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ภาพที่ 3 แผนที่ตั้งกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ พื้นที่อ าเภอมะขาม จันทบุรี                      33 
ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตมังคดุคณุภาพ ต าบลฉมัน                  34 
ภาพที่ 5 โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตมังคดุคณุภาพ ต าบลมะขาม              34 
ภาพที่ 6 โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตมังคดุคณุภาพ ต าบลวังแซ้ม              35 
ภาพที่ 7 โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตมังคดุคณุภาพ ต าบลอ่างคีร ี              35 
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ภาพที่ 11 ศึกษาเรียนรู้ การด าเนินการกลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย ์                          40 
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ภาพที่ 13 ศึกษาเรียนรู้ การด าเนินการกลุ่มผู้ผลิตชมพู่ทับทมิจันท์                                42 
ภาพที่ 14 ศึกษาเรียนรู้ การด าเนินการกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรยี์ชีวภาพ                             44 
ภาพที่ 15 ศึกษาเรียนรู้ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะมว่งฉะเชงิเทรา จ ากัด                      46 
ภาพที่ 16 ศึกษาเรียนรู้ การจัดการคณุภาพมะมว่งเพื่อการส่งออก                                 47 
ภาพที่ 17 เปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ                   49 
ภาพที่ 18 เปิดเวทีแบบมีส่วนรว่ม แนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ               49 
ภาพที่ 19 การจัดท าแผนการด าเนนิการกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คณุภาพ                                 54 
ภาพที่ 20 ประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคณุภาพ ต าบลฉมนั              56 
ภาพที่ 21 ประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคณุภาพ ต าบลมะขาม          56 
ภาพที่ 22 ประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคณุภาพ ต าบลวังแซ้ม          57 
ภาพที่ 23 ประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคณุภาพ ต าบลอ่างคีรี             57 

ภาพที่ 24 ศึกษาเรียนรูก้ารด าเนินการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากดั                      61 
ภาพที่ 25 ศึกษาเรียนรู้ การจัดการฟาร์มแหล่งผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก       61 
ภาพที่ 26 ศึกษาเรียนรู้ การจัดการคณุภาพกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก                    62 
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ภาพที่ 29 ศึกษาเรียนรู้ การจัดการคณุภาพกล้วยหอมทองในประเทศ                           65 
ภาพที่ 30 การจัดท าแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ                                        67            
ภาพที่ 31 การน าเสนอแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ                                   67 
ภาพที่ 32 เปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ                   70 
ภาพที ่33 เปิดเวทีแบบมีส่วนรว่ม พัฒนาชดุความรู้แบบบนัทึกการผลิตผลไม ้            70 
ภาพที่ 34 กรอบแนวทางการสร้างจิตส านกึการผลิตผลไมคุ้ณภาพ                               76 
ภาพที่ 35 กรอบแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ                                       77 
ภาพที่ 36 กรอบแนวทางการขับเคล่ือนเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ                   77 
ภาพที่ 37 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แนวการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ              85 
ภาพที่ 38 การเจรจาการค้า เพื่อขยายช่องทางการตลาดเป้าหมายใหม่                           93 
ภาพที่ 39 กรอบแนวทางการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้                                            97 
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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 

  
โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน “เครือข่ายคุณค่าผลไม้” โดยทีมวิจัยโครงการ

เครือข่ายคุณค่าผลไม้ ผ่านสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) การด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบการท า
สวนผลไม้คุณภาพ ภายใต้เครือข่ายของสหกรณ์การเกษตร เชื่อมโยงสู่เครือข่ายธุรกิจผลไม้ ภายใต้
โซ่อุปทานที่มีสหกรณ์เป็นแม่ข่ายที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้อย่างยั่งยืน         
โดยมุ่งไปที่การสร้างจิตส านกึให้เกษตรกรสมาชิกและสหกรณ์การเกษตรตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้กรอบคิดการวิจัยในการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดเป็น “เครือข่ายการเรียนรู้” ที่สามารถกระตุ้นให้
เกษตรกรสมาชิกเกิดแนวคิด ทัศนคติ และจิตส านึกใหม่ในการท าสวนผลไม้คุณภาพ ส่งผลให้เกิด
การรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพในพื้นที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 4 ต าบลน าร่อง จ านวน 4 กลุ่มผู้ผลิต 
รวมเกษตรกรสมาชิก 73 คน ภายใต้สังกัดสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด นอกจากนี้             
ยังสามารถสร้างระบบธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรได้ทั้งในระดับต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า ซึ่งทั้งหมดเป็นผลลัพธ์ที่เป็นต้นแบบธุรกิจเครือข่ายผลไม้เชิงคุณค่า และการค้าที่เป็น
ธรรมต่อผู้บริโภค คู่ค้า และเกษตรกรสมาชิกผู้ผลิต น าไปสู่การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง 

การด าเนินการวิจัยในระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนเวทีแห่งการเรียนรู้      
เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ให้เกิด
ความเข้มแข็งทั้งทางด้านการพัฒนาการผลิต และการพัฒนาช่องทางการตลาดผลไม้ ภายใต้      
กรอบคิดการวิจัยในการขยายผลการรวมกลุ่มไปยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด ซึ่งมีพื้นที่
ด าเนินการเชื่อมต่อกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด ที่ เป็นโมเดลต้นแบบ เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยการน าเอาชุดความรู้ตัวแบบการท าสวนผลไม้คุณภาพตาม
แนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ สร้างเป็นเครือข่ายเวทีแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาการ
ผลิตเชื่อมโยงสู่การวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกัน น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหกรณ์การเกษตรทั้ง 2 แห่ง 
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ซึ่งในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ทีมวิจัย ยังมุ่งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการ
รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลด้านต่างๆ มาวิเคราะห์และน าไปใช้ประโยชน์  เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิต การวางแผนการผลิตพืชหลักและพืชรองหรือพืชเสริมเพิ่ม
รายได้ ภายใต้กรอบคิดที่เร่ิมจากรวมกลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยๆ ขยายเครือข่ายการเรียนรู้สู่          
การแบ่งปันให้กว้างขวาง เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน สามารถปรับตัว
ให้ก้าวทันพลวัฒน์ของตลาดการค้าเสรีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีสหกรณ์การเกษตร
เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน 

การด าเนินการวิจัย ได้ก าหนดออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้กลไกของ
สหกรณ์การเกษตร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภายใต้ตลาดการค้าเสรีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

2. เพื่อขยายผลการด าเนินธุรกิจเครือข่ายคุณค่าผลไม้  สู่ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศให้สอดคล้องกับการผลิตของชาวสวนผลไม้ ภายใต้ภาคีเครือข่าย 

3. เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภายใต้ตลาด
การค้าเสรี 

การด าเนินการวิจัยในระยะที่ 2 สิ่งที่เราร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลัง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในอาชีพเกษตรกร และความยั่งยืนของสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจอย่างมั่นคงถาวรนั้น การด าเนินงานคร้ังนี้  เรายึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เร่ิมจากกลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยๆ ขยายเครือข่ายให้กว้างขวาง ให้ความส าคัญในการ
แบ่งปันความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บนแนวทางของคน
สหกรณ์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เกิดมิตรไมตรีเกื้อหนุน แบ่งปัน  สู่การสร้างสังคมเกษตรกร     
สิ่งส าคัญคือ การสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร ที่มีบทบาทส าคัญในการผลิตผลไม้
คุณภาพ สู่ผู้บริโภค “บทแนวทางการค้าที่เป็นธรรม” ซึ่งได้ถอดบทเรียนจากการเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลง เกิดการยอมรับ น าสู่การปรับประยุกตใ์ช้ตามศักยภาพของแต่ละฝ่าย จนเกิดเป็นความรู้
ที่หลากหลาย เพื่อน ามาสรุปเป็นรูปแบบสู่การปฏิบัติ สามารถเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด้านการผลิตของเกษตรกรสมาชิก ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านการตลาดของ
สหกรณก์ารเกษตร ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ 
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กิจกรรมที่ 1: การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อช้ีแจงสร้างความเข้าใจใน
แนวทางการด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 ระหว่างนักวิจัยและสหกรณ์การเกษตรแม่ข่าย  

ทีมวิจัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์การเกษตรทั้ง 2 แห่ง 
ซึ่งเป็นเป้าหมายในการต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนเวทีแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการวิจัย
การเชื่อมโยงโซ่อุปทาน “เครือข่ายคุณค่าผลไม้” เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
ด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการวิจัย
ก่อนเดินทางร่วมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมท่ี 1 

ผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมเตรียมความพร้อม ท าให้สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ 
จ ากัด ตระหนักถึงความส าเร็จที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินการวิจัยระยะที่ 1 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ       
ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นส่วนหน่ึงของสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจ าปี 2552 เกิดความร่วมมือ ร่วมใจพร้อมที่จะร่วมเดินทาง
กับงานวิจัยในระยะที่ 2 เพื่อเป็นการต่อยอดให้เกิดความมั่งคงในอาชีพเกษตรกรของเกษตรกร
สมาชิก และความยั่งยืนในการพัฒนาธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ โดยมอบหมายให้นางสุรางค์ 
พุ่มโพธิ์ทอง ต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง       
4 กลุ่ม ร่วมด าเนินการวิจัยในระยะที่ 2 ร่วมกับทีมวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ เพื่อให้   
สามารถด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้ 

ผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมเตรียมความพร้อม ท าให้สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด     
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพของเกษตรกรสมาชิก ตามกรอบคิด/
กรอบแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ตัวแบบการท าสวนผลไม้คุณภาพ ซึ่งเป็นชุดความรู้
ที่ได้จากการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ที่มีสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด เป็นโมเดลต้นแบบ     
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรสมาชิกและสหกรณ์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
มีมติให้สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด เข้าร่วมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2      
โดยหมายมอบให้นางวิภาภรณ์ ผลมาก ต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  และนางชไมพร แสงสด          
ต าแหน่งรองประธานกรรมการ ฝ่ายธุรกิจรวบรวมผลิตผล เป็นผู้ประสานงานและร่วมด าเนินการ
วิจัยในระยะที่ 2 ร่วมกับทีมวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้  เพื่อให้สามารถด าเนินการให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้ 
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กิจกรรมที่ 2: การสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ โดยการน าเอารูปแบบการรวมกลุ่ม
ขยายผลชุดความรู้ไปยัง สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด 

ทีมวิจัย ได้ด าเนินการวิจัยกิจกรรมที่ 2 ใน 3 กิจกรรมย่อย มีรายละเอียดดังนี ้

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 การส ารวจและคัดสรรเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด และส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
ด าเนินการส ารวจและคัดสรรเกษตรกรสมาชิกที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการ
รวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
แบบมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ชี้แจงและสร้างความเข้าใจใน   
กรอบคิด/กรอบแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพเชื่อมโยงสู่เครือข่ายธุรกิจรวบรวมผลไม้
ของสหกรณ์ที่มีสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน ภายใต้การ
เชื่อมโยงโซ่อุปทานที่มีสหกรณ์การเกษตรเป็นแม่ข่าย ตลอดจนค้นหาปัญหาอุปสรรคในการท าสวน
ผลไม้คุณภาพ และความต้องการในการรวมกลุ่มตามแนวทางสหกรณ์ ด้วยกระบวนการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้การขยายผลชุดความรู้ตัวแบบการท าสวน
ผลไม้คุณภาพ จากโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 1 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 

ผลที่เกิดขึ้นจากการส ารวจและคัดสรรเกษตรกรสมาชิกที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์
และกรอบแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ ท าให้สามารถ
ก าหนดคุณลักษณะส าคัญ ได้ดังนี ้

1) คุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ด าเนินการ ก าหนดออกเป็น 4 ต าบลน าร่อง 
ได้แก่ (1) ต าบลฉมัน (2) ต าบลมะขาม (3) ต าบลวังแซ้ม (4) ต าบลอ่างคีรี 

2) คุณลักษณะทางพฤติกรรมการผลิตผลไม้ในพื้นที่ด าเนินการ ได้แก่ มังคุด  

ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท าให้เกษตรกรสมาชิก
ตระหนักคิดและเห็นคุณค่าความส าคัญในตนเอง เกิดการร่วมคิด ร่วมท า สมัครใจพร้อมที่จะร่วม
เดินทางไปด้วยกัน เห็นถึงความส าคัญของการรวมกลุ่มตามแนวทางสหกรณ์ ด้วยการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิด
การรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพจากความต้องการที่แท้จริง ในพื้นที่ด าเนินการ 4 ต าบลน าร่อง     
รวม 4 กลุ่ม เกษตรกรสมาชิกทั้งสิ้น 66 คน มีรายละเอียดดังน้ี  
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รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 

1) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลฉมัน      เกษตรกรสมาชิกจ านวน   28 คน             
2) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลมะขาม   เกษตรกรสมาชิกจ านวน   14 คน 
3) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลวังแซ้ม   เกษตรกรสมาชิกจ านวน   12 คน 
4) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลอ่างคีรี    เกษตรกรสมาชิกจ านวน   12 คน 

 
รูปที่ 1 แผนที่ตั้งกลุ่มผู้ผลิตผลไมคุ้ณภาพ สังกดัสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด 

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 การเพิ่มพูนองค์ความรู้ โดยการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงน าไปสู่การปฏิบัติจริง  

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด และส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
น าคณะผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 4 กลุ่ม ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด ผู้แทน
ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัด (สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี, สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง, 
สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ และสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด ) เจ้าหน้าที่ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ทีมวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 45 คน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงด้านการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต การพัฒนาการผลิตและการตลาด
สินค้าคุณภาพ ตามกรอบแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านราง   
สีหมอก จ ากัด จังหวัดราชบุรี และสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้น าไปสู่การปฏิบัติจริง 
โดยมีประเด็นส าคัญการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
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รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 

1) การด าเนินงานกลุ่มผู้ผลิตตามแนวทางสหกรณ์  
2) การส่งเสริมสนับสนุนของสหกรณ์ต้นสังกัด 
3) การจัดการฟาร์มแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ 
4) การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ 
5) การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 

ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ท าให้เกษตรกร
สมาชิกเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต และการเชื่อมโยง
เครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้
น าไปสู่การปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อ เป็นแนว
ทางการด าเนินการของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และการขับเคลื่อนของสหกรณ์การเกษตรแม่ข่าย 
ส่งผลให้เกิดความตระหนักคิดและเห็นความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน มีรายละเอียดประเด็นส าคัญดังนี ้

1) เกิดจิตส านึกใหม่และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการรวมพลังและพัฒนา
กลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า “การช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตามหลักการสหกรณ์จะน าไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม”  

2) เกิดความตระหนักคิดและเห็นความส าคัญในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้เกษตรกร
สมาชิกมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ ให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกและชุมชน 

3) เกิดการเรียนรู้และให้ความส าคัญในการสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกมีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการฟาร์มแหล่งผลิต การผลิตสินค้ามาตรฐานและปลอดภัย ภายใต้ระบบ GAP 
ตลอดจนการพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 

4)  เกิดการเรียนรู้และมั่นใจในโอกาสและแนวโน้มทิศทางการตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพ ภายใต้แนวคิดการตลาดน าการผลิต สู่การวางแผนพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ              
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 

5) เกิดการเรียนรู้แนวคิดและแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและ
การตลาดระหว่างกัน มุ่งเน้นให้สมาชิกเห็นประโยชน์และความส าคัญของการจดบันทึกข้อมูลด้าน
การผลิตและข้อมูลการจ าหน่ายผลไม้  เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนการผลิตและ
การตลาดร่วมกัน 
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รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 

กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 เปิดเวทีแบบมีส่วนร่วม สรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษาเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง เพื่อจัดท าแผนการด าเนินการกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด และส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
จัด เวทีแบบมีส่วนร่วม สรุปและสัง เคราะห์ผลการศึ กษาเ รียนรู้ผ่ านประสบการณ์ตรง                   
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดท าแผนการด าเนินการกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ตามกรอบแนว
ทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของกลุ่ม โดยการ
เปิดเวทีระดมความคิดในการจัดท าแผนการพัฒนา กลุ่มน าไปสู่การปฏิบัติจ ริงได้อย่ าง                      
มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ ภายใต้กลไกของสหกรณ์การเกษตร  

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 

ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเวทีระดมความคิด ท าให้สามารถก าหนดเป้าหมายร่วมในการ
จัดท าแผนงานการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาการผลิตผลไม้ การพัฒนาช่องทางการตลาดผล
และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม ตลอดจนการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ รวมถึงให้ความส าคัญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพทั้ง 4 กลุ่ม จะน าไปสู่การปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ สามารถสรุปผลการจัดท า
แผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาด   ซึ่งมีความแตกต่าง
กันตามศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของทุกคนในกลุ่ม 

สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด ได้เสนอแผนการด าเนินงานกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
ผ่านส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาด
ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ (กลุ่มพื้นฐาน) กลุ่มละ 40,000 บาท รวม 4 กลุ่ม เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 160,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ ให้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามแผนงาน/โครงการที่ต้ังไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลฉมัน       กิจกรรมการจัดหาปัจจัยการผลิต 
2) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลมะขาม    กิจกรรมการผลิตพืชรอง (มะละกอ) 
3) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลวังแซ้ม    กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
4) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลอ่างคีรี     กิจกรรมการจัดหาปัจจัยการผลิต 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 การจัดประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้ภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด และส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
ลงพื้นที่จัดประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานกลุ่ม
ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพตามแผนงาน/โครงการระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ด าเนินการใน
พื้นที่อ าเภอมะขาม รวม 4 ต าบลน าร่อง จ านวน 4 กลุ่มเป้าหมาย  

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการด าเนินงานกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ การพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพและการพัฒนา
ช่องทางการตลาด สามารถถอดบทเรียนได้ดังนี ้

1. การด าเนินการด้านการผลิต 
1.1) การเพิ่มพูนองค์ความรู้ในกระบวนการจัดการคุณภาพผลไม้ให้แก่สมาชิก 
1.2) การส่งเสริมให้สมาชิกมีการจดบันทึกข้อมูลด้านการผลิต อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน

การผลิต ประวัติการผลิต สถานการณ์ผลผลิต และปัญหาอุปสรรคในการผลิตผลไม้ 
1.3) การวางแผนการผลิตร่วมกัน โดยการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการผลิต ประวัติการ

ผลิต สถานการณ์ผลผลิต และปัญหาอุปสรรคในการผลิตผลไม้ของสมาชิก เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การผลิตในการวางแผนการผลิต 

1.4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการผลิต เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด 
1.5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลจากองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้านการ

ผลิตและการตลาดระหว่างกัน เพื่อร่วมคิด ร่วมแก้ไข และร่วมพัฒนา โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

2. การด าเนินการด้านการตลาด 
2.1) การเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการตลาด/ทิศทางการตลาดผลไม้คุณภาพ  
2.2) การร่วมกันวางแผนการตลาด โดยการจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานการผลิตผลไม้ 

ตารางช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว และปริมาณการผลผลิตในแต่ละช่วง เพื่อรวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลปริมาณผลผลิตในการวางแผนการตลาด  

2.3) การส่งเสริมให้สมาชิกมีการจดบันทึกข้อมูลด้านการตลาด อาทิ ข้อมูลการ
จ าหน่ายผลไม้ ช่องทางการจัดจ าหน่าย สถานการณ์ราคา และปัญหา อุปสรรคในการจ าหน่ายผลไม้
ของสมาชิก 

2.4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการตลาด เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด 
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กิจกรรมที่ 3: การขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ให้สามารถยืนหยัด
เผชิญหน้ากับตลาดการค้าเสรีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ทีมวิจัยได้ด าเนินกิจกรรมที่ 3 โดยก าหนดออกเป็น 9 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 การเพิ่มพูนองค์ความรู้ โดยการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ด้านการวางแผนการผลิต และการแสวงหาช่องทางการตลาดท้ังในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด และส านักงานสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี น าคณะผู้แทนสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 4 กลุ่ม เจ้าหน้าที่
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ทีมวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 45 คน ศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงด้านการบริหารจัดการการผลิตและช่องทางการตลาดกล้วยหอมทอง   
ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี และหจก.เกศนีย์ ฟรุตส์ จังหวัดปทุมธานี    
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนผลิตพืชรองเพิ่มพูนรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ   
เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับประยุกต์น าไปใช้สู่การปฏิบัติจริง ภายใต้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินการของภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 

ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ท าให้สามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้
การบริหารจัดการกล้วยหอมทองทั้งระบบ น ามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพแต่ละกลุ่ม มีประเด็นส าคัญดังนี ้

1) การส่งเสริมการผลิตและการจัดการคุณภาพกล้วยหอมทอง 
2) การบริหารจัดการจุดรวบรวมกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก 
3) โอกาสและทิศทางการตลาดกล้วยหอมทองทั้งในและต่างประเทศ 
4) การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 เปิดเวทีแบบมีส่วนร่วม สรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษาเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง เพื่อจัดท าแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด และส านักงานสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี จัดเวทีแบบมีส่วนร่วม สรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง       
เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
ตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ โดยการเปิดเวที
ระดมความคิดในการจัดท าแผนการพัฒนา น าไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้
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เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้กลไก
ของสหกรณ์การเกษตร โดยเป้าหมายเข้าร่วมเวทีฯ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 4 กลุ่ม 
ผู้แทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ทีมวิจัยและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 

ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเวทีระดมความคิด ท าให้สามารถก าหนดเป้าหมายร่วมในการ
จัดท าแผนงานโครงการการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาการผลิตผลไม้ การพัฒนาช่องทาง
การตลาดผลและการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม ตลอดจนการเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ รวมถึงให้ความส าคัญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแผนการ
พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 4 กลุ่ม จะน าไปสู่การปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ สามารถ
สรุปผลการจัดท าแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาด    
ซึ่งมีความแตกต่างกันตามศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของทุกคนในกลุ่ม  

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด ได้เสนอแผนงาน/โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ ผ่านส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนจ่ายขาด ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ (กลุ่มพื้นฐานและกลุ่มต่อยอด)          
กลุ่มละ 80,000 บาท รวม 4 กลุ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการเพิ่ม
เพิ่มขีดความสามารถการด าเนินงานกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ให้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตาม
แผนงาน/โครงการที่ต้ังไว้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลชากไทย  
แผนงาน-โครงการพัฒนาการผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก 

2) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลตะเคียนทอง 
แผนงาน-โครงการรวบรวมรวมมังคุดคุณภาพเพื่อขยายช่องทางการตลาด 

3) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลพลวง 
แผนงาน-โครงการพัฒนามังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก 

4) กลุ่มผู้ผลิตเงาะคุณภาพ ต าบลคลองพลู 
แผนงาน-โครงการพัฒนาการผลิตเงาะคุณภาพเพื่อขยายช่องทางการตลาด 
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กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดท าฐานข้อมูล
การผลติผลไม้ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด  และส านักงานสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดท าฐานข้อมูลการผลิต
ผลไม้ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์
การเกษตร เพื่อใช้เป็นชุดความรู้ในการปฏิบัติงานของเกษตรกรสมาชิก มุ่งเน้นให้เกษตรกรสมาชิก
มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการจดบันทึกข้อมูลการผลิตและข้อมูลการจ าหน่าย
ผลไม้ สามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต เพื่อพัฒนาการผลิตผลไม้
คุณภาพ รวมถึงการวางแผนการตลาด เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดร่วมกัน           

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 3.3  

ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้เกษตรกรสมาชิกเห็นประโยชน์และ
ให้ความส าคัญของการจดบันทึกข้อมูลด้านต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแบบบันทึกข้อมูลการผลิตผลไม้ต่างๆ และข้อมูลการจ าหน่ายจากความต้องการที่
แท้จริงของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ เพื่อเป็นชุดความรู้ในการปฏิบัติงานของเกษตรกรสมาชิก 
รวมถึงน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดผลไม้ของเครือข่าย
กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถพัฒนาแบบบันทึกข้อมูลการผลิตและ
แบบบันทึกข้อมูลการจ าหน่าย รวมทั้งสิ้น 4 แบบ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานการผลิตผลไม้ ใช้ในการส ารวจข้อมูลพื้นฐานการผลไม้
ของเกษตรกรสมาชิก เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การลงทุน และประมาณ
การณ์ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ โดยก าหนดออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ 

1.1) จดบันทึกข้อมูลทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานการผลิตผลไม้ของสมาชิก  
1.2) จดบันทึกข้อมูลต้นทุนรวมในปีการผลิตที่ผ่านมา  
1.3) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์วางแผนการผลิตและแผนการตลาด 

2. แบบบันทึกประวัติการผลิตผลไม้ ใช้ในการบันทึกกิจกรรมงานที่ปฏิบัติของเกษตรกร
สมาชิก สถานการณ์ปัญหาที่พบ วิธีการปฏิบัติ เหตุผลที่ใช้ปัจจัยการผลิต เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์วางแผนการผลิต การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตในแต่ละพื้นที่ 
รวมถึงการตัดสินใจในการวางแผนลงทุน โดยก าหนดออกเป็น 4 กิจกรรมดังนี้ 

2.1) จดบันทึกข้อมูลการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตัดแต่งช่อผล และการให้น้ า 
2.2) จดบันทึกข้อมูลการใช้ปุ๋ย ฮอร์โมนพืช และต้นทุน 
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2.3) จดบันทึกการใช้สารป้องกันก าจัดโรค แมลง วัชพืช และต้นทุน 
2.4) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. แบบบันทึกสถานการณ์การผลิต ใช้ในการบันทึกติดตามสถานการณ์การผลิต สภาวะ
อากาศ (ภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝน) ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์การผลิตผลไม้ ซึ่งก าหนดช่วง
ระยะเวลาสถานการณ์การผลิตมังคุดและเงาะ ออกเป็น 11 และ 9 ช่วงตามล าดับ เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและคาดการณ์ประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด โดยก าหนด
ออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ 

3.1) จดบันทึกติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาวะอากาศ 
3.2) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินผลสถานการณ์การผลิต 
3.3) น าข้อมูลที่ได้ใช้ในการวางแผนการเก็บเกี่ยวและแผนการตลาด 

4. แบบบันทึกข้อมูลการจ าหน่ายผลไม้ ใช้ในการบันทึกผลการจ าหน่ายผลไม้ในแต่ละ
ช่องทางการตลาดของเกษตรกรสมาชิก ทั้งข้อมูลด้านปริมาณและราคา  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และสถานการณ์ราคาในแต่ละช่วงเวลา น าสู่การตัดสินใจในการ
วางแผนพัฒนาการผลิตผลไม้ โดยก าหนดออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ 

4.1) จดบันทึกข้อมูลปริมาณการจ าหน่ายและราคาที่ได้รับในแต่ละช่องทางการตลาด 
4.2) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ตลาด/สถานการณ์ราคา 
4.3) น าสู่การตัดสินใจในการวางแผนการผลิตผลไม้ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแต่ละเป้าหมาย 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.4 การจัดท าฐานข้อมูลการผลิตและข้อมูลการตลาดของภาคีเครือข่าย 

ทีมวิจัย ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และสหกรณ์การเกษตรแม่ข่ายทั้ง 2 
แห่ง จัดท าฐานข้อมูลการผลิตผลไม้ของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 8 กลุ่ม มุ่งเน้นให้เกษตรกร
สมาชิกน าชุดความรู้แบบบันทึกต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน โดยให้ความส าคัญกับการ
ส ารวจและจดบันทึกข้อมูลด้านการผลิตและข้อมูลการจ าหน่ายผลไม้ เป็นเป้าหมายหลัก ในการ
รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลการผลิตและข้อมูลการจ าหน่ายผลไม้ของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
ภายใต้ภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 3.4  

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดท าฐานข้อมูลการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 8 กลุ่ม    
ท าให้เกษตรกรสมาชิกเห็นประโยชน์และให้ความส าคัญในการส ารวจและจดบันทึกข้อมูลด้านการ
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ผลิตและข้อมูลการจ าหน่ายผลไม้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากแบบบันทึกข้อมูล
ด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเกษตรกรสมาชิก และการขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่ม
ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ  

จากการส ารวจและจดบันทึกข้อมูล ตามแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานการผลิตผลไม้ ท าให้
เกษตรกรสมาชิกสามารถคาดการณ์ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน จากการประมาณ
การปริมาณผลผลิตต่อต้นในแต่ละช่วงอายุผลไม้ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูล
พื้นฐานการผลิตผลไม้ของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ น ามาใช้ในการวางแผนการผลิตและ
แผนการตลาดร่วมกับสหกรณก์ารเกษตรแม่ข่าย  

จากการประเมินสถานการณ์การผลิตและการปฏิบัติงาน ตามแบบบันทึกข้อมูลประวัติ
การผลิตผลไม้ และแบบบันทึกข้อมูลสถานการณ์การผลิต ท าให้เกษตรกรสมาชิกสามารถวิเคราะห์
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงระยะเวลาการผลิต รวมถึงคาดการณ์สถานการณ์ผลผลิตที่จะ
ออกสู่ตลาด น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการผลิต แผนการใช้ปัจจัยการผลิต รวมถึงแผนการ
ใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยว รวบรวมข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลสถานการณ์การผลิตของ
เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ น ามาใช้ในการวางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิตและแผนการ
ลงทุนร่วมกับสหกรณ์การเกษตรแม่ข่าย  

จากการประเมินสถานการณ์ตลาดและราคา ตามแบบบันทึกข้อมูลการจ าหน่าย ท าให้
เกษตรกรสามารถเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลัง รวบรวมข้อมูลที่ได้ เชื่อมโยงฐานข้อมูล
การตลาดของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ น ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนการผลิตผลไม้ให้
สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาความต้องการของตลาดแต่ละเป้าหมาย 

ตารางท่ี 1 ประมาณการปริมาณผลผลิตต่อต้นในแต่ละช่วงอายุผลไม้ 

ที่มา: เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกุฏ จ ากัด จันทบุรี 

ผลไม้ 
จ านวน
ต้น 
ต่อไร ่

  ประมาณการปริมาณผลผลิตต่อต้นในแต่ละช่วงอายุผลไม้ 
ช่วงอายุผลไม้ปีที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

มังคุด 
20/ไร่ 

เพาะ
กล้า 

ปลูกลงแปลง 10กก. 30 กก. 60 กก. 90 กก. 

เงาะ 
30/ไร่ 

 ปลูก 
 

30กก. 50กก. 100 กก. 150 กก. 200 กก. 
 

ลองกอง 

35/ไร่ 
 ปลูกลง 

แปลง 
15 กก. 30 กก. 40 กก. 50 กก. 
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จากการเก็บข้อมูลด้านการตลาด ท าให้เกิดการพัฒนาช่องทางการตลาดมังคุดคุณภาพใน
ตลาดเป้าหมายต่างๆ โดยในปี 2553 สามารถจ าหน่ายมังคุดผ่านช่องทางการตลาดของสหกรณ์
การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด รวมปริมาณทั้งสิ้น 114 ตัน มูลค่า 2.19 ล้านบาท ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 28 ตัน คิดเป็น 25% โดยมีสัดส่วนปริมาณมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก (ตลาดจีน) 
ปริมาณ 67 ตัน คิดเป็น 134% เทียบกับเป้าหมาย 50 ตันและคิดเป็น 59% เทียบกับแผนตัวชี้วัด 
60% ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 19 ตัน คิดเป็น 17% และมีปริมาณการจ าหน่ายมังคุด
ภายในประเทศ ปริมาณ 47 ตัน คิดเป็น 41%  

สัดส่วนมังคดุคณุภาพเพ่ือการส่งออก เปรียบเทียบปี 52/53 

กลุ่มเครือขา่ยผู้ผลิตมังคดุคณุภาพ ต าบลชากไทย
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ที่มา: ผลการรวบรวมและจ าหน่ายมังคุด ปี 2553 สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด 

นอกจากนี้ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ ต าบลพลวง ต าบลตะเคียนทอง และต าบลคลองพลู โดยการรวมกันจ าหน่ายมังคุด เงาะ    
ไปยังตลาดต่างประเทศ ผ่านช่องทางการตลาดของบริษัท เค.ซี.เฟร็ช จ ากัด (ตลาดญ่ีปุ่น) ซึ่งสามารถ
จ าหน่ายผลผลิตที่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าน าเข้าประเทศยุโรป เป็นมังคุด          
ปริมาณ 1,330 กิโลกรัม มูลค่า 56,000 บาท  เงาะ ปริมาณ 2,000 กิโลกรัม มูลค่า 38,000 บาท      
รวมทั้งสิ้นปริมาณ 3,330 กิโลกรัม มูลค่า 94,000 บาท 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.5 เปิดเวทีถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางการปฏิบัติ         
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร ให้สามารถยืนหยัดในสภาวะท่ีตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด และกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ   
ปรับประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ซึ่งให้ความส าคัญในการ
วางแผนผลิตพืชรอง เพิ่มพูนรายได้ สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและเกษตรกรสมาชิก 
สามารถเชื่อมโยงถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่เครือข่ายกลุ่มผลิตผลไม้คุณภาพต่างพื้นที่ เกิดสังคมแห่ง

56% 

44% 

59% 

41% 

114 

86 
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การเรียนรู้และแบ่งปัน น าไปสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้สามารถยืนหยัดในสภาวะที่ตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันพบว่า  ปัญหาแรงงานเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ เกษตรกรผู้ผลิตต้องเผชิญ 
นอกเหนือจากปัญหาค่าแรงงาน ยังมีปัจจัยการขาดแคลนแรงงานในท้องถิ่น ความไม่มั่นคงในอาชีพ
ของแรงงานภาคการเกษตร เร่ืองนี้เป็นเร่ืองใหญ่ หากเกษตรกรชาวสวนไม่สามารถสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้แก่คนงาน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่เจ้าของสวนต้องร่วมกันแก้ไขด้วย เพราะหาก
หมดฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้หลักแล้ว คนงานไม่มีงานท า ไม่มีรายได้ เขาก็อยู่ไม่ได้ เราจึงต้องให้
ความส าคัญในการวางแผนผลิตพืชรอง เพื่อให้คนงานมีงานท าตลอดทั้งปี การด าเนินการวิจัยใน
ระยะที่ 2 จึงได้ให้ความส าคัญกับการปลูกพืชหลัก และพืชรอง 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมที่ 3.5  

ผลที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียน ทีมวิจัย ได้ค้นพบทายาทเกษตรกรต้นแบบในการน า
ร่องด าเนินการปลูกพืชรอง คือ คุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ (เลขานุการกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตมังคุด
คุณภาพต าบลชากไทย) ในการปรับประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ รับจากการศึกษาเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง มาใช้ในการวางแผนผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก ในระหว่างแปลงผลิต
พืชหลัก เพื่อปลูกเป็นพืชรอง เพิ่มพูนรายได้ สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยให้
ความส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต การปฏิบัติงานแปลง 
เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจลงทุน โดยได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายกลุ่มผลิต
ผลไม้คุณภาพ เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน น าไปสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้สามารถยืนหยัดใน
สภาวะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง “ท าอย่างไรอาชีพเกษตรกรจะมีความมั่นคง” มุ่งเน้นให้ตระหนัก
คิดและเห็นความส าคัญในสืบทอดอาชีพการท าสวนผลไม้จากรุ่นสู่รุ่น สร้างความมั่นใจในอาชีพ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้แก่ทายาทเกษตรกร โดยวุฒิชัย ได้ท าการถอดบทเรียนในการวางแผนการ
ผลิตกล้วยไข่และจัดท าฐานข้อมูลการผลิตเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน  

ตารางท่ี 2 ตารางข้อมูลเปรียบเทียบแผนการผลิตกล้วยไข่ ปีท่ี 1 และ 2 

     
ปีที ่

จ านวน 
ปลูก 
(ต้น) 

ต้นทุน
รวม   
(บาท) 

จ านวน
เก็บเกี่ยว     
(ต้น) 

ต้นทุน    
ต่อต้น 
(บาท) 

ปริมาณ 
ผลผลิต
(กก.) 

มูลค่า 
ผลผลิต
(บาท) 

ก าไร   
รวม 
(บาท) 

ก าไร  
ต่อต้น 
(บาท) 

1 1,472 95,782 1,094 87.55 5,932 109,630 13,848 12.66 

2/1 1,472 82,328 1,094 75.25 5,932 109,630 27,302 24.96 

2/2 2,460 82,328 1,828 45.04 9,944 183,765 101,437 55.49 
ที่มา; กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลชากไทย จันทบุรี 
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จากตารางที่ 2 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกล้วยไข่ในปี่ที่ 1 พบว่า ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนต่ าและมีต้นทุนการผลิตสูง แต่กล้วยไข่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 3-4 ปี ดังนั้นเมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลแผนการผลิตในปีที่ 2 ทั้ง 2 แผน (2/1 และ 2/2) พบว่า 

1) แผนการผลิตปีท่ี 2/1 มีการวางแผนก าลังการผลิตเท่าเดิม แต่มีต้นทุนการผลิตรวม
ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.04 หรือมีต้นทุน 75.25 บาท ต่อต้น ลดลง 12.30 บาท ท าให้อัตราผลก าไรที่
คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น 2 เท่า หรือประมาณ 27,000 บาท หรือคิดเป็นก าไร 24.96 บาท ต่อต้น และ
คิดเป็นร้อยละ 33.16 ของต้นทุนการผลิตรวม  

2) แผนการผลิตปีท่ี 2/2 พบว่า มีการวางแผนขยายก าลังการผลิตโดยปลูกแทรก
ระหว่างแถวกับผลไม้ชนิดอ่ืน โซนพื้นที่การผลิตรวมจ านวน 2,460 ต้น ซึ่งต้นทุนการผลิตรวม
ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.04 เหมือนกัน แต่ต้นทุนต่อต้นเพียง 45.04 ลดลงถึง 42.51 บาท ท าให้อัตรา
ผลก าไรที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น 7 เท่า หรือประมาณ 100,000 บาท หรือคิดเป็น 55.49 บาท ต่อต้น 
และคิดเป็นร้อยละ 123 ของต้นทุนการผลิตรวม (ต้นทุนการผลิตรวมในปีที่ 2 จะลดลงเนื่องจากจะ
ไม่มีต้นทุนค่าหน่อพันธ์ ค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการวางระบบน้ า และค่ากระสอบห่อ) 

การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน จะท าให้
สามารถพัฒนาระบบการวางแผนการผลิตกล้วยไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตพืชเสริมไม่ใช่
เพียงเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรสมาชิก แต่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่แรงงานได้ตลอด
ทั้งปี ส่งผลให้ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้น แนวคิดการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ เกษตรกรสมาชิกจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการท า
การเกษตรเชิงธุรกิจ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.6 เปิดเวทีแบบมีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนา
กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

ทีมวิจัย ร่วมกับแกนน าเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 8 กลุ่ม ผู้แทนสหกรณ์
การเกษตรแม่ข่ายทั้ง 2 แห่ง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดเวทีแบบมีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การค้นหากรอบแนวคิด/กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพให้
สามารถยืนหยัดและเผชิญหน้ากับตลาดการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรสมาชิก ภายใต้กลไกของสหกรณ์การเกษตร ตลอดจน
เกิดชุดความรู้ส าหรับแนวทางการปฏิบัติและขยายผล 
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ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 3.6 

ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเวที โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ควบคู่ ไปกับการขยายช่องทางการตลาด 
ภายใต้สภาวะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเกษตรกรผู้ผลิตยังคงต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค การแข่งขันด้านราคาในแต่ละตลาด 
ซึ่งต่างฝ่ายต่างคาดหวังที่ได้รับการเปลี่ยนในทิศทางที่ดี การก าหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์การเกษตร ให้สามารถยืนหยัดและเผชิญหน้ากับตลาด
การค้าเสรี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ความส าคัญตั้งแต่การจัดการ
ขบวนการผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาด หัวใจส าคัญคือการจัดการ
ตลอดขบวนการผลิต การแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการผลิตและการขยายช่องทางการตลาด 
สร้างเป็นเครือข่ายแบ่งปันเกิดขึ้นบนความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง แนวคิด ทัศนคติ ความคาดหวัง
ในการประกอบอาชีพ การท างานวิจัยคร้ังนี้  หัวใจส าคัญคือต้องมีอุดมการณ์ มีการท างานอย่าง
จริงจัง มีใจที่จะเดินทางร่วมกัน ปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ท้อถอย ร่วมมือกัน บนความศรัทธา เพื่อสร้าง
อาชีพการเกษตรให้แก่ทายาทได้ภาคภูมิใจ”เกษตรกรคือคนส าคัญ ที่ผลิตอาหารที่มีคุณภาพสู่
ผู้บริโภค” ซึ่งการพัฒนาการผลิตควบคู่กับการวางแผนการปลูกพืชหลัก และพืชเสริมเพิ่มรายได้มี
การแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ
เพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น สามารถแยกผลไม้คุณภาพตามความต้องการของตลาด จึงเป็นสิ่งที่
ต้องให้ความส าคัญน ามาซึ่งการเพิ่มพูนรายได้ สามารถสรุปกรอบแนวทางการพัฒนากลุ่ มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ ดังนี้ 
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การผลิตผลไม้คุณภาพ
ภายใตร้ะบบการจัดการคุณภาพ

GAP

ผู้บริโภค
ปลอดภัย

ผู้ผลิต
ปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย

สรา้งความแตกตา่ง
ในผลไม้

สรา้งความม่ันใจ
ในคุณภาพ

ขยายช่องทาง
การตลาด

สรา้งความพึงพอใจ

เพ่ิมมูลค่าผลไม้

 
รูปท่ี 2 กรอบแนวทางการสร้างจิตส านึกการผลิตผลไม้คุณภาพ 

 

สร้างจิตส านึก
การผลิตผลไม้

ภายใต้ระบบGAP

รวมกันซื้อ
ลดต้นทุนการผลิต

รวมกันขาย
เพ่ิมศกัยภาพ

รณรงค์ฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศน์

พัฒนาการผลิต
พืชหลัก/พืชรอง/พืชเสริม

 
รูปท่ี 3 กรอบแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
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เช่ือมโยงการ

ผลิต/การตลาด

กับภาคีเครือข่าย

ช้ิน 5

เพ่ิมพูน

องค์ความรู้

และแบ่งปัน

จัดท าฐาน

ข้อมูลการผลิต

/การจ าหน่าย

ปลูกจิตส านึก

การผลิตภายใต้

ระบบGAP

ชีวิตพอเพียง

มภูีมคุ้ิมกัน

เครือข่าย
กลุ่มผู้ผลิต

ผลไม้คุณภาพ

แผนธุรกิจสินเช่ือ แผนธุรกิจการตลาด
แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต แผนกระจายสินค้า

มะขาม

Input Process Output

ข้อมูลพ้ืนฐานการผลิต

คิชฌกูฏ

 
รูปท่ี 4 กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

ในขณะเดียวกันสหกรณ์ก็ให้ความส าคัญในการให้การสนับสนุนทั้งด้านการด าเนินการ
ขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิต ทั้งด้านการพัฒนาการผลิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการแปลง
ผลิต การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและแสวงหาโอกาสในการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตทั้งจากาภครัฐ
และเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ผลิตในสังกัดสหกรณ์ โดยก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้ภายใต้สังกัดสหกรณ์  

กิจกรรมย่อยท่ี 3.7 การจัดประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้ภาคีเครือข่าย
คุณค่าผลไม้ 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเขาคิชฌกุฏ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัดและ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่จัดประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ผูกโยงเวทีเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 8 กลุ่ม สหกรณ์การเกษตรต้นสังกัดทั้ง 2 แห่ง รวมถึงภาคี
พันธมิตรร่วมเดินทางไปด้วยกัน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ
แบ่งปัน รวมพลังให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสารถ
ศักยภาพในการแข่งขัน ภายใต้ภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 
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ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมที่ 3.7 

ผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้
ภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเรียนรู้และแบ่งปันน าไปสู่การ
เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน ในพื้นที่อ าเภอเขาคิชฌกุฏ จ านวน 3 ต าบลน าร่อง รวม 3 
แห่งและพื้นที่อ าเภอมะขาม จ านวน 1 ต าบลน าร่อง รวม 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง จุดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้ง 4 แห่ง มีรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทั้งองค์ความรู้ที่เด่นชัด            
(หลักวิชาการ) และองค์ความรู้ที่ซ่อนเร้น (ภูมิปัญญา) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้และ
แบ่งปันระหว่างภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ เกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจน
บุคคลทั่วไป มีประเด็นส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี ้ 

1. จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มเครือข่าย
ผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลชากไทย เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการ
ผลิตผลไม้คุณภาพสมัยใหม่ มีประเด็นส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี ้

1.1) การจัดการการผลิตคุณภาพ เพื่อการส่งออก ภายใต้ระบบการผลิต GAP  
1.2) การจัดการทรัพยากรการผลิต เพื่อลดต้นทุนและปัญหาแรงงาน 
1.3) การวางแผนการผลิตและแผนการตลาดในพชืหลัก/พืชรอง (กล้วยไข่)  
1.4) การสร้างทายาทเกษตรกร เพื่อสืบทอดการท าการเกษตร  

2. จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้ผลิต
มังคุดคุณภาพ ต าบลตะเคียนทอง เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ
รวบรวมมังคุดคุณภาพของกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ มีประเด็นส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี ้

2.1) การรวมกันขายผลิตผล ตามวิธีการสหกรณ์ 
2.2) การบริหารจัดการจุดรวบรวมและคัดแยกมังคุด 
2.3) การพัฒนาช่องทางการตลาดมังคุดคุณภาพ 
2.4) การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องของตลาด 

3. จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้ผลิตมังคุด
คุณภาพ ต าบลพลวง เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการผลิตมังคุด
คุณภาพ ด้วยระบบการผลิต 3 ระบบ มีประเด็นส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี ้

3.1) การจัดการการผลิตคุณภาพ ภายใต้ระบบการผลิต 3 ระบบ  
3.2) การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเปรียบเทียบเชิงสถิติ 
3.3) การให้ความส าคัญกับการจดบันทึกข้อมูลการผลิต/ข้อมูลการตลาด 
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4. จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม ขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้ผลิตมังคุด
คุณภาพ ต าบลมะขาม เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการผลิตพืช
หมุนเวียนตลอดปี มีประเด็นส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี ้

4.1) การวางแผนการผลิตและแผนการตลาดในพืชหลัก/พืชรอง (มะละกอ) 
4.2) การวางแผนการผลิตพืชเสริม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ผัก) 

ผลจากการเปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการผลิต ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวคิดการวางแผนการผลิตควบคู่กับแผนการตลาด โดยให้ความส าคัญกับการจดบันทึกข้อง
มูลการผลิต น ามาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตมังคุดในฤดูกาลผลิต ปี 2554 พบว่า ในภาพรวมการ
แตกใบอ่อนของมังคุดจะแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ ช่วงเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม
ตามล าดับ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกดอก คือ สภาวะอากาศ ดังนั้น การจัดการใบอ่อนเพื่อให้
มังคุดดอกดอกตามแผนการผลิต จึงจ าเป็นต้องน าข้อมูลสถิติการออกดอกย้อนหลังมาใช้ประกอบ
ในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถคาดการณ์สถานการณ์การออกดอกของมังคุด ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ตารางคาดการณ์สถานการณ์การผลิตมังคุด (การแตกใบอ่อน/การออกดอก) 

ช่วงระยะเวลาท่ี
มังคุดแตกใบอ่อน 

ช่วงระยะเวลาท่ี    
คาดว่าจะออกดอก 

สถานการณ์การผลติ             
/ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ 

ผลกระทบที่                   
คาดว่าว่าจะเกิดขึ้น 

ช่ ว ง ร ะ ห ว่ า ง  
เ ดื อน สิ งห าคม      
(รุ่นที่ 1) 

ช่วงระห ว่าง เดื อน
กั น ย า ย น -ตุ ล า ค ม 
(นับประมาณ 45 วัน
จากช่วงแตกใบอ่อน) 

ในช่วงระหว่างการออกดอก
มังคุดจะกระทบสภาวะฝน
ตก ท าให้ไม่สามารถควบคุม
การจัดการน้ าได้ 

จะท าให้เกิดการลัดใบอ่อน
แทนการออกดอก ส่งผล
กระทบให้มังคุดจะออก
ดอกในช่วงมกราคมปี 54 

ช่ ว ง ร ะ ห ว่ า ง 
เ ดื อ นกั น ย า ย น  
(รุ่นที่ 2) 

ช่วงระห ว่าง เดื อน
ตุลาคม-พฤศจิกายน 
(นับประมาณ 45 วัน
จากช่วงแตกใบอ่อน) 

ในช่วงระหว่างการออกดอก 
มั งคุ ดจ ะกระทบสภาวะ
อากาศหนาว และมีฝนตก
ช่วงปลายฤดู (ฝนหลงฤดู) 

จะท าให้การออกดอกมี
ลั กษณะเป็นพวง  ( โป๊ ย 
เซียน) ส่งผลกระทบต่อการ
ขยายขนาดผล (ผลเล็ก) 

ช่ ว ง ร ะ ห ว่ า ง  
เ ดื อ น ตุ ล า ค ม    
(รุ่นที่ 3) 

ช่วงระห ว่าง เดื อน
พฤศจิกายน-ธันวาคม
(นับประมาณ 45 วัน
จากช่วงแตกใบอ่อน) 

ในช่วงระหว่างการออกดอก 
มังคุดจะได้รับผลกระทบ
จากสภาวะอากาศน้อยมาก 
ท าให้สามารถควบคุมการ
จัดการน้ าและออกดอกได้ 

จ ะท า ใ ห้ ก า ร ออกดอก 
เป็นไปตามแผนการผลิต 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ส า ม า ร ถ ว า ง
แผนการ เ ก็ บ เ กี่ ย วและ
แผนการตลาดได้ 

ที่มา; การเปิดเวทีแบบมีส่วนร่วมเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 2553; จันทบุรี 
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาและขยายช่องทาง
การตลาด มุ่งเน้นให้ตระหนักคิดและเห็นความส าคัญในการก าหนดตลาดเป้าหมาย สร้างโอกาส
และขยายช่องทางการตลาดไปสู่ตลาดที่แตกต่าง ขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพด้านการตลาด โดยเชื่อมโยงเครือข่ายในการรวมกันขายผลผลิต 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.8 เปิดเวทีเจรจาตลาดเป้าหมายใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด
ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายการร่วมกันขายสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า  

ทีมวิจัย ได้ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี เพื่อพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดมังคุดคุณภาพ ให้สามารถเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสู่
ตลาดทางเลือกที่แตกต่าง สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจรวบรวมผลไม้ โดยประสานงานกับ
บริษัทผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ เปิดเวทีการเจรจาการค้าระหว่างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ, สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด โดยมีเป้าหมายใน
การเจรจาการค้ากับบริษัท พี.เค. สยาม จ ากัด (PK Siam) ซึ่งเป็นผู้ผลักดันและน าเข้ามังคุดสู่ตลาด
ญ่ีปุ่นเป็นรายแรก 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 3.8  

ผลที่เกิดขึ้นจากเปิดเวทีการเจรจาการค้ากับบริษัท พี.เค.สยาม จ ากัด (PK Siam) ท าให้
ภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวโน้มของตลาดมังคุดไทยในญ่ีปุ่น ซึ่งเป็น
กลุ่มสินค้าอาหารที่มียังมีโอกาสและลู่ทางขยายตัวที่สดใส เพราะนโยบายอาหารปลอดภัย (Food 
Safety) และระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่ได้น ามาใช้อย่างแพร่หลายในสินค้าส่งออก 
ท าให้ญ่ีปุ่นมั่นใจในคุณภาพผลไม้ไทย กอปรกับปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการขยายช่องทาง
การตลาด คือ การขายสินค้าที่มีคุณภาพและคุ้มค่าเงินที่ผู้ซื้อจ่าย 

นอกจากนี้ เกษตรกรสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัดการคุณภาพมังคุดให้
ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดและกฎระเบียบการน าเข้าญ่ีปุ่น โดยขั้นตอนในการ   
รับซื้อ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดทั้งหมดจะต้องตรวจสอบด้านคุณภาพ เร่ืองปัญหาเนื้อแก้ว 
ยางไหล ด้วยการคัดแยกแบบไม่ท าลายผลด้วยวิธีการจม-ลอยในน้ าปกติ รวมทั้งการขนส่งไปยังโรง
อบไอน้ า ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของเกษตรกร จากนั้นจะผ่านกระบวนการเป่าลมร้อนให้ทั่วผลและ
สแกนเพื่อตรวจสอบคุณภาพเนื้อในผลมังคุดอย่างละเอียด ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการอบไอน้ า      
เพื่อป้องกันแมลงวันทองตามที่ประเทศญี่ปุ่นก าหนด 
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ด้านราคา เกษตรกรจะเป็นผู้เสนอราคาขาย โดยจะเป็นไปตามช่วงระยะเวลาตลอด 3 
เดือน หรือจะเป็นการก าหนดราคากลางก็ได้ บริษัทจะรับซื้อมังคุดทุกเกรด หรือคัดแยกเกรดก็ได้ 
ซึ่งโรงอบไอน้ า มีศักยภาพก าลังการผลิต 8 ตันต่อวัน ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะ
ส่งออกมังคุดไปประเทศญ่ีปุ่นคาดว่าไม่ต่ ากว่า  500 ตัน ขณะเดียวกันยังเร่งเจรจาเปิดตลาดใหม่ 
อาทิ เกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีก าลังซื้อสูง เช่นกัน ช่องทางการตลาดมีหลายระดับ ทั้งระดับครีม 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาดทั่วไป กระจายทั่วทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนตลาดภายในประเทศมีการ
เจรจากับกลุ่มเดอะมอลล์ และท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต” 

รวมถึงแนวทางการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับแผนการผลิต เชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านการตลาดด้วยการรวมกันขาย สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าและเกษตรกรสมาชิก ส่งผล
ให้เกิดโอกาสและทิศทางการตลาดมังคุดในญี่ปุ่น 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.9 การสร้างเครือข่ายการแบ่งปันแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ ภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 

ทีมวิจัย ได้ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ (เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ, สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด และส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี) เพื่อสร้างเครือข่ายการแบ่งปันองค์ความรู้ตัวแบบการท าสวนผลไม้คุณภาพ 
ตามแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ โดยการเปิดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชื่อมโยง
เครือข่ายไปยังขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวมถึงเชื่อมโยงกับขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นที่จังหวัดที่มีการผลิตผลไม้ เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน 
ภายใต้เครือข่ายคุณค่าผลไม้และการค้าที่เป็นธรรม 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 3.9  
ผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างเครือข่ายการแบ่งปัน ถ่ายทอดชุดความรู้ตัวแบบการท าสวน

ผลไม้คุณภาพ ตามแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ไปใช้ประโยชน์ในขบวนการสหกรณ์ 
เกิดจิตสาธารณะสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน ท าให้สถาบันเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกชาวสวน
ผลไม้ในพื้นที่อ าเภอนายายอามและอ าเภอขลุง เกิดความตระหนักคิดและเห็นความส าคัญ ส่งผลให้
เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตด้วยสมัครใจ สร้างเป็นเครือข่ายเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาดในพื้นที่
ดังกล่าว จ านวน 2 แห่ง ดังนี ้

1) สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จ ากัด อ าเภอนายายอาม จากการเปิดเวทีเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม รวมจ านวน 2 คร้ัง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรสมาชิก จ านวน 50 คน  
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2) กลุ่มเกษตรกรท าสวนมาบไพ อ าเภอขลุง จากการเปิดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รวมจ านวน 3 คร้ัง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรสมาชิก จ านวน 109 คน และสามารถด าเนินการ
รวบรวมและจ าหน่ายมังคุด รวมปริมาณทั้งสิ้น 297,991 กิโลกรัม เป็นมูลค่า 5,749,992 บาท 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรวมกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพในสังกัดสหกรณ์การเกษตร เพื่อพัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจ
รวบรวมผลไม้ของสถาบันเกษตร โดยสนับสนุนงบประมาณในการเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดที่มีการผลิตผลไม้ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฏร์ธานี น าคณะเกษตรกร 
สหกรณ์ /กลุ่ม เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี  พังงา
นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม 8 จังหวัด จ านวน 50 คน ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ ภายใต้
โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร 

2) ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ น าคณะเกษตรกร สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน พะเยา ล าพูน ล าปาง 
ก าแพงเพชร ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครสีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด 
รวม 17 จังหวัด จ านวน 120 คน ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการผลิตผลไม้ภายใต้ระบบการ
จัดการคุณภาพ GAP พืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและปลอดภัยของสถาบัน
เกษตรกร 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากการด าเนินการโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้จังหวัดจันทบุรี ในระยะที่  1
มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการท าสวนผลไม้อย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างตัวแบบการท าสวนผลไม้
คุณภาพของเกษตรกรสมาชิก ในการพัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด ก่อให้เกิด “เครือข่ายการเรียนรู้” ชุดความรู้ที่ได้รับ สามารถกระตุ้นให้เกษตรกร
สมาชิกเกิดแนวคิด ทัศนคติ และจิตส านึกในการท าสวนผลไม้คุณภาพ ภายใต้ระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP พืช เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพในพื้นที่ 4 ต าบลน าร่อง จ านวน 4 กลุ่ม    
รวม 73 คน ตลอดจนเกิดรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด ภายใต้โซ่อุปทานที่มี
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน  

ในการด าเนินการโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ สามารถสร้างระบบธุรกิจผลไม้
ของสหกรณไ์ด้ทั้งในระดับต้นน้ า ตั้งแต่การพัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกิดการสร้างเกษตรกรคุณภาพ เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ
และการจัดการผลไม้ที่มีคุณภาพในระดับกลางน้ า เชื่อมโยงพันธมิตรกับภาคีเครือข่ายในการ
รวบรวมและจ าหน่ายผลไม้ ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการตลาดผลไม้ที่มีประสิทธิภาพทั้งตลาด
หลักและตลาดรอง จนกระทั่งในระดับปลายน้ า เชื่อมโยงพันธมิตรกับผู้ประกอบการค้าส่งออก
ผลไม้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพในตลาดต่างประเทศ        
ซึ่งทั้งหมดเป็นผลลัพธ์ที่ เป็นต้นแบบธุรกิจเครือข่ายผลไม้เชิงคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค คู่ค้า และเกษตรกรสมาชิก น าไปสู่แนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นบริบทในการส่งเสริมจากภาครัฐ ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ 
วิธีการ และคุณค่าสหกรณ์ 

ผลลัพธ์ที่โดดเด่นอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากผลลัพธ์ที่เป็นต้นแบบธุรกิจเครือข่าย
ผลไม้เชิงคุณค่าแล้ว ได้แก่ ความภาคภูมิใจของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด ที่สะท้อน
ให้เห็นว่า ปัจจุบันเกษตรกรสมาชิก มีทัศนคติที่ดีกับสหกรณ์ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่เกษตรกร
สมาชิกมักให้ความส าคัญในเร่ืองเงินทุนอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิก 
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สามารถมีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอาชีพการท าการสวนผลไม้แก่เกษตรกรสมาชิก 
ตลอดจนสามารถพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

การก้าวไปสู่นโยบายเขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า (ASEAN Free Trade Area: AFTA)      
ของประเทศไทย ตามข้อตกลงทางการค้าของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ได้เร่ิมมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ซึ่งมีสินค้าเกษตรของไทย จ านวน 23 รายการ ที่จะต้องยกเลิกโควตาและ        
ลดภาษีเป็น 0% เมื่อมองภาพเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ไทยและอาเซียนต่างก็จะได้รับประโยชน์จากการ      
เปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA แต่จะมากน้อยกว่ากันนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวของ
ภาครัฐ และภาคเอกชนในแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้า
อุปโภค บริโภคในราคาถูกลง แต่อย่างไรก็ตามการน าเข้าผลไม้จากต่างประเทศที่มีราคาถูกลง จะยังคง
ส่งผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งการลักลอบผ่านตามแนวชายแดนซึ่งยากต่อ             
การควบคุม และตรวจสอบแหล่งที่มา ท าให้เกิดผลกระทบต่อราคาผลไม้ของเกษตรกรสมาชิกได ้

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพให้ก้าวทันกับ
พลวัฒน์ของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า (AFTA) ท าให้ต้องเร่งปรับตัวเพื่อเตรียม
ความพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี อาทิ มังคุด เงาะ ทุเรียน 
จะไม่ได้รับผลกระทบในภาพรวมของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน เนื่องจากไม่ได้ถูกก าหนดเป็น
สินค้าเกษตร จ านวน 23 รายการ แต่การขับเคลื่อนให้เกษตรกรสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในสินค้า
เกษตรคุณภาพ และพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานการน าเข้าของประเทศตลาดเป้าหมาย หรือข้อกีดกันทางการค้าที่อาจส่งผลกระทบขึ้นได้
ในอนาคต ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ โดยมีสหกรณ์การเกษตร
เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางด้านการพัฒนาขบวนการผลิตและ
การพัฒนาขยายช่องทางการตลาดของผลไม้คุณภาพ ซึ่งจะท าให้สามารถปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบสหกรณ์การเกษตร  

เพื่อเป็นการต่อยอด และขยายผลการขับเคลื่อนเวทีแห่งการเรียนรู้ โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่าผลไม้ ภายใต้การค้าที่เป็นธรรม ในระยะที่ 2 จึงต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติจริง โดยการน าเอาชุดความรู้รูปแบบการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และการบริหารจัดการ
โซ่อุปทานไปสู่ภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมายในการขยายผลไปยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด 
อ าเภอมะขาม ซึ่งมีพื้นที่ด าเนินการติดต่อกัน สร้างเป็นเครือข่ายเวทีแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาและ
วางแผนการผลิตร่วมกัน น าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ ส่งผลให้เกิด
ศักยภาพทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ 
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นอกจากนั้น จะให้ความส าคัญด้านฐานข้อมูลการผลิต (ข้อมูลพื้นฐานการผลิต ข้อมูล
การตลาด และต้นทุนรวม) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวางแผนการผลิตพืช
หลัก และพืชรอง เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการจัดการ
ระบบกระจายสินค้าทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาสู่สากล 
นับเป็นการเพิ่มคุณค่าในการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร จนน าสู่การบูรณการ
ร่วมกันของทุกฝ่าย ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงานบนแนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความยั่งยืน และเกิด
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเกษตรกรสมาชิกและสหกรณ์การเกษตรอ่ืนๆ และที่ส าคัญ ระบบธุรกิจ
ที่สหกรณ์การเกษตรขับเคลื่อนร่วมกับภาคีพันธมิตรได้สะท้อนให้เห็นตัวแบบของการบริหารจัดการ
ภายใต้โซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามารถในเชิงแข่งขันภายใต้การเปิดการค้าเสรีอาเซียนที่
ประเทศไทยก าลังเผชิญหน้า 

2. ค าถามของการวิจัย 
2.1 การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ให้สามารถยืนหยัด และเผชิญหน้ากับตลาด

การค้าเสรีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ควรด าเนินการอย่างไร 
2.2 การวางแผนธุรกิจของเครือข่ายคุณค่าผลไม้สู่ตลาด ให้สอดคล้องกับการผลิต

ของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภายใต้ภาคีเครือข่าย ควรท าอย่างไร 
2.3 นโยบายรัฐ ในการสนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภายใต้ตลาดการค้าเสรี

ควรเป็นอย่างไร 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.1 เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้กลไกของ

สหกรณ์การเกษตร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภายใต้ตลาดการค้าเสรีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

3.2 เพื่อขยายผลการด าเนินธุรกิจเครือข่ายคุณค่าผลไม้ สู่ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับการผลิตของชาวสวนผลไม้ ภายใต้ภาคีเครือข่าย 

3.3 เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายรัฐ ในการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภายใต้
ตลาดการค้าเสรี 

4. ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 
    4.1 ชุดความรู้ ส าหรับแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ     

เพื่อการประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้อย่างยั่งยืน 
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4.2 เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริงและ
การขยายผลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

4.3 เกิดตัวแบบการด าเนินธุรกิจของเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ภายใต้โซ่อุปทานที่       
สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และผู้ประกอบการ ในการกระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค 

 

5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
5.1 ช่วยลดปัญหาผลไม้ราคาตกต่ า และขายไม่ได้ ในช่วงฤดูกาล 
5.2 เกิดเป็นระบบธุรกิจผลไม้ ระหว่างภาคีพันธมิตรในภูมิภาคต่างๆ ที่มีการ

ประสานความร่วมมือในเชิงธุรกิจมากขึ้น 
5.3 เพิ่มคุณค่า และบทบาทในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ ในการเป็นช่องทางการตลาด

ของเกษตรกรรายย่อย ให้กว้างขวางขึ้น 

6. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย จะเป็นไปดังนี ้(รูปท่ี 2)  
6.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีพันธมิตรและแกนน าเครือข่ายสหกรณ์

การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วม เพื่อก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติงานของสหกรณ์ น าไปสู่การสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพท าสวนผลไม้บนแนว
ทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความยั่งยืนยั่งยืน  

6.2 ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ด้านการวางแผนการผลิต
พืชหลัก พืชรอง และแนวทางการขยายช่องทางการตลาดสินค้าคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ 
น าไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ ด้านการผลิต การบริหารจัดการของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพและสหกรณ์การเกษตร ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ของการเปิดเขตการค้าเสรี
อาเซียน และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบสหกรณ์การเกษตร ภายใต้การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 

6.3 การจัดเวทีเรียนรู้ภายใต้ภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้โดยการน าเอาชุดความรู้
รูปแบบการรวมกลุ่ม การจัดท า GAP การลดต้นทุนการผลิต การจัดการสวนผลไม้อย่างยั่งยืน ซึ่ง
เป็นชุดความรู้จากการวิจัยระยะที่1 น าไปขยายผลยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด สร้างเป็น
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาและวางแผนการผลิตร่วมกัน (รูปที่1)  

6.4 การจัดท าฐานข้อมูลการผลิตของภาคีเครือข่าย จะมุ่งไปที่การเก็บรวมรวมข้อมูล
ด้านการผลิตของเกษตรกรสมาชิกภายใต้ภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการผลิต และการวางแผนร่วมกันภายใต้ระบบธุรกิจของ
เครือข่าย 
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6.5 การจัดท าแผนธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรที่เป็นภาคีเครือข่าย เพื่อน าไปสู่การ       
บูรณาการตามข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างอ านาจการต่อรองในการด าเนินธุรกิจภายใต้โซ่อุปทาน    
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายคุณค่าผลไม้ จะประกอบไปด้วย ภารกิจส าคัญ 3 ด้านได้แก่  

6.5.1 การยกระดับการท างานของสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบของธุรกิจ
อเนกประสงค์ (Multipurpose Co-ops) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรในการ
ส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพแก่ เกษตรกรสมาชิกชาวสวนผลไม้ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจ
การตลาด ธุรกิจส่งเสริมการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้อย่างครบ
วงจร 

6.5.2 การเชื่อมโยงธุรกิจกระจายสินค้าในกลุ่มภาคีพันธมิตรเครือข่ายฯ จะเป็น
เร่ืองของการวางแผนธุรกิจร่วมกันระหว่าง ภาคีพันธมิตร สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการใน
ด้านการรวบรวมและการกระจายสินค้าที่จะก่อให้เกิดเป็นระบบธุรกิจของเครือข่ายทั้งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ 

6.5.3 การติดตามประเมินการด าเนินงานเครือข่ายฯ จะมุ่งไปที่การติดตามผลการ
ด าเนินงานของเครือข่ายฯ ปัญหาอุปสรรคที่เผชิญ เพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์ สรุปบทเรียน  

6.6 การสรุปสังเคราะห์การด าเนินการวิจัย จะมุ่งไปที่การจัดเวทีเรียนรู้ ระหว่าง
ภาคีเครือข่าย เพื่อหาข้อสรุป เกี่ยวกับ สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค ในการวิจัยและข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ   
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ภาพท่ี 1 การจัดเวทีเรียนรู้แก่ภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ และชุดความรู้ 
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ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย “เครือข่ายคุณค่าผลไม้” 

 

 
 

การเช่ือมโยงธุรกิจ 
ของ สสก. ในรูปธุรกิจ

เอนกประสงค ์
 
 

การเช่ือมโยงธุรกิจ 
กระจายสินค้าใน 
กลุ่มภาคีพนัธมติร 

เครือข่าย 

เร่ิมต้น 

การสร้างเวทีแห่งการเรียนรู ้
โดยการขยายผลชุดความรู้ 
ไปยัง สกก.มะขาม จก. 

3 

การจัดท าฐานข้อมูล 
สมาชิกของภาคีเครือข่าย 

4 การจัดท าแผนธุรกิจของ  
สกก. ที่เป็นภาคีเครือข่าย 

5 

การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเครือข่าย 

 

6 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ระหว่างภาคีพันธมิตร 
และแกนน าเครือข่าย 
สกก.เขาคิชฌกูฏ จก. 

1 

การศึกษาเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง การวางแผน

การผลิตพืชหลกั พืชรอง  
 
 
 
 

กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คณุภาพ 
/การขยายผลการรวมกลุ่ม 

2 

การติดตาม/ประเมนิผล 
การด าเนินการเครือข่าย 

การสรุปสังเคราะห ์
ผลการด าเนินการวิจัย 

7 

สิ้นสุด 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎ ี

 
น าบทวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอแนะ มาประกอบการน าเสนอ สรุปได้ดังนี้ 

1. แนวคิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
2. แนวคิดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strafe) 
3. แนวคิดการวางแผนการผลิต 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
5. แนวคิดทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

1. แนวคิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

1.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR): 
มิติใหม่ของรูปแบบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น 

การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่มุ่งไปที่การค้นหาแนวทางอันเป็นรูปธรรมที่เกิดจาก
การระดมสมองในลักษณะของการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยปรับเปลี่ยนกระทวน
ทัศน์ของการวิจัยจากรูปแบบดั้งเดิมที่การตั้งประเด็นของปัญหาเร่ิมต้นและจบกระบวนการ        
โดยนักวิจัย ซึ่งพบว่างานวิจัยหลากหลายชิ้น มิได้ถูกน าไปเผยแพร่หรือน าไปทดลองใช้หรือถูก        
“เก็บขึ้นหิ้ง” อันเป็นการสูญเสียทั้งก าลังความคิด งบประมาณและทรัพยากรเวลาอย่างน่าเสียดายยิ่ง 
มาเป็นงานวิจัยที่เร่ิมต้นจากชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งในมิติของการร่วมกันเรียนรู้ร่วมกัน
แสวงหาปัญหาและคิดค้นแนวทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาที่เป็นเร่ืองอันเป็นฉันทามติของ
ชุมชน รวมทั้งร่วมรับผลของการพัฒนา โดยมีนักวิจัยภายนอกท าหน้าที่เป็นผู้เอ้ืออ านวย  หรือ
วิทยากรกระบวนการร่วมกับนักวิจัยชุมชนที่เป็นชาวบ้าน ดังนั้น การวิจัยจึงสร้างคุณลักษณะของ
การเรียนรู้แบบพหุภาคี พร้อมกับบังเกิดผลพลอยได้ที่เป็นจิตส านึกตระหนักในปัญหา  หน้าที่ และ
ร่วมกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม ท างานร่วมกันทั้ง
แก้ปัญหา และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งมีหัวใจส าคัญอยู่ที่การมี
ส่วนร่วมนี้ ย่อมไม่ใช่เร่ืองง่ายดังที่นักวิจัยผู้มีประสบการณ์ภาคสนามหลายท่านสะท้อนความเห็น
และข้อสังเกตเอาไว้ โดยเฉพาะประเด็นของการสร้างส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยแต่ละขั้นตอนอัน
จะเป็นแนวทาง และค าแนะน าที่น่าสนใจ รวมทั้งช่วยให้นักวิจัยที่สนใจใช้รูปแบบนี้ในการท าวิจัย
ปัญหาของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and 
Development)   
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ความหมายและคุณลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

สุภางค์ จันทวานิช กล่าวไว้ว่า “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยที่น า
แนวคิด 2 ประการ มาผสมผสานกันคือการปฏิบัติการ (Action) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่โครงการวิจัย
จะต้องด าเนินการ และค าว่า การมีส่วนร่วม (Participation) อันเป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่
เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อันใดอันหนึ่ง แล้วร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและการด าเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย โดยมีความหมายถึง วิธีการที่ให้
ผู้ถูกวิจัยหรือชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการ        
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิจัย นับตั้งแต่การระบุปัญหาของการ
ด าเนินการ การช่วยให้ข้อมูลและการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแก้ ไขปัญหาหรือ
ส่งเสริมกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ข้อมูลจาการท าวิจัยทุกขั้นตอน
ชาวบ้านเป็นผู้ร่วมก าหนดปัญหาของชุมชนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กระบวนการวิจัยจึง
ด าเนินไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างชาวบ้านกับผู้วิจัย เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็น
ขั้นๆ ส่วนกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นไปในเชิงการวิภาษ (Dialectic) ซึ่งชาวบ้านจะค่อยๆ 
เรียนรู้ด้วยตัวเอง และด้วยวิธีการวิจัยเช่นนี้ ข้อมูลที่ได้จึงมีความชัดเจน สะท้อนความคิดอ่าน 
ตลอดจนนิสัยใจคอของชาวบ้าน สะท้อนความต้องการและแบบแผนในการด าเนินชีวิตของเขา การ
วิจัยแบบนี้จึงเป็นวิธีการที่สนับสนุนให้ชาวบ้านหรือตัวแทนในชุมชนเป็นคนสร้างองค์ความรู้ใหม่
ให้กับตนเองและชุมชน โดยการศึกษาเรียนรู้หาข้อมูล การศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาที่ก าลังประสบอยู่ โดยการร่วมกันวางแผน และก าหนดการด าเนินงานตามแผนหรือ
โครงการ พร้อมทั้งการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงตาม
ความต้องการ ประกอบกับการใช้ภูมิปัญญาและทุนที่มีอยู่ในชุมชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ นอกจากจะส่งผลดังที่ได้กล่าวไป
แล้ว ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาของผลงานวิจัยและกระบวนการวิจัยในตัวของมันเองอีกด้วย และอีก
ทางหนึ่งการวิจัยยังเป็นส่วนส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
วิจัย ซึ่งสามารถเป็นตัวน าของการพัฒนาลงสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพอีกด้วย” 
(สุภางค์ จันทวานิช,      การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ,  (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 67 ) 

1.2 กระบวนการมีส่วนรวม 

กระบวนการมีส่วนร่วมนับเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาในทุกระดับ  เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนร่วมคิด วิเคราะห ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
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ประเมินผลในกิจกรรม/โครงการของชุมชน เป็นการสร้าง ปลูกฝังจิตส านึกในความเป็นเจ้าของ
กิจกรรมและโครงการ  

แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม  

ปัจจุบัน แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา (People Participation 
for Development) ได้รับการยอมรับและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในงานพัฒนาทุกภาคส่วนหรือใน
ลักษณะเบญจภาคี ได้แก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการและ
ประชาชน รวมพลังกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ความหมายของการมีส่วนร่วม        

Cemer (Priticia Lundy, 1999, หน้า 125) กล่าวว่า “การให้โอกาสให้ประชาชนเป็นฝ่าย
ตัดสิน ก าหนดความต้องการของตนเองเป็นการเสริมพลังอ านาจให้ประชาชน ระดมขีด
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ มากกว่าที่จะเป็นฝ่าย
ตั้งรับการพัฒนาเพียงฝ่ายเดียว” (กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา หน้า 196) 

ส าหรับสายทิพย สุคติพันธ (2534 หน้า 92) กล่าวว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงกลไกในการ
พัฒนาจากการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงหมายถึงการคืนอ านาจ (Empowerment) ในการก าหนดการพัฒนาให้ประชาชนต้องมี
ส่วนร่วมในการริเร่ิมและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู การพัฒนา การแก้ไข
ปัญหา การก าหนดอนาคตของประชาชนเอง 

การมีส่วนร่วมของ HO (1983 หน้า 32) ใหความเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ควรมีเนื้อหาประกอบด้วย  

1. การเน้นคุณค่าการวางแผนระดับท้องถิ่น 
2. การใช้เทคโนโลยี/ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น 
3. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
4. การแก้ไขปัญหาของความต้องการพื้นฐานโดยสมาชิกชุมชน 
5. การเอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามแบบประเพณีดั้งเดิม 
6. การใช้วัฒนธรรมและการสื่อสารที่สอดคล้องกับการพัฒนาโดยใช้ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคและความช านาญของประชาชนร่วมกับวิทยากรที่เหมาะสมและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วย 
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ขั้นตอนกระบวนการมีส่วนร่วม  

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนานั้น ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยมีนักวิชาการจากภายนอกเป็นผู้ส่งเสริม/สนับสนุนทั้งใน
ด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

บัณฑร อ่อนด า (ทศพล กฤตยพิสิฐ, 2537 หน้า 13) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ซึ่งเป็นการวัดเชิงคุณภาพออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (กระบวนการและเทคนิคการท างานของ
นักพัฒนา หน้า 200-206) 

ขั้นตอนท่ี 1 การมีส่วนร่วมในขั้นการริเร่ิมการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา/สาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ก าหนดความต้องการของชุมชน และจัดล าดับความส าคัญของความต้องการของชุมชน 

ขั้นตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนในการพัฒนาซึ่งเป็นขั้นตอนของการ
ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงคของโครงการ วิธีการตลอดจนแนวทางการด าเนินงานและทรัพยากร
ที่จะใช้ 

ขั้นตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา เป็นส่วนที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสรางประโยชน์ให้กับชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ เทคโนโลยี 
ฯลฯ จากองค์กรภาคีพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งเป็นทั้งการ
ได้รับผลประโยชนทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ 

ขั้นตอนท่ี 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพัฒนาเป็นการประเมินว่าการที่
ประชาชนเข้าร่วมพัฒนา ได้ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด การประเมินอาจประเมิน 
แบบย่อย (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าเป็นระยะๆ หรืออาจประเมิน
ผลรวม (Summative Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวมยอด 

ลักษณะของการมีส่วนร่วม 

Cohen and Uphoff (1977) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา
โดยทั่วไป ประชาชนอาจเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจว่าจะท าอะไร เข้าร่วมในการน าโครงการ
ไปปฏิบัติโดยเสียสละทรัพยากรต่างๆ เช่น แรงงาน วัสดุ เงิน หรือร่วมมือในการจัดกิจกรรมเฉพาะ
ด้าน เข้าร่วมในผลที่เกิดจากการพัฒนาและร่วมในการประเมินผลโครงการ 
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นอกจากลักษณะการมีส่วนร่วมดังที่กล่าวมาแล้ว  ยังมีผลการศึกษาอีกบางส่วนที่
กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วม โดยแบ่งตามบทบาทและหน้าที่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
(Lee J Cary, 1970) ดังนี ้

1. เป็นสมาชิก (Membership) 
2. เป็นผู้เข้าประชุม (Attendance at meeting) 
3. เป็นผู้บริจาคเงิน (Financial Contribution) 
4. เป็นประธาน (Leader) 
5. เป็นกรรมการ (Membership in Committees) 

กล่าวโดยสรุปลักษณะการมีส่วนร่วมอาจแบ่งโดย  

1. การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ  แรงงาน การช่วยท า
กิจกรรม รวมประชุม รวมแสดงความคิดเห็น  

2. อ านาจหน้าที่ของผู้เข้าร่วม คือ ความเป็นผู้น า เป็นกรรมการ เป็นสมาชิก  

ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

การที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วม นอกจากการปลูกฝังจิตส านึกแล้วจะต้องมีการส่งเสริม
และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางซึ่งควรพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ปัจจัยเกี่ยวกับกลไกของภาครัฐ ทั้งในระดับนโยบายมาตรการ และการปฏิบัติที่
เอ้ืออ านวย รวมทั้งการสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน  จ าเป็นที่จะต้องท าให้การพัฒนา
เป็นระบบเปิดมีความเป็นประชาธิปไตย มีความโปร่งใส รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมี
การตรวจสอบได้ 

2. ปัจจัยด้านประชาชน ที่มีจิตส านึกต่อปัญหาและประโยชนร่วมมีส านึกตอความ 
สามารถและภูมิปญญาในการจัดการปญหาซึ่งเกิดจากประสบการณและการเรียนรู ซึ่งรวมถึงการสร
างพลังเชื่อมโยงในรูปกลุมองคกร เครือขายและประชาสังคม [/left] 

3. ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา  ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริม
กระตุ้น สร้างจิตส านึก เอ้ืออ านวยกระบวนการพัฒนาสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรและ
ร่วมเรียนรู้กับสมาชิกชุมชน  

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย 
1. การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) แก่ประชาชน 
2. การสร้างองค์กรและพลังเครือข่าย 
3. การวางแผนระดับท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
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4. การกระจายอ านาจ  
5. การใช้หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง การพึ่งตนเองแทนการพึ่งพา 
6. การจัดกระบวนการเรียนรู (Learning Process) ที่เหมาะสมให้กับประชาชน การ

พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน การตลาด ประสบการณ  
7. การพัฒนาศักยภาพผู้น าและเครือข่าย ให้มีความรู ความสามารถ การแลกเปลี่ยน

เรียนรู สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม 

ปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  

จากการศึกษาของชาย รมิตานนท (ทวีทอง หงษ์วิวัฒน บรรณาธิการ, 2527) พบว่า
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 3 ด้าน คือ  

1. อุปสรรคด้านการเมือง เกิดจากการไม่ไดกระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้แก่ประชาชน โครงสร้างอ านาจทางการเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ  ตกอยูในก ามือ 
ของทหาร นายทุน และข้าราชการ  

2. อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ เกิดจากการขาดความสามารถในการพี่งตนเอง อ านาจการ
ต่อรองมีน้อย กระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิตอยูภายใต้ระบบอุปถัมภ์  

3.  อุปสรรคด้านวัฒนธรรม ขนบประเพณีในแต่ละพื้นที่ที่ท าให้ประชาชนไม่
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมไดเน่ืองจากขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน/เผ่า ฯลฯ  

นอกจากนี้ ปรัชญา เวสารัชช (2526) กล่าวว่าปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างทางสังคมเป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ  

1.  ความแตกต่างในสังคม ด้านรายได อ านาจ และฐานะทางเศรษฐกิจ  
2.  ระบบการเมืองถูกควบคุมโดยคนกลุ่มน้อย  
3.  ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแจกแจงทรัพยากร   

www.bannongjik.com/cddforums/index.php?topic=230 

2. กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) 

การวางกลยุทธ์การตลาด ถือเป็นงานขั้นตอนส าคัญในกระบวนการวางแผนการตลาด 
โดยทั้งนี้กลยุทธ์การตลาด แบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

2.1 กลยุทธ์แก่น (Core Strategy) หรือกลยุทธ์การมุ่งส่วนตลาด (Target Marketing 
Strategy) เป็นกลยุทธ์ส่วนที่นักการตลาดต้องก าหนดขึ้นก่อน เพื่อเป็นหลักหรือแก่นในการคิด
พัฒนากลยุทธ์อ่ีนๆ ตามมาให้สอดคล้องกับ Core Strategy ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ต้องตัดสินใจ คือ 

http://www.bannongjik.com/cddforums/index.php?topic=230
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1) ตลาดมีความต้องการในสินค้า/บริการนั้นๆ ที่แตกต่าง อันแบ่งออกได้เป็น
ส่วนๆ อย่างไรบ้าง? (Market Segmentation) 

2) กลุ่มลูกค้าหรือส่วนตลาดใดที่เหมาะสมที่สุด สอดคล้องกับลักษณะสินค้า/
บริการ และทรัพยากรขององค์กรที่สุดที่จะสร้างความพอใจให้ได้ ซึ่งสมควรเลือกเป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย? (Target Market) 

3) สินค้า/บริการของเราจะวางต าแหน่งในใจของลูกค้า ให้พอใจและโดดเด่นใน
จุดใด จึงได้เปรียบในการแข่งขันสูงสุด? (Positioning) 

2.2 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy) คือการวางกลยุทธ์ใน
องค์ประกอบทั้งหมดทางการตลาด ให้สอดคล้องสัมพันธ์และเสริมกลยุทธ์แก่น (Core Strategy)     
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน หรือ 4P’s คือ 

1) Product ตัวผลิตภัณฑ์/บริการ 
2) Price ราคา หรือ สิ่งที่ลูกค้าต้องสูญเสียเพื่อแลกกับผลิตภัณฑ์/บริการ 
3) Place ช่องทางในการจัดจ าหน่าย และการขายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
4) Promotion การส่งเสริมการตลาด การสื่อสารข้อมูลในรูปแบบต่างๆที่ส่งเสริม

ให้การตัดสินใจแลกเปลี่ยนของลูกค้าเกิดขึ้นได้ตามเป้าหมาย 

แนวคิดการบริหารการตลาด (Marketing Concepts)   

การตลาดมีแนวคิด 5 แนวคิด ซึ่งองค์การธุรกิจได้ยึดถือและใช้ปฏิบัติกันมาทั้งในอดีต 
และปัจจุบัน ดังนี้  

1. แนวคิดด้านการตลาด แนวคิดนี้ยึดถือหลักว่า ผู้บริโภคจะพอใจผลิตภัณฑ์ที่จัดหาซื้อ
ได้ง่ายและต้นทุนต่ า องค์การที่มุ่งความส าคัญที่การผลิตยึดหลักการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ผลิตให้ดีขึ้นและมีการจัดจ าหน่ายให้ทั่วถึง ลักษณะแนวคิดด้านการผลิตคือการที่ลูกค้าสนใจใน
สินค้าราคาถูกและหาง่ายองค์การมีหน้าที่ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และการขยายตลาด การจัดจ าหน่ายไปให้ทั่วถึง และลดต้นทุนการผลิตลงเพื่อต้ังราคาให้ต่ า 

2. แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ ยึดหลักว่าผู้บริโภคจะพอใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพการ
ท างาน และรูปลักษณะที่ดีที่สุด องค์การจะใช้ความพยายามในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดี และปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นตลอดเวลา ลักษณะแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ คือผู้บริโภคสนใจในคุณภาพและ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก งานขององค์การ คือการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ดี
ขึ้นเร่ือย ๆ  
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3. แนวคิดด้านการขาย ยึดหลักว่าผู้บริโภคโดยทั่วไปจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์การ
หรือซื้อแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการดังนั้นจึงต้องใช้ความพยายามในการขายและ  การส่งเสริม
การตลาดอย่างเต็มที่ลักษณะแนวคิดด้านการขายคือโดยทั่วไปผู้บริโภคจะไม่ซื้อของให้เพียงพอ
ผู้ขายจึงสามารถให้กระตุ้นเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ องค์การจึงต้องใช้ความพยายาม ในการขายและส่งเสริม
การตลาดต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจเพิ่มขึ้น  

4. แนวคิดด้านการตลาด ยึดหลักว่าต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นและความต้องการของ
ตลาดเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเหนือ
คู่แข่ง เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การลักษณะของ แนวคิดนี้จะเกี่ยวข้องกับงาน
ต่อไปนี้  

4.1 องค์การจะศึกษาถึงตลาดเป้าหมาย เป็นการศึกษาลักษณะความต้องการ ของ
ตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการใช้เคร่ืองมือทางการตลาดร่วมกัน  

4.2 การมุ่งความส าคัญที่ความต้องการของลูกค้า เป็นการค้นหาถึงความต้องการของ
ลูกค้าเป้าหมายส าหรับผลิตภัณฑ์ขององค์การเพื่อทีจะจัดเคร่ืองมือการตลาดสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจความต้องการของผู้บริโภคมีอยู่ 5 ประเภท คือ 

1) ความต้องการที่เจาะจง 
2. ความต้องการที่แท้จริง  
3. ความต้องการที่ไม่เจาะจง  
4. ความต้องการที่ชื่นชมยินดี  
5. ความต้องการที่ลับเฉพาะ 

4.3 การใช้ตลาดแบบประสมประสาน โดยใช้เคร่ืองมือการตลาดทุกหน้าที่และ
หน้าที่อ่ืนๆ ของกิจการร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เคร่ืองมือการตลาดและ
หน้าที่การตลาดประกอบด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดจ าหน่าย การโฆษณา การขาย
โดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การวิจัยตลาด ฯลฯ เคร่ืองมือเหล่านี้ต้องใช้ร่วมกันเพื่อ
สนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายให้เกิด ความพึงพอใจและยังต้องประสานงานกับฝ่ายอ่ืนๆ 
ภายในองค์การด้วย ลูกค้าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดก าไร ที่ทุกฝ่ายจะต้องค านึงถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้าให้มากที่สุด 

4.4 ก าไรจากความพึงพอใจของลูกค้า  
www.idis.ru.ac.th › ... › บริหารธุรกิจ › Marketing Management 

 
 

http://www.google.co.th/url?q=http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php%3Fboard%3D4.0&sa=X&ei=MszUTMdZkO69A_Gq8KUJ&ved=0CCAQ6QUoAQ&usg=AFQjCNEEG3F5bsNVVsPc8uiVEkNT3Fvvog
http://www.google.co.th/url?q=http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php%3Fboard%3D20.0&sa=X&ei=MszUTMdZkO69A_Gq8KUJ&ved=0CCEQ6QUoAg&usg=AFQjCNHqcaiba_As49HXlVuJaVRcqBjCmQ
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3. แนวคิดการวางแผนการผลิตรวม 

การวางแผนการผลิตรวม (Aggregate planning) อุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ซึ่งหากองค์การสามารถจัดท าแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่ดีแล้ว ย่อมจะส่งผลให้
องค์การประสบความส าเร็จในการด าเนินงานและเติบโตต่อไปได้ ตัวอย่าง บริษัท Anheuser-Busch 
เป็นบริษัทที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในกลุ่ม
อุตสาหกรรมผู้ผลิตเบียร์ โดยกลยุทธ์ใช้การวางแผนการผลิตรวม (Aggregate planning) ซึ่งเป็น
วิธีการตัดสินใจด้านปริมาณและช่วงเวลาการผลิตส าหรับการวางแผนในอนาคตประเภทระยะเวลา
ปานกลางโดยปกติมักจะอยู่ระหว่างช่วง 3-18 เดือนล่วงหน้า (Heizer and Render.1999:504) หรือ
เป็นแผนที่ก าหนดขึ้นเพื่อตัดสินในเกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการซื้อ
สินค้าและบริการ (ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ และคณะ.2541:23) โดยจะอภิปรายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กระบวนการวางแผนการผลิตรวม (The aggregate planning process) การวางแผนการ
ผลิตรวมจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการในปริมาณที่ใกล้เคียง
หรือเท่ากับความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation managers) จึงต้อง
พยายามตัดสินใจด้วยวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้สินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้าตามข้อมูล
จากการพยากรณ์ ได้แก่ การปรับปรุงอัตราการผลิต (Productionrates)  ทั้งนี้การจัดท าแผนการผลิต
รวมจะต้องท าการก าหนดปริมาณแรงงาน  ปริมาณสินค้าคงเหลือ  และพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า นอกจากนี้ยังต้องมีสิ่งสนับสนุนการผลิตที่ดี เช่น กระบวนการซ่อมบ ารุงที่มีประสิทธิภาพ
แรงงานคุณภาพ การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอ่ืนๆ เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่จ่าย
ไป หรือท าให้ต้นทุนต่ าที่สุด (Minimize cost) นั่นเอง  ตัวอย่าง บริษัท Anheuser-Busch ได้ท าการ
ควบคุมกิจกรรมในขั้นตอนการผลิตล าดับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังนี้ (1) วัตถุดิบที่เลือกใช้จะต้องมี
คุณภาพและมีการส่งมอบอย่างตรงเวลาทุกคร้ัง (2) ควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด (3) ควบคุมการ
บรรจุ และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (4) ควบคุมกระบวนการส่งมอบให้
มีคุณภาพที่ดีแก่ลูกค้า เช่นการควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น 

การวางแผนการผลิตรวมหรือการจัดท าตารางการผลิตแบบรวมนั้น จะเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดปริมาณและเวลาส าหรับการผลิตในอนาคตซึ่งต้องอาศัยข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการ
ของลูกค้า (Forecasting) เพื่อปรับให้เข้ากับการก าหนดอัตราการผลิต ปริมาณแรงงาน การท างาน
ล่วงเวลา การจ้างผู้รับเหมาช่วงและตัวแปรอ่ืนๆ ที่สามารถควบคุมได้ 
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กลยุทธ์ในการจัดท าแผนการผลิตรวม 

กลยุทธ์ในการจัดท าแผนการผลิตรวม (Aggregate planning strategies) ในการจัดท า
แผนการผลิตรวมนั้นจะท าให้ผู้บริหารสามารถตอบค าถามดังต่อไปนี้ได้ คือ  (1) มีปริมาณสินค้า
คงเหลือเยงพอกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ (2) มีปริมาณแรงงานเหมาะสมต่อความไม่
แน่นอนของความต้องการของลูกค้าหรือไม่ (3) เวลาของการท างาน ได้แก่ เวลาปกติ การท างาน
ล่วงเวลา หรือเวลาว่าง เหมาะสมกับความไม่แน่นอนของความต้องการของลูกค้าหรือไม่ (4) ควร
ต้องจ้างผู้รับเหมาช่วงท าการผลิตแทนในเวลาที่ความต้องการของลูกค้าสูงหรือไม่ (5) ควร
เปลี่ยนแปลงราคาหรือปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ 

การบริหารคุณภาพ 

การวางรากฐานเพื่อสร้างคุณภาพของการท างานให้ดียิ่งขึ้นนั้นเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นการ
บริหารคุณภาพจะมีส่วนช่วยสร้างแผนงานให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และจัดได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ของบริษัทเพื่อให้เกิดความแตกต่าง (Differentiation) สามารถลดค่าใช้จ่ายให้มีต้นทุนที่ต่ าลง (Low 
cost) และสามารถท าการตอบสนอง (Response) ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท Bose corporation ผู้ผลิตล าโพงเคร่ืองเสียงซึ่งเน้นความต้องการ
ของผู้ฟังเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีบริษัท Dell Computer ผู้ผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่
สามารถสนองตอบความต้องการในการซื้อของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพดี กลยุทธ์ที่
ส าคัญและปัจจัยสู่ความส าเร็จของบริษัทระดับโลกเหล่านี้ก็คือ ค าว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
(Quality)นั่น เองทั้ งนี้ เพราะคุณภาพคือความอยู่ รอดและการยอมรับในผลิตภัณฑ์ทั้ งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ(ดร.ประสงค์ ปราณีผลกรัง-รองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ: การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ) 

4. แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

“ปัจจุบันวิกฤตที่เกิดขึ้นของทั้งประเทศและวิกฤตในโลกมีอยู่ 4 ด้าน คือ วิกฤตด้าน
อาหาร พลังงาน น้ า และที่ดิน รวมไปถึงวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเห็นได้ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดนั้น มีความเกี่ยวข้องกับการเกษตร” 

โดยเฉพาะการขยายตัวของประชากรทั่วโลกที่คาดการณ์กันว่าเมื่อถึงปี 2050 จะมี
ประชากรถึง 10,000 ล้านคนทั่วโลก ขณะที่ในไทยเมื่อถึงวันนั้นจะมีประชากรมากถึง  100 ล้านคน    
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลที่เชื่อมโยงท าให้ในอนาคตอาหารส าหรับการบริโภคจะมีไม่เพียงพอ 
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 “ถ้าเราเข้าใจในห่วงโซ่อาหาร นั่นคือ ความมั่นคงทางสังคม (Social Security) ของ
ชุมชนเกษตร และถ้าเรามีความเข้าใจในการจัดการทรัพยากร น้ า ดิน  จะเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม 
(Social Protection) ของเกษตรกร ซึ่งทั้ง 2 เร่ืองนี้ถือเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย” 

ดังนั้น หัวใจส าคัญในการแก้ปัญหาจึงต้องเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง  โดยใช้ความ
เข้าใจใน “การจัดการห่วงโซ่อาหาร” และ “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ” มาเป็นตัวปลดล็อก 

เราจึงมองว่าถ้าจะแก้ปัญหานี้ให้ตรงจุด เกษตรกรต้องไม่ใช่แค่เป็นผู้ผลิต  แต่ต้องเป็น
เจ้าของกิจการ เพราะในห่วงโซ่คนที่อ่อนแอที่สุด คือ “เกษตรกร” จึงมีเป้าหมายในการสร้างให้
เกษตรกร ให้เป็นเจ้าของกิจการ 

“การท าไร่ ท านา ท าสวน ถือเป็นการผลิตประเภทหนึ่งที่ต้องมีการวางแผน การขนส่ง  
บัญชี ฯลฯ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในแบบเดียวกับที่เจ้าของกิจการต้องมี  ปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลักสูตร
ใดที่ตอบโจทย์เร่ืองนี้ ในภาควิชาพืชไร่ พืชสวนส่วนใหญ่ก็ยังคงผลิตคนเพื่อไปเป็นแรงงานในภาค
เกษตร ไม่ใช่เจ้าของกิจการ” 

“เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาเกษตรกรให้มีองค์ความรู้แบบสหวิชาการ  รู้รอบด้านในเชิง
กว้างทั้งด้านการเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจ ให้เขาเอาความรู้เหล่านี้ไปเป็นผู้น าชุมชนด้าน
การเกษตรเป็นเจ้าของกิจการด้านอาหารและเกษตรกรรุ่นใหม่  (Agricultural Entrepreneur) ให้มี
ส่วนเข้าไปเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้าน หรือไปช่วยพัฒนาสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น” 

ที่มา: www.unigang.com/Article/916 Credit ประชาชาติธุรกิจออนไลน์; 2552. 

5. แนวคิดทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้
แนวทางการด าเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ 
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

จากพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระองค์ นับตั้งแต่มี 2517 เป็นต้นมา จะ
พบว่า พระองค์ท่านได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง 
ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ การรู้จักความพอประมาณ  การค านึงถึงความมีเหตุผลการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนา
ตามล าดับขั้นตอน ใช้ความรู้อย่างรอบคอบและระมัดระวังอย่างถูกต้องตามหลักวิชา  ตลอดจนมี

http://www.unigang.com/Article/916
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คุณธรรมเป็นกรอบในการด ารงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อว่า “ เศรษฐกิจพอเพียง ” 
และมีความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิต ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความ
รอบคอบ  

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  
แนวคิดหลัก เป็นปรัชญาที่ชี้แนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัวตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ
กระท า  

เป้าหมาย มุ่งให้เกิดความมุ่งให้เกิดความสมดุลพร้องต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี  

หลักการ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมคุ้มกันที่
ดีในตัวพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  

เงื่อนไขพื้นฐาน จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ
น าวิชาต่างๆมาใช้ในการวางแผน และด าเนินการทุกขั้นตอน การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และ
ความรอบคอบ  

นิยามของความพอเพียง  
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป  และไม่มากเกินไปโดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิต  และบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล 
หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระท านั้นๆอย่างรอบคอบ การมีภูมคุ้ม
กันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  
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เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียง  
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้พอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้ และ

คุณธรรมทั้งพื้นฐาน  

- เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  

- เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม เช่น 
มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที ่3 
ก่อนด าเนินการวิจัย 

 
น าบทวิเคราะห์สถานการณ์ภาพแวดล้อม มาประกอบการน าเสนอ สรุปได้ดังนี ้

1. การเปิดตลาดเสรีการค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน 
2. สถานการณ์ผลไม้จังหวัดจันทบุรี ปี 2553 
3. จุดเร่ิมต้นของการด าเนินการสร้างเครือข่าย 

1. การเปิดตลาดเสรีการค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน 

ตามที่ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า (AFTA) ได้เร่ิมมีผลบังคับใช้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยมีสินค้าเกษตรจ านวน 23 รายการที่จะต้อง
ยกเลิกโควตาและลดภาษีเป็น 0% ประกอบด้วย น้ านมดิบ/นมพร้อมดื่ม นมผงขาดมันเนย 
หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทย มันฝร่ัง ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดถั่ว
เหลือง น้ ามันถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ ามันมะพร้าว  น้ ามันปาล์ม      
ไหมดิบ ล าไยแห้ง เมล็ดกาแฟ กาแฟส าเร็จรูป ชา น้ าตาล และใบยาสูบยกเว้น  เมล็ดกาแฟ มันฝร่ัง 
และเน้ือมะพร้าวแห้งที่ภาษีเป็น 5%  

ซึ่งแม้ว่าในภาพรวมสินค้าเกษตรไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้มากขึ้น และสินค้าวัตถุดิบน าเข้ามีราคาถูกลงท าให้ลดต้นทุนการผลิตเพื่อส่งออก 
แต่ก็พบว่ามีสินค้าเกษตรบางรายการที่อาจจะได้รับผลกระทบ เช่น ปาล์มน้ ามัน และข้าว เป็นต้น 

จากข้อมูลมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน พบว่า ในปี 2551 ประเทศ
ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปยังอาเซียนจ านวนประมาณ 146,000 ล้านบาท ขณะที่การน าเข้าสินค้า
จากอาเซียน มีเพียงประมาณ 44,400 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้าคิดเป็นมูลค่าประมาณ 
102,000 ล้านบาท ในภาพรวมจึงถือว่าประเทศ ไทยจะได้ประโยชน์มากกว่าในการเปิดเสรีการค้า
ไทยอาเซียน เนื่องจากไทยมีศักยภาพการผลิตสูงกว่าประเทศในอาเซียน  โดยคาดว่าผลจากการที่
อาเซียนจะลดภาษีเป็น 0% ท าให้ GDP ของไทยในปี 2558 เพิ่มขึ้น 1.75% หรือคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 204,000 ล้านบาท (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 8 มกราคม 2553) 

เขตการค้าเสรีและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย 

1) ผลกระทบในระยะสั้น AFTA อาจท าให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ส่วนหนึ่งจากอัตราภาษี
น าเข้าที่ลดลงและท าให้อุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการผลิตต่ าและไม่มีความสามารถในเชิง
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แข่งขันได้รับผลกระทบ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ เพิ่มเ ร่ิมก่อตั้ง               
อาจเสียเปรียบในการแข่งขันกับสิงคโปร์ซึ่งประกอบการมานานแล้ว นอกจากนี้ อุตสาหกรรม
น้ ามันปาล์ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยเสียเปรียบด้านวัตถุดิบจะมีปัญหาการแข่งขันกับมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย รวมทั้งสินค้าส าเร็จรูปที่มีการลดภาษีใน AFTA แล้วแต่เป็นสินค้าที่ต้องอาศัย
วัตถุดิบน า เข้าจากนอกอาเซียน ซึ่งไทยมี อัตราภาษีน า เข้าในระดับสูง เช่น วัตถุดิบของ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุส าหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

2) ผลประโยชน์ในระยะยาว: AFTA จะส่งประโยชน์ต่อประเทศไทยดังนี้ 
2.1) การลดภาษีของอาเซียนจะท าให้สินค้าที่ไทยส่งออกไปอาเซียนมีราคาถูกและ

สามารถแข่งขันกับประเทศนอกกลุ่มได้ 
2.2) การลดภาษีของไทยจะท าให้มีการน าเข้าวัตถุดิบ และสินค้ากึ่งส าเร็จรูปจาก

อาเซียนในราคาถูก ซึ่งจะมีผลต่อการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก 
2.3) ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาถูกลง 
2.4) การขยายฐานตลาดจะท าให้อาเซียนเกิดการประหยัดต่อขนาด (Economics of 

scale) และได้รับประโยชน์จากหลักการได้เปรียบอันเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
2.5) การแข่งขันกันภายในอาเซียนจะท าให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนา

เทคโนโลยี 
2.6) การขยายการน าเข้าและการส่งออกภายในอาเซียน จะท าให้ประเทศไทยลดการ

พึ่งพาการค้ากับกลุ่มอื่นลดลง 

ทั้งนี้ เมื่อมองภาพเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ไทยและอาเซียนต่างก็จะได้รับประโยชน์จาก 
AFTA แต่จะมากน้อยกว่ากันนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวของภาครัฐและภาคเอกชน
ในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ นับแต่มีการก่อต้ัง AFTA เป็นต้นมา การค้าระหว่างไทยและอาเซียนขยายตัว
ขึ้นมากและมูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

เขตการค้าเสรีและผลกระทบต่อเกษตรกรไทย 

การจัดตั้งเขตการค้าเสรีสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้าและผลกระทบต่อ
เกษตรกรไทยเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงและถกเถียงกันมานานและยังจะต้องมีการกล่าวถึงและ
ถกเถียงต่อไปในอนาคตตราบเท่าที่ประเทศไทยยังจะต้องมีการเปิดเขตการค้าเสรีกับต่างประเทศไม่
ว่าจะเป็นในรูปแบบทวิภาคี ภูมิภาคคี หรือพหุภาคี ซึ่งมีการลดอัตราภาษีน าเข้าและขจัดอุปสรรค
ทางการค้าที่มิใช่ภาษีต่างๆระหว่างกันและกัน สาเหตุที่จะเป็นเช่นนี้เป็นเพราะไม่มีข้อตกลงการค้า
เสรีใดที่จะมีแต่ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยไม่มีผู้สูญเสียประโยชน์ใดเลยภายในประเทศ หรือมีแต่
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ผลกระทบทางบวกโดยไม่มีผลกระทบทางลบต่อผู้ใด โดยหลักการเกือบทุกข้อตกลงการค้าเสรี
จะต้องมีสาขาอุตสาหกรรมการผลิตหรือกลุ่มประชาชนผู้บริโภคบางกลุ่มได้รับผลกระทบทางลบ 
ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาค านึงถึงและดูแลให้การช่วยเหลือเสมอ 

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการสนับสนุนการเปิดเขตการค้าเสรีจึงอยู่ที่ว่าผลประโยชน์
ทางบวกต่อเศรษฐกิจส่วนรวมมากกว่าหรือน้อยกว่าผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น 
ถ้าหากผลประโยชน์สุทธิมากกว่า (เป็นบวก) ก็หมายความว่าข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีนั้นควร
ได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินการเพราะก่อประโยชน์สุทธิแก่ประเทศและประชาชนโดยส่วนรวม  
และโดยหลักการรัฐสามารถน าเงินรายได้จากประโยชน์สุทธินั้นไปสนับสนุนช่วยเหลือหรือชดเชย
ให้แก่กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นต่อไปได้ 

ในช่วงระหว่างด าเนินการตามข้อตกลงการเกษตรภายใต้กรอบ WTO รอบอุรุกวัยที่เร่ิม
ในปี 1995 ที่ผ่านมานั้น ได้พบเห็นแล้วว่ากระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งพาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม
และต่างประเทศ ต่างได้พยายามท าความชี้แจงกับประชาชนให้เข้าใจในความจ าเป็นและประโยชน์
ที่จะได้รับทางการค้าและการพัฒนาประเทศจากการเข้าร่วมในข้อตกลงการค้าและข้อผูกพันต่างๆที่
ไทยต้องปฏิบัติตามทั้งด้านการลดภาษีและกฎระเบียบทางการค้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความจ าเป็นที่
เกษตรกรไทยจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ในขณะเดียวกันได้พบเห็น
เช่นกันว่าฝ่ายภาคประชาชน องค์กรเกษตรกรเอกชนพัฒนา  สถาบันการศึกษาบางแห่งและหรือ
กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวข้องบางกลุ่ม (เช่น กลุ่มสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม) ฯลฯ ต่างได้มี
การร้องเรียนในเร่ืองผลกระทบทางลบของการเปิดเขตเสรีการค้าสินค้าเกษตรดังกล่าวต่อรายได้และ
ความมั่งคงในการประกอบอาชีพของตน หรือในกรณีภายหลังการด าเนินงานตามแผนการเร่งรัด 
(Early Harvest Program) การเปิดเสรีสินค้าเกษตร 8 หมวดตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคีไทย-
จีน ได้พบเห็นเช่นกันว่ามีการกล่าวถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูกกระเทียม หอมหัวใหญ่  และผักผลไม้
เมืองหนาวทางภาคเหนือของไทยได้รับผลกระทบจากสินค้าน าเข้าประเภทเดียวกันดังกล่าวจ านวน
มากจากจีนจนส่งผลกระทบต่อรายได้และความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรไทย  ทั้งสองกรณี
ตัวอย่างข้างต้นชี้ให้เห็นถึงปัญหาผลกระทบต่อเกษตรกรไทยจากการน าเข้าสินค้าอันเนื่องมาจาก
เปิดตลาดเสรีสินค้าเกษตรกับต่างประเทศที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ปัญหาของเกษตรกรที่กล่าวได้รับ
การแก้ไขเยียวยาจนลุล่วงไปได้ด้วยดีในที่สุด 

นอกจากนั้น ผลกระทบของข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีมิได้เกิดเฉพาะกับเกษตรกร
และหรืออุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศหนึ่งๆเท่านั้น  แต่ยังอาจส่งผลกระทบไปถึงการ
ส่งออกของประเทศคู่ค้าเดิมที่อยู่นอกข้อตกลงฯ ซึ่งอาจต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปเพราะไม่
สามารถแข่งขันได้เนื่องจากต้องเสียภาษีน าเข้าในอัตราที่สูงกว่าประเทศที่มีการจัดท าข้อตกลง
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ทางการค้าระหว่างกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของปรากฏการณ์ที่พบเห็นแพร่ระบาดไปทั่ว
ในปัจจุบัน นั่นคือ การจัดท าข้อตกลง FTA ทวิภาคีระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีมากมายไขว้กันเป็น
เสมือนเส้นบะหมี่พันกันไปทั่วโลกด้วยเหตุผลที่ทุกประเทศต่างต้องการรักษาความสามารถในการ
แข่งขันด้านภาษีไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่งขันอ่ืน จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจึงอาจคาดการณ์ได้ว่าใน 
อนาคตอันไม่ไกลจากนี้อัตราภาษีน าเข้าสินค้าของประเทศต่างๆไม่น่าจะมีความแตกต่างกันมากนัก
และอาจจะไม่เป็นอุปสรรคกีดกันทางการค้าที่ส าคัญมากเมื่อเปรียบเทียบกับที่เคยเป็นมาในอดีต 

การจัดท าข้อตกลง FTA ทวิภาคีนอกจากจะมีผลกระทบต่อภาคการน าเข้าต่อผู้ผลิต
สินค้าน าเข้าและต่อผู้บริโภคภายในประเทศดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีผลกระทบต่อการส่งออก 
ผู้ผลิตสินค้าส่งออกและผู้บริโภคภายในประเทศด้วยเช่นกัน ในกรณีการส่งออกนั้น ข้อตกลง FTA 
ทวิภาคีจะสามารถช่วยขยายการส่งออกของประเทศได้ดียิ่งขึ้น ถ้าหากอุปสรรคกีดกันทางการค้า
ส าคัญอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติในประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วได้รับการแก้ไข ได้แก่             
การยกเลิกการใช้มาตรการอุดหนุนเกษตรกรและมาตรการอุดหนุนการส่งออกที่บิดเบือนการผลิต
และการค้า อย่างไรก็ดี เป็นที่ทราบกันดีว่าข้อตกลง FTA ทวิภาคี จะไม่รวมการเจรจายกเลิก
มาตรการปกป้องการเกษตรที่กล่าว แต่จะมีรวมอยู่ในการเจรจาการค้าพหุภาคีภายใต้กรอบ WTO  

เมื่อเป็นเช่นนี้ปัจจัยที่จะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรที่ส าคัญในอนาคตจึงได้แก่การ
ใช้มาตรการปกป้องเกษตรกรในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งยังคงอยู่และยังมิได้รับการแก้ไข  กอปรกับ
ขณะนี้การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีพหุภาคีสินค้าเกษตรภายใต้กรอบ WTO รอบโดฮาต้อง
หยุดชะงักลง ซึ่งจะยิ่งเป็นผลให้โอกาสการเจรจาแก้ไขปัญหาการอุดหนุนที่บิดเบือนราคาสินค้า
เกษตรโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรในประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรยิ่งน้อยลง  จาก
ที่กล่าวนี้จึงอาจสรุปได้ว่าความส าเร็จของการเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตรรอบโดฮาภายใต้
กรอบ WTO เป็นความหวังของความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรใน
ประเทศก าลังพัฒนาผู้ส่งออกสินค้าเกษตร (www.itd.or.th, 2007) 

2. สถานการณผ์ลไม้จังหวัดจันทบุรี ปี 2553 

สถานการณ์มังคุด ในปี 2553 มีพื้นที่เพาะปลูกมังคุดประมาณ 139,085 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก   
ปี 2552 จ านวน 2,129 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.53 และมีพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 114,393 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี 2552 จ านวน 4,642 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.06  

ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 89,455 ตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 
ประมาณ 12,739 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14.24 ซึ่งผลผลิตจะเร่ิมออกสู่ตลาดประมาณต้นเดือนเมษายน

http://www.itd.or.th/th/taxonomy/term/94
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เป็นต้นไป และช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ผลผลิต     
มีปริมาณออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก (Peak) ประมาณ 60,489 ตัน คิดเป็นร้อยละ 67.62 

ตารางท่ี 1 แสดงสถิติการเพาะปลูกมังคุด จังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 3 ปี (2550–2552) 

มังคุด ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)่ 123,098 134,337 136,956 
พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร)่ 103,091 109,324 109,751 
ปริมาณผลผลิต (ตัน) 87,050 77,729 76,716 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 844 711 699 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

จากตารางแสดงสถิติการเพาะปลูกมังคุด (ตารางที่ 1) แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การ
ผลิตมังคุด ย้อนหลัง 3 ปี (2550-2552) พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ให้ผลผลิต มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
ทุกปี แต่ปริมาณผลผลิต มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน ซึ่งมังคุดเป็นผลผลิตที่มีทิศทาง
การตลาดที่สามารถขยายตัวได้อีกมากทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า หรือช่องทางการตลาดไม่เพียงพอต่อปริมาณผลผลิต แต่ปัญหาของมังคุด 
คือ ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 

สถานการณ์เงาะ ในปี 2553 มีพื้นที่เพาะปลูกมังคุดประมาณ 108,046 ไร่ ลดลงจาก        
ปี 2552 จ านวน 9,295 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.92 และมีพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 104,377 ไร่ ลดลงจาก
ปี 2552 จ านวน 10,343 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.02  

ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 126,852 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2552 
ประมาณ 21,781 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14.65 ซึ่งผลผลิตจะเร่ิมออกสู่ตลาดประมาณกลางเดือนเมษายน
เป็นต้นไป และช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายน จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ผลผลิต     
มีปริมาณออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก (Peak) ประมาณ 87,321 ตัน คิดเป็นร้อยละ 68.83 

ตารางท่ี 2 แสดงสถิติการเพาะปลูกเงาะ จังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 3 ปี (2550–2552) 

เงาะ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)่ 144,261 132,832 117,341 
พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร)่ 142,989 131,222 114,720 
ปริมาณผลผลิต (ตัน) 182,218 178,987 148,633 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 1,274 1,364 1,296 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
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จากตารางแสดงสถิติการเพาะปลูกเงาะ (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การผลิต
เงาะ ย้อนหลัง 3 ปี (2550-2552) พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ให้ผลผลิต มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทุกปี 
สอดคล้องกับปริมาณผลผลิต มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน ซึ่ง เงาะเป็นผลไม้ที่มีปริมาณ
ผลผลิตออกสู่ตลาดสูงมากหากเทียบกับผลไม้ชนิดอ่ืน รวมถึงไม่สามารถขยายช่องทางการตลาดใน
ตลาดต่างประเทศได้ จึงส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า เกิดปัญหาช่องทาง
การตลาดไม่เพียงพอต่อปริมาณผลผลิต ประกอบกับปัญหาผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรง
ตามความต้องการของตลาด 

สถานการณ์ลองกอง ในปี 2553 มีพื้นที่เพาะปลูกมังคุดประมาณ 98,191 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก   
ปี 2552 จ านวน 625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.64 และมีพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 76,363 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 
2552 จ านวน 3,158 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.14  

ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 52,232 ตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 
ประมาณ 1,574 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.01 ซึ่งผลผลิตจะเร่ิมออกสู่ตลาดประมาณปลายเดือนเมษายน
เป็นต้นไป และช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายน จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ผลผลิต     
มีปริมาณออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก (Peak) ประมาณ 24,290 ตัน คิดเป็นร้อยละ 46.50 

ตารางท่ี 3 แสดงสถิติการเพาะปลูกลองกอง จังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 3 ปี (2550–2552) 

ลองกอง ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร)่ 91,351 94,331 97,566 
พื้นที่ให้ผลผลิต (ไร)่ 62,974 68,320 73,205 
ปริมาณผลผลิต (ตัน) 44,518 52,470 50,658 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 707 768 692 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

จากตารางแสดงสถิตกิารเพาะปลูกลองกอง (ตารางที่ 3) แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การ
ผลิตลองกอง ย้อนหลัง 3 ปี (2550-2552) พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ให้ผลผลิต มีแนวโน้มสูงขึ้น
ต่อเนื่องทุกปี สอดคล้องกับปริมาณผลผลิต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งลองกองเป็นผลผลิตที่มี
ทิศทางการตลาดที่สามารถขยายตัวได้อีกมากทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ จึงไม่ส่งผล
กระทบต่อปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า หรือช่องทางการตลาดไม่เพียงพอต่อปริมาณผลผลิต แต่ปัญหา
ของลองกอง คือ ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 
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3. จุดเริ่มต้นของการด าเนินการสร้างเครือข่าย 

การท างานของทีมวิจัย เราพบว่า ทั้งเกษตรกรสมาชิกและสหกรณ์การเกษตร ยังไม่ให้
ความส าคัญของการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้ เพื่อมุ่งพัฒนาการผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพ บางคร้ังพบว่า
มีเกษตรกรสมาชิกที่พร้อมจะพัฒนาแต่ขาดโอกาส หรือไม่มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงตกอยู่ใน
สถานะ ต่างคน ต่างผลิต ต่างคน ต่างขาย บางรายจ าใจผลิต เนื่องจากรับภาระการท าสวนผลไม้มา
จากคนรุ่นก่อน บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย หรือเป็นเกษตรกรที่ย้ายถิ่นฐานการท าการเกษตรมาจาก
พื้นที่อื่น ซึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการผลิตผลไม้คุณภาพ 

ในขณะเดียวกันสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีมุมมองในการด าเนินธุรกิจ เพื่อหวังผล
ก าไร มุ่งซื้อมา ขายไป โดยไม่ค านึงถึงแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ บางคร้ังก็ประสบปัญหา
ไม่ได้คุณภาพ ถูกคู่ค้าส่งคืน บางคร้ังไม่สามารถซื้อผลไม้ได้ตามค าสั่งซื้อของคู่ค้า หลายสหกรณ์
ยังคงด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่ผลไม้มีราคาตกต่ า โดยเข้าไป
ร่วมโครงการแก้ไขปัญหากับนโยบายภารรัฐ เมื่อหมดงบประมาณ ก็หยุดด าเนินการรวบรวม 
สหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรสมาชิก จึงไม่ให้ความส าคัญถึงแนวทางการร่วมกลุ่มผู้ผลิต                  
เพื่อพัฒนาการผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพ ดังนั้น การสร้างความเข้าใจถึงแก่นแท้ของการแก้ไขปัญหา
จึงต้องใช้เวลา ต้องมีความเพียรพยายาม และต้องมีความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรผู้ผลิต สร้างเป็นเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตให้เข้มแข็ง 

การขยายผลการด าเนินงานวิจัยในระยะที่ 1 จึงเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการเพื่อเป็นการ      
ต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนถ่ายโอยองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงผ่านเวทีแห่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน จึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้เกิดการขยายผลการวิจั ยเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรสมาชิกและสหกรณก์ารเกษตร 

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ มุ่งเน้นสร้างคนที่มีพลังในการจัดการกลุ่ม        
เกิดแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ รูปแบบการพัฒนาการผลิต การตลาด การจัดการกลุ่ม 
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย โดยใช้กลไกของเครือข่ายพันธมิตรในการสร้างความร่วมมือระหว่าง 
สหกรณ์ ภาพรวมของธุรกิจรวบรวมผลไม้ ซึ่งเร่ิมตั้งแต่ผู้ผลิต สหกรณ์ ผู้ประกอบการค้าวัสดุ
การเกษตร ผู้ประกอบการค้าผลไม้ ผู้ให้บริการขนส่ง และผู้บริโภค อันน าไปสู่การได้รับประโยชน์
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดแนวทางในการสร้างพลังให้เกิดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นระบบ 

การคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตผลไม้ เราเร่ิมเปิดเวทีเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการร่วมกลุ่ม
ของเกษตรกรผู้ผลิตมังคุด  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดการท างานร่วมกัน บนพื้นฐานของหลัก
คิดที่จะพึ่งพาตนเอง น ามาซึ่งการประสานพลังความคิดเพื่อให้เกิดแนวทางในการด าเนินงานตาม
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เป้าหมายของโครงการวิจัย เน้นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง         
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์กับเกษตรกร เน้นการ    
คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้ และการท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

การที่คนเราไม่ขวนขวายไปหาคนอ่ืนที่มีจุดแข็งกว่ามาเติมเต็มให้ตัวเอง เป็นสิ่ง
เปลี่ยนแปลงยากรูปแบบเครือข่าย เราจึงมุ่งเน้น การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ท าให้สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาเป็น เกิดจาการตัดสินใจด้วยตนเองน าไปสู่
ทางเลือก  ค านึงถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละคน จนเกิดจิตส านึก การปรับตัวของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เกิดความสัมพันธ์ใหม่ เกิดการประสานพลังในการที่จะดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่ในทุกด้านเข้า
มาหนุนเสริม พร้อมจะท างานร่วมกัน  การค้นหาความต้องการที่แท้จริง เห็นคุณค่าในการผลิตมังคุด
คุณภาพ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้บริโภค เพื่อให้เขาได้รับความคุ้มค่า กับเงินที่จ่ายในการ
ซื้อผลไม้ อันน าไปสู่การได้รับประโยชน์รวมกันอย่างเป็นธรรม  

ในการวิจัยคร้ังนี้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่ความเข้มแข็ง 
สร้างเป็นเครือข่าย เกิดการพัฒนาการผลิต มีการวางแผนร่วมกัน ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ 
สหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในธุรกิจรวบรวมผลไม้ ส่งผลให้เกิดศักยภาพ
ในการแข่งขัน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ  การท างานวิจัยคร้ังเราให้
ความส าคัญการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิต การวางแผนการผลิตพืชหลัก ควบคู่กับการ
วางแผนปลูกพืชรองเพื่อเพิ่มพูนรายได้ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
ในขณะเดี่ยวกับสหกรณ์มุ่งให้ความส าคัญในการกระจายสินค้า ทั้งตลาดในประเทศ และตลาด
ต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาสู่สากล 

มุ่งให้เกิดความตั้งใจที่จะร่วมมือกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาการผลิต
ผลไม้คุณภาพ พัฒนาการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจภายใต้โซ่อุปทาน น าไปสู่ระบบการผลิตและ
การค้าที่เป็นธรรม จนสามารถยินหยัดได้อย่างมั่นคง เกิดความสามารถในเชิงแข่งขันภายใต้การ
การค้าเสรีอาเซียนที่ประเทศไทยก าลังเผชิญหน้า 
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บทที ่4 
กระบวนการวิจัย 

 
กระบวนการวิจัยโครงการวิจัย “เครือข่ายคุณค่าผลไม้” ระยะที่ 2 ภายใต้ชุดโครงการวิจัย

การเชื่อมโยงโซ่อุปมาน มีรูปแบบการด าเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ ก าหนดออกเป็น 
1. ลักษณะประชากรและกลุม่ตัวอย่าง        
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล        
3. วิธีการรวบรวมข้อมูล          

1. ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

กระบวนการวิจัย ก าหนดลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด และเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพในสังกัด รวม 4 กลุ่ม จ านวน 73 คน ในพื้นที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ดังนี ้

1.1) กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลชากไทย     จ านวน 13 คน 
1.2) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลตะเคียนทอง             จ านวน 20 คน 
1.3) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลพลวง                         จ านวน 20 คน 
1.4) กลุ่มผู้ผลิตเงาะคุณภาพ ต าบลคลองพลู                     จ านวน 20 คน  

2) สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด และเกษตรกรสมาชิกชาวสวนผลไม้ ในพื้นที่อ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี          

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กระบวนการวิจัย มุ่งเน้นรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Tool)  

3. วิธีการรวบรวมข้อมูล  

กระบวนการวิจัย ให้ความส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการวิจัยของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมเสนอ ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงาน ร่วมประเมินผล 
และร่วมรับผลประโยชน์ โดยการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อค้นหาตัวแบบการ
พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพให้สามารถยืนหยัดและเผชิญหน้ากับตลาดการค้าเสรี (Free Trade 
Area: FTA) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และขยายผลชุดความรู้ที่ได้ในการวิจัยระยะที่ 1 ไป
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ยังสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด เชื่อมโยงสู่การวางแผนธุรกิจของเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ภายใต้
การขับเคลื่อนของภาคีพันธมิตรด้านการผลิตและการตลาด โดยมีสหกรณ์การเกษตรทั้ง 2 แห่ง เป็น
แกนกลางในการขับเคลื่อน ตลอดจนสังเคราะห์และถอดบทเรียนเป็นชุดความรู้แนวทางการปฏิบัติ
และขยายผล ด้วยการกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    
เกิด เป็นความเอ้ืออาทรระหว่างกัน ภายใต้กรอบแนวคิด “เ รียนรู้และแบ่งปัน” ก าหนด
กระบวนการวิจัย ออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ดังนี ้            

กิจกรรมท่ี 1: การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
ด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 ระหว่างนักวิจัยและสหกรณ์การเกษตรแม่ข่าย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจในแนวทางการด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 

ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการวิจัยก่อนเดินทางร่วมกัน 
วิธีการด าเนินการ 

1. ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์การเกษตรทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเป็น
เป้าหมายในการต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนเวทีแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการวิจัยการ
เชื่อมโยงโซ่อุปทาน “เครือข่ายคุณค่าผลไม้”  

กิจกรรมท่ี 2: การสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ โดยการน าเอารูปแบบการรวมกลุ่มขยายผล
ชุดความรู้ไปยัง สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อขยายผลการรวมกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ บนพื้นฐานของความต้องการที่

แท้จริงและขยายผลในพื้นที่จังหวัดจันทบุร ี
วิธีการด าเนินการ 

1. ส ารวจและคัดสรรเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

2. เพิ่มพูนองค์ความรู ้โดยการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงน าไปสู่
การปฏิบัติจริง  

3. เปิดเวทีแบบมีส่วนร่วม สรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรง เพื่อจัดท าแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

4. การจัดประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้ภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 
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กิจกรรมท่ี 3: การขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ให้สามารถยืนหยัดเผชิญหน้ากับ
ตลาดการค้าเสรีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้กลไก

ของสหกรณ์การเกษตร สร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภายใต้ตลาดการค้าเสรีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

วิธีการด าเนินการ 
1. การเพิ่มพูนองค์ความรู้ โดยการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงด้านการวาง

แผนการผลิต และการแสวงหาช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
2. เปิดเวทีแบบมีส่วนร่วม สรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ตรง เพื่อจัดท าแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
3. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดท าฐานข้อมูลการผลิตผลไม้ 

ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
4. การจัดท าฐานข้อมูลการผลิตและข้อมูลการตลาดของภาคีเครือข่าย 
5. เปิดเวทีถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาอาชีพ

เกษตรกร ให้สามารถยืนหยัดในสภาวะตลาดการค้าเสรีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
6. เปิดเวทีแบบมีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้

คุณภาพ 
7. การจัดประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ

ขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้ภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 
8. เปิดเวทีเจรจาตลาดเป้าหมายใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต

ผลไม้คุณภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายการร่วมกันขายสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า  
9. การสร้างเครือข่ายการแบ่งปันแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้

การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 
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บทที ่5 
ผลการด าเนินการวิจัย 

 
โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน “เครือข่ายคุณค่าผลไม้” ระยะที่ 2 ทีมวิจัยได้

ดําเนินการวิจัยใน 3 กิจกรรมหลัก ผลการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดดังนี ้

กิจกรรมที่ 1: การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อช้ีแจงสร้างความเข้าใจใน
แนวทางการด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 ระหว่างนักวิจัยและสหกรณ์การเกษตรแม่ข่าย  

ทีมวิจัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์การเกษตรทั้ง 2 แห่ง 
ซึ่งเป็นเป้าหมายในการต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนเวทีแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการวิจัย
การเชื่อมโยงโซ่อุปทาน “เครือข่ายคุณค่าผลไม้” เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
ดําเนินการวิจัยระยะที่ 2 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการวิจัย
ก่อนเดินทางร่วมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถดําเนินการได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมท่ี 1 

ผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมเตรียมความพร้อม ทําให้สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ 
จํากัด ตระหนักถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการวิจัยระยะที่ 1 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ       
ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นส่วนหน่ึงของสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2552 เกิดความร่วมมือ ร่วมใจพร้อมที่จะร่วมเดินทาง
กับงานวิจัยในระยะที่ 2 เพื่อเป็นการต่อยอดให้เกิดความมั่งคงในอาชีพเกษตรกรของเกษตรกร
สมาชิก และความยั่งยืนในการพัฒนาธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ โดยมอบหมายให้นางสุรางค์ 
พุ่มโพธิ์ทอง ตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง       
4 กลุ่ม ร่วมดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 ร่วมกับทีมวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ เพื่อให้   
สามารถดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้ 

ผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมเตรียมความพร้อม ทําให้สหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด     
ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพของเกษตรกรสมาชิก ตามกรอบคิด/
กรอบแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ตัวแบบการทําสวนผลไม้คุณภาพ ซึ่งเป็นชุดความรู้
ที่ได้จากการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ที่มีสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด เป็นโมเดลต้นแบบ     
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรสมาชิกและสหกรณ์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
มีมติให้สหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด เข้าร่วมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้  ระยะที่ 2      
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โดยหมายมอบให้นางวิภาภรณ์ ผลมาก ตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  และนางชไมพร แสงสด          
ตําแหน่งรองประธานกรรมการ ฝ่ายธุรกิจรวบรวมผลิตผล เป็นผู้ประสานงานและร่วมดําเนินการ
วิจัยในระยะที่ 2 ร่วมกับทีมวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ เพื่อให้สามารถดําเนินการให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้ 

 

กิจกรรมที่ 2: การสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ โดยการน าเอารูปแบบการรวมกลุ่ม
ขยายผลชุดความรู้ไปยัง สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด 

ทีมวิจัย ได้ดําเนินการวิจัยกิจกรรมที่ 2 ใน 3 กิจกรรมย่อย มีรายละเอียดดังนี ้

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 การส ารวจและคัดสรรเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด และสํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
ดําเนินการสํารวจและคัดสรรเกษตรกรสมาชิกที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการ
รวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
แบบมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชี้แจงและสร้างความเข้าใจใน   
กรอบคิด/กรอบแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพเชื่อมโยงสู่ เครือข่ายธุรกิจรวบรวมผลไม้
ของสหกรณ์ที่มีสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน ภายใต้การ
เชื่อมโยงโซ่อุปทานที่มีสหกรณ์การเกษตรเป็นแม่ข่าย ตลอดจนค้นหาปัญหาอุปสรรคในการทําสวน
ผลไม้คุณภาพ และความต้องการในการรวมกลุ่มตามแนวทางสหกรณ์ ด้วยกระบวนการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้การขยายผลชุดความรู้ตัวแบบการทําสวน
ผลไม้คุณภาพ จากโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 1 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 

ผลที่เกิดขึ้นจากการสํารวจและคัดสรรเกษตรกรสมาชิกที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์
และกรอบแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ ทําให้สามารถ
กําหนดคุณลักษณะสําคัญ ได้ดังนี ้

1) คุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ดําเนินการ กําหนดออกเป็น 4 ตําบลนําร่อง 
ได้แก่ (1) ตําบลฉมัน (2) ตําบลมะขาม (3) ตําบลวังแซ้ม (4) ตําบลอ่างคีรี 

2) คุณลักษณะทางพฤติกรรมการผลิตผลไม้ในพื้นที่ดําเนินการ ได้แก่ มังคุด  
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ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทําให้เกษตรกรสมาชิก
ตระหนักคิดและเห็นคุณค่าความสําคัญในตนเอง เกิดการร่วมคิด ร่วมทํา สมัครใจพร้อมที่จะร่วม
เดินทางไปด้วยกัน เห็นถึงความสําคัญของการรวมกลุ่มตามแนวทางสหกรณ์ ด้วยการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิด
การรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพจากความต้องการที่แท้จริง ในพื้นที่ดําเนินการ 4 ตําบลนําร่อง     
รวม 4 กลุ่ม เกษตรกรสมาชิกทั้งสิ้น 66 คน มีรายละเอียดดังนี้  

1) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลฉมัน      เกษตรกรสมาชิกจํานวน   28 คน             
2) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลมะขาม   เกษตรกรสมาชิกจํานวน   14 คน 
3) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลวังแซ้ม   เกษตรกรสมาชิกจํานวน   12 คน 
4) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลอ่างคีรี    เกษตรกรสมาชิกจํานวน   12 คน 

 
ภาพท่ี 3 แผนท่ีตั้งกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ พื้นที่อ าเภอมะขาม จันทบุรี 

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 4 กลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดําเนินงาน
และรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่ม ตามกรอบแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ โดยมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งกําหนดให้มีคณะกรรมคณะกรรมการบริหารจัดการ
กลุ่ม จํานวน 5 คน อยู่ในวาระคราวละ 2 ปี เพื่อทําหน้าที่ขับเคลื่อนการดําเนินการกลุ่มและควบคุม
ตรวจสอบภายในแทนสมาชิก กําหนดให้มีการจัดทําบัญชีและทะเบียนคุมต่างๆ ตามแบบที่
เห็นสมควร รวมถึงกําหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม เป็นวันสิ้นปีทางบัญชีของกลุ่ม โดยมีโครงสร้างการ
บริหารจัดการกลุ่ม และหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ มีรายละเอียดดังนี ้ 
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นายสาธิต ผลพฤกษา
ประธานฯ ฝ่ายอ านวยการ

นายไหวพริบ ศรีงาม
รองฯ ฝ่ายการผลิต

นางทองหล่อ หอมฉนิ
รองฯ ฝ่ายการตลาด

นายอาทติย ์ผลพฤกษา
เลขานุการ

นางชุติกาญจน ์แก้วสุวรรณ
ฝ่ายบัญชี

โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ  ต าบลฉมัน
สังกัด สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด

 
ภาพท่ี 4 โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลฉมัน 

 

นายศิลา  รสฟุ้ง
ประธานฯ ฝ่ายอ านวยการ

นายอดุลย ์ คุณสุข
รองฯ ฝ่ายการผลิต

นางชไมพร แสงสด
รองฯ ฝ่ายการตลาด

นางประสาตร ์พรหมฉนิ
เลขานุการ

นายสุชีพ อ่ิมบุญ
ฝ่ายบัญชี

โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ  ต าบลมะขาม
สังกัด สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด

 
ภาพท่ี 5 โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลมะขาม 
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นายสมร ศุกร์กัลยา
ประธานฯ ฝ่ายอ านวยการ

นายสมชาย นิลมาศ
รองฯ ฝ่ายการผลิต

นางจินตนา สงค์เคราะห์
รองฯ ฝ่ายการตลาด

นายณรงค์วัฒน ์มรคา
เลขานุการ

นายกิตติศักด์ิ ศรีบุรุษ
ฝ่ายบัญชี

โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ  ต าบลวังแซม้
สังกัด สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด

 
ภาพท่ี 6 โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลวังแซ้ม 

 

นายณรงค์ อ้ิวหุ่ย
ประธานฯ ฝ่ายอ านวยการ

นายขะหยิ่ม พืชเพ้ียน
รองฯ ฝ่ายการตลาด

นายมานะ ศรีไทย
รองฯ ฝ่ายการผลิต

นายประมวล เทพวรสุข
เลขานุการ

นางศุภมาส ชินเดช
ฝ่ายบัญชี

โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ  ต าบลอ่างคีรี
สังกัด สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด

 
ภาพท่ี 7 โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลอ่างคีรี 
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จากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทําให้เกษตรกรสมาชิกเห็น
ความสําคัญในกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการเปิดเวทีระดมความคิด เพื่อค้นหาปัญหา อุปสรรค   
ในการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด สังเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการทําสวนผลไม้คุณภาพของเกษตรกรสมาชิก ส่งผลให้สามารถสรุปและสังเคราะห์
ปัญหาอุปสรรค ออกเป็น 2 ด้าน ดังนี ้

1. ปัญหาด้านการผลิต  
1) ขาดความรู้ ความเข้าใจในขบวนการการพัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ            

ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 
2) ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ  
3) ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และยังไม่เห็นความแตกต่างในการผลิตผลไม้คุณภาพ 

2. ปัญหาด้านการตลาด 
1) ขาดโอกาสและช่องทางการตลาดในการเข้าถึงตลาดเป้าหมายใหม่ 
2) ไม่มั่นใจ และเห็นความชัดเจนในเป้าหมายตลาดผลไม้คุณภาพ    
3) ไม่เชื่อมั่นในนโยบายการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือของภาครัฐ 

     

     
ภาพท่ี 8 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพตามแนวทางสหกรณ์       
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ภาพท่ี 9 เปิดเวทีระดมความคิด ค้นหาปัญหาอุปสรรคในการท าสวนผลไม้คุณภาพ       

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 การเพิ่มพูนองค์ความรู้ โดยการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงน าไปสู่การปฏิบัติจริง  

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด และสํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
นําคณะผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 4 กลุ่ม ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด ผู้แทน
ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัด (สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง 
สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ และสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ) เจ้าหน้าที่สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ทีมวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 45 คน ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงด้านการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต การผลิต และการตลาด ตามกรอบแนว
ทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก จํากัด จังหวัดราชบุรี 
และสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่ อนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับประยุกต์นําไปใช้สู่การปฏิบัติจริง โดยมีประเด็นสําคัญในการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 

1) การดําเนินงานกลุ่มผู้ผลิตตามแนวทางสหกรณ์  
2) การส่งเสริมสนับสนุนของสหกรณ์ต้นสังกัด 
3) การจัดการฟาร์มแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ 
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4) การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ 
5) การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 

ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสี
หมอก จํากัด จังหวัดราชบุรี ทําให้เกษตรกรสมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
ดําเนินงานกลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝร่ัง ข้าวโพดฝักอ่อน ชมพู่ทับทิมจันท์และกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
ตามแนวทางสหกรณ์ รวมถึงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ และการพัฒนาช่องทาง
การตลาด และแนวทางการสนับสนุนของสหกรณ์ ตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ
รวบรวมผลผลิตของ ส่งผลให้สามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้แนวทางการวางแผนการผลิตและแผนการ
ตลาดการพัฒนาการผลิตและการจัดการคุณภาพสินค้าของกลุ่มผู้ผลิต รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านการผลิตและการตลาดระหว่างกัน มีรายละเอียดผลการศึกษาเรียนรู้ดังนี ้

สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก จ ากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2549 
ปัจจุบันมีสมาชิก 280 คน มีทุนเรือนหุ้น 1 ล้านกว่าบาท มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อการทํา
การเกษตรเพื่อการส่งออก สหกรณ์จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยให้ความสําคัญตั้งแต่
การควบคุมปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การพัฒนาการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงการ
พัฒนาช่องทางการตลาด ซึ่งพื้นที่ทําการเกษตรในอําเภอดําเนินสะดวก มีลักษณะเป็นที่ราบ 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะเพาะปลูกผักและผลไม้ อาทิ หน่อไม้ฝร่ัง ข้าวโพดฝักอ่อน ชมพู่ทับทิมจันท์ 
มะพร้าวน้ําหอม เป็นต้น แปลงเพาะปลูกจะเป็นลักษณะขุดคลองยกร่องในการให้น้ํา  

ผู้ใหญ่บุญมา สุขบุญชูเทพ (ประธานฯ สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก จํากัด)       
เล่าให้ฟังว่า “ในอดีตการทําการเกษตรในบ้านรางสีหมอก จะเป็นลักษณะต่างคน ต่างทํา ต่างคน 
ต่างขาย ต่างแย่งชิงราคากัน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนขาดความเข้มแข็ง 
ทําให้ผู้นําชุมชนได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งเล็งเห็นความสําคัญในการรวมกลุ่ม 
เพื่อช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามแนวทางสหกรณ์ โดยนําระบบสหกรณ์มาใช้
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การสร้างแรงจูงใจในการรวมกลุ่มของเกษตรกรนั้น สหกรณ์วาง
แผนการดําเนินงาน ตั้งแต่การเปิดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรเห็น
ความสําคัญของระบบสหกรณ์ สมาชิกจะไม่มีใครได้ ใครเสีย ทุกคนได้และเสียเท่ากัน ใครทําธุรกิจ
กับสหกรณ์มาก ก็จะได้รับเฉลี่ยคืนมาก ถ้าหากสมาชิกให้ความสําคัญกับการใช้ธุรกิจของสหกรณ์
มากขึ้นเท่าใด สหกรณ์ของเราก็จะประสบผลสําเร็จมากขึ้นตามไปด้วย” 
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รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 
 

ผู้ใหญ่บุญมา เล่าต่อว่า “การดําเนินธุรกิจ สหกรณ์ไม่มุ่งเน้นธุรกิจสินเชื่อ แต่มุ่งเน้น
ธุรกิจรวมซื้อและรวมขาย การรวมกันซื้อวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยหมักชีวภาพ)       
เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิก รวมถึงร่วมกันพัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพ การรวมกันขาย
ผลผลิต โดยสหกรณ์จะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก เพื่อจัดจําหน่ายไปตามช่องทางการตลาด
เป้าหมายต่างๆ ทั้งตลาดต่างประเทศ และตลาดในประเทศ อาทิ หน่อไม้ฝร่ัง ข้าวโพดฝักอ่อน ชมพู่
ทับทิมจันท์ และมะพร้าวน้ําหอม เป็นต้น ซึ่งการขายผลผลิตไม่จําเป็นจะต้องผ่านบัญชีสหกรณ์ 
เนื่องจากสหกรณ์ไม่มุ่งเน้นรายได้ และปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ แต่มุ่งเน้นรายได้ของสมาชิก      
ให้สมาชิกสามารถขายผลผลิตได้ราคาที่เป็นธรรม และมีปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ต้นทุนตํ่าใช้” 

คุณจรัญ แสนสุข (กรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก จํากัด) เสริมว่า         
“ในส่วนการดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์นั้นสมาชิกจะจําหน่ายผลผลิตผ่านสหกรณ์  
โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการหักค่าบริหารจัดการ (ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน) กิโลกรัมละ 1 บาท 
เพื่อเป็นรายได้ของสหกรณ์ และสหกรณ์มีการดูแลระบบการเงินให้แก่สมาชิก โดยการทําสัญญา
ร่วมกับคู่ค้า กําหนดเงื่อนไขการชําระเงินไม่เกิน 7 วัน วงเงินเงินค้ําประกัน จํานวน 400,000 บาท 
เป็นหลักประกันในการร่วมค้า ซึ่งสัญญามีระยะเวลา 3 ปี” 

     

           
ภาพท่ี 10 ศึกษาเรียนรู้ การด าเนินงานสหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก จ ากัด 
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รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 
 

1. กลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์  

1.1) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ตามภารกิจ สมาชิกมีหน้าที่ในการดูแลจัดการผลผลิตของตนเอง เมื่อขนส่งมาถึงจุด
รวบรวมผลผลิต สมาชิกจะทําการคัดแยกเกรด (A /B /C และตกเกรด) ชั่งน้ําหนัก จัดเรียงสินค้ารอ
การขนส่ง โดยที่จุดรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์จะมีเพียงพนักงานควบคุมคุณภาพสินค้าและออก
ตั๋วสินค้าให้แก่สมาชิกเท่านั้น ส่วนคณะกรรมการกลุ่มจะควบคุมมาตรฐานการผลิต คณะกรรมการ 
1 คน จะดูแลสมาชิก 10 คน และสมาชิกทั้ง 10 คน จะดูแลซึ่งกันและกัน  

1.2) ด้านการผลิต สมาชิกจะมีการวางแผนการผลิตร่วมกัน เพื่อกําหนดแปลงปลูก 
ช่วงพักต้นและพักแปลง มีการจัดการฟาร์มแหล่งผลิต ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP                    
โดยคณะกรรมการกลุ่มและคู่ค้าจะร่วมกันตรวจเยี่ยมฟาร์มแหล่งผลิต เพื่อควบคุมมาตรฐานการ
ผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า  

1.3) ด้านการตลาด ดําเนินการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกในลักษณะการติดต่อซื้อ
ขายผูกขาดฟาร์ม (Contact Farming) ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก โดยมีการประกันราคาสินค้าเกรด 
A /B /C ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน, ไต้หวัน และสิงคโปร์ ในส่วน
สินค้าตกเกรด จัดจําหน่ายไปยังตลาดในประเทศ ได้แก่ ตลาดท้องถิ่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี  

     

           
  ภาพท่ี 11 ศึกษาเรียนรู้ การด าเนินการกลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝร่ังอินทรีย์        
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รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 
 

2. กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดฝักอ่อน  

2.1) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มแบบง่าย                                  
มีผู้ประสานงานระหว่างสหกรณ์กับกลุ่ม สมาชิกมีหน้าที่ในการดูแลจัดการผลผลิตของตนเอง      
เมื่อขนส่งมาถึงจุดรวบรวมผลผลิตของกลุ่ม สมาชิกจะทําการการคัดแยกเกรด (A /B /C และตก
เกรด), ชั่งน้ําหนัก, จัดเรียงสินค้ารอการขนส่งมายังโรงคัดบรรจุ การบริหารจัดการจุดรวบรวม
ผลผลิตของกลุ่ม มีการว่าจ้างแรงงานผู้สูงวัยในชุมชนปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน เพื่อให้เกิดการ   
มีส่วนร่วม และสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงวัยในชุมชน 

2.2) ด้านการผลิต มีการดําเนินงานลักษณะเดียวกับกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝร่ังอินทรีย์
สมาชิกจะมีการวางแผนการผลิตร่วมกัน เพื่อกําหนดแปลงปลูก ช่วงพักต้น และพักแปลง มีการ
จัดการฟาร์มแหล่งผลิต ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP เช่นกัน       

2.3) ด้านการตลาด มีการดําเนินงานลักษณะเดียวกับกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝร่ังอินทรีย์   
มีการประกันราคาสินค้าเกรดส่งออก ซึ่งมีช่องทางการตลาดเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าการส่งออก
ผักทั้ง 2 ชนิด ในปีที่ผ่านมา มีปริมาณมากกว่า 1,000 ตัน มูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท นอกจากนี้      
ยังมีการเชื่อมโยงด้านการตลาดกับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากปริมาณผลผลิตคุณภาพมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

     

           
          ภาพท่ี 12 ศึกษาเรียนรู้ การด าเนินการกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดฝักอ่อน    
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รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 
 

3. กลุ่มผู้ผลิตชมพู่ทับทิมจันท์  

3.1) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มแบบง่าย                                  
มีผู้ประสานงานระหว่างสหกรณ์กับกลุ่ม สมาชิกมีหน้าที่ในการดูแลจัดการผลผลิตของตนเอง      
เมื่อขนส่งมาถึงจุดรวบรวมผลผลิตของกลุ่ม สมาชิกจะทําการการคัดแยกเกรด ชั่งน้ําหนัก คัดบรรจุ
และจัดเรียงสินค้ารอการขนส่ง 

3.2) ด้านการผลิต สมาชิกยังไม่มีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจน สหกรณ์จะต้องวาง
แผนการผลิต เพื่อขยายกําลังการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพ ให้มีการจัดการฟาร์มแหล่งผลิต 
ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า     

3.3) ด้านการตลาด การจําหน่ายผลผลิตของสมาชิกจะเป็นในลักษณะการติดต่อซื้อ
ขายผูกขาดฟาร์ม (Contact Farming) ระหว่างบริษัทกับสมาชิก เน่ืองจากยังไม่มีการทําสัญญาร่วมค้า
กับสหกรณ์ ซึ่งในอนาคตสหกรณ์มีแผนการขยายช่องทางการตลาด เพื่อจําหน่ายผลผลิตเกรดรอง       
ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดห้างค้าปลีก - ค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) ส่วนสินค้าตกเกรดยังคง
จัดจําหน่ายตลาดในประเทศ ได้แก่ ตลาดท้องถิ่น ตลาดไท  จังหวัดปทุมธานี ส่วนผลผลิตที่เสียหาย
จะถูกนํามาที่สหกรณ์ เพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  

     

           
        ภาพท่ี 13 ศึกษาเรียนรู้ การด าเนินการกลุ่มผู้ผลิตชมพู่ทับทิมจันท์ 
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รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 
 

4. กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

สหกรณใ์ห้ความสําคัญกับการผลิตอาหารปลอดภัย ซึ่งการผลิตที่ปลอดภัยจะต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพการผลิต ปลอดจากสารเคมีตกค้าง การส่งเสริมให้มีการผลิตปัจจัยการผลิตใช้เอง 
อาทิ ปุ๋ยหมักชีวภาพ, น้ําส้มควันไม้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผลผลิต และเกษตรกรผู้ผลิต 
รวมทั้งช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และโอกาสเสี่ยงจากปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถ
สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับฟาร์มแหล่งผลิตได้ 

ผู้ใหญ่บุญมา เล่าให้ฟังว่า “อดีตที่ผ่านมาเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจากมีความ
สะดวกในการใช้ ได้ผลเร็ว แต่ข้อเสีย คือ ทําให้ต้นเสีย ดินเสีย ดังนั้นการชักจูงให้เกษตรกรหัน
กลับมาใช้ปุ๋ยหมัก จึงเป็นเร่ืองยาก คณะกรรมการผู้ริเร่ิมแนวคิด จึงเร่ิมผลิตใช้เองก่อน จนเห็นผล
นําไปสู่การประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก ทําให้สมาชิกหันกลับมาใช้ปุ๋ยหมักกันมากขึ้น จากเดิม
ผลิตคร้ังละ 4 ตัน ปัจจุบันผลิตคร้ังละ 80 ตัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก          
โดยได้รับการสนับสนุนโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากภาครัฐ เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยใช้เอง”   

4.1) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มแบบง่าย                                  
มีผู้ประสานงานระหว่างสหกรณ์กับกลุ่ม คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดูแลจัดการด้านจัดซื้อ
วัตถุดิบ ภายใต้แนวคิด “รวมกันซื้อ แล้วแบ่งกันใช้” รายได้จากการจําหน่ายปุ๋ย 1 กอง (80 ตัน) 
ประมาณ 2,600 กระสอบ (กระสอบละ 30 กิโลกรัม) จัดสรรให้สหกรณ์ 200 กระสอบ เพื่อให้
สหกรณ์จัดจําหน่ายเป็นรายได้ของสหกรณ์ และมีการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยหมักชีวภาพ จัดสรรผลกําไร
ประจําปี 10% เข้าเป็นเงินกองทุน 

4.2) ด้านการผลิต คุณภาพมาตรฐานการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ผ่านการวิเคราะห์และ
ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ในคุณภาพและความ
ปลอดภัยให้แก่สมาชิกผู้ใช้ คู่ค้า และผู้บริโภค ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบสําคัญ คือ 
คอลําดวน (รําข้าว+จมูกข้าว) ซึ่งเป็นธาตุอาหารสําคัญในการเลี้ยงจุลินทรีย์ให้เจริญเติบโตได้ดี 
เน่ืองจากนโยบายการห้ามสีข้าวของภาครัฐ 

4.3) ด้านการตลาด จัดจําหน่ายให้แก่สมาชิกที่มีสั่งจองล่วงหน้า โดยตั้งราคาขาย
กระสอบละ 65 บาท (ต้นทุน 45 บาท) ซึ่งยอดสั่งจองจะหมดต้ังแต่ยังไม่เร่ิมผลิต 
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         ภาพท่ี 14 ศึกษาเรียนรู้ การด าเนินการกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

ผู้ใหญ่บุญมา เปิดเผยการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ดังน้ี 

1) วัตถุดิบหลัก ได้แก่ (1) คอลําดวน (รําข้าว+จมูกข้าว) (2) มูลวัว (3) มูลไก่           
(4) มูลสุกร 

2) ส่วนผสม ได้แก่ (1) EM (ผัก) (2) กากน้ําตาล (3) จุลินทรีย์ 
3) กระบวนการผลิต มีขั้นตอน ดังน้ี 

3.1) นําวัตถุดิบหลัก มาผสมกับ EM (ผัก) และกากน้ําตาลในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 
3.2) ผสมจุลินทรีย์ หมักทิ้งไว้ ควบคุมอุณหภูมิ ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส (ถ้าสูง

เกินกว่า 60 องศาเซลเซียส จุลินทรีย์จะตาย) 
3.3) คลุกเคล้าทุก 4-5 วัน ประมาณ 7-8 คร้ัง (ระยะเวลาประมาณ 45 วัน) 
3.4) หมักทิ้งไว้จนครบ 2 เดือน บรรจุกระสอบจัดจําหน่ายให้แก่สมาชิก 

จุดเด่น ของสหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก จ ากัด คือ  ความร่วมมือ ร่วมใจและ
ความเสียสละของคณะกรรมการและเกษตรกรสมาชิก ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรสมาชิก และพัฒนาให้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
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ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวน
มะม่วงฉะเชิงเทรา จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ทําให้เกษตรกรสมาชิกสามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกทั้งระบบ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมมะม่วงเพื่อการส่งออก การพัฒนาการผลิตและการ
จัดการคุณภาพ การวางแผนการผลิตและการตลาดมะม่วงเพื่อการส่งออก และแนวทางการพัฒนา
ช่องทางการตลาดทั้งต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการ
ส่งออกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียดผลการศึกษาเรียนรู้ดังนี้ 

สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด เกิดจากการรวมตัวของ
วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงอําเภอต่างๆ ได้แก่  อําเภอบางคล้ า สนามชัยเขต แปลงยาว           
พนมสารคาม ท่าตะเกียบ คลองเขื่อน และราชสาสน์ รวม 7 กลุ่ม เป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้วิสัยทัศน์ “รวมใจเป็นหนึ่ง มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพมะม่วง 
สู่ระดับสากล” และมีวัตถุประสงค์การดําเนินงาน ดังนี้ 

1) เป็นศูนย์กลางระหว่างองค์กรกับสมาชิก ด้านการผลิต/การตลาด 
2) ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกและจัดหาปัจจัยการผลิต/การตลาด 
3) เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการผลิตให้มีคุณภาพ 
4) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 

โดยสมาชิกต้องได้รับประโยชน์สูงสุด จากการรวมตัวกันพัฒนาคุณภาพผลผลิต         
ขายราคาสูงกว่าท้องตลาด และรวมตัวจัดหาปัจจัยการผลิตที่ดีมีคุณภาพ ราคาต่ํากว่าท้องตลาด 

ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 176 คน พื้นที่เพาะปลูกมะม่วง 10,000 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 
ประมาณปีละ 7,000 ตัน โดยได้สร้างศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตมะม่วงที่จะจัดส่งให้กับบริษัท          
ผู้ส่งออกต่างๆ และเป็นแหล่งข้อมูล เช่น ภาวะราคา ปริมาณการสั่งซื้อแต่ละคร้ังของบริษัท โดยมี
ห่วงโซ่อุทานมะม่วง ตั้งแต่ ปัจจัยการผลิต, ผู้ผลิต, ผู้จําหน่าย จนถึงผู้บริโภค  

คุณศักดา (ประธานฯ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จ.ฉะเชิงเทรา จํากัด) เล่าให้ฟังว่า 
“มะม่วง คือ ผลไม้สุขภาพ เนื่องจากมีสารเบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดการ
ออกฤทธิ์ของสารก่อมะเร็ง เช่น มะม่วงน้ําดอกไม้ผลสุก มีสารเบต้าแคโรทีน ประมาณ 527 ไม
โครกกรัม, วิตามิน E 0.66 มิลลิกรัม, วิตามิน C 9 มิลลิกรัม และมีพลังงาน 47 กิโลแคลอร่ี ส่วน
มะม่วงเขียวเสวยผลดิบ มีสารเบต้าแคโรทีน ประมาณ 34 ไมโครกกรัม, วิตามิน E 0.91 มิลลิกรัม, 
วิตามิน C 6 มิลลิกรัม และมีพลังงาน 52 กิโลแคลอร่ี นอกจากนี้สหกรณ์ มีการรณรงค์อนุรักษ์
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มะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ อาทิ มะม่วงน้ําดอกไม้สีทอง มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงแรด มะม่วงทะวาย
เดือนเก้า มะม่วงฟ้าลั่น และมะม่วงไขตึก เพื่อรักษามะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย”  

การพัฒนาคุณภาพสวนมะม่วง ผลผลิตมะม่วง เพื่อการส่งออก มีการส่งเสริมให้สมาชิก
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบ GAP, มีความชัดเจนใน
เร่ืองของปริมาณผลผลิต มีความแม่นยําเร่ืองระยะเวลาส่งมอบสินค้า ผลผลิตปลอดภัยจากสารเคมี 
รวมถึงขั้นตอนการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก โดยมีมาตรฐานมะม่วงเพื่อการส่งออก ดังนี้ 

1) การปฏิบัติดูแลสวนถูกต้องตามหลักวิชาการ ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม GAP พืช 
2) ห่อผลด้วยวัสดุที่เหมาะสมในช่วงระยะ 2 เดือน ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
3) น้ําหนักของผลจะต้องได้มาตรฐานที่กําหนดร่วมกัน 
4) ลักษณะของผิวไม่มีรอยแผลที่เกิดจากโรคและแมลง คราบยาง รอยช้ํา กระแทก 
5) ลักษณะของผลมะม่วงต้องตรงตามสายพันธุ์ 
6) การเก็บมะม่วงที่ความแก่ 85 – 90% ตามดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง (Harvesting 

Index) ห่อหุ้มผลมะม่วงด้วยตาข่ายโฟม ก่อนบรรจุลงภาชนะ 

นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้สมาชิกจัดทําข้อมูลพื้นฐานการผลิต, ประมาณการผลผลิต
จัดส่งให้สหกรณท์ุกเดือน เพื่อจะได้ทําการตลาดอย่างแม่นยํา 

     

     
ภาพท่ี 15 ศึกษาเรียนรู้ การด าเนินการสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จ.ฉะเชิงเทรา จ ากัด 
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การพัฒนาช่องทางการตลาดมะม่วงส่งออก  มีการประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในแนวทางการพัฒนาการผลิตมะม่วงตลอดฤดู การควบคุมการผลิตให้ได้ผลผลิตตรงตามความ
ต้องการของตลาด เพื่อทําให้เกษตรกรสามารถขายมะม่วงได้ราคาดี  โดยมีช่องทางการตลาด
เป้าหมายต่างๆ ดังนี้ 

1. ตลาดต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายของบริษัทส่งออกต่างๆ มีการเซ็น
สัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้า ระหว่างสหกรณ์กับคู่ค้า ร่วมมือกันกําหนดคุณภาพมาตรฐาน ที่ผู้รับซื้ อ
ต้องการ และราคาที่เกษตรกรพอใจ ซึ่งจะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่สมาชิก และคู่ค้า โดย
ตลาดเป้าหมายสําคัญ ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น ยุโรป อเมริกา และจีน ภายใต้ชื่อการค้า “CMC” 

2. ตลาดภายในประเทศ มีตลาดเป้าหมายสําคัญอยู่ 3 ช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ 
2.1) ตลาดห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ห้างเดอะมอลล์ ภายใต้ชื่อการค้า “ทองแปดร้ิว”  
2.2) ตลาดทั่วไป ได้แก่ ตลาดไท, ตลาดสี่มุมเมือง เป็นต้น  
2.3) ตลาดท้องถิ่น ได้แก่ งานเทศกาลมะม่วงในจังหวัด ภายใต้ชื่อการค้า “QM”  

คุณศักดา เสริมว่า “มะม่วงทุกผลของสหกรณ์ จะผ่านการคัดแยกเกรด ติดสติ๊กเกอร์เพื่อ
รับรองคุณภาพและแหล่งผลิต ซึ่งคู่ค้า และผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตได้” 

     

         
ภาพท่ี 16 ศึกษาเรียนรู้ การจัดการคุณภาพมะม่วงเพื่อการส่งออก 
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จุดเด่น ของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงฉะเชิงเทรา จ ากัด คือ การพัฒนามาตรฐาน
การผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกให้มีมาตรฐานเดียวกัน และการวางแผนการผลิตและการตลาด 
ตลอดจนการสร้างแบรนด์จนเป็นท่ียอมรับในคุณภาพ 

ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ทําให้เกษตรกร
สมาชิกเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต และแนวทางการเชื่อมโยง
เครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกับสหกรณ์ต้นสังกัด สามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้นําไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเป็นแนวทางการกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ และการขับเคลื่อนของสหกรณ์การเกษตรแม่ข่าย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ    
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งผลให้เกิดความตระหนักคิดและเห็นความสําคัญในการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน มีรายละเอียดประเด็นสําคัญดังนี ้

1) เกิดจิตสํานึกใหม่และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการรวมพลังและพัฒนา
กลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า “การช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตามหลักการสหกรณ์จะนําไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม”  

2) เกิดความตระหนักคิดและเห็นความสําคัญในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้เกษตรกร
สมาชิกมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ ให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกและชุมชน 

3) เกิดการเรียนรู้และให้ความสําคัญในการสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกมีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการฟาร์มแหล่งผลิต การผลิตสินค้ามาตรฐานและปลอดภัย ภายใต้ระบบ GAP 
ตลอดจนการพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 

4)  เกิดการเรียนรู้และมั่นใจในโอกาสและแนวโน้มทิศทางการตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพ ภายใต้แนวคิดการตลาดนําการผลิต สู่การวางแผนพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ              
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 

5) เกิดการเรียนรู้แนวคิดและแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและ
การตลาดระหว่างกัน มุ่งเน้นให้สมาชิกเห็นประโยชน์และความสําคัญของการจดบันทึกข้อมูลด้าน
การผลิตและข้อมูลการจําหน่ายผลไม้ เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนการผลิตและ
การตลาดร่วมกัน 
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ภาพท่ี 17 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ 

     

     
ภาพท่ี 18 เปิดเวทีแบบมีส่วนร่วม ก าหนดแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 เปิดเวทีแบบมีส่วนร่วม สรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษาเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง เพื่อจัดท าแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด และสํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
จัด เวทีแบบมีส่วนร่วม สรุปและสัง เครา ะห์ผลการศึกษาเ รียนรู้ผ่ านประสบการณ์ตรง                   
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทําแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ตามกรอบแนว
ทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของกลุ่ม โดยการ
เปิดเวทีระดมความคิดในการจัดทํ าแผนการ พัฒนากลุ่มนําไปสู่การปฏิบัติจ ริงได้อย่ าง                      
มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดําเนินการเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ ภายใต้กลไกของสหกรณ์การเกษตร โดยเป้าหมายเข้าร่วมเวที ประกอบด้วย           
กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 4 กลุ่ม ผู้แทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ทีมวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 

ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเวทีแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษา
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่
หลากหลาย มาปรับประยุกต์ใช้นําไปสู่การปฏิบัติจริงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้เกิดการสร้างภาวะผู้นํา เป็นแกนนําในการขับเคลื่อนการดําเนินการกลุ่ม
ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ โดยมีรายะเอียดการสรุปผลการศึกษาเรียนรู้ดังนี้ 

คุณณรงค์ อิ้วหุ่ย (ประธานฯ กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลอ่างคีรี) สรุปผลการศึกษา
เรียนรู้ว่า “ที่มาของโครงการดีๆ เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของสหกรณ์ และสํานักงานสหกรณ์
จังหวัด ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิก สิ่งแรกที่เราได้จากการรวมกลุ่ม คือ “ความอยาก” 
อยากได้ความรู้ อยากได้โอกาส ซึ่งเราได้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาเรียนรู้แนวทางการ
ดําเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตหน่อไม้ฝร่ังและข้าวโพดฝักอ่อน จังหวัดราชบุรี จุดแข็ง คือ การจัด
จําหน่ายแบบขายตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทําให้ไ ด้รับราคาที่เป็นธรรม ปัจจัยสําคัญคือ      
การผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี ทําให้สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ 
สําหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้ นํามาปรับประยุกต์ใช้ในการผลิตมังคุด คือ การใช้น้ําส้มควันไม้ในการ
พัฒนาการผลิตมังคุด เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตมังคุดปลอดสารเคมี โดยสมาชิกต้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือใครเคยทดลองใช้ว่าได้ผลหรือไม่ รวมถึงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง     
ซึ่งเป็นการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นตลอด นอกจากนี้การควบคุมสารเคมีในการผลิต 
โดยการให้คณะกรรมการและประธานกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบให้คําแนะนํา ทําให้เกิดความสัมพันธ์
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อันดี ความร่วมมือ ความสามัคคี และความซื่อสัตย์ ซึ่งสิ่งที่กลุ่มผู้ผลิตมังคุดของเรายึดถือปฏิบัติ      
ก็คือ สร้างความร่วมมือ ความสามัคคี และความซื่อสัตย์ จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” 

“แห่งที่สอง สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา จุดแข็ง คือ มาตรฐาน
คุณภาพมะม่วง ผลผลิตสามารถตรวจสารพิษ/สารตกค้าง ได้ตามมาตรฐานระบบ GAP สร้างความ
มั่นใจในความปลอดภัยของผลผลิตให้แก่คู่ค้า/ผู้บริโภค ปัจจัยสําคัญ คือ สมาชิกเห็นความสําคัญใน
การจดบันทึกข้อมูลการผลิตของตนเอง ทําให้รู้ข้อมูลผลผลิตและแหล่งที่มา สิ่งที่ได้เรียนรู้นํามา
ปรับประยุกต์ใช้ คือ การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เร่ิมจากสมาชิกต้องเรียนรู้ ทั้งเร่ืองสารเคมี/
สารพิษตกค้าง การสร้างความเข้าใจให้สมาชิกเห็นความสําคัญในการจดบันทึกข้อมูล/ประวัติการ
ผลิตของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการผลิตมังคุด และให้สหกรณ์
นําข้อมูลไปใช้ในการเจรจาหาช่องทางการตลาดมังคุด”  

คุณศิลา รสฟุ้ง (ประธานฯ กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลมะขาม) สรุปผลการศึกษา
เรียนรู้ว่า “จากการศึกษาเรียนรู้แนวทางการดําเนินงานของสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง จะเห็นได้ว่า เป้าหมาย
ช่องทางการตลาดหลัก คือ ตลาดต่างประเทศ ผลผลิตส่วนใหญ่มีคุณภาพมาตรฐานส่งออกได้ถึง 
70% ถ้าเปรียบเทียบกับสหกรณ์ของเรา ซึ่งเป้าหมายช่องทางการตลาดหลัก คือ ตลาดต่างประเทศ 
เหมือนกัน แต่ผลผลิตของสหกรณ์ส่วนใหญ่มีคุณภาพมาตรฐานส่งออกประมาณ 30% ซึ่งจะเห็นว่า
สหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง มีการวางแผนการผลิต มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานขบวนการผลิต สิ่งที่ได้
เรียนรู้ นํามาปรับประยุกต์ใช้ คือ ถ้าสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
กระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งมีการวางแผนการผลิตให้ผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นฤดูเก็บเกี่ยว สมาชิกก็จะได้รับราคาที่
สูงขึ้นตามปริมาณคุณภาพของผลผลิต ซึ่งการรวมกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ทําให้สมาชิกเกิดโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันภูมิปัญญาในการผลิตมังคุดคุณภาพระหว่างกัน สามารถสมาชิก
สามารถเพิ่มพูนองค์ความรูท้ี่หลากหลาย เกิดแนวคิด/แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมังคุด ซึ่งในปีนี้ 
กลุ่มวางเป้าหมายมังคุดที่มีคุณภาพมาตรฐานส่งออก 50% ของปริมาณมังคุดทั้งหมด”  

คุณณรงค์เดช มรคา  (เลขานุการกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลวังแซ้ม) สรุปผล
การศึกษาเรียนรู้ว่า “จากการศึกษาเรียนรู้สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก จํากัด จะเห็นว่า 
แรกเร่ิมมีการรวมกลุ่มผู้ก่อตั้งเพียง 29 คน มีทุนเรือนหุ้น 30,000 บาท มีแนวทางการดําเนินงานกลุ่ม
ผู้ผลิตผักที่มีตลาดเป้าหมายเพื่อการส่งออกชัดเจน จุดแข็ง คือ การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ทําให้ภาครัฐ
เห็นความสําคัญในการพัฒนาชุมชน โดยให้การสนับสนุนผ่านสถาบันเกษตรกร” 

“ส่วนสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา จุดแข็ง คือ การให้ความสําคัญ
กับคุณภาพมาตรฐานมะม่วง โดยผลผลิตจะผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ผ่านการตรวจ
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สารเคมีตกค้างจากหน่วยงานที่ให้การตรวจรับรอง สามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมะม่วง
ให้แก่บริษัทส่งออกและผู้บริโภค สิ่งที่ได้เรียนรู้ นํามาปรับประยุกต์ใช้ คือ การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง   
มีความร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคีกัน จะเป็นแนวทางการดําเนินงานที่นําไปสู่ความสําเร็จได้เช่นกัน” 

คุณไหวพริบ ศรีงาม (เลขานุการกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลฉมัน) สรุปผลการศึกษา
เรียนรู้ว่า “จากการศึกษาเรียนรู้สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการมะม่วงเกษตรอินทรีย์ พบว่า การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก ภายใต้
ระบบเกษตรอินทรีย์ ยังไม่สามารถพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการ
ของตลาดเป้าหมายได้ หากเทียบกับการผลิตผักปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออกของกลุ่มผู้ผลิตผัก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก จํากัด ซึ่งเป็นพืชล้มลุกมีกระบวนการผลิตและการควบคุมการ
ใช้สารเคมีในการผลิตที่สามรถทําได้ง่ายกว่า ดังนั้น การผลิตมะม่วงหรือมังคุดคุณภ าพเพื่อการ
ส่งออก ซึ่งเป็นไม้ผลยืนต้นเหมือนกัน ยังจําเป็นต้องมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ภายใต้
การจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบ GAP สิ่งที่ได้เรียนรู้ นํามาปรับประยุกต์ใช้ คือ สมาชิกต้องมี
ความร่วมมือในการพัฒนากลุ่ม มีความซื่อสัตย์ในการผลิตมังคุดคุณภาพไม่ทําให้กลุ่มเสียหาย เช่น 
หยุดการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่มาตรฐานกําหนด เป็นต้น จึงจะสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและยอมรับในคุณภาพมาตรฐานผลผลิตให้แก่บริษัทส่งออก และผู้บริโภค”  

คุณศศิธร วิเศษ (หัวหน้าโครงการวิจัย) สรุปผลการเปิดเวทีเรียนรู้ว่า “จากการศึกษา
เรียนรู้ จะสังเกตเห็นว่าเกษตรกรสมาชิกทั้ง 2 แห่ง มีจุดมุ่งหมายในการทําการผลิตสินค้าคุณภาพ 
เพื่อเป้าหมายตลาดส่งออกเหมือนกัน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก จํากัด                    
มีจุดมุ่งหมายในการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ภายใต้ระบบเกษตรกรอินทรีย์                
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งมีความต้องการสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ ส่วนสมาชิก
สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด มีจุดมุ่งหมายในการผลิตมะม่วงคุณภาพ 
เพื่อการส่งออก ภายใต้ระบบ GAP เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด”           
ที่สําคัญสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

“หากเปรียบเทียบแนวทางการดําเนินงานของสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง กับสหกรณ์ของเรา     
จะพบว่าสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตที่เข้มแข็ง ก่อนการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดยสหกรณ์
การเกษตรบ้านรางสีหมอก จํากัด มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตในลักษณะกลุ่มธรรมชาติในชุมชนก่อน
รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ส่วนสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด มีการ
รวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงในอําเภอต่างๆ ก่อนรวมตัวกันจัดตั้งเป็น
สหกรณ์เช่นกัน เพื่อเป้าหมายด้านการตอบสนองความต้องการของตลาด ส่วนสหกรณ์ของเรามีการ
จัดตั้งสหกรณ์ก่อนเมื่อสหกรณ์เข้มแข็ง แล้วจึงค่อยจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิต เนื่องจากเกษตรกรสมาชิก
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ผู้ผลิตอ่อนแอลง สหกรณ์จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาและสนับสนุนให้สมาชิกมีการ
รวมกลุ่มผู้ผลิต เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้คุณภาพ  แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต 
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลผลิต ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การนําเสนอข้อมูลคุณภาพมะม่วงเพื่อ
การส่งออก การให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในคุณภาพสินค้า”   

จากการเปิดเวทีแบบมีส่วนร่วม สามารถกระตุ้นให้เกิดการนําคุณค่าที่ได้รับมาปรับ
ประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติจริง ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการกําหนดกรอบ
แผนงาน/กิจกรรมการดําเนินการกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพตามความต้องการที่แท้จริง ภายใต้การ
ขับเคลื่อนของสหกรณ์การเกษตรแม่ข่ายและภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ มีรายละเอียดดังน้ี 

1) กิจกรรมการผลิตปัจจัยการผลิต อาทิ โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น 
2) กิจกรรมการจัดทําฐานข้อมูลการผลิตผลไม้ โดยร่วมกันออกแบบบันทึกข้อมูล

พื้นฐานการผลิต แบบบันทึกข้อมูลประวัติการผลิต แบบบันทึกข้อมูลการจําหน่าย เป็นต้น 
3) กิจกรรมการเพิ่มพูนองค์ความรู้ อาทิ โครงการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

ด้านการบริหารจัดการสวนผลไม้คุณภาพสมัยใหม่จากสวนที่ประสบความสําเร็จ เป็นต้น 

คุณศศิธร วิเศษ  กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในอดีตสมาชิกมักไม่ให้ความสําคัญกับการนัด
ประชุมกลุ่มของสหกรณ์ มาบ้าง ขาดบ้าง มีหนี้ก็ไม่มา เพราะอายที่ถูกสหกรณ์ทวงหนี้ แต่เมื่อมีการ
จัดเวทีประชุม เพื่อพัฒนาการผลิตหรือเป้าหมายการผลิตผลไม้ สมาชิกกลับให้ความร่วมมือเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นอาชีพหลักของสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์ต้องตระหนัก
คิดว่า สหกรณ์ให้ความสําคัญกับสมาชิกในการส่งเสริมอาชีพที่เป็นอาชีพหลักของส มาชิกผู้เป็น
เจ้าของแล้วหรือยัง หากสหกรณ์ให้ความสําคัญกับสมาชิก สมาชิกก็ย่อมให้ความสําคัญกับสหกรณ์
เช่นกัน นั่นคือ บทพิสูจน์สําคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์        
ที่สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด นัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ตั้งแต่ 6 โมงเย็น จนถึง 
3 ทุ่ม ยังไม่ยอมเลิก ในช่วงแรกสมาชิกมาประชุมโดยไม่ได้ คาดหวังอะไร แต่เมื่อเวทีประชุมมีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตหรือเป้าหมายการผลิตผลไม้ ก็จะมาไม่เคยขาด 
และอยู่จนเลิกประชุม เพราะว่าเป็นการพูดคุยในเร่ืองที่ตนเองมีความรู้และต้องการเรียนรู้ พูดคุยใน
เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตนเอง พูดคุยในเร่ืองที่เป็นความหวังในการมีอาชีพเกษตรกรที่มั่นคง 
ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจจริง และการให้ความสําคัญซึ่งกันและกันของสมาชิกกับสหกรณ์  ไม่ว่า
จะเป็นการนัดประชุมในวัด ในสวนหรือนอกพื้นที่ จากจุดเร่ิมต้นความสําเร็จตรงนี้ จึงเกิดแนวคิด
ร่วมกับคู่ค้าบริษัทส่งออก ในการเติมเต็มความหวังในการพัฒนาการผลิตผลไม้ ด้วยกิจกรรม
ต่อเน่ือง เพื่อใหต้ลาดเกิดการยอมรับในสินค้าของสหกรณ์ ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการสร้างแบรนด์สินค้าสหกรณ์ให้เกิดการรับรู้และจดจําของผู้บริโภค” 
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ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเวทีระดมความคิด สามารถกําหนดเป้าหมายร่วมในการจัดทํา
แผนงาน/กิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ ตามความต้องการที่แท้จริง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งให้ความสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต 
การพัฒนาการผลิตและการพัฒนาช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย
กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ส่งผลให้เกิดแนวทางการดําเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้
การขับเคลื่อนของสหกรณ์การเกษตรแม่ข่าย ตามแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต รวม 4 แผน  

สหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด ได้เสนอแผนการดําเนินงานกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
ผ่านสํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาด
ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ (กลุ่มพื้นฐาน) กลุ่มละ 40,000 บาท รวม 4 กลุ่ม เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 160,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพให้สามารถดําเนินการได้
ตามแผนงาน/กิจกรรมที่กําหนด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลฉมัน       กิจกรรมการจัดหาปัจจัยการผลิต 
2) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลมะขาม    กิจกรรมการผลิตพืชรอง (มะละกอ) 
3) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลวังแซ้ม    กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
4) กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลอ่างคีรี     กิจกรรมการจัดหาปัจจัยการผลิต 

     

     
ภาพท่ี 19 เปิดเวทีระดมความคิด จัดท าแผนการด าเนินการกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 การจัดประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้ภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด และสํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
ลงพื้นที่จัดประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดําเนินงานกลุ่ม
ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพตามแผนงาน/โครงการระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ดําเนินการใน
พื้นที่อําเภอมะขาม รวม 4 ตําบลนําร่อง จํานวน 4 กลุ่มเป้าหมาย  

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการดําเนินงานกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ การพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพและการพัฒนา    
ช่องทางการตลาด สามารถถอดบทเรียนได้ดังนี ้

1. การด าเนินการด้านการผลิต 
1.1) การเพิ่มพูนองค์ความรู้ในกระบวนการจัดการคุณภาพผลไม้ให้แก่สมาชิก 
1.2) การส่งเสริมให้สมาชิกมีการจดบันทึกข้อมูลด้านการผลิต อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน

การผลิต ประวัติการผลิต สถานการณ์ผลผลิต และปัญหาอุปสรรคในการผลิตผลไม้ 
1.3) การวางแผนการผลิตร่วมกัน โดยการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการผลิต ประวัติการ

ผลิต สถานการณ์ผลผลิต และปัญหาอุปสรรคในการผลิตผลไม้ของสมาชิก เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การผลิตในการวางแผนการผลิต 

1.4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการผลิต เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด 
1.5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลจากองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้านการ

ผลิตและการตลาดระหว่างกัน เพื่อร่วมคิด ร่วมแก้ไข และร่วมพัฒนา โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

2. การด าเนินการด้านการตลาด 
2.1) การเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการตลาด/ทิศทางการตลาดผลไม้คุณภาพให้แก่

เกษตรกรสมาชิก 
2.2) การร่วมกันวางแผนการตลาด โดยการจัดทําฐานข้อมูลพื้นฐานการผลิตผลไม้ 

ตารางช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว และปริมาณการผลผลิตในแต่ละช่วง เพื่อรวบรวมและจัดทํา
ฐานข้อมูลปริมาณผลผลิตในการวางแผนการตลาด  

2.3) การส่งเสริมให้สมาชิกมีการจดบันทึกข้อมูลด้านการตลาด อาทิ ข้อมูลการ
จําหน่ายผลไม้ ช่องทางการจัดจําหน่าย สถานการณ์ราคา และปัญหา อุปสรรคในการจําหน่ายผลไม้
ของสมาชิก 
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ภาพท่ี 20 ประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลฉมัน 

         

     
ภาพท่ี 21 ประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลมะขาม 
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ภาพท่ี 22 ประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลวังแซ้ม 

     

         

ภาพท่ี 23 ประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลอ่างคีรี 
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กิจกรรมที่ 3: การขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ให้สามารถยืนหยัด
เผชิญหน้ากับตลาดการค้าเสรีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ทีมวิจัยได้ด าเนินกิจกรรมที่ 3 โดยก าหนดออกเป็น 9 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 การเพิ่มพูนองค์ความรู้ โดยการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ด้านการวางแผนการผลิต และการแสวงหาช่องทางการตลาดท้ังในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด และส านักงานสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี น าคณะผู้แทนสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 4 กลุ่ม เจ้าหน้าที่
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ทีมวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 45 คน ศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงด้านการบริหารจัดการการผลิตและช่องทางการตลาดกล้วยหอมทอง   
ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี และหจก.เกศนีย์ ฟรุตส์ จังหวัดปทุมธานี    
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนผลิตพืชรองเพิ่มพูนรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ   
เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับประยุกต์น าไปใช้สู่การปฏิบัติจริง ภายใต้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินการของภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 

ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ท าให้สามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้
การบริหารจัดการกล้วยหอมทองทั้งระบบ น ามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพแต่ละกลุ่ม โดยมีประเด็นส าคัญดังนี้ 

1) การส่งเสริมการผลิตและการจัดการคุณภาพกล้วยหอมทอง 
2) การบริหารจัดการจุดรวบรวมกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก 
3) โอกาสและทิศทางการตลาดกล้วยหอมทองทั้งในและต่างประเทศ 
4) การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด 

ผลจากการศึกษาเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายสามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้จากการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการกล้วยหอมทองปลอด
สารเคมีเพื่อการส่งออกของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี โดยได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการวางแผนการผลิต และแผนการตลาด การพัฒนาการผลิต การจัดการคุณภาพจาก
ฟาร์มถึงโรงงานบรรจุ การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมกล้วยหอมทองของสหกรณ์ รวมถึงการ
เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด ตลอดจนรูปแบบการส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง
ปลอดสารเคมีแก่เกษตรกรสมาชิก  
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1. การวางแผนการผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออก 

การวางแผนการผลิต สหกรณ์จะมีการค านวณต้นทุนปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมี
เพื่อการส่งออก ใช้ในการวางแผนการผลิตให้แก่เกษตรกรสมาชิก โดยพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกได้ 
400 หน่อ มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 17,650 บาท ต่อไร่ การค านวณรายได้ กล้วยหอมทอง 1 ไร่ จ านวน 
400 หน่อ เท่ากับ 400 เครือ ขายเฉลี่ยเครือละ 100 บาท สามารถสร้างรายได้ประมาณ 40,000 บาท 
(กรณีกล้วยมีความสมบูรณ์เต็มที่) เกษตรกรสมาชิกอาจปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินระหว่างแนวต้น
กล้วยเพื่อลดปัญหาเร่ืองวัชพืช กล้วยจะแตกหน่อเพิ่มจ านวนมากขึ้น ปลูกหนึ่งคร้ังสามารถใช้งาน
ได้นาน 5-8 ปี ขึ้นอยู่กับระบบการจัดการและการรักษาหน่อพันธุ์ หากพบโรคและแมลงศัตรูพืช
รบกวน เช่น หนอนเจาะต้น ก็ฉีดพ่นด้วยน้ าหมักชีวภาพที่ผลิตขึ้นเอง นอกจากจะได้ผลผลิตที่มี
ความปลอดภัยแล้ว สมาชิกยังมีสุขภาพดี ดินไม่ถูกท าลาย และช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วย  

การวางแผนการผลิตล่วงหน้า เน้นให้เกษตรกรสมาชิกทุกแปลงจดบันทึกข้อมูลอย่าง
ละเอียด ตั้งแต่การตรวจแปลง เตรียมดิน วัน เดือน ปีที่เร่ิมปลูกกล้วย  และต้องรายงานให้สหกรณ์
ทราบเป็นระยะๆ โดยเฉพาะเมื่อกล้วยหอมทองมีอายุ 7 เดือน ซึ่งจะเร่ิมออกปลีและออกเครือ 
สมาชิกต้องแจ้งจ านวนเครือกล้วยที่จะส่งให้สหกรณ์ทราบ เพื่อจะได้ประมาณการผลผลิตรวมและ
วางแผนการตลาดล่วงหน้าได้ ขณะเดียวกันการจดบันทึกยังสามารถช่วยในการตรวจสอบย้อนกลับ 
กรณีตรวจพบสินค้ามีปัญหาสารพิษปนเปื้อน ซึ่งสหกรณ์มีการควบคุมคุณภาพการผลิตกล้วยหอม
ทองปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออก ภายใต้การจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบ GAP และได้รับการ
รับรองมาตรฐาน Q จากกรมวิชาการเกษตร โดยผู้บริโภคสามรถตรวจสอบย้อนกลับฟาร์มแหล่ง
ผลิตด้วยระบบอินเทรอเน็ทได้ทางเว็บไซท์ www.homton.com 

นอกจากนี้ สหกรณ์ยังมีเทคนิคการขยายหน่อพันธ์กล้วยหอมทอง โดยการจัดหาหน่อ
พันธ์ที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ าให้แก่เกษตรกรสมาชิก เมื่อปลูกและขยายหน่อพันธ์ได้แล้ว ก็จะน า
หน่อพันธ์มาคืน ในลักษณะดอกเบี้ยตามที่ตกลง เช่น รับหน่อพันธ์ไป  5 หน่อ น ามาคืน 1 หน่อ 
เพื่อให้สมาชิกคนอ่ืนน าไปปลูกและขยายหน่อพันธ์ ต่อไป 

2. การวางแผนการตลาดกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออก 

การวางแผนการตลาด สหกรณ์ได้มีการเจรจาตกลงกับชุมนุมสหกรณ์ผู้บริโภคชุโตเคน 
(Palsy stem) ประเทศญ่ีปุ่น ตกลงรับซื้อกล้วยหอมทองจากสหกรณ์โดยตรง ซึ่งมีความต้องการเฉลี่ย
สัปดาห์ละ 8 ตัน สหกรณ์จะเป็นผู้ด าเนินการด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพกล้วยหอมทอง 
โดยการวางแผนการรวบรวม จากแผนการผลิตล่วงหน้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด   
ซึ่งจะเป็นการรับซื้อในลักษณะการติดต่อซื้อขายผูกขาดฟาร์ม (Contact Farming) จากเกษตรกร
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สมาชิก โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจในลักษณะร่วมค้า ได้แก่ บริษัท แพนแปซิฟิคฟู้ด คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการในกระบวนการส่งออก และจัดส่งให้กับชุมนุมสหกรณ์ผู้บริโภคชุโตเคน 
(Palsy stem) ประเทศญ่ีปุ่น  

ส าหรับการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกนั้น ส่วนใหญ่จะท าการผลิตในลักษณะ
รวมกลุ่มใหญ่ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง หลังปลูก
ประมาณ 8 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจ าหน่ายได้ โดยกล้วย 1 ต้นจะให้ผลผลิต 1 เครือเท่านั้น 
แต่ละเครือจะมี 6-9 หวี น้ าหนัก 10-15 กิโลกรัม ต่อเครือ ทุกเครือที่ส่งเข้ามายังโรงงานบรรจุกล้วย
หอมทองของสหกรณ์ ต้องถูกตรวจสอบเข้มงวด เพื่อเช็คคุณภาพให้ได้ตามเงื่อนไขที่คู่ค้าก าหนด 
ตั้งแต่การตรวจเช็คสีเนื้อ โดยสีเนื้อกล้วยที่ดี ต้องมีความสุกไม่เกิน 80% และผลกล้วยต้องได้ขนาด
มาตรฐาน ซึ่งกล้วยที่จะส่งออกต้องมีน้ าหนัก/ผลไม่น้อยกว่า 110 กรัม และมีข้อบกพร่องไม่เกิน 2 
ซม. เนื่องจากความเชื่อถือในคุณภาพสินค้าที่มีความปลอดภัย  ไร้สารเคมีและสารพิษตกค้าง
ปนเปื้อน ท าให้สหกรณ์สามารถขยายการผลิตและจัดส่งกล้วยได้สัปดาห์ละ 15 ตัน 

เส้นทางกล้วยหอมทองปลอดสารเคมขีองสหกรณ์ จะไปลงตู้เรือที่ท่าเรือแหลมฉบังและ
ขึ้นฝั่งญ่ีปุ่นที่ท่าเรือโกเบ ใช้ระยะเวลาเดินทาง 14 วัน เมื่อถึงฝั่งญ่ีปุ่นต้องผ่านวิธีการทางศุลกากร 
โดยกล้วยทุกกล่องต้องไม่สุก ถ้าตรวจพบกล้วยสุกจะถูกน าไปทิ้งทะเลทันที ส่วนกล้วยที่เหลือต้อง
น าเข้าโรงบ่ม ก่อนตัดแต่งและส่งจ าหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไป 

3. รูปแบบการส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีของสหกรณ์ 

สหกรณด์ าเนินธุรกิจต่างๆ โดยมุ่งเน้นสมาชิกเป็นศูนย์กลาง (Members Center) โดยการ
ส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของสมาชิก เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาธุรกิจต่างๆ ให้เป็นเลิศ 
ซึ่งสมาชิกสามารถแสดงความต้องการ หรือความคิดเห็นได้หลายช่องทาง เช่น กล่องรับความ
คิดเห็น โทรศัพท์ เข้าพบโดยตรง ฝากกระทู้ผ่านเว็บไซด์ของสหกรณ์ www.banlat-coop.com 

สหกรณ์ได้จัดท าโครงการ/สวัสดิการ เพื่อสนับสนุนการผลิตกล้วยหอมทองปลอด
สารพิษเพื่อการส่งออกของสมาชิก อาทิเช่น 

    1) สินเชื่อเคร่ืองจักรกลเพื่อการเกษตร อัตราดอกเบี้ยต่ า 
    2) ธุรกิจตลาดกลางเพื่อเป็นแหล่งจ าหน่ายกล้วยหอมทอง (ตลาดในประเทศ) 
    3) สวัสดิการเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกโครงการกล้วยหอมทอง 

นอกจากนี้ สหกรณ์ได้มีการจัดคลินิกคลายทุกข์ เพื่อให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาให้กับ
สมาชิก อาทิ เช่น ปัญหาหน้ีสิน ปัญหาด้านการผลิตและการตลาด เป็นต้น 

http://www.banlat-coop.com/
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ภาพท่ี 24 ศึกษาเรียนรู้ การด าเนินการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 

     

      
ภาพท่ี 25 ศึกษาเรียนรู้ การจัดการฟาร์มแหล่งผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก 
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  ภาพท่ี 26 ศึกษาเรียนรู้ การจัดการคุณภาพกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก 

      

       
       ภาพท่ี 26 ศึกษาเรียนรู้ การบริหารจัดการตลาดกลางสหกรณ์ (ผัก/ผลไม้) 
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ผลจากการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
จัดการกล้วยหอมทองภายในประเทศของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกศนีย์ ฟรุตส์  จังหวัดปทุมธานี ท าให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตและแผนการตลาด รวมถึง
ช่องทางการตลาดกล้วยหอมทองในประเทศ สามารถสรุปผลการศึกษาเรียนรู้ได้ดังนี้ 

1. การวางแผนการผลิตกล้วยหอมทอง 

การวางแผนการผลิต การปลูกกล้วยหอมทองเป็นการค้าส าหรับตลาดภายในประเทศ 
เกษตรกรคาดหวังว่าจะเก็บเกี่ยวกล้วยขายในช่วงสารทไทย ไหว้พระจันทร์ และกินเจ ซึ่งจะท าให้
ราคากล้วยสูงกว่าช่วงปกติ ซึ่งทาง หจก. เกศนีย์ ฟรุตส์ ได้รับซื้อกล้วยในลักษณะการติดต่อซื้อขาด
ผูกขาดฟาร์ม (Contact Farming) จากฟาร์มเครือข่าย โดยการผลิตจะต้องมีการวางแผนการผลิตให้
สามารถเก็บเกี่ยวได้ตามที่ตลาดต้องการ การน าข้อมูลความต้องการของตลาดในแต่ละตลาด
เป้าหมาย มาใช้ในการวางแผนการผลิตร่วมกับฟาร์มเครือข่าย ท าให้สามารถก าหนดช่วงระยะเวลา
การปลูก การเก็บเกี่ยว และปริมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค 

ดังนั้น ประมาณ 10 เดือนหลังจากปลูก กล้วยจะเร่ิมแทงปลีออกมา การที่กล้วยจะออก
ปลีช้าหรือเร็วนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่อกล้วยว่ามีความแข็งแรงสมบูรณ์ดีหรือไม่  รวมทั้งการ
ดูแลรักษาเมื่อกล้วยแทงปลีจนสุด (กล้วยหวีตีนเต่าโผล่-กล้วยตีนเต่า หมายถึง กล้วยหวีสุดท้ายที่มี
ลักษณะไม่สมบูรณ์) ให้ตัดปลีทิ้ง หรือจะตัดปลีหลังจากปลีโผล่มาประมาณ 10-12 วัน ถ้าไม่มีการ
ตัดปลีกล้วยทิ้งผลกล้วยจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่  

หลังจากตัดปลีประมาณ 90-110 วัน กล้วยจะแก่พอดี สามารถสังเกตได้จากกล้วย        
หวีสุดท้ายจะเร่ิมกลม สีที่ผลจางลงกว่าเดิม (สีเขียวอ่อน) ถ้าปล่อยให้กล้วยแก่คาต้นมากเกินไปจะ
ประสบกับปัญหาเร่ืองเปลือกกล้วยที่แตก ท าให้ผลผลิตเสียหาย 

ในปีที่ 2 และ 3 จะเรียกกล้วยที่มีอายุเหล่านี้ว่า กล้วยตอ เมื่อถึงเวลาที่ตัดเครือกล้วยออก
แล้ว เกษตรกรจะตัดต้นแม่ออก เพื่อลดความหนาแน่นและการแข่งขันในการหาอาหาร แต่การตัด
ต้นกล้วยนั้น ควรจะตัดให้เหลือตอสูงประมาณ 1.5-2 เมตร เพื่อให้หน่อที่แตกใหม่มีอาหารที่
สมบูรณ ์และน้ าที่ถูกกักเก็บไว้ในตอกล้วยจะช่วยเลี้ยงหน่อที่เหลือให้เจริญต่อไปได้ การเลี้ยงตอนั้น
จะเลี้ยงไว้จนตอแห้งแล้วจึงตัดออก การปลูกกล้วยให้ได้ผลดี ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ซึ่งดินมีความชุ่มชื้นในช่วงฤดูฝนเหมาะส าหรับการเจริญเติบโตทางล าต้นและออก
ปลี จนสามารถเก็บเกี่ยวกล้วยได้ในช่วงปลายฤดูฝนพอดี  
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2. การวางแผนการตลาดกล้วยหอมทอง 

การวางแผนการตลาด ทิศทางกล้วยหอมทองสดเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ยังเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค โดยมีช่องทางการตลาด ทั้งช่องทางกาตลาดห้างค้าปลีก-ค้าส่งสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ได้แก่ เทสโก้ โลตัส และตลาดทั่วไป ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองและตลาด
ปากคลองตลาด เป็นต้น ซึ่งมีความต้องการกล้วยหอมทองคุณภาพ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน 
และสาร์ทจีน รูปแบบการจัดส่งสินค้าเข้าศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center: DC) จะต้องมีการ
ชี้แจงสร้างความเข้าใจในรายละเอียดสินค้ากับฟาร์มเครือข่าย อาทิ ลักษณะสินค้า ซึ่งกล้วยหอมที่
เทสโก้ โลตัส ต้องการมีทั้งลักษณะกล้วยหอมหวี และกล้วยหอมแพ็ค 4 ผล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ บรรจุ / ตะกร้า จ านวนผล / หวี น้ าหนัก / หวี 
1. กล้วยหอมหวีคัดพิเศษ 3 หวี / ตะกร้า 12-14 ผล / หวี 3.0 กก. / หวี 
2. กล้วยหอมหวี 4 หวี / ตะกร้า 12-14 ผล / หวี 2.3 กก. / หวี 
3. กล้วยหอมหวี (เฉพาะเทศกาล) 3 หวี / ตะกร้า 12-14 ผล / หวี 2.5 กก. / หวี 
4. กล้วยหอมหวี (เฉพาะเทศกาล) 4 หวี / ตะกร้า 12-14 ผล / หวี 1.8 กก. / หวี 
5. กล้วยหอมแพ็ค 4 ผล 10 แพ็ค / ตะกร้า 4 ผล / แพ็ค 530 กรัม / ผล 

ท่ี รายการ กล้วยหอมหวี กล้วยหอมแพ็ค 4 ผล 

 1. คุณภาพมาตรฐาน 
- สี 

ควรเปน็ สีเขียวสว่าง เต่ง ไม่มี
เหลี่ยม (เกรด A) และ/หรือสีเขียว
มีสีเหลืองปนบ้าง (เกรด B) 

ควรเปน็ สีเขียวมีสีเหลืองปน
บ้าง (เกรด B) และ/หรือสีเขียว
มีสีเหลืองปนมากขึ้น (เกรด C) 

- รูปร่าง ทรงยาวโค้ง (กว้างประมาณ 3-4 ซม. และยาวประมาณ 21-25 ซม.)  
- เปลือก บาง และใหญ่กว่ากล้วยไข่ 
- ลักษณะหวี สะอาด, สมบูรณ,์ สด และเต่ง 
- ก้านเครือ สมบูรณ์ และรอยตัดสะอาด 
- ขนาด สม่ าเสมอ และไม่มีสารตกค้าง 
- เนื้อกล้วย ควรเปน็สีครีม ถึงสีส้มอ่อน 
- ลักษณะผล แน่นและไม่แหง้ มีกลิ่นเฉพาะของกล้วย 
- รส หวาน 
2. ข้อบกพร่องหลัก และรอง 
- เน่า/ เสีย/ ขึ้นรา                                                  

 
0 – 2 % 

 
0 – 2 % 

- มีร่องรอยการท าลายของสัตว์                                0 – 2 % 0 – 2 % 
- รูปร่างไม่เป็นตามข้อก าหนด  0 – 5 % 0 – 5 % 

ข้อบกพร่องหลัก และรอง ต้องไม่เกิน 5% ทั้งในและนอกฤด ู
ข้อบกพร่องทั้งหมด รวมกัน ต้องไม่เกิน 7 % 
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ภาพท่ี 28 ศึกษาเรียนรู้ การจัดการฟาร์มผลิตกล้วยหอมทอง 

        

     
ภาพท่ี 29 ศึกษาเรียนรู้ การจัดการคุณภาพกล้วยหอมทองในประเทศ 
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กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 เปิดเวทีแบบมีส่วนร่วม สรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษาเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง เพื่อจัดท าแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพน าไปสู่การปฏิบัติจริง 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด และส านักงานสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี จัดเวทีแบบมีส่วนร่วม สรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง       
เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ ตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ โดยการ
เปิดเวทีระดมความคิดในการจัดท าแผนการพัฒนา น าไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
ภายใต้กลไกของสหกรณ์การเกษตร โดยเป้าหมายเข้าร่วมเวทีฯ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพทั้ง 4 กลุ่ม ผู้แทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี ทีมวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 

ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเวทีระดมความคิด สามารถก าหนดเป้าหมายร่วมในการจัดท า
แผนงานโครงการการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าคัญการจัดท าแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพน าไปสู่การปฏิบัติจริง มุ่งให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาการผลิตและการพัฒนา
ช่องทางการตลาดผลไม้ ตลอดจนการขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
รวมถึงให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 4 กลุ่ม จะ
น าไปสู่การปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ สามารถสรุปผลการจัดท าแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ ด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาด   ซึ่งมีความแตกต่างกันตามศักยภาพและความ
ต้องการที่แท้จริงของทุกคนในกลุ่ม  

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด ได้เสนอแผนงาน/โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ ผ่านส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนจ่ายขาด ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ (กลุ่มพื้นฐานและกลุ่มต่อยอด)          
กลุ่มละ 80,000 บาท รวม 4 กลุ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการเพิ่ม
เพิ่มขีดความสามารถการด าเนินงานกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ให้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตาม
แผนงาน/โครงการที่ต้ังไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1. กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลชากไทย  
แผนงาน-โครงการพัฒนาการผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก 

2. กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลตะเคียนทอง 
แผนงาน-โครงการรวบรวมรวมมังคุดคุณภาพเพื่อขยายช่องทางการตลาด 

3. กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลพลวง 
แผนงาน-โครงการพัฒนามังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก 

4. กลุ่มผู้ผลิตเงาะคุณภาพ ต าบลคลองพลู 
แผนงาน-โครงการพัฒนาการผลิตเงาะคุณภาพเพื่อขยายช่องทางการตลาด 

     

     
ภาพท่ี 30 การจัดท าแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

      
    ภาพท่ี 31 การน าเสนอแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ       
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กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดท าฐานข้อมูล
การผลิตผลไม้ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด  และส านักงานสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดท าฐานข้อมูลการผลิต
ผลไม้ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์
การเกษตร เพื่อใช้เป็นชุดความรู้ในการปฏิบัติงานของเกษตรกรสมาชิก มุ่งเน้นให้เกษตรกรสมาชิก
มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการจดบันทึกข้อมูลการผลิตและข้อมูลการจ าหน่าย
ผลไม้ สามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต เพื่อพัฒนาการผลิตผลไม้
คุณภาพ รวมถึงการวางแผนการตลาด เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดร่วมกัน           

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 3.3  

ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้เกษตรกรสมาชิกเห็นประโยชน์และ
ให้ความส าคัญของการจดบันทึกข้อมูลด้านต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแบบบันทึกข้อมูลการผลิตผลไม้ต่างๆ และข้อมูลการจ าหน่ายจากความต้องการที่
แท้จริงของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ เพื่อเป็นชุดความรู้ในการปฏิบัติงานของเกษตรกรสมาชิก 
รวมถึงน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดผลไม้ของเครือข่าย
กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถพัฒนาแบบบันทึกข้อมูลการผลิตและ
แบบบันทึกข้อมูลการจ าหน่าย รวมทั้งสิ้น 4 แบบ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานการผลิตผลไม้ ใช้ในการส ารวจข้อมูลพื้นฐานการผลไม้
ของเกษตรกรสมาชิก เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การลงทุน และประมาณ
การณ์ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ โดยก าหนดออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี ้

1.1) จดบันทึกข้อมูลทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานการผลิตผลไม้ของสมาชิก  
1.2) จดบันทึกข้อมูลต้นทุนรวมในปีการผลิตที่ผ่านมา  
1.3) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์วางแผนการผลิตและแผนการตลาด 

2. แบบบันทึกประวัติการผลิตผลไม้ ใช้ในการบันทึกกิจกรรมงานที่ปฏิบัติของเกษตรกร
สมาชิก สถานการณ์ปัญหาที่พบ วิธีการปฏิบัติ เหตุผลที่ใช้ปัจจัยการผลิต เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์วางแผนการผลิต การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตในแต่ละพื้นที่ 
รวมถึงการตัดสินใจในการวางแผนลงทุน โดยก าหนดออกเป็น 4 กิจกรรมดังนี้ 

2.1) จดบันทึกข้อมลูการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตัดแต่งช่อผล และการให้น้ า 
2.2) จดบันทึกข้อมูลการใช้ปุ๋ย ฮอร์โมนพืช และต้นทุน 
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2.3) จดบันทึกการใช้สารป้องกันก าจัดโรค แมลง วัชพืช และต้นทุน 
2.4) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. แบบบันทึกสถานการณ์การผลิต ใช้ในการบันทึกติดตามสถานการณ์การผลิต สภาวะ
อากาศ (ภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝน) ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์การผลิตผลไม้ ซึ่งก าหนดช่วง
ระยะเวลาสถานการณ์การผลิตมังคุดและเงาะ ออกเป็น 11 และ 9 ช่วงตามล าดับ เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและคาดการณ์ประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด โดยก าหนด
ออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ 

3.1) จดบันทึกติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาวะอากาศ 
3.2) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินผลสถานการณ์การผลิต 
3.3) น าข้อมูลที่ได้ใช้ในการวางแผนการเก็บเกี่ยวและแผนการตลาด 

4. แบบบันทึกข้อมูลการจ าหน่ายผลไม้ ใช้ในการบันทึกผลการจ าหน่ายผลไม้ในแต่ละ
ช่องทางการตลาดของเกษตรกรสมาชิก ทั้งข้อมูลด้านปริมาณและราคา  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และสถานการณ์ราคาในแต่ละช่วงเวลา น าสู่การตัดสินใจในการ
วางแผนพัฒนาการผลิตผลไม้ โดยก าหนดออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ 

4.1) จดบันทึกข้อมูลปริมาณการจ าหน่ายและราคาที่ได้รับในแต่ละช่องทางการตลาด 
4.2) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ตลาด/สถานการณ์ราคา 
4.3) น าสู่การตัดสินใจในการวางแผนการผลิตผลไม้ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแต่ละเป้าหมาย 

ข้อมูลจากแบบบันทึกการจ าหน่ายผลไม้ ท าให้เกษตรกรสมาชิกสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ตลาด และสถานการณ์ราคาในแต่ละช่องทางการตลาด จัดหมวดช่องทางการตลาดหลัก
และตลาดรอง เพื่อก าหนดทิศทางการตลาดเป้าหมาย และวางแผนการตลาดร่วมกัน น ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมายตลาด (Target markets) น าสู่การตัดสินใจพัฒนาการผลิต
ผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของแต่ละตลาด ส่งผลให้เกิดการขยาย
ช่องทางการตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้น  
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ภาพท่ี 32 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ 

     

     
ภาพท่ี 33 เปิดเวทีแบบมีส่วนร่วม พฒันาชุดความรู้แบบบันทึกการผลิตผลไม้ 
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กิจกรรมย่อยท่ี 3.4 การจัดท าฐานข้อมูลการผลิตและข้อมูลการตลาดของภาคีเครือข่าย 

ทีมวิจัย ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และสหกรณ์การเกษตรแม่ข่ายทั้ง 2 
แห่ง จัดท าฐานข้อมูลการผลิตผลไม้ของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 8 กลุ่ม มุ่งเน้นให้เกษตรกร
สมาชิกน าชุดความรู้แบบบันทึกต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน โดยให้ความส าคัญกับการ
ส ารวจและจดบันทึกข้อมูลด้านการผลิตและข้อมูลการจ าหน่ายผลไม้ เป็นเป้าหมายหลักในการ
รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลการผลิตและข้อมูลการจ าหน่ายผลไม้ของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
ภายใต้ภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 3.4  

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดท าฐานข้อมูลการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 8 กลุ่ม    
ท าให้เกษตรกรสมาชิกเห็นประโยชน์และให้ความส าคัญในการส ารวจและจดบันทึกข้อมูลด้านการ
ผลิตและข้อมูลการจ าหน่ายผลไม้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากแบบบันทึกข้อมูล
ด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเกษตรกรสมาชิก และการขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่ม
ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ  

จากการส ารวจและจดบันทึกข้อมูล ตามแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานการผลิตผลไม้ ท าให้
เกษตรกรสมาชิกสามารถคาดการณ์ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน จากการประมาณ
การปริมาณผลผลิตต่อต้นในแต่ละช่วงอายุผลไม้ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูล
พื้นฐานการผลิตผลไม้ของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ น ามาใช้ในการวางแผนการผลิตและ
แผนการตลาดร่วมกับสหกรณก์ารเกษตรแม่ข่าย  

จากการประเมินสถานการณ์การผลิตและการปฏิบัติงาน ตามแบบบันทึกข้อมูลประวัติ
การผลิตผลไม้ และแบบบันทึกข้อมูลสถานการณ์การผลิต ท าให้เกษตรกรสมาชิกสามารถวิเคราะห์
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงระยะเวลาการผลิต รวมถึงคาดการณ์สถานการณ์ผลผลิตที่จะ
ออกสู่ตลาด น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการผลิต แผนการใช้ปัจจัยการผลิต รวมถึงแผนการ
ใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยว รวบรวมข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลสถานการณ์การผลิตของ
เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ น ามาใช้ในการวางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิตและแผนการ
ลงทุนร่วมกับสหกรณ์การเกษตรแม่ข่าย  

จากการประเมินสถานการณ์ตลาดและราคา ตามแบบบันทึกข้อมูลการจ าหน่าย ท าให้
เกษตรกรสามารถเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลัง รวบรวมข้อมูลที่ได้ เชื่อมโยงฐานข้อมูล
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การตลาดของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ น ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนการผลิตผลไม้ให้
สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาความต้องการของตลาดแต่ละเป้าหมาย 

ตารางท่ี 1 ประมาณการปริมาณผลผลิตต่อต้นในแต่ละช่วงอายุผลไม้ 

ที่มา: เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกุฏ จ ากัด จันทบุรี 

ผลจากการเก็บข้อมูลด้านการตลาด ท าให้สามารถพัฒนาช่องทางการตลาดมังคุด
คุณภาพในตลาดเป้าหมายต่างๆ โดยในปี 2553 สามารถจ าหน่ายมังคุดผ่านช่องทางการตลาดของ
สหกรณ์ รวมปริมาณทั้งสิ้น 114 ตัน มูลค่า 2.19 ล้านบาท ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 28 ตัน 
คิดเป็น 25% โดยมีสัดส่วนปริมาณมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก (ตลาดจีน) ปริมาณ 67 ตัน คิดเป็น 
134% เทียบกับเป้าหมาย 50 ตันและคิดเป็น 59% เทียบกับแผนตัวชี้วัด 60% ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 19 ตัน คิดเป็น 17% และมีปริมาณการจ าหน่ายมังคุดภายในประเทศ ปริมาณ 47 ตัน 
คิดเป็น 41%  

สัดส่วนมังคดุคณุภาพเพ่ือการส่งออก เปรียบเทียบปี 52/53 

กลุ่มเครือขา่ยผู้ผลิตมังคดุคณุภาพ ต าบลชากไทย
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 นอกจากนี้ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด ร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ ต.พลวง ต.ตะเคียนทอง และต.คลองพลู โดยการรวมกันจ าหน่ายมังคุด เงาะ ไปยังตลาด
ต่างประเทศ ผ่านช่องทางการตลาดของบริษัท เค.ซี.เฟร็ช จ ากัด (ตลาดญ่ีปุ่น) ซึ่งสามารถจ าหน่าย
ผลผลิตที่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าน าเข้าประเทศยุโรป มังคุดปริมาณ 1,330 กก. 
56,000 บาท  เงาะปริมาณ 2,000 กก.  มูลค่า 38,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,330 กก.  มูลค่า 94,000 บาท 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.5 เปิดเวทีถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางการปฏิบัติ         
เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร ให้สามารถยืนหยัดในสภาวะท่ีตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด และกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ   
ปรับประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ซึ่งให้ความส าคัญในการ
วางแผนผลิตพืชรอง เพิ่มพูนรายได้ สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและเกษตรกรสมาชิก 
สามารถเชื่อมโยงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายกลุ่มผลิตผลไม้คุณภาพต่างพื้นที่ เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้และแบ่งปัน น าไปสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้สามารถยืนหยัดในสภาวะที่ตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันพบว่า ปัญหาแรงงานเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ เกษตรกรผู้ผลิตต้องเผชิญ 
นอกเหนือจากปัญหาค่าแรงงาน ยังมีปัจจัยการขาดแคลนแรงงานในท้องถิ่น ความไม่มั่นคงในอาชีพ
ของแรงงานภาคการเกษตร เร่ืองนี้เป็นเร่ืองใหญ่ หากเกษตรกรชาวสวนไม่สามารถสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้แก่คนงาน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่เจ้าของสวนต้องร่วมกันแก้ไขด้วย เพราะหาก
หมดฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้หลักแล้ว คนงานไม่มีงานท า ไม่มี รายได้ เขาก็อยู่ไม่ได้ เราจึงต้องให้
ความส าคัญในการวางแผนผลิตพืชรอง เพื่อให้คนงานมีงานท าตลอดทั้งปี การด าเนินการวิจัยใน
ระยะที่ 2 จึงได้ให้ความส าคัญกับการปลูกพืชหลัก และพืชรอง 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมที่ 3.5  

ผลที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียน ทีมวิจัย ได้ค้นพบทายาทเกษตรกรต้นแบบในการน า
ร่องด าเนินการปลูกพืชรอง คือ คุณวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ (เลขานุการกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตมังคุด
คุณภาพต าบลชากไทย) ในการปรับประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ รับจากการศึกษาเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง มาใช้ในการวางแผนผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก ในระหว่างแปลงผลิต
พืชหลัก เพื่อปลูกเป็นพืชรอง เพิ่มพูนรายได้ สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยให้
ความส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต การปฏิบัติงานแปลง 
เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจลงทุน โดยได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายกลุ่มผลิต
ผลไม้คุณภาพ เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน น าไปสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้สามารถยืนหยัดใน
สภาวะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง “ท าอย่างไรอาชีพเกษตรกรจะมีความมั่นคง” มุ่งเน้นให้ตระหนัก
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คิดและเห็นความส าคัญในสืบทอดอาชีพการท าสวนผลไม้จากรุ่นสู่รุ่น สร้างความมั่นใจในอาชีพ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้แก่ทายาทเกษตรกร  

ซึ่งวุฒิชัยได้ท าการถอดบทเรียนในการวางแผนการผลิตกล้วยไข่ และจัดท าฐานข้อมูล
การผลิตเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน โดยในปี่ที่ 1 มีการจัดการพื้นที่การผลิตกล้วย
ไข่ (Zonings) ออกเป็น 3 โซน รวมจ านวน 1,472 ต้น มีต้นทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,782 บาท คิด
เป็นต้นทุน 65.06 บาทต่อต้น จ านวนต้นที่เก็บเกี่ยวได้ 1,094 ต้น คิดเป็นร้อยละ 74.32 และจ านวน
ต้นที่เสียหาย 378 ต้น คิดเป็นร้อยละ 25.68 ของจ านวนต้นทั้งหมด ท าให้ต้นทุนรวมคิดเป็นต้นทุน 
87.55 บาทต่อต้น 

ปี 2552 สามารถเก็บเกี่ยวและจ าหน่ายกล้วยไข่ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 5,932 กิโลกรัม 
รวมมูลค่า 109,630 บาท ราคาเฉลี่ยรวมกิโลกรัมละ 18.48 บาท คิดเป็นมูลค่า 100.53 บาทต่อต้น 
(กล้วยไข่ 1 ต้น จะเก็บเกี่ยว 1 เครือ เฉลี่ยน้ าหนัก 5.44 กิโลกรัม ต่อต้น/เครือ) แบ่งออกเป็นเกรด
ส่งออกรวมปริมาณ 4,579 กิโลกรัม มูลค่า 105,884 บาท ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.12 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 77.19 ของปริมาณเกรดส่งออก และเกรดตกไซด์มีปริมาณ 1,353 กิโลกรัม มูลค่า 3,746 บาท 
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.81 ของปริมาณเกรดตกไซด์ มีก าไรรวมหลังหัก
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 13,868 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.47 ของต้นทุนการผลิตรวม  

  ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบข้อมูลแผนการผลิตกล้วยไข่ ปีท่ี 1 และ 2  

     
ปีที ่

จ านวน 
ปลูก 
(ต้น) 

ต้นทุน
รวม   
(บาท) 

จ านวน
เก็บเกี่ยว     
(ต้น) 

ต้นทุน    
ต่อต้น 
(บาท) 

ปริมาณ 
ผลผลิต
(กก.) 

มูลค่า 
ผลผลิต
(บาท) 

ก าไร   
รวม 
(บาท) 

ก าไร  
ต่อต้น 
(บาท) 

1 1,472 95,782 1,094 87.55 5,932 109,630 13,848 12.66 

2/1 1,472 82,328 1,094 75.25 5,932 109,630 27,302 24.96 

2/2 2,460 82,328 1,828 45.04 9,944 183,765 101,437 55.49 
ที่มา; กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลชากไทย จันทบุรี 

จากตารางที่ 2 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกล้วยไข่ในปี่ที่ 1 พบว่า ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนต่ าและมีต้นทุนการผลิตสูง แต่กล้วยไข่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 3-4 ปี ดังนั้นเมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลแผนการผลิตในปีที่ 2 ทั้ง 2 แผน (2/1 และ 2/2) พบว่า 

1) แผนการผลติปีท่ี 2/1 มีการวางแผนก าลังการผลิตเท่าเดิม แต่มีต้นทุนการผลิตรวม
ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.04 หรือมีต้นทุน 75.25 บาท ต่อต้น ลดลง 12.30 บาท ท าให้อัตราผลก าไรที่
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คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น 2 เท่า หรือประมาณ 27,000 บาท หรือคิดเป็นก าไร 24.96 บาท ต่อต้น และ
คิดเป็นร้อยละ 33.16 ของต้นทุนการผลิตรวม  

2) แผนการผลิตปีท่ี 2/2 พบว่า มีการวางแผนขยายก าลังการผลิตโดยปลูกแทรก
ระหว่างแถวกับผลไม้ชนิดอ่ืน โซนพื้นที่การผลิตรวมจ านวน 2,460 ต้น ซึ่งต้นทุนการผลิตรวม
ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.04 เหมือนกัน แต่ต้นทุนต่อต้นเพียง 45.04 ลดลงถึง 42.51 บาท ท าให้อัตรา
ผลก าไรที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น 7 เท่า หรือประมาณ 100,000 บาท หรือคิดเป็น 55.49 บาท ต่อต้น 
และคิดเป็นร้อยละ 123 ของต้นทุนการผลิตรวม (ต้นทุนการผลิตรวมในปีที่ 2 จะลดลงเนื่องจากจะ
ไม่มีต้นทุนค่าหน่อพันธ์ ค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการวางระบบน้ า และค่ากระสอบห่อ) 

การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน จะท าให้
สามารถพัฒนาระบบการวางแผนการผลิตกล้วยไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตพืชเสริมไม่ใช่
เพียงเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรสมาชิก แต่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่แรงงานได้ตลอด
ทั้งปี ส่งผลให้ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้น แนวคิดการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ เกษตรกรสมาชิกจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการท า
การเกษตรเชิงธุรกิจ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.6 เปิดเวทีแบบมีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนา
กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

ทีมวิจัย ร่วมกับแกนน าเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 8 กลุ่ม ผู้แทนสหกรณ์
การเกษตรแม่ข่ายทั้ง 2 แห่ง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดเวทีแบบมีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การก าหนดกรอบแนวคิด/กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพให้
สามารถยืนหยัดและเผชิญหน้ากับตลาดการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรสมาชิก ภายใต้กลไกของสหกรณ์การเกษตร ตลอดจน
เกิดชุดความรู้ส าหรับแนวทางการปฏิบัติและขยายผล 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 3.6 

ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดเวที โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ควบคู่ไปกับการขยายช่องทางการตลาด 
ภายใต้สภาวะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเกษตรกรผู้ผลิตยังคงต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค การแข่งขันด้านราคาในแต่ละตลาด 
ซึ่งต่างฝ่ายต่างคาดหวังที่ได้รับการเปลี่ยนในทิศทางที่ดี การก าหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์การเกษตร ให้สามารถยืนหยัดและเผชิญหน้ากับตลาด
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การค้าเสรี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ความส าคัญตั้งแต่การจัดการ
ขบวนการผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาด หัวใจส าคัญคือการจัดการ
ตลอดขบวนการผลิต การแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการผลิตและการขยายช่องทางการตลาด 
สร้างเป็นเครือข่ายแบ่งปันเกิดขึ้นบนความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง แนวคิด ทัศนคติ ความคาดหวัง
ในการประกอบอาชีพ การท างานวิจัยคร้ังนี้ หัวใจส าคัญคือต้องมีอุดมการณ์ มีการท างานอย่าง
จริงจัง มีใจที่จะเดินทางร่วมกัน ปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ท้อถอย ร่วมมือกัน บนความศรัทธา เพื่อสร้าง
อาชีพการเกษตรให้แก่ทายาทได้ภาคภูมิใจ”เกษตรกรคือคนส าคัญ ที่ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สู่
ผู้บริโภค” ซึ่งการพัฒนาการผลิตควบคู่กับการวางแผนการปลูกพืชหลัก และพืชเสริมเพิ่มรายได้มี
การแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ
เพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น สามารถแยกผลไม้คุณภาพตามความต้องการของตลาด จึงเป็นสิ่งที่
ต้องให้ความส าคัญน ามาซึ่งการเพิ่มพูนรายได้ สามารถสรุปกรอบแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ ดังนี้ 

 

การผลิตผลไม้คุณภาพ
ภายใตร้ะบบการจัดการคุณภาพ

GAP

ผู้บริโภค
ปลอดภัย

ผู้ผลิต
ปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย

สรา้งความแตกตา่ง
ในผลไม้

สรา้งความม่ันใจ
ในคุณภาพ

ขยายช่องทาง
การตลาด

สรา้งความพึงพอใจ

เพ่ิมมูลค่าผลไม้

 
รูปท่ี 34 กรอบแนวทางการสร้างจิตส านึกการผลิตผลไม้คุณภาพ 
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สร้างจิตส านึก
การผลิตผลไม้

ภายใต้ระบบGAP

รวมกันซื้อ
ลดต้นทุนการผลิต

รวมกันขาย
เพ่ิมศกัยภาพ

รณรงค์ฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศน์

พัฒนาการผลิต
พืชหลัก/พืชรอง/พืชเสริม

 
รูปท่ี 35 กรอบแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

เช่ือมโยงการ

ผลิต/การตลาด

กับภาคีเครือข่าย

ช้ิน 5

เพ่ิมพูน

องค์ความรู้

และแบ่งปัน

จัดท าฐาน

ข้อมูลการผลิต

/การจ าหน่าย

ปลูกจิตส านึก

การผลิตภายใต้

ระบบGAP

ชีวิตพอเพียง

มภูีมคุ้ิมกัน

เครือข่าย
กลุ่มผู้ผลิต

ผลไม้คุณภาพ

แผนธุรกิจสินเช่ือ แผนธุรกิจการตลาด
แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต แผนกระจายสินค้า

มะขาม

Input Process Output

ข้อมูลพ้ืนฐานการผลิต

คิชฌกูฏ

 
รูปท่ี 36 กรอบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
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ในขณะเดียวกันสหกรณ์ก็ให้ความส าคัญในการให้การสนับสนุนทั้งด้านการด าเนินการ
ขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิต ทั้งด้านการพัฒนาการผลิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการแปลง
ผลิต การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและแสวงหาโอกาสในการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตทั้งจากาภครัฐ
และเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ผลิตในสังกัดสหกรณ์ โดยก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้ภายใต้สังกัดสหกรณ์    

1) การส่งเสริมพัฒนาและวางแผนการผลิตมังคุด/เงาะโรงเรียนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด และลดปัญหาด้านแรงงานในการเก็บเกี่ยว 

2) รงณรงค์การผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้ระบบการจัดการที่ดีเหมาะสม GAP พืช 
และสามารถตรวจสอบย้อนกลับฟาร์มแหล่งผลิต  

3) การส่งเสริมการผลิตกล้วยไข่ กล้วยหอมทอง พืชผักสวนครัวต่างๆ เพื่อเป็น       
พืชรอง และพืชเสริม เพื่อเพิ่มพูนรายได ้

4) การปรับประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมสนับสนุนการปลูก
ผักปลอดสารพิษ “ผลิตเอง บริโภคเอง” เพื่อลดรายได้จ่าย  

5) การพัฒนาผลิตมังคุดคุณภาพ เพื่อการส่งออก ขยายช่องทางการตลาด ทั้งพืชหลัก 
(มังคุด) และพืชรอง (กล้วยไข่/กล้วยหอมทอง) ในตลาดแต่ละเป้าหมาย 

6) การรวมกันขายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง 
7) การรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
8) การรณรงค์ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์คืนสู่วิถีธรรมชาติ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงและ

ขยายพันธุ์ชันโรง ใช้ในการผสมเกสรและพัฒนาการติดดอกของเงาะ เพื่อลดการใช้สารเคมี 
9) การพัฒนาการผลิตเงาะคุณภาพเพื่อการส่งออก และขยายช่องทางการตลาดเงาะ

คุณภาพในทุกตลาดเป้าหมาย 
10) ก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีภายใต้กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร”

เรียนรู้สู่การพัฒนาสหกรณ์ที่ยั่งยืน” เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะเพิ่มพูนองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ตรง น าสู่การประยุกต์ใช้ทั้งด้านผลิตและการตลาด 

11) ก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตภายใต้
โครงการ”สินเชื่อเอ้ืออาทร” โดยมีการจัดสรรวงเงินให้แก่สมาชิกตามการจัดชั้นสมาชิกของสหกรณ์ 

12) ขอรับการสนับสนุนการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ จากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ทั้งด้านการ
ผลิตและด้านการตลาด 
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กิจกรรมย่อยท่ี 3.7 การจัดประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้ภาคีเครือข่าย
คุณค่าผลไม้ 

ทีมวิจัย ร่วมกับสหกรณ์การเขาคิชฌกุฏ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัดและ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่จัดประชุมสัญจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ผูกโยงเวทีเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทั้ง 8 กลุ่ม สหกรณ์การเกษตรต้นสังกัดทั้ง 2 แห่ง รวมถึงภาคี
พันธมิตรร่วมเดินทางไปด้วยกัน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ
แบ่งปัน รวมพลังให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสารถ
ศักยภาพในการแข่งขัน ภายใต้ภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ 

คุณศศิธร วิเศษ (หัวหน้าโครงการวิจัย) กล่าวเปิดเวทีว่า “การด าเนินการวิจัยในระยะที่ 2 
กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ เกิดจิตส านึกสาธารณะในการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน 
ทั้งด้านการพัฒนาการผลิต การพัฒนาช่องทางการตลาด และการพัฒนากลุ่มตามแนวทางสหกรณ์ 
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะบอกเล่าบทเรียนความส าเร็จและความผิดพลาด เพื่อกระตุ้นให้
เกษตรกรสมาชิก หรือกลุ่มผู้ผลิตอ่ืนๆ เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
“เปิดรับองค์ความรู้ใหม่” และ “มีจิตส านึก” พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการเกษตร พัฒนา
ชุมชน  ให้มีความมั่นคงทางสังคมของชุมชนเกษตร” 

“นอกจากนี้ การขับเคลื่อนเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ เกิดจากความต้องการที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ทีมวิจัยจึงได้ด าเนินการจัดประชุมสัญจรเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพทั้ง 8 กลุ่ม ใน 8 ต าบล ของทั้ง 2 อ าเภอ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จุดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ต าบลชากไทย และต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียน รู้ ณ สวนคุณชลอ 
ต าบลอ่างคีรี อ าเภอมะขาม ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้กับเกษตรกรก้าวหน้าที่มี
จิตส านึกสาธารณะในการแบ่งปันองค์ความรู้ ภูมิปัญญาระหว่างกัน”  

คุณธีระ อุทัยรัศมี (ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด) กล่าวเพิ่มเติมว่า 
“สหกรณ์ ตระหนักและให้ความส าคัญกับแนวทางการรวมกลุ่ม ปัจจุบันสหกรณ์ได้ด าเนินธุรกิจ
รวบ ผลไม้ เมื่อทีมวิจัยได้มีการขยายผลแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ สหกรณ์เห็นด้วย
กับแนวทางนี้ จึงให้มีนโยบายให้การสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกมีการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
เพื่อพัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างโอกาส
ทางการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งเกษตรกรสมาชิกส่วนใหญ่ ยังไม่เห็นความส าคัญของ
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การรวมกลุ่ม และการพัฒนาตนเอง แต่เมื่อเกษตรกรสมาชิกเห็นคุณค่าของการรวมกลุ่มแล้ว ก็จะท า
ให้สามารถขยายและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพได้ในอนาคต” 

“ปัจจุบัน โลกการค้าจะเป็นระบบการค้าเสรี (FTA) สินค้าจะต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และปลอดภัย ตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งในปี 2558 นั้น    
จะมีการเปิดการค้าเสรีด้านแรงงานฝีมือ ดังนั้น ภาคการเกษตร เราจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่
ให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะในเขตอาเซียน เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับ
สถานการณ์การแข่งขันที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” พร้อมกับต้องปรับตัวในการผลิตผลไม้ 

คุณวิภาภรณ์ ผลมาก  (ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด) กล่าวเสริมว่า 
“สหกรณ์ด าเนินธุรกิจเอนกประสงค์ ทั้งด้านธุรกรรมการเงิน การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย รวมถึงการ
รวบรวมผลผลิต สหกรณ์จะมีรายได้จากดอกเบี้ยธุรกิจสินเชื่อ ดอกเบี้ยมาจากรายได้ของเกษตรกร
สมาชิก รายได้ของเกษตรกรสมาชิกมาจากการจ าหน่ายผลผลิต จึงจะมีเงินมาช าระดอกเบี้ย ดังนั้น 
สหกรณ์จึงตระหนักและให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ เนื่องจากเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกในการจ าหน่ายผลผลิต ซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรสมาชิก           
หากผลผลิตมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น จะท าให้ได้รับราคาที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น” 

“การน าตัวแบบการท าสวนผลไม้คุณภาพ ตามแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ
จากสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด ขยายผลสู่สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด โดยทีมวิจัยได้
ได้ร่วมกับสหกรณ์เปิดเวทีสังเคราะห์ปัญหา และค้นหาแนวทางและความต้องการของสมาชิกโดยมี
เกษตรกรสมาชิกมีความต้องการรวมกลุ่มผู้ผลิตมังคุดขึ้นใน 4 ต าบลน าร่อง ได้แก่ ต าบลฉมัน 
มะขาม วังแซ้ม และอ่างคีรี ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาขบวนการผลิตมังคุดให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน” 

“การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดระหว่างสหกรณ์กับกลุ่มผู้ผลิตมังคุด
คุณภาพ สิ่งส าคัญคือ ฐานข้อมูลการผลิตผลไม้ซึ่งสมาชิกต้องให้ความร่วมกับสหกรณ์เพื่อสหกรณ์
จะได้น ามาใช้ในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของเกษตรกรสมาชิก เพื่อ
เจรจาขยายช่องทางการตลาดผลไม้ ต่อไป” 

ซึ่งจากการที่สหกรณ์ได้ร่วมเปิดเวทีสัญจรกับสมาชิก ทั้ง 4 กลุ่ม ได้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งแนวคิดในการท าสวนผลไม้คุณภาพ แนวทางการพัฒนาขบวนการผลิตผลไม้คุณภาพ 
รวมถึงรูปแบบการพัฒนากลุ่มตามแนวทางสหกรณ์”   
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จากนั้น เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้
ความส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดการวางแผนการผลิตควบคู่กับแผนการตลาด ความส าคัญของการจด
บันทึกข้อมูลการผลิต และข้อมูลการตลาด รวมถึงแนวคิดการวางแผนการปลูกพืชเสริม                   
มีรายละเอียดดังน้ี 

การวางแผนการผลิต คือ จุดอ่อนของเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ท าการผลิตโดยไม่มี
เป้าหมายการผลิต ไม่มีตลาดเป้าหมาย ปัจจัยส าคัญในการก าหนดตลาดเป้าหมาย คือ คุณภาพ
ผลผลิตตามความต้องการของตลาด แต่ปัจจุบันคุณภาพผลผลิตที่หลากหลายของเกษตรกรแต่ละคน 
ยังคงเป็นปัญหาในการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเป้าหมายได้ 

คุณวิชัย ประกอบทรัพย์ (ประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลชาก
ไทย) กล่าวว่า “เป้าหมายการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ คือ การยกระดับคุณภาพ
ผลผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเดียวกัน เป็นคุณภาพมาตรฐานการผลิตของเครือข่ายใน 2 อ าเภอ
เพื่อให้เกิดการขยายผลเครือข่ายการเรียนรู้พัฒนาสู่การสร้างมาตรฐานสินค้าสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น
ผลไม้จากสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ หรือมะขาม จ ากัด ก็ตาม” 

“การสร้างมาตรฐานการผลิตเดียวกัน สิ่งส าคัญ คือ ข้อมูลการผลิต การน าข้อมูลพื้นฐาน
การผลิตผลไม้มาใช้ในการจัดท าแผนผังสวนผลไม้ (Map Orchard) เพื่อวางแผนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ในอดีตสวนตนเอง มีรูปแบบการเพาะปลูกผลไม้หลากหลายชนิด
แบบผสมรวมกัน ปัจจุบันมีการจัดท าแผนผังสวนผลไม้ โดยการจัดการพื้นที่การผลิตมังคุด 
(Zonings) บนพื้นที่ 35 ไร่ มังคุด 700 ต้น แบ่งออกเป็น 3 โซน จ านวน 60 แถว ท าให้สามารถวาง
แผนการผลิตได้ทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนการใช้แรงงาน เงินทุน วิธีการผลิต และปัจจัยการผลิต 
รวมถึงการติดตามสถานการณ์การผลิต และสภาวะอากาศ ท าให้สามารถวางแผนการจัดการควบคุม
น้ า ส่งผลต่อการแตกใบอ่อนหรือการออกดอกของมังคุด เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้” 

ดังนั้น การวางแผนการผลิต จะท าให้สามารถคาดการณ์ประมาณการผลผลิตและ       
ช่วงระยะเวลาที่ จะออกสู่ตลาด น ามาใช้ในการวางแผนการตลาดควบคู่กันไปได้อย่ าง                      
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญ คือ การจดบันทึกข้อมูลการผลิต การติดตามสถานการณ์การผลิต
และการน าข้อมูลที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ผลร่วมกัน” ดังนั้นความส าคัญอยู่ที่การ
ร่วมมือ ร่วมใจ ต้องสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดพลังในการพัฒนา สุดท้ายเกิดการย่อมรับของคู่ค้า     
นัน่หมายความว่า เราจะสามารถก าหนดราคา ขยายช่องทางการตลาดได้ในที่สุด  
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คุณมงคล บุญบงการ (ประธานกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลพลวง) กล่าวเสริมว่า 
“เกษตรกรจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการจดบันทึกข้อมูลประวัติการผลิต ตั้งแต่การตัดแต่งกิ่ง 
การใช้ปุ๋ย/เคมีเกษตร การให้น้ า รวมถึงการจดบันทึกสถานการณ์การผลิต ตั้งแต่การลัดใบอ่อน    
การออกดอก ตลอดจนการจดบันทึกสภาวะอากาศ ซึ่งมีผลกระทบกับแผนการผลิต ยกตัวอย่างเช่น 
การน าข้อมูลการผลิตมาใช้ในการวางแผนการผลิตมังคุด พบว่า เมื่อสภาวะอากาศเหมาะสม เร่ิมใส่
ปุ๋ยบ ารุงต้น หลังจากนั้น 10 วัน จึงจัดการตัดแต่งกิ่ง/ทรงพุ่ม จะท าให้มังคุดแตกใบอ่อนพร้อมกัน 
ส่งผลให้สามารถคาดการณ์ระยะเวลาการดอกดอก และวางแผนการจัดการควบคุมน้ า การใช้เคมี
เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียและต้นทุนการผลิต” 

การจดบันทึกข้อมูลการผลิต มีการเปรียบเทียบข้อมูลการผลิตระหว่างระบบการผลิต
มังคุด 3 ระบบ โดยการแบ่งพื้นที่เพาะปลูกมังคุด ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 

1) โซน A วางแผนการผลิตมังคุด ดว้ยระบบเคมี 
2) โซน B วางแผนการผลิตมังคุด ด้วยระบบเคมีชีวภาพ 
3) โซน C วางแผนการผลิตมังคุด ด้วยระบบชีวภาพ 

ซึ่งจากการร่วมท างานวิจัยในระยะที่ 1 เป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติ โดยมี
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตเป็นตัวชี้วัด ภายใต้เงื่อนไขด้านต้นทุนและราคาที่ได้ รับ ซึ่งเราสามารถ
น าข้อมูลที่ได้รับจากการจดบันทึกข้อมูลประวัติการผลิต มาใช้ตัดสินใจในการวางแผนการผลิต    
ท าให้ทราบต้นทุนการผลิตในภาพรวมลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่หากปริมาณคุณภาพผลผลิต
สูงขึ้นเกษตรกรย่อมได้รับราคาที่สูงขึ้นตาม ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ คือ คุณภาพผลผลิตสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและการตอมรับของผู้บริโภค 

คุณพฤหัส พรเจีย (รองประธานฯ ฝ่ายการตลาด กลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ 
ต าบลชากไทย) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตัวชี้วัดความต้องการของตลาด ก็คือ ความต้องการของผู้บริโภค
ในแต่ละตลาดเป้าหมาย ซึ่งมีความต้องการคุณภาพผลผลิตที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ตลาด
ต่างประเทศในญ่ีปุ่น มีความต้องการมังคุดคุณภาพเกรด A สามารถรับประทานได้ทุกผล ไม่เป็น
เน้ือแก้วยางไหล การคัดแยกต้องผ่านกระบวนการลอยน้ า และกระบวนการอบไอน้ า จึงจะสามารถ
ส่งออกมังคุดไปยังตลาดญี่ปุ่นได้   

 “โดยในปีที่ผ่านมาได้ประสาน บริษัท พี.เค.สยาม จ ากัด (PK Siam) ซึ่งเป็นผู้น าเข้า
ผลไม้ในประเทศญ่ีปุ่น มีความต้องการมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง 
ภายใต้ระบบมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัย เดิมเงื่อนไขในการรับซื้อ คือ รับซื้อเฉพาะมังคุดที่ลอยน้ า 
จากการที่เครือข่ายของเราได้มีการเปิดเวทีเจรจา ไปแล้วได้ยื่นข้อเสนอกับฝ่ายการตลาดของบริษัท 



   ผลการด าเนินการวิจัย  83   

 

รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 
 

ในส่วนการรับซื้อมังคุดที่จมน้ า โดยบริษัทมีช่องทางการจัดจ าหน่ายภายในประเทศ ให้แก่ บริษัท 
สยามจัสโก้ จ ากัด (ห้างจัสโก้) 

“เราจึงจ าเป็นต้องสร้างโอกาสทางการตลาด เราต้องไปเห็นไปศึกษาทิศทางการตลาด 
เราถึงจะเข้าใจตลาด เข้าใจความต้องการของตลาด เพื่อพัฒนาขบวนการผลิตให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการตลาด จึงจะสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดไปสู่ตลาดที่แตกต่าง” แบ่งส่วนคุณภาพ
มังคุดตามความต้องการตลาดที่หลากหลาย 

คุณสมหวัง กระจ่างศรี (เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลตะเคียนทอง)  
กล่าวเสริมว่า “จากเดิมเกษตรกรสมาชิกจะจ าหน่ายมังคุดทั้งหมด ผ่านช่องทางการตลาดสหกรณ์ 
โดยคู่ค้าตลาดต่างประเทศจะรับซื้อทั้งหมดแล้วน าไปคัดแยกเกรด  ก าหนดราคา และช่องทาง
การตลาดเองทั้งหมด หลังจากร่วมท างานกับทีมวิจัยในระยะที่   เราได้การรวมกลุ่มผู้ผลิตมังคุด
คุณภาพเพื่อพัฒนาการผลิตตอบสนองความต้องการตลาด จึงเกิดแนวคิดในการรวมกันขายโดย
สมาชิกในกลุ่มน ามังคุดส่งที่จุดรวบรวม และสมาชิกแต่ละคนจะมาช่วยกันที่จุดรวบรวมหลังจาก
เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ   เพื่อท าการคัดแยกเกรด ไซด์ตามความต้องการของแต่ละตลาดเป้าหมาย และ
จัดหาช่องทางการตลาดมังคุดเพิ่มขึ้น ซึ่งมังคุดเกรดคุณภาพเพื่อการส่งออกจะจัดจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางการตลาดสหกรณ์เช่นเดิม ส่วนมังคุดเกรดในประเทศจะจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางการตลาด
ต่างจังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ขอนแก่น โดยมีตัวแทนกลุ่มเป็นผู้กระจายมังคุดที่ตลาดปลายทาง ส่ง
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และเพิ่มมูลค่ามังคุดเกรดในประเทศให้แก่เกษตรกรสมาชิก” 

ซึ่งในปีแรกสามารถรวบรวมมังคุดรวมทั้งสิ้น   101 ,605.80  กิโลกรัม  มูลค่า 
1,491,105.00 บาท  เมื่อปิดบัญชีกลุ่ม  ได้เฉลี่ยคืนก าไรให้แก่สมาชิกที่ส่งมังคุด กิโลกรัมละ                  
40  สตางค์    อีกส่วนหน่ึงจัดสรรเพื่อเป็นทุนในการเทลานปูนบริเวณจุดรวบรวมของกลุ่ม ส่วนในปี
ที่ผ่านมาสามารถรวบรวมมังคุดรวมทั้งสิ้น 114,284  กิโลกรัม มูลค่า 2,200,351 บาท เฉลี่ยคืนก าไร
ให้แก่สมาชิกที่ส่งมังคุด กิโลกรัมละ  30  สตางค์  สิ่งส าคัญที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของเราคือความเข้าใจ
เกิด ความสามัคคี เกิดการสร้างงานให้คนในชุมชน ท าให้ลูกหลานมีงานท าช่วยกันคัดมังคุด ท า
บัญชี  ฯลฯ สุดท้าย ท าให้เกิดจิตส านึกการมีส่วนร่วม ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง”  

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการรวมกันขายผลผลิต ทั้งคุณภาพมาตรฐานการคัดแยก 
สถานการณ์ด้านราคา รวมถึงความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรสมาชิก เป็นปัญหา
ส าคัญที่สุด ดังนั้น การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ต่างฝ่ายไม่ทิ้งกัน ให้ก าลังใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ท างานด้วยความโปร่งใส่ เรามีการแบ่งหน้าที่ กันชัดเจน มีการจดบันทึกบัญชีไว้เป็น
หลักฐานสามารถตรวจสอบได้ สิ่งเหล่านี้นับเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลุ่ม นอกจากนี้ ยังเป็น
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การช่วยลดต้นทุนเวลา การขนส่ง ความสูญเสียที่เกิดคุณภาพ ของสมาชิก (ขายใกล้บ้าน) และปัญหา
ในการบริหารจัดการคุณภาพ ณ จุดรวบรวมและคัดแยกมังคุดของสหกรณ์อีกทางหนึ่ง 

 นอกจากนี้ ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการวางแผนการปลูกพืชเสริม 
เพื่อเพิ่มรายได้ โดยนายวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ (เลขานุการกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบล
ชากไทย) กล่าวว่า “จากการที่ได้ไปดูงานด้านการผลิตกล้วยหอม ได้กลับมาปรับใช้ให้เหมาะกับ
สภาพพื้นที่ของเรา โดยได้ปลูกกล้วยไข่ในแปลงทุเรียนเล็ก วางแผนปลูกเพื่อให้สามารถขายได้ใน
ช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการ เก็บรวบรวมข้อมูลรอบด้าน จนสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจ
ลงทุน จะท าให้สามารถพัฒนาระบบการวางแผนการผลิตกล้วยไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผลิต
พืชเสริมไม่ใช่เพียงเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรสมาชิก แต่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
แรงงานได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ดังนั้น แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ เกษตรกรสมาชิกจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และน ามาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการท าการเกษตรเชิงธุรกิจ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 

เวทีประชุมเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ปิดท้ายด้วยแนวคิดการท าสวนผลไม้
คุณภาพของทายาทเกษตรกร (เกษตรกรรุ่นใหม่) โดยคุณศิลาพร ทองรอด (ประธานฯ กลุ่มผู้ผลิต
เงาะคุณภาพ ต าบลคลองพลู) กล่าวว่า “เดิมแนวคิดในการท าสวนผลไม้ มุ่งเน้นการผลิตเชิงปริมาณ 
เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกผลไม้หลากหลายชนิด โดยผลิตผลหลักได้แก่ เงาะ ซึ่งในอดีตผลผลิตยัง
ไม่มีคุณภาพ ช่องทางการตลาดจะเป็นตลาดผลไม้ท้องถิ่น ท าให้จ าหน่ายเงาะได้ในราคาต่ า จึงเกิด
การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาการผลิตเงาะ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ โดยการศึกษา
เรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการและภูมิปัญญาจากประสบการณ์ของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการ
ผลิตเงาะคุณภาพ ซึ่งก็คือ ลุงต้อย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตเงาะ โดย
ให้ความส าคัญกับการจดบันทึกข้อมูลการผลิตและการจ าหน่าย เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการผลิต
ควบคู่กับแผนการตลาด ซึ่งหัวใจส าคัญคือ การจัดการพื้นที่การผลิตเงาะ (Zonings) บนพื้นที่
เพาะปลูก 70 ไร ่การติดตามสถานการณ์การผลิต และควบคุมการจัดการน้ า เพื่อให้สามารถกระจาย
ปริมาณผลผลิตและช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดเป็นรุ่นๆ หลีกเลี่ยงช่วงระยะเวลาที่
ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันและมีปริมาณมาก” 

จากการร่วมงานวิจัยในระยะที่ 1 เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตเงาะคุณภาพ เกิดตัวแบบใน
ด าเนินงานให้ความส าคัญเร่ืองของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการผลิตเงาะให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP ท าให้สามารถขยายช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิ ตลาด Modern Trade ตลาดจีนและบรูไน ผ่านช่องทางการตลาดของสหกรณ์ 
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รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายกับเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ เกิดศักยภาพทั้งด้านการผลิตและ
การตลาดพัฒนาไปสู่ช่องทางการตลาดใหม่ (ตลาดยุโรป) ดังนั้น เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดและปรับตัวในการท าสวนผลไม้คุณภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่การท าการเกษตรเชิงธุรกิจสร้าง
ความมั่นใจในอาชีพเกษตรกรชาวสวนผลไม้แก่ทายาทเกษตรกร”  

    

     
ภาพท่ี 37 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแบ่งปันแนวการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ 

คุณศศิธร วิเศษ กล่าวสรุปว่า “จากการท างานวิจัยในระยะที่ 1 เราได้เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพในสังกัดสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด มีการใช้ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษของ
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ (K) ซึ่งมาจากค าว่า Khitchakut มาเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างแบรนด์ผลไม้
คุณภาพ และในการด าเนินงานวิจัยระยะที่ 2 เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพในสังกัดสหกรณ์
การเกษตรมะขาม จ ากัด มีการใช้ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษของอ าเภอมะขาม (M) ซึ่งมาจากค าว่า 
Makham เป็นสัญลักษณ์ของเครือข่าย ซึ่งการเดินงานภายใต้โครงการวิจัยทั้ง 2 ระยะก่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มผู้ผลิตมุ่งพัฒนาผลไม้คุณภาพ มองที่เป้าหมายร่วมกันจึงได้น า
ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษของเครือข่ายทั้ง 2 แห่ง มารวมกันเป็นสัญลักษณ์ของเครือข่ายเกิดขึ้น ซึ่ง
จะได้ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ (KM= K+M) ตรงกับค าว่า (KM: Knowledge Management) มีความ
หมายถึง การจัดการองค์ความรู้เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ” 
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ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมที่ 3.7 

ผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้
ภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเรียนรู้และแบ่งปันน าไปสู่การ
เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน ในพื้นที่อ าเภอเขาคิชฌกุฏ จ านวน 3 ต าบลน าร่อง รวม 3 
แห่งและพื้นที่อ าเภอมะขาม จ านวน 1 ต าบลน าร่อง รวม 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง จุดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้ง 4 แห่ง มีรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทั้งองค์ความรู้ที่เด่นชัด            
(หลักวิชาการ) และองค์ความรู้ที่ซ่อนเร้น (ภูมิปัญญา) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้และ
แบ่งปันระหว่างภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ เกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจน
บุคคลทั่วไป มีประเด็นส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้  

1. จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มเครือข่าย
ผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลชากไทย เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการ
ผลิตผลไม้คุณภาพสมัยใหม่ มีประเด็นส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี ้

1.1) การจัดการการผลิตคุณภาพ เพื่อการส่งออก ภายใต้ระบบการผลิต GAP  
1.2) การจัดการทรัพยากรการผลิต เพื่อลดต้นทุนและปัญหาแรงงาน 
1.3) การวางแผนการผลิตและแผนการตลาดในพืชหลัก/พืชรอง (กล้วยไข่)  
1.4) การสร้างทายาทเกษตรกร เพื่อสืบทอดการท าการเกษตร  

2. จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้ผลิต
มังคุดคุณภาพ ต าบลตะเคียนทอง เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ
รวบรวมมังคุดคุณภาพของกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ มีประเด็นส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี ้

2.1) การรวมกันขายผลิตผล ตามวิธีการสหกรณ์ 
2.2) การบริหารจัดการจุดรวบรวมและคัดแยกมังคุด 
2.3) การพัฒนาช่องทางการตลาดมังคุดคุณภาพ 
2.4) การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องของตลาด 
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3. จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้ผลิตมังคุด
คุณภาพ ต าบลพลวง เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการผลิตมังคุด
คุณภาพ ด้วยระบบการผลิต 3 ระบบ มีประเด็นส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี ้

3.1) การจัดการการผลิตคุณภาพ ภายใต้ระบบการผลิต 3 ระบบ  
3.2) การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเปรียบเทียบเชิงสถิติ 
3.3) การให้ความส าคัญกับการจดบันทึกข้อมูลการผลิต/ข้อมูลการตลาด 

4. จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม ขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้ผลิตมังคุด
คุณภาพ ต าบลมะขาม เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการผลิตพืช
หมุนเวียนตลอดปี มีประเด็นส าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี ้

4.1) การวางแผนการผลิตและแผนการตลาดในพืชหลัก/พืชรอง (มะละกอ) 
4.2) การวางแผนการผลิตพืชเสริม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (ผัก) 

ผลจากการเปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการผลิต ท าให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวคิดการวางแผนการผลิตควบคู่กับแผนการตลาด โดยให้ความส าคัญกับการจดบันทึกข้อง
มูลการผลิต น ามาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตมังคุดในฤดูกาลผลิต ปี 2554 พบว่า ในภาพรวมการ
แตกใบอ่อนของมังคุดจะแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ ช่วงเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม
ตามล าดับ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกดอก คือ สภาวะอากาศ ดังนั้น การจัดการใบอ่อนเพื่อให้
มังคุดดอกดอกตามแผนการผลิต จึงจ าเป็นต้องน าข้อมูลสถิติการออกดอกย้อนหลังมาใช้ประกอบ
ในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถคาดการณ์สถานการณ์การออกดอกของมังคุด ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 ตารางคาดการณ์สถานการณ์การผลิตมังคุด (การแตกใบอ่อน/การออกดอก) 

ช่วงระยะเวลาท่ี
มังคุดแตกใบอ่อน 

ช่วงระยะเวลาท่ี    
คาดว่าจะออกดอก 

สถานการณ์การผลติ             
/ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ 

ผลกระทบที่                   
คาดว่าว่าจะเกิดขึ้น 

ช่ ว ง ร ะ ห ว่ า ง  
เ ดื อน สิ งห าคม      
(รุ่นที่ 1) 

ช่วงระห ว่าง เดื อน
กั น ย า ย น -ตุ ล า ค ม 
(นับประมาณ 45 วัน
จากช่วงแตกใบอ่อน) 

ในช่วงระหว่างการออกดอก
มังคุดจะกระทบสภาวะฝน
ตก ท าให้ไม่สามารถควบคุม
การจัดการน้ าได้ 

จะท าให้เกิดการลัดใบอ่อน
แทนการออกดอก ส่งผล
กระทบให้มังคุดจะออก
ดอกในช่วงมกราคมปี 54 

ช่ ว ง ร ะ ห ว่ า ง 
เ ดื อ นกั น ย า ย น  
(รุ่นที่ 2) 

ช่วงระห ว่าง เดื อน
ตุลาคม-พฤศจิกายน 
(นับประมาณ 45 วัน
จากช่วงแตกใบอ่อน) 

ในช่วงระหว่างการออกดอก 
มั งคุ ดจ ะกระทบสภาวะ
อากาศหนาว และมีฝนตก
ช่วงปลายฤดู (ฝนหลงฤดู) 

จะท าให้การออกดอกมี
ลั กษณะเป็นพวง  ( โป๊ ย 
เซียน) ส่งผลกระทบต่อการ
ขยายขนาดผล (ผลเล็ก) 

ช่ ว ง ร ะ ห ว่ า ง  
เ ดื อ น ตุ ล า ค ม    
(รุ่นที่ 3) 

ช่วงระห ว่าง เดื อน
พฤศจิกายน-ธันวาคม
(นับประมาณ 45 วัน
จากช่วงแตกใบอ่อน) 

ในช่วงระหว่างการออกดอก 
มังคุดจะได้รับผลกระทบ
จากสภาวะอากาศน้อยมาก 
ท าให้สามารถควบคุมการ
จัดการน้ าและออกดอกได้ 

จ ะท า ใ ห้ ก า ร ออกดอก 
เป็นไปตามแผนการผลิต 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ส า ม า ร ถ ว า ง
แผนการ เ ก็ บ เ กี่ ย วและ
แผนการตลาดได้ 

ที่มา; การเปิดเวทีแบบมีส่วนร่วมเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 2553; จันทบุรี 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาและขยายช่องทาง
การตลาด มุ่งเน้นให้ตระหนักคิดและเห็นความส าคัญในการก าหนดตลาดเป้าหมาย สร้างโอกาส
และขยายช่องทางการตลาดไปสู่ตลาดที่แตกต่าง ขับเคลื่อนการด าเนินการเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพด้านการตลาด โดยเชื่อมโยงเครือข่ายในการรวมกันขายผลผลิต 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.8 เปิดเวทีเจรจาตลาดเป้าหมายใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด
ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายการร่วมกันขายสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า  

ทีมวิจัย ได้ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี เพื่อพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดมังคุดคุณภาพ ให้สามารถเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสู่
ตลาดทางเลือกที่แตกต่าง สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจรวบรวมผลไม้ โดยประสานงานกับ
บริษัทผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ เปิดเวทีการเจรจาการค้าระหว่างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ, สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด โดยมีเป้าหมายใน
การเจรจาการค้ากับบริษัท พี.เค. สยาม จ ากัด (PK Siam) ซึ่งเป็นผู้ผลักดันและน าเข้ามังคุดสู่ตลาด
ญ่ีปุ่นเป็นรายแรก 
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ผลการด าเนินการในกิจกรรมที่ 3.8   

ผลที่ เกิดขึ้นจากการเปิดเวทีการเจรจาการค้ากับบริษัท พี เค สยาม จ ากัด (PK 
Siam) พบว่า เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โอกาสและทิศทางการตลาดมังคุดไทยในญ่ีปุ่น กลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการคุณภาพมังคุดให้ได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของตลาด และมั่นใจในคู่ค้าตลาดเป้าหมายใหม่ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับแผนการผลิต สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจน
เกิดจิตส านึกภายใต้การค้าที่เป็นธรรม สามารถสรุปผลการเจรจาการค้า มีรายละเอียดดังน้ี 

แนวโน้มของตลาดมังคุดไทยในญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าอาหารที่มียังมีโอกาสและลู่ทาง
ขยายตัวที่สดใส เพราะนโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) และระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) ที่ได้น ามาใช้อย่างแพร่หลายในสินค้าส่งออก ท าให้ญ่ีปุ่นมั่นใจในคุณภาพผลไม้ไทย 
กอปรกับปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการขยายช่องทางการตลาด คือ การขายสินค้าที่มีคุณภาพ
และคุ้มค่าเงินที่ผู้ซื้อจ่าย 

คุณพิมพ์ใจ มัตสึโมโต (ประธานบริษัท พี.เค.สยาม จ ากัด) กล่าวว่า “มังคุดเป็นผลไม้
ไทยอันดับต้นๆที่ได้ รับความสนใจจากผู้บริโภคต่างชาติโดยเฉพาะในตลาดที่มีก าลังซื้อ
สูง เช่น ญ่ีปุ่น แต่ด้วยข้อจ ากัดในเร่ืองคุณภาพจากกฎระเบียบการน าเข้ามากมาย ท าให้ที่ผ่านมา
ประเทศไทยสามารถส่งมังคุดไปจ าหน่ายในประเทศญ่ีปุ่น  เฉลี่ยเพียงปีละ 100 ตัน มังคุดคุณภาพ 
ผลภายนอกต้องดูสวย เนื้อในต้องมีคุณภาพ  นั่นคือ สิ่งที่ผู้บริโภคค านึงถึงเป็นอันดับแรก มากกว่า
เร่ืองของราคา”   

ดังนั้น เพื่อขยายการส่งออกและเพิ่มปริมาณการจ าหน่ายมังคุดในตลาดที่มีก าลังซื้อ
สูง  เช่น  ญ่ีปุ่นและเกาหลี  ในขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้ท าสัญญาสัมปทานโรงอบไอน้ าของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นเวลา 10 ปี โดยมีเป้าหมายในการปรับภาพลักษณ์มังคุด     
ในญ่ีปุ่น สิ่งส าคัญ คือ คุณภาพเนื้อในผลมังคุด ต้องไม่เป็นเนื้อแก้ว ยางไหล โดยได้เร่ิมท าการ
พัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองมือในการตรวจสอบคุณภาพเนื้อในผลมังคุด ซึ่งระบบทั้งหมดของโรงอบ
ไอน้ าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้ 

คุณพิมพ์ใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ส าหรับมังคุดที่ส่งออก บริษัทฯ จะรับซื้อจากเกษตรกรที่มี
การรวมกลุ่มพัฒนาการผลิตมังคุดคุณภาพ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ปฏิบัติตามค าแนะน า
ด้านการผลิตที่ถูกสุขลักษณะของบริษัทฯ และผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตดีที่เหมาะสม 
(GAP) ของกรมวิชาการเกษตร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกัน ทั้งข้อมูล
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ด้านการผลิต ประมาณการผลผลิต ช่วงระยะเวลาที่จะออกสู่ตลาด และแผนการส่งมอบสินค้าให้
บริษัทฯ เป็นต้น”  

โดยขั้นตอนในการรับซื้อ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดทั้งหมดจะต้องตรวจสอบ
ด้านคุณภาพ เร่ืองปัญหาเนื้อแก้ว ยางไหล  ด้วยการคัดแยกแบบไม่ท าลายผลด้วยวิธีการจม-ลอย     
ในน้ าปกติ รวมทั้งการขนส่งไปยังโรงอบไอน้ า ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของเกษตรกร จากนั้นจะผ่าน
กระบวนการเป่าลมร้อนให้ทั่วผลและสแกนเพื่อตรวจสอบคุณภาพเนื้อในผลมังคุดอย่าง
ละเอียด ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการอบไอน้ า เพื่อป้องกันแมลงวันทองตามที่ประเทศญี่ปุ่นก าหนด 

ด้านราคา เกษตรกรจะเป็นผู้เสนอราคาขาย โดยจะเป็นไปตามช่วงระยะเวลาตลอด 3 
เดือน หรือจะเป็นการก าหนดราคากลางก็ได้ บริษัทจะรับซื้อมังคุดทุกเกรด หรือคัดแยกเกรดก็ได้ 
ซึ่งโรงอบไอน้ า มีศักยภาพก าลังการผลิต 8 ตันต่อวัน 

ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะส่งออกมังคุดไปประเทศญ่ีปุ่นคาดว่าไม่ต่ า
กว่า 500 ตัน ขณะเดียวกันยังเร่งเจรจาเปิดตลาดใหม่ อาทิ  เกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีก าลังซื้อสูง 
เช่นกัน ช่องทางการตลาดมีหลายระดับ ทั้งระดับครีม ซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาดทั่วไป กระจายทั่ว
ทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนตลาดภายในประเทศมีการเจรจากับกลุ่มเดอะมอลล์ และท็อปซุปเปอร์
มาร์เก็ต” 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการยกระดับการพัฒนาการผลิตและการตลาดของ
เกษตรกร ในการด าเนินงานจะคัดเลือกเกษตรกร จ านวน 10 คน ไปศึกษาเรียนรู้ด้านการพัฒนาการ
ผลิต เทคโนโลยีการผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค และทิศทางการตลาด รวมทั้งการจัดสัมมนาเชิง
วิชาการในประเทศระหว่างเกษตรกรไทยกับลูกค้าญ่ีปุ่น เป็นต้น” 

ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการคุณภาพมังคุดด้วยวิธีการจม-ลอยในน้ าปกติ
จากประสบการณ์ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ และการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ ท าให้เกิดการ
เรียนรู้แนวทางการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับแผนการผลิตมังคุดคุณภาพ รายละเอียดดังน้ี  

ผลการคัดแยกมังคุด จ านวน 1,665 ผล แบบไม่ท าลายผลด้วยวิธีการจม-ลอยในน้ าปกติ 
พบว่า วิธีการจม-ลอยในน้ าปกติ ได้ผลมังคุดลอย ซึ่งเป็นผลดีที่ใช้เพื่อคัดส่งออกญ่ีปุ่น (เกรด A) 
จ านวน 807 ผล หรือเท่ากับ 48% ของผลิตผลทั้งหมด โดยในกลุ่มผลลอยประกอบด้วยสัดส่วนของ
ผลดี เกรด A เท่ากับ 61% และมีผลเสีย (เกรด D) ปะปน 9% ขณะที่มีผลดีแต่เกรดต่ ากว่า A คือ เกรด 
B และ C ปะปนอยู่ 30% ความถูกต้องของการคัดแยกมังคุดเพื่อให้ได้ผลดี เกรด A ในกลุ่มผลลอย 
เท่ากับ 61% 
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ส่วนในกลุ่มผลมังคุดจม ซึ่งเป็นกลุ่มผลที่คัดออก จ านวน 858 ผล หรือเท่ากับ 52%   
ของผลิตผลทั้งหมด โดยในกลุ่มผลจมประกอบด้วยสัดส่วนของผลเสีย (เกรด D) 25% และมีผลดี 
เกรด A ปะปน 22% ขณะที่มีผลดี เกรด B และ C ปะปนรวม 59% ความถูกต้องของการคัดเพื่อให้
ได้ผลเสีย เกรด D ในกลุ่มผลจม เท่ากับ 24% ค่าความแม่นย าของการมังคุดด้วยวิธีการจม-ลอยในน้ า
ปกติ เท่ากับ 75%  

ตารางท่ี 4 ผลการคัดแยกมังคุดด้วยวิธีการแบบไม่ท าลายผล ด้วยวิธีการจม-ลอยในน้ าปกติ 

ปริมาณมังคุด   
(ผล) 

มังคุด ลอย    
(ผล) 

ร้อยละ      
(%) 

มังคุด จม      
(ผล) 

ร้อยละ     
(%) 

1,665 807  48 % 858  52% 

เกรด A 492 61% 189 22% 
เกรด B และ C 242 30% 506 59% 
เกรด D 73 9% 163 19% 
ที่มา: การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5; 2548 

กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ สามารถน าอัตราส่วน (ร้อยละ) ของมังคุดจม-ลอยในน้ า มาใช้
ในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับแผนการผลิตมังคุดคุณภาพ เพื่อขยายช่องทางการตลาด
มังคุดญ่ีปุ่น โดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลประมาณการผลผลิตทั้งหมด กับอัตราส่วนมังคุดลอยน้ า 
(ร้อยละ 48 ของประมาณการผลผลิตทั้งหมด) เพื่อประมาณการผลผลิตที่คาดว่าจะส่ง สามารถสรุป
แนวทางการวางแผนการตลาด รายละเอียดตามตัวอย่าง (ตารางที่ 5) 

ตารางท่ี 5 ตัวอย่างแผนการตลาดมังคุดคุณภาพ ช่องทางการตลาดญ่ีปุ่น 

กลุ่มผู้ผลิตมังคุด
คุณภาพ 

ส 
มา 
ชิก   

ผลผลิต
ทั้งหมด 
(ตัน) 

ผลผลิตที่
คาดว่าจะ
ส่ง (ตัน) 

แผนการตลาด             
เดือน เมษายน   

(ตัน) 

แผนการตลาด          
เดือน พฤษภาคม 

(ตัน) 

ต าบลชากไทย 10 125 60  5 5 5 5 10 10 10 10 

ต าบลตะเคียนทอง 20 250 120 10 10 10 10 20 20 20 20 

ต าบลพลวง 10 125 60 5 5 5 5 10 10 10 10 

รวม 40 500 240 80 160 
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การประมาณการความต้องการมังคุดของตลาดญ่ีปุ่น จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม ซึ่งจะเป็นการน าเข้ามังคุดในปริมาณมาก เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง มุ่งเน้น
ผลผลิตก่อนหน้าฤดูฝน โดยเฉพาะมังคุดที่เก็บเกี่ยวรุ่นแรก และรุ่นที่ 2 จะไม่มีปัญหาเนื้อแก้ว        
ยางไหลและเก็บรักษาได้นาน จะหยุดน าเข้าตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน เนื่องจากคุณภาพไม่ดี เพราะ
ฝนตก เกิดปัญหาเนื้อแก้ว ยางไหล และปริมาณผลไม้ในประเทศญี่ปุ่นเร่ิมออกสู่ตลาดมาก 

การก าหนดราคาขาย  กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพสามารถน าอัตราส่วน (ร้อยละ)           
ของข้อมูลการจ าหน่ายมังคุดคุณภาพเกรดส่งออก มาใช้ในการก าหนดราคาขาย โดยเปรียบเทียบกับ
ราคาเฉลี่ยการจ าหน่ายมังคุดคุณภาพเกรดส่งออก ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อน าเสนอราคาขาย  

ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการคุณภาพมังคุด ตามกระบวนการคัดแยก
มังคุดแบบไม่ท าลายผลด้วยวิธีการจม-ลอยในน้ าปกติ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

ที ่ ตลาดต่างประเทศ ญี่ปุ่น 
1 ขนาดบรรจุ - 20 กิโลกรัม / ตะกร้า 
2 คุณภาพมาตรฐาน  

2.1 เกรดขนาด 65-100 กรัมขึ้น - ลอยน้ า เนื้อในขาว 100% ไม่เปน็เนื้อแก้ว ยางไหล  
- ขั้วผลเขียว ไม่ขาด มีรอยไหม้ ไม่เกิน 10% 
- ผิวมันสวย หรือมีลายธรรมชาติ (กาก) ไม่มียาง 

3 การเก็บเกี่ยว 
3.1 เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
3.2 เก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 

 
- เก็บเกี่ยวในระยะที่ 3 ลักษณะผล ผลสีน้ าตาลแดง  
  คุณภาพของผล ผลระยะนี้อาจจะใช้บริโภคได ้
  แต่เปลือกยังมียางสีเหลืองอยู่บ้าง 
- เก็บเกี่ยวในระยะที่ 4 ลักษณะผล ผลมีสีแดง  
  คุณภาพของผล ระยะนี้ใช้บรโิภคได ้
- ใช้ไม้สอยปลายตาข่าย ป้องกันไม่ให้ขั้วผลฉีกขาด    
   ตกพ้ืนดิน ติดเช้ือ 
- ใช้กระป๋องพลาสติกถ่ายเท ป้องกันไม่ให้เกิดการ 
   กระแทก เสียดสี 
- ใช้ตะกรา้พลาสติกขนส่ง ป้องกนัการแตก ช้ า  เสียหาย 

4 ตรวจสอบคุณภาพ - การคัดแยกมังคดุด้วยวิธีการแบบไม่ท าลายผล  
  ด้วยวิธีการจม-ลอยในน้ าปกต ิ

5 มาตรฐานรับรอง - การจัดการคุณภาพ ระบบมาตรฐาน GAP 
6 การกระจายสินค้า - ขนส่งทางอากาศ X วัน สินค้าถึงท่าอากาศยาน XXX 

- ขนส่งทางเรือ 7 วัน สินค้าถึงท่าเรือ OHOI 
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ภาพท่ี 38 การเจรจาการค้า เพื่อขยายช่องทางการตลาดเป้าหมายใหม่ 

กิจกรรมย่อยท่ี 3.9 การสร้างเครือข่ายการแบ่งปันแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ ภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 

ทีมวิจัย ได้ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายคุณค่าผลไม้  (เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้
คุณภาพ, สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด และส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี) เพื่อสร้างเครือข่ายการแบ่งปันองค์ความรู้ตัวแบบการท าสวนผลไม้คุณภาพ 
ตามแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ โดยการเปิดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชื่อมโยง
เครือข่ายไปยังขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวมถึงเชื่อมโยงกับขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นที่จังหวัดที่มีการผลิตผลไม้ เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน 
ภายใต้เครือข่ายคุณค่าผลไม้และการค้าที่เป็นธรรม 

ผลการด าเนินการวิจัย กิจกรรมย่อยท่ี 3.9  

ผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างเครือข่ายการแบ่งปัน ถ่ายทอดชุดความรู้ตัวแบบการท าสวน
ผลไม้คุณภาพ ตามแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ไปใช้ประโยชน์ในขบวนการสหกรณ์ 
เกิดจิตสาธารณะสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน ท าให้สถาบันเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกชาวสวน
ผลไม้ในพื้นที่อ าเภอนายายอามและอ าเภอขลุง เกิดความตระหนักคิดและเห็นความส าคัญ ส่งผลให้



   ผลการด าเนินการวิจัย  94   

 

รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 
 

เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตด้วยสมัครใจ สร้างเป็นเครือข่ายเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาดในพื้นที่
ดังกล่าว จ านวน 2 แห่ง ดังนี ้

1) สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จ ากัด อ าเภอนายายอาม จากการเปิดเวทีเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม รวมจ านวน 2 คร้ัง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรสมาชิก จ านวน 50 คน  

2) กลุ่มเกษตรกรท าสวนมาบไพ อ าเภอขลุง จากการเปิดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รวมจ านวน 3 คร้ัง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรสมาชิก จ านวน 109 คน และสามารถด าเนินการ
รวบรวมและจ าหน่ายมังคุด รวมปริมาณทั้งสิ้น 297,991 กิโลกรัม เป็นมูลค่า 5,749,992 บาท 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรวมกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพในสังกัดสหกรณ์การเกษตร เพื่อพัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจ
รวบรวมผลไม้ของสถาบันเกษตร โดยสนับสนุนงบประมาณในการเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดที่มีการผลิตผลไม้ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฏร์ธานี น าคณะเกษตรกร 
สหกรณ์ /กลุ่ม เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี  พังงา
นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม 8 จังหวัด จ านวน 50 คน ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ ภายใต้
โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร 

2) ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ น าคณะเกษตรกร สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน พะเยา ล าพูน ล าปาง 
ก าแพงเพชร ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครสีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด 
รวม 17 จังหวัด จ านวน 120 คน ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการผลิตผลไม้ภายใต้ระบบการ
จัดการคุณภาพ GAP พืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพและปลอดภัยของสถาบัน
เกษตรกร 
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 บทที ่5 
ผลการวิจัย 

 
โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน “เครือข่ายคุณค่าผลไม้” ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์

ในการขับเคลื่อนเวทีการเรียนรู้ เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพในพื้นที่อ าเภอมะขาม สู่การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการแบ่งปันกับเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพในพื้นที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ในขณะเดียวกัน ยังให้ความส าคัญด้านข้อมูลพื้นฐานการ
ผลิตผลไม้ การจัดการแปลงผลิตเพื่อลดต้นทุน ลดความสูญเสียที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิต       
การบริหารจัดการแรงงานในแปลงผลิต ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ผลิตในระดับ
ต้นน้ า การวางแผนการผลิตควบคู่กับการวางแผนการตลาด ทั้งพืชหลักและพืชรอง เป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ทีมวิจัยให้ความส าคัญ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรที่เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนให้กลุ่มผู้ผลิต
ภายใต้เครือข่าย สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจลงทุน ในขณะที่สหกรณ์สามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิต ธุรกิจรวบรวมผลผลิต น ามาซึ่งการส่งเสริม
กิจกรรมการออมทรัพย์ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก ในระดับกลางน้ า สุดท้าย
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเกื้อหนุนธุรกิจ การขยายช่องทางการตลาด
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร ในระดับปลายน้ า ทั้งหมดนี้คือ สิ่งเกิดจากการเดินทางร่วมกันของ
ทีมวิจัย เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์การเกษตร ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เพื่อมุ่งเดินทาง
บนเส้นทางของเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ สู่จิตส านึกใหม่ในการผลิตผลไม้คุณภาพและการ
บริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ ตามแนวทางของการค้าที่เป็นธรรม ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์
รวมกัน 

ภายใต้งานวิจัยนี้ ประเด็นส าคัญอยู่ที่การรวมกันสร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตผลไม้
คุณภาพ ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลัง เป็นหัวใจหลักเพื่อสร้างความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ และความยั่งยืนของสหกรณ์การเกษตรกร โดยมุ่งที่การร่วมกันเชื่อมเป็นเครือข่าย    
สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน ขยายผลอย่างต่อเนื่องทั้งในจังหวัดจันทบุรีและ
ขยายวงกว้างไปยังเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรในทุกภาคทั่วประเทศ 
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จากการวิจัยพบประเด็นส าคัญในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ให้สามารถยืน
หยัดและเผชิญหน้ากับตลาดการค้าเสรีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น องค์ประกอบส าคัญ 
คือ การพัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านการพัฒนาการผลิต และการพัฒนาขยาย
ช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพ 

ผลจากการด าเนินการวิจัย สามารถจ าแนกเกษตรกรสมาชิก ออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

1. เกษตรกรด้อยพัฒนา คือ เกษตรกรกลุ่มที่ไม่รู้จักว่าการพัฒนาคืออะไร มีผลดีอย่างไร 
ท าการเพาะปลูกไปตามกระแส โดยไม่มีเป้าหมายการผลิตที่ชัดเจน ไม่มีการวางแผนการผลิตและ
การจัดการคุณภาพ โดยทั่วไปอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ไม่มีเป้าหมายการตลาดที่แน่นอน ขอให้ได้
ราคาสมควรก็เพียงพอ ไม่ได้ค านึงถึงจุดคุ้มทุน  

เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนี้ มีจ านวนเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ มีทุนทรัพย์และที่ดินต่ า 
ผลผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวบ้าง และขายส่วนที่เหลือเพื่อเป็นรายได้จุนเจือครอบครัว 

2. เกษตรกรก าลังพัฒนา คือ เกษตรกรที่ก าลังกระตือรือร้นในการพัฒนาการผลิตผลไม้
คุณภาพ มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยบ้าง ปริมาณผลผลิตมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ าหรือยัง
สรุปไม่ได้ชัดเจน เป้าหมายการผลิตและการตลาด ถ้าจะส่งออกต้องมีการคัดแยกผลผลิตอีกคร้ัง
หนึ่ง ผลตอบแทนจากการลงทุน บางปีคุ้มทุนบางปีไม่คุ้มทุน 

เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนี้ มีจ านวนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ รองจากกลุ่มแรก แม้อยู่ในช่วงก าลัง
พัฒนา แต่ก็สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอยู่ตลอดเวลา  และได้รับ
ผลกระทบเช่นกันจากการแข่งขันของการเปิดเสรทีางการค้า 

3. เกษตรกรพัฒนา คือ เกษตรกรที่มีการปรับตัวในการท าสวนผลไม้คุณภาพ โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีการจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน GAP มีการวาง
แผนการผลิตและการตลาด ปริมาณผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ
ได้ และมีจุดคุ้มทุนสูง แต่หากจะพัฒนาสู่การเกษตรเชิงธุรกิจ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งความรู้ด้าน
การเกษตรและด้านการบริหารจัดการควบคู่กันไป   

เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนี้ มีจ านวนไม่มากนัก แต่มีจ านวนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากมีการ
รวมกลุ่มผู้ผลิตเพื่อพัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 
รวมถึงการรวมกันขายผลผลิต โดยมีตลาดเป้าหมายที่ชัดเจน ท าให้ เกษตรกรกลุ่มนี้แทบไม่มีความ
เสี่ยงจากการผันผวนของราคาจากการแข่งขันของการเปิดเสรทีางการค้า 



   ผลการวิจัย  133   

 

รายงานฉบับสมบรูณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 
 

4. เกษตรกรก้าวหน้า คือ เกษตรกรที่มีการจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน 
GAP หรือมาตรฐานการผลิตที่สูงกว่า มีความรู้ ความช านาญทั้งด้านการเกษตร และการบริหารจัด
การเกษตรเชิงธุรกิจ มีการพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งต่างประเทศและในประเทศ มีเป้าหมายการ
ผลิตและการตลาดที่ชัดเจน ปริมาณผลผลิตมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง
กว่า ต้นทุนการผลิตต่ ากว่า ประสบผลส าเร็จในการท าสวนผลไม้เมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่
เร่ิมต้นการท าสวนผลไม้ในระดับเดียวกัน  

เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนี้ มีจ านวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากการรวมกลุ่ม
ผู้ผลิต ประสบความส าเร็จในการท าสวนผลไม้จริงๆ มีการสร้างทายาทเกษตรกร สืบทอดสู่การท า
การเกษตรเชิงธุรกิจ  ท าให้ เกษตรกรกลุ่มนี้มีการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                 
มีภูมิคุ้มกันในการปรับตัวให้สามารถแข่งขันและก้าวทันพลวัตรของการเปิดเสรทีางการค้า 

5. เกษตรกรยุคใหม่ จัดเป็นเกษตรกรกลุ่มปลายยอด คือ เกษตรกรที่ท าการเกษตรเชิง
ธุรกิจเป็นหลัก มีความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ    
ทั้งองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เด่นชัด และองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่ซ่อนเร้นอยู่ในตนเอง รวมถึงมีจิต
สาธารณะในการแบ่งปัน และมีความเป็นผู้น าในด้านนั้นๆ 

Mass Market
ตลาดตา่งประเทศ (Export Market)

จีน / เวียดนาม
ตลาดในประเทศ (Domestic Market)

ตลาดกลางผลไม้

Niche Market
ตลาดตา่งประเทศ (Export Market)
อเมรกิา / ออสเตรเลีย / ญ่ีปุ่น
ตลาดในประเทศ (Domestic Market)
ห้างสรรพสนิค้า

ตลาดผลไม้ทอ้งถิ่น (Local Fruit Market)

เกษตรกรด้อยพัฒนา
(Farmers poorer development)

เกษตรกรก าลังพัฒนา
(Farmers are developing)

เกษตรกรพัฒนา
(Farmers development)

เกษตรกรก้าวหน้า
(Progressive farmers)

เกษตรกรยคุใหม่
(Modern farmers)

สหกรณ์ ภาครฐั

 
ภาพท่ี 59 กรอบแนวทางการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนผลไม้ 
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โดยสรุป เกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ยังมีความจ าเป็นที่ต้อง
พึ่งความช่วยเหลือจากภาครัฐ และสหกรณ์ เพื่อผลักดันให้เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถพัฒนาตัวเองไป
อยู่ในกลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มที่ 3 ซึ่งจะน ามาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวจากผลกระทบ
ของการเปิดตลาดเสรีการค้า (FTA) ส่วนเกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่ 2 และ 3 มีแนวทางในการปรับตัว
จากผลกระทบของการเปิดเสรกีารค้า แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

1) หากเกษตรกรสามารถปรับแนวคิดในการท าสวนผลไม้คุณภาพ โดยให้
ความส าคัญในการจัดการคุณภาพผลิตผลให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายของตนเองได้ทัน 
ผลกระทบจากการเปิดเสรกีารค้าจะมีไม่มาก 

2) หากเกษตรกรไม่สามารถปรับแนวคิดในการท าสวนผลไม้ คุณภาพผลผลิตไม่
สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายของตนเองได้ทัน ผลกระทบจากการเปิดเสรกีารค้าก็จะมีอย่างมาก 

เกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่ 4 ส าหรับเกษตรกรกลุ่มนี้ต้องถือว่า สามารถปรับตัวให้สามารถ
แข่งขันและก้าวทันพลวัตรการเปิดเสรีทางการค้าได้ในระยะยาว ซึ่งพบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ 
ความแตกต่างกันตามสภาวะเงินทุน รายได้ ความรู้ และการพัฒนาตนเอง 

การท างานวิจัยคร้ังนี้ เราได้พบ “เกษตรกรรุ่นใหม่” ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรก าลัง
พัฒนาที่จะเข้าไปบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรจากการสืบทอดอาชีพเกษตรกร พลิกฟื้นพื้นท่ี
สวนให้อุดมสมบูรณ์ มุ่งหวังพัฒนาตนเองจากการเป็นเกษตรกร สู่การท าการเกษตรเชิงธุรกิจ      
เพื่อความยั่งยื่นของอาชีพ โดยการน าแนวคิดในการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาด อาจจะต้องมีการลดจ านวนพืชในพื้นที่ทางการเกษตรให้น้อยลงกว่าแต่ก่อน 
ที่เกษตรกรยุคเก่าท าไว้ โดยมีการน าเทคโนโลยีการผลิตมาปรับประยุกต์ใช้ จะท าให้มีการวาง
แผนการเพาะปลูกที่ดี มีการบริหารการจัดการที่ดี มีการจัดการทางการตลาดที่ดี ท าให้เกิดความ
สมดุลของความต้องการและปริมาณผลผลิต ราคาสินค้าทางการเกษตร สามารถได้รับการวางแผน
และพยากรณ์ราคาเสนอขายในตลาดเป้าหมายได้ล่วงหน้า ท าให้สามารถควบคุมและพยากรณ์
ปริมาณสินค้าทางการเกษตรที่จะออกมาและควบคุมกลไกลราคาได้ในระดับหนึ่ง เกษตรกรยุคใหม่
ก็จะสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเป็นระบบ  

 ดังนั้น การจ าแนกเกษตรกรสมาชิกออกเป็นกลุ่มๆ ท าให้สามารถก าหนดนโยบายใน
การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิต และพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพของเกษตรกรสมาชิกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะเราเข้าใจลักษณะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน บางกลุ่มอ่านหนังสือแผ่นพับก็เข้าใจ 
บางกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงจะเข้าใจ บางกลุ่มน าตัวอย่างให้ดูก็ยังไม่เข้าใจ กว่าจะเข้าใจอาจใช้เวลา
เป็น 10 ปี 
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ปัจจัยที่ส าคัญในการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ คือ สหกรณ์การเกษตรจะต้องเป็น
กลไกส าคัญที่จะสามารถท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพและ
สร้างความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจผลไม้  

แนวทางด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ และการขับเคลื่อนของสหกรณ์
การเกษตรแม่ข่าย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งผลให้เกิดความ
ตระหนักคิดและเห็นความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของ
มวลสมาชิกและชุมชน มีรายละเอียดประเด็นส าคัญดังนี้  

1) เกิดจิตส านึกใหม่และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการรวมพลังและพัฒนา
กลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า “การช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตามหลักการสหกรณ์จะน าไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม”  

2) เกิดความตระหนักคิดและเห็นความส าคัญในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้เกษตรกร
สมาชิกมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานกลุ่มผู้ผลิต
ผลไม้คุณภาพ ให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกและชุมชน 

3) เกิดการเรียนรู้และให้ความส าคัญในการสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกมีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการฟาร์มแหล่งผลิต การผลิตสินค้ามาตรฐานและปลอดภัย ภายใต้ระบบ GAP 
ตลอดจนการพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 

4) เกิดการเรียนรู้และมั่นใจในโอกาสและแนวโน้มทิศทางการตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพ ภายใต้แนวคิดการตลาดน าการผลิต สู่การวางแผนพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพ              
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 

5) เกิดการเรียนรู้แนวคิดและแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด
ระหว่างกัน มุ่งเน้นให้สมาชิกเห็นประโยชน์และความส าคัญของการจดบันทึกข้อมูลด้านการผลิต
และข้อมูลการจ าหน่ายผลไม้ เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด
ร่วมกัน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะต้องตระหนักคิดและให้ความส าคัญในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่นเดิม 
ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ผลไม้) ของไทย เพื่อให้สามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดโลก และก้าวทันพลวัตรของการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
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ทีมวิจัย ได้ด าเนินการวิจัยใน 3 กิจกรรมหลัก 14 กิจกรรมย่อย ตามกระบวนการวิจัย
โครงการวิจัย “เครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2” ท าให้เกิดกรอบแนวคิด/กรอบแนวทางในการ
พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพให้สามารถยืนหยัดและเผชิญหน้ากับตลาดการค้าเสรี (Free Trade 
Area: FTA) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้กลไกการขับเคลื่อนของสหกรณ์การเกษตร 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรสมาชิกและสหกรณ์การเกษตร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อก าหนดเป้าหมายร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด ภายใต้สถานการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งเกษตรกรผู้ผลิตยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการและความพึง
พอใจของผู้บริโภค ภาวการณ์แข่งขันด้านราคาในแต่ละตลาด ตลอดจนผลกระทบจากข้อตกลงทาง
การค้าของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) รวมทั้งนโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
กับเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเงื่อนไข 
ข้อจ ากัดการน าเข้าสินค้าเกษตร  

ปัจจุบันมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) มีความซับซ้อนน ามาซึ่งการ
เชื่อมโยงกันมากขึ้น ผลจาการเปิดการค้าเสรีท าให้โลกไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสาร สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลกระทบ
โดยตรงท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดการค้าเสรียิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากภาวการณ์
แข่งขันที่เกิดขึ้น น ามาซึ่งแนวทางการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์        
ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการบริการ โดยจ าเป็นต้องหันมามองความส าคัญตลอดสายโซ่
อุปทาน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับสหกรณ์ที่จะด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ได้อย่าง
มั่นคง จึงต้องให้ความส าคัญในกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เสริมสร้างความร่วมมือ 
เชื่อมโยงให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ ผนึกก าลังจนเกิดศักยภาพทางการแข่งขันที่ต่างฝ่ายต่างได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้โซ่อุทาน Supply chain 

1. กิจกรรมต้นน้ า 

การสร้างภูมิคุ้มกัน เร่ิมตั้งแต่การให้ความส าคัญในการปลูกจิตส านึกการผลิตผลไม้
คุณภาพแก่เกษตรกรสมาชิก หัวใจส าคัญคือ การจัดการคุณภาพตลอดสายกระบวนการผลิตผลไม้
คุณภาพ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP ด้วยจิตส านึก “ผู้ผลิตปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย” ผ่านสังคมแห่งเรียนรู้สู่ เครือข่ายแห่งแบ่งปัน เกิดขึ้นบนความพร้อมที่จะ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และความคาดหวังในการประกอบอาชีพ
ชาวสวนผลไม้ ตามกรอบแนวทางการสร้างจิตส านึกการผลิตผลไม้คุณภาพ    
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การผลิตผลไม้คุณภาพ
ภายใตร้ะบบการจัดการคุณภาพ

GAP

ผู้บริโภค
ปลอดภัย

ผู้ผลิต
ปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย

สรา้งความแตกตา่ง
ในผลไม้

สรา้งความม่ันใจ
ในคุณภาพ

ขยายช่องทาง
การตลาด

สรา้งความพึงพอใจ

เพ่ิมมูลค่าผลไม้

 
ภาพท่ี 60 กรอบแนวทางการสร้างจิตส านึกการผลิตผลไม้คุณภาพ 

2. กิจกรรมกลางน้ า 

การขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ผ่านสหกรณ์ที่เป็นแกนกลางในการ
น าพาวงล้อการขับเคลื่อนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่วมกันสร้างกิจกรรม ตามกรอบแนว
ทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ หัวใจส าคัญคือ ต้องมีอุดมการณ์ มีการท างานอย่างจริงจัง มี
ใจที่จะเดินทางร่วมกัน ปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ท้อถอย ร่วมมือกัน บนความศรัทธา เพื่อยกระดับอาชีพ
ชาวสวนผลไม้ให้แก่ทายาทได้ภาคภูมิใจ “เกษตรกรคือคนส าคัญ ที่ผลิตอาหารที่มีคุณภาพสู่
ผู้บริโภค” ซึ่งการพัฒนาการผลิตควบคู่กับการวางแผนการปลูกพืชหลัก พืชรอง หรือพืชเสริม 
รวมถึงแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มช่องทางการตลาด 
โดยเฉพาะการคัดแยกผลไม้คุณภาพตามความต้องการของตลาด จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญ
น ามาซึ่งการเพิ่มพูนรายได้ 
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สร้างจิตส านึก
การผลิตผลไม้

ภายใต้ระบบGAP

รวมกันซื้อ
ลดต้นทุนการผลิต

รวมกันขาย
เพ่ิมศกัยภาพ

รณรงค์ฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศน์

พัฒนาการผลิต
พืชหลัก/พืชรอง/พืชเสริม

 
ภาพท่ี 61 กรอบแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 

เช่ือมโยงการ

ผลิต/การตลาด

กับภาคีเครือข่าย

ช้ิน 5

เพ่ิมพูน

องค์ความรู้

และแบ่งปัน

จัดท าฐาน

ข้อมูลการผลิต

/การจ าหน่าย

ปลูกจิตส านึก

การผลิตภายใต้

ระบบGAP

ชีวิตพอเพียง

มภูีมคุ้ิมกัน

เครือข่าย
กลุ่มผู้ผลิต

ผลไม้คุณภาพ

แผนธุรกิจสินเช่ือ แผนธุรกิจการตลาด
แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิต แผนกระจายสินค้า

มะขาม

Input Process Output

ข้อมูลพ้ืนฐานการผลิต

คิชฌกูฏ

 
 ภาพท่ี 62 กรอบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
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เกษตรกร
พัฒนา

กลุ่มผู้ผลิต /
ผลไม้คุณภาพ

ความต้องการท่ีแท้จริง ( Need)

รวมกลุ่มพัฒนา
การผลิต / ตลาด

ช่องทางตลาด
ผลไม้ / คู่ค้า

คัดสรร /
สมัครใจ

ระบบสหกรณ์ (อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์)

กระจาย
สินค้า

เวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ / มีส่วนร่วม

ภาวะผู้น า /
บริหารจัดการ

เจรจาการค้า
พันธมิตรทางธุรกิจ

ระบบการจัดการคุณภาพผลไม้ GAP
Just In Time / Quality Control / Traceability

GMP/JIT/QC
Traceability

Logistics

แรงงาน อุปกรณ์ Out Source

กิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activities)

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

เกษตรกร
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี
ชุมชน
เข้มแข็ง

ภาคเอกชน ภาครัฐสถาบนัเกษตรกร

 
ภาพท่ี 63 กรอบแนวทางการบริหารจัดการโซ่คุณค่า ธุรกิจผลไม้เชิงคุณค่า 

3. กิจกรรมปลายน้ า 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพในสหกรณ์ 
เป้าหมายคือกลุ่มผู้ผลิตฯ สามารถสร้างศักยภาพและอ านาจต่อรองในการรวมกันขายผลผลิต โดย
การรวบรวมผลผลิต คัดแยกเกรดและจัดหาช่องทางการตลาดทั้งตลาดหลัก ตลาดรองหรือตลาด
อ่ืนๆ กลุ่มผู้ผลิตฯ จะต้องจัดท าฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดผลไม้ของกลุ่ม เพื่อน าข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนการตลาด แบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้านคุณภาพ ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในรูปของการ
เชื่อมโยงโซ่อุปทาน 
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เกษตรกรสมาชิก
Supplier Tier 2

กลุ่มผู้ผลิตผลไม้
Supplier Tier 1

สถาบนัเกษตรกร
Focal Firm

ผู้ค้าผลไม้
Customer Tier 1

ผู้บริโภค
Customer Tier 2

แลกเปล่ียนเรียนรู้

พฒันาการผลิต/ตลาด

บริหารจัดการกลุ่ม

เช่ือมโยงเครือข่าย

อุดมการณ์สหกรณ์

ผลิตผลไม้คุณภาพ

มีส่วนร่วม

เรียนรู้แบง่ปนั

เกษตรกร
พัฒนา

พฒันากลุ่มผู้ผลิตผลไม้

บริหารจัดการคุณภาพ

บริหารจัดการตลาด

พฒันาเครือข่ายธุรกิจ

เจรจาการค้า

วางแผนการตลาด

ขยายช่องทางตลาด

พนัธมิตรทางธุรกิจ

กระจายสินค้า

คุณภาพมาตรฐาน

เปน็ธรรม

แบรนดสิ์นค้า

KAF
THAIHONG

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ Traceability

กลุ่มผู้ผลิต
มังคุดคุณภาพ

กลุ่มผู้ผลิต
เงาะคุณภาพ

 
ภาพท่ี 64 กรอบแนวทางการบริหารจัดการโซ่อุปทาน การผลิตผลไม้คุณภาพ 

สหกรณ์ที่เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงการด าเนินธุรกิจผลไม้คุณภาพควร
ให้ความส าคัญในการให้การสนับสนุนทั้งด้านการด าเนินการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิต ทั้งด้านการ
พัฒนาการผลิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการแปลงผลิต การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
และแสวงหาโอกาสในการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตทั้งจากาภครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตในสังกัดสหกรณ์ โดยก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้ภายใต้สังกัด
สหกรณ์ ด้วยการสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเป็นสื่อกลางที่จะ
เชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูลระหว่างกลุ่มผู้ผลิต/สหกรณ์/พันธมิตรทางธุรกิจ ได้รับทราบข้อมูล ครบ
ทั้งกระบวนการโซ่อุปทาน ที่ทุกฝ่ายจะสามารถรับรู้ข้อมูลความต้องอย่างแท้จริงได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพการจัดความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญตลอดขบวนการ
ด าเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างความสามารถในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพของ
สหกรณ์ ตั้งแต่การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อการ
วางแผนการผลิตและแผนการตลาด ตลอดจนกระบวนการกระจายสินค้า ท่ีจะสามารถท าให้เกิดการ
ลดต้นทุนการผลิต การท างานร่วมกันบนเส้นทางของพันธมิตรทางธุรกิจจะก่อให้เกิดความสามารถ
ในการผูกโยงกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการลดต้นทุน ก่อให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขัน 
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บทสุดท้ายของการด าเนินงานวิจัย เราพบว่าการเดินทางตามรอยเท้าพ่อ บนเส้นทาง
ของความพอเพียงจะน าไปสู่ความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรได้อย่างดีผ่าน
ขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดจิตส านึกที่จะมุ่งช่วยเหลือตนเอง  เป็นหลักใหญ่ในการด ารงชีวิต
อย่างพอเพียงและมีเหตุผลในการท าการเกษตรกร พร้อมกับร่วมมือกันท่ีจะมุ่งสร้างสังคมแห่งการ
แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน น ามาซึ่งสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  ด้วยการผนึกก าลังในการร่วมกลุ่มขยาย
เครือข่ายให้ขยายเป็นวงกว้าง สู่ความเข้มแข็ง เป็นก าแพงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรและระบบ
สหกรณ์ให้สามารถยื่นหยัดได้อย่างมั่นคงภายใต้การเปิดการค้าเสรี วิถีชีวิต บนเส้นทางของความ
พอเพียง 

 
 
 

 
 



สรุปและอภิปรายผล    142  

 รายงานฉบับสมบรูณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2  

บทที ่6 
สรุปและอภิปรายผล 

 

1.สรุป 

การขับเคลื่อนการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 2 ได้น าเอาชุดความรู้ที่เป็นต้นทุนเดิม น าสู่
การขับเคลื่อนต่อยอดและขยายผลตัวแบบการท าสวนผลไม้คุณภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติจริง สร้างเป็นเครือข่ายเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการขับเคลื่อนของสหกรณ์
การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด ที่เป็นแกนกลางผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
มุ่งให้ความส าคัญด้านการพัฒนาการผลิต  พัฒนาช่องทางการตลาด และพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ รวมถึงให้ความส าคัญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านขบวนการมีส่วนร่วม ให้
ความส าคัญของการจดบันทึกข้อมูลพื้นฐานการผลิต ข้อมูลบันทึกประวัติการผลิต ข้อมูล
สถานการณ์การผลิต ข้อมูลการจ าหน่ายผลผลิต เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนการผลิตและ
แผนการตลาดร่วมกับสหกรณ์และคู่ค้า อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การบริหารจัดการเพื่อลด
ต้นทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรและการพัฒนาขยายช่องทางการตลาดของสหกรณ์  
ก่อให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร/สหกรณ์  

การก้าวไปสู่นโยบายการค้าเสรี การปรับตัวของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์
การเกษตร จึงต้องให้ความส าคัญในการปรับตัวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ การจัดการชุดความรู้จึงให้
ความส าคัญในการสร้างจิตส านึกในการผลิตและการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพ ภายใต้
มาตรการด้านสุขอนามัยพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ  GAP และ GMP บนพื้นฐานแนวคิด 
ผู้ผลิตปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย เกษตรกรต้องมีการมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติจน
กลายเป็นความเคยชิน เกิดการยอมรับด้วยตัวเกษตรกรเอง ซึ่งเกิดจากการปฺฎิบัติจริงจะท าให้
เกษตรกรเข้าใจระบบอย่างแท้จริง โดยผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ภายใต้การด าเนินงานวิจัยเราพบว่า การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการประสานงาน
ความร่วมมือกันตลอดการท างานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของทุกฝ่าย ที่ส าคัญจะต้องเข้าใจ
กระบวนการท างานไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งในภาวการณ์ที่แนวโน้มในการบริหารธุรกิจรวบรวม
ผลไม้จะต้องค านึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางด้านการพัฒนากระบวนการ
ผลิตและการพัฒนาขยายช่องทางการตลาดของผลไม้คุณภาพ ซึ่งจะท าให้สามารถปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบสหกรณ์การเกษตร 
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2. อภิปรายผล 

การพัฒนาระบบโซ่อุปทาน Supply Chain Management ซึ่งเป็นการบริหารกระบวนการ
ทั้งหมด ทุกขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้า และส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค กระบวนการ
ดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็น “หัวใจส าคัญ” ของการบริหารธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ในปัจจุบัน 
เกษตรกรและสหกรณ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร             
การบริหารจัดการธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) จะต้องมุ่งเน้นเร่ืองการบริหาร
โซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ และนั่นก็เป็นสาเหตุส าคัญ ที่ท าให้การแข่งขันธุรกิจรวบรวมผลไม้ที่
นับวันจะรุนแรง หากแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้สังกัดสหกรณ์ด้วยการสร้างระบบการ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยลดขั้นตอน การท างาน ลดค่าใช้จ่าย ลด
เวลาในการท างาน เกิดประสิทธิภาพ ต้องยึดแนวทางการร่วมมือ พัฒนา ทั้งระบบการบริหารจัดการ
อย่างใกล้ชิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Collaboration) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์แนวโน้มการ
บริหารธุรกิจสมัยใหม่จะ ต้องค านึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญ  เพื่อตอบสนองคู่ค้า/ผู้บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. สหกรณ์การเกษตรท่ีเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน ภาครัฐบาล  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลไม้ จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างมาก เนื่องจาก
เกษตรกรรุ่นใหม่นั้น ยังขาดประสบการณ์ทางการเกษตรกร ส่วนใหญ่การตัดสินใจเข้าท าการเกษตร
ก็เพราะมุ่งเน้นการสร้างก าไร เมื่อคาดหวังก าไรมากก็จะประสบภาวะความตึงเครียด เนื่องจาก 
เกษตรกรเป็นผู้ไม่มีอ านาจในด้านการตลาด เมื่อเทียบกับพ่อค้าคนกลาง หากเกษตรกรวิ่งหาราคา
ตามพฤติกรรมการจ าหน่ายแบบดั้งเดิม คาดหวังก าไรจ านวนมาก จากการปลูกพืชหลายชนิดใน
แปลงผลิตเดียวกันเน้นปริมาณมากกว่าเน้นคุณภาพ ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้องการไม่เหมือนกัน 
ท าให้เกษตรกรต้องสูญเปล่าในการลงทุนจากใช้ปัจจัยการผลิต ในที่สุดก็จะต้องประสบกับภาวะ
ขาดทุนต่อเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ในขณะที่เกษตรกรต้องการผลิตผลไม้โดยค านึงถึง
ปริมาณจ านวนมากขึ้นในภาวะความต้องการที่เท่าเดิม เนื่องจากเกษตรกรต้องเผชิญกับการแข่งขัน
จากการน าเข้าผลไม้จากประเทศจีน ซึ่งมีผลมาจากนโยบายการเปิดการค้าเสรี กลับดึงระดับราคาให้
ลดลง ท าให้รายได้ลดลง เกิดภาวการณ์ขาดทุนในที่สุดก็เป็นหนี้ซ้้าซ้อน ดังนั้นเกษตรกรควรให้
ความส าคัญเกี่ยวกับเร่ืองเหล่านี้ด้วย 
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1) ใช้พื้นดินเดิมให้คุ้มค่า กล้าที่จะตัดสินเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิต เพื่อพัฒนา
สู่การจัดการคุณภาพแปลงผลิต น ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพผลไม้และลดต้นทุนความสูญเสียจากการ
ใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่จ าเป็น 

2) เลือกปลูกพืชหลัก ควบคู่กับการปลูกพืชรอง โดยให้ความส าคัญด้านการตลาดน า
การผลิต มีการวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาดและสร้างสมดุลของพืชที่ปลูกโดยรวม  

3) ให้ความส าคัญการพัฒนาการผลิตโดยการรวมกลุ่ม สร้างเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยน   
เรียนรู้ สร้างสังคมแห่งการเป็นผู้ให้ แบ่งปันองค์ความรู้ ร่วมมือกันพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้เกิดความ
ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรชาวสวนผลไม้  

2. การท่ีจะพัฒนากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้คุณภาพและสหกรณ์การเกษตร ให้สามารถ
ก้าวทันกับพลวัฒน์ของการเปิดการค้าเสรีอาเซียน สิ่งส าคัญต้องร่วมมือกันเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการกระบวนการรวมกลุ่มสร้างเป็นเครือข่ายบนจิตส านักที่จะพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
กลุ่ม การพัฒนาการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน บนแนวทางของความร่วมมือของเกษตรกรสมาชิก 
สหกรณก์ารเกษตร ภาคีพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน
อาชีพเกษตรกรในสภาวะการแข่งขัน น ามาซึ่งการพัฒนาอาชีพ พัฒนารายได้ น าสู่การยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนเกิดการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ  

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเกษตรกรสมาชิก ด้วยการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ 
ผ่านขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดจิตส านึกที่จะมุ่งช่วยเหลือตนเอง น้อมน าแนวพระราชด าริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักใหญ่ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงและมีเหตุผลในการท าการ
เกษตรกร พร้อมกับร่วมมือกันที่จะมุ่งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน น้ามาซึ่ง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยวิถีชีวิตบนเส้นทางของความพอเพียง เรียนรู้และเข้าใจในปัญหาอาชีพ
เกษตรกร ด้วยการผนึกก าลังในการรวมกลุ่มสร้างเป็นเครือข่ายให้ขยายเป็นวงกว้าง สู่ความเข้มแข็ง 
เป็นก าแพงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรสมาชิกและระบบสหกรณ์การเกษตรให้สามารถยื่นหยัดได้
อย่างมั่นคงภายใต้การเปิดการค้าเสรี  

3. หน่วยงานภาครัฐและสหกรณ์การเกษตร ควรให้ความส้าคัญในการส่งเสริมให้เกิด
การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการธุรกิจผลไม้เชิงคุณค่า ตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
เป็นการลดผลกระทบและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรจากนโยบายการเปิดการค้าเสรี มุ่งที่จะ
หนุนเสริมการสร้างศักยภาพด้านการผลิตผลไม้คุณภาพ บนแนวคิดให้เกิดจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   
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ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวม
และจ าหน่ายผลไม้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ภาครัฐจ าเป็นต้องเข้ามาหนุนเสริม ทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรมใหม่ใน
การพัฒนาการผลิต การจัดเก็บข้อมูล การวางแผนการผลิตและการตลาด ตลอดจนเทคโนโลยีใน
การยืดอายุและถนอมผลไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิการผลิตควบคู่กับการลดต้นทุน โดยเฉพาะ
ความส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาด 

สนับสนุนการบริหารจัดการระบบกระจายผลไม้ (Logistic) เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่เกี่ยวโยงกับราคาผลไม้ที่จะต้องบริหารต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ าลง โดยการสร้าง
พันธมิตรกับผู้ประกอบการขนส่ง สร้างเป็นเครือข่ายกระจายสินค้า ส่งเสริมให้เกิดการเปิดจุด
กระจายผลไม้ในระบบภูมิภาค เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ ซึ่งจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “ถูก เร็ว ดี” คือ ต้นทุนการขนส่งที่ถูกลง มีการบริหารจัดการได้
รวดเร็ว ส่งสินค้าได้ทันเวลา สินค้ามีคุณภาพดีสดใหม่” เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคู่ค้าและ
ผู้บริโภคอย่างประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นในผลไม้
คุณภาพ ด้วยการสร้างตราสินค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์  รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค คู่ค้า ภายใต้ความมั่นใจในคุณภาพผลไม้ ภายใต้ระบบความปลอดภัยและ
ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  

3. ข้อค้นพบจากงานวิจัย 

ผู้วิจัยพบว่า การด าเนินงานเกิดจากเราเรียนรู้ว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหา หากเรายอมรับและ
พร้อมที่จะร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว การท างานคร้ังนี้จึงมุ่งที่จะค้นหาปัญหาที่
เกิดขึ้นจากเกษตรกรสมาชิก ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มตามความต้องการที่แท้จริงบนเส้นทางของคน
สหกรณ์ ช่วยเหลือตนเอง เอ้ืออาทรต่อกัน ร่วมคิด ร่วมบริหาร ร่วมรับผลประโยชน์ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่จะสร้างสังคมเกษตรกรด้วยแนวทางการแบ่งปัน น าไปสู่แนวทางการพัฒนา
กลุ่ม สามารถเกิดเป็นรูปแบบขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ จนเกิดเป็นเครือข่าย 

นอกจากนี้ เราพบว่าการเข้าไปส่งเสริมเกษตรกร โดยการด าเนินงานภายใต้นโยบาย 
แผนงาน งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป็นสิ่งที่ไม่ควรท าอย่างยิ่ง ทีมวิจัย  พบว่าหลายคร้ังที่
เกษตรกรไม่ได้มีความต้องการ หากแต่แผนงานก าหนดให้จัดตั้งกลุ่ม ก็ด าเนินงานตามแผน มีชื่อ
กลุ่ม แต่ไม่มีการด าเนินกิจกรรมกลุ่มหรือด าเนินกิจกรรมต่อเมื่อภาครัฐต้องการแสดงผลงานก็ระดม
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คนเข้าร่วมกิจกรรมที่ภาครัฐจัดขึ้นแล้วก็สลายตัวไป เกษตรกรจึงไม่ได้ประโยชน์จากการด าเนินงาน
ตามนโยบายภาครัฐแต่อย่างใด 

ปัญหาด้านการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการขยายช่องทางการตลาด   
ในการเปิดการค้าเสรี ข้อก าหนดกฎระเบียบในการน าเข้าผลไม้ในแต่ละประเทศ เกษตรกร/สหกรณ์
ไม่อาจก้าวผ่าน ทั้งที่เราพยายามสร้างจิตส านึกในการผลิต แต่สุดท้ายใบรับรอง GAP หมดอายุ หรือ
เกษตรกรไม่ได้รับการตรวจรับรองแปลง สิ่งที่ได้ปฏิบัติภายใต้ระบบอันเนื่องมาจากหน่วยงาน
รับรองไม่มีนโยบาย/แผนงาน ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร ผลจึงตกอยู่กับเกษตรกร/สหกรณ์ใน
การที่จะขยายช่องทางการตลาด 

การก าหนดนโยบายการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร มาตรฐานการรับรองระบบการ
จัดการผลิตสินค้ามาตรฐานอาหารปลอดภัย สร้างกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติให้ได้มาตรฐานการผลิต
มีระบบตรวจสอบและออกใบรับรองโดยภาครัฐ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมก ากับดูแล 
แต่กลับกลายเป็นปัญหาอุปสรรคต่อเกษตรกร/สหกรณ์ในการขยายตลาด เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
นโยบาย/แผนงานไม่แน่นอน ขาดงบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน สุดท้ายส่งผลท าให้
เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบ GAP เกดิความไม่แน่ใจ เนื่องมาจากการด าเนินของภาครัฐขาดความต่อเนื่อง
ท าให้กลุ่มผู้ผลิต/สหกรณ์ ไม่สามารถด าเนินการเจรจาการค้าทันต่อสถานการณ์ความต้องการของ
ตลาดภายใต้การเปิดการค้าเสร ี

โดยสภาพความเป็นจริงเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพหรือสหกรณ์มีการปฏิบัติ
ภายใต้ระบบ GAP เป็นที่ยอมรับของคู่ค้าและผู้บริโภค สามารถขยายตลาดได้โดยไม่จ าเป็นต้องมี
ใบรับรองแต่เนื่องจากติดขัดในมาตรการข้อก าหนด กฎกติกา กฎระเบียบในการน าเข้าของแต่ละ
ประเทศ กลับกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ส าหรับเกษตรกร/สหกรณ์ในการเพิ่มช่องทางการตลาด 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองควรมีการทบทวน 
ปรับปรุงแก้ไข นโยบายหรือขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการและสามารถ
ด าเนินการเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

เราต้องร่วมกันน้ากลับมาทบทวน ท้าให้เกิดการตระหนักคิดว่าการปลูกพืช เกษตรกรมี
หน้าท่ีวางแผนการผลิต ท้าหน้าท่ีสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี รดน้้าพรวนดิน ให้ปุ๋ย เฝ้าดูการเติบโต
ของพืช ให้ดอกออกผล มุ่งหวังผลผลิตมีคุณภาพสร้างรายได้ แต่บางคร้ังการเอาใจดีอย่างไร บางท่ีก็
ไม่อาจต้านทานโรค แมลง หนอนมากัดกิน หรือเกิดภัยธรรมชาติ พายุฝน หักโค่ นเสียหาย ซึ่ง
เกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้ การท้างานวิจัยคร้ังนี้ เกิดการจัดการกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายแบ่งปันของกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ร่วมกันถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรงสู่การ



สรุปและอภิปรายผล    147  

 รายงานฉบับสมบรูณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2  

พัฒนาสร้างสังคมใหม่ เมื่อเราเข้าใจพืช เข้าใจธรรมชาติ เข้าถึงความพอเพียง ท่ีมีความเข้าใจ เข้าถึง
ความพอดี เกษตรกรก็จะสามารถยืนหยัดต่อไปได้อย่างมั่นคง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ ภายใต้ตลาดการค้าเสรีท่ีมีการเปลี่ยนตลอดเวลา 

ดังนั้นการสร้างเครือข่ายคุณค่าด้วยการลดต้นทุน ตลอดกระบวนการโซอปทาน Supply 
Chain  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การเคลื่อนย้ายผลผลิต ตลอดจนระบบการกระจายสินค้า
เพื่อลดต้นทุน ต่อหน่วย ท าให้ส่งผลต่อค่าการตลาดต่ าลง การส่งเสริมการผลิตด้วยการลดต้นทุน
การผลิต ควบคู่กับการบริหารจัดการระบบกระจายสินค้าภายใต้เครือข่ายสหกรณ์ เป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะท าให้สหกรณ์สามารถบริหารคุณภาพผลไม้ ค าสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้า เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของคู่ค้าและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะต้องอาศัยการหนุนเอ้ือ รอบด้าน 
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบ
ด้านในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ นับว่ามีความจ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป้าหมายหลักในการ
ด าเนินงานด้านการตลาดในภาวะที่การแข่งขันเพิ่มทวีความรุนแรง ภายใต้สถานการณ์การเปิด
การค้าเสรี ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของคู้ค้าและผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 



ประวัติย่อนักวิจัย 

โครงการวิจัย “เครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2” 

ประวัติย่อนักวิจัย 
 

- หัวหน้าโครงการวิจัย       นางศศิธร วิเศษ 
นักวิชาการสหกรณ์ ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 

- นักวิจัย                            1. นายศุขพัฒสรณ์ วัฒนโภไคย 
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบรีุ 
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รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 

แผนการด าเนินการวิจัย 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีพันธมิตร
และแกนน าเครือข่าย สกก.เขาคิชฌกูฏ จก. 

            

2. การศึกษาเรียนรูผ้่านประสบการณ์ตรง ด้านการ
วางแผนการผลิตพืชหลัก พืชรอง และแนวทางการ
ขยายช่องทางการตลาด 

 

           

3. การจัดเวทเีรียนรู้โดยการน าเอาชุดความรู้ 
รูปแบบการรวมกลุ่ม ขยายผลไปสู่สกก.มะขาม จก. 

 
           

4. การจัดท าฐานข้อมูลการผลิตของภาคีเครือข่าย             

5. การจัดท าแผนธุรกิจของสกก.ที่เปน็ภาคีเครือข่าย             

6. การขับเคลื่อนการด าเนนิงานเครือข่ายการพัฒนา 
เป็นธุรกิจอเนกประสงค ์

            

7. การรายงานความก้าวหน้า             

8. การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงธุรกิจกระจายสินค้า 
ในกลุ่มภาคีพันธมิตรเครือข่าย 

            

9. การสรุป/สังเคราะห์ผลการวิจัย             

10. การจัดท าและเสนอรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์             
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการวิจัย 
 

1 กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
1 นายวิชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการกลุ่ม 
2 นายประวัติ การพานิชย ์ รองประธานฝ่ายการผลิต 
3 นายพฤหัส พรเจีย รองประธานฝ่ายการตลาด 
4 นายวิบูลย์ สีพยา กรรมการฝ่ายบัญช ี
5 นายวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ เลขานุการกลุ่ม 
6 นายประทปี วงษ์ก าปัน่  
7 นางนภาพร ชูธรรม  
8 นางนิชาภา ชาญจ าลอง  
9 นายครรชิต เจริญภักดิ ์  
10 นางนฤดล พรเจีย  
11 นางสาวิตรี ประกอบทรัพย์  
12 นางวิลาวัลย์ ขจรเมือง  
13 นายบรรจบ วงษ์ก าปั่น  

 
2 กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
1 นายมนัส  พลคิด ประธานกรรมการกลุ่ม 
2 นางกฤษณา  สุทธิอาจ รองประธานฝ่ายการผลิต 
3 นายอนันต์  กองแก้ว รองประธานฝ่ายการตลาด 
4 นางรังสิตยา  เดชศร ี กรรมการฝ่ายบัญช ี
5 นายบุญเลิศ  วุฒิชัย เลขานุการกลุ่ม 
6 นายสง่า  รุ่งลอย  
7 นางจันทรา  พรคต  
8 นายเฟื่อง  จิตตเจริญ  
9 นายประสิทธ์ิ  ประสมสุข  
10 นางพิมพ์ใจ  เดชก าแหง  
11 นางมณฑา  กลับชนะ  
12 นายอนันต์  พลคิด  
13 นายวิชัย  สุขกล่อม  
14 นางสมหวัง  กระจ่างศร ี  
15 นายอนันต์  บุตรน  าเพชร  
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16 นางวาสนา  นันท์ตา  
17 นายวิมล  ถีระเจริญ  
18 นางสุธาสินี  ทองสาริ  
19 นางปาณิสรา  ภาษิตรักษ์  
20 นางประชุม  ประสมสุข  

 
3 กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
1 นายมงคล  บุญบงการ ประธานกรรมการกลุ่ม 
2 นายสุชาติ  คีรีชล รองประธานฝ่ายการผลิต 
3 นายสมคิด  แพรกโอน รองประธานฝ่ายการตลาด 
4 นายยอดกมล  อินทร์ประเสริฐ กรรมการฝ่ายบัญช ี
5 นายพงศธร  อุทุมพร เลขานุการกลุ่ม 
6 นายประสงค์  ชนะผล  
7 นางส าเนียง  ฉิมชนะ  
8 นางลัดดา  บุญถิว  
9 นางพจมาน  ศรีบรุุษ  
10 นายถกลศักดิ์  สุนทร  
11 นางเตือน  แพรกโอน  
12 นางเกษร  ภูมินา  
13 นางสาวอุ่นเรือน  บุญถิว  
14 นายจรัญ  มงคลทิพย์  
15 นางสุภาพ  มิสกร  
16 นางสาวยินดี  อุทุมพร  
17 นางอดุลย์  ภูมินา  
18 นางไพเราะ  อยู่ในธรรม  
19 นางสาวสุวารี  บุญธรรม  
20 นางสุดา  แสงสว่าง  

 
4 กลุ่มผู้ผลิตเงาะคุณภาพ ต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
1 นางสาวศิลาพร  ทองรอด ประธานกรรมการกลุ่ม 
2 นายวิฑูรย์  มานะนิยมไทย รองประธานฝ่ายการผลิต 
3 นายสมชาย  ธีรภากุล รองประธานฝ่ายการตลาด 
4 นางชีวะนัน  วรรณภักดี กรรมการฝ่ายบัญช ี
5 นางสาววิชุดา  ธีรภากุล เลขานุการกลุ่ม 
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6 นายบุญรอด  วิจิตรบรรจง  
7 นางฉวี  ประสงค์ด ี  
8 นางมาลัย  เกษรมาศ  
9 นายสุเทพ  เสมอชัย  
10 นายธานี  สัตถี  
11 นายส ารวล  โตวงษ์  
12 นายจอน  โตวงษ์   
13 นายบุญมา  สิทธิจันทร ์  
14 นายชาญณรงค์  มุสิกรัตน์  
15 นายสวิทย์  ผันผาย  
16 นายเสกศักดิ์  พุกามาศ  
17 นางสาวมณเฑียร  คงคาเขียว  
18 นายอ านวย  ทองรอด  
19 นายเสนาะ  สิงขรณ์เขตร ์  
20 นายนรินทร์  หงษบ์ิน  

 
5 กลุ่มผู้ผลิตมังคดคุณภาพ ต าบลฉมัน อ าเภอมะขาม 
1  ประธานกรรมการกลุ่ม 
2  รองประธานฝ่ายการผลิต 
3  รองประธานฝ่ายการตลาด 
4  กรรมการฝ่ายบัญช ี
5  เลขานุการกลุ่ม 
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
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18   
19   
20   

 
6 กลุ่มผู้ผลิตมังคดคุณภาพ ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม 
1  ประธานกรรมการกลุ่ม 
2  รองประธานฝ่ายการผลิต 
3  รองประธานฝ่ายการตลาด 
4  กรรมการฝ่ายบัญช ี
5  เลขานุการกลุ่ม 
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 
7 กลุ่มผู้ผลิตมังคดคุณภาพ ต าบลวังแซ้ม อ าเภอมะขาม 
1  ประธานกรรมการกลุ่ม 
2  รองประธานฝ่ายการผลิต 
3  รองประธานฝ่ายการตลาด 
4  กรรมการฝ่ายบัญช ี
5  เลขานุการกลุ่ม 
6   
7   
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8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 
7 กลุ่มผู้ผลิตมังคดคุณภาพ ต าบลอ่างครี อ าเภอมะขาม 
1  ประธานกรรมการกลุ่ม 
2  รองประธานฝ่ายการผลิต 
3  รองประธานฝ่ายการตลาด 
4  กรรมการฝ่ายบัญช ี
5  เลขานุการกลุ่ม 
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
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