รายงาน
โครงการวิจัย
“การยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ทผี่ ลิตโดยเกษตรกรรายย่อยปีที่ 2”
ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่ นการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8

โดย
นายอรุษ

นวราช

สามพรานริเวอร์ไซด์

รายงาน
โครงการวิจัย
“การยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยปีที่ 2”
คณะผู้วิจัย
1.
2.
3.
4.

คุณอรุษ นวราช
คุณดิษยา ยศพล
คุณสุทิศ จิราวุฒิพงศ์
คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด

หัวหน้าโครงการวิจัย
สามพรานริเวอร์ไซด์
สามพรานริเวอร์ไซด์
สามพรานริเวอร์ไซด์

โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิม่ ผักอินทรีย์ทผี่ ลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
ภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมระยะที่ 8
สนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
-หลักการและเหตุผล
-คาถามวิจัย
-วัตถุประสงค์ของการวิจัย
-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
-กรอบคิดการดาเนินงานวิจัย
-ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
-แผนการวิจัย
บทที่ 2 การดาเนินงานวิจัย
-การพัฒนาด้านต้นน้า
-การพัฒนาด้านกลางน้า
-การพัฒนาด้านปลายน้า
บทที่ 3 สรุปผลการดาเนินงาน
ภาคผนวก

หน้า
3
6
6
11
11
11
12
13
15
16
16
24
30
36

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการสามพรานโมเดล ได้ทาการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารกับกลุม่ เกษตรกรผลิตผักอินทรียท์ ั้งหมด 4 กลุ่ม
ได้แก่
1. กลุ่มเครือข่ายพี่น้องสองตาบล+... อ. เมือง จ. นครปฐม เป็นกลุม่ นาร่อง
2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม กลุ่มขยายผล
3. กลุ่มคลองโยง+ อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม กลุม่ ขยายผล
4. กลุ่มชุมชนเป็นสุขปุาละอู อ. ปุาละอู จ. ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มขยายผล
เปูาหมายของการวิจัยคือ การยกระดับศักยภาพของกลุ่มเหล่านี้ในการผลิตผักอินทรีย์ โดยจะใช้
หลักการและเครื่องมือในการพัฒนาดังนี้
1. การพัฒนาจากการทางานเชิงกลุ่ม
2. ใช้ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS (Participatory Guarantee System)
3. พัฒนาสูม่ าตรฐานอินทรียส์ ากล IFOAM
4. เชื่อมตรงกับผู้บริโภคผ่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ
การยกระดับนั้นจะทาทั้งห่วงโซ่ของผักอินทรีย์ไปพร้อม ๆ กัน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของต้น
น้าเป็นหลัก และมีการสนับสนุนการเชื่อมตรงกับผู้บริโภคปลายน้าผ่านช่องทางการตลาดทั้งรายย่อยและ
รายใหญ่
ที่ผ่านมาเกษตรกรจะไม่มีความเข้าใจเรือ่ งการตลาด เพราะส่วนใหญ่จะขายผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่
พอได้มาขายตรงให้กับผู้บริโภค ก็จะได้เรียนรู้และพัฒนาผลผลิตของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค
ในทางเดียวกันเกษตรกรที่เคยพึ่งพาสารเคมีในการผลิต ก็จะไม่มีโอกาสพัฒนาด้านความรู้ในการ
ผลิต เพราะทุกครั้งที่เจอปัญหาเรื่องโรคหรือแมลง ก็จะไปขอคาปรึกษาจากร้านขายสารเคมีที่พยายามขาย
สินค้าเคมีให้กับเกษตรกร ในทางตรงกันข้าม เกษตรที่ทาเกษตรอินทรีย์จะพึ่งปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่
เช่น ปุ๋ยคอก หรือสมุนไพร ซึ่งนอกจากจะทาให้ลดต้นทุนในการผลิตแล้ว ยังเอื้อให้เกษตรกรพัฒนาองค์
ความรู้จากการลองผิดลองถูกกับการผลิตปัจจัยการผลิตใช้เองอีกด้วย
การพัฒนาและยกระดับของแต่ละกลุ่มมีบทสรุปดังนี้
กลุ่มเครือข่ายพี่น้องสองตาบล+... กลุ่มนาร่อง
กลุ่มพี่น้องสองตาบล+... เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วก่อนที่โครงการเข้าไปให้
การสนับสนุน ซึ่งตอนแรกมีเกษตรกรบางรายได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand แล้วด้วย
เกษตรกรกลุ่ม นี้จึงมี พื้นฐานการทาเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างดี และมี กิจ กรรมกลุ่มกั นอย่างชัดเจน การ
สนับสนุนกลุ่มจึงเน้นหนักไปในการขายผ่านช่องทางการตลาดใหม่ ๆ รวมถึงการนาระบบรับรองแบบมีส่วน
ร่วม PGS มาใช้ในการขับเคลื่อน และพัฒนากลุ่ม และยังเป็นการเตรียมพร้อมกับการตรวจรับรองมาตรฐาน
อินทรีย์สากล IFOAM อีกด้วย
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ช่อ งทางการตลาดของกลุ่มจะเป็นตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร และสวนสามพรานเป็นหลัก
เนื่องจากกลุ่ม มี ก ารบริห ารกั นแบบแนวราบ เป็ นเพื่ อนกั นมาก่ อน จึง ท าให้ ก ารวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของสวนสามพรานค่อนข้างมีปัญหา เพราะสมาชิกหลายคนผลิตค่อนข้างน้อย
ไม่ชินกับการวางแผนการผลิต กรณีเป็น เพื่อนกันมาก่อนนั้น ทาให้ไม่มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยหลายครั้งทางกลุ่มต้องขอความช่วยเหลือจากโครงการในการเข้าไปช่วยแก้ปัญหา
ของกลุ่ม
เนื่องจากสมาชิกจะมีพื้นที่ทาการเกษตรค่อนข้างน้อย ประมาณ 3 ไร่ ถึง 20 ไร่ต่อราย จึงเหมาะ
กับการขายตลาดรายย่อยอย่างตลาดสุขใจ และตลาดสุขใจสัญจร มากกว่าที่จะผลิตส่งสวนสามพราน หรือ
ลูกค้าที่ต้องการผลผลิตจานวนมากอย่างต่อเนื่อง จากสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 18 ราย มีสมาชิกเพียง 9 ราย
ที่มีศักยภาพในการวางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งสวนสามพราน สมาชิกที่เหลือก็จะขายผ่านกลุ่มที่
ตลาดสุขใจ ตลาดสุขใจสัญจร และ Website Sookjai Organics ภายในกลางปีนี้
ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนากลุ่มได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าสมาชิก
กลุ่มส่วนใหญ่ได้ใบรับรองมาตรฐาน IFOAM แล้ว PGS ทาให้กลุ่มมี อุดมการณ์ขับเคลื่อนที่ชัดเจนยิ่ งขึ้น
เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการตั้งข้อตกลงร่วมกันในการทาเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งทาให้ผู้ที่อยากมาเข้ากลุ่ม
เห็นกติกาของกลุ่มชัดเจนตั้งแต่แรก ซึ่งทาให้ผู้ที่มาใหม่ตัดสินใจง่ายกับการเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มในด้าน
ของการตลาด PGS จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจการทางานของกลุ่ม และยังมีส่วนร่วมในระบบรับรองนี้ด้วย
กลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู กลุ่มขยายผล
กลุ่มปุาละอู ประกอบไปด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพในการผลิตในปริมาณมาก เนื่องจาก
พื้นที่ทาการเกษตรจะเป็นแปลงใหญ่ รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่อานวยต่อการปลูกผัก หัวหน้ากลุ่มจะเป็น
เกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์มาเป็นเวลานานแล้ว มีประสบการณ์ค้าขายกับบริษัทส่งผักอินทรีย์มาก่อน
ในด้านช่องทางการตลาด กลุ่มจะมี ศักยภาพในการผลิตผักในปริมาณที่ต่อเนื่องให้กับสวนสาม
พราน เพราะหัวหน้ากลุ่ม มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิตมาก่อน ในทางเดียวกัน กลุ่มจะมีผัก ที่
หลากหลายไม่เหมือนกลุ่มอื่นที่ตลาดสุขใจ รวมถึงวิธีการขายที่มีเอกลักษณ์ สามารถทายอดขายได้สูงกว่า
กลุ่ม อื่น ๆ การที่กลุ่มอยู่ห่างไกลจากสวนสามพรานนั้น ทาให้การมาส่งผักจะเป็นแค่สัปดาห์ละครั้ง กลุ่ม
จึงไม่ได้ไปร่วมขายตลาดสุขใจสัญจร หรือ Website Sookjai Organics ณ ตอนนี้
การใช้ PGS เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกลุ่มมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นกลุ่มที่มีเกษตรกรที่เพิ่ง
หันมาทาเกษตรอินทรีย์หลายราย และยังมีเกษตรกรที่สนใจวนเวียนเข้ามาร่วมประชุมกลุ่มเป็นประจา PGS
จึง เป็นการเตรียมพร้อ มเกษตรกรอย่างดี ก่อนที่ จะมีเ จ้าหน้าที่ ของ มกท. (สานัก งานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ไทย) มาตรวจแปลง เพื่อให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM เนื่องจากกลุ่มปุาละอู
อยู่ห่างจากนครปฐมถึง 3 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่โครงการจึงไปเยี่ยมกลุ่ม แค่เดือนละ 1 ครั้ง จึง ต้องมีการย้า
ความสาคัญของ PGS กลุ่ม เพื่อให้มีการตรวจสอบกันเองอย่างต่อเนื่องและให้ความชัดเจนกับผู้ประสงค์ที่
จะมาเข้ากลุ่มอีกด้วย ในอนาคตกลุ่มคงมีการขายผลผลิตให้พื้นที่มากขึ้น เช่นที่หัวหินหรืออาจจะมีร้านของ
กลุ่มเองในพื้นที่ ซึ่ง PGS จะเป็นเครื่องมือในการให้ความมั่ นใจให้กับ ผู้บริโ ภคหรือลูก ค้าในท้องถิ่ นที่ มี
ประสิทธิภาพ
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กลุ่มคลองโยง+ กลุ่มขยายผล
กลุ่ ม คลองโยง+ เป็น กลุ่ ม เล็ก แต่มี ศั ก ยภาพในการผลิต ผัก อิน ทรี ย์คุ ณภาพดี อย่ างต่อ เนื่ อ ง
ช่องทางการตลาดของกลุ่มหลักจะเป็นตลาดสุขใจ และตลาดสุขใจสัญจร และตอนนี้ก็จะเริ่มส่งให้สวนสาม
พรานบ้าง
กลุ่มจะมีการพัฒนาการที่ดี โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่ม คุณสมทรง ซึ่งปรับจากเกษตรกรที่เคยพึ่งพา
สารเคมี จนบัดนี้ผ่านการตรวจรับรองจาก มกท. ซึ่งน่าจะได้ใบรับรองมาตรฐาน IFOAM ในไม่ช้า
พื้นที่ ผ ลิตของคุณสมทรงไม่ค่อ ยอานวยต่อการปลูก ผักอินทรีย์ แต่เพราะความพยายามอย่าง
ต่อเนื่อง ก็สามารถทาสาเร็จได้ จนตอนนี้มีผักส่งให้ผู้ส่งออกไปไต้หวันทุกสัปดาห์ ทาให้ทางครอบครัวที่ไม่
เห็นด้วยกับการทาเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่แรกมีความเชื่อมั่น และสนับสนุนให้ขยายพื้นที่แล้ว
ตอนที่ผู้ส่งออกมาติดต่อซื้อผักครั้งแรก คุณสมทรงยังไม่มีใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล ทาง
โครงการเลยเชิญผู้ส่งออกมาดูการประชุมกลุ่มประจาเดือน และมาดูระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ซึ่ง
หลังจากที่ผู้ส่งออกมาประชุมครั้งนั้น ก็ทาให้เขามั่นใจกับวิธีการขับเคลื่อน และระบบการทาเกษตรอินทรีย์
ของกลุ่ม โดยที่เขาบอกว่าเขามั่นใจและกล้าที่จะซื้อผักโดยที่ยังไม่มีใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากลด้วย
นับได้ว่า PGS เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะให้ความมั่นใจกับผู้ซื้อ
ผักที่ส่งไปไต้หวันจะถูกตรวจสารเคมีปนเปือ้ นทุกครั้ง ซึ่งเคยมีการตรวจพบสารเคมีปนเปื้อน และก็
ได้ทาการตรวจหาที่มาของสารเคมี ปรากฏว่าเป็นสารเคมีที่ลมพัดมาจากแปลงข้างเคียง ซึ่งถึงแม้จะมีแนว
กันชนก็ตาม แต่ในช่วงที่ลมพัดแรง อาจมีหลุดปนเปื้อนเข้ามาได้ จึงได้มีการขึงแผ่นพลาสติกเป็นแนวกันชน
อีกชั้น หลังจากนั้นก็ไม่มีการตรวจเจอสารเคมีปนเปื้อนอีก
ทางผู้ส่งออกมิได้มีข้อสงสัยกับคุณสมทรงตั้งแต่ตอนที่ทางไต้หวันตรวจเจอสารเคมีปนเปื้อน เพราะ
เขาเชื่อมั่นกับการทาเกษตรอินทรีย์ของคุณสมทรง นับได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่ลูกค้ามารู้จักกับ
เกษตรกรโดยตรง และมีส่วนร่วมในระบบ PGS ของกลุ่ม จะทาให้ลูกค้ามั่นใจ และเข้าใจยามที่เกิดปัญหา
กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว กลุ่มขยายผล
กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว จะไม่เหมือนกลุ่มเกษตรกรทั่วไป เพราะส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านวัย
กลางคน ซึ่งไม่ค่อยมี ที่ดินและประสบการณ์ในการทาการเกษตร แต่มีความประสงค์ที่จะมาร่วมกันท า
เกษตรอินทรีย์เพื่อหารายได้เสริม จึงมีการรวมกลุ่มกันโดยทางองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. เป็นผู้ช่วย
ประสาน
หัวหน้ากลุ่มคุณวันชัย เป็นเกษตรกรที่ได้ใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล IFOAM แล้ว เป็นแรง
สาคัญในการขับเคลื่อนกลุ่ม รวมถึงคุณวัลลภ เป็นเกษตรกรหนุ่มที่แบ่งพื้นที่ 2 ไร่ ให้กับกลุ่มเพื่อปลูกผัก
อินทรีย์ร่วมกัน
คุณวันชัยเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ โดยที่สมาชิกจะมาร่วมกันทาแปลงบนพื้นที่ของคุณ
วัลลภ เวลาผ่านไปเกือบ 2 ปี กลุ่มสามารถผลิตผักอินทรีย์มาขายที่ตลาดสุขใจได้ และกาลังวางแผนการ
ผลิตมากขึ้นเพื่อส่งให้กับสวนสามพราน และ Website Sookjai Organics ในอนาคตอันใกล้นี้
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เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะทาเกษตรอินทรีย์ ไม่จาเป็นต้องมีที่ดิน หรือความรู้
ด้านการเกษตรมาก่อน แต่ต้องมีความตั้งใจ และข้อสาคัญ ต้องมีระบบการบริหารกลุ่มที่ดี มีหัวหน้ากลุ่มที่
ยุติธรรมและเสียสละ
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ปัญ หาวิก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ ส่ง ผลกระทบอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ ได้ส ร้างความตระหนัก แก่
ประชาคมโลกให้หันมาใส่ใจในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) มากขึ้น
โดยมุ่งให้ความสาคัญกับการก่อตัวที่ก่อให้เกิดสมดุลทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น เดียวกับการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยภายใต้ช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 - 2559) กาหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยกินดีอยู่ดี มีความเสมอภาคและ
เป็นธรรม โดยมี ยุทธศาสตร์ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Growth and
Competitiveness) เพื่อหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันของคนในสังคม (Inclusive Growth) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
Growth) และการปรับสมดุลการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (สภาพัฒน์ , 2556) นอกจากนั้นยังมีความท้าทาย
ใหม่ของการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC Blueprint) ที่ได้กาหนดลักษณะสาคัญของประชาคมอาเซียนไว้ 4 ประการ ได้แก่ การเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่า
เทียมกันและการเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ (สานักอาเซียน, 2550) จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมและเร่งปรับตัวรองรับความท้าทายอย่างเต็มรูปแบบเมื่อพิจารณา
บริบทของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วยภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ต่อ
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 12 และ 88
ตามลาดับ (สภาพัฒน์, 2553) และแม้ว่าสัดส่วนรายได้ ภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติจะเป็นเพียงร้อยละ 12
ของ GDP แต่ไทยกลับมีรายได้จากภาคธุรกิจการเกษตรสูงถึงร้อยละ 42 ของ GDP (World Bank 2012) ในช่วง 2-3
ทศวรรษที่ผ่านมา ได้เ กิดการเปลี่ยนแปลงเชิง โครงสร้างการตลาดสินค้าเกษตรโดยมี สาเหตุส าคัญที่ มาจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีฐานะดีขึ้น การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจ และการ
พัฒ นารู ป แบบสถาบั นแบบใหม่ ท าให้ธุ ร กิ จ เกษตรขนาดใหญ่ เกิ ดความได้ เ ปรี ยบจาการประหยัด ต่ อขนาด
(Economies of Scale) ส่วนหนึ่งมาจากการควบรวมธุรกิจในแนวนอนและแนวตั้ง (Horizontal and Vertical
Integration) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก “ตลาดโภคภัณฑ์” สู่ “ตลาดผลิตภัณฑ์” ซึ่งทาให้ซุปเปอร์มาเก็ต เริ่มมี
บทบาทสาคัญในกลุ่มผู้บริโภคทุกระดับ ผลการศึกษาของทีดีอาร์ไอ (นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ, 2555) พบว่า
การตลาดสมัยใหม่ที่มหี ้างค้าปลีก (Supermarket) ขนาดใหญ่เป็นกลไกสาคัญในระบบธุรกิจการเกษตรก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรการทาธุรกิจ (Organizational Change) อาทิเช่น ระบบจัดซื้อจากส่วนกลาง การซื้อ
แบบมีข้อตกลงและเกิดกติกาสถาบันใหม่ (Institutional Change) อาทิเช่น การกาหนดมาตรฐานสินค้าของเอกชนที่
เน้นคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และการทาพันธะสัญญาการเกษตร (Contract Farming) ระหว่าง
เกษตรกรกับผู้ประกอบการสถานการณ์การค้าสมัยใหม่ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลของการจัดการโซ่อุปทานในระบบ
ธุรกิจการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ในตลาดจากเดิมซึ่งเกษตรกรรายย่อยจาหน่าย
สินค้าแก่พ่อค้าคนกลางหลายขั้นตอนผ่านตลาดรวบรวม ตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีกจึงถึงมือผู้บริโภค มาเป็นผู้ค้าปลีก
หรือผู้ส่งออก ซึ่งขายโดยตรงกับเกษตรกรโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่าง
ใกล้ชิดและมีข้อตกลงการผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่กาหนดขึ้น ประเด็นท้าทายสาหรับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้
ส่งออกสินค้าเกษตรรายสาคัญของโลก(อันดับ ๘ ) คือการกาหนดตาแหน่งด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
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ซึ่งจะเลือกเข้าไปจาหน่ายในตลาดใดระหว่างตลาดโลกทีม่ ีมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเข้มข้นซึ่ งต้องการความรูแ้ ละ
ทักษะทั้งด้านการผลิตและการบริการจัดการตลาดระดับสูง หรือตลาดใหม่ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ/ท้องถิ่นที่
ต้องการการคิดสร้างสรรค์ที่ เชื่อมต่อกับผู้บริโภคด้วยคุณค่าหรือความรู้สึกร่วมได้ นอกจากนั้นจะต้องคานึงว่าท า
อย่างไรจึง จะสร้างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันให้กั บเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้เชื่อมโยงกับระบบธุรกิจได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนข้อมูลของ World Economic
Forum (WEF, 2013) ที่มีการประเมินเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยกับประเทศที่มีการพัฒนาในระดั บ
เดียวกัน ชี้ว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงปลายของการพัฒ นาที่ใช้ป ระสิท ธิภาพเป็นหลัก และก าลัง เปลี่ยนเข้าสู่ก าร
ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจฐานความรู้(Knowledge Economy) ซึ่งต้องเร่งพัฒนาเพื่อลดจุดอ่อนที่มีอยู่หลายประการ
ได้แก่ การศึก ษาเทคโนโลยี การพั ฒนาฝีมือแรงงานและข้อวิจั ยเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่ เกื้ อหนุนการพัฒ นา ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอของสถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ที่เสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อหลุดพ้นจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลางและการลดปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมไทยตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
เห็นควรดาเนินการเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ การสร้างภาวะผู้นาในการพัฒนา(Development Leadership) การ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาแบบร่วมกันได้ประโยชน์ (WIN-WIN Strategy) และการประสานแนวรับภาคีการพัฒนา
(Coordinative Development) (TDRI, 2556) นอกจากนั้นสภาพัฒน์ ได้กล่าวถึงประเด็นท้าทายที่คนในสังคมต้อง
รู้เท่าทันและเตรียมรองรับสาหรับเส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน สาหรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ท้าทายการส่งออก
มากกว่าร้อยละ 60 ด้วยการรักษาฐานการผลิตและตลาดเดิม ตลอดจนขยายฐานใหม่ ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) การยกระดับกระบวนการผลิต (Process Upgrading)
และการยกระดับสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น (Functional Upgrading) (สภาพัฒน์, 2556) ซึ่งในปัจจุบันมีหลาย
หน่ วยงาน รวมทั้ ง กระทรวงพาณิช ย์ ได้ จัด ท าแผนแม่ บ ทกระทรวงพาณิ ชย์ พ.ศ. 2555-2564 และได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ การยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving Up Value Chain) ส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ สู่
การค้าที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานสังคม (Social Economy) โดยนาความต้องการของสังคม
เป็นตัวสร้างตลาดขึ้นมา (สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , 2555) ในส่วนของชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการดาเนินการวิจัยในระยะที่ 6 ในเดือนตุลาคม 2556 การ
ดาเนินการวิจัยมุ่งเน้นไปในการศึกษาหาแนวทางในการใช้กลไกของธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise
: SEE) ในฐานะที่เป็นองค์กรของประชาชนเพื่อร่วมมือกัน สร้างสรรค์คุณค่า (Value Use Creation) และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม(Value Added) แก่ผลิตภัณฑ์ตลอดจนการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตร (Strategic Partner) เพื่อนาผลิตภัณฑ์
ไปสู่ผู้บริโภคในตลาดเปูาหมาย ในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ซึ่งผลงานวิจัยภายใต้โ ซ่อุปทานได้
ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ของธุรกิจฐานสังคม ประกอบด้วย
• การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Growth) ด้วยการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการ
ประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิ จแก่ภาคีพันธมิ ตรที่ เข้ามามี ส่วนร่วมการวิจัย จ านวน 596 องค์กร เกษตรกร
1,818 ราย ผู้ประกอบการรายย่อย 236 ราย
• การปรับเปลี่ยนการผลิตสู่การผลิตที่เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และเข้าสู่กระบวนการ
ปรับ เปลี่ยนการผลิตไปสู่ก ารผลิตตามมาตรฐานการเกษตรที่ ดี (GAP) แก่เ กษตรกรรายย่อยจานวน 3,008 ราย
ครอบคลุมเนื้อหาที่เพาะปลูก 120,320 ไร่
• การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตและตลาด
โดยใช้กลไกของตัวแบบธุรกิจฐานสังคมเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทานในการดาเนินธุรกิจใน
แนวทางการค้าที่เ ป็นธรรม มี เกษตรกรที่ เข้ามามี ส่วนร่วมจ านวน 234 ราย สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ 40 แห่ง
ผู้ประกอบการรายย่อย 303 ราย โดยพบว่าภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจ มีรายได้เพิ่มจากเดิม 10-15 เปอร์เซ็นต์
สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการตลาดได้ 10-25 เปอร์เซ็นต์
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• ผลงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับชุดความรู้และนวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจฐานสังคมประกอบด้วย ชุดความรู้การ
สร้างแบรนด์เชิงคุณค่า กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (Value Network and Fair Trade
Platform : VN & F Platform) กรอบทิศทางการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม (SEE Strategy Map) ชุดความรู้การ
บริหารจัดการตลาดชุมชน ชุดความรู้การผลิตผลไม้ GAP ด้วยจิตสานึก ชุดความรู้การพัฒนาผู้นาเชิงคุณค่า ชุด
ความรู้การจัดการเชิงกลยุทธ์สู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กร ชุดความรู้การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ ชุดความรู้การ
บริหารความเสี่ยงในธุรกิจ คู่มือการจัดการร้านค้าปลีกชุมชน คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานสินค้า Farmer Shop
แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการออมและการจัดสรรทุนเพื่อสวัสดิการชุมชน
• ตัวแบบธุรกิจที่เป็นทางเลือกของประชาชน ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันลดความเหลื่อมล้า
และส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เครือข่ายคุณค่ายางพาราไทย เครือข่ายคุณค่าข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทย โดยข้อสรุปได้ดาเนินการในรูปของศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center) เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้สู่สาธารณะชน นอกจากนั้นยังมีศูนย์สารสนเทศสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้สนใจในวงกว้าง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ วารสารฅนสหกรณ์ ข้อค้นพบจากการวิจัย
ชี้ให้เ ห็น ช่องว่างในการพั ฒนาประเทศระหว่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ มีต่อกลุ่มเปูาหมายเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่สาคัญ 5 ประการ ได้แก่
1.ขาดกลไกและระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะการแข่งขัน ที่สามารถเข้าถึงและสร้างความ
เข้าใจแก่เ กษตรกรและผู้ป ระกอบการรายย่อย ให้ป รับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด ความรู้และประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพอย่างชาญฉลาด มีอานาจต่อรอง สามารถเชื่อมต่อตลาดได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และมีความ
เข้าใจในการสืบทอดอาชีพอย่างมั่นคงและก้าวไกล
2.ขาดสถาบันที่ เ ข้ม แข็ง ในการท าหน้าที่ เ ป็ น กลไกในการจัดการธุร กิ จ เพื่อสร้างคุ ณค่าและสร้า ง
มูลค่าเพิ่มให้การประกอบอาชีพและการยกระดับการชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย
3.โครงสร้างการตลาด ส าหรับ ปัจจัยการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร ไม่ เอื้อต่อเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อย อันเนื่องมาจากนโยบายเดิม ข้อตกลงการค้าเสรี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้แก่
ผู้ประกอบการทุนข้ามชาติรายใหญ่ ที่มีความสามารถในการลงทุนในเทคโนโลยีที่มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันมากกว่า
เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของปัญหาความเหลื่อมล้า
4.ขาดการบูรณาการการทางานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพและการยกระดับ
สมรรถนะในการแข่งขันแก่เกษตรกรและผูป้ ระกอบการรายย่อยอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่าการแบ่งส่วนราชการและ
ภารกิจของหน่วยงานรัฐ ในการส่งเสริมเกษตรกรและผูป้ ระกอบการรายย่อยยังแยกกันระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยี
การผลิต การส่งเสริมมาตรฐานการผลิต การส่งเสริมการตลาดภายในประเทศและการตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ช่องว่าง (Gaps) ในเชิงนโยบายและการปฏิบัติสู่การบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ต้องเร่ง
ปรับปรุงแก้ไข และที่สาคัญการชี้วัดการดาเนินภารกิจของหน่วยงานรัฐ ยังมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขเชิงปริมาณ มิได้มองใน
เชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น กรณี การส่งเสริมการทานา GAP แก่เกษตรกร ในหน่วยงานส่วนใหญ่มีการบูรณาการความ
ร่วมมือกันก็จริงแต่ไปเพิ่มเรื่องจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง GAP เพียง 3 วันแต่ไม่มีกลไกการ
ติดตามส่งเสริม และให้การรับรองมาตรฐานแก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมสถานการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีตัวอย่างที่
ชี้ให้เห็นการเกิดช่องว่างระหว่างนโยบายและการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่การปฏิบัติที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5.กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั้งประเทศส่วนใหญ่ ยังไม่ตระหนักเห็นความสาคัญในเรื่องการบริโภค
อาหารปลอดภัย เพราะขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบจากการบริโภคอาหารปนเปื้อนสารเคมีที่
ส่งผลต่อสุขอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บ ดังสถิติการตายของคนไทยด้วยโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับหนึ่งในรอบ 30 ปี ซึ่ง
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เป็นสัญญาณว่าสังคมไทยกาลังผจญกับความเสี่ยงด้านสารเคมีและมลพิษ และพบว่าผู้ปุวยที่มีสาเหตุจากสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสูงขึ้นทุกปี ไม่น้อยกว่าปีละ 400,000 คน (กาพล จินดาวัฒนะ, 2551)
แต่พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังคงบริโภคพืชผักผลไม้โดยทั่วไปมากกว่า สินค้าอาหารปลอดภัย เนื่องจากมีราคาถูกกว่า
และมีจาหน่ายในตลาดทั่วไปมากกว่า
ผลการวิจัยของชุดโรงการฯ จนถึงระยะที่ 6 ได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสของการใช้กลไก “ธุรกิจฐานสังคม” ในการลด
ช่องว่างเชิงนโยบายและการปฏิบัติสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ธุรกิจฐานสังคม (SEE Strategy Map) ซึ่งมีภาคีภาคชุมชนขบวนการสหกรณ์ ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้า
มามีส่วนร่วมซึ่งนาไปสู่ข้อสรุปที่ชี้ให้เห็นผลลัพธ์ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสของ
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การปรับเปลี่ยนสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการยกระดับการผลิตที่ได้
มาตรฐานสากลของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งตัวแบบธุรกิจที่สร้างภาคีพันธมิตรธุรกิจ ภายใต้โซ่
อุปทานที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ตลอดจนการสร้างสรรค์กลไกการเรียนรู้ที่ สามารถ
เข้าถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ประการ ได้แก่
ประการที่หนึ่ง การเผยแพร่แนวคิด “ธุรกิจฐานสังคม” แก่ผู้นาชุมชนกรรมการสหกรณ์ นักศึกษา และ
ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อ ง เพื่ อ การยกระดับ สมรรถนะแก่ สถาบันเกษตรกรให้เป็นองค์ก รที่ ใช้เ ป็นกลไกในการยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันของประชาชนที่ศรัทธาและเชื่อมโยงใน“คุณค่าสหกรณ์” สู่การบรรลุเปูาหมายร่วมกันในด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน
ประการที่ส อง การพั ฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการแข่ง ขัน แก่
ผู้ประกอบการรายย่อย นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทสรุป “การจัดการธุรกิจฐานสังคม”
เพื่อลดช่องว่างเชิงนโยบายและด้านรายได้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
และประการที่สามการศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานส่วนแบ่ง
การตลาดเดิมของสินค้าเกษตรไทย และการเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากลด้วยการสร้างภาคีพันธมิตรธุรกิจในระดับภูมิภาค
และระดับโลก (Regional and Global Supply Chain) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการ
สนับ สนุนการวิจัยตามกรอบประเด็นยุท ธศาสตร์ก ารวิจัยของ สกว. (Strategy Research Issues :SRI) และ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) การวิจัยของโครงการในระยะที่ 7 นี้ จึงจะมุ่งเน้นในการวิจัย 2 กลุ่มการ
วิจัย ในการใช้กลไกของธุรกิจฐานสังคมสู่การยกระดับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการของ
เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อการบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศ โดยการวิจัย กลุ่มแรก เป็น
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงการยกระดับสมรรถนะแก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อยสู่การเป็นมืออาชีพ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ป ระเทศซึ่ง
แบ่งเป็น 4 โครงการประกอบด้วย โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
ประกอบด้วยการพัฒนาทีมงานส่งเสริมการเรียนรู้ คลังความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วารสารและสื่อเรียนรู้เพื่อ
การเผยแพร่สู่สาธารณะ โครงการการพัฒนาระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกลไกหน่วยงานรัฐและโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
กลไกสถาบันเกษตรกร กลุ่ม ที่ ส องเป็นการศึก ษาแนวทางการยกระดับมู ล ค่าเพิ่ม ส าหรับ สินค้าเกษตรบางชนิด
ประกอบด้วย 3 โครงการได้แก่ โครงการวิจัยแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ โครงการวิจัยแนวทางการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ และโครงการวิจัยแนวทางการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนและ
เชื่อมโยงธุรกิจกับประชาคมอาเซียน
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โครงการวิจัยแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์
ผักอินทรีย์ (Organic vegetables) เป็นผักที่ผลิตด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัด
จากธรรมชาติในการปูอ งกันกาจัดศัตรูพื ช โดยไม่ใช้สารเคมีสัง เคราะห์และพืชที่มีก ารตัดต่อทางพันธุกรรม ในปี
๒๕๕๓ ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์มีประมาณ ๗,๐๐๐ ไร่ เป็นอันดับ 3 รองจากข้าวอินทรีย์และพืชไร่อินทรีย์
(ฤทัยชนก, มปป.) กระบวนการผลิตผักอินทรีย์ต้องคานึงถึงดิน พืช แมลง และสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป โดยต้องมี
การปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ มีการปลูกพืชหลายชนิดทั้งพืชหมุนเวียนและพืชแซม การปูองกันและกาจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี และการปูองกันและกาจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี (กรมวิชาการเกษตร, 2547) ส่วน Keith
(n.d.) ได้กล่าวว่าการปลูกผักอินทรีย์ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนควรใช้พืชไม่น้อยกว่า 3 ชนิด และสามารถ
แก้ปัญหาการระบาดของโรค แมลง และวัชพืชได้ แต่ต้องเลือกชนิดของพืชให้เหมาะสม
จากรายงานเรื่อง เกษตรอินทรีย์ : ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย โดย วลัยเงิน มหาคุณ และพิมพ์หทัย วิจิตธนาวัน
(๒๕๔๗) ได้รายงานว่า ภาครัฐและเอกชนไทยเริ่มตื่นตัวที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยให้มีคุณภาพและปราศจาก
สารพิษตกค้างหลัง จากที่ก ลุ่ม ประเทศผู้นาเข้าสินค้าเกษตรของไทยเริ่ม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างเข้ม งวด
เนื่องจากพบว่ามี ส ารเคมี ป นเปื้อ น ซึ่ง สร้างความเสียหายให้กั บ ภาคเกษตรอย่างมาก ทางภาครัฐจึง รณรงค์ให้
เกษตรกรหันมาทาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งแบ่งการผลิตได้เป็น 2 แบบ คือ
(1) เกษตรอินทรีย์แบบพื้นบ้าน ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และมีการนาผลผลิตบางส่วน
ไปจาหน่ายในตลาดท้องถิ่น แต่ผลผลิตนี้จะไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
(2) เกษตรอินทรีย์ที่รับการรับรองมาตรฐาน เป็นการทาการเกษตรเพื่อจาหน่ายผ่านทางระบบตลาด
และหากการรับรองมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานจากต่างประเทศจะทาให้ผลผลิตสามารถส่งออกไปจาหน่ายใน
ต่างประเทศได้ด้วย
จากการสารวจข้อมูลโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเน็ท พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นจาก 192,220.03 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 212,995.34 ไร่ ในปี
พ.ศ. 2553 (10.8%) และเพิ่มขึ้นเป็น 219,309.66 ไร่ ในปีพ.ศ. 2554 (3.0%) แต่ในปี พ.ศ. 2555 พื้นที่การผลิต
เกษตรอินทรีย์ลดลงเหลือ 205,385.81 ไร่ (-6.4%) จากสถานการณ์ดังกล่าว พื้นที่การผลิตผักอินทรีย์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ในปี ๒๕๕๔ มีพื้นที่เพาะปลูกผักอินทรีย์ ๗,๑๓๒.๘๓ ไร่และมีจานวนลดลงในปี 2555 ซึ่งมีพื้นที่
เ พ า ะ ป ลู ก ล ด ล ง เ ห ลื อ 4,445.45 ไ ร่ มี แ น ว โ น้ น ช ะ ล อ ตั ว ใ น ปี 2556
(www.greennet.or.th/article/organicfarming/thailand) เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยยังเป็นระยะการพัฒนา
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยในรูปแบบของการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดจาเป็นต้อง
อาศัยการรวมกลุ่มกันเพื่อสามารถยกระดับการผลิตได้กลุ่มทีมีการรวมกลุ่มกันอย่างถาวรหรือเป็นรูปธรรม มักจะมี
กระบวนการบริหารจัดการเข้ามาใช้ในการดาเนินงานของกลุ่ม เช่น มีโครงสร้างของการบริหารงานอย่างชัด เจน มี
ระเบียบข้อบังคับ กติกาของกลุ่ม การมีบทบาท หน้าที (โครงสร้างกลุ่ม/ใคร/ทาอะไร) ภายในกลุ่มมีการดาเนินการ
และการบริหารทีม มีความโปร่งใส/ตรวจสอบได้ มีการขยายจานวนสมาชิก/การพัฒนาความรู้สมาชิก และทีสาคัญ
คือมีผู้นากลุ่ม (จักรี สุจริตธรรม, 2546) จากการดาเนินงานวิจัยแนวทางการยกระดับมูลค่าผักอินทรีย์ในเกษตรกร
รายย่อยในระยะแรก ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7
ที่ผ่านมาจากกระบวนการวิจัยทาให้เ กิดสัง คมการเรียนรู้ต้นแบบของเกษตรกรผู้ผ ลิตผัก อินทรีย์ร ายย่อย กลุ่ม
เครือข่ายพี่น้องสองตาบล+... ซึ่งมีการพัฒนาตนเองจากเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์เพื่อรับประทานเป็นหลัก ถ้ามี
เหลือจึง ขายในตลาดใกล้บ้าน ขายไม่ ได้ราคาที่เ หมาะสม ส่งผลให้เกษตรกรมี ปัญ หาเรื่องระบบตลาด เนื่องจาก
ผลผลิตผักอินทรีย์ที่ผลิตไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในท้องถิ่น จากต้นแบบการเรียนรู้ของการวิจัยที่
นาไปใช้กระตุ้นปรับการวางแนวความคิด เกิดการรวมกลุ่มเป็นต้นแบบในลักษณะบูรณาการเรียนรู้ การกาหนด
เปูาหมายร่วม เกิ ดขบวนการวางแผนร่วม พัฒ นาสู่ก ารรั บ รองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM และมี
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ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริโภค เกิดระบบตลาดเฉพาะที่รองรับผลผลิตอินทรีย์ ส่งผลให้เกษตรกรผู้
ปลูกผักอินทรีย์รายย่อยมีความเชื่อมั่นและมีแนวทางในการพัฒนาอาชีพการปลูกผักอินทรีย์อย่างยังยืนต่อไป ดังจะ
เห็นได้จากเกษตรกรกลุ่มเปูาหมายมีความมุ่นมั่นในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ระบบการผลิตผักอินทรีย์ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM จานวน 28 รายจากเกษตรกรเปูาหมาย 40 ราย และจากการพัฒนา
แนวทางด้านการตลาดควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าผลผลิตผักอินทรีย์ที่เกษตรกรผลิตได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในแต่
ละช่องทางการตลาด ทาให้เกษตรกรได้รับ ผลตอบแทนในจานวนที่มากขึ้นลาดับ ทั้งนี้ทาให้วิเคราะห์ได้ว่าในการ
ดาเนินการวิจัยหารูปแบบการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้สามารถพัฒนาไปได้บนรากฐานของความเข็มแข็งและยั่งยืน
รูปแบบนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมกันทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าไปในคราวเดียวกัน จะส่ง ผลให้ได้
รูปแบบที่สมบรูณ์สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้
จากการดาเนินการวิจัยคณะนัก วิจัยมีความเห็นว่าการวิจัยในระยะถัดไป ควรศึก ษาปัจ จัยต่างๆที่
สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตผักอินทรีย์รายย่อยดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและศึกษาแนวทางเสริมองค์ความรู้ทจี่ าเป็น
ของการผลิต ผัก อิ นทรีย์ซึ่ง จากการวิจัยในระยะที่ ผ่านมาพบว่ามี ความแตกต่างกั นไปตามสถานะภาพของกลุ่ม
เกษตรกร เช่น การสร้างมาตรฐานและการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระบบการวางแผนการผลิตร่วมกัน การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว มาตรฐานของการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (PGS/IFOAM) การสร้างแบรนด์ และการสร้าง
Smart Consumer เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป
2.คาถามวิจัย
แนวทางการยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving up value chain) ผักอินทรีย์ควรดาเนินการภายใต้ระบบ
และกลไกอย่างไร จึงจะสามารถนาประโยชน์สู่เกษตรกรรายย่อยและผู้บริโภคได้อย่างยั่ง ยืน
3.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับมูลค่าเพิม่ (Moving up value chain) ผักอินทรีย์ทผี่ ลิตโดย
เกษตรกรรายย่อย
2) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่ชุมชน และ เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์รายย่อย
3) เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการโซ่อปุ ทานการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรราย
ย่อย
4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 เครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ผั ก อิ น ทรี ย์ ที่ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ ภาคี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ภาควิ ช าการ
ภาคเอกชน สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์แก่เกษตรกรรายย่อย
 ชุดความรู้แนวทางการยกระดับการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์แก่เกษตรกรรายย่อยสู่
สากล
 แนวทางการขยายผลเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในประเทศเพื่อนบ้าน
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5. กรอบคิดการดาเนินงานวิจัย
กรอบแนวทางการวิจัยในระยะที่ 7 จะเป็นไปตาม Logical Framework

ซึ่งชี้ให้เ ห็นการขับ เคลื่อนกระบวนการวิจัยที่ เชื่อมโยงกั นระหว่างการใช้ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ทางานและเปูาหมายความสาเร็จในรูปของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบดังรายละเอียด ดังนี้
5.1 การออกแบบและวางระบบการวิจัยของชุดโครงการและโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ จะใช้
ปัจจัยนาเข้า (Inputs) ประกอบด้ วย ที มกลยุทธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ป รึกษา แผนงานวิจัยคลัง ข้อมูล /สื่อเรียนรู้ ชุด
ความรู้/นวัตกรรม ศูนย์เรียนรู้ที่เป็นทุนความรู้ของชุดโครงการฯ และกรอบทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม โดย
มีทีมกลยุทธ์เข้าไปเสริมพลังแก่ทีมวิจัยและภาคีในระดับโครงการวิจัยในการวางแผนการวิจัยในระดับโครงการเพื่อให้
เป็นไปตามเปูาหมายตามกรอบเวลา
5.2 การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัย จะจาแนกออกเป็น 2 กลุ่มการวิจัย ได้แก่ กลุ่มการวิจัยเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขัน และกลุ่มงานวิจัยยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีทีม กลยุทธ์
ช่ว ยเสริ ม พลัง แก่ โ ครงการวิ จัย สู่ก ารบรรลุเ ปูา หมายด้ว ยกิ จ กรรมต่ าง ๆ แก่ ที ม วิจั ยและภาคีร ะดั บ โครงการ
ประกอบด้วย การสนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์และการวางกรอบทิศทางการวิจัย การเจรจาและเชื่อมโยงธุรกิจ
และการนาไปใช้ประโยชน์ การจัดการความรู้แก่ภาคีวิจัย การจั ดเวทีถอดบทเรียน การให้คาปรึกษาแนะนาแก่ทีม
วิจัย-ภาคี และการติดตามประเมินผลการวิจยั ระดับโครงการให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบตามกรอบ Logical
Framework
การดาเนินงานวิจัย โครงการวิจัย “การยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย นั้น
จะดาเนินงานโดยการใช้กลไกของศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจเป็นแกนในการดาเนินงาน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1) ส่ง เสริม พั ฒ นาเกษตรกรและภาคี เ ครื อข่ายเกษตรกรที่ ผ ลิตผัก อินทรีย์ให้ได้รับ การรับ รอง
มาตรฐานอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรได้นาระบบมาตรฐานอินทรีย์มาใช้ในขบวนการผลิตผัก
อินทรีย์อย่างเป็นระบบ และเป็นสิ่งยืนยันว่าเกษตรกรหรือเครือข่ายเกษตรกรผลิตพืชผักด้วย
ระบบอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน ต่อผู้บริโภค
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2) สนับ สนุน พั ฒ นาองค์ความรู้และขบวนการจัดการ การรวมกลุ่ม เกษตรกร การก าหนด
ปณิธานร่วม การวางแผนการผลิต การเก็บ ข้อมู ล
การจัดการหลัง การเก็บ เกี่ยว
การแปรรูป ขนส่ง การสร้างตราสินค้า การตลาด และการวางมาตรฐานต่างๆภายใน
กลุ่มของเกษตรกรและภาคีเครือข่าย โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้การสนับสนุน
3) การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่เพื่อกระจายผักอินทรีย์สู่ ผู้บริโภค เช่น โรงแรม การทา
CSR ของบริษัทเอกชน โรงพยาบาล และอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยได้ยกระดับการ
ดาเนินงานด้านการตลาด ศึก ษาวิธีก ารเข้าถึงผู้บ ริโ ภค เกิ ดขบวนการศึก ษาเรียนรู้ขึ้น
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อพัฒนาไปสู่แนวทางการค้าที่เป็นธรรม

แผนผังแนวทางการทาตลาดใหม่
6. ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
การดาเนินงานวิจัยจะดาเนินงานใน 3 ส่วนไปพร้อมกันโดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็นดังนี้
1.
การดาเนินงานในส่วนต้นน้าคือตัวเกษตรกร โดยวางการดาเนินงานวิจัยไว้ดังนี้
 การพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเปูาหมายให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM
 การรวมกลุ่มสร้างกลุ่มนาร่องและปัจจัยที่ทาให้กลุ่มพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 วางแผนการผลิตร่วมกันและการพยากรณ์ผลผลิต
 การบริหารปัจจัยการผลิตร่วมกันเพื่อการลดต้นทุนการผลิต
 การจัดการคุณภาพของผลผลิต
 การวางแผนด้านการตลาด การตั้งราคาผลผลิต ช่องทางตลาด
 การสร้างตราสินค้า
 แนวทางการขยายกลุ่มและการสร้างเครือข่าย
 แนวทางการพัฒนาสู่ Smart Farmers
 การสร้างฐานข้อมูล
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การดาเนินงานวิจัยสร้างรูปแบบและนารูปแบบทาวิจัยซ้าในกลุ่มเกษตรกรคลองโยง-ลานตากฟูาเพื่อ
เป็นการศึกษาวิจัยขยายผลต่อไป

รูปแบบการดาเนินงานเครือข่ายพี่น้องสองตาบล+...
2.

3.

ดาเนินการศึกษาวิจัยในส่วนกลางน้า วางแผนการศึกษาเรื่อง
 การสนับสนุนองค์ความรู้ที่เหมาะสมให้เกษตรกร
 การศึกษารูปแบบ Logistics ที่เหมาะสม
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 ปัจจัยอื่นๆในการเชื่อมผู้ผลิตกับผู้บริโภค
 แนวทางการแปรรูปผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเปูาหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
 ศึกษาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการผลิต ผักอินทรีย์ในเกษตรกรรายย่อยของ
ภาคีอื่น
การศึกษาในส่วนของปลายน้า คณะนักวิจัยได้วางแนวศึกษาเรื่อง
 ลักษณะตลาดแบบ Business to Consumer
 ลักษณะตลาดแบบ Business to Business
 ปัจจัยในการพัฒนา smart consumer
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การดาเนินงานวิจัยดาเนินงานภายใต้โครงการสามพรานโมเดล โดยใช้เกษตรกรรายย่อยที่อยู่ภายใต้
โครงการเป็นเกษตรกรกลุ่มเปูาหมาย ในระหว่างดาเนินงานวิจัยคณะนักวิจัยวางแผนจัดเวทีถอดบทเรียนในการ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรในเดือนที่ 6 – 8 เพื่อสร้างบทเรียนรู้ และนามาสังเคราะห์จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับ
โมเดลธุรกิจ ส่งเสริมการยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์แก่เกษตรกรรายย่อย มาตรการลดช่องว่าง และ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อนาเสนอต่อไป
7 .แผนการวิจ
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บทที่ 2
การดาเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยภายใต้ชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมระยะที่ 8สนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ในปี 2015 คณะนักวิจัยมุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรกลุ่ มเปูาหมายกลุ่มพี่น้องสองตาบล+… ในระยะที่ 2 ปี
พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลของงานต่อจากการวิจัยในระยะที่ 1 โดยการดาเนินงานวิจัยเพื่อ
มุ่งแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรกรผลิตผักอินทรีย์รายย่อย โดยใช้แนวคิดการพัฒนาของ
SAMPRAN MODEL ( Sustainable Community Business Model) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเชื่อมโยง
เกษตรกรผู้ปลูกตรงสู่ผู้บริโภค ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อน และยกระดับโซ่
อุปทานเป็นโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย์โดยแบ่งการวิจัยเชิง ปฏิบัติการเป็น 3 ด้านคือ ด้านต้นน้า ด้านกลางน้า
และด้านปลายน้า

การพัฒนาด้านต้นน้า (กลุ่มเกษตรกร)
คณะนักวิจัยติดตามกระบวนการรวมกลุม่ อย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมกลุ่ม เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวที
ให้เกษตรกร นักวิชาการ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานอื่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จากการดาเนินงาน
ในส่วนนี้ทาให้กลุ่มพี่น้องสองตาบล+... เกิดความเข้มแข็งในระบบการรวมกลุ่ม กลุ่มมีโครงสร้างการบริหาร มี
กรรมการตรวจสอบ มีที่ป รึกษา มีผู้ประสานงาน อ้างอิงตามขบวนการการรับรองแบบมีส่วนร่วม ( PGS)
สร้างระบบการวางแผนการผลิตร่วมกัน การจัดการผลผลิต และการจัดส่งผลผลิตอินทรีย์สู่ผู้บริโภค จาก
กระบวนการจัดประชุมซึ่งจะหมุนเวียนไปตามบ้านสมาชิกเพื่อให้เกิดโอกาสเยี่ยมแปลงเพื่อน เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการแปลง
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การประชุมติดตามกระบวนการกลุ่ม

เชิญนักวิชาการ ภาครัฐ และผู้สนับสนุนอื่นๆ มาพบปะเรียนรู้กัน
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หลังการประชุมสมาชิกร่วมตรวจเยี่ยมแปลงเพือ่ น
ด้านการวางแผนการผลิตร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าภาค
ธุร กิ จ คื อ สวนสามพราน ซึ่ ง เป็ นหั ว ใจของการพั ฒ นาศั ก ยภาพการด าเนิ น งานร่ ว มกั น ของเกษตรกร
กลุ่มเปูาหมาย จากการดาเนินงานร่วมกันมากว่า 12 เดือน จะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีการวางแผนการผลิตอย่าง
จริงจัง ปริมาณการผลิตของกลุ่มก็จะไม่เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันทางกลุม่ เกษตรกรจะส่งผักให้สวนสาม
พรานประมาณ 2-3 ตัน/เดือน แต่ความต้องการของสวนสามพรานนั้นมีความต้องการถึง 6ตัน/เดือน
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สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสวนสามพรานร่วมวางแผนการผลิต
ตัวอย่างตารางแบ่งความรับผิดชอบการผลิตผักของสมาชิก
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การวางแผนการผลิตจะความสาเร็จได้นั้น เป็นสิ่งที่หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกต้องใช้การบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นการให้สมาชิกเกษตรกร 18 ราย มาทาการปลูกให้สอดคล้องกัน โดยที่ต้องปลูกผัก
หลายชนิดในปริมาณที่ไม่มาก ระยะเวลาปลูกต้องคานวณให้สามารถ เก็บผลผลิตส่งสวนสามพรานอาทิตย์ละ
2 ครั้งด้วย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากกว่า การบริหารการผลิตแบบแปลงใหญ่แปลงเดียว พืชผักชนิดเดียว และมี
เจ้าของคนเดียวคอยสั่งงานให้กั บลูกไร่หลายๆคนทา ซึ่งจากการดาเนินงานวิจัยผลผลิตจะเพิ่มได้สมาชิก
จะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน มีวินัยในการปฏิบัติตามแผน และเกษตรกรต้องทราบถึง ความถนัดใน
ความสามารถในการผลิตผักของตนเอง พร้อมทั้งสมาชิกต้องมีเวทีที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปลูกผัก
ระหว่างกันและถือเป็นบทเรียนรู้ที่สาคัญผู้บริโภคคือเจ้าหน้าที่ของสวนสามพรานร่ วมเรียนรู้และแสดงความ
คิดเห็นร่วมวางแผนการผลิตร่วมกับเกษตรกรด้วยจะทาให้แผนการผลิตสอดคล้องกับการนาไปใช้มากขึ้น
ปัญหาที่พบเกิดจากกลุ่มพี่น้องสองตาบล+… เป็นกลุ่มที่มีฐานของความเป็นเพื่อนกันมาก่อน เป็น
เกษตรกรที่ ป ลูก เพื่ อ การบริโ ภค และเดิ ม ไม่ ได้มี วั ตถุป ระสงค์ ในการท าธุร กิ จ เป็ นหลัก แต่ เ ป็นกลุ่ม ที่ มี
อุดมการณ์ร่วมในการทาเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง มีความซื่อสัตย์ จึงทาให้เกิดความเกรงใจในการบริหาร
กลุ่ม และขาดความเด็ดขาด ซึ่งส่งผลกระทบกับความก้าวหน้าในการวางแผนร่วม และการวิจัยในระยะที่
ผ่านมาจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขาดน้าในการทาเกษตรในพื้นที่ร่วมด้วย ทาให้ผลผลิตเติบโตในปริมาณที่ไม่มาก
นัก
ในการแก้ไขปัญหาคณะวิจัย ได้มีการร่วมมือกับอาจารย์ง่ายงาม ประจวบวัน และอาจารย์ปนัดดา
กสิกิจวิวัฒน์ สร้างกระบวนการในการช่วยกลุ่มวางแผนการผลิต และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทาให้ปริมาณ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ
การติ ด ตามการสร้ า งการรั บ รองมาตรฐานแบบมี ส่ ว นร่ ว ม PARTICIPATORY GUARANTEE
SYSTEM (PGS) เป็นโครงการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยที่ได้ทุนจากธนาคาร
พัฒนาเอเชีย ( ADB) ในการขับเคลื่อน PGS ใน ประเทศไทย ซึ่งเกษตรกรกลุ่มเปูาหมายกลุ่มพี่น้องสอง
ตาบล+… ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในกลุ่มการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมนาร่องของประเทศ ซึ่งทางกลุ่มพี่
น้องสองตาบล+… และผู้มีส่วนได้เสียกับกลุ่ม ได้มีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม 16 ข้อ ในการทาเกษตรอินทรีย์
ของกลุ่ม
จากการดาเนินงานทาให้สมาชิกเห็นประโยชน์ของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ( PGS)
เริ่มเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าสมาชิกจะมีการต่อต้านระบบในระยะเริ่มต้น ดังนี้
 เป็นมาตรฐานที่ไม่ต้องใช้เงินทุน เพราะผู้ตรวจสอบคือสมาชิกกลุ่ม หรือคู่ค้า
 ทาให้กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง
 เป็น เครื่ อ งมื อ ในการรับ สมาชิ ก ใหม่ เ ข้ากลุ่ม หรือ ในทางตรงกั นข้ ามเป็นเครื่อ งมื อ ในการก าจั ด
สมาชิกที่ทาผิดกฎ หรือไม่มีส่วนร่วมกับกลุ่มอย่างสม่าเสมอ
 เปิดโอกาสให้คู่ค้า หรือนักท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เพิ่มความเชื่อมั่ นในระบบเกษตร
อินทรีย์
 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ร่วมของกลุ่ม จะสังเกตได้ว่าข้อตกลงตามมาตรฐาน การ
รับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ของกลุ่มพี่น้องสองตาบล+… มีความเข้มข้นกว่ามาตรฐาน IFOAM เสีย
อีก ( เช่น 1.ห้ามให้มีพืชคู่ขนาน 2.ห้ามสมาชิกในกลุ่มปลูกพืชแนวกันชนที่ ซ้ากับพืชที่ขายในกลุ่ม)
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มเป็นอย่างยิ่ง
20
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ในครึ่งปีหลังของงานวิจัยกลุ่มพี่น้องสองตาบล+... ได้ปรับระบบรับรองแบบมีส่วนร่วมให้มี ความ
ชัดเจนมากขึ้นและจัดเป็นหมวดหมู่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และใช้ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วมในการรับรอง
สมาชิกใหม่อีกด้วย (ข้อมูลตามเอกสารในภาคผนวก)
การพัฒนาการด้านความรู้ได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์จุฑ าทิพย์ ภัท ราวาท สถาบันวิชาการ
สหกรณ์ มาอบรมเรื่อง กระบวนการรวมกลุ่ม และแนวทางวางแผนการปลูกผัก เพือ่ เป็นการเสริมความรู้และ
แนวทางการดาเนินงานให้เกษตรกร

การอบรม “การรวมกลุม่ สร้างเครือข่าย”
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การเฝูาระวังการปนเปื้อนสารเคมีของผลผลิตโครงการฯ ได้ประสานการทางานร่วมกับ มกอช.ในการ
ตรวจสารเคมีตกค้างในผักของกลุ่ม เพื่อเป็นการทางานร่วมกันในการยกระดับมาตรฐานการทาเกษตรอินทรีย์
และเป็นการบูรณาการการแก้ปญ
ั หาการปนเปื้อนสารเคมีเกษตรในผักที่ต้นเหตุ เพราะถ้าผลตรวจปรากฏการ
ปนเปือ้ นสารเคมีเกษตรกลุม่ เกษตรกรจะสามารถหาวิธีแก้ไขปูองกันได้

คุณวิบูลวรรณ วรรณโมลี นักวิชาการชานาญจาก มกอช.

ตัวอย่างแบบรายงานผลการตรวจสอบสารพิษตกค้าง จาก มกอช.
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกษตรกรกลุ่มเปูาหมายทั้ง 18 ราย ได้รับการรับรองแปลง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 ซึ่งเกษตรกลุ่มเปูาหมายใช้เวลาพัฒนา
แปลงเพื่อขอรับรองเป็นเวลา 1 ปี
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การพัฒนาด้านกลางน้า
มี โ ครงการความร่ ว มมื อ กั บ อาจารย์ ป นั ด ดา กสิ กิ จ วิ วั ฒ น์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ โ ลจิ ส ติ ก ส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน และอาจารย์อภิตา บุญศิรินักวิจัยเชี่ยวชาญ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน ในการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่ ม พี่ น้ อ งสองต าบล+...ในด้ า นการขนส่ ง ( LOGISTICS) และการจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว
(POSTHARVEST)
ตัวอย่างขั้นตอนการขนส่งผักของเครือข่ายพี่น้องสองตาบล
ลำดับ
1.

ชื่อ
เกษตรกร
เบญจา

ขั้นตอน

เวลำ

วิธีกำร

ฝรั่ง
เก็บ /Tesco Lotus

06.00 น.

-สิ นค้าเกรดB ไปสวนสามพราน
-ไม่ได้คดั สิ นค้า
-บรรจุถุงพลาสติก 10 ก.ก. / ใส่ ลงั
พลาสติกห่อผลไม้

ตัด/เก็บผลผลิต

06.00 น.

-ตัด/เก็บใส่ ตะกร้า

คัดคละsize

11.00 น.

-พักไว้ในตะกร้า

15.00-16.00 น.

-ฝรั่ง : บรรจุพลาสติก 10 ก.ก.

คัด

เกรดA

เกรดB
ส่ งสวนสามพราน

ส่ งTesco Lotus
ฝรั่ง&ชมพู่

บรรจุ

-ชมพู่ : บรรจุลงกล่อง
ขนส่ ง

จุดพัก
บ้านดาบพรชัย

17.00 น.
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ลาดับ

ชื่อ
เกษตรกร
เบญจา

ขั้นตอน

เวลา

วิธีการ

กล้วย
ตัดล่วงหน้า

- รองน้ า แล้วหมกแกลบ

ห่อด้วยกระดาษหนังสื อพิมพ์
2 วัน
บ่ม

สุ ก

ตัดแต่ง

ส่ งบ้านดาบพรชัย

17.00 น.

06.00-11.00 น.

-เก็บใส่ ตะกร้า โดยใช้ใบตองรอง
พื้นลังพลาสติก แล้วนามาผึ่งยางให้
แห้ง

15.00-16.00 น.
-ใส่ กล่อง : 10 ก.ก. รองด้วยใบตอง

-ใส่ ถุง : 10 ก.ก. รองด้วยใบตอง
17.00 น.
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ลำดับ
2.

ชื่อ
เกษตรกร
ฉวี
ตาลึง

ขั้นตอน

เวลำ

วิธีกำร

-วางบนผ้าเปี ยก

ตัด/เก็บผลผลิต
07.00-08.00 น.
ตัดแต่ง

-ตัดแต่ง ทาเป็ นกาพอประมาณ

-ก่อนนาส่ งบ้านดาบ จะทาการตัดแต่ง
ซ้ าอีกครั้ง เพื่อเช็คความเรี ยบร้อย

ขนส่ ง

จุดพัก
บ้านดาบพรชัย

17.00 น.

กระชาย
ขุดก่อน 1 วัน

นาดินออก

16.00 น.

09.00 น.

-ล้างด้วยน้ าสะอาด

ขนส่ ง

บ้านดาบพรชัย

17.00 น.
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ลำดับ
3.

ชื่อ
เกษตรกร
สง่า
ใบตองตานี

ขั้นตอน

ตัด

เวลำ

วิธีกำร

ช่วงเวลาเย็น
16.00-17.00น.

-ตัดช่วงเย็น เพราะ ใบตองจะไม่ไหม้
-พับละ 1 ก.ก.
-ใส่ ถุงพลาสติกมีรู (ถุงใหญ่)
ถุงละ 4 ก.ก.

ขนส่ ง

17.30 น.
บ้านดาบพรชัย
ผักโขม & ผักบุง้
เก็บผลผลิต

07.30 น.

ล้างรากให้สะอาด (รอบแรก)

ตัดแต่งใบ

09.00 น.
-บรรจุใส่ ถุงมีรู

-ใบตองรองก้นถุง นาผักโขมหรื อ
ผักบุง้ ใส่ ถุง โดยเอารากลง
-บรรจุถุงละ 3 ก.ก.

ล้างรากให้สะอาด (รอบสอง)

ตรวจดูความสดขอผักอีกครั้งก่อนส่ ง

บรรจุ

16.00 น.

16.30 น.
ขนส่ ง

บ้านดาบพรชัย

17.30 น.
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ลำดับ
4.

ชื่อ
เกษตรกร
ละมัย
ดอกแค

ขั้นตอน

เก็บผลผลิต

บรรจุ

เวลำ

วิธีกำร

06.00-07.00 น.

-เก็บแล้วใส่ ตะกร้า เพื่อมาคัดเลือกที่
บ้านพัก
-หลังจากนั้นนามาคัดแยกรอบ2 อี กครั้ง
ใส่ กะละมัง แล้วนามาแห้งมาคลุมปิ ดกัน
แสงแดด

13.00 น.

-บรรจุใส่ ถุงพลาสติกที่มีรู หนัก 1 ก.ก.

ขนส่ ง

บ้านคุณอรุ ณี

20.00 น.

เก็บผลผลิต

07.00 น.

ตาลึง

-ใส่ ตะกร้าแล้วล้างด้วยน้ าสะอาด
ทาความสะอาดผัก

ตรวจสอบความสดของผักอีกครั้ง

บรรจุ

08.00 น.

12.00-13.00น.

13.00 น.
ขนส่ ง

บ้านคุณอรุ ณี

20.00 น.

28

ลำดับ
5.

ชื่อ
เกษตรกร
นคร
จิงจูฉ่าย & กุยช่าย

ขั้นตอน

เวลำ

วิธีกำร

เก็บผลผลิต

ล้างทาความสะอาดรอบแรก
17.00-18.00น.

ตัดแต่ง

ล้างทาความสะอาดรองสอง

บรรจุ
ขนส่ ง

บ้านดาบพรชัย

ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงความรู้เทคโนโลยีการรักษาคุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆ ที่เกษตรกรสามารถทาได้เพื่อส่งผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานถึงลูกค้าและเป็น
การหาวิธีการลดต้นทุนของการขนส่งอีกจากแปลงปลูกสู่ผู้บริโภคอีกด้วย
จากการดาเนินงานวิจัยพบว่าการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งจะเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง
ของการเพิ่มช่องทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะช่องทางการตลาดผ่านโครงการ FROM FARM
TO FIRM ซึ่งเป็นโครงการฯที่ออกแบบมาให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตอินทรีย์ผ่านเว็บไซด์ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่
จะทาให้กลุ่มเกษตรกรพัฒนาจากกลุ่มผู้ปลูกมาเป็นกลุ่มธุรกิจเกษตรกรอินทรีย์ที่ สามารถขายสินค้าตรงให้กับ
ผู้บริโภคซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่ทาให้เกษตรกรลดขบวนการการเข้าถึงด้านการตลาดได้ ทั้งนี้ยังเป็นช่องทางที่
เกษตรกรสามารถหาข้อมูลในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีสมาชิกใน
กลุ่มซึ่งไม่ใช่ผู้ปลูก มาทาเรื่องบริหารจัดการ(ADMIN) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุมคุณภาพ
(QC) ซึ่งจะเป็นแนวทางทาให้กลุ่มเกษตรกรสามารถบริหารธุรกิจเกษตรอินทรีย์ได้ทั้งห่วงโซ่จากเกษตรกร
ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคได้โดยตรงในราคาที่เป็นธรรม
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การพัฒนาด้านปลายน้า
ยกระดับการพัฒนาช่องทางการตลาดเดิมคือ การขายตรงให้สวนสามพราน และตลาดสุขใจซึ่งจะโยง
ถึงระบบการวางแผนการผลิตของกลุ่ม การพัฒนาด้านปริม าณ คุณภาพ การขนส่ง และระบบการบริหาร
จัดการร่วมกันของกลุ่ม เพื่อสร้างบทเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่จะผลิตผลผลิตสินค้าอินทรีย์ขายให้
ภาคธุรกิจโรงแรม ซึ่งอาจจะสามารถขยายผลไปธุรกิจอื่นได้ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียนสถานศึกษาต่อไป

ขายส่งภาคธุรกิจ สวนสามพราน

ร้านพี่น้องสองตาบล+... ทีตลาดสุขใจ
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กลุ่มได้รับการต่อยอดช่องทางการตลาดผ่านสวนสามพรานโดยกลุ่มส่งผักอินทรีย์ให้กับพนักงานของ
บริษัทกระทิงแดงเป็นรายสัปดาห์ โดยบริษัทส่งรถมารับสินค้าที่ศูนย์พัฒนาอินทรีย์สุขใจไปบริโภค ถือได้ว่าเป็น
อีกช่องทางการตลาดช่องทางหนึ่ง

ส่งผักอินทรีย์ให้กับบริษัท กระทิงแดง จากัด
มีการพัฒนากิจกรรมตลาดสุขใจสัญจร โดยปีนี้ทางกลุ่มได้ขยายไปขายที่สานักงานบริษัทปูนซี เมนต์
ไทย ( SCG) และจะขยายไปขายเพิ่มที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังต่อไป ในการไปร่วมกิจกรรม
ตลาดสุขใจสัญจร ซึ่งเป็นที่มาของการตลาดของกลุ่มเกษตรกรช่องทางหนึ่งแล้ว ยังเป็นเสมือนเวทีให้เกษตรกร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริโภคในฐานที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ยังผลให้เกษตรกรสามารถพัฒนาผลผลิต คุณภาพ
และปัจจัยอื่นให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น

ร้านพี่น้องสองตาบล+... โครงการสุขใจสัญจร
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อีกด้านหนึ่งของกิจกรรมตลาดสุขใจสัญจร ซึ่งเป็นเวทีการเรียนรู้ให้ผู้บริโภคมั่นใจในมาตรฐานและ
ระบบเกษตรอิ นทรีย์ ท าให้เ กิ ดฐานสมาชิก ซึ่งนาไปสู่ก ารเปิดช่องทางการตลาดใหม่ คือ โครงการ FROM
FARM TO FIRM โดยจะให้พนักงาน SCB มาเป็นกลุ่มลูกค้าสมาชิก และสั่งซื้อผักด้วยระบบ ONLINE ผ่าน
WEBSITE สุขใจออร์แกนิค (Sookjai Organics) ซึ่งจะทาการ UPDATE ข้อมูลผลผลิตทุกสัปดาห์ และมีการ
จัดส่งสินค้าสู่ผู้บริโภคซึ่งเป็นสมาชิกทุกสัปดาห์ไปที่สานักงานของสมาชิกผ่านโครงการทา CSR ร่วมกัน ซึ่งจะ
มีภาคีร่วมทางานคือ ศูนย์ LOGISTICS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน คาดว่าโครงการฯ
จะเริ่มมีการจัดส่งสินค้าได้ในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 เนื่องจากยังต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเว็บไซด์ให้
ใกล้เคียงกับตลาดสดให้มากที่สุดและเกษตรกรสามารถใช้งานได้ ซึ่งคาดว่าโครงการฯจะ เป็นต้นแบบของการ
เชื่อมตรงระหว่างเกษตรกรกับพนักงานบริษัทโดยตรงซึ่งจะเป็นการขยายช่องทางตลาดผลผลิตผักอินทรีย์ให้
กว้างขวางขึ้น และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการบริโภคผักอินทรีย์ได้อีกช่องทางหนึ่งในราคาที่เป็นธรรม

เครื่องมือในการสร้างสังคมอินทรีย์อกี ทางหนึ่งคือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีในการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพราะเป็นการพานักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้บริโภค ไปพบเกษตรกรถึงที่ในแปลงเกษตร
อินทรีย์ นักท่องเที่ยว (ผู้บริโภค) จะเกิดความมั่นใจ จากที่ได้พบเห็นและเรียนรู้กับเกษตรกร และยังได้เป็นผู้
รับรองแบบมีส่วนร่วมไปในตัวตามมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้วย เกษตรกรจะเกิ ดความ
ภาคภูมิใจที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยม และยังได้เพิ่มช่องทางการขายอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่ประทับใจยังมีส่วน
ช่วยในการทาการตลาดให้กับ BRAND ของกลุ่มผ่านการแชร์ประสบการณ์ผา่ นช่องทาง SOCIAL MEDIA ต่างๆ
อีกด้วย
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ทั้งนี้ทางโครงการและทีมวิจัยได้ทาแผนทีท่ ่องเที่ยวแนะนาลูกค้าตลาดสุขใจ และตลาดสุขใจสัญจรมา
เที่ยงสวนของสมาชิก และจัดทาแผนที่พานักท่องเที่ยวกลุม่ นาร่อง (FAMILIARISATION TRIP) และสื่อมวลชน
มาทาข่าวเกษตรกรต้นแบบไปเผยแพร่ให้องค์ความรู้ต่อผูส้ นใจ

จากการดาเนินการวิจัยฯคณะวิจัยได้ นาความรู้ที่ ได้ขยายผลใช้กับ เกษตรกรในเครือข่ายสามพราน
โมเดลอีก 3 กลุ่ม คือกลุ่มคลองโยงลานตากฟูา, กลุ่มชุมชนเป็นสุขปุาละอู,กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว
เพื่อพัฒ นาเกษตรกรอิ นทรีย์ในแต่ละกลุ่ม ให้ส ามารถยกระดับมู ล ค่าเพิ่ม การผลิตผัก อินทรีย์ของกลุ่มตาม
แนวทางที่กลุ่มพี่น้องสองตาบล+... ได้ดาเนินงานมา ซึ่งเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่มได้นาแนวทางที่กลุ่มพี่น้องสอง
ตาบล+... มาประยุกต์ใช้กับกลุ่มของตนเองดังนี้
กลุ่มคลองโยงลานตากฟ้า
กลุ่มคลองโยงเป็นกลุ่มเล็ก แต่มีศักยภาพในการผลิตผักอินทรีย์คุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง ช่องทาง
การตลาดของกลุ่มหลักจะเป็นตลาดสุขใจ และตลาดสุขใจสัญจร และตอนนี้ก็จะเริ่มส่งให้สวนสามพรานบ้าง
กลุ่ม จะมี การพัฒ นาการที่ดี โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่ม คุณสมทรง ซึ่ง ปรับ จากเกษตรกรที่เ คยพึ่งพา
สารเคมี จนบัดนี้ผ่านการตรวจรับรองจาก มกท. (สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย) ซึ่งน่าจะได้ใบรับรอง
มาตรฐาน IFOAM ในไม่ช้า
พื้นที่ผลิตของคุณสมทรงไม่ค่อยอานวยต่อการปลูกผักอินทรีย์ แต่เพราะความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ก็สามารถทาสาเร็จได้ จนตอนนี้มีผักส่งให้ผู้ส่งออกไปไต้หวันทุกสัปดาห์ ทาให้ทางครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับ
การทาเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่แรกมีความเชื่อมั่น และสนับสนุนให้ขยายพื้นที่แล้ว
ตอนที่ ผู้ส่งออกมาติดต่อ ซื้อ ผัก ตอนแรก คุณสมทรงยัง ไม่มี ใบรับ รองมาตรฐานอินทรีย์สากล ทาง
โครงการเลยเชิญผูส้ ง่ ออกมาดูการประชุมกลุ่มประจาเดือน และมาดูระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม ซึ่งหลังจากที่
ผู้ส่งออกมาประชุมครั้งนั้น ก็ทาให้เขามั่นใจกับวิธีการขับเคลื่อน และระบบการทาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม โดย
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ที่เขาบอกว่าเขามั่นใจและกล้าที่จะซื้อผักโดยที่ไม่ต้องมีใบรับรองด้วย นับได้ว่า PGS สามารถเป็นเครื่องมือใน
การขายอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วย
ผักที่ส่งไปไต้หวันจะถูกตรวจสารเคมีปนเปื้อนทุกครั้ง ซึ่งเคยมีการตรวจพบสารเคมีปนเปื้อน และก็ได้
ทาการตรวจหาที่มาของสารเคมี ก็ปรากฏว่าเป็นสารเคมีที่ลมพัดมาจากแปลงข้างเคียง ซึ่งถึงแม้จะมีแนวกันชน
แล้ว แต่ในช่วงที่ลมพัดแรง ก็อาจมีหลุดปนเปื้อนเข้ามาได้ จึงได้มีการขึงแผ่นพลาสติกเป็นแนวกันชนอีกชั้น
หลังจากนั้นก็ไม่มีการตรวจเจอสารเคมีปนเปื้อนอีก
ทางผู้ส่งออกมิได้มีข้อสงสัยกับคุณสมทรงตั้งแต่ครั้งที่ทางไต้หวันตรวจเจอสารเคมีปนเปื้อน เพราะเขา
เชื่อมั่นกับการทาเกษตรอินทรีย์ของคุณสมทรง นับได้ว่าเป็นบทพิสจู น์ให้เห็นว่าการที่ลกู ค้ามารู้จักกับเกษตรกร
โดยตรง และมีส่วนร่วมในระบบ PGS ของกลุ่ม ก็จะทาให้ลูกค้ามั่นใจ และเข้าใจยามที่เกิดปัญหา

กลุ่มชมชนเป็นสุขป่าละอู
กลุ่มชุมชนเป็นสุขปุาละอู ประกอบไปด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่ และมีศักยภาพในการผลิตในปริมาณมาก
เนื่องจากพื้นที่ทาการเกษตรจะเป็นแปลงใหญ่ รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่อานวยต่อการปลู กผัก หัวหน้ากลุ่ม
เป็นเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์มาเป็นเวลานานแล้ว มีประสบการณ์ค้าขายกับบริษัทส่งผักอินทรีย์มาก่อน
ในด้านช่องทางการตลาด กลุ่มจะมีศักยภาพในการผลิตผักที่หลากหลายในปริมาณที่ต่อเนื่องส่งสวนสามพราน
เพราะหัวหน้ากลุ่ม มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิตมาก่อน ในทางเดียวกัน กลุ่มจะมีผักที่หลากหลายไม่
เหมือนกลุ่มอื่นมาทีต่ ลาดสุขใจ รวมถึงวิธีการขายที่มีเอกลักษณ์ สามารถทายอดขายได้สูงกว่ากลุ่ม อื่น ๆ การที่
กลุ่มอยู่ห่างไกลจากสวนสามพรานนั้น ทาให้การมาส่งผักจะเป็นแค่สัปดาห์ละครั้ง กลุ่มจึงไม่ได้ไปร่วมขาย
ตลาดสุขใจสัญจร หรือ Website Organics ณ ตอนนี้ การใช้ PGS เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกลุ่มมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง เพราะเป็นกลุ่มที่มเี กษตรกรที่เพิง่ หันมาทาเกษตรอินทรีย์หลายราย และยังมีเกษตรกรที่สนใจวนเวียน
เข้ามาร่วมประชุมกลุ่มเป็นประจา PGS จึงเป็นการเตรียมพร้อมเกษตรกรอย่างดี ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ของ
มกท. (สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย) มาตรวจแปลง สาหรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM
เกษตรกรที่สนใจเข้ากลุ่มก็จะเห็นข้อตกลงที่ต้องปฏิบัติตามอย่างชัดเจนด้วย
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กลุ่มคลองบางแก้ว
กลุ่มคลองบางแก้ว จะไม่เหมือนกลุ่มเกษตรกรทั่วไป เพราะส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านวัยกลางคน ซึ่งส่วน
ใหญ่ไม่มีที่ดินและประสบการณ์ในการทาการเกษตร แต่มีความประสงค์มาร่วมกันทาเกษตรอินทรีย์เพื่อหา
รายได้เสริม จึงมีการรวมกลุ่มกันโดยทาง อบต. เป็นผู้ช่วยประสาน
หัวหน้ากลุ่ม คุณวันชัย เป็นเกษตรกรที่ได้ใบรับ รองมาตรฐานอินทรีย์ส ากล IFOAM แล้ว เป็นแรง
สาคัญ ในการขับเคลื่อนกลุ่ม รวมถึงคุณวัลลภ เป็นเกษตรกรหนุ่มที่แบ่งพื้นที่ ... ไร่ ให้กั บกลุ่ม เพื่อปลูกผัก
อินทรีย์ร่วมกัน
คุณวันชัยเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ โดยที่สมาชิกจะมาร่วมกันทาแปลงบนพื้นที่ของคุณวัลลภ
เวลาผ่านไปเกือบ 2 ปี กลุ่มสามารถผลิตผักอินทรีย์มาขายที่ตลาดสุขใจได้ และกาลังวางแผนการผลิตมากขึ้น
เพื่อส่งให้กับสวนสามพราน และ Website Sookjai Organics ในอนาคตอันใกล้นี้
เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้ามีความมุ่งมั่นที่ จะทาเกษตรอินทรีย์ ไม่จาเป็นต้องมีที่ดิน หรือความรู้ด้าน
การเกษตรมาก่อน แต่ต้องมีความตั้งใจ และข้อสาคัญ ต้องมีระบบการบริหารกลุ่มที่ดี มีหัวหน้ากลุ่มที่ยุติธรรม
และเสียสละ
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บทที่ 3
สรุปผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานวิจัยเกษตรกรกลุ่มเปูาหมายได้พัฒนาความสามารถทั้งในด้านตนเองและด้านกลุ่ม
จากเกษตรกรอินทรีย์ที่มีเปูาหมายปลูกเพื่อรับประทานเป็นหลัก มาเป็นเกษตรกรที่มีระบบการทาเกษตรที่มี
มาตรฐานมากขึน้ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM เพื่อแก้ไขโซ่อุปทานเดิมที่ไม่สมดุล เกษตรกร
เป็นแต่เพียงผู้ผลิต ผลิตผลผลิตทางการเกษตรตามที่พ่อค้าคนกลางกาหนด เน้นการปลูกเพื่อการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิต จาเป็นต้องใช้ส ารเคมีท างการเกษตรช่วยในการผลิตและมีแนวโน้ม ใช้ม ากขึ้นตลอดเวลา การใช้
สารเคมีของเกษตรกรมีผลต่อต้นทุนการผลิต เมื่อสินค้าขายไม่ได้ราคา ส่งผลให้เกษตรกรมีหนี้สิน และการใช้
สารเคมีในปริมาณมากๆ ยังส่งผลให้สุขภาพของเกษตรกรและปนเปื้อนสู่ระบบอาหารมีผลต่อผู้บริโภคโดยตรง
เมื่อมีคนปุวยจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีแล้วปุวยมากขึ้น รัฐต้องจั ดสรรงบประมาณใช้ใน
การระบบสาธารณสุขมากขึ้น ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการนาเข้าสารเคมีทางการเกษตรซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้น
ทุกปี

การให้เกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์รายย่อยกลุ่มเปูาหมายปรับเปลี่ยนมาทาเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน (IFOAM) เกษตรกรต้องทาการเกษตรอย่างมีระบบ มีการวางแผนการผลิต ทาบันทึกการ
ทางานในแปลงปลูก การซื้อปัจจัยการผลิต การปลูก/การเก็บผลผลิต ตลอดจนการนาออกขายสู่ตลาด เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับได้ของเกษตรกรและผู้อื่น เกษตรกรใช้ประโยชน์จากปัจจัย
การผลิตในแปลงมากขึ้น เช่น การนาเศษผักมาทาน้าหมักชีวภาพ การทาปุ๋ยหมักใช้เองในกลุ่ม เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิต จากระยะช่วงเวลาในการวิจัยที่ผ่านมาเกษตรกรกลุ่มเปูาหมายได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตร
ด้านอินทรีย์มากขึ้น เช่น การปรับปรุงพัฒนาความอุดมสมบรูณ์ของดิน การเข้าใจถึงหลักการใช้เทคนิคแมลง
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ห้าเบียน การนาไส้เ ดือนฝอย มาใช้ในแปลงเกษตร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กั บ เกษตร กรอินทรีย์ใน
เครือข่ายสามพรานโมเดล ทาให้เกษตรกรยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตการเกษตรอินทรีย์ ที่ มี
มาตรฐานมากขึ้น ตลอดจนการเชื่อมโยงขายผักอินทรีย์ตรงสู่ผู้บริโภคในช่องทางต่างๆโดยตรงซึ่งมีผลต่อการ
เรียนรู้ยกระดับความสามารถของเกษตรกรในด้านการตลาดอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงขายผักอินทรีย์ตรง
สู่ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทาให้เกษตรกรสามารถตั้งราคาขายที่เหมาะสม (มีกาไร) และผู้บริโภคได้
บริโภคผักอินทรีย์ในราคาที่เป็นธรรมด้วย

ในด้านการจัดชุดความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อการพัฒนาด้านคุณภาพผักอินทรีย์ คณะนั ก วิจัยได้จัด
ความรู้ ด้านการจัดการหลัง การเก็ บเกี่ ยว และการจัดการเรื่องการขนส่ง คณะนัก วิจั ยและกลุ่มเกษตรกร
เปูาหมายได้พบว่าการปฏิบัติเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพผักที่เหลืองเร็ว เน่า
ระหว่างการขนส่ง การเก็บผักแก่เกินไปในเกษตรกรบางราย และเรื่องการขนส่งที่ใช้เวลานานเกินไป คณะ
นักวิจัยได้รวบรวมปัญหาต่างๆ เพื่อใช้เ ป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับศูนย์ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว และศูนย์
ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เข้ามาช่วยปรับปรุงและพัฒนา
ภายใต้โครงการ FROM FARM TO FIRM หลังจาการให้ความรู้ทาให้เกษตรกรกลุ่มเปูาหมายมีความเข้าใจ
เรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมากขึ้น และปรับปรุงเรื่องระบบการขนส่งให้ทาให้ผักอินทรีย์เสียหายน้อยลง
ด้านการตลาดจากการพัฒนาวิจัยทาให้เกษตรกรกลุ่มเปูาหมายได้ช่องทางการตลาดมากขึ้น ซึ่ งเดิม
เกษตรกรอินทรีย์ขาดช่องทางด้านการตลาดคือผลิตแล้วไม่สามารถขายได้ เนื่องจากเกษตรกรไม่ พบลูกค้า
กลุ่มเปูาหมาย จากการดาเนินงานวิจัยได้เกิดการเชื่อมโยงตลาด ใช้ตลาดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ผลิตกับผู้บริโภคก่อเกิดการพัฒนายกระดับความรู้ มาตรฐานขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากการปรับขนาด
บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ขายให้เหมาะสมขึ้น มีการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น และมีการเติบโตด้านการตลาดเพิ่มขึ้น เช่น ใน
กิจกรรมสุขใจสัญจร ทางโครงการสามพรานโมเดล ขยายไปขายที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ในการพัฒนาการด้านตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเปูาหมายเช่น ตลาดสุขใจ ตลาดที่ขายให้ภาค
ธุรกิจคือ สวนสามพราน ตลาดสุขใจสัญจร ทุกช่องทางการตลาดเป็นเวทีเรียนรูใ้ ห้กับเกษตรกร และผู้บริโภค
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ไปพร้อมกันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจเกิดระบบการซือ้ ขายที่เป็นธรรม (Fair Trade) ซึ่งการ
ดาเนินการเชื่อมช่องทางตลาดใหม่นั้นมีผลทาให้เกษตรกรมีรายได้ดังตารางด้านล่าง

การดาเนินงานดังกล่าวทาให้เกษตรกรเครือข่ายเปูาหมายและเครือข่ายขยายผลทั้ง 3 กลุ่มได้เรียนรู้
และพัฒนาตนเองจากเดิมที่เป็นแต่เพียงเกษตรกรผู้ผลิต มีหนี้สิน ไม่มีระบบการจัดการผลิต ไม่มีมุมมองด้าน
การตลาด พัฒนาสู่เกษตรกรที่รวมกลุม่ กันผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานรับรอง (ระบบการรับรองแบบ
มีส่วนร่วมของกลุ่มและระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์IFOAM) มีความรู้ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
มีตลาดรองรับ การดาเนินการดังกล่าวยังส่งผลเพิ่มมูลค่าสู่ระบบสุขภาพของผู้ปลูกและผู้บริโภคที่ดีเนื่องจากไม่
มีสารเคมีเกษตรปนเปื้อนในระบบอาหารดั่งเช่นปัจจุบัน การร่วมกลุ่มของเกษตรกรและมีระบบที่ใช้ดูแลกัน
(PGS)ยังทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน กรอปกับการเข้าถึงตลาดของเกษตรกรจึง
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับลูกค้าของตนเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดเป็นสังคมใหม่ที่ดีบนโซ่อุปทานอาหาร
อินทรีย์นี้ การท าเกษตรอิ นทรีย์ ของเกษตรกรยัง ช่วยให้ร ะบบนิเ วศดีขึ้น เนื่องจากไม่ มี ก ารใช้ส ารเคมี
สังเคราะห์ในการทาการเกษตรและระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยังให้ความสาคัญต่อการรักษาระบบนิเวศที่ดี
เป็นสาคัญ สุดท้ายด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าค่าใช้จ่ายส่วน
ใหญ่ในการทาการเกษตรคือปัจจัยการผลิต ดังนั้นระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ปัจจัย
การผลิตในแปลงหรือที่ผลิตได้เองให้มากที่สุดทาให้ต้นทุนการผลิตลดลงเป็นลาดับ ทาให้เกษตรกรมีส่วนต่าง
ระหว่างค่าใช้จ่ายกับรายได้มากขึ้นส่งผลให้สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรโดยรวมดีขึ้นเป็นลาดับ
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สรุปบทเรียนกลุม่ เกษตรกรเครือข่ายพี่นอ้ งสองตาบล+... ก่อนและหลังการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน (สามพรานโมเดล)
เครือข่ายพี่น้องสองตาบล+...
ความเป็นมา
 ทาเกษตรประณีต
 ร่วมทาธนาคารต้นไม้
 สร้างที่ประชุมแหล่งพบปะพูดคุย
 สร้างงานสุขภาวะชุมชน
 งานชุมชนเป็นสุข
 งาน SIF
โครงสร้างกลุม่ ฅนภาคี
 ตาบลตาก้อง
 ตาบลหนองงูเหลือม
 ตาบลทุง่ ขวาง
 ตาบลห้วยขวาง
 ตาบลทัพหลวง
การจัดการผลิตและการตลาด
 ปลูกเพื่อกินเอง
 ขายมหาวิทยาลัยในจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรกาแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปกร
 โรงพยาบาลจังหวัด
 ปฐมอโศก
 ตลาดสุขใจ
 ส่งให้สวนสามพราน
 สุขใจสัญจร
ระบบการทาเกษตร
 ทาเอง (มีความเป็นตัวตนสูง)
 มาตรฐาน Organic Thailand
 มาตรฐาน IFOAM
 มาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
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กิจกรรมที่กลุ่มดาเนินการร่วมกัน
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
 กลุ่มสวัสดิการ
 การประชุม
 อบรม
สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อร่วมกับสามพรานโมเดล
เครือข่ายพี่น้องสองตาบล+... เป็นการรวมกลุ่มของคนที่มีใจรักทาการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองโดยไม่
ใช้สารเคมี
อาเภอเมือง
อาเภอกาแพงแสน
ต.ทัพหลวง
ร่วมกับ
ต.ห้วยขวาง
ต.หนองงูเหลือม
ร่วมกับ
ต.ทุ่งขวาง
(เป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้ว)
และได้ชวนเพื่อนเข้ามา คือบวก (ต.ตาก้อง /ต.นครปฐม /ต.กาแพงแสน /ต.รางพิกลุ )
ออกแบบให้มกี ารประชุมทุกเดือน กาหนดเป็นทุกวันพฤหัสที่3 ของเดือน
กิจกรรมที่เครือข่ายดาเนินการและผลผลิตทางการเกษตร
กิจกรรม
 จัดฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์
 จัดระบบตลาดทางเลือก
 ตลาดครอบครัว (ผลิตเพื่อกินเองในครอบครัวและขายเองตามศักยภาพของครอบครัว)
 รวมกันขาย ยังตลาดภายนอก เช่น ตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน
ตัวอย่างผลผลิต
หน่อไม้ ,กล้วย ,ผักบุง้ ,ผักสลัด ,ผักบุ้ง ,กวางตุ้ง ,คะน้า ,ผักโขม ,วอเตอร์เครส ,ข้าว และผลไม้ ฯลฯ
สถานที่ติดต่อประสานงาน
คุณอรุณี พุทธรักษา 95 ม.10 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
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1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการเครือข่ายตามมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
สวนละมัยพร
สวนผักบ้านดิน
ไร่รัชยา
ไร่ปันรัก
ไร่ชิวชิว

ที่ปรึกษา (ตรวจสอบ)
1.
นายสุธรรม จันทร์ออ่ น
2.
นายโกมล อ่อนสด
3.
นายวสันต์ เก้าลิ้ม
สมาชิกเครือข่าย
1.
บ้านสวนละมัยพร
2.
สวนเบญจมาศ
3.
ไร่ชิวชิว
4.
ไร่ลองทา
5.
ไร่สง่าดีดี
6.
ไร่แก้วทวี
7.
ศูนย์เรียนรูป้ ลักไม้ลาย
8.
ไร่ ต.ตาล
9.
ไร่รัชยา
10. สวนจิปาถะ
11. ไร่แหวกทา
12. ไร่ทนทา
13. ไร่เฟื่องฟูา
14. ไร่พรเทพ
15. บ้านดิน2
16. ไร่ชูสกุล
17. ไร่ปูาหงส์
18. ไร่ปลายฝน
19. ไร่ปันรัก
20. นครฟาร์ม
21. สวนกล้วยภัทรนิษฐ์
22. ไร่เนาะกะเปรม
23. สวนผักบ้านดิน
24. สวนสมชัย
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มาตรฐานที่กลุ่มดาเนินการ
1.
Organic Thailand
2.
มาตรฐาน IFOAM
3.
PGS
ทะเบียนสมาชิกเครือข่าย
1. นายสังเวียน เอกจีน
2. นายโกมล อ่อนสด
3. นางสอิ้ง ตรีริยะ
4. นางราพึง ศรีทองวัฒนา ต.ทัพหลวง
5. นางสาวอรุณี พุทธรักษา
6. นางสาวพัทธนันท์ พุทธรักษา
7. นางสาวเนตรนภิส แซ่เอียว
8. นางละเอียด พุทธรักษา ต.ทุ่งขวาง
9. นายสุธรรม จันทร์อ่อน
10. ด.ต.พรชัย สระทองหน
11. นางละมัย สระทองหน
12. นายบุญเรือง สระทองหน
13. นางฉวี สวนแก้ว
14. นางสง่า สวนแก้ว
15. นางหงส์ เรือนทับ
16. นางภัทรนิษฐ์ ภุมมา ต.หนองงูเหลือม
17. นายวสันต์ เก้าลิ้ม
18. นางเบญจา ริ้วทองชุ่ม
19. นางสาวณารินทร์ ทองยีส่ ุ่น
20. นางสาวพชรพรรณ ปัญญาสุทธากุล ต.ตาก้อง
21. นางสาวอนันตยา แสงงาม
22. คิสมี่ฟาร์ม (นายภานุวัฒน์ กัลยาพิเชษฐ์) ต.นครปฐม
23. นายชาตรี เกิดโถ
24. นายสมชัย โสนุช
25. นายวันชัย จงเลขา
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กิจกรรมทั้งหมดที่เครือข่ายดาเนินการ
กิจกรรมที่กลุ่มดาเนินการก่อนร่วมงานกับกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน(สามพรานโมเดล)
1.องค์กรการเงินและสวัสดิการ
 สวัสดิการวันละบาท ต.ทัพหลวง
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 20 หมู่บ้าน
2.ธนาคารต้นไม้
 สมาชิก 108 ราย
 ปลูกไม้ยืนต้นไว้เป็นบานาญ
3. ศูนย์ฝึกอบรมกระบวนการพึง่ พาตนเอง
 ด้านอาหาร
 ด้านที่อยู่อาศัย
 ด้านพลังงาน
4. เวทีประชุมต่อเนื่อง
 ทุกวันจันทร์ที่3 ของเดือน
 ทุกวันพฤหัสสบดีที่ 3 ของเดือน
กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการกับกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน(สามพรานโมเดล)
1.การจัดการตลาดผักอินทรีย์
 รวมขายตลาดสุขใจ
 รวมขายโรงแรมสวนสามพราน
 รวมขายสุขใจสัญจร
2.มาตรฐานรับรองเกษตรอินทรีย์
 IFOAM
 PGS
3.แผนการผลิตในแปลง
 แบ่งตามชนิดพืช
 การปลูกทุก 3 วัน
วิเคราะห์SWOTเครือข่ายพี่น้องสองตาบล+...
จุดแข็ง
 ความมีอิสระและความเสมอภาคของสมาชิก
 สมาชิกมีเศรษฐกิจด้านการเกษตรที่มั่นคง เพราะใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 มีความมั่นใจในวิธีคิดของตนเองสูง
จุดอ่อน
 ยังขาดความกระตือรือร้นในการเพิ่มผลผลิต
 สมาชิกบางรายยังให้ความร่วมมือกับงานส่วนรวมน้อย
วิกฤติ
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 สถานการณ์ภัยแล้งกับน้าท่วมที่สง่ ผลต่อการผลิตพืช
 เจ้าหน้าที่รัฐบาล/หน่วยงาน ที่ยังไม่เข้าใจสิ่งทีก่ ลุม่ กาลังดาเนินการ
โอกาส
 กลุ่มเป็นทีร่ จู้ ักกับหน่วยงานทั่วไป ส่งผลให้มีโอกาสทางการตลาด และสามารถต่อยอดการพัฒนาเชิง
ท่องเที่ยว
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อร่วมทางานวิจัยกับสามพรานโมเดล
เชิงเศรษฐกิจ
 มีตลาดเกษตรอินทรีย์ทมี่ ากขึ้นและชัดเจน
 รายได้จากการขายผลผลิตมากขึ้น
 ได้ราคาผลผลิตที่สงู ขึ้น
 การกาหนดราคาเองได้ win-win
 มีการประชุมกลุม่ เกษตรเข้มแข็ง (วงใหม่ วงทาแผน)
เชิงการจัดการ
 การแบ่งบทบาทคนทางานในกลุม่
 จัดโครงสร้างการบริหาร
 ทีมตรวจแปลง
 ทีมตรวจสอบ
เชิงคุณค่าทางจิตใจ
 รักษาสิง่ แวดล้อม/นิเวศในชุมชน
 แรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนคนมาทาเกษตรอินทรีย์
 สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ
 ความสุขจากการอยู่แบบอินทรีย์
จากการถอดบทเรียนความเป็นมาของกลุ่มเครือข่ายพี่น้ องสองตาบล+... จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของ
สมาชิกจะมีพื้นฐานความเป็นเพื่อนมาก่อนระบบความสัมพันธ์เป็นแนวระนาบ ทาให้การพัฒนาจะเป็นไปได้ช้า
กว่าในเบื้องต้น แต่ถ้ามีการสร้างกระบวนเรียนรู้สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกพร้อมกันได้คาดว่าจะมีการ
พัฒนาผลผลิต และรักษามาตรฐานได้
ในกลุ่มขยายผลคือ ในแต่ละกลุ่มใช้แนวทางการดาเนินงานและเครื่องมือในการพัฒนากลุ่ม เช่นเดียวกัน
มีการพัฒนากลุ่มโดยใช้กระบวนการของ PGS แต่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มของเกษตรกรเอง การ
พัฒนาระบบการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกษตรกรกลุ่มคลองโยง-ลานตากฟูา ได้ยื่นขอรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์IFOAM แล้ว 5 รายแต่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนตามมาตรฐาน กลุ่มชุมชนเป็นสุขปุาละอูได้ยื่น
ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในแบบกลุ่ม สถานะอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบาง
แก้วยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาแปลงปลูกเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จากงานวิจัยพบว่าการส่งเสริมให้เกษตรกรที่เดิมเคยทาเกษตรในระบบเคมีให้ปรับเปลี่ยนมาทาเกษตร
อินทรีย์ที่มี มาตรฐานนั้น ส าคัญคือมี ช่อ งทางการตลาดรองรับซึ่ง คณะนักวิจัยเห็นว่าช่องทางการตลาดนั้น
จะต้อ งเป็น ช่อ งทางที่ มี ร ะบบโลจิส ติ ก ส์ ที่ สั้ น เช่นจากเกษตรกรผู้ผ ลิตส่ ง ตรงถึง ผู้ บ ริโ ภคเนื่ องจากการ
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ดาเนินการดังกล่าวจะทาให้เกษตรกรได้ส่วนต่างจากราคาผลผลิตมากขึ้น และส่งผลให้ผู้บริโภคได้ราคาสินค้าที่
ถูก ลงอีก ด้วย และสิ่งที่ คณะวิจัยได้พ บอี ก ด้านคือการสนับ สนุนให้เ กษตรกรเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์
ผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนจะต้องสนับสนุนเกษตรกรตั้งแต่ระยะปรับเปลี่ยน เนื่องจากช่วงระยะปรับเปลี่ยนเป็น
ช่วงที่สาคัญที่สุดในการทาเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกรในปัจจุบันต้องได้รับความช่วยเหลือ
ในแง่ของการส่งเสริมขับเคลื่อนคณะนักวิจัย เห็นว่าการมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในพื้นที่เป็นผู้นา
ในการขับ เคลื่อนส่ง เสริม จะท าให้เ กษตรกรปรับ เปลี่ยนมาทาเกษตรในระบบอินทรีย์ได้ง่ายกว่า โดยสร้าง
เกษตรกรตัวอย่างให้ได้ จัดการเรียนรู้ให้เกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุป ทาน นัก ส่งเสริม เสริม ความรู้ในส่วนที่
เกษตรกรขาด การดาเนินงานของนักส่งเสริม ที่ต้องทางานต่อ เนื่อง จนบรรลุเปูาหมายการสร้างเกษตรกร
ต้นแบบ ส่งเสริมการให้เกษตรกรรายย่อยขับเคลื่อนเชิงกลุ่มที่เข้มแข็งมีระบบการดูแลกันสู่ความยั่งยืน (PGS)
จึงสามารถขยายผลและยกระดับมูลค่าเพิ่มได้
ในส่วนที่นักวิจัยเห็นว่าควรมีก ารดาเนินงานวิจัยเพิ่ม เติมคือการพัฒ นาช่องทางการขายผ่านระบบ
ออนไลน์ www.sookjaiorganics.com
และการพั ฒ นาระบบการรั บ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ( PGS
SOOKJAIORGANICS) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในภาพกว้างขึ้น และนักวิจัยเห็นว่าจะเป็น
ช่องทางตลาดที่เกษตรกรไม่ต้องทิ้งแปลงปลูกนานและยังเป็นช่องทางที่ทายาทเกษตรกรจะเช้ามาช่วยทางาน
พร้อมการเติมความรู้ด้านการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่งยังต้องทาอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรพี่น้องสองตาบล+…
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมเครือข่ายเกษตรกรพี่น้องสองตาบล+...
ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรกลุ่มคลองโยง+
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมกลุ่มคลองโยง+
ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรกลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมกลุ่มชุมชนเป็นสุขป่าละอู
ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว
แผนการผลิตของเกษตรกร
ตัวอย่างสรุปรายได้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ปี2558
ตารางการบันทึกรายได้รายบุคคล
แบบฟอร์มตรวจแปลง
ตารางสรุปช่องทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร
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