
 1

ชื่อผลงานวิจัย : (ภาษาไทย) โครงการ Farmer Shop 
  (ภาษาอังกฤษ) Farmer Shop Project 

ช่ือคณะผูวิจัย : รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท, ผศ.ดร.อภิรดี   อุทัยรัตนกิจ และอ่ืน ๆ 
หนวยงาน : สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โทร. 02-9406300 สายใน 2067 
 

 

ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ดัง
จะเห็นไดวา รายไดภาคการเกษตรคิดเปนรอยละ 9 ของผลิตภัณฑมวลรวมท่ีผลิตไดภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) แรงงานในภาคการเกษตรมีสัดสวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38 เม่ือเปรยีบเทียบกับ
ภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ นอกจากจะเปนแหลงอาหารท่ีมีเพียงพอตอการบริโภคในประเทศแลว ยังมีเหลือสงออก
ไปจําหนายในตางประเทศดวย ท้ังนี้ไทยครองอันดับการเปนผูสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑติดอันดับ 8 
ของโลก โดยสินคาสงออกท่ีสําคัญ ไดแก ยางพารา ผลิตภัณฑขาว มันสําปะหลัง ผลิตภัณฑกุง และไกเนื้อ  
แมวามูลคาการสงออกสินคาเกษตรจะเพ่ิมมากขึ้นก็ตาม แตตองเผชิญกับการแขงขันอยางมาก ซ่ึงเปนผลมา
จากขอตกลงการคาท่ีมีการบังคับใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี มีการบังคับใชมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช ตลอดจนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑตางๆ 

บอยครั้งท่ีเกษตรกร ซ่ึงเปนหนวยผลิตในระดับตนน้ําของโซอุปทานสินคาเกษตร มักจะถูก
มองเปนปญหาของสังคมท่ีคอยรับความชวยเหลือจากภาครัฐ และหลายครั้งท่ีปญหาของเกษตรกรถูกหยิบ
ยกขึ้นมาเปนปญหาระดับชาติ ไมวาจะเปนเรื่องหนีสิ้น ปญหาท่ีดินทํากิน และปญหาความยากจน 
 

กรอบคิดและแนวทางการดําเนินการ :  
ดวยตระหนักดีวาปญหาดานการเกษตรนั้นจําเปนตองดําเนินการอยางมีแบบแผน แกปญหา

แบบมององครวมซ่ึงมีความเกี่ยวของกับหลายฝายท้ังบุคคล สถาบัน โครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนการสรางระบบ
ท่ีเปนกลไกไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนเพ่ือสรางสมดุล 
ท้ังดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

การดํ าเนิ นการชุ ดโครงการวิ จั ย “การ
ขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปน
ธรรม” ซ่ึงดําเนินการอยางตอเนื่องมาหลายป และมีเข็ม
มุงไปท่ีการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ 
สําหรับสินคาเกษตรเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การสรางอํานาจการตอรอง 

 

ภายใตสภาวะการแขงขันในโลกท่ีเปนพลวัต โดยปจจุบันโครงการ Farmer Shop มีสถาบันเกษตรกรท่ี
เห็นชอบในกรอบคิดและแนวทางของโครงการเขารวมโครงการแลวประมาณ 100 แหง ไดแก สหกรณ
การเกษตร กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP และ SMEs  

ราน Farmer Shop ณ สวนสามพราน 
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เคร่ืองหมายบริการ Farmer Shop 

กระบวนการดําเนินงานโครงการ Farmer Shop 

ภาพอนาคตของ Farmer Shop ท่ีเห็นตรงกัน คือ “รานคาปลีกที่ผูผลิตและผูบริโภคเปน
เจาของรวมกัน”  อาจกลาวไดวาเปนแรงบันดาลใจภาคีท่ีเขามามีสวนรวมในการพัฒนา Farmer Shop เพ่ือ
แกปญหาเชิงโครงสรางท่ีเปนอยู ท่ีแตละคนไมสามารถแกได และใชแบรนด Farmer Shop เปนตัวขับเคล่ือน
ภาพลักษณของรานคาปลีกทางเลือกท่ีมีสินคาคุณภาพภายใตการรับรอง ใหผูบริโภคเช่ือถือไววางใจและ
อุดหนุนสินคาไทย  

แบรนด “Farmer Shop” จะใชในการสรางความเช่ือม่ันแก
ผูบริโภควาสินคาและบริการท่ีมีจําหนายในราน Farmer Shop จะมีมาตรฐาน
คุณภาพ ราคาเปนธรรม และเปนสินคาเกษตรผลิตโดยคนไทย ซ่ึงหาก
กระบวนการรณรงคใหคนไทยชวยกันอุดหนุนสินคา Farmer Shop ประสบ
ความสําเร็จก็จะขยายผลราน Farmer Shop ไปในชุมชนในอนาคต เพ่ือชวย
สรางทางเลือกใหแกผูประกอบการรานคาปลีกสินคาเกษตรแปรรูปไทยและ
ลดความเสียเปรียบดุลการคาของประเทศ ในขณะเดียวกันระบบการ
สรางสรรคธุรกิจท่ีเปนธรรมจะชวยแกปญหาราคาสินคาเกษตรแกเกษตรกร 

กระบวนการดําเนินงานโครงการ Farmer Shop ไดถูกออกแบบในรูปของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  มี 5 ขั้นตอน 
ขั้นตอนท่ี 1 : การสรางเครือขายอุปทานในสินคา 3 
หมวด (อาหาร สินคาอุปโภคบริโภค  และของใช-ของ
ท่ีระลึก) 
 

ขั้นตอนท่ี 2 : การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐาน 
และการพัฒนาบรรจุภัณฑภายใตภาคีหนวยงาน
พันธมิตร ไดแก สถาบันอาหาร สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 

ขั้นตอนท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซ
อุปทาน (ระบบผลิต-จัดหา-สงมอบ-ตรวจสอบยอนกลับ) 
 

ขั้นตอนท่ี 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาปลีกเพ่ือจําหนายสินคาในราคาเปนธรรม 
 

ขั้นตอนท่ี 5 :การสรางแบรนดFarmer Shop ภายใตแนวคิด “รานคาปลีกทางเลือกท่ีมีสินคามีคุณภาพ ราคาเปน
ธรรม และเปนสินคาของคนไทย” 
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การเปดตัวของราน Farmer Shop ที่ผานมา :  
 

 Farmer Shop เปดตัวครั้งแรกในงานเสวนา
วิชาการและการประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณและสหกรณท่ีมีคุณแหงป 2553   
เม่ือ 15 กันยายน 2553 
- มีผูเยี่ยมชมบูทกวา  400 คน 
- มีสินคาจากผูประกอบการ11 ราย

 จํานวน 34  รายการ 
 

      Farmer Shop เปดตัวครั้งท่ี 2 ในโครงการ
กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน เริ่มตั้งแตวันท่ี 
23 พฤศจิกายน 2553 และเปดบริการทุกเสาร 
–อาทิตย 
- มีผูเยี่ยมชมบูทเฉล่ียสัปดาหละ  200 คน 
- มีสินคาจากผูประกอบการ 20 ราย

 จํานวน 56  รายการ 
 

      Farmer Shop เปดตัวครั้งท่ี 3 ในงานวันธุรกิจ
การเกษตร จัดโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรัพยากร ระหวางวันท่ี 1-2  
ธันวาคม  2553 
- มีผูเยี่ยมชมบูท  200 คน 
- มีสินคาจากผูประกอบการ   33 ราย

 จํานวน 81  รายการ 
 

 Farmer Shop เปดตัวครั้งท่ี 4 ในโครงการ
ฉลองครบรอบ 30 ป รานสหกรณ
ผูปฏิบัติงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย จํากัด ระหวางวันท่ี 5-7 มกราคม 2554  
- มีผูเยี่ยมชมบูทรวม  360  คน 
- มีสินคาจากผูประกอบการ   31 ราย

 จํานวน 125  รายการ 

Farmer Shop ในงานเสวนาวิชาการ  
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Farmer Shop ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน 

Farmer Shop ในงานวันธุรกิจการเกษตร ณ คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Farmer Shop ในงานครบรอบ 30 ป  รส.กฟผ. 
ณ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
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เสาหลักการเรียนรูในการขับเคลื่อนการพัฒนา Farmer Shop 
 

เสาหลักการเรียนรูในการขับเคล่ือนการพัฒนา Farmer Shop จะเปนไปภายใต VN & F 
Platform หรือเรียกวา กรอบการขับเคล่ือนระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม ซ่ึงเปนชุดความรูท่ีไดจากการ
วิจัยอยางตอเนื่องของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานในอนาคต 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเปนสวน
หนึ่งในการขานรับนโยบายของมหาวิทยาลัย ภายใตการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยเพ่ือสรางสรรคระบบธุรกิจในแนวทางของระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม โดยใชกระบวนการมี
สวนรวมจากภาคสวนวิชาการ หนวยงานรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยคาดหวังจะไดตัวแบบการสรางตัว
แบบธุรกิจ ซ่ึงเปนทางเลือกท่ีจะนําไปสูการสรางความสมดุลในการมีชีวิตอยูรวมกันในสังคม และการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กรอบการขับเคลื่อนระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 
 

การประชุมคัดเลือกสินคา 

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขาย 

การประชุมผูประกอบการ 


