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“แนวทางการยกระดับขีดความสามารถสหกรณการเกษตร 

เพ่ือเปนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” 

 

1. ความเปนมา 

บริบทของภาคการเกษตรของไทยในฐานะเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสำคัญของ 

ประเทศ เปนรากฐานของการสรางความม่ันคงทางอาหารของประเทศและของโลก ประชากรสวนใหญของ 

ประเทศอยูในภาคการผลิตทางการเกษตร เม่ือพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของภาคเกษตรในชวง

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ภาคการเกษตรขยายตัวเพียงรอยละ 0.10 ตอป เนื่องจากไดรับผลกระทบจากความ 

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติท่ีคอนขางรุนแรง อยางไรก็ตามภาคเกษตรยังคงมีบทบาท 

สำคัญกับการพัฒนาประเทศในหลายมิติ เนื่องจากการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑสามารถสรางรายไดท่ี

เปนเงินตราตางประเทศเปนมูลคาสูงในแตละป และเม่ือพิจารณาสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร 

ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจำป ) พบวา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใน

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 มีสัดสวนเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 11.05 ท้ังนี้การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคตตองเผชิญกับ

บริบทการเปลี่ยนแปลงจากความเปราะบางหรือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกท่ีจะสงผลกระทบตอภาค

การเกษตรของประเทศ รวมถึงกฎกติกาการคาใหมของโลกการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ ของ

โลก ปญหาภายในประเทศบางประการท่ีเปนขอจำกัดสำคัญตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศ แนวโนม

การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมือง และการพัฒนาในระดับ

ภูมิภาคตางๆ จำเปนตองมีการเตรียมการเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนความ

ตอเนื่องกับแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยเนน “เกษตรกร” เปนศูนยกลางการ

พัฒนาอยางสมดุล มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ใหความสำคัญกับการรวมกลุมเกษตรกร เพ่ือผลักดันให

สามารถดำเนินการในรูปของธุรกิจเกษตร โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลและ

ประยุกตใชตอเนื่องจากแผนท่ีผานมา เพ่ือใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได อันจะเปนสวนหนึ่งท่ีผลักดันให

ประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยมีประเด็นสำคัญท่ีควรพิจารณาเพ่ือนำไปสูการ

พัฒนา ดังนี้ 

1) เกษตรกรสวนใหญเปนรายยอย มีพ้ืนท่ีทำการเกษตรเฉลี่ยไมเกิน 15 ไร การทำการเกษตรเปน 

ลักษณะตางคนตางทำ ขาดความคุมคาในการลงทุน ท้ังคาใชจายเครื่องจักรกลการเกษตร ปุย เมล็ดพันธุ 

ปจจัยการผลิต อีกท้ังเกษตรกรบางสวนไมมีท่ีดินทำกินเปนของตนเองจึงขาดแรงจูงใจในการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการผลิต หรือเปนแรงงานรับจางทำการเกษตร 

2) แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโนมลดลงและปญหาสูงวัยของแรงงานเกษตร สัดสวนของแรงงาน

เกษตรสูงอายุท่ีมีอายุ 40-60 ป เพ่ิมข้ึนจาก 39% ในป 2546 เปน 49% ในป 2556 ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคสำคัญ

ตอการปรับตัวและเพ่ิมผลิตภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการกาวเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ
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3) การปรับตัวของเกษตรกรสูเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เกษตรกรจำนวนมาก ยังมี

ขอจำกัดในเรื่องความรูดานการผลิตการใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะปุยเคมี สารเคมีการเกษตร 

เชื่อมโยงไปจนถึงการแปรรูปและการตลาด ทำใหตนทุนการผลิตสูง ยังกอใหเกิดการตกคางของสารพิษใน

ผลผลิตการเกษตร สงผลกระทบตอสุขอนามัยท้ังผูผลิตและผูบริโภคและความหลากหลายทางชีวภาพ การ

พัฒนาการเกษตรใหเติบโตไดอยางยั่งยืน ตองอาศัย “เกษตรกร” เปนศูนยกลางการพัฒนา เพ่ือการปรับตัว

เปน Smart Farmer ท่ีมีความพรอมท้ังในแงองคความรูดานการผลิต การตลาด มีการนำเทคโนโลยี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และวิธีการปฏิบัติท่ีดีมาใชผสมผสานกับองคความรูสมัยใหมท่ีเหมาะสมในการพัฒนาการเกษตร โดย

คำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความตองการของตลาดและความปลอดภัย ตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 

4) การรวมกลุมของเกษตรกรสวนใหญยังไมเขมแข็ง ไมสามารถสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร 

ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร โดยการรวมกลุมเกษตรกร 

และพัฒนาเครือขายเกษตรกร องคกรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรจะชวยเพ่ิมศักยภาพใหกับเกษตรกรดวย 

การรวบรวมผลผลิต จัดหาปจจัยการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต เปดชองทางการจำหนายผลผลิตของ 

เกษตรกร รวมถึงการพัฒนาใหสหกรณเปนกลไกหลักทางธุรกิจการเกษตรของเกษตรกร 

5) สินคาเกษตรเปนสินคาท่ีเนาเสียงาย มีความออนไหวตอราคาในตลาดโลก มีความผันผวนสูง จึง

ควรเนนในเรื่องการบริหารจัดการอยางเปนระบบดวยการวางแผนความตองการและการผลิตสินคาเกษตรใน 

ภาพรวม การจัดทำขอมูลการผลิตและการตลาด โดยเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐและเอกชน เพ่ือบริหาร 

จัดการสินคาเกษตรไดท้ังระบบสงเสริมการแปรรูป สินคาเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา และอำนวยความสะดวกทาง 

การคาใหกับผูประกอบการธุรกิจเกษตรและสถาบันเกษตรกร 

6) การพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร มาตรฐานสินคาเกษตร เปนเรื่องท่ีนานาประเทศใหความสำคัญ 

ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) และอยูภายใตความตกลง

ด านสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพื ช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 

Measures: SPS) ปจจุบันประเทศไทยไดมีการพัฒนาดานมาตรฐานสินคาเกษตรไปมากเม่ือเทียบกับประเทศ 

เพ่ือนบาน แตยังคงมีปญหาในเรื่องของการพัฒนาใหท่ัวถึงท้ังดานองคความรู การสรางความเขาใจเก่ียวกับ

มาตรฐานสินคาเกษตรใหแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเพ่ือยืดอายุ

ของสินคาเกษตร จะชวยเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเกษตร อยางไรก็ดี การพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรตองอาศัย

ความรวมมือระหวางภาครัฐกับเอกชนท่ีจะชวยบริหารจัดการเชื่อมโยงขอมูลท่ีเปนสากลรวมท้ังผลักดันให

ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการผลิตท่ีดีตลอดโซอุปทาน ไดแก GAP, GMP, HACCP และการตรวจสอบ

ยอนกลับ เพ่ือเปนการการันตีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดลอม และสรางคุณภาพชีวิต

ท่ีดีไปพรอมกัน 

7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร เปนสิ่งจำเปนเพ่ือนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

นวัตกรรมมาประยุกตใชเพ่ืออำนวยความสะดวกตอการบริหารจัดการโลจิสติกสสินคาเกษตร ในการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพ ลดตนทุนการผลิตและโอกาสทางการตลาด โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเชื่อมโยงการ 

พัฒนาฐานขอมูลดานการผลิต และตลาดสินคาเกษตร 
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8) ประเด็นเรื่องความม่ันคงทางอาหาร และความตองการพลังงานทดแทนของโลก ไดรับความสนใจ 

เพ่ิมข้ึนตั้งแตแผนพัฒนาการเกษตร ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 55-59) โดยเนนการผลิตอาหารอยาง 

เพียงพอ (Food Availability) การใชประโยชนอยางเหมาะสม (Food Utilization) การเขาถึงอาหาร (Food 

Accessibility) และความมีเสถียรภาพทางดานอาหาร (Food Stability) โดยใหความสำคัญกับการสรางความ 

ม่ันคงทางอาหาร เปนลำดับแรก 

9) การเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประชาคมโลกตางเห็นชอบกับแนวคิดใหมในเรื่องการเติบโต 

สีเขียว (Green Growth) และการพัฒนาแบบคารบอนต่ำ (Low Carbon Development) ซ่ึงมีจุดเนนท่ี 

สำคัญ คือ การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ือสรางความม่ันคงตอการดำรงชีวิตของประชาชน ใน

ขณะเดียวกันการเติบโตดังกลาวจะตองเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเตรียมพรอมเพ่ือการปรับตัวตอ 

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซ่ึงมีแนวโนมจะรุนแรงมากข้ึนในอนาคตเชนกัน ดังนั้น การวางมาตรการ 

และแนวทางเพ่ือเตรียมความพรอมรับมือและสนับสนุนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงมีความสำคัญ 

อยางมากในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย 

10) การวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรไมกาวหนาเทาท่ีควร การกำหนดโจทยวิจัยขาดการมีสวน

รวมของเกษตรกร และชุมชนในทองถ่ิน ทาใหไมสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางแทจริง นอกจากนี้ งานวิจัย

เชิงนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรมีนอย และเปนขอจำกัดของภาคราชการท่ีไม

สามารถนำผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง โครงการวิจัยท่ีทำไมมีความตอเนื่อง เนื่องจาก

งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ งานวิจัยดานการเกษตรกระจายอยูในทุกสาขาท้ังดานวิทยาศาสตร สังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และไมมีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ ปญหาเหลานี้จำเปนตองไดรับการแกไข

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

11) กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการเกษตรท่ีใชอยูในประเทศบางสวนไม 

ทันสมัย และบางประเด็นยังไมมีกฎระเบียบและกฎหมายรองรับเพ่ือการรับมือกับปญหาโลกรอน และ 

ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนจึงเปนภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการกำกับ ดูแล 

ตรวจสอบ และประมวลผลกระทบเชิงนโยบายเพ่ือเสนอกฎหมายใหม หรือระเบียบปฏิบัติรองรับการทำงานใน 

อนาคต ใหสามารถตอบสนองความตองการของเกษตรกรไดอยางถูกตองเหมาะสมและเปนธรรม 

12) ความรวมมือและขอตกลงระหวางประเทศ การพัฒนาการเกษตรท่ีผานมามีการรวมกลุมทาง 

เศรษฐกิจ กรอบความรวมมือขอตกลงระหวางประเทศและพันธกรณีตางๆ ดานการเกษตรท้ังในระดับภูมิภาค 

พหุภาคี อนุภูมิภาค ทวิภาคี และกรอบความรวมมือกับกลุมประเทศ อาทิ สมาคม ประชาชาติแหงเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ประเด็นสำคัญท่ีควรพัฒนา คือ 

การศึกษา กฎระเบียบและกฎหมายของประเทศคูคาท่ีจะมีผลกระทบตอการคาสินคาเกษตร มาตรการนำเขา- 

สงออกสินคา เพ่ือการปรับตัวและเตรียมมาตรการรองรับอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการมีมาตรการเชิงรุก 

เพ่ือใหการบริหารจัดการสินคาเกษตรเพ่ือรองรับการคาชายแดนและเขตเศรษฐกิจ พิเศษ การคาชายแดน 

ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
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13) ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรภายใตแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 

ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มุงในการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการพัฒนาภาคการเกษตรใน

ระยะยาว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน “เกษตรกรม่ันคง ภาคการเกษตร ม่ังค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมี

แนวทางไปสู เปาหมาย คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมความสามารถใน

การแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (กระทรวง

เกษตรและสหกรณ. 2559) 
 

2. สภาพปญหาและบทวิเคราะห 

ประเทศไทยเรามีประสบการณเรียนรูและพัฒนาสหกรณมากวารอยป แตวาเรายังเผชิญหนากับ 

ปญหาท่ีทาทายพิจารณาจากรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 1 สถานการณสหกรณไทย ป 2560 
ที่มา: วิเคราะหจากขอมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ. 2560 
 

สหกรณมีสมาชิก 13 ลานคน หรือคิดเปน 19% ของประชากร คำถามคือ สมาชิกสหกรณมีความรู

ความเขาใจและมีสวนรวมกับสหกรณระดับใด มากนอย และเพราะเหตุใด สถานการณดังกลาวสงผลตอ

สหกรณจำนวนสหกรณ รวมชุมนุมสหกรณและกลุมเกษตรกร รวมท้ังสิ้น 11,355 แหง ขอมูลในป 2560 ชี้วา 

ในภาพรวมมีผลประกอบการขาดทุน 20% ซ่ึงยังไมนับรวมปญหาดานอ่ืน ๆ เชน การควบคุมภายในเปนตน 

สหกรณมีสินทรัพยรวม 2.95 ลานลานบาท ภายใตการเติบโต รอยละ 9 เม่ือเทียบกับปกอน และสวนใหญมา
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จากทุนสหกรณและเงินฝากและเริ่มมีเงินสวนเหลือนำไปลงทุนในตราสารการเงินตามท่ีไดรับอนุญาต 

มูลคาธุรกิจสหกรณรวม 2.3 ลานลานบาท คิดเปน 15% GDP โดยธุรกิจสินเชื่อมาอันดับหนึ่งคิดเปนรอยละ 

55.8 ของมูลคาธุรกิจรวม รองลงไปไดแก ธุรกิจรับฝากเงิน รวบรวมและแปรรูป จัดหาสินคามาจำหนายและ

บริการ คิดเปนรอยละ 37, 4, 3 และ 0.2 ตามลำดับ โดยพืชผลและผลิตภัณฑสวนใหญ ไดแก ยางพารา 

ขาวเปลือก ปาลมนามัน ขาวโพด มันสาปะหลัง ออย และมีขอสังเกตวา ธุรกรรมดานการบริการมีนอยมาก จึง

เปนจุดออนขอจำกัดของสหกรณยังไมไดสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาสหกรณอยางท่ีควรจะเปนผลประกอบการ

สหกรณในภาพรวมในป 2560 กำไรสุทธิท้ังสิ้น 84,999 ลานบาท ซ่ึงไดนำไปจัดสรรตามกฎหมาย เพ่ือการ

สะสมทุน สรางสวัสดิการและคืนกำไรแกสมาชิก ตลอดจนเปนทุนสาธารณะประโยชนเพ่ือสนับสนุนชุมชนตาม

ครรลองของการสหกรณ (Juthatip Patrawart and others. 2018) 

ขอสรุปสำหรับชองวางเชิงนโยบายและยุทธศาสตร ภายใตกระบวนการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนา 

สหกรณในหวงเวลา 20 ป ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท. 2560) 

ท่ีสำคัญมีดังนี้ 

1. รัฐมีมาตรการการกำกับดูแลท่ีเขมงวด และสวนทางกับปรัชญาแนวคิดการสหกรณมาก สืบ 

เนื่องมาจากขอกังวลเรื่องปญหาการทุจริตในสหกรณ และความเชื่อมโยงในระบบการเงินในระบบเศรษฐกิจท่ี 

อาจสงผลกระทบตอความเปราะบางทางเศรษฐกิจหากมาตรการการกำกับดูแลไมรัดกุมเพียงพอ 

2. ขาดนวัตกรรมในการยกระดับขีดความสามารถและสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ 

3. ขาดกลไกเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือสรางความเขมแข็งเปนปกแผนในระบบสหกรณ 

4. โครงสรางและระบบสหกรณไมเก้ือหนุนการพัฒนาระบบสหกรณใหเขมแข็งเปนปกแผน 

5. ผลิตภัณฑและบริการไมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิก ชุมชน 

6. ขาดกลไกสงเสริมการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะผูมีสวนไดสวนเสียภายใตบริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 

อยางเปนพลวัต 

7. ขาดระบบเทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลสนับสนุนพัฒนา 

 

ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร: ขอเสนอเพ่ือลดชองวางและกาวขามขอจำกัดของการสหกรณ

ท่ีสำคัญมีดังนี้ รูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 ยุทธศาสตรกาวขามชองวางและขอจำกัดของการสหกรณการเกษตร 
ที่มา: จุฑาทิพย ภัทราวาท. 2562 

 

1. วางตำแหนงยุทธศาสตรและ landscapes ของระบบธุรกิจสหกรณ ใหชัดเจน และควรหลีกเลี่ยง 

เสนทางธุรกิจ Market Economy มาเปน Niche Market และควรมุงเนนไปท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

2. ยกระดับขีดความสามารถสหกรณดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

3. สรางคนคุณภาพ (สมรรถนะ3 มิติ) ดวยกลไกระบบนิเวศการเรียนรู (Learning ecosystem) ซ่ึง 

ปจจุบัน สกสว.ใหการสนับสนุนการสรางสรรคนวัตกรรมนี้อยู 

4. สรางมูลคาเพ่ิมสินคาและบริการท่ีไดมาตรฐานสนองตอบตลาดเปาหมายท่ีแทจริง 

5. สราง trust แกคน ในสังคมในบริบทสหกรณท่ีเปนธรรมาภิบาลและเปนทางเลือกท่ีดีกวา โดย  

เฉพาะกลุมคนฐานราก 

6. กระตุนอุปสงคผูบริโภคในชุมชนดวยสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ ราคาเปนธรรมโดยใชกลไก 

รานคาสหกรณ ตลาดเกษตรกร สถาบันการเงินสหกรณ 

7. มีพ้ืนท่ี เจรจา สรางความเขาใจในบริบทสหกรณแก Policy Makers เพ่ือจะไดใหการสงเสริม 

สนับสนุนการสหกรณไดอยางเหมาะสมและเปนแนวทางท่ีเปนสากล โดยทุกฝายควรเขาใจในบริบทการ 

สงเสริมสหกรณภายใตกรอบแนะนำของ ILO Recommendation 193, และ lCA Blueprint 
 

3. กรอบแนวคิดสำหรับการยกระดับชีดความสามารถของสหกรณการเกษตร 

ความตระหนักในประเด็นเรื่องความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ไดนํามาสู ทิศทาง 

นโยบายท่ีเนนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเกษตรใหมีชองทางสูตลาดท่ีกวางข้ึน ในขณะ

ท่ีภาคประชาสังคมมีการผลักดันใหธุรกิจมีสวนรวมในการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยคํานึงถึงผลกระทบรอบดานมากข้ึน 
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(Inclusive Growth) ผานการผลักดันความรับผิดชอบตอสังคมท้ังในระดับองคกรธุรกิจและในระดับหวงโซมูลคา 

(CSR in Value Chain) ในสวนของภาคเอกชนรายใหญเองก็ใหความสําคัญกับการขยายกิจการไปในพ้ืนท่ี 

การเกษตรท้ังภายในและนอกประเทศ สงผลใหเกิดการบริหารจัดการพ้ืนท่ีรวมกับเกษตรกรรายยอยในทองถ่ิน 

ภายใตรูปแบบการจัดการท่ีหลากหลายมากข้ึน 

แนวโนมบริบทขางตน เปนภูมิหลังของพัฒนาการของรูปแบบธุรกิจการเกษตรในชวงทศวรรษท่ี      

ผานมา ท่ีมุงยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด อาทิ เกษตรพันธะ

สั ญ ญ า ท่ี เป น  ธ ร ร ม  แ ล ะ ก า ร ร ว ม ล ง ทุ น กั บ เก ษ ต ร ก ร  อ ย า ง ไร ก็ ดี ธุ ร กิ จ แ บ บ มี ส ว น ร ว ม 

(InclusiveBusinessModel:IBM) เป น  รูปแบบธุรกิจท่ี ถูกกล าวถึงเป นครั้งแรกในป  2548 โดย World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD)2 ท่ีนําเสนอแนวทางท่ีจะขยายบทบาทของ

ภาคเอกชนจากเดิมท่ีเปนการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน ไปสูการยกระดับรายไดของชุมชนดวยการให      

เขามาเปนสวนหนึ่งของหวงโซมูลคา นําไปสู โครงการนํารอง (IB Initiatives) โดย The Inter-American 

Development Bank (IDB) และ Asian Development Bank (ADB) ในป  2550 รวมถึงโครงการของ 

Netherlands Development Organization (SNV) ท่ีรวมกับเครือขายของ WBCSD ใน ประเทศตางๆ วาง

พ้ืนฐานทางธุรกิจในประเทศกําลังพัฒนาใหพรอมรองรับการเขาไปลงทุนเพ่ือสังคมใน ประเทศนั้นๆ (Impact 

Investment) 

เอกสารเชิงวิชาการเก่ียวกับ IBM ปรากฏชัดเจนในรายงานของ UNDP และธนาคารโลก 

(IFC/World Bank) รวมท้ังในรายงานของสถาบันระหวางประเทศอ่ืนๆ ท่ีไดทําการศึกษาเก่ียวกับการบมเพาะ

และสงเสริมธุรกิจแบบ IBM อาทิ ADB7, FAO8 และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Wageningen9 รวมถึง Asia-

PacificEconomic Cooperation (APEC) และ World Economic Forum (WEF-Grow Asia) ท่ีไดนํา IBM 

มาทดลองปรับใชใน ภูมิภาคอาเซียนตั้งแตป 2558.  

กลาวโดยสรุปคือ “เปาหมายสําคัญของ Inclusive business คือเครื่องมือเพ่ือใหบรรลุแนวทาง 

ของการพัฒนาอยางยั่งยืน ท่ีมีความสมดุลของเศรษฐกิจ ความสงบสุข และม่ันคงของชีวิตความเปนอยูของผู

คนในสังคมและการดูแลรักษาสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการคํานึงถึงผูผลิตรายยอยท่ีมีฐานะยากจน 

ขาดโอกาสในการเขาถึงการพัฒนา เพ่ือใหมีชีวิตความเปนอยู ท่ีดี ข้ึน แตสิ่งท่ีตองคํานึง คือ “Inclusive 

business ไมสามารถใชไดกับทุกสถานการณ” การพัฒนาเกษตรกรรายยอยเพ่ือใหมีความกาวหนาและประสบ

ความสําเร็จอยางยั่งยืนมักจะพบประเด็นขอจํากัด ประกอบดวย ขนาด ศักยภาพ และประสิทธิภาพการผลิตต่ำ 

ขาดระบบการจัดการในกระบวนการผลิตท่ีมีการใชเทคโนโลยีอยางเปนระบบ ขอจํากัดดานบริหารจัดการและ

เขาถึงระบบโลจิสติกสเพ่ือสนับสนุนการผลิตการเตรียมพรอม เพ่ือรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค ขอจํากัดในการเขาถึงตลาด หรือสรางเอกลกัษณเพ่ือสราง    

ชองทางตลาดการพัฒนาระบบการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน ทายสุดคือ มีขอจํากัดในการสราง 

ผลตอบแทนในการเกษตร การเสริมสรางศักยภาพของผูผลิตรายยอยควรตองพิจารณาถึงปญหาพ้ืนฐานขางตน 

เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาไดอยางชัดเจน 
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ในสวนของขบวนการสหกรณไทยนั้น แมจะไมไดใช คําวา "Inclusive Business" อยางชัดเจน 

อยางไรก็ตามแนวคิดเรื่องการยกระดับการพัฒนาธุรกิจภายใตกรอบแนวคิดการจัดการโซอุปทานอยางบูรณา 

การ (Integrated Supply chain Management) และการพัฒนาโซคุณคา (Value chain Development) 

สูระบบการคาท่ีเปนธรรมไดถูกกําหนดเปนยุทธศาสตรสําคัญ ภายใตแผนพัฒนาการสหกรณฉบับท่ี 2 เปนตน 

มาโดยท่ีสถาบันวิชาการดานสหกรณถูกกําหนดเปนหนึ่งในหนวยงานเจาภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

ดังกลาว (คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ. 2550) โดยในหวงเวลาตั้งแต 2550 เปนตนมา สถาบัน 

วิชาการดานสหกรณ ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดริเริ่มการพัฒนาตัว 

แบบธุรกิจภายใตกรอบการพัฒนาโซคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม (Value Network & Fair Trade: VN&F 

Platform) มีผลลัพธการวิจัยท่ีสําคัญ อาทิเชน เครือขายคุณคาขาวคุณธรรมเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 

สหกรณไทย คิชฌกูฎโมเดล สามพรานโมเดล Farmer Shop Business Model เปนตน ซ่ึงตัวแบบธุรกิจตางๆ 

เหลานี้ เนนไปท่ีการสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยเขามามีสวนรวมในโซคุณคาผลิตภัณฑ โดยใชกลไกของ 

สหกรณและการรวมกลุมเปนกลไกในการพัฒนาธุรกิจ เพ่ือการบรรลุเปาหมายการคาท่ีเปนธรรมนําสู การ 

พัฒนาท่ียั่งยืน (สกว. 2556) นอกจากนั้นยังไดตอยอดไปพัฒนาเปนกรอบแนวทางการพัฒนาโซคุณคา (Value 

chain Development Framework: VCD Framework) (สกว. 2560) 

สรุปบทเรียนจากการวิจัยโครงการ “การพัฒนาธุรกิจแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางสมดุลท้ังานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษาสหกรณและวิสาหกิจชุมชน ระยะท่ี 2” ภายใตการสนับสนุนของสกสว.ท่ี

สิ้นสุดในป 2562 (จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ, 2562) ชี้ใหเห็นวา ตัวแบบธุรกิจ IBM (Inclusive Business 

Model) เปน “นวัตกรรมระบบธุรกิจ” ท่ีชวยยกระดับการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรท้ังสหกรณ

การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนใหกาวพนขอจํากัดและจุดออน ไปสูการสรางโอกาสการดําเนินธุรกิจบน 

Platform ของธุรกิจ IBM 7 ข้ันตอนซ่ึงมุงเนนไปท่ีแนวทางเชิงกลยุทธ 2 แนวทางไดแก แนวทางการสราง

คุณคา (Value creation) ประกอบดวย การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู ในสถาบันเกษตรกร ท่ีจะเปนกลไก

สําคัญในการสรางโอกาสการเรียนรูแกเกษตรกรผูมีสวนไดสวนเสีย และเขามามีสวนรวมในระบบธุรกิจ

ตลอดจนไดรับประโยชนอยางเปนธรรม ในสวนของแนวทางเชิงกลยุทธการสรางมูลคาเพ่ิม ประกอบดวยการ

นํานวัตกรรมโซคุณคาในการวางระบบธุรกิจสูเปาหมายรวมท่ีจะเพ่ิมอํานาจการตอรองลดตนทุน การบริหาร

จัดการตามแผนธุรกิจเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม การจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม 

การพัฒนาตัวแบบธุรกิจขาว IBM โดยใชแนวทางเชิงกลยุทธสองแนวทางควบคูไปพรอมกัน ไดแก 

แนวทางการสรางคุณคา (Value creation) ประกอบดวยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูในสถาบันเกษตรกร 

ท่ีจะเปนกลไก สําคัญในการสรางโอกาสการเรียนรูแกเกษตรกรผูมีสวนไดสวนเสีย และเขามามีสวนรวมใน

ระบบธุรกิจ ตลอดจนไดรับประโยชนอยางเปนธรรม ในสวนของแนวทางเชิงกลยุทธการสรางมูลคาเพ่ิม 

(Value added) ประกอบดวย การนํานวัตกรรมโซคุณคาในการวางแผนธุรกิจสูเปาหมายรวม ท่ีจะเพ่ิมอํานาจ

การตอรอง ลดตนทุนการบริหารจัดการตามแผนธุรกิจเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม การจัดสรรผลประโยชนอยางเปน 

ธรรมโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือลดขอจํากัด สรางโอกาสในนําคุณคาและสรางมูลคาเพ่ิมแกเกษตรกรและผูมีสวนได       

สวนเสีย (รูปท่ี 3) 
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รูปท่ี 3 การวิเคราะหแนวทางเชิงกลยุทธการพัฒนาธุรกิจขาว IBM 
ที่มา: สกสว. 2562 
 

ในรูปท่ี 3 จาก Matrix ชี้ใหเห็นกระบวนการขับเคลื่อนแนาทางกลยุทธการพัฒนาธุรกิจขาว IBM 

ในแนวดิ่ งเป นกระบวนการขับเคลื่อนแนวทางกลยุทธ สร างมูลค าเพ่ิมซ่ึงมีจุดหมายเพ่ือยกระดับขีด 

ความสามารถของสถาบันเกษตรกรดวยการใชนวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคาในธุรกิจ การบริหารจัดการภายใต 

ตัวแบบธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและการจัดสรรผลประกอบการอยางเปนธรรม ในแนวนอนเปนการพัฒนา 

ระบบนิเวศในสถาบันเกษตรกร การสรางโอกาสการเรียนรู แกเกษตรกร และการเขามามีสวนรวมภายใต 

แนวคิดและแผนธุรกิจ และไดรับประโยชนอยางเปนธรรม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเปนธุรกิจ IBM ในท่ีสุด 
 

ปจจยัเก้ือหนุนธุรกิจ IBM ท่ีสําคัญ ไดแก 

1. การมีกลไกสงเสริมการเรียนรูในสถาบันเกษตรกรเพ่ือสรางสมรรถนะแกผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ัง 

จิตสํานึกในการรวมมือกัน วิสัยทัศน ความรู & ทักษะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจโดยใชกรอบแนวคิดระบบ

สงเสริมการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะ 3 มิติ 8 องคประกอบ 

2. การปรับเปลี่ยนนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรจากท่ีติดกับดักอยูใน 

ตลาดแขงขัน เพ่ือกาวขามขอจํากัดและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคีพันธมิตรภายใต

กรอบแนวคิด “การพัฒนาโซคุณคาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม” 

3. กรณีวิสาหกิจชุมชนท่ีมีขนาดเล็กขาดเงินทุนและปจจัยสภาพแวดลอมไมเก้ือหนุนการดําเนินธุรกิจ

ภายใตระบบการบริหารจัดการของตนเอง อาจใช Platform การพัฒนาธุรกิจขาว IBM ของวิสาหกิจชุมชน 

เกษตรอินทรียทุงทองยั่งยืนเปนตนแบบโดยท่ีสถาบันเกษตรกรทําหนาท่ีประสานงานเจรจาตอรอง และทํา
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หนาท่ีตามท่ีกําหนดในแนวทางกลยุทธและแผนธุรกิจสูเปาหมายรวม ก็สามารถเปนตัวจักรการพัฒนาแกปญหา 

แกเกษตรกรอยางเปนองครวมไดเชนกัน 

4. การออกแบบระบบธุรกิจภายใตการมีสวนรวมท่ีคํานึงถึงบริบทปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของ 

อยางเหมาะสม เปนธรรมาภิบาลโดยประยุกตใชแนวคิด Business Model Canvas 

5.การสื่อสารจัดการความสัมพันธและมอบหมายภารกิจสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือประสิทธิผล 

ครอบคลุมตั้งแตผูผลิตถึงผูบริโภคท่ีเปนตลาดเปาหมายภายใตแผนธุรกิจ Business Plan 

6. การขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจท่ีมุงสรางผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) 

7. มีกลไกติดตามประเมินผลและขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนา 
 

อุปสรรคสําคัญท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จของธุรกิจ IBM ไดแก 

1. นโยบายรัฐท่ีเปนลักษณะ Top down และมีเปาหมายตัวชี้วัดตามกรอบภารกิจ-งบประมาณของ 

หนวยงานรัฐ/องคกร สงผลกระทบตอนโยบาย แผนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรราย 

ยอย อีกท้ังมีกระบวนทัศนแนวคิดท่ีสวนทางกับกรอบแนวคิดธุรกิจ IBM 

2. เกษตรกรยังมีชองวางความรูความเขาใจในเรื่องนโยบาย-ยุทธศาสตร Thailand 4.0 การพัฒนาท่ี 

ยั่งยืนและความรูท่ีเก่ียวของกับธุรกิจซ่ึงเปนจุดออนท่ีตองเติมเต็ม 

3. การวางตําแหนงในการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรในตลาดแขงขันท่ัวไปเปนชองวางเชิง 

กลยุทธในระดับสถาบันเกษตรกร และเปนชองวางเชิงยุทธศาสตรในระดับนโยบายท่ีตองเรงปดชองวางเพ่ือ 

ยกระดับขีดความสามารถของสถาบันเกษตรกรในการเปนตัวจักรการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการลดความ 

แกเกษตรกรรายยอย 

4. ขาดระบบนิเวศ (Eco-system) เก้ือหนุนหนุนการพัฒนาธุรกิจ IBM ท้ังกลไกสรางแรงจูงใจ เชน 

- มาตรการภาษีใหผูประกอบการท่ีมุงสงเสริมธุรกิจ IBM ในการสรางมูลคาเพ่ิมแกเกษตรกรรายยอย 

- หนวยเจาภาพใหการสนับสนุนสงเสริมธุรกิจ IBM แกสถาบันเกษตรกรหรือผูประกอบการ 

- การรณรงคใหผูประกอบการ ผูนําสถาบันเกษตรกรและผูบริโภคเขาใจในแนวคิดธุรกิจ IBM 

และหันมาสนับสนุน 

-แหลงเรียนรูและเผยแพรตัวแบบธุรกิจ IBM ท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเผยแพร 
 

4. ขอเสนอการปฏิรูปเพ่ือการยกระดับขีดความสามารถสหกรณการเกษตรเพ่ือเปนกลไกการขับเคล่ือนการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

4.1 ผลักดันใหมีการกําหนด Agenda สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ IBM ในสหกรณเกษตรกร 

เพ่ือใชเปนกลไกยกระดับขีดความสามารถในเชิงธุรกิจและการกาวขามขอจํากัดจากการดําเนินธุรกิจในตลาด

แขงขันท่ีเปนอยูในปจจุบันโดยใชกรอบแนวทางการพัฒนาโซคุณคามาในในการพัฒนาธุรกิจสกก. 

4.2 จัดใหมีSteering Committee กำหนดนโยบาย-ติดตามAgendaการพัฒนาธุรกิจ IBM ใน 

สหกรณเกษตรกร 

4.3 จัดใหมีหนวยสงเสริมธุรกิจ IBM เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ IBM ในสหกรณการเกษตร 
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4.4 รณรงคและสรางแรงจูงใจสหกรณการเกษตรใหหันมาใชตัวแบบธุรกิจ IBM 

4.5 จัดใหมีกลไกสงเสริมการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะแกผูมีสวนไดสวนเสีย ในเรื่องการดำเนิน

ธุรกิจ IBM 
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สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2560. ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร: การปฏิรูปการสหกรณสู

ศตวรรษท่ีสอง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปน

ธรรม ระยะท่ี 8. 
 

Juthatip Patrawart and others. 2018. Promoting Rice Value Addition through Inclusive 

Business Model. International Seminar on Promoting Rice Farmers’ Market through 

value-adding Activities. June 6-7, 2018 organized by Food and Fertilizer Technology 

Center for the Asian and Pacific Region (FFTC).  
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ภาคผนวก 

ตัวแบบธุรกิจขาวIBM สหกรณการเกษตรบานลาด จ.เพชรบุรี 
 

ธุรกิจขาวแบบมีสวนรวมของสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด เปนไปตามนโยบายของสหกรณ 

ภายใตวิสัยทัศน “มุงยกระดับสมรรถนะชาวนาในการผลิตขาว GAP สูอินทรีย เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

จากการจัดทำแผนกลยุทธท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ประกอบดวย 

เกษตรกรสมาชิกท่ีสมัครใจเขารวมโครงการ 60 ราย กรรมการดำเนินการและฝายจัดการสหกรณ ผูแทนศูนย 

เมล็ดพันธุขาวราชบุรี ผูแทนสำนักงานสหกรณจังหวัด ผูแทนสำนักงานเกษตรจังหวัด ผูแทนสำนักงาน 

ชลประทานจังหวัด และทีมวิจัย ไดวางแผนการดำเนินการโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบ 

ระบบธุรกิจท่ีประยุกตเอาการพัฒนาโซคุณคา (Value chain Development) มาใชเพ่ือสรางคุณคาและ 

มูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑขาวดังรูปท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 
 

รูปท่ี 1 การพัฒนาโซคุณคาขาว IBM บานลาด 
 

1. ระบบธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด (รูปท่ี 2) 

การพัฒนาระบบธุรกิจภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาโซคุณคา (Value chain Development) 

สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด ไดนําไปสูการยกระดับธุรกิจขาวสหกรณใน 3 องคประกอบ ไดแก (รูปท่ี 2) 
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รูปท่ี 2 กรอบการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑขาว IBM กรณีธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จก. 
ที่มา: โครงการพัฒนาธุรกิจขาว IBM. 2562 
 

- การยกระดับผลิตภัณฑเปนขาว GAP ดวยระบบควบคุมภายใน (ICS) โดยเครือขายเกษตรกร 

ภายใตโครงการนํารอง 60 ราย และผานการรับรองมาตรฐาน GAP 21 ราย เนื้อท่ีผลิต 104 ไร มีผลผลิต 67.4 

ตันขาวเปลือก มีการดำเนินกิจกรรมดังรูปตัวอยาง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑจากขาวเคมีเปนขาว GAP รับรองมาตรฐานแบบมีสวนรวม 

- การยกระดับหนาท่ีของสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด มีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายขาว 

IBM ทีมงานขาว IBM คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP ภายใตระบบควบคุมภายในภายใตการ

สนับสนุนของทีมงานศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี และจัดใหมีกลไกศูนยเรียนรูการพัฒนาธุรกิจขาว IBM ภายใต

การสนับสนุนจากทีมวิจัยสกสว.เพ่ือสงเสริมการเรียนรูแก เกษตรกรและภาคี ดังภาพกิจกรรมตัวอยาง 
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การยกระดับหนาท่ีของสหกรณ 
 

- การยกระดับกระบวนการธุรกิจขาว IBM ของสกก. โดยมีการวางแผนเชื่อมโยงภาคีเครือขายสมาชิก

ผูผลิตภายใตแผนธุรกิจเพ่ือจําหนายแกตลาดเปาหมายในชุมชนในสองกลุมหลัก คือสมาชิกสหกรณและ ภาคี

ผูประกอบการ โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสรางความม่ันคงทางอาหารไปพรอมกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การยกระดับกระบวนการธุรกิจขาว IBM ของสกก. 
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ระบบธุรกิจขาวIBM ภายใตโซคุณคาผลิตภัณฑ มีการวางระบบและกลไกการจัดการความสัมพันธ

ระหวางตัวละคร(Actors)ดังนี้ (รูปท่ี 3) 
 

 

 
 

รูปท่ี 3 โซคุณคาธุรกิจขาว IBM บานลาด 

 

1) ระดับตนน้ำ:เครือขายเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรีย จำนวน21รายเนื้อท่ีผลิต104ไร ท่ีผานการ

เรียนรูฯและฝกอบรมการทำนาGAPทำหนาท่ีผลิตขาวGAP สงจำหนายแกสหกรณการเกษตรตามแผนธุรกิจ

ขาวIBMปเพาะปลูก 2561/2562 ไดผลผลิตจำนวน 104 ตันขาวเปลือกโดยฝายสนับสนุนท่ีสำคัญไดแก 

- ทีมงานขาวIBM สกก. ทีมวิจัยสกสว.และทีมงานจากศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี  ทีมตรวจ

รับรองGAPกรมการขาวดังรายละเอียดในโครงสรางการบริหารจัดการ (รูปท่ี 4)  
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รูปท่ี 4 โครงสรางการบริหารจัดการเครือขายเกษตรกรผลิตขาว GAP ผานการรับรองภายใตระบบควบคุมภายใน 
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- ทีมงานขาวIBMสกก. ทำหนาท่ีใหคำแนะนำและบริการเก่ียวกับสินเชื่อ ปจจัยการผลิต และ

ประสานงานเครือขายเกษตรกรในการเรียนรู &ฝกอบรม และการดำเนินกิจกรรมตามแผนตรวจรับรองGAP 

แบบกลุม 

- ทีมวิจัยสกสว. ทำหนาท่ีใหความรู ขอมูลขาวสาร สรางบรรยากาศและแรงจูงใจแกเกษตรกร ให

คำแนะนำประสานงานภาคีและติดตามผลเพ่ือใหเปนไปตามแผนธุรกิจภายใตปณิธานและเปาหมายรวม 

- ทีมงานศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี ทำหนาท่ีเปนทีมพ่ีเลี้ยงสำหรับเทคนิคการทำนาGAP ให

ความรูเก่ียวกับเง่ือนไข แนวปฏิบัติและเกณฑการตรวจรับรองGAP: ภายใตระบบควบคุมภายใน (ICS) 

- ทีมงานตรวจรับรองGAP กรมการขาว มีหนาท่ีตรวจรับรองGAP 

 

ผลลัพธการดำเนินการ: 

- ผลผลิตขาวเปลือก(พันธุชัยนาท,สุพรรณบุรี)ผานรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 104ตัน

ขาวเปลือก 

- เกษตรกร 21 รายผานการเรียนรู มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน และมีความรู&ทักษะการทำนาGAP

ภายใตระบบควบคุมภายใน (ICS) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2)ระดับกลางน้ำ:สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด ดำเนินธุรกิจขาวIBM ภายใตความเห็นชอบของ

คณะกรรมการดำเนินการ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายขาวIBM ทีมงานขาวIBMและใชเงินทุนรักษา

ระดับราคาผลผลิตสหกรณมาสนับสนุนการจายเงินสวนตางใหแกเกษตรกรภายใตโครงการนำรอง เพ่ือสราง

แรงจูงใจจำนวเงิน2,487บาท/กก.รวมท้ังสิ้น153,506บาท 

- คณะกรรมการนโยบายขาวเปนตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ มีหนาท่ีกำกับนโยบายให

เปนไปตามวิสัยทัศน วัตถุประสงค 

- ทีมงานขาว IBM ประกอบดวย ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการผูจัดการโรงสี เจาหนาท่ีสินเชื่อ 

เจาหนาท่ีการตลาด มีหนาท่ีดำเนินการตามแผนธุรกิจขาวIBM ใหบริการสินเชื่อ ปจจัยการผลิต รวบรวม เก็บ
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รักษา แปรรูป บรรจุถุง จัดจำหนาย และกระตุนอุปสงคขาวIBMแกผูบริโภคในชุมชนภายใตแบรนดขาวIBM 

สหกรณการเกษตรบานลาดจำกัด 

- คณะกรรมการตรวจรับรองGAPภายใตระบบควบคุมภายในมีหนาท่ีดำเนินการตรวจรับรอง

GAP ตามเง่ือนไข GAP กรมการขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) ระดับปลายน้ำ:ไดแกผูบริโภค แบงเปนสองกลุม คือกลุมรานอาหารไดแก รานก่ีวา เปลญวน ซ้ือ

ขาวสารขนาดบรรจุถุง50กก. (10%)และสมาชิกสหกรณขนาดบรรจุ5กก.(90%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. แผนธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด 

การออกแบบธุรกิจขาวแบบมีสวนรวม โดยประยุกตเอาแนวคิด “การพัฒนาโซคุณคา (Value chain 

Development) มาใช มีวัตถุประสงคเพ่ือเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรธุรกิจ และมีการจัดการความสัมพันธภายใต

วิสัยทัศนรวม กำหนดภารกิจตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละภาคี ซ่ึงในท่ีนี้อธิบายใหเห็นดวย Business 

model canvas (Alexander Osterwalder) ซ่ึงแบงองคประกอบของระบบธุรกิจขาวIBMสกก.บานลาด

ออกเปน 9 สวนประกอบดวย (รูปท่ี 5) 
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รูปท่ี 5 ตัวแบบธุรกิจขาว IBM บานลาด ตามแนวคิดBusiness Model Canvas 
 

1.พันธมิตรหลัก(Key Partners)ทีมวิจัยสกสว.ทีมงานศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี ทีมตรวจประเมิน

ศูนยเมล็ดพันธุ 

1.1 เครือขายเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีแผนการผลิตเพ่ือสงมอบผลิตภัณฑภายใตโครงการ

ธุรกิจขาวIBMกับสหกรณ  

1.2 ทีมวิจัยสกสว.ทำหนาท่ีสงเสริม &สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ภายใตแผนงานวิจัย 

1.3ทีมงานศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี ทีมตรวจประเมินศูนยเมล็ดพันธุใหการสนับสนุน แนะนำ

แกเกษตรกรในการผลิตขาวGAP ผานการรับรองมาตรฐานแบบกลุม 

2.กิจกรรมหลัก(Key Activities) 

2.1สงเสริมสมรรถนะ(3มิติ)เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และรวมมือกับภาคีสนับสนุนการ

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑจากการผลิตจากเคมีไปสูผลิตภัณฑขาวGAPผานการรับรองมาตรฐานแบบกลุม 

2.2การยกระดับหนาท่ี เครือขายเกษตรกรผูผลิตขาว GAP ในฐานะหุนสวนระบบธุรกิจ 

คณะกรรมการนโยบาย&ทีมงานธุรกิจขาว IBM ในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจภายใตเปาหมาย/ตัวชี้วัด 

คณะกรรมการตรวจประเมินGAP ในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานGAPแบบกลุม 

2.3การยกระดับธุรกิจสหกรณดวยการเชื่อมโยงธุรกิจกับตลาดเปาหมายในชุมชน โดยเนนกระตุน

อุปสงคผูบริโภคท่ีเปนสมาชิก ผูประกอบการในชุมชน ใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน 

3.ทรัพยากรหลัก(Key Resources)ทรัพยากรหลักท่ีสำคัญคือ เครือขายเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการฯ ขาวGAPผานการรับรองมาตรฐาน คณะกรรมการนโยบายขาวIBM  คณะกรรมการตรวจรับรองขาว
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GAP ทีมงานฝายจัดการสหกรณนำโดย ผูจัดการ ฝายวางแผน ฝายสินเชื่อ ฝายสงเสริมสมาชิก ผูจัดการโรงสี 

ฝายการตลาด)ลานตากขาว โรงสี เครื่องมืออุปกรณ 

3.1 เครือขายเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ21คน ท่ีเขาสูกระบวนการสงเสริมการเรียนรูและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการผลิตขาวGAP ผานการรับรองมาตรฐานแบบกลุม 

3.2คณะกรรมการนโยบายขาวIBM มีบทบาทในการสนับสนุนนโยบาย แผนกลยุทธ และแผน

ดำเนินงานสหกรณ 

3.3คณะกรรมการตรวจรับรองGAPภายใตโครงสรางการตรวจรับรองGAPแบบกลุมของกรมการ

ขาว 

3.4ทีมงานฝายจัดการธุรกิจขาวIBMโดยผูจัดการ ฝายวางแผน ฝายสินเชื่อ ฝายสงเสริมสมาชิก 

ผูจัดการโรงสี ฝายการตลาด)ทำหนาท่ีบริหารจัดการตามแผนธุรกิจ 

3.5ทุนทรัพยากร ไดแก รถแทรคเตอร ลานตากขาว โรงสี เครืองมืออุปกรณการแปรรูปและ

การตลาด 

4.คุณคาของสินคาและบริการ(Value Proposition)ท่ีสำคัญคือการสงเสริมการผลิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ตัวแบบธุรกิจสหกรณท่ีสามารถแกปญหาเกษตรกรอยางเปนองครวม การพัฒนาเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในชุมชน (Circular Economy) การสรางความม่ันคงทางอาหารในชุมชน 

5.ความสัมพันธกับลูกคา(Customer Relationships)ใชความสัมพันธเครือขายสมาชิกสหกรณ 

ภาคีผูประกอบการในชุมชน และใชแบรนดขาวIBMในการกระตุนอุปสงค  

6.ชองทางการเขาถึงลูกคา(Channels)การกระจายสินคาใชวิธีจำหนายตามออเดอร   

7.Customer Segmentsมีสองกลุมหลักไดแกสมาชิกและรานอาหารในชุมชน 

8.โครงสรางตนทุน(Cost Structure)คาใชจายหลักของธุรกิจคืออะไรอาทิเชนระบบโครงขายท่ีตอง

ดูแลรักษา, ระบบฐานขอมูลท่ีนับวันจะขยายใหญเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ, คาใชจายอันเกิดจากการท่ีตองพัฒนาซอฟแวร

ไปเรื่อยๆ หรือบางรายเปนงานท่ีเก่ียวกับการตลาดเปนหลัก ซ่ึงก็จะมีคาใชจายดานการตลาด, การดึงลูกคาเขา

มา เปนตน 

9.รายไดหลัก(Revenue Stream) จากการจำหนายขาวสารแบรนด IBM แกกลุมเปาหมายท่ีเปน

สมาชิกและผูประกอบการรานอาหาร 

ผลการดำเนินธุรกิจขาวIBMสกก.บานลาดจก. 

ในท่ีนี้จะกลาวถึงผลการดำเนินธุรกิจขาว IBMสกก.บานลาด จก. ปการผลิต 2561 มีรายละเอียด

ดังนี้ 

ผลการดำเนินงานธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด ในปการผลิต 2561 เปนไปตาม

แผนธุรกิจ (ตารางท่ี 1)โดยมีเกษตรกรท่ีผานการตรวจรับรอง GAP แบบกลุม จำนวน 21ราย เนื้อท่ีการผลิต

รวม 104 ไร ในพ้ืนท่ี5 ตำบลประกอบดวยสะพานไกร โรงเข  ท าเสน หวยของ และบานหาดโดย

คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบใหกำหนดราคารับซ้ือผลผลิตตันละ 10,000 บาท (ความชื้น 15%) 
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ผลการรวบรวมขาวเปลือกภายใตโครงการมีจำนวน 67.4 ตันขาวเปลือก รับซ้ือตามความชื้นไดใน

ราคาเฉลี่ยตันละ 9,850 บาท คิดเปนมูลคา 618,942 บาท โดยสหกรณใชเงินกองทุนรักษาระดับราคาผลผลิต

มาอุดหนุนโครงการเปนเงิน 2,487บาท/ตันรวมท้ังสิ้น 153,506 บาท จำหนายขาวสารราคากก.ละ 20 บาท 

คิดเปนมูลคา 778,915 บาท ตนทุนการผลิตรวม 618,942 บาท/ตัน มีกำไรข้ันตน 159,973 บาท และมีกำไร

สุทธิ 150,523 บาท 
 

ตารางท่ี 1 ผลการดำเนินการโครงการธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด 

ผลการดำเนินการ 

โครงการธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด 

ปเพาะปลูก 2561 
 

เกษตรกร 21 ราย 

เนื้อท่ีผลิต 104 ไร 

ผลผลิต 67.4 ตันขาวเปลือก 

ราคาตามขอตกลง 10,000 บาท/ตัน (ความชื้น 15%) 

เงินอุดหนุนจากกองทุนรักษาระดับราคา 2,487 บาท/ตัน รวม 153,506 บาท 
 

ขาย: 778,915 บาท 

 ขาวสาร 32,712 กก. X 20 บ. 654,240 บาท 

 ปลายขาว 8,024 กก. X 11 บ. 88,264 บาท 

 รำแปง 4,320 กก. X 8 บ. 34,560 บาท 

 รำหยาบ 617 กก. X 3 บ. 1,851 บาท 

ตนทุนการผลิต: 618,942 บาท 

 ซ้ือขาวเปลือก 67,460 กก. X 9,850 บ. 607,067 บาท 

 คาใชจายซ้ือ  875 บาท 

 คาใชจายในการผลิต  11,000 บาท 

กำไรข้ันตน 159,973 บาท 

หัก คาใชจายคนงาน 10 วัน x 315 บ. 9,450 บาท 

กำไรจากการดำเนินการ 150,523 บาท 

 

3. มูลคาเพ่ิมท่ีเกษตรกรไดรับจากโครงการธุรกิจขาว IBM สกก.บานลาด จำกัด 

การเปรียบเทียบตนทุนผลตอบแทนการทำนาของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการธุรกิจขาวIBMสกก.

บานลาด จำกัด ระหวางป 2561-2562 จำนวน 21 ราย มีเนื้อท่ีผลิตรวม106ไรมีเนื้อท่ีทำนาต่ำสุด1.5 ไร 

สูงสุด8.5 ไร 

กอนเขารวมโครงการเกษตรกรทำนาเคมีและปลูกขาวพันธุชัยนาทและสุพรรณเปนหลัก ภายหลัง

เม่ือเขารวมโครงการและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนมาทำนาGAP ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2  
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- ผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากเดิม 650 กก.ตอไร เปน 679.80 กก.ตอไร หรือเพ่ิมข้ึนจากเดิมคิดเปนรอย

ละ 4.6 

- ตนทุนเฉลี่ยตอไร ลดลงจากเดิม 5.15 บาทตอกก. เปน 4.85 บาทตอกก.หรือลดลงจากเดิมคิดเปน

รอยละ 6 

- ราคาเฉลี่ยท่ีไดรับ (ความชื้น15%)เพ่ิมข้ึนจากเดิม7.00บาทตอกก.เปน8.83บาทตอกก. หรือเพ่ิมข้ึน

จากเดิมรอยละ26 

- รายไดสุทธิเพ่ิมข้ึนจากเดิม1.85บาทตอกก.เปน3.97บาทตอกก.หรือเพ่ิมข้ึนจากเดิมคิดเปนรอยละ

115 

- รายไดสุทธิเพ่ิมข้ึนจากเดิม1,202.50 บาทตอไรเปน 2,698.80 บาทตอไรหรือเพ่ิมข้ึนจากเดิมคิด

เปนรอยละ 124 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบตนทุน-ผลตอบแทนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการขาว IBM สกก.บานลาด จำกัด 

ระหวางป 2560-2561  

รายการ ป 2560 ป 2561 แตกตาง รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน

(ลดลง)จากปกอน 

ผลผลติเฉลี่ย (กก./ไร 650 679.80 29.80 4.60 

ราคาที่ไดรับ (บาท/กก.) 7.00 8.83 1.83 26 

ตนทุนเฉลี่ย (บาท/กก.) 5.15 4.85 (0.30) (6) 

รายไดสทุธิ (บาท/กก.) 1.85 3.97 2.12 115 

รายไดสทุธิ (บาท/ไร) 1,202.50 2,698.80 1,616 124 

 

 

 

 


