้าตามความต้องของคู่คา้ ในแต่ละตลาด แล้วส่ งต่อไปยังแผนกสเปย์น้ าํ
เพื่อรักษาความสดของคัว่ และกลีบเลี้ยง ปิ ดฟองนํ้าส่ งต่อไปยังแผนกรัดชิ่งจัดเรี ยงในพาเรทเตรี ยมขึ้นตู้

แผนกรัดชิ่ง
2

พ่นนํ้ายา-ปิ ดฝา

จุดชัง่
ผลผลิตทีต่ กเกรด (ตกไซร์ )

2.ปิ ดฉลากสติกเกอร์

1 จุดปิ ดฉลากสติกเกอร์
-คัดแยกเกรดส่ งออก – ภายในประเทศ
-ปิ ดฉลาก สติกเกอร์ เพื่อแยกเกรด
-ชัง่ - พ่นนํ้ายา – ปิ ดตา – รัดชัง่
-เตรี ยมขึ้นตูค้ อนเทรนเนอร์
-ที่ตกเกรด ก็เตรี ยมกระจายขาย
ภายในประเทศ ตลาดไท สี่ มุมเมือง

ผลผลิต
ที่ผา่ นการคัดแยก
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ภาพที่ 52 การจัดมังคุดคุณภาพก่อนส่ งออกไปยังตลาดปลายทาง
การบริ การจัดการ บริ ษทั ส่ งออกต้องมีการบริ หารจัดการแรงงานเพื่อเตรี ยมพร้อมรับปริ มาณมังคุดที่
จะเข้าสู่ ศูนย์รวบรวมให้เพียงพอจึงมีการบริ หารความเสี ยงด้านแรงงานสู ง เนื่ องจากเป็ นต้นทุนที่คงที่ไม่ว่า
จะมีปริ มาณมังคุดที่จะเข้ามาในขบวนการทํางานหรื อไม่ บริ ษทั ก็ตอ้ งจ่ายค่าแรงงาน จํานวนเจ้าหน้าที่และ
คนงานที่ตอ้ งทํางานในหน้างานของการจัดการมังคุดคุณภาพเพื่อการส่ งออก แยกตามจุดโดยประมาณ ดังนี้
จุดลงมังคุด ขึ้นของ(ตกไซค์)ภายในประเทศ
30 คน
จุดรับ/คัดมังคุดหน้าศูนย์คดั แยก
100-120 คน (คนทํางานชุดเดียวกันต้องคัดได้ 2 แบบ)
จุดคืนตะกร้าให้แก่สมาชิก
2 คน
จุดแพ็คกิ้งในรางมังคุดส่ งออก
100-120 คน (คนงานหมุนกับคนงานคัด)
จุดขึ้นตู้
6-8 คน (ตัวจริ ง 5 , สํารองฝึ กเพิม่ 3)
จุดทํางานทัว่ ไป เช่น เข็นมังคุด,บ่มมังคุด,เข็นตะกร้า,เดินราง,รัดชิ่ง,แผนกคัดไซค์,จัดการทัว่ ไป = 30 คน
สรุป คนงานประมาณ 200 คน อัตราค่าแรงงานขั้นตํ่า 300 บาท ประมาณค่าแรงงานต่อวัน60.000 บาท
ไม่ร่วมค่าที่พกั ค่าอาหารครบทุกมื้อ ค่าแรงหัวหน้างาน
การควบคุ้มตะกร้ า เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการเก็บตะกร้าจะนําตะกร้าไปไว้จุดคืนตะกร้ าเปล่าของสมาชิ ก
พร้อมปะใบแจ้งชื่อ , รหัส , จํานวนตะกร้าให้สมาชิกด้วย
หมายเหตุ จํานวนคนงาน ต้องคิดเผือ่ 10% เผือ่ ลาขาด ป่ วย จากจํานวนคนงาน
เวลาทํางาน 8.00-9.30 ไม่เกิน 10.00 น. คือ ( 8 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม ) พัก 1.30 ถึง 2 ชัง่ โมง
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จากข้อมู ล ที่ ศึ ก ษาในเบื้ องต้นพบว่า การบริ หารศูนย์ค ดั แยกมัง คุ ดคุ ณภาพเพื่ อการส่ ง ออกต้องใช้
แรงงานจํานวนมาก มีตน้ ทุนสู งหากไม่สามารถบริ หารปริ มาณผลผลิตให้เพียงพอกับจํานวนแรงงานก็จะทําให้
ปั ญหาการขาดทุนจากการบริ หารความเสี ยงด้านค่าแรงงาน จากการสอบถามคณะกรรมการบริ หารสหกรณ์
พบว่า สหกรณ์ ไม่สามารถบริ หารจัดความเสี ยงด้านแรงการแข่งขันด้านราคารับซื้ อในแต่ละวัน การต่อรองตู ้
อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน ร่ วมถึงการบริ หารจัดการคําสั่งซื้ อ ซึ่ งสหกรณ์จะดําเนิ นการเองต้องบริ หารความ
เสี่ ยงสู งรอบด้าน หากเกิ ดปั ญหาการขาดทุ นก็จะส่ งผลเสี ยต่อการดําเนิ นธุ รกิ จและประโยชน์โดยรวมของ
สมาชิก เมื่อนําข้อมูลมาพิจาณาด้วยเหตุและผลแล้ว จึงทําให้สหกรณ์ตดั สิ นใจเลือกใช้วิธีการร่ วมค้ากับบริ ษทั
ส่ งออก โดยต่างฝ่ าย ต่างทําหน้าที่ ที่ตนมีความรู้ ความชํานาญก็น่าจะเป็ นทางที่ดีสําหรับทุกฝ่ าย โดย สหกรณ์
สนับสนุ นการพัฒนาการผลิ ต ควบคู่กบั การสร้างพันธมิตรกับผูป้ ระกอบการค้าปั จจัยการผลิต สร้ างพลังจาก
การรวมคน ที่ มีความต้องการใช้ปัจจัยการ เพื่อต่อรองในการเจรจาจัดหาปั จจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ภายใต้
การค้าที่เป็ นธรรม เพื่อเสริ มศักยภาพให้แก่สมาชิกด้วยการลดต้นทุนการผลิต ในส่ วนของบริ ษทั ส่ งออกที่ร่วม
ค้าทําหน้าที่ในการขยายช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลไม้ของสมาชิ กที่นาํ มาจําหน่ายในราคาเป็ นธรรม มอง
ภาพร่ วมที่ต่างฝ่ ายต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ระบบการกระจายมังคุดคุณภาพ
จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ และสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึงผูป้ ระกอบการส่ งออกผลไม้ทางด้านการ
ขนส่ งเพื่อไปยังประเทศคู่คา้ นั้น ปั จจุบนั การขนส่ งผลไม้จากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่ ง
ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นตลาดใหญ่ที่รองรับปริ มาณผลไม้ของเกษตรกร สามารถเลือกใช้เส้นทางได้ 3 วิธี คือ
1. การขนส่ งทางเรือ เป็ นเส้นทางขนส่ งหลักในปั จจุบนั นี้ การขนส่ งทางเรื อจากไทยสู่ จีน
สามารถทําได้ 2 เส้นทาง
 เส้ นทางแรก การขนส่ งตามลุ่มแม่น้ าํ โขง ใช้เส้นทางจากท่าเรื อที่อาํ เภอเชียงแสนหรื อ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย เดินทางไปยังท่าเรื อที่เมืองสิ บสองปั นนาในมณฑลยูนาน
หรื อไปยังท่าเรื อเมืองหนานหนิง เขตการปกครองอิสระกวางสี จากนั้นกระจายสิ นค้า
ไปยังเมืองต่าง ๆ ต่อไป
 เส้ นทางทีส่ อง การขนส่ งทางทะเล ขนส่ งสิ นค้าใช้เส้นทางจากแหลมฉบังผ่านทะเลจีน
ใต้ไปยังฮ่องกง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 วัน จากนั้นขนถ่ายสิ นค้าลงเรื อเล็ก เพื่อ
ขนส่ งต่อไปยังท่าเรื อหนานไห่ เข้าสู่ ตลาดกลางค้าส่ งผลไม้นาํ เข้าหลีสุ่ย เมืองกวางเจา
และกระจายสิ นค้าไปเมืองต่าง ๆ ของมณฑลกวางตุง้ และมณฑลอื่น ๆเช่น เซี่ยงไฮ้
ปั กกิ่ง และเซี ยะเหมิน
2. การขนส่ งทางอากาศ ส่ วนมากใช้ขนส่ งสิ นค้าตอนต้นฤดูกาลผลิตที่มีสินค้าน้อยหรื อกรณี ที่
ส่ งยังประเทศในแทบยุโรป ตะวันออกกลาง ราคาสู ง แต่รวดเร็ ว สําหรับการส่ งไปยังท่าอากาศยานในเมือง
สําคัญต่าง ๆ ของจีน เช่น ท่าอากาศยานนครคุนหมิง เฉิ งตู เซี่ ยงไฮ้ ปั กกิ่ง
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3. การขนส่ งทางบก เป็ นเส้นทางขนส่ งไปยังจีนด้วยรถบรรทุกสิ นค้า ซึ่ งสามารถใช้
เส้นทางได้ 5 เส้นทาง แต่ปัจจุบนั ยังไม่นิยมใช้ เนื่ องจากสภาพถนนอยูร่ ะหว่างการก่อสร้างยังไม่เสร็ จ
สมบูรณ์ โดยประกอบด้วย
 เส้นทางแรก จากจังหวัดหนองคายเข้าสู่ เวียงจันทน์ ประเทศลาว จากนั้นเข้าสู่ ประเทศ
เวียดนาม และผ่านเข้าสู่ ประเทศจีนทางเมืองหนานหนิง เขตการปกครองอิสระกวางสี
 เส้นทางที่สอง จากอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าสู่ ประเทศพม่าทางด่านท่าขี้เหล็ก ผ่าน
เมืองยองและเข้าสู่ ประเทศจีนทางเมืองเหมิ่นซ่ง เพื่อเข้าสู่ สิบสองปั นนา มณฑลยูน
นาน โดยมีระยะทาง 240 กิโลเมตร
 เส้นทางที่สาม จากอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าสู่ ประเทศพม่าทางด่านท่าขี้เหล็ก ผ่าน
เมืองเชียงตุง แล้วเข้าสู่ สิบสองปั นนา ประเทศจีน มีระยะทาง 253 กิโลเมตร
 เส้นทางที่สี่ จากอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าสู่ ประเทศลาว ผ่านทางห้วยทรายใน
หลวงนํ้าทา บ่อเตน บ่อหวาน แล้วเข้าสู่ สิบสองปั นนา ประเทศจีน มีระยะทาง 254
กิโลเมตร
 เส้นทางที่หา้ จากอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เข้าสู่ ประเทศลาว ผ่านด่านห้วยโกร๋ น
ด่านนํ้าเงิน ปากแบ่ง บ่อเตน บ่อหาน แล้วเข้าสู่ สิบสองปั นนา ประเทศจีน มีระยะทาง
300 กิโลเมตร

ต้ นทุนในการขนส่ งมังคุด

 ต้นทุนจากแปลงผลิตของเกษตรกรมายังจุดรวบรวมของกลุ่มหรื อศูนย์คดั แยกของสหกรณ์
 ต้นทุนค่าขนส่ งจากศูนย์คดั แยกของสหกรณ์ไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง สนามบิน
 ต้นทุนค่าขนส่ งจากจันทบุรีไปยังตลาดปลายทางในประเทศและต่างประเทศ
 ต้นทุนค่าเสื่ อมสภาพของมังคุดเมื่อถึงตลาดปลายทาง
 ต้นทุนค่าประกันการขนส่ งสิ นค้า
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เส้นทางขนส่งผลไม้สด
2 วัน

ท่าเรือเชียงแสน

ผลไม้
จาก
แหล่งผลิต
เชียงใหม่
จันทบุรี
ชุมพร

ท่าเรือ
แหลมฉบัง

รถยนต์
เส้นทาง R 9

สิบสองป�นนา มณฑลยูนนาน

9-10 วัน
5 วัน
1 วัน
ฮ่องกง
7-8 วัน
5 วัน
21-23 วัน

จีน(เซี�ยงไฮ้)
จีน(กวางโจว)
3-4 วัน
จีน(กวางโจว)
อินโดนีเซีย
ฟ�ลิปป�นส์
ฝรั�งเศส
แคนนาดา(แวนคูเวอร์ 25 วัน)
25-30 วัน
10 ชม. (โตรอนโต 30 วัน)
1-2 วัน
มาเลเซีย 1 วัน สิงคโปร์
หาดใหญ่

2-3 วัน

มุกดาหาร
ตลาดเจียงหนา
เมืองกวางโจว

สะหวันนะเขต
หนานหนิง

ลาวบ๋าว
ผิงเลียง

ดงฮา
ด่านมิตรภาพ

ภาพที่ 53 เส้ นทางขนส่ งผลไม้ สด
การกระจายผลไม้ไปยังตลาดเป้ าหมายปลายทางนับว่ามีบทบาทสําคัญ ในการเสริ มสร้างศักยภาพ
ทางการตลาดนั้น หมายความว่าเกษตรกรผูผ้ ลิต สหกรณ์ และผูป้ ระกอบการส่ งออกผลไม้ จะสามารถลด
ต้นทุนการกระจายผลไม้ให้ต่าํ ลงจากโอกาสการพัฒนาเส้นทางการขนส่ ง ซึ่ งทําให้ผลไม้ถึงตลาดปลายทาง
โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่ งเป็ นตลาดใหญ่ ได้รวดเร็ วขึ้น จากเดิ มขนส่ งทางเรื อใช้เวลา 5 -7 วัน หากเดินทาง
ทางรถใช้เวลาเพียง 3 วัน ทําให้ผลไม้สดใหม่ถึงมือผูบ้ ริ โภค ผลไม้คุณภาพดีราคาถูกลง ผูบ้ ริ โภคเกิดอํานาจ
ซื้ อเพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อการขยายตลาด ประกอบกับนโยบายขยายตลาดผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้น โดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน ฉบับที่ 2 กําหนดยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มให้จีนเป็ นตลาดผูบ้ ริ โภคที่ใหญ่ที่สุด
โดยมีนโยบายขยายตลาดผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้น จากการที่กลุ่มเครื อข่ายผูผ้ ลิ ตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์ ได้รับรู ้
โอกาสในขยายตลาดส่ งออก ทําให้เกิดการยืนหยัดที่จะมุ่งขยายเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ
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บทที่ 8
ข้ อค้ นพบจากงานวิจัยนําไปใช้ ประโยชน์
1. เครือข่ ายแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ตัวแบบธุรกิจเครือข่ ายผลไม้ คุณภาพภายใต้ โซ่ อปุ ทาน
จากการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ เชื่ อมร้อยความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับสหกรณ์ ที่เป็ นแกนกลางในการขับเคลื่อน มุ่งนําวิธีการสหกรณ์สร้ างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนเกษตรกรผูผ้ ลิตพืชอาหาร โดยการยกระดับขีดความสามารถในการบริ หารจัดการอย่าง
เป็ นระบบ ภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ธุ รกิจรวบรวมผลไม้ ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระบบ
การจัดการคุ ณภาพแปลงผลิ ตภายใต้ระบบการจัดการดี ท่ีเหมาะสม GAP (Good Agriculturl Practice)
เพื่อให้ผลไม้มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ตรงตามมาตรฐานที่คู่คา้ กําหนด
ได้รับราคาคุ ม้ ค่ากับการลงทุน มีการป้ องกันการใช้ทรัพย์กรธรรมชาติ ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด สร้ าง
จิตสํานึกแต่เกษตรกรผูผ้ ลิตผลคุณภาพควบคู่กบั การ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความ
ยัง่ ยืนในการทําการเกษตรของกลุ่มผูผ้ ลิ ตผลไม้คุณภาพ และตะหนักในการให้ความสําคัญขบวนการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ ยวผลไม้ภายใต้ระบบการจัดการคุ ณภาพ การปฏิ บตั ิ ที่ดี สําหรั บโรงคัดบรรจุ
ผลไม�สด GMP( GOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR PACKING HOUSE OF FRESH
FRUITS AND VEGETABLES) สามารถนําองค์ความรู ้ ที่ผ่านขบวนการทํางานแบบมีส่วน ถอด
บทเรี ยนในเวทีแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ผูกโยงเกษตรกรผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ ทายาทเกษตรกร ผูบ้ ริ หาร
สหกรณ์ เจ้า หน้า ที่ ส หกรณ์ เจ้า หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ผูป้ ระกอบการค้า ถ่ า ยทอดผ่า น ศู น ย์
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กลุ่ มผูผ้ ลิ ตผลไม้คุณภาพ เพื่อมุ่งสร้ างสังคมเกษตรกร เน้นการบริ หารจัดการ
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข

2. การขยายผลนําทุนความรู้ เผยแพร่ เพือ่ สร้ างความมัน่ เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหาร
แนวทางการปฏิบตั ิที่ดีผา่ นขบวนการเรี ยนรู ้สู่ การปฏิบตั ิจริ งเผยแพร่ ผลการศึกษาวิจยั ให้แก่
เกษตรกรอย่างกว้างขวาง ทําให้เกิ ดการขยายเครื อข่ายแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เพื่อมุ่งที่จะให้เกษตรกร
ก้า วหน้า ได้ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญในกาพัฒนากระบวนการผลิ ตในระดับ ต้นนํ้า ซึ่ ง เป็ นการ
ช่ วยเหลื อตนเองในระดับ แรก สู่ การนํา ชุ ดความรู้ ถ่ ายโอนให้ก ับเพื่ อเกษตรกร บนเส้ นทางการ
แบ่ง ปั น เพื่ อให้เพื่ อนเกษตรกรเกิ ดการยอมรั บ และปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ดทัศ นคติ ที่ จากการเปิ ด
ห้องเรี ยนธรรมชาติที่หมุนเวียนเรี ยนรู้ในพื้นแปลงผลิ ตของเกษตรกรต้นแบบ จนเกิ ดการเดินทาง
ร่ วมกันขยายผลชุดความรู ้อย่างต่อเนื่องสู่ ความมัน่ คงในอาชีพเกษตรกรผูผ้ ลิตพืชอาหาร จุดมุ่งหมาย
สําคัญเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของเกษตรกร การเสริ มสร้าง ความเข้มแข็งของชุ มชน
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โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรภาคภูมิใจในอาชี พเกษตรกรบนกระบวนการบริ หารจัดการที่ให้เกษตรกรมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชน พัฒนาสหกรณ์ สู่ ความยัง่ ยืน

บทบาทหลักของสหกรณ์
ส่ งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้ คุณภาพ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

พัฒนาสิ นค้ าและบริการ

พัฒนาธุรกิจ
ภาพที่ 49 บทบาทหลักของสหกรณ์

แนวทางการขับเคลื�อนการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพ
เครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที� 3

-พัฒนาระบบการจัดการธุรกิจ
-ถ่ายโอนนําชุดความรู้ปราชญ์
ปลูกจิตวิญญาณผลิตผลไม้คุณภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
-หนุนเสริมสวัสดิการเกษตรกร
ปรับกระบวนทัศน์อาชีพเกษตร
สนับสนุนเงินทุนดอกเบี�ยต�ํา

สถาบันเกษตรกร

เกษตรกรสมาชิก

-ประสานช่องทางการตลาด
-เชื�อมโยงเครือข่ายผลไม้
-ประชาสัมพันธ์ Promotion
-ส่งเสริมการขายผลไม้คุณภาพ

ตลาดเป�าหมาย

ผู้ผลิตผลไม้ (ต้นน�ํา)

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กลางน�ํา)

ใน/ต่างประเทศ (ปลายน�ํา)

-รวมกลุ่มตามแนวทางสหกรณ์
-แลกเปลี�ยนเรียนรู้การพัฒนา
การผลิต/ตลาดผลไม้คุณภาพ
-การจัดการคุณภาพระบบGAP
-การจดบันทึกข้อมูลการผลิต/
การตลาดและวางแผนร่วมกัน

-สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
(ความรู/้ ป�จจัยการผลิต/เงินทุน)
-จัดทําฐานข้อมูลการผลิต/ตลาด
-วางแผนธุรกิจ 4M /แผนตลาด
-การจัดการคุณภาพระบบ GMP
/JIT และระบบกระจาย Logistic

-การบริหารช่องทางการตลาด
(ผู้ค้าผลไม้ส่งออก/ห้างค้าส่งค้าปลีก/ผู้ค้าผลไม้ในประเทศ/
เครือข่ายสหกรณ์/ผู้บริโภค)
-การสร้างลูกค้าสัมพันธ์ CRM
-ระบบการเงิน /บัญชี

ข้อมูลการผลิต

ข้อมูลการตลาด

ภาพที่ 50 แนวทางการขับเคลื่อนการบริ หารจัดการผลไม้คุณภาพ
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3. เปิ ดศู นย์ การเรียนรู้ “กลุ่มชาวสวนผลไม้ คุณภาพ”
ด้วยตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ในกระบวนการผลิ ตคุ ณภาพ ซึ่ ง มี จุ ดมุ่ง หมายสํา คัญ เพื่ อ
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตของเกษตรกร การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน โดยมุ่งหวัง
ให้เกษตรกรภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรบนกระบวนการบริ หารจัดการที่ให้เกษตรกรมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชน และพัฒนาสหกรณ์
สู่ การพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่ อง ทั้งด้านวิชาการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ตรง ที่สามารถ
นํา มาประยุก ต์ใ ช้ตามความเหมาะสมกับ แปลงผลิ ตของตนเอง มี ก ารช่ วยเหลื อเกื้ อกูล ระหว่า ง
เกษตรกรและสหกรณ์ในการสนับสนุ นการพัฒนาการผลิ ต ขยายช่องทางการตลาด ซึ่ งจะนํามายัง
ความยัง่ ยืนในการประกอบอาชี พเกษตรกร ผ่านการปรั บ เปลี่ ยนทัศ นคติ ของคนรุ่ นต่อไปให้ม า
สนใจในการประกอบอาชี พการเกษตร มุ่งพัฒนาระบบการผลิตผลไม้คุณภาพให้เหมาะสมตาม
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา

สร้างความแตกต่าง
ในผลไม้
สร้างความมั่นใจ
ในคุณภาพ

ผู้บริโภค
ปลอดภัย

ผู้ผลิต
ปลอดภัย
สร้างความพึงพอใจ

การผลิตผลไม้คุณภาพ
ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ

ขยายช่องทาง
การตลาด

GAP

เพิ่มมูลค่าผลไม้

สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย

ภาพที่ 51 กรอบแนวทางการสร้างจิตสํานักการผลิตผลไม้คุณภาพ
ที่มา: รายงานวิจยั เครื อข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 (นางศศิธรและคณะ)
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สหกรณ์เป�นองค์กรธุรกิจที�ดําเนินธุรกิจ
โดยมิได้มุ่งหวังกําไรสูงสุด
แต่มุ่งหวังที�ประโยชน์สงู สุดทีส
� มาชิกจะได้รับ

ร่วมคิด

ร่วมทํา

ร่วมพัฒนา

วิธีการของระบบ สหกรณ์ เป�นหนึ่งวิธีการ
ที่สามารถแก้ไขป�ญหาของเกษตรกร
ภาพที่ 52 กรอบแนวคิดการสร้างเครื อข่ายคุณค่าผลไม้เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์
การสร้างเครื อข่ายคุณค่าผลไม้เพือ่ พัฒนาระบบสหกรณ์
ความสัมพันธ์และการรับรู ้ใน
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ าย เป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญนําไปสู่ การพัฒนาที่ยง่ั ยืน การสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ
จนสามารถดําเนินงานเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ผ่านขบวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การจัดการในแปลงผลิต การบริ หารจัดธุ รกิจ การ
สร้างพันธมิตรทางธุ รกิจ เกิดกระบวนการจัดการองค์ความรู ้ มุ่งพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนา
สหกรณ์ สร้างเป็ นเครื อข่าย ก่อให้เกิดความสําเร็ จร่ วมกัน การศึกษาจากงานวิจยั ครั้งนี้ สามารถแยก
ประเด็นการสร้างเครื อข่ายคุณค่าผลไม้เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ออกเป็ น 2 กิจกรรม
กิจกรรมการสร้ างเครือข่ ายพัฒนาเกษตรกร
1. สร้างเครื อข่าย(Network)พันธมิตรในการเผยแพร่ แนวคิดการพัฒนาการผลิตผลไม้
คุณภาพ
2. สหกรณ์ส่งเสริ มสนับสนุนการสร้างกิจกรรมการมีส่วนรวมส่ งเสริ มการรวมกลุ่ม
กําหนดกิจกรรม สวัสดิการ เพื่อให้เกษตรกรทัว่ ไปได้เห็นถึงความแตกต่างของการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการผลิต
3. พัฒนาเครื อข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาระบบธุ รกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพ
4. สร้างกิจกรรมเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างกลุ่มผูผ่ ลิตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์อย่าง
ต่อเนื่อง
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กิจกรรมการเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่ งขันในธุรกิจสหกรณ์
1. พัฒนาระบบคุณภาพการส่ งมอบสิ นค้า/บริ การ(การบริ หาร Value chain)
2. เพิม่ ขีดความสามารถการจัดการธุ รกิจของสหกรณ์และกลุ่มเครื อข่ายผูผ้ ลิตผลไม้
คุณภาพ
3. สร้างความเข้มแข็งในการดําเนินธุ รกิจแบบองค์รวม ผูกโยงเครื อข่ายสหกรณ์ และกลุ่ม
ผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ
4. สร้างองค์ความรู ้และพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านการพัฒนาการผลิต และการพัฒนาธุ รกิจ
รวบรวมผลไม้คุณภาพโดยให้ความสําคัญการสร้างเครื อข่ายแบ่งปั น
สามารถนําองค์ความรู ้ที่ผา่ นขบวนการทํางานแบบมีส่วน ถอดบทเรี ยนในเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ผูกโยงเกษตรกรผูผ้ ลิ ตผลไม้คุณภาพ ทายาทเกษตรกร ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ ผูป้ ระกอบการค้า ถ่ายทอดผ่าน ศูนย์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้
คุณภาพ เพื่อมุ่งสร้างสังคมเกษตรกร เน้นการบริ หารจัดการ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
แนวทางการปฏิบตั ิที่ดีผา่ นขบวนการเรี ยนรู ้สู่ การปฏิบตั ิจริ งเผยแพร่ ผลการศึกษาวิจยั ให้แก่
เกษตรกรอย่างกว้างขวาง ทําให้เกิ ดการขยายเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อมุ่งที่จะให้เกษตรกร
ก้าวหน้า ได้ตระหนักถึ งความสําคัญในการผลิ ตทางกระบวนการผลิตในระดับต้นนํ้า ซึ่ งเป็ นการ
ช่ วยเหลื อตนเองในระดับ แรก สู่ การนํา ชุ ดความรู้ ถ่ ายโอนให้ก ับเพื่ อเกษตรกร บนเส้ นทางการ
แบ่ ง ปั น เพื่ อให้เพื่ อนเกษตรกรเกิ ดการยอมรั บ และปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ดทัศ นคติ ที่ จากการเปิ ด
ห้องเรี ยนธรรมชาติที่หมุนเวียนเรี ยนรู ้ ในพื้นแปลงผลิ ตของเกษตรกรต้นแบบ จนเกิดการเดินทาง
ร่ ว มกัน ขยายผลชุ ด ความรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สู่ ค วามมั่น คงในอาชี พ เกษตรกรผู ้ผ ลิ ต พื ช อาหาร
จุดมุ่งหมายสําคัญเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของเกษตรกร การเสริ มสร้ าง ความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรภาคภูมิใจในอาชี พเกษตรกรบนกระบวนการบริ หารจัดการที่ให้
เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาชุมชน พัฒนาสหกรณ์ สู่ ความยัง่ ยืน
การสร้ างสรรค์ให้เกิ ดการเรี ยนรู้ ที่ผ่านการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม โดยมีเป้ าหมายสุ ดท้ายคือ
สามารถถ่ ายโดนชุ ดความรู ้ นาํ ไปใช้ป ระโยชน์ ในการพัฒนาตนเอง ปรั บเปลี่ ย นพฤติ ก รรมของ
ตนเองให้สอดคล้องกับสิ่ งที่ตนเองพึงประสงค์ ผ่านกระบวนการสอนใน หลักสู ตร”การเรี ยนรู ้จาก
แปลงผลิ ตคุ ณภาพ สู่ การสร้ างเครื อข่ายคุณค่าผลไม้เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ” โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
รายละเอียดหน่ วยเรียนรู้ ที่ 1
ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้ “การเข้ าใจและเข้ าถึงความเชื่ อมโยงในการเรี ยนรู้ วธิ ีการสหกรณ์ ส่ ู วถิ ีชุมชน”
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จุดประสงค์ ต้นทาง
เป็ นการสร้างความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์
จุดประสงค์ ปลายทาง
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการเรี ยนรู ้เข้าใจบทบาทของสหกรณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาเกษตกรและชุมชน
มาตรฐานการเรียนรู้
1.เกิดคุณลักษณะของผูม้ ีความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์อย่างเป็ นระบบ
และถูกต้องตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้
2.สามารถเข้าใจ ศรัทรา เชื่ อมัน่ ในระบบสหกรณ์ และเห็นความสําคัญของการดําเนินงาน
ในรู ปแบบสหกรณ์สู่วถิ ีชุมชน
สาระการเรี ยนรู้
1.สังเคราะห์ ปั ญหา การดํารงชีวติ ในวิถีปัจจุบนั ที่ขาดการพึงพากันของคนในชุมชน
2.กําหนดกิจกรรม เพิ่มทักษะความร่ วมมือการทํางานร่ วมกันของคนในชุมชน ด้วยการ
ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เชื่อมัน่ ในระบบสหกรณ์
รายละเอียดหน่ วยเรียนรู้ ที่ 2
ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้ “การสร้ างกลุ่ม เสริมพลังชุ มชนสู่ ความสํ าเร็จ”
จุดประสงค์ ต้นทาง เป็ นการสร้างความเข้าใจสร้างความร่ วมมือ สร้างแรงบันดาลใจ ในเกิดขึ้น ใน
การที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
จุดประสงค์ ปลายทาง ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ สู่ พ่ งึ พาตนเอง ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันของคน
ในกลุ่มและในชุมชน
มาตรฐานการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการเรี ยนรู ้เกิดจิตสํานึกในการร่ วมมือสามารถวิเคราะห์การพึ่งพา
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน รวมทั้งความสําคัญของการร่ วมมือกันในการทํางานรู ปแบบกลุ่ม
2.เพื่อให้สามารถวางแผนกระบวนการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ผ่านกิจกรรมที่เป็ น
องค์ประกอบของการร่ วมมือในการทํางานรวมกัน เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมายที่คาดหวังไว้
สาระการเรี ยนรู้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชน
2. แนวทางการมีส่วนร่ วมระหว่างเกษตรกรในชุมชนเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการ
รวมกลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ
3. รู ปแบบการแนวทางการดําเนิ นงานและการบริ หารจัดการกลุ่มผุผลิตผลไม้คุณภาพ

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจยั “เครื อข่ายคุณค่าผลไม้” ระยะที่ 3

ผลการดําเนินการวิจยั 117

รายละเอียดหน่ วยเรียนรู้ ที่ 3
ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้ “กระบวนการสร้ างทายาทเกษตรกร สู่ การเป็ นผู้นําการเปลีย่ นแปลงของตนทําสวน
ผลไม้ ”
จุดประสงค์ ต้นทาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ศรัทราในอาชีพเกษตรกร สู่ ความยัง่ ยืน
จุดประสงค์ ปลายทาง สามารถเข้าถึงการทํางานในแปลงผลิต รับผิดชอบหน้าที่การประกอบอาชีพ
เกษตรกรผูป้ ลูกผลไม้คุณภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้
1.สามารถนําความรู ้ทางวิชาการ ผสมผสานภูมิปัญญาของตนรุ่ นเก่า ก่อให้เกิดขั้นตอนการ
ทํางานที่เป็ นระบบ
2. สามารถเชื่อมโยงข้อมูล มาวิเคราะห์ เพือ่ ใช้ตดั สิ นใจ สร้างทางเลือกใหม่ในการทําอาชีพ
การเกษตรที่ผลิตผลไม้คุณภาพ
3.สามารถนําข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ ในการวางแผนการผลิตและแผนการตลาดอย่าง
เหมาะสม
4. เกิดการทํางานในแปลงผลิต ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่เข้าใจถึงอาชีพเกษตรกร
สาระการเรี ยนรู้
1. สร้างความรู ้ ความเข้าใจการทํางานในแปลงผลิต ให้ความสําคัญการบันทึกการทํางานใน
แปลงผลิต
2. ความสําคัญใน การเก็บข้อมูลการผลิตรายชนิดพืช การบันทึกบัญชีขอ้ มูลการจําหน่าย
และการใช้ปัจจัยการผลิต การจัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายในแปลงผลิต
รายละเอียดหน่ วยเรียนรู้ ที่ 4
ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้ “กระบวนการจัดการพืน้ ที่แปลงผลิตสู่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืน”
จุดประสงค์ ต้นทาง เป็ นกระบวนการปรับทัศนคติผเู ้ ข้ารับการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
พัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรสู่ การบริ หารจัดการแปลงผลิตที่มีคุณภาพ (Zoning)
จุดประสงค์ ปลายทาง เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปรับพฤติกรรมการผลิตสามารถวาง
แผนการใช้ประโยชน์จากพื้นทําการเกษตรอย่างเหมาะสม
มาตรฐานการเรียนรู้
1.สามารถบริ หารจัดการแปลงผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2.สามารถวางแผนพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร การวางแผนการจัดการแปลงผลิต
สาระการเรี ยนรู้
1. สร้างความรู ้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของการใช้พ้นื ให้เหมะสมกับพืช
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2. ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตเล็งเห็นถึงความสําคัญ
การแบ่งสัดส่ วนแปลงผลิต
รายละเอียดหน่ วยเรียนรู้ ที่ 5
ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้ “การเข้ าใจและเข้ าถึงความเชื่ อมโยงในการประกอบอาชี พกับปัจจัยสภาพแวดล้ อม
ทีเ่ กีย่ วข้ อง : เข้ าใจอาชี พ”
จุดประสงค์ ต้นทาง เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรและปรับตัวเข้าสู่
การผลิตคุณภาพ
จุดประสงค์ ปลายทาง เกิดจิตสํานึกในการพัฒนาการผลิตให้เป็ นระบบการจัดการดีที่เหมาะสม GAP
(Good Agriculturl Practice) และให้ความสําคัญในโรงคัดบรรจุผลไม้ GMP (Good Manufacturing
Practice)
มาตรฐานการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ตระหนักถึงแนวทางการผลิตผลไม้มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
2. สามารถเข้าใจถึงหลักการพัฒนาที่ยง่ั ยืน มุ่งเน้นให้ความสําคัญในการจัดการแปลงผลิต
เพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
3.เข้าถึงปั ญหาการผลิตและการตลาดผลไม้ในปั จจุบนั สู่ แนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สาระการเรี ยนรู้
1.การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งลกระทบต่ออาชี พเกษตรกรผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ
2. ศึกษาความต้องการของตลาด แนวทางการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ
3. ความสําคัญของการผลิตภายใต้การจัดการดีที่เหมาะสมในแปลงผลิตและในโรงคัด
บรรจุ เพื่อให้ผลไม้คุณภาพตามความต้องการของตลาด
รายละเอียดหน่ วยเรียนรู้ ที่ 6
ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้ “การแบ่ งปันความสํ าเร็จในการประกอบอาชี พชาวสวนผลไม้ ผ่ านกา
ถ่ ายโอนชุ ดความรู้ ส่ ู เกษตรกร”
จุดประสงค์ ต้นทาง เพื่อปรับกระบวนทัศน์ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม
จุดประสงค์ ปลายทาง สามารถลดกระแสความตื่นตัวในการเปลี่ยนอาชีพ เกิดความเชื่ อมัน่ ในการ
เป็ นเกษตรกรผูผ้ ลิตพืชอาหาร
มาตรฐานการเรียนรู้
1.สามารถนํามาวางแผนกระบวนการผลิตและการจัดการแปลง เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมายที่
คาดหวังไว้ ส่ งผลให้การจัดการแปลงผลิตง่ายขึ้น
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2. สามารถกําหนดเป้ าหมายในการผลิต ขนาดความสู งที่เหมาะสมกับการจัดการเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต
3.เกษตรกรใช้เวลาในการจัดการในแปลงน้อยลง ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น
สาระการเรี ยนรู้
1.กําหนดเป้ าหมายเปิ ดห้องเรี ยนธรรมชาตินาํ ชุดความรู ้และปราชญ์ชาวสวนผลไม้ถ่ายโอน
ความรู ้สู่ เกษตรกร
2.สร้างความรู ้ ความเข้าใจ วิธีการถอยอายุพชื สามารถ ลดต้นทุนการผลิต ควบคุมทิศทาง
ลําต้น ทรงพุม่ เพื่อให้ได้ผลไม้คุณภาพ
รายละเอียดหน่ วยเรียนรู้ ที่ 7
ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้ “การขับเคลื่อนเชื่ อมโยงธุรกิจเชิ งคุณค่ าของสหกรณ์ ”
จุดประสงค์ ต้นทาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการบริ หารจัดธุรกิจสหกรณ์ เพื่อประโยชน์
ของสมาชิก
จุดประสงค์ ปลายทาง สามารถกําหนดแนวทางการเชื่ อมโยงธุ รกิจสหกรณ์สู่ความสําเร็ จ
มาตรฐานการเรียนรู้
1. สามารถเข้าใจหลักการบริ หารธุ รกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพของสหกรณ์
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวทางการเชื่อมธุ รกิจของสหกรณ์
3. สามารถระบุ ข้ นั ตอนการเชื่ อมธุ รกิ จรวบรวมผลไม้คุณภาพ ธุ รกิ จสิ นเชื่ อและธุ รกิ จ
จัดหาปั จจัยการผลิต เพื่อตอบสนองต่อการประกอบอาชีพการทําสวนผลไม้
สาระการเรี ยนรู้
1. สร้างความรู ้ ความเข้าใจ แนวทางการดําเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์
2. การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละธุ รกิจ
3. กิจกรรมการสร้างพันธมิตรทางธุ รกิจที่มีผลต่อความร่ วมมือเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ าย
รายละเอียดหน่ วยเรียนรู้ ที่ 8
ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้ “การสร้ างความเข้ าใจในห่ วงโซ่ อุปทานผลไม้ คุณภาพของสหกรณ์ ”
จุดประสงค์ ต้นทาง เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการ
ผลไม้คุณภาพ
จุดประสงค์ ปลายทาง เกิดความเข้าใจบทบาทสําคัญในการประสานความร่ วมมือของทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการเรียนรู้
1. กําหนดขั้นตอนในการบริ หารจัดการผลไม้คุณภาพก่อนส่ งมอบคู่คา้
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2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้ได้ผลไม้คุณภาพดีส่งมอบต่อผูบ้ ริ โภค
3. สร้างความพึงพอใจให้ผบู ้ ริ โภคและคู่คา้ เกิดการซื้ อซํ้า ขยายตลาดอย่างยัง่ ยืน
สาระการเรี ยนรู้
1.สร้างความรู ้ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาและยกระดับการจัดการคุณภาพ
2.แนวทางการขับเคลื่อนบริ หารจัดการผลไม้คุณภาพ และการสร้างเครื อข่ายคุณค่าผลไม้
ภายใต้การค้าที่เป็ นธรรม เพื่อพัฒนาระบบธุ รกิจสหกรณ์อย่างยัง่ ยืน
รายละเอียดหน่ วยเรียนรู้ ที่ 9
ชื่อหน่วยเรี ยนรู ้ “สั งเคราะห์ ถอดบทเรียน การพัฒนาและการบริหารจัดการเครือข่ ายคุณค่ าผลไม้
คุณภาพ”
จุดประสงค์ ต้นทาง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม “ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมขาย
ร่ วมรับประโยชน์”
จุดประสงค์ ปลายทาง สามารถสรุ ปความเข้าใจเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับประยุกข์ใช้เพื่อการ
พัฒนาอาชีพ พัฒนาสหกรณ์
มาตรฐานการเรียนรู้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในการพัฒนาและการบริ หารจัดการแปลงผลิตคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
2. สามารถบริ หารจัดการธุ รกิจสหกรณ์เชิงคุณค่า เพื่อตอบสนองต่ออาชีพเกษตรกรสวน
ผลไม้ คุณภาพ โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เป็ นองค์กรหลัก ที่สร้างความเข้มแข็ง ภายใต้การ
พัฒนาระบบธุ รกิจเชิงคุณค่า
สาระการเรี ยนรู้
1. เปิ ดเวทีถอดบทเรี ยน สังเคราะห์ แนวทางการพัฒนาและการบริ หารจัดการแปลงผลิต
คุณภาพเพือ่ การดํารงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนของเกษตรกรผูผ้ ลิตพืชอาหาร
2. แนวทางการบริ หารจัดการเครื อข่ายผลไม้ เชิงคุณค่า ภาใต้การค้าที่เป็ นธรรม
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ภาพที่ 53 แผนที่แสดงศูนย์เรี ยนรู ้เครื อข่ายผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ
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สั งคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข
มีความเสมอภาค เป็ นธรรม
มีภูมิค้ ุมกันต่ อการเปลีย่ นแปลง

คุณค่ า/
วิสัยทัศน์

การเกษตรยัง่ ยืน ความมัน่ คง
เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

ผู้มสี ่ วน
เกีย่ วข้ อง

มิติด้าน
กระบวน
การ
ภายใน

เกษตรกรมืออาชีพ
การทําการเกษตรทีม่ ีผลิตภาพสู ง
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

การทําการเกษตรอย่ างมีแบบแผน
ขีดความสามารถของสหกรณ์

มิติด้าน
การเรียนรู้
และ
พัฒนา

เกษตรมีภูมคิ ุ้มกัน

ทุนทางสังคม (เครือข่ ายคุณค่าผลไม้ )

ภาพที่ 54 แสดงขั้นตอนกระบวนการการเรี ยนรู ้ ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ
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เศรษฐกิจ
ชุมชนข้ มแข็ง
สร้ างรายได้

สร้ างความมั่นคงในอาชีพ
 แบ่ งปัน
 เกือ้ กูล

เครือข่ าย
ผู้ผลิตเผล
ไม้

สร้ างสังคมเกษตร
สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข

ภาพที่ 55 การต่อยอดเครื อข่ายผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ
การขับ เคลื่ อนเชื่ อมโยงกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตผลไม้คุ ณ ภาพ สู่ ธุ ร กิ จเชิ ง คุ ณค่ า ของสหกรณ์ สร้ า ง
พันธมิตรทางธุ รกิจเพื่อเอื้อประโยชน์มุ่งตอบสนองความต้องการของสมาชิ ก เกิดอํานาจการต่อรอง
ทั้ง การจัด หาปั จ จัย การผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ และการจํา หน่ า ยผลผลิ ต คุ ณ ภาพ ในราคาเป็ นธรรม
เสริ มสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในการดําเนิ นธุ รกิจรวบรวมและจําหน่ายผลไม้คุณภาพ
อย่างเป็ นระบบ โดยการเชื่ อมโยงการทํางานอย่างบูรณาการภายใต้โซ่ อุปทานที่ ผูกโยงคนต้นนํ้า
เชื่ อ มร้ อย คนกลางนํ้า สู่ คนปลายนํ้า ที่ เกิ ด จากความร่ ว มมื อ กัน อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถ
ยกระดับเกษตรกรและสหกรณ์ เกิดเป็ นตัวแบบเครื อข่ายผลไม้คุณภาพ ในการสร้างมัน่ คงในอาชี พ
การทําสนผลไม้และความยัง่ ยืนในการดําเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์
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บทที่ 9
บทสรุ ป ข้ อเสนอแนะ
โครงการวิ จ ัย การเชื่ อ มโยงโซ่ อุ ป ทาน “เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ผลไม้” ระยะที่ 3 มี
วัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนเวทีการเรี ยนรู ้ เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลการให้การเรี ยนรู ้กรอบ
การปลูกจิตสํานึ กการผลิ ตผลไม้คุณภาพภายใต้ระบบ GAP และการปรับความคิดการผลิตผลไม้
อย่างยัง่ ยืนและ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาธุ รกิจผลไม้ภายใต้โซ่อุปทานของสหกรณ์ การเกษตรใน
การสร้างความมัน่ คงในอาชีพแก่สมาชิก
ภายใต้งานวิจยั นี้ ประเด็นสําคัญอยู่ที่ การขยายผลนําทุนความรู ้ และแนวทางปฏิ บตั ิของ
เครื อข่ า ยกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตผลไม้คุ ณภาพ ซึ่ ง ถื อได้ว่า เกษตรกรก้ า วหน้ า (Progressive farmers) คื อ
เกษตรกรที่มีการจัดการฟาร์ มอย่างเป็ นระบบตามมาตรฐาน GAP หรื อมาตรฐานการผลิตที่สูงกว่า มี
ความรู ้ ความชํานาญทั้งด้านการเกษตร และการบริ หารจัดการเกษตรเชิ งธุ รกิจ มีการพัฒนาช่องทาง
การตลาดทั้งต่างประเทศและในประเทศ มีเป้ าหมายการผลิตและการตลาดที่ชดั เจน ปริ มาณผลผลิต
มีคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนสู งกว่า ต้นทุนการผลิตตํ่ากว่า ประสบผลสําเร็ จ
ในการทําสวนผลไม้เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกษตรกรที่เริ่ มต้นการทําสวนผลไม้ในระดับเดียวกัน
ซึ่ งสมาชิ ก ในเครื อข่ า ย ส่ ว นใหญ่ มี พ้ื น ฐานมาจากการรวมกลุ่ ม ผู ้ผ ลิ ต ประสบ
ความสําเร็ จในการทําสวนผลไม้จริ งๆ เกิดการสร้ างทายาทเกษตรกร (Farmers heirs)
สื บทอด
สู่ การทําการเกษตรเชิงธุ รกิจ ทําให้เกษตรกรกลุ่มนี้ มีการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน มี
ภูมิคุม้ กันในการปรั บตัวให้สามารถแข่งขันและก้าวทันพลวัตรของการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนได้อย่างมัน่ คง

1.จากการวิจัยพบประเด็นสํ าคัญ
เกษตรกรยุคใหม่ (Modern farmers) ที่เกิดจากการสร้างทายาทเกษตรกรมุ่งเน้นทําการ
เกษตรเชิ งธุ รกิจมีแนวคิดในการทําการเกษตรเพื่อให้ได้ผลไม้มีคุณภาพเพื่อการส่ งออกเป็ นหลัก มี
ความเป็ นมื อ อาชี พ สามารถนํา ข้อ มู ล รวบด้า นมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารจัด อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตต่อหน่วยพื้นทําการเกษตรรายชนิ ดพืช (Economy of scale)และยังศึกษา
และนําความรู ้จากแหล่งต่างๆ เข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจ ทั้งองค์ความรู ้ภูมิปัญญาที่เด่นชัด และองค์
ความรู ้ภูมิปัญญาที่ซ่อนเร้นอยูใ่ นตนเอง รวมถึงมีจิตสาธารณะในการแบ่งปั น
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การเป็ นเกษตรกรผูผ้ ลิ ตพื ชอาหารเพื่อรองรั บ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค จึ ง เป็ น
ประเด็นที่กลุ่มเครื อข่ายผูผ้ ลิตผลไม้คาํ นึ งถึงในสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ่ งความจําเป็ นในแนวทางการ
ส่ งเสริ มเกษตรกรผูป้ ลูกผลไม้ที่จะสามารถสร้างความมัน่ คงในอาชีพ นําสู่ การพัฒนาการขับเคลื่อน
เชื่ อมโยงธุ รกิ จรวบรวมผลผลิ ตของสหกรณ์ ไ ด้น้ นั เกษตรกร สหกรณ์ ภาครั ฐ ต้องตระหนักถึ ง
ความสําคัญของการพัฒนาเกษตรเพื่อให้สามารถปรับตัวการการเปลี่ ยนทางตลาด ที่คาํ นึ งคุ ณภาพ
ความปลอดภัย นําวิธีการสหกรณ์ เข้าเสริ มความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม เกษตรกรสามารถปรั บ
แนวคิดในการทําสวนผลไม้คุณภาพ โดยให้ความสําคัญในการจัดการคุณภาพผลไม้ให้สอดคล้อง
กับตลาดเป้ าหมายของตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู ้ใหม่ๆมาใช้ได้ดว้ ยตนเอง
Niche Market
Mass Market
ตลาดต่างประเทศ (Export Market)
ตลาดต่างประเทศ (Export Market)
อเมริกา / ออสเตรเลีย / ญี�ปุ่น
จีน / เวียดนาม
ตลาดในประเทศ (Domestic Market) เกษตรกรยุคใหม่ ตลาดในประเทศ (Domestic Market)
ห้างสรรพสินค้า
ตลาดกลางผลไม้
(Modern farmers)
เกษตรกรก้าวหน้า
(Progressive farmers)
เกษตรกรพัฒนา
(Farmers development)
สหกรณ์
ภาครัฐ
เกษตรกรกําลังพัฒนา
(Farmers are developing)
เกษตรกรด้อยพัฒนา
(Farmers poorer development)
ตลาดผลไม้ท้องถิ�น (Local Fruit Market)

ภาพที่ 54 การเชื่อมโยงการผลิตและจําหน่าย
การทํางานวิจยั ในระยะที่ 3 เราได้พบ “ทายาทเกษตรกร” ซึ่ งจัดอยูใ่ นกลุ่มเกษตรกร
กําลังพัฒนา โดยการนําแนวคิดในการพัฒนาการผลิ ตผลไม้คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาด จําเป็ นต้องมีการลดจํานวนผลผลิตที่ดอ้ ยคุณภาพ ไม่มุ่งเน้นปริ มาณผลผลิตจํานวนมากแต่
ด้อ ยคุ ณ ภาพ ไม่ เ ป็ นที่ ต้อ งการของตลาดส่ ง ออก โดยมี ก ารนํา เทคโนโลยี ก ารผลิ ต มาปรั บ
ประยุก ต์ใ ช้ ให้ค วามสําคัญในการถอยอายุพื ช มี ก ารจัดการหลังเก็บเกี่ ย วตัดแต่ง ทรงพุ่ม เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการจัด ทั้งด้านแรงงาน ปั จจัยการผลิ ต มีการวางแผนการเพาะปลู กรายชนิ ดพืชตาม
ศักยภาพของตนโดยคํานึงถึงความต้องการตลาด ต้นทุน ความรู ้ความสามารถในการจัดการพืชชนิ ด
นั้น และแรงงานที่ ตอ้ งใช้ในการจัดในแต่ละช่ วงเวลาที่ พืชชนิ ดนั้นให้ผลผลิ ต มี การบริ หารการ
จัดการที่ ดี มี ก ารจัดการทางการตลาดที่ ดี ทํา ให้เกิ ดความสมดุ ล ของความต้องการและปริ ม าณ
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ผลผลิต ราคาสิ นค้าทางการเกษตร สามารถได้รับการวางแผนและพยากรณ์ราคาเสนอขายในตลาด
เป้ าหมายได้ล่วงหน้า ทําให้สามารถควบคุมและพยากรณ์ปริ มาณสิ นค้าทางการเกษตรที่จะออกมา
และควบคุมกลไกลราคาได้ในระดับหนึ่ง เกษตรกรยุคใหม่ก็จะสามารถตัดสิ นใจลงทุนได้อย่างเป็ น
ระบบ
นอกจากการจัดการในห่ วงโซการผลิ ตผลไม้คุณภาพของคนต้นมี ประสิ ทธิ ภาพ แล้ว
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุ รกิจระหว่างคนกลางนํ้าอย่างสหกรณ์ คู่คา้ และผูบ้ ริ โภค ซึ่ งถือว่าเป็ น
คนปลายนํ้า ที่ มี ส่ ว นสํ า คัญ ที่ จ ะทํา ให้ ก ารขับ เคลื่ อ นการขยายตลาดผลไม้คุ ณ ภาพประสบ
ความสําเร็ จ ซึ่ งการบริ หารตลอดห่วงโซ่อุปทานSupply Chain ธุ รกิจรวบรวมผลไม้

2. ข้ อเสนอแนะ
1. สหกรณ์ ก ารเกษตรที่เ ป็ นแกนกลางในการขั บ เคลื่ อ น/ภาครั ฐ บาล และผู ้มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจผลไม้ ต้องสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั เกษตรกรผูผ้ ลิตพืชอาหาร กระตุน้ เกษตรกรให้
เกิดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาด้วยตนเอง เชื่ อมัน่ ในอาชี พ ไม่รอการพึงพาจากภาครัฐ หากเกษตรกรรอ
การพัฒนาจากภาครัฐ ก็จะยิ่งอ่อนแอ ไม่สามารถพึงพาตนเองได้ ซึ่ งแนวทางการส่ งเสริ มภาครั ฐ
ส่ วนใหญ่มกั กําหนดแผนงาน พร้อมกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็ จมาเสร็ จ ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งดําเนิ นการตาม
แผนการจัดอบรม ตามจํานวนคนเป้ าหมาย (บางครั้งต้องเกณฑ์คนมาอบรมให้ครบ กําหนดให้จดั กี่
ครั้ง จัดครบจํานวนครั้ง ตามตัวชี้วดั ก็แปลว่าเสร็ จตามแผน) รัฐต้องเสี ยเงินงบประมาณจํานวนมาก
แต่เกษตรกรได้รับประโยชน์จริ งหรื อเปล่า การที่รัฐสนับสนุ นงบประมาณ โดยไม่ได้เกิดจากความ
ต้องที่แท้จริ งของเกษตรกรแต่เกิดจากนักวิชาการ นโยบายรัฐในแต่ละปี มีการแจกปั จจัย พันธุ์พืช
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต แต่ไ ม่ค าํ นึ ง ถึ ง ความต้องการตลาด ซึ่ ง เกษตรกรไม่รู้ว่า ปลู ก ไปแล้วจะขายได้
หรื อไม่ ตลาดต้องการหรื อเปล่า โดยเฉพาะเกษตรกรายย่อยที่ขาดโอกาสในการเข้าถึ งการข่าวสาร
คิดเพียงว่า “ของฟรี เอาไว้ก่อน” ทําให้เกษตรกรต้องเสี ยเวลาและต้นทุนในการจัดการในแปลงผลิต
บทสุ ดท้ายนํามาซึ่ งคําที่เรามักได้ยินกันเสมอ ว่า”เกษตรกรยิ่งผลิตยิ่งยากจนมีแต่หนี้ สิน” จึงมักมีคาํ
ที่ ว่า ”นโยบายรั ฐ ทําร้ ายเกษตรกร” ดัง นั้น เกษตรกรต้องกล้าที่ จะตัดสิ นใจในการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการผลิต จากการเก็บข้อมูลด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล และกล้าที่ปรับเปลี่ยน ควบคู่กบั การ
เรี ยนรู ้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านขบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ในการพัฒนาการผลิ ต
ของเกษตรก้าวหน้า
2. การบริ ห ารจัด ธุ ร กิ จ รวบรวมผลิ ต ของสหกรณ์ ต้อ งสร้ า งความเข้า ใจระหว่า ง
คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้อง ก่อนดําเนิ นธุ รกิ จให้เข้าใจถึ งแก่ นแท้ของการ
บริ หารธุ รกิจรวบรวมผลผลิตว่าต้องการดําเนินธุ รกิจเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิ ก หรื อมุ่งแสวงหา
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ผลกํา ไรสู ง สุ ด มิ ฉ ะนั้น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ชัด เจน เกษตรกรสมาชิ ก ของสหกรณ์ ไ ม่ ไ ด้รั บ
ผลประโยชน์ ความยัง่ ยืนในธุ รกิ จก็จะไม่เกิ ด ในบริ บทของการดําเนิ นธุ รกิ จรวบรวมผลผลิ ตของ
สหกรณ์ บนความศรัทธา และความเชื่อมัน่ ในสหกรณ์ ว่าสหกรณ์จะเป็ นแกนกลางประสานระหว่าง
กลุ่มผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพกับช่องทางการตลาด เกิดพลังอํานาจในการต่อรอง ทําให้ราคาผลไม้สูงขึ้น
นํามาซึ่ งการเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกร ภายใต้การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพของสหกรณ์
3.สหกรณ์ ภาครั ฐต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาเกษตรอย่างแท้จริ ง เปิ ดประเด็ น
ปั ญหาหยัง่ ลึกลงไปให้ถึงรากเง้าของปั ญหา เพื่อให้เกษตรกรเกิดความตระหนักคิด สํานึ กถึงปั ญหา
เกิด มุมมอง ทัศนคติ ที่ทาํ การเกษตรอยูไ่ ด้ในปัจจุบนั และมองอนาคต เกิดความเข้าใจพร้อมที่เรี ยนรู ้
และพัฒนา ลดช่ องว่างของปั ญหาที่เกิดจากการผลิต สามารถเปลี่ ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม
การผลิ ต หาหนทางสู่ การพัฒนาศักยภาพการผลิตของตนเอง โดยสหกรณ์ และภาครั ฐ ต้องเข้ามา
เชื่ อมร้ อยการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิ ต การตลาด ให้สามารถหนุ นเสริ มกันและกันอย่างเป็ น
ระบบ ตลอดห่ วงโซอุ ปทาน ทํา หน้า ที่ใ นการเชื่ อมโยงความรู ้ ท างวิชาการ สร้ า งเวที เรี ย นรู ้ จาก
ประสบการณ์ ของเกษตรกรก้าวหน้า เพื่อแบ่งปั นความรู้ เปิ ดห้องเรี ยนธรรมชาติให้เกษตรกรได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาและเทคนิ คการผลิตใหม่ๆ ซึ่ งจะเป็ นทางเลือกในการตัดสิ นใจเกิดแรง
บันดาลใจ มี พลังผลักดันลงมือทําในสิ่ งที่ ตนเองต้องการอย่างแท้จริ ง นําไปสู่ การสร้ างเกษตรกร
แกนนําซึ่ งได้รับการพัฒนา พร้ อมกับสามารถปรั บเปลี่ ยนแนวคิดของเกษตรกรที่ ไม่ยอมรั บการ
เปลี่ยนแปลง ได้เกิดเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ เกิดการยอมรับ พร้อมที่เปลี่ยนแปลงคนเอง นําไปปรับใช้
ตามความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพในแปลงผลิตของตนเอง นําไปสู่ การพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ด้วยระบบการจัดการต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ตลอดห่วงโซ่อุปทานSupply Chain ธุ รกิจ
รวบรวมผลไม้ ที่มุ่งการสร้ างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรพัฒนาตนเองให้เกิ ดความเข้มแข็ง จนเกิ ด
เครื อข่ายผูผ้ ลิตผลไม้คุณภาพ ผ่านขบวนการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การบริ หารธุ รกิจรวบรวม
ผลไม้ของสหกรณ์ บนแนวทางการสร้างพันธมิตรทางธุ รกิจ ซึ่ งในอนาคตผลไม้คุณภาพมีแนวโน้ม
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น นั้นหมายความว่าจะส่ งผลต่อราคาผลไม้คุณภาพให้สามารถ
ยกระดับราคาให้สูงขึ้น ซึ่ งหากเกษตรกรสามารถรักษาสวนผลไม้และนําชุ ดความรู ้ จากงานวิจยั
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องได้ก็จะเป็ นประโยชน์แก่เกษตรกรและผูส้ ื บต่ออาชี พเกษตรกรชาวส่ วน
ผลไม้ การขับเคลื่อนงานวิจยั ตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 สามารถเชื่อมต่อต้นนํ้า กลางนํ้า ถึงปลาย
นํ้า ภายใต้การจัดการเชิ งคุ ณค่า คน ผลผลิ ต ระบบบริ หารจัดการ บนความร่ วมมือเพื่อประโยชน์ที่
ทุกฝ่ ายจะได้รับด้วยระบบการค้าที่เป็ นธรรม
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