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คํานํา 
 

 รายงานวจิัย “เครือขายคุณคามันสําปะหลงัในจังหวดักําแพงเพชร” ฉบับนี้ เปนรายงาน
การวิจยัในชดุโตรงการ “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ที่เปนการสรางตัวแบบคณุคาที่มุงเนนการ
เชื่อมโยงเครือขายภาคีพนัธมิตรที่มีสหกรณการเกษตรเปนแมขาย ในการดําเนนิธุรกิจมันสําปะหลัง 
โดยผานกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่ไดรับความรวมมือจากสหกรณ
ตนแบบในงานวิจยั ก็คือสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร  สหกรณภาคี
เครือขาย ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน เกษตรกรผูมันสําปะหลังและหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงไดใหความสําคัญ
กับการดําเนินการวิจยัและไดไดบรรจุไวในแผนกลยทุธและแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552-2555) โดยกําหนดเปนพันธกิจและแผนปฏิบัติงานของสํานักงานสหกรณจังหวดั
กําแพงเพชร 
 

ทีมผูวิจัย ใครขอขอบพระคุณ ผูบริหาร พนักงาน และบุคลากรขององคกรตางๆ ที่ได
กลาวถึงในขางตน  เกษตรกรสมาชิกที่ไดใหความรวมมือในการปฏบิัติงาน ตลอดจนสํานกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวชิาการดานสหกรณ ที่ไดอนุเคราะหงบประมาณในการ
ดําเนินงานวจิยั และประสานงานใหเกดิการวิจัย และการทําใหการวจิัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวจิัย
หวังวา ขอมูลที่ไดจากการศกึษาจะกอใหเกิดประโยชนแกผูอาน และผูสนใจศึกษา  หากมีขอคิดเหน็
ที่เปนประโยชนประการใด ทีมผูวิจัยยินดนีอมรับ และขอขอบคุณลวงหนามา ณ ที่นี ้
 
 
 
          ธวิช  สุดสาคร 
          หัวหนาโครงการวิจัย 
        กันยายน 2552 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 โครงการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลังในจังหวดักําแพงเพชร  เปนโครงการวิจัย
ภายใตกลุมงานวิจยัการเชื่อมโยงโซอุปทานของชุดโครงการวิจยัเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางตัวแบบการทําไรมันสําปะหลัง การ
เชื่อมโยงเครือขายธุรกิจมันสาํปะหลังภายใตหวงโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย และการศึกษา
ปญหา และอปุสรรคการดําเนินงานของเครือขาย การสรุปสาระประเดน็ตางๆ เพื่อนําเสนอ แนวทาง
ในการกําหนดนโยบาย และการสงเสริมจากภาครัฐ  โดยผานกระบวบการวิจยัเชิงปฏบิัติการแบบมี
สวนรวม         ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการวจิัย ในระยะที่ 1-4 ตามกรอบแนวคิดของการ
วิจัยในเรื่องของการเรียนรูและพัฒนาจากการจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการวางแผนทิศทาง
เครือขาย การวางแผนธุรกจิเครือขาย การประสานงานเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของภาคีเครือขาย  
และการบริหารจัดการธุรกิจเครือขายโดยการจัดตั้งเครือขายที่มีรูปแบบเครือขายที่มุงเนน
ผลประโยชนของสงัคม โดยรวม ซ่ึงเปนเปาหมายที่สําคญัของการดําเนินงานเครือขาย การควบคมุ
และติดตามการบริหารงานธุรกิจเครือขาย    ผูวิจัยไดเร่ิมตนจากการประสานงานกับกลุมเปาหมาย
ซ่ึงไดแก สหกรณ  องคกรภาครัฐและเอกชน  เกษตรกรสมาชิกสหกรณในพืน้ที่    ตลอดทั้ง
ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน ในกระบวนของโซอุปทานธุรกิจมันสําปะหลังที่อยูในพืน้ที่ 
อําเภอขาณวุรลักษบุรี จังหวดักําแพงเพชร  เพื่อช้ีแจงทําความเขาใจ ถึงวัตถุประสงค/เปาหมาย และ
ประโยชนที่จะเกดิขึ้นจากงานวิจยั  พรอมทั้งการวางแผนงานในการจัดใหม ี การประชุมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อคนหาประเด็นปญหา/แนวทางการแกไขปญหาตางๆ รวมกัน 
 

จากผลการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรูและลงพื้นทีป่ระชุมรวมกบัสหกรณภาคี
พันธมิตรเครือขายมันสําปะหลัง        ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมนั เกษตรกรสมาชิกผูปลูกมัน
สําปะหลังในพื้นที่ หนวยงานราชการ นักวิชาการเกษตร เจาหนาทีส่งเสริมสหกรณ ที่เกี่ยวของใน
พื้นที่เปาหมายของการดําเนนิโครงการ  พบวาจากประเด็นปญหาอุปสรรคตาง ๆ  สามารถสรุป
ขอมูลและหาแนวทางแกไขไว  3  รูปแบบ คือ 

 
 1. การแกไขปญหาการผลิตตนน้ํา โดยการใหสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากดั  
จัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตมันการเกษตร (สําปะหลัง) เพื่อใหบริการดาน
วิชาการตาง ๆ เคลื่อนที่แกสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไป โดยการจัดทําโครงการสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลังขึ้น แลวรับสมัครสมาชิกสหกรณผูปลูกมันสําปะหลังที่สนใจเขารวมโครงการ 
เพื่อจัดฝกอบรมและใหความรูดานการเพาะปลูก การปรับปรุงบํารุงพนัธุ การใชปุยอยางถูกวิธี  การใช
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ปุยน้าํชวีภาพ น้ําหมักมูลสุกรทางใบและโคนตน  รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการดแูลรักษา จนถึงการ
ขุดจําหนาย  โดยสหกรณจะไดประสานงานกับศนูยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สํานักงาน
เกษตรอําเภอ   เกษตรจังหวดั  สํานักงานสหกรณจังหวดั สถานีพัฒนาที่ดิน   และผูเชี่ยวชาญสาขา
ตาง ๆ เพื่อจดัเจาหนาที่/นกัวิชาการ ที่มคีวามรูดานการเกษตร เร่ืองดินและน้ํา การปรบัปรุงบํารุง
พันธ เปนตน มาใหคําแนะนําปรึกษา โดยใชสถานที่จัดตั้งศนูยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลัง  ที่สํานักงานสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร ใหเปนแหลง
ศึกษาหาความรูและพบปะของผูเขารวมโครงการและผูสนใจทัว่ไป โดยมีพนักงานสหกรณผูมีพืน้
ฐานความรูดานการเกษตรและทีมนักวิชาการ ทําหนาที่ปฏิบัติงานประจําหนวยสงเสริมฯและทํา
หนาที่ปฏิบัติงานเคลื่อนที่ในการแนะนําใหความรูดานวิชาการ/การแกไขปญหาการเพาะปลูกและการ
เพิ่มผลผลิตในพืชเกษตรโดยเฉพาะมนัสําปะหลัง  ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหมของการดาํเนินงานเชิงรุก
ของสหกรณการเกษตร 

แนวทางในการบริหารจัดการศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันและคณุภาพผลผลิตมัน
สําปะหลังนั้น จําเปนอยางยิง่ที่จะตองสรางการมีสวนจากเกษตรกรสมาชิกเพื่อใหการดําเนินนัน้เกดิ
จากการกระบวนการคิดริเร่ิมจากตวัแทนสมาชิก ผานการประชมุวางแผนงาน การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการศูนยฯ การสนับสนุนจากฝายบริหารและฝายจัดการ
ของสหกรณในการเชื่อมประสานหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอกองคการสหกรณ   และการ
ส่ือสารประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพจากชองทางปากตอปากของสมาชิก  

ในสวนนโยบายการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐนัน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงาน
ตางๆที่ทําหนาสงเสริมการสหกรณ ควรจะตองใหความสําคัญกับการรวมมือกันประกอบอาชีพทํา
กิน ในเรือ่งของการจัดการความรู ที่เปนเครื่องมือสําคัญและเปนปจจยัที่ชวยพัฒนาทกัษะ 
ความสามารถในการผลิตของสมาชกิ ตามเจตนารมณที่สําคัญของการสหกรณ มิใชเพียงให
ความสําคัญกับแนวคดิเรื่องของการระดมทุนเพียงอยางเดียว ที่ผานมาภาครัฐมักจะใหความ
ชวยเหลือสนับสนุนปจจยัดานทุนเปนสําคัญ เชน แหลงเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตเปน
ตน ถึงแมววาหนาที่ทําการผลิตจะเปนความรับผิดชอบของเกษตรกรโดยตรงก็ตาม แตภาครัฐก็ไม
ควรจะละเลยการพัฒนาทักษะ ความสามารถของปจจัยดานแรงงาน   ภาครัฐสามารถสงเสริมใน
เร่ืองของการจดัการความรูเชงิรุก ในรูปแบบตางๆ ผานการรวมกลุมกันของเกษตรกรทั้งที่เปนนติิ
บุคคลและไมเปนนิติบุคคล เฉกเชนการจัดการความรูของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ
ผลผลิตการเกษตร ของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี อันจะทําใหเกษตรกรไทยมีความรู 
ความสามารถ ในการแขงขนักับนานาอารยะประเทศได 

 
2. การแกไขปญหาดานการรวบรวมผลผลิตและการแปรรูปผลผลิต ซ่ึงเปนกระบวนการ

กลางน้ําในหวงโซอุปทานของธุรกิจมันสําปะหลัง จากการดําเนินงานที่ผานมาชองสหกรณนัน้  
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สหกรณฯ มีปญหาในเรื่องของการใชประโยชนในตลาดกลาง (สาขา 2) ไมเต็มที่  ยังไมมีผูปฏิบัติ 
รับผิดชอบโดยตรง อีกทั้งการแปรรูปผลผลิตหัวมันสดเปนมันเสนที่ผานมา ยังไมไดมาตรฐาน ขาด
การวางแผนในการรวบรวมและแปรรูปผลผลิต  มีผลทําใหสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี
ประสบกับการขาดทุในธุรกจิรวบรวมและแปรรูปผลผลิตในปที่ผานมา รวมทั้ง การกําหนด
มาตรฐานการรวบรวม  การมีสวนรวมของคณะกรรมการและบุคลากรดานการตลาด รวมทั้งการรบั
ฟงความคิดเหน็/ขอเสนอแนะจากสมาชิก  

ในสวนของแนวทางแกไขนั้น  สหกรณตองเรงดําเนินการตามตัวแบบและรูปแบบ
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการจัดการเสวนาแลกเลี่ยนเรียนรูตามกระบวนการของการดําเนินงานวจิยั 
ก็คือ การจัดทาํขอตกลงเพื่อการรวบรวมผลผลิตที่มุงสรางประโยชนรวมกันของทุกฝาย อันจะทําให
เกษตรสมาชิกไดรับความเปนธรรมจากการคา และเอกชนไดรับผลผลิตที่มีคุณภาพ  การจัดทาํ
ฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกเพื่อนําไปใชวางแผนในการรวบรวมและแปรรูปของสหกรณ  อีกทั้ง
ตองเรงศึกษาและดําเนนิการในเรื่องตางๆ อันเกี่ยวกับการแปรรูปมันเสนฯ อยางเรงดวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปรบัปรุงการยกระดับคุณภาพการผลิต และการขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตมันเสนสะอาดเพื่อ
ทําใหเกิดการยอมรับจากพันธมิตรการคาภายใตกรอบแผนปฏิบัติงานทีก่ําหนดขึ้นจากแผนงานใน
กระบวนการวจิัยการศกึษาดงูานจากแหลงผลิตที่ประสบผลสําเร็จ เปนตน 

การดําเนนินโยบายของภาครัฐเพื่อแกไขปญหาดังกลาวนั้น ก็ถือวาประสบความสําเร็จได
ในระดบัหนึ่ง ในการสงเสริมผูประกอบการใหเปนผูผลิตมันเสนสะอาด แตในธุรกิจรวบรวมของ
สหกรณ ภาครัฐไดมีนโยบายชวยในระยะสั้นจากโครงการรับจํานํา และการประกนัราคาผลผลิต ที่
เปนการแกไขปญหาในระยะสั้นเทานัน้ ไมสามารถแกไขปญหาในระยะยาวได  จากการวิจัยและ
การศึกษาขอมลูในชุดโครงการนี้ทําใหพบวา การแกไขปญหาในระยะยาวและยั่งยนืนั้น สามารถ
ดําเนินการไดโดยแนวทางของการทําธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสหกรณการเกษตร ซ่ึง
ภาครัฐจะตองเขาไปชวยเหลือสนับสนุนโดยตรงในการพัฒนารูปแบบของการบริหารจัดการใน
ธุรกิจดังกลาวใหมีรูปแบบ และระบบการจัดการคุณภาพการแปรรูปเชนเดียวกับองคกรธุรกิจทั่วไป 
ตลอดจนการวางแผนงานในการรวบรวมและแปรรูป กลาวคือ ถาสหกรณการเกษตรสามารถแปร
รูปเปนมันเสนสะอาดไดและ สามารถจําหนายไปยังผูใชในอุตสาหกรรมปลายน้ําโดยตรงซึ่งเปน
การสรางมูลคาเพิ่มแกธุรกจิ ทําใหสหกรณมีกําไร และสามารถรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกไดในราคา
ที่สมาชิกเต็มใจเสนอขาย และสรางความพึงพอใจแกสมาชิกและเกษตรรายอื่นๆ อีกดวย ในสวน
การชวยเหลือโดยตรงที่ไดกลาวมาแลวในขางตนนั้น ภาครัฐสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถจากภาครัฐและเอกชนในหนวยงานตางๆ เขามาเปนทีมในการพัฒนาการบริหารใหแก
สหกรณ หรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการ เพื่อที่จะ
ทําใหสหกรณบรรลุเปาหมายในการดําเนนิธุรกิจรวบรวมและแปรรูป  ซ่ึงจะเปนการแกไขปญหาได
ในระยะยาว  และยั่งยืน 
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3.  การแกไขปญหาในการจัดสรรผลผลิตแปรรูป จากมันสําปะหลัง ก็คือ มันอัดเมด็ มัน
เสนแปรรูป แปงมัน เนื่องจากในอุตสาหกรรมขั้นปลายน้ําในหวงโซอุปทานของธุรกิจมัน
สําปะหลังนั้น มีเปาหมายปลายทาง อยูที่สามทางเลือก คือ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว 
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมการผลิตสินคาอื่นๆ และในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้
พบวา ไมเปนปญหาที่สําคญัมากเทากับในสองประเดน็แรกที่ไดกลาวมาแลว สาเหตุจากความ
ตองการใชผลผลิตแปรรูปจากมันสําปะหลังนั้นมีมากเกินกวากําลังการผลิตภายในประเทศ  และ
สหกรณเองกส็ามารถสรางพันธมิตรการคากับผูใชผลผลิตแปรรูปไดอยูแลวไมยากนัก    ซ่ึงการ
แกไขนัน้ตองแกไขปญหาทีด่านอุปทานเปนหลักเสียกอน ก็คือประเดน็ปญหาในสองขอแรกนั่นเอง 
ในสวนของภาครัฐก็ควรจะทาํความเขาใจ และศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องแนวคดิของการจัดสรร
ทรัพยากรที่มอียูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนมากที่สุดแกสังคม และประเทศชาต ิ โดยศึกษาถึง
รูปแบบของการจัดสรร ไปยังอุตสาหกรรมตางๆ ภายในประเทศที่ไดกลาวมาแลวในขางตน รวมถึง
การจัดสรรไปเพื่อการสงออก วาแนวทางการจัดสรรแบบใด จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งดาน
มูลคาและคุณคาแกสังคม การศึกษาในรูปแบบนี้จะเปนการศึกษาเพื่ออนาคต   ในการที่รัฐสามารถ
นําผลการศึกษาไปกําหนด นโยบาย และมาตรการตางๆ เพื่อเปนกฎเกณฑ กติกา ใหผูที่เกีย่วของ
ปฏิบัติตาม หรือเปนมาตรการการจูงใจ ใหผูประกอบการรวมมือดาํเนินการ เพือ่ประโยชนของ
ประเทศชาติตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1.  ความเปนมาของการวิจัย 

มันสําปะหลังเปนสินคาการเกษตรที่สําคัญของประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากในปจจุบัน
ประเทศไทยเปนผูผลิตหัวมันสําปะหลังสดรายใหญอันดบัหนึ่งของเอเชียและอนัดับสามของโลก 
รองจากประเทศไนจีเรียและประเทศบราซิล และยังเปนผูสงออกผลิตภัณฑมนัสําปะหลังรายใหญ
อันดับหนึ่งของโลก โดยครองสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 80 ของทั่วโลก (สมาคมแปงมนั
สําปะหลังไทย, 2552) นอกจากนี้ มันสําปะหลังเปนพชืพลังงานชีวมวลสําคัญที่ใชในกระบวนการ
ผลิตเอทานอล (ethanol) ซ่ึงเปนหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่ทดแทนน้าํมันในปจจุบนั ดวยเหตุนี้
รัฐบาลไทยจงึมีแผนงานและนโยบายดานพลังงานสงเสริมการผลิตวัตถุดิบพลังงานชวีภาพเชนมัน
สําปะหลัง เพือ่การผลิตเอทานอลมาผสมในน้ํามันเชื้อเพลิง ไมวาจะเปนแกสโซฮอล (gasohol) ที่ใช
ผสมกับน้ํามันเบนซิน หรือดีโซฮอล (diessohol) ที่ใชผสมกับน้าํมันดีเซล มันสําปะหลังยังมี
คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่มีประโยชนอีกมากมาย เชนเหงาของมันสําปะหลังสามารถใชเปนพลังงานเชื้อเพลิง
ได มันสําปะหลังเปนปจจัยสําคัญของการผลิตสินคาเกษตรกรรมและสินคาอุตสาหกรรมการเกษตรตาง 
ๆ เชน แปงมันสําปะหลัง กระดาษ ยาเมด็ ส่ิงทอ สารความหวานและอาหารสัตว เปนตน ผลิตภณัฑ
มันสําปะหลังของไทยสงออกไปยังประเทศตางๆ มากกวา 100 ประเทศทั่วโลก มูลคารวมของ
อุตสาหกรรมอยูที่ประมาณ 6-7 หมื่นลานบาทตอป (สมาคมแปงมนัสําปะหลังไทย, ออนไลน, 
2552) ทั้งนี้ จึงถือไดวามนัสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกจิทีม่ีความสําคัญอยางยิ่งตอการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

 
ในป พ.ศ. 2550-51 ผลผลิตรวมของมันสําปะหลังทั้งประเทศไทยมีประมาณ 25 ลานตนั 

และคาดวาในฤดูผลิตป พ.ศ. 2551-52 จะมีผลผลิตรวมประมาณ 29 ลานตัน (สมาคมแปงมัน
สําปะหลังไทย, ออนไลน, 2552)  สัดสวนการผลติมันสําปะหลงัเพื่อใชภายในประเทศนัน้อยูที่
ประมาณรอยละ 15 และผลิตเพื่อการสงออกประมาณรอยละ 85 การวเิคราะหอุปสงคและความ
ตองการมนัสําปะหลังของตลาดทัว่โลกพบวามีแนวโนมเพิม่ขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 32 ลานตนัในป 
พ.ศ. 2551 คาดวาจะเพิ่มขึน้เปน 34 ลานตนัในป พ.ศ. 2552 และ 37 ลานตันในป พ.ศ. 2553 (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2550) แตดวยภาวะเศรษฐกิจโลกในปจจุบนัที่ยงัคงชะลอตวั สงผลใหกําลังซื้อหรืออุปสงค
ของผูบริโภคมันสําปะหลังทั้งในและตางประเทศลดลง โดยจะเห็นไดจากมูลคาสงออกแปงมัน
สําปะหลังทั้งที่เปนแปงดิบและแปรรูปในชวงหาเดือนแรกของป พ.ศ. 2552 นั้น ลดลงอยางเห็นไดชัด 
ถึงรอยละ 26 เทียบกับชวงเดียวกันของป พ.ศ. 2551 (ธนาคารเพื่อการสงออกและนาํเขา, 2552)  
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อยางไรก็ตาม เมื่อเศรษฐกิจโลกฟนตวัข้ึน ก็นาจะทําใหความตองการของตลาดมันสําปะหลังเพิ่มขึน้
เหมอืนเดมิ ดังนั้น หากมองถงึศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทย จะเห็นไดวาประเทศไทย
มีปจจยัเกื้อหนนุดังนี ้

- สภาวะอากาศของประเทศไทยเหมาะกับการปลูกมนัสําปะหลัง ทําใหมีความไดเปรียบ
จากผลผลิตที่มตีลอดทัง้ป 

- ภาครฐัไทยใหการสนับสนนุการพฒันาพนัธุมนัสําปะหลังอยางตอเนื่อง ทําใหผลผลิต
ตอไรเพิ่มขึ้น 

- มันสําปะหลังไทยไมผานการตัดแตงทางพนัธุกรรม ทําใหเปนทีย่อมรับของประเทศ
คูคาที่คํานึงถึงประเด็น GMOs 

- ผูประกอบการมันสําปะหลังไทยมีความชํานาญและความเชี่ยวชาญในเรือ่งของ
อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง โดยเฉพาะการผลิตแปงมันสําปะหลังทั้งทีเ่ปน industrial 
grade และ food grade (ธนาคารเพือ่การสงออกและนําเขา, 2552) 

 
อยางไรก็ดี ผลผลิตมันสําปะหลังไทยซึ่งเฉลี่ยแลวอยูที่ประมาณ 3 ตนัตอไรนัน้  ยังคงอยูใน

ระดบัที่ต่ํากวาระดบัการผลิตที่สามารถทาํไดจริงจากเกษตรกรที่มกีารบริหารจัดการการเพาะปลูกทีด่ี
และที่สามารถใชเทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหมอยางมีประสิทธภิาพ เกษตรกรเหลานีม้ีความพรอมใน
เร่ืองขององคความรูและการพัฒนาปรับปรุงที่ดินเพาะปลกูมันสําปะหลัง และสวนใหญจะสามารถมี
ผลผลิตมากกวา 5 ตันตอไร บางคนในบางปก็อาจสามารถผลิตไดถึง 10 ตันตอไร ดงันั้น หนวยงาน
ไทยทั้งภาครัฐและเอกชน จึงไดตั้งเปาหมายสําหรับการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ยตอไรทั่ว
ประเทศใหไดถึง 5 ตันในอนาคตอันใกล (วรยุทธ ปฏิภาณวัฒน, ออนไลน, 2550) โดยจะเนนพัฒนา
ปจจัยที่มีผลตอการบรรลุเปาหมายนี้ ไดแก 

1. เกษตรกร  
2. ความอุดมสมบูรณของดิน  
3. อาวุธในการผลิต ซ่ึงประกอบดวยแหลงความรู, แหลงเงนิทุน, เทคโนโลยีการเกษตร 

และอื่น ๆ 
 
ภายใตโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” การ

วิจัยนี้ ไดทําการศึกษาปจจัยที่สามซึ่งคืออาวุธในการผลิต โดยเนนเรื่องของกระบวบการผลิต การ
รวบรวมและแปรรูปมันสําปะหลัง ตลอดจนการบริหารจัดการเครือขายคุณคามันสําปะหลัง 
กลาวคือการสรางเครอืขายความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ที่อยูในหวงโซอุปทานธุรกิจมันสําปะหลัง 
ผูวิจัยไดคัดเลือกสหกรณตนแบบสําหรับการทําการศึกษา  ไดแก สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดกําแพงเพชร  ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังประมาณสี่แสนไร มากเปน
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อันดับสองของประเทศ  รองจากจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีพื้นที่เก็บเกี่ยวประมาณหนึ่งลานเกา
แสนไรในป พ.ศ. 2551 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ออนไลน , 2551) จังหวัดกําแพงเพชรมี
พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังหลักอยูสามอําเภอไดแก อําเภอขาณุวรลักษบุรี ซ่ึงมีพื้นที่เพาะปลูกมัน
สําปะหลังใหญที่สุดในจังหวัด ประมาณสองแสนหกหมื่นไร  ตลอดจนอําเภอเมืองกําแพงเพชร 
และอําเภอคลองลาน สามอําเภอนี้รวมประมาณรอยละ 75 ของพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้งหมด
ในจังหวัดกําแพงเพชร  โดยปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดกําแพงมีประมาณ 1.5 ลานตัน
ใน พ.ศ. 2551 หรือคิดเปนประมาณรอยละ 6 ของปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังรวมทั้งประเทศไทย 
ซ่ึงอยูที่ประมาณ 25.2 ลานตันใน พ.ศ. 2551 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ออนไลน , 2551) 

 
สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ไดเขารวมโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ในสหกรณการเกษตร ภายใตโครงการความรวมมือระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) และไดรับรางวัลการจัดการดีเยี่ยมในดานการจัดทํา
แผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. 2550 จาก ธกส.  นอกจากนี้ สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรียังมี
ความพรอมในเรื่องบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความเขาใจในอดุมการณสหกรณเปน
อยางดี ผูนําสหกรณฯ ประกอบไปดวย ประธานและกรรมการสหกรณฯ  และทมีบริหารไดแก 
ผูจัดการและพนักงานในสวนงานตาง ๆ กไ็ดเปนกลไกสาํคัญในการขบัเคลื่อนแผนงานของการวิจัย
ในครั้งนี ้

 
1.2 ความสําคัญของปญหา 

เกษตรกรไทยสวนใหญยงัคงทําการเพาะปลกูมันสําปะหลงัแบบดั้งเดมิ โดยยังขาดความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในการผลิตมันสําปะหลังใหไดผลผลิตสูง แมวาในสวนภาคราชการและสถาบัน
วิชาการตาง ๆ ไดพยายามทําการวิจยัคนควาเทคโนโลยแีละวิธีการทําการเกษตรแบบใหม เพื่อ
ชวยเหลือสงเสริมการเพิม่ผลผลิตมันสําปะหลังใหแกเกษตรกร แตเกษตรกรที่ทําการเพาะปลกูมัน
สําปะหลังจาํนวนมากยังไมตอบรับกบัการชวยเหลือดงักลาว นับไดวาเปนการเสยีโอกาสอยางยิ่ง 
เนื่องจากอุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทยมศีักยภาพทั้งในเรื่องของความแข็งแกรง (strength) และ 
โอกาส (opportunity) เหนอืคูแขงประเทศอื่น ๆ ในเอเชยี เชน ประเทศอนิโดนเีซียและเวยีดนาม 
(ธนาคารเพือ่การสงออกและนําเขา, 2552) ดังนั้น ในงานวจิัยนี้ไดศกึษาปจจยัทีจ่ะทาํใหเกษตรกรเกิด
การเปลีย่นแปลงและหันมาทาํการเพาะปลกูมันสําปะหลังอยางถูกวิธี โดยไดเนนประเด็นตาง ๆ ของ
ปญหาดังนี ้

• หลักการของการเพาะปลกูที่เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่เพื่อสรางผลผลิตอยางเต็มทีแ่ละ
เพื่อการประหยัดตนทนุการเพาะปลกู 
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• กระบวนการเกบ็เกีย่ว แปรรูปและรวบรวมมนัสําปะหลังที่รักษาคณุภาพของหวัมัน
เพื่อการประหยัดตนทนุการขนสงรวบรวม 

• ปญหาการแขงขันการรับซื้อหัวมนัสดและมันเสนที่ใชกลยุทธราคาเปนหลัก ซ่ึงสงผล
เสียตอการดําเนินงานของสหกรณ 

• เกษตรกรมนัสาํปะหลังและสมาชิกสหกรณมักไมไดรับความเปนธรรมในดานความ
เที่ยงตรงของตาชั่ง และการกดราคาจากนายทุน 

• การลงทุนซ้ําซอนในการสรางลานตากมนัและแปรรูปของเอกชนและสหกรณ 

• การกระจายตวัของผลผลิตมนัสําปะหลังทีไ่มเหมาะสม ซ่ึงนบัไดวาเปนการใช
ทรัพยากรของประเทศที่ไมคุมคา 

 
ดวยเหตุนี้ จึงตองมีการแกไขปญหาใหกับเกษตรกร โดยการเนนการแกไขปญหากับการ

ดําเนินงานของสหกรณการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งสหกรณฯ ที่มีสมาชิกสวนใหญทําการเพาะปลูก
มันสําปะหลัง   ในฐานะที่สหกรณฯ ทําหนาที่ในการรวบรวมและแปรรูปมันสําปะหลังเปนมันเสน  
สหกรณฯ ควรนําหลักของการจัดการหวงโซอุปทาน (supply chain) มาประยุกตใช ซ่ึงหมายถึงการให
การสนับสนุนและชวยเหลือสมาชิกสหกรณตั้งแตตนน้ํา  การจัดการดังกลาวเปนการบริหารจัดการ
เพาะปลูกที่สามารถใหผลผลิตสูงสุดและมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด  ทั้งนี้ดวยวิธีการ
บริหารงบประมาณการผลิตที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ   ทําใหสมาชิกของสหกรณฯ สามารถ
เพิ่มกําไรจากการผลิตมันสําปะหลังไดมากขึ้นและจะสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิก 
สหกรณฯ ตอไปดวย 

 
การใชกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาระหวางสหกรณและกลุม/องคกรพันธมิตร 

ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณ  ในการขยายผลไปสูการเชื่อมรอยหวงโซอุปทาน
สินคาและบริการตางๆ ตั้งแตกระบวนการผลิตของผลผลิตตนน้ําไปจนถึงการบริโภคของสินคา
สําเร็จรูปปลายน้ํา  เพื่อกอใหเกิดคุณคาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามกรอบแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา และการบรรลุเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ สหกรณและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณตองการทราบถึง
วิธีการและกระบวนการในการพัฒนาการเชื่อมรอยหวงโซอุปทานของผลผลิตที่ไดจากการผลิตของ
สมาชิกในการที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกและการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ซ่ึงประกอบ
ไปดัวยประเด็นตาง ๆ  รวมถึงประเด็นดานการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต การเก็บเกี่ยวและ
รวบรวมผลผลิต การแปรรูป แนวทางการจัดสรรผลผลิตที่แปรรูปแลวเพื่อจัดจําหนายไปยัง
อุตสาหกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงจะทําการศึกษา สํารวจ ทดลอง และรวบรวม
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ขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสม ในการพัฒนาการเชื่อมรอยหวง
โซอุปทานดังกลาว 

 
1.3 คําถามวิจัย 

1. ตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังภายใต เครือขายสหกรณการเกษตรที่จะนํา
ผลประโยชนสูงสุดกลับคืนสูสมาชิก ควรเปนอยางไร 

2. รูปแบบและกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตหวงโซ
อุปทานที่มีสหกรณการเกษตรเปนแมขาย ควรเปนอยางไร จึงจะกอใหเกิดผลดีตอ
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง และเศรษฐกิจสังคมโดยรวม 

3. กลไกการสงเสริมจากภาครัฐ ควรเปนอยางไร 
 
1.4 วัตถุประสงค 

เพื่อใหสามารถตอบปญหาของการวิจัยได  วัตถุประสงคจึงถูกตั้งขึ้นใหสอดคลองดังนี้ 
1. เพื่อสรางตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังภายใตเครือขายสหกรณการเกษตร 
2. เพื่อเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตหวงโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแม

ขาย จะกอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง และเศรษฐกิจสังคมโดยรวม 
ภายใตการนําของสหกรณเกษตรที่ใชระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

3. เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคขอที่ 1 และขอ
ที่ 2 ในการสรุปสาระและประเด็นตาง ๆ  เพื่อนําเสนอแนวทางในการกําหนด
นโยบาย และการสงเสริมจากภาครัฐ 

 
1.5 ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

1. ตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังภายใตเครือขายสหกรณการเกษตร 
2. ตัวแบบสําหรับเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย

ที่มีระบบฐานขอมูลในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ 
3. แนวทางในการสงเสริมจากภาครัฐ และความรวมมือจากพันธมิตรภาคตาง ๆ 

 
1.6 ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

1. สหกรณมีแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจมันสําปะหลัง ที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน 
สามารถแขงขันกับธุรกิจอื่นได 
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2. สหกรณเปนแกนนําในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การพัฒนาเครือขายธุรกิจสหกรณ 
โดยการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตหวงโซอุปทานตามแผนพัฒนา
การสหกรณฉบับที่ 2 

3. สมาชิกของสหกรณมีรายได และผลการประกอบการที่ดีขึ้น จากการเพิ่มผลผลิต 
และการลดตนทุนการผลิต 

 
1.7  กรอบคิดการวิจัย 
 การดําเนินงานของโครงการจะเปนไปตามกรอบคิดการวิจัยที่นําชุดความรูการเชื่อมโยง
เครือขายคุณคาไปบูรณาการกับชุดความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชในการวิจัยในรูปแบบ 
Experimental Development (ภาพที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบและแนวคิดการเชื่อมโยงเครือขายคุณคามันสําปะหลัง 
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บทที่  2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ     

 
เพื่ออธิบายใหเห็นถึงสถานการณในพืน้ที่กอนที่ทีมงานวจิัยจะเขาไปดําเนินการวิจยั ซ่ึง

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมตางๆที่เกี่ยวของโดยมีรายะเอียดดงันี้ 
 
2.1 ประวัติความเปนมา และลักษณะโดยทั่วไปของจงัหวัดกําแพงเพชร 
 
2.1.1 ประวัติจังหวดักําแพงเพชร 

จังหวดักําแพงเพชรเปนเมืองเกาแกมีอายุไมนอยกวา  700  ป   มีฐานะเปนเมืองลูกหลวง 
และเปนเมืองหนาดานของอาณาจกัรสุโขทัย    กอนหนานั้นเคยเปนทีต่ั้งของเมืองใหญ  2  เมือง  คือ 
“ชากังราว” และ “นครชุม”     ตอมาไดตกเปนประเทศราชของกรุงศรีไดมีการจัดใหเมืองชากังราว
และเมืองนครชุมรวมกันเปน “เมืองกําแพงเพชร” (องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร, 2547) 

 
 จังหวดักําแพงเพชรมีลักษณะพื้นที่เปนที่เนินสลับภูเขา     บางแบงเปนพื้นที่ราบดนิรวน
ปนทราย  มีแมน้ําปงไหลผาน แบงการปกครองออกเปน   11  อําเภอ  มีนายวนัชัย  อุดมสิน  เปน
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร       ภายใตคําขวัญที่วา  “กรุพระเครื่อง  เมืองคนแกรง  ศิลาแลง
ใหญ  กลวยไขหวาน  น้าํมันลานกระบือ   เลืองลือมรดกโลก”    ตราสัญลักษณประจําจังหวดัเปนรูป
กําแพงเมือง มเีพชรประกายแสงในใบเสมา    อันหมายถึงความเปนเมอืงแหงนกัรบ เปนเมืองมรดก
โลก   เมืองสําคัญแหงประวตัิศาสตร    มีตนสีเสียดเปนตนไมประจําจังหวัด   โบราณสถานที่สําคัญ
ไดแก   ศาลหลักเมือง    วัดพระแกว วัดพระบรมธาตุเมืองนครชุม  วัดชางรอบ วัดพระนอน  วัดพระ 
ส่ีอิริยาบถ     และนครไตรตรึงษเมืองโบราณ      งานประเพณีที่สําคัญไดแก    งานนบพระเลนเพลง   
งานสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงเพชร    สถานที่ทองเที่ยวไดแก น้ําตกคลองลาน  น้ําตกคลอง
โปงและน้ําตกปางควาย    แกงเกาะรอย ดอยสูงเสียดฟา “โมโกจู” อุทยานแหงชาตปิาแมวงศ เปน
ตน (องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร, 2552) 
 
2.1.2 อาณาเขตที่ตัง้ 
 จังหวดักําแพงเพชรตั้งอยูทางภาคเหนือตอนลางภาคกลางตอนบน     หางจากกรุงเทพฯ 
ประมาณ  358  กิโลเมตร โดยทางรถยนต      มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้นประมาณ 8,607,490    ตร.กม.
หรือประมาณ  5,379,687ไร  ประชากรจํานวน 774,225 คน สวนใหญประกอบอาชีพภาคการเกษตร 
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ทํานา ทําไร ทาํสวน ปลูกพืชผักเลี้ยงสัตวและทําการประมงตามลําดับ รวมพื้นที่ทําการเกษตรทั้งสิ้น 
4,516,002 ไร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี:้ 

ทิศเหนือ   ติดตอกับจังหวัดสุโขทัย 
ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดนครสวรรค 
ทิศตะวนัออก   ติดตอกับจังหวัดพษิณุโลกและพิจิตร 

    ทิศตะวนัตก ติดตอกับจังหวัดตาก (องคการบริหารสวนจังหวดักําแพงเพชร, 2552) 
 

2.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดกําแพงเพชร 
1. ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพภาคการผลิต การคา และการบริการ 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพ

ชีวิตที่ด ี
3.   ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
4.   ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (องคการบริหารสวนจงัหวัด

กําแพงเพชร, 2552) 
 

2.1.4 ศักยภาพของจังหวัดกําแพงเพชร 
จังหวดักําแพงเพชรมีศักยภาพในการพฒันาแหลงทองเทีย่วภายในจังหวัด  ซ่ึงมีลักษณะที่

เปนปาเขา  และน้ําตกที่สวยงาม  มีโบราณสถานทางประวัติศาสตรทีสํ่าคัญ  สามารถพัฒนาใหเปน
จุดขายของการทองเที่ยวระดับชาติ และระดับนานาชาตไิด  ดานภูมประเทศและภูมอิากาศ  มีความ
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  ในการทําเกษตรกรรมพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ  ดินเปนดินรวน
ปนทราย มีความอุดมสมบูรณสูงเหมาะแกการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาและปลูกพืชไร  ใน
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผลการเกษตร  กําแพงเพชรมีผลผลิตทางการเกษตรพรอม
สําหรับอุตสาหกรรมแปรรปู เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ถ่ัวเขียว และกลวยไข สําหรับ
อัตราคาจางของแรงงาน  ยงัอยูในระดับต่าํเมื่อเปรียบเทยีบกับอัตราคาจางของแรงงานใน
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  ในดานทําเลที่ตั้งอันเหมาะสมนัน้ มีการคมนาคมขนสงทางบก
ที่สะดวก มีถนนพหลโยธนิ หรือทางหลวงแผนดินหมายเลข 1  ผานตัวจังหวัดเชื่อมกับจังหวดั
นครสวรรค และจังหวัดตาก  และเปนเสนทางที่ใชเชื่อมโยงกับภาคเหนือและภาคกลางอีกดวย 
นอกจากนี้ จงัหวัดกําแพงเพชรยังตั้งอยูริมแมน้ําปง ซ่ึงเปนแมน้ําสายสําคัญของภาคเหนือและเปน
สาขาหนึ่งของแมน้ําเจาพระยา  ตลอดทั้งยังมีศักยภาพของพื้นที่ทีเ่หมาะสมสําหรับจัดตั้งแหลง
อุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม  ตามเสนทางที่เชื่อมจังหวัดกําแพงเพชร – นครสวรรค  



 9 

กําแพงเพชร – ตาก  กําแพงเพชร – พิจิตร และกําแพงเพชร – สุโขทัย  มีทรัพยากรแรธาตุหลายชนิด 
ที่อุดมสมบูรณ  ทั้งที่นํามาใชประโยชนและยังไมไดนํามาใชประโยชน แรสําคัญที่พบไดแก เหล็ก 
ทองแดง ดีบกุ ตะกัว่ ฟลูออไรด ไพโรฟลไลดทัลก  และปโตเลียม  กําแพงเพชรมีแหลงน้ําใตดนิ
ขนาดใหญ  ซ่ึงเหมาะสมที่จะนําไปใชประโยชนทั้งดานเกษตรกรรม และอตุสาหกรรม ช้ันน้ํา
บาดาล มี 3 ระดับ   ซ่ึงไดแกน้ําบาดาลระดับตื้น ระดับลึกปานกลาง  และน้ําบาดาลระดับลึก ซ่ึงพบ
ในบางพื้นที ่ ของอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองขลุง และอําเภอเมือง (องคการบริหารสวน
จังหวดักําแพงเพชร, 2552) 
 
2.1.5 วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรของจังหวัดกําแพงเพช 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

จังหวดักําแพงเพชรเปน “เมืองเกษตรกรรมเพื่อผูบริโภค” (Agricultural House For 
Consumers) ซ่ึงหมายถึงการเปนแหลงผลิตผลผลิตทางการเกษตร ที่มคีวามรับผิดชอบตอผูบริโภค
รวมตลอดจนถึงการเปนแหลงผลผลิตทางการเกษตรที่มุงเนนทําใหผูบริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

 
พันธกิจ (Mission)   

เพื่อใหบรรลุวสัิยทัศนดังกลาว จะมีการดําเนินการ ดังนี:้ 
1.  พัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพที่สามารถสรางผลผลิตทาง

การเกษตรที่ไดมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 
2.  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและ

สามารถสรางมูลคาเพิ่ม 
3.   พัฒนาเพื่อเพิ่มความพิถีพิถันการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรของผูบริโภคภายใน

จังหวดัเพื่อสรางสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนากระบวนการผลิตทางการ
เกษตร 

 
 แนวคดิเชิงกลยุทธ เพื่อการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรของจังหวดักําแพงเพชร ที่
กําหนดจะใชการดําเนินการเชิงบูรณาการทัง้การพัฒนาในสวนของ Demand Side และ Supply Side 
ตลอดจนการเพิ่มการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอดหวงโซแหงคุณคาของการผลิตภาค
การเกษตรเพื่อดํารงไวซ่ึงศักยภาพทางการพัฒนาที่เปนผลมาจากความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบและ
ยกระดับเปนความไดเปรียบในเชิงความสามารถทางการแขงขัน ดานกระบวนการผลิต ผลผลิต การ
สรางมูลคาเพิ่ม การจัดจําหนาย โดยเนนการรณรงคเพือ่ใหเกดิความพิถีพิถันในการคัดเลือกอาหาร
ปลอดภัยเพื่อนํามาใชในการบริโภค (องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร, 2552) 
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2.1.6 ประเด็นยุทธศาสตรและยุทธศาสตรการพฒันาที่สําคัญ 
เพื่อใหการพัฒนาการผลิตภาคเกษตรบรรลุผลสัมฤทธ์ิที่มุงหวังไว จังหวัดกําแพงเพชร ได

กําหนดประเดน็ยุทธศาสตรที่สําคัญ (Strategic Critical Issues) ที่จะตองพิจารณา คือ 
 
ประการแรก ตองเรงฟนฟูหรือรักษาเพื่อคงความไดเปรยีบเชิงเปรียบเทยีบของการผลิต

ภาคการเกษตรของจังหวัดกาํแพงเพชร ที่มีอยูเดิมไว โดยการใชยุทธศาสตรการกําหนดเขตพืน้ที่ 
(Zoning) เพื่อหามทําการเกษตรที่มีกระบวนการผลติที่ไมไดมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
หรือมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อขยาย/หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบชลประทานใหมากขึน้ดวยการขยายชลประทานใหมหรือเพิ่มประสิทธิภาพจาก
ระบบชลประทานที่มีอยูเดิมใหเอื้อตอการทําการเกษตร 
 ประการที่สอง จะตองมีการดาํเนินการควบคูกันไปเพื่อยกระดับความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบของการผลิตภาคการเกษตรของจังหัดที่มีอยูในปจจุบัน เปนความไดเปรยีบเชิง
ความสามารถทางการแขงขนั โดยการกําหนดใชยทุธศาสตรการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อไดได
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร และสารพิษตกคาง เนนยกระดับเปนผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย ยุทธศาสตรพัฒนาระบบตรวจสอบที่ครบวงจรตั้งแตขั้นตอนการผลิตไปจนถึงผลผลิตที่จะ
นําสงผูบริโภค เพื่อใหไดผลผลิตทางการเกษตรที่ไดมาตรฐานความปลอดภัย (องคการบริหารสวน
จังหวดักําแพงเพชร, 2552) 

 
 
2.1.7 ปญหาสําคัญของการผลิตการเกษตรในปจจุบันของจังหวัดกําแพงเพชร 

1. กระบวนการผลิตการเกษตร (supply side) ไมไดมาตรฐาน  ความปลอดภัยดาน
อาหารเนื่องจากมีการใชปุยและสารเคมีเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังเปนการผลิต
ที่ไมมีคุณภาพ (productivity) ไมสามารถลดตนทุนการผลิต (cost) ใหต่ํา  การเพิ่ม
ผลผลิตยังเกิดจากการเพิ่มรอบการผลิตและเพิ่มการใชสารเคมี  ตลอดจนการผลิตไม
ตรงกับความตองการของตลาด 

2. กระบวนการตลาด  ยังไมสามารถสรางแรงจูงใจอยางเพียงพอใหกับเกษตรกรหันมา
ทําการเกษตรที่ไดมาตรฐาน  ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยตลาดปจจุบันยังอยูในวง
แคบและราคาผลผลิตไมแนนอน 

3. ผูบริโภค ในภาพรวมยังไมเปนสวนสรางแรงผลักดันใหเกษตรหันมาปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตใหมีมาตรฐานปลอดภัยเนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคไมเลือกซื้อ
กระบวนการสรางมูลคาเพิ่ม ยังไมมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมทั้งในดานการ



 11 

แปรรูป การบรรจุหีบหอ และการสรางตราสินคาที่นาเชื่อถือ (องคการบริหารสวน
จังหวัดกําแพงเพชร, 2552) 

 
2.2  สหกรณและบทบาทหนาท่ีของสหกรณ 
  
2.2.1 ความหมายของ “สหกรณ”   (Cooperatives)  

สหกรณ    คือ  “องคการของบรรดาบุคคล      ซ่ึงรวมกลุมกันโดยสมคัรใจในการดาํเนิน
วิสาหกจิที่พวกเขาเปนเจาของรวมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย  เพื่อสนองความตองการ 
(อันจําเปน)   และความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม”  (กรมสงเสริมสหกรณ, 
2545)                                                                                                                                
 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 (มาตรา 4)  ใหความหมายวา  สหกรณคือคณะบคุคล
ซ่ึงรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชวยเหลือตนเองและชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน  และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542   (พระราชบญัญัติสหกรณ 
2542: 9) จากบทนําของแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเครื่องแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2550-2554) ไปสูการปฏิบัติ  กลาววาประเทศไทยไดนาํ “ระบบสหกรณ” มาใชเปนสวนหนึ่งของ
เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตั้งแตป พ.ศ.2459 โดยมุงหวังใหประชาชน
ไดเขาไปมีสวนรวมในการจดัตั้งและดําเนนิกิจการของสหกรณ ในฐานะเปนองคกรของสมาชิก  
เพื่อชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยยดึมั่นในอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ  การพัฒนาระบบสหกรณในประเทศไทยที่ผานมา ภาครัฐไดสนับสนุนสงเสริมในดานตาง 
ๆ เพื่อใหระบบสหกรณมีความเขมแขง็เปนปกแผน และมีขีดความสามารถที่ดําเนินงานเพื่อ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกทางดานเศรษฐกจิและสังคม รวมทั้งเปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยผานกระบวนการทางกฎหมาย จดัตั้งหนวยของรัฐเพื่อแนะนาํ 
สงเสริม และชวยเหลือดานการดําเนนิงาน การใหการอุดหนุนทางดานทรัพยากรตาง ๆ รวมทั้งการ
สรางความรูความเขาใจเกีย่วกับสหกรณแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป จนกลาวไดวาสหกรณไดมี
การพัฒนาและเจริญกาวหนามาตามลําดับ   ปจจุบันสหกรณทีจ่ดทะเบยีนตามพระราชบัญญัติ
สหกรณจําแนกได 7 ประเภท คือ สหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณรานคา 
สหกรณออมทรัพย สหกรณบริการ และสหกรณเครดิตยูเนยีน จากรายงานการประเมินภาวะ
เศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณในรอบป 2549 ของกรมตรวจบญัชีสหกรณพบวา มีสหกรณ
ทั้งสิ้น 5,744 แหง มีสมาชกิ 8.93 ลานคน   มีทุนดําเนนิงาน 791,516 ลานบาท       สหกรณเหลานี้
ดําเนินธุรกจิเพื่อบริการสมาชิกที่สําคัญอยู 5 ดาน โดยธุรกิจสินเชือ่เปนธุรกิจที่มมีูลคามากที่สุด 
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รองลงมาคือธุรกิจรับฝากเงนิ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย และธุรกิจบริการ
ตาง ๆ ตามลําดับ เปนตน (กรมสงเสริมสหกรณ , 2550) 

 
2.2.2  สหกรณการเกษตร 

สหกรณการเกษตร คือ สหกรณที่จดัตัง้ขึ้นในหมูผูที่มีอาชีพทางการเกษตรรวมตวักัน
จัดตั้งขึ้น  และจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอนายทะเบียนสหกรณ โดยมีจดุมุงหมายเพื่อใหสมาชกิ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เพือ่แกไขความเดือดรอนในการประกอบอาชีพ
ของสมาชิก  และชวยยกฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้น 

 
สหกรณการเกษตรดําเนนิธุรกิจแบบอเนกประสงค  เพื่อสงเสริมใหสมาชิกดาํเนนิธุรกิจ

รวมกัน  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และชวยเหลือสวนรวม   โดยใชหลกัคุณธรรมและจริยธรรมอันดี

งามตามพืน้ฐานของมนุษย เพื่อ ใหเกดิประโยชนแกสมาชิกและสวนรวมใหมีคุณภาพชีวิตทีดี่ข้ึน 
(กรมสงเสริมสหกรณ, 2545)                                                                                                                                

 
2.2.3 บทบาทหนาท่ีและการดําเนินงานของสหกรณการเกษตร 

การบริหารงานของสหกรณการเกษตร   จะตองมีหลักการในแนวทางเดียวกนั คือ การ
บริหารงานโดยสมาชิก    คือ สมาชิกทุก ๆ คนจะมีสวนรวมในการบริหารงาน       โดยการเลือก
ตัวแทนเพื่อทําหนาที่บริหารงานสหกรณ เรียกวา         “คณะกรรมการดําเนินการ”     ซ่ึงเลือกจากที่
ประชุมใหญของสมาชิก       คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่กาํหนดนโยบายการบริหารงานงาน
ใหสหกรณ โดยมี “ผูจัดการ” ที่คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณวาจางใหปฏิบัติหนาที่ภายใตการ
กํากับควบคุมของคณะกรรมการดําเนนิการ (กรมสงเสริมสหกรณ, 2545) ดังภาพที ่2 

 
2.2.4   สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด และภารกิจของสหกรณ 
                สหกรณขาณวุรลักษบุรี  จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 219 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลสลกบาตร 
อําเภอขาณวุรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร       เปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร ไดรับการ
จดทะเบียนครัง้แรก   มีสมาชิกแรกตั้ง  จํานวน 217 คน   ใชทุนดําเนินงาน 10,750 บาท สหกรณจด
ทะเบียนเมื่อวนัที่  10 เมษายน 2516      เลขทะเบียน กสก.5/2516     ในรอบปบัญชีของสหกรณป
หนึ่ง ๆ จะเริ่มตั้งแต วันที่ 1 เมษายน    และจะสิ้นสดุทางบัญชี   ในวนัที่ 31 มีนาคม ของทุกป    
ปจจุบันสหกรณมีสมาชิกจํานวน  1,690   คน   มีคณะกรรมการดําเนินการ   จํานวน 15  คน ผู
ตรวจสอบกิจการ 2 คน พนักงานสหกรณ จํานวน 12 คน มีนายคําผอง  ขันกสิกรรม เปนประธาน
กรรมการดําเนนิงานสหกรณ    นางเจริญศรี  โสระมัด  เปนผูจัดการ    ณ วนัสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 
31 มีนาคม 2551 สหกรณมผีลดําเนินงาน ดังนี้ คือ จํานวนสมาชิก 1,690 คน จํานวนกลุม 59 กลุม 
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ทุนเรือนหุน 16,845,950.-บาท เงินสํารอง 3,803,084.67 บาท ทุนดําเนนิงาน 103,711,297.89 บาท 
เงินรับฝาก 24,315,122.52 บาท ธุรกิจซื้อ 79,822,130.08 บาท ธุรกิจขาย 52,342,337.70 บาท ธุรกิจ
สินเชื่อ 57,476,781.01 บาท กําไรสุทธิ 1,286,375.93 บาท (สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี 
จํากัด:  2552) 
 

ท่ีประชุมใหญสมาชิก 

                         

ผูตรวจสอบกจิการ 

                          

คณะกรรมการดําเนินการ 

 

คณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ 

 

ผูจัดการสหกรณ 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสรางการบริหารงานของสหกรณ  (กรมสงเสริมสหกรณ, 2547) 
 
2.2.5 กระบวนทัศนดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ 
 จุฑาทิพย  ภทัราวาท (2551)   ไดกลาวถึงการปรับกระบวนทัศนดานการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในสหกรณ  มจีุดมุงหมายสําคัญที่จะใหคณะกรรมการดําเนินการ ฝายจดัการสหกรณ 
ไดมีความรู    ความเขาใจเกีย่วกับ กรอบแนวคิด และแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงตลอดจน
ไดตระหนักถึง   บทบาทหนาที่ของตนในสวนทีเ่กีย่วของกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ซ่ึงจะนําไปสูความสาํเร็จตามความคาดหวงั  โดยมีจดุมุงเนนที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 2 มติิ   
คือ มิติดานมลูคา  ไดแก การลดลงของคาใชจาย การเพิ่มขึ้นของรายได การลดความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานและ มิติดานคุณคา  ไดแกความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ ความพึงพอใจของพนกังาน
สหกรณ   ความพึงพอใจของพันธมิตรธุรกิจคุณคาสหกรณ ประกอบดวย คณุคาอันเปนพื้นฐานของ

เจาหนาท่ีฝายตาง ๆ 
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สหกรณ    โดยการชวยเหลือตนเอง การรับผิดชอบตอตนเอง การมีประชาธิปไตย การเสมอภาค 
ความเที่ยงธรรม  ความสามัคคีเปนปกแผน รวมทั้งการมีคุณคาทางดานจริยธรรม ซ่ึงไดแก ความ
ซ่ือสัตย การเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงความเอื้ออาทรตอผูอ่ืน 
 

สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากดั ไดเขารวมโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ภายใตการสนบัสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร   ซ่ึงผลของการเขารวม
โครงการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งมติดิานมูลคาและคุณคาแกสหกรณ  และกอใหเกิดการเรียนรู
พัฒนา   และการทํางานเปนทีมของบุคลากรในสหกรณ ตลอดจนการไดรับความรวมมือจากภาคี
พันธมิตรสหกรณและหนวยงานตางๆในพืน้ที่ ซ่ึงเปนรากฐานที่สําคัญและจุดแข็งของการ
ดําเนินงานเครอืขายในงานวจิัยนี้  สวนจุดออนของสหกรณที่เปนขอจํากัดในการดําเนินงาน
เครือขายนั้นเปนเรื่องของความรู ความเขาใจ ในการบริหารหวงโซอุปทาน ซ่ึงเปนกลไกและทศิทาง
ในการทํางานของการศึกษาในครั้งนี ้

 
จากการปฏิบัตงิานในพืน้ที่ของผูวิจัยและการสอบถามความคิดเห็นจากผูนําสหกรณ

พบวา เกษตรกรสมาชิกสหกรณในพืน้ที่อําเภอขาณวุรลักษบุรี และอําเภอใกลเคยีง มีความเหน็
ตรงกันวา วิธีการสหกรณ จะสามารถชวยแกไขปญหาใหแกกลุมผูปลูกมันสําปะหลังได   โดยการ
รวมตัวกันเพิ่มอํานาจตอรอง โดยเริ่มจากการวางแผนการผลิตรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการ
ผลิตที่จะชวยเพิ่มผลผลิตและการลดตนทนุการผลิต อีกทั้งยังเปนการใหผลผลิตที่ไดรับสอดคลอง
กับความตองการของโรงแปงและลานมัน รวมทั้งตลาดกลางแหลงรับซื้อหัวมันสดของสหกรณใน
พื้นที่ โดยอาจมีขอตกลงในการทําสัญญาซื้อขายหรือสงผลผลิตหัวมันรวมกนั เพือ่เปนการสราง
ความมั่นใจใหแกเกษตรกรสมาชิกรวมทั้ง ระบบสหกรณจะสามารถจายเงินเฉลี่ยคืนใหแกมวล
สมาชิกไดเมื่อส้ินปบัญชีและสหกรณมีกําไร โดยมี  “จุดเดน” ของการดําเนินธุรกิจในระบบ
สหกรณ ดังนี้  

1.  สมาชิกเปนทั้งเจาของ ผูซ้ือ ผูขาย และผูรับบริการ ในคนๆเดียวกัน 
2.  ดําเนินงานมีกาํไร สมาชิกไดรับเงินเฉลี่ยคนืตามสวนธุรกิจ 
3.  สหกรณไมเอารัดเอาเปรียบสมาชิก ในเรื่องราคา และเครื่องชั่งที่มาตรฐาน 
4.  สหกรณสามารถใหเกษตรกรสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลัง กูยืมสนิเชื่อไปลงทุน

เพาะปลูก 
5.  สหกรณจดัจําหนายวัสดุการเกษตรใหแกสมาชิกในราคาเปนธรรม 
6.  สหกรณเปนศนูยกลาง ตลาดกลางแหลงรับซื้อผลผลิตหัวมันสดจากสมาชิก 
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7.  เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหมูเกษตรกรสมาชิก ใหการศกึษาอบรมและ
เสริมทักษะความรูเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต และการลดตนทุนการผลิตหัวมนั
สําปะหลัง 

 
จากสถานการณดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาสหกรณมีความจําเปนอยางมากในการ

เปลี่ยนแปลงรปูแบบการดําเนินงานแบบเดมิที่มุงเนนการใหบริการดานการรวบรวมผลผลิต บริการ
สินเชื่อ บริการฝากถอนเงนิ การจัดจาํหนายวัสดุทางการเกษตรเปนหลัก โดยเปลี่ยนมาให
ความสําคัญกับการบรหิารจดัการสหกรณตามแนวคิดของการบริหารจัดการหวงโซอุปทานของ
ธุรกิจมันสําปะหลัง ซ่ึงสหกรณจะตองประสานความรวมมือและสรางเครือขายระหวางองคกรตางๆ
ที่เกี่ยวของตั้งแตผลผลิตตนน้ําไปจนถึงอตุสาหกรรมขั้นสุดทายตามตัวแบบเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ
มันสําปะหลังโดยมีสหกรณเปนแมขาย 
 
2.2.6 สถานการณหวงโซอุปทานมันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร   
 รูปแบบภายใตหวงโซอุปทานมันสําปะหลงัในจังหวดักําแพงเพชร  ตั้งแตผลผลิตตนน้ํา 
ซ่ึงประกอบดวยเกษตรกรผูผลิต หรือผูปลูกมันสําปะหลัง อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นตน ประกอบดวย 
ลานมันเอกชน ตลาดกลาง สกก.  อุตสาหกรรมแปรรปูขั้นกลาง ประกอบดวย โรงงานแปรรูปมนั
เสน มันอัดเม็ด และโรงงานผลิตแปงมัน จนถึง อุตสาหกรรมขั้นสุดทาย ซ่ึงประกอบดวย 
ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน (เอทานอล) เพือ่รองรับพลังงานทางเลือก โรงงานผลิตอาหารสัตว และ
อุตสาหกรรมการผลิตสินคาตาง ๆ   ภายใตสถานการณหวงโซอุปทาน มันสําปะหลังในจังหวดั
กําแพงเพชร (รูปที่ 3) โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 
ผลผลิตตนน้ํา 

ผลผลิตตนน้ําเปนผลผลิตจากไรมันสําปะหลังของเกษตรกรในรูปหวัมันสดเปนสวนใหญ 
จะมีเพยีงเล็กนอย ที่เกษตรกรจะนํา หวัมนัไปสับเปนชิน้เล็ก ๆ ตากแหง 
1. ปญหาดานการผลิต 

1.1 เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ปริมาณการผลิตใน
แตละปขึ้นอยูกับราคาที่เกษตรกรขายได 

1.2 ประสิทธิภาพการผลิตคอนขางต่ํา  เนื่องจากการกระจายพันธุดีที่เกษตรกรตองการ
ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากนี้ความอุดม สมบูรณของที่ดินทีใ่ชปลูกมัน
สําปะหลังเสื่อมโทรมลง 

1.3  ตนทุนการผลิตตอหนวยสูง ซ่ึงเกิดจากคาจางแรงงาน คาเครื่องจักร ราคาปจจัยการ
ผลิตที่สูงขึ้น เชน ปุย ยากําจดัวัชพืช  
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1.4  เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป คุณภาพต่าํไมไดมาตรฐาน 
1.5  เกษตรกรปลูกตามความเคยชิน ไมอิงหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม 
1.6  ขาดทักษะความรูเร่ืองการปลูก การใชทอนพันธุ และการอบรมเสริมความรู 
1.7  การวิจยัและพฒันายังมีจํากัด 
 

2. ปญหาดานการตลาด 
2.1 เกษตรกรขาดอํานาจตอรองเรื่องราคา ถูกกดราคาจากลานรับซื้อเอกชน 
2.2  ผลผลิตคุณภาพไมตรงตามความตองการของผูซ้ือ  
2.3   คาใชจายในการขนสงระยะไกล 
2.4  ความผันผวนดานราคามันสําปะหลัง สรางความไมมั่นคงในกลุมเกษตรกรผูปลูกมัน  
2.5 เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อยูในฐานะผูดอยโอกาส กูยืมเงินจากเจาของลานมัน

และโรงแปง ดังนั้นราคาซื้อขายมันสําปะหลังจึงถูกกําหนดจากลานมันและ
โรงงานแปงมันในพื้นที่  

2.6  การประชาสัมพันธและการรับรูขอมูลขาวสารทางการตลาดไมทั่วถึง 
 

อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นตน 
ลานมันเอกชนที่อยูใกลแหลงผลิต และสหกรณการเกษตรตามอําเภอตาง ๆ นําหัวมันสด

มาแปรรูปเปนมันเสน  
1. กระทรวงพาณิชยไดใหขอมูลเกี่ยวกับลานตากมันวามีลานซิเมนตเอกชนที่รับซื้อ

ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดภายในจังหวัด จํานวน 150 แหง  
2.  สหกรณการเกษตรในจังหวัดกําแพงเพชร ที่มีตลาดกลางลานรับซื้อหัวมันสําปะหลัง

สด ไดแก 
2.1 ในอําเภอขาณุวรลักษบุรี   สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ที่ ต.วัง

หามแห สมาชิก 1,500 คน   สหกรณปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี จํากัด ที่ ต.
ปางมะคา สมาชิก 1,200 คน  

2.2  เขตอําเภอคลองลาน  ไดแก สหกรณการเกษตรคลองลาน จํากัด สมาชิก 
1,500 คน      สหกรณนิคมคลองสวนหมาก จํากัด  สมาชิก 1,300 คน 

2.3 เขตอําเภอเมืองกําแพงเพชร  ไดแก สหกรณนิคมนครชุม จํากัด สมาชิก  1, 
200 คน 
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อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นกลาง  
โรงงานแปรรูป นํามันเสนไปแปรรูปเปนมันเสน มันอัดเม็ด และแปงมัน อุตสาหกรรม

แปรรูปขั้นกลางนําผลผลิตสงตอใหอุตสาหกรรมขั้นสุดทายภายในประเทศ หรือ สงออกตอไป
กระทรวงพาณิชย  ไดใหขอมูลเกี่ยวกับโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง  ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร   
คือ  มีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 4 โรง ไดแก  

1.  บทม. ไทวา   กําลังการผลิต 300 ตันแปง/วัน (อ.ขาณุฯ) 
2.  หจก. ที ซี เอส  กําลังการผลิต 400 ตันแปง/วัน (อ.ขาณุฯ) 
3.  โรงแปงแกนเจริญ กําลังการผลิต 300 ตันแปง/วัน (อ.คลองขลุง) 
4.  หจก.ธนวัฒนพืชผล กําลังการผลิต 800 ตันแปง/วัน (อ.ขาณุฯ) 
 
สหกรณไดสงออกมันเสนสะอาดไปยังทาเรืออยุธยา โดยผานบริษัทเอกชนไดแก (1) บ.

TM, (2) บ.ทรัพยสถาพร, (3) บ.ชัยยง จํากัด และ (4) บ.โชคชัย (ขอมูลจากสหกรณการเกษตรนคร
ชุม)   

 
อุตสาหกรรมขั้นสุดทาย 

ผลผลิตจากอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นกลางนั้นจะถูกสงไปยังอุตสาหกรรมขั้นสุดทาย
ภายในประเทศไดแก อุตสาหกรรมอาหารอาหารสัตว    อุตสาหกรรมพลังงาน  อุตสาหกรรมการ
ผลิตสินคาตางๆ  ซ่ึงสหกรณภายในจังหวดักําแพงเพชรสามารถแปรรูปมันเสนสงจําหนายใหแก
ลูกคา ที่อยูในอุตสาหกรรมอาหารสัตวดังนี้: 

1.   สหกรณโคนมเชียงใหม 
2.   สหกรณการเกษตรสวรรคโลก จํากัด  
3.  สหกรณนิคมสวรรคโลก จํากัด (จ.สุโขทัย)  
4.  บริษัทเบทาโกรอาหารสัตว(อุตสาหกรรมลําพูน)  
5.  ฟารมหมูผาแดง จ.ลําพูน 

 
นอกจากนั้นแลว ในภาคอุตสาหกรรมพลังงาน ธุรกิจเอกชนในจังหวัดกําแพงเพชรไดมี

การดําเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อรองรับการใชพลังงานทางเลือกซึ่งจะทํา
ใหความตองการใชมันเสนภายในจังหวัดกําแพงเพชรเพิ่มมากขึ้น  ในสวนภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตสินคาตางๆ  นั้นก็มีความตองการใชผลผลิตขั้นกลาง ก็คือแปงมันดิบ เพื่อการผลิตผงชูรส ของ
บริษัทอะยิโนะโมโตะ ที่ตั้งอยูอําเภอเมืองกําแพงเพชรอีกเปนจํานวนมาก 
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ผลผลิตตนน้ํา   
อุตสาหกรรมแปร

รูปขั้นตน 
  

อุตสาหกรรมแปร
รูปขั้นกลาง 

  
อุตสาหกรรมขั้น

สุดทาย 
          

          

   ลานมันเอกชน   มันเสน   พลังงาน 
          

          

          

หัวมันสําปะหลัง   ตลาดกลาง  สกก.   มันอัดเม็ด   อาหารสัตว 
          

          

         
อุตสาหกรรมการ
ผลิตสินคาตางๆ 

      แปงมัน   
             

 
ภาพที่ 3 หวงโซอุปทานมันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร 

(แหลงที่มาของขอมูล: สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรและการสํารวจขอมูลเบื้องตน) 
 

จากสถานการณหวงโซอุปทานของธุรกิจมันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชรดังกลาวทํา
ใหทราบถึงแนวโนมความรวมมือระหวางสหกรณการเกษตรกับภาคีเครือขายพันธมิตรตามรูปแบบ
ของโซอุปทานดังนี้ 

 
ความรวมมือระหวางสหกรณ-เกษตรกรสมาชิก 

1. การวางแผนการผลิตรวมกันในเรื่องของคุณภาพและปริมาณที่ตรงตอความตองการของ
ตลาด 

2.  เกษตรกรสมาชิกสหกรณ มีตลาดรองรับผลผลิตหัวมันสดที่แนนอนลดปญหาผลผลิต
ลนตลาด 

3. สหกรณใหการชวยเหลือและสงเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตรแกเกษตรสมาชิกเพื่อ
การเพิ่มผลผลิตและการลดตนทุนการผลิต 

 
ความรวมมือระหวางสหกรณ-ลานมันเอกชน 

สหกรณสามารถวางแผนการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตหัวมนัสําปะหลังรวมกับลานมัน
เอกชน ในเรือ่งราคา คุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสมอันจะกอใหเกดิประโยชนสวนเพิ่มในแตละ
สวนภาค  ซ่ึงความรวมมือนี้จะชวยใหสหกรณไมจําเปนตองลงทุนสรางลานมันของสหกรณเองใน
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การที่จะใหบริการที่ครอบคลุมแกเกษตรสมาชิกในเขตพืน้ที่ที่ตางๆ  เพื่อความสะดวก  ประหยดั
ตนทุนการขนสงแกสมาชิก และเปนการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุดของประเทศ 

 
ความรวมมือระหวางสหกรณ-อุตสาหกรรมขั้นกลาง 

สหกรณสามารถสรางความรวมมือกับผูผลิตแปงมัน มันอัดเม็ด มันเสน ซ่ึงเปนผูผลิตใน
อุตสาหกรรมขั้นกลาง  โดยการทําขอตกลงในการเปนผูผลิตมันเสน และจัดสงหัวมันสําปะหลัง
ใหแกผูผลิตในอตุสาหกรรมขั้นกลางในเงื่อนไขที่จะกอใหเกดิประโยชนดวยกันทัง้สองฝาย 

 
ความรวมมือระหวางสหกรณ-อุตสาหกรรมขั้นสุดทาย 

ในฐานะที่สหกรณเปนผูแปรรูปมันเสนซึ่งเปนเปนวัตถุดบิที่สําคัญของอุตสาหกรรมขั้น
สุดทาย ตามที่ไดกลาวมาแลวในขางตน   ดังนั้นชองทางการกระจายมันเสนไปสูผูผลิตใน
อุตสาหกรรมขั้นสุดทายจึงเปนแนวทางความรวมมืออีกชองทางหนึ่งที่จะทําใหการสรางตลาด
รองรับ และเปนการยกระดับราคา คุณภาพ ของมันสาํปะหลังใหกับเกษตรสมาชิกอีกทางหนึ่ง 

 
จากความรวมมือและการสรางเครือขายดังกลาวสหกรณจะสามารถขยายปริมาณธุรกจิ

ดานการรวบรวมผลผลิตและการแปรรูปไดตามเจตนารมณชวยเหลือตนเอง และเปนที่พึ่งพาใหกับ
สมาชิกไดตามหลักการ วิธีการสหกรณ ซ่ึงในการวิจัยนีจ้ะศึกษาถึงรูปแบบของความรวมมือ และ
ขอตกลงตางๆที่สหกรณจําเปนจะตองสรางขึ้นเพื่อเปนกลยุทธที่นําไปสูความสําเร็จของสหกรณ 
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บทที่ 3 

กระบวนการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยในหัวขอโครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร  

ไดใชรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research)  เปนรูปแบบของการวิจัยแบบใหม ที่ประยุกตและเปนการรวมเอา
แนวความคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบมีสวนรวม 
(Participatory Research)  มาผสมผสานเขาดวยกัน  และเปนการกระทําที่มุงหมายจะใหประโยชน
แกสังคมเปนหลัก  โดยจุดที่แตกตางกันของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับงานวิจัยแบบมี
สวนรวมก็คือ การวิจัยแบบมีสวนรวมนั้น เปนการวิจัยที่เนนในมิติของการเก็บขอมูล แตการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนการประยุกตหาวิธีการแกไขปญหาไปพรอม ๆ กัน หรือกลาวไดวามี
การแสวงหาแนวความคิดและแนวทางในการแกไขปญหาและทรัพยากรที่ผูถูกวิจัยมีอยูเพื่อชวยใน
การแกไขปญหา (ชัชวาลย ทัตศิวัช, 2550)  โดยผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบกระบวนการวจิัย เปน 4 ระยะ  
ประกอบดวย: 

 
ระยะท่ี 1: การเตรียมการและการพัฒนาตัวแบบการผลิต ประกอบดวย 

1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลาง/ ทีมวิจัย/ผูเขารวม
โครงการเกี่ยวกับกรอบคิดกรอบแนวทางการดําเนินงานเครือขาย การเชื่อมโยง
เครือขายคุณคา และโซอุปทานมันสําปะหลัง การประเมินสถานการณการผลิตและ
การตลาดมันสําปะหลังในพื้นที่เปาหมายการวิจัย 

ระยะท่ี 2: การวางแผน ประกอบดวย 
1. การประสานงานระหวางสหกรณ/องคกรตางๆ /ผูประกอบการ/เกษตรกรที่เขารวม

โครงการ 
2.  การสรางตัวแบบการผลิตมันสําปะหลังเพื่อการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร

ตัวอยางและขยายผลสูเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
3.  การสรางตัวแบบเครือขายธุรกิจมันสําปะหลัง   การจัดทําฐานขอมูลการผลิตของ

เกษตรกรที่เขารวมโครงการแผนธุรกิจของเครือขาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบบบริหาร
จัดการเครือขาย 

ระยะท่ี 3: การดําเนินการ ประกอบดวย 
  1.  การดําเนินการเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังบนระบบบริหารจัดการของเครือขาย 
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ระยะท่ี 4: การสรุป/สังเคราะห ประกอบดวย 
 1.  สรุปผลและสังเคราะหงานวิจัย  
 2.  จัดทํารายงานวิจัย ประกอบไปดวย รูปแบบ/กระบวนการเชื่อมโยงเครือขายมัน

สําปะหลังภายใตโซอุปทาน ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจยัระยะตอไป และ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาครัฐ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  ภาพที่ 4 กระบวนการวิจยัเครอืขายคุณคามนัสําปะหลัง 
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บทที่  4 
ผลการดําเนินงานวิจัย 

 
ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการวิจัย ในระยะที่ 1-4 ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยใน

เร่ืองของการเรียนรูและพัฒนาจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการวางแผนทิศทางเครือขาย 
การวางแผนธุรกิจเครือขาย การประสานงานเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของภาคีเครือขาย  และการ
บริหารจัดการธุรกิจเครือขายโดย การจัดตั้งเครือขายที่มีรูปแบบเครือขาย และการดําเนินงานของ
เครือขาย ซ่ึงสามารถสรุปผล ไดดังนี้ 

 
4.1  การเรียนรูและพัฒนา 
 จากกระบวนการของงานวิจัย ตามแผนงานที่กําหนดไว  รวม 4 ระยะนั้น  ผูวิจัยไดเร่ิมตน
จากการประสานงานกับกลุมเปาหมายซ่ึงไดแก สหกรณ  องคกรภาครัฐและเอกชน  เกษตรกร
สมาชิกสหกรณในพื้นที่    ตลอดทั้งผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน ในกระบวนของโซอุปทาน
ธุรกิรมันสําปะหลังที่อยูในพื้นที่ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร  เพื่อช้ีแจงทําความเขาใจ 
ถึงวัตถุประสงค/เปาหมาย และประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัย  พรอมทั้งการวางแผนงานในการ
จัดใหมีการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อคนหาประเด็นปญหา/แนวทางการแกไขปญหาตางๆ

รวมกัน ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดแนวทางของการดําเนินการทําตัวแบบไรมัน

สําปะหลังท่ีมีสหกรณการเกษตรเปนแมขาย การสรางตัวแบบเครือขายธุรกิจมันสําปะหลัง/การ

ดําเนินการเครือขายธุรกิจมันสําปะหลัง รวมท้ังการสรุป/สังเคราะหงาน/ผลลัพท/ผลกระทบที่จะมี
ตอเกษตรกรสมาชิกสหกรณผูปลูกมันสําปะหลัง  รวมทั้งเครือขายพันธมิตรสหกรณ  และ
ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมันสําปะหลังในพื้นที่  
 
4.1.1  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรูเพื่อสรางความเขาใจเรื่องเครือขายคุณคาและการเชื่อมโยง
ธุรกิจภายใตหวงโซอุปทานนั้น  ผูวิจยัไดประสานงานกับผูบริหารสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษ
บุรี จํากัด ที่ตั้งอยูที่อําเภอขาณวุรลักษบุรี จงัหวัดกําแพงเพชร   โดยในวันท่ี 4 ตุลาคม 2551 ผูวิจัยได
เขาประชุมรวมกับคณะกรรมการดําเนนิการและพนกังานสหกรณเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจประเด็น
ตางๆในโครงการวิจยั และการรวมประชมุคณะกรรมการฯ อีกครั้งในวันที่ 14 ตลุาคม 2551 เพื่อ
ประสานงานและวางแผนกําหนดวันสําหรับจัดประชุมเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการวจิัย 
และพัฒนา แบบมีสวนรวม “โครงการเครือขายคุณคามนัสําปะหลังในจงัหวัดกําแพงเพชร” ในวนัที่ 

30 ตุลาคม 2551 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด  ตําบลสลกบาตร  
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อําเภอขาณวุรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงในวันจัดเสวนาดังกลาวนั้น มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 
จํานวน 50 คน ประกอบดวย ผูจดัการสหกรณตาง ๆ ที่รวมภาคีเครือขายคุณคามันสําปะหลัง 
ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน  คณะกรรมการ เกษตรกรสมาชิกสหกรณผูปลูกมันสําปะหลัง 
ผูแทนหนวยงานราชการ จากสํานักงานเกษตรจังหวดักําแพงเพชร สํานักงานเกษตรอําเภอขาณวุร
ลักษบรีุ สํานักงานสหกรณจงัหวัดกําแพงเพชร สํานักงานพาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร และเกษตรกร
ผูปลูกมันอิสระ ในเขตอําเภอใกลเคยีง โดยมีผลสรุปจากการรวมประชุมเสวนาในเวทแีลกเปลีย่น
เรียนรูที่เปนประโยชนยิ่งในการสรางความเขาใจซึ่งกันและกันของการเชื่อมเครือขายธุรกิจมัน
สําปะหลัง  รวมทั้งไดทราบปญหาและอปุสรรคที่เกี่ยวกับเรื่องมันสําปะหลัง ตั้งแตตนน้ําถึงปลาย
น้ํา  ดังนี ้

• การเพาะปลูก (กระบวนการตนน้ําในหวงโซอุปทานมันสําปะหลงั)-เกษตรกรขาด
องคความรูที่ถูกตองในการเพาะปลูก ซ่ึงเกษตรกรสวนมากเคยไดรับการอบรมใหความรูมาบาง
แลวแตยังไมเขาใจอยางแทจริง และขาดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเพาะปลูก  
การปรับปรุงและบํารุงสภาพดินไมถูกวิธี เชนการใสปุยโดยไมมกีารตรวจสภาพของดนิมากอน การ
ใชตนพันธุ การใชปุย การใหน้ํา การขาดแคลนแหลงน้ํา การบํารุงดูแลระหวางการเจริญเติบโต 
ตลอดจนการขดุหัวมนัที่ไมถูกวิธี มีผลทําใหคุณภาพของผลผลิตต่ํากวามาตรฐานความตองการของ
ตลาด เกษตรกรตองการความชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนาองคความรูโดยผานการประสานงาน
และการดําเนนิงานเชิงรุกจากสหกรณการเกษตร 

•  การรวบรวมและการแปรรูป      (กระบวนการกลางน้ําในหวงโซอุปทานมัน
สําปะหลัง) – สหกรณการเกษตรขาณฯุ ไดดําเนินธุรกจิรวบรวมหัวมันสดจากสมาชิก โดยการเปด
ตลาดกลางแหงใหมของสหกรณ ที่ขาดการวางแผนงานลวงหนา ในการรับซื้อรวบรวมหวัมันสด
และการจดัทําระบบคุณภาพในการแปรรูป ถึงแมสมาชิกจํานวนหนึ่งที่อยูใกลพืน้ที่ใหบริการใน
ธุรกิจรวบรวมของสหกรณจะขายหวัมันสดไดราคาที่ดกีต็าม แตก็มีสมาชิกอีกเปนจาํนวนมากที่อยู
หางไกลจากพืน้ที่การใหบริการของสหกรณและถาจะขายผลผลิตใหสหกรณก็ตองเสียคาใชจายจาก
ตนทุนการขนสงที่คอนขางสูง  ในขณะที่สหกรณเองก็ตองแบกรับภาระการขาดทุนบางสวนจาก
ผลผลิต(หัวมันสด)ที่ไมไดคุณภาพมีส่ิงเจอืปนตางๆ   การแปรรูปที่มากเกินกวาความสามารถในการ
เก็บรักษาของคลังสินคา การแปรรูปที่ไมไดคุณภาพ และการสูญเสียจากน้ําหนักสูญหายของมันเสน
แปรรูปที่เก็บรักษาไวรอการจําหนาย  ซ่ึงสมาชิกสวนใหญของสหกรณมีความประสงคที่จะขาย
ผลผลิตใหกับสหกรณเนื่องจากไดราคาที่เปนธรรม และมีผลตอบแทนในรูปแบบอืน่ๆจากสหกรณ
อีก และสหกรณควรปรับปรุง วางแผน และพัฒนาระบบการรวบรวมและแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ
ที่กอใหเกิดประโยชนแกสหกรณและสมาชิก 

• การสงมันเสนแปรรูปจําหนายตอยังตลาดปลายทาง  (กระบวนการปลายน้ําในหวง
โซอุปทานมันสําปะหลัง)- สหกรณตองการจําหนายมันเสนแปรรูปไปยังผูใชมันเสนโดยตรง เชน 
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โรงงานผลิตอาหารสัตว โรงงานผลิตพลังงานทดแทน และสหกรณผูเล้ียงโคนม เปนตน เนื่องจาก
จะทําใหสหกรณขายมันเสนแปรรูปไดในราคาที่สูง และมีกําไรในการดําเนินงานมากขึ้นเพื่อจะไดมี
สวนตางในการตั้งราคารับซื้อหัวมันสดจากสมาชิกที่สูงกวาราคาการรบัซื้อของตลาดรับซื้อทั่วไป 
เปนการสรางแรงจูงใจใหกบัสมาชิกในการประกอบอาชีพและการมสีวนรวมในการดําเนินธุรกิจ
กับสหกรณ แตปญหาก็คือ คุณภาพของมันเสนแปรรูปที่จะตองยกระดับใหเปนมันเสนสะอาด
เสียกอน สหกรณถึงจะมีโอกาสในการจาํหนายมนัเสนแปรรูปที่มีความตองการของตลาดรองรับอยู
แลว (รายละเอียดจากสรุปการถอดบทเรียนการประชุมเสวนาในเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู ใน
ภาคผนวก) 

 
4.1.2  การวางแผนทศิทางเครือขาย   

ผูวิจัยไดนําผลการประชุมเสวนาในการจดัเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูเสนอตอผูบริหารสหกรณ 
ซ่ึงไดแกฝายจดัการและคณะกรรมการเพือ่รับทราบแนวโนมและทศิทางของการดําเนินงาน
เครือขายธุรกิจมันสําปะหลังในเบื้องตนวาสหกรณควรจะมีบทบาทเปนแมขายของการดําเนนิการ
แกไขปญหาตางๆตั้งแตตนน้ําของหวงโซอุปทานมันสําปะหลังก็คือการทําอยางไรใหการเพาะปลูก
ไดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สามารถลดตนทุนการผลิตได และมคีุณภาพของผลผลิตตรงตามความตองการ
ของตลาด โดยสหกรณควรจะมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต และคณุภาพ
ผลผลิตดังกลาว ซ่ึงการดาํเนินงานของสหกรณนัน้จะตองประสานงานกับหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน นักวิชาการเกษตร ในการจัดการความรูจากการรวบรวมแหลงขอมูล ความรูจาก
ที่ตางๆ การเผยแพรและถายทอดองคความรูที่เปนประโยชนแกเกษตรกรสมาชิกจากการจัดทํา
แปลงสาธิต และการจดัใหมีหนวยบริการแกไขปญหาการเพาะปลูกเคลื่อนที่ซ่ึงเปนการทํางานเชิง
รุกของสหกรณ  จากนั้นทมีผูวิจัยไดลงพืน้ที่ประชุมรวมกับกับสมาชกิผูปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ 
ในวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุมตลาดกลางรวบรวมผลผลิตดานการเกษตรของ
สหกรณ (สาขา 2) บานวงัหัวแหวน ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบรีุ เพื่อรวมประชมุชี้แจงแนว
ทางการดําเนนิโครงการและรับทราบปญหาแนวทางแกไข ซ่ึงก็ไดรับทราบปญหาในลักษณะ
เดียวกันกับเวทีการประชุมเสวนาครั้งที่ผานมา จากนั้นในวันที ่ 30 พฤศจิกายน 2551  ทีมวิจัยและ

ฝายจัดการของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรีไดลงพื้นที่รวมประชุมกับพนักงานและ
คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี จํากัด ต.ปางมะคา 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร เพื่อรับทราบขอมูลจากประสบการณในการดําเนินงานของ
สหกรณแหงนีท้ี่มีจุดแข็งในดานการรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลังซึ่งเปนกระบวนขัน้กลางน้าํของ
หวงโซอุปทานมันสําปะหลงั โดยสหกรณไดดําเนนิธุรกิจรวบรวมผลผลิตมันสงใหโรงงานผลิต
แปงมันซึ่งตั้งอยูในพืน้ที่ โดยวิธีการ “จัดทําขอตกลง” ระหวางสหกรณฯ รวมกับ โรงงานแปงมัน 
สหกรณไดประสานกับโรงแปงมัน เพื่อจดัทําขอตกลงรวมกัน โดยมีเงื่อนไขวา สหกรณฯ จะได 
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สวนเหล่ือเปนคาบริหารจัดการจากโรงแปงมัน ตันละ 40 บาท ส้ินปสหกรณมีกําไร จะหกัคืนให
สมาชิกตันละ 10 บาท  โดยในปที่ผานมานั้นสหกรณฯสามารถรวบรวมผานโรงงานแปงมัน
สําปะหลังไดถึง 2,500 ตัน วิธีการดงักลาวทําใหเกดิความสะดวกตอการบริหารจัดการ อีกทัง้
เกษตรกรสมาชิกไมตองขนสงผลผลิตไปสงจําหนายในตางพื้นที่อีกดวย จากนั้นในวันที ่ 
9  ธันวาคม 2551  ทีมวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อประสานขอขอมูลกับผูเกี่ยวของในโครงการเพื่อศึกษา
โครงรางการจัดทําขอตกลงรวมกัน โดยมีฝายจัดการสหกรณภาคีเครือขายและกรรมการสหกรณเขา
รวมใหขอมูล ในสวนของกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายขั้นปลายน้าํของหวงโซอุปทานมัน

สําปะหลังนั้น ทีมผูวิจัยและฝายจัดการของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรีไดลงพื้นที่เพื่อขอ
รับทราบขอมูลจากสหกรณภาคีเครือขายกค็ือสหกรณนิคมนครชุมจํากดั ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.
กําแพงเพชร ในการดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปมันเสนสะอาด โดยประธานกรรมการและ
ผูจัดการของสหกรณไดเปนผูใหขอมูลวาสหกรณไดทําการรวบรวมและแปรรูปมันเสนสะอาด
จําหนายไปยังอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว บริษทัเบทาโกอาหารสัตว (นคิมอุตสาหกรรม
ลําพูน) ซ่ึงในปจจุบันมีความตองการใชมันเสนสะอาดในกระบวนการผลิตเปนจํานวนมากเกินกวา
ความสามารถในการผลิตมนัเสนสะอาดของสหกรณนิคมนครชุมจํากดัที่มีอยู (20,000 ตันตอป) 
และสหกรณจาํเปนจะตองขึ้นทะเบยีนเปนผูผลิตมันเสนสะอาดตอกรมการคาตางประเทศ กระทรวง
พาณิชย เพื่อเปนการยืนยันถึงมาตรฐานการผลิตมันเสนสะอาดตอพันธมิตรคูคา ซ่ึงทําใหสหกรณ
การเกษตรขาณุวรลักษบุรีรับทราบถึงความจําเปนเรงดวนในการดําเนนิการขึ้นทะเบยีนดังกลาว ใน
สวนการประสานงานจากภาครัฐนั้นก็ไดรับความรวมมือและความชวยจากทางสํานักงานสหกรณ
จังหวดักําแพงเพชรในการใหขอมูลและประสานเครือขายไปยังผูใชมนัเสนสะอาดกค็ือสหกรณโค
นมจังหวัดนครปฐมถึงความเปนไปไดในการเปนพันธมิตรการคาระหวางกัน  และทีมผูวิจัยและฝาย
จัดการของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรีจะนําขอมลูที่รับทราบทั้งหมดไปวางแผนเพื่อจัดทํา
แผนธุรกิจเครอืขายตอไป 

 
4.1.3 การจัดทําแผนธุรกิจเครือขาย 

ทีมวิจยั ไดศึกษารายละเอยีดขอมูลและแนวทางของทศิทางเครือขายมาจัดทําแผนธรุกิจ
เครือขายเพื่อนาํเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณการเกษตรขาณวุรลักษบุรี จํากัด 
ในวนัที่ 14 ธันวาคม 2551 เพื่อบรรจุไวในวาระการประชุม   พรอมอนุมัติใหจัดทํารางขอตกลง  
และกําหนดรางระเบียบ    เพื่อรองรับการเงื่อนไขขอตกลง โดยที่ประชุมไดมีมติผานความเห็นชอบ
อนุมัติใหดําเนนิการตามแผนธุรกิจเครือขายและการจดัทํารางขอตกลงพรอมรางระเบียบรองรับการ
ดําเนินงานดังกลาว 
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ตารางที่ 1 แผนงานธุรกิจเครือขาย ภายใตการดําเนนิงานของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพมนัสําปะหลัง สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด 

ตามโครงการวิจัยเครือขายคณุคามันสําปะหลังในจังหวดักําแพงเพชร 
 

1. การจัดการความรู 

กิจกรรม กระบวนงาน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.1  การรวบรวมความรู จากปราชญชาวบานและการประสาน

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอาทิ 
เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด สหกรณ
จังหวัด พัฒนาที่ดิน ปราชญชาวบาน 
และ นักวิชาการจากหนวยงานตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ รวมท้ังศึกษางานวิจัยตาง 
ๆ จากสถาบันที่เกี่ยวของ 

ตัวแบบไร
มัน 

1 ป นายไพทูล จิอู, จนท. 
การเกษตร, สหกรณ
การเกษตรขาณุวรลักษ
บุรี (ประจําศูนยสงเสริม
การเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลัง) 

1.2 การเผยแพรความรู การจัดทําศูนยกลางการเรียนรู (ศูนย
สงเสริมการเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลัง)  สําหรับรวบรวมเอกสาร 
งานวิจัยตาง ๆ รวมทั้งการใหความรู
ดานวิชาการ 

ครอบคลุม
สมาชิกผู
ปลูกมัน 

1 ปและ
ตอเนื่อง
ตาม
แผนงาน
สหกรณฯ 

นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร 

1.3 การจัดทําแปลง
สาธิตแปลงทดลอง 
นวัตกรรมแปลงที่มีอยู
แลวเปนแปลงตนแบบ 

- ใชแปลงสาธิตตัวอยางจากผูนํากลุม,
กรรมการสหกรณ เปนตัวอยาง 
- จัดทําเปนกลุมตัวอยาง แยกออกเปน
กลุม ๆ ที่มีปจจัยเดียวกันเหมือนกัน
เชน การใชพันธุ , การใชปุย ,การใช
อินทรียวัตถุ/น้ําหมักมูลสุกรฯลฯ 
- เก็บสถิติการใหผลผลิตตอไร/ตอ
แปลงของสมาชิกโครงการฯผูปลูกมัน
สําปะหลัง 
- สรุปผล วิเคราะหปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น 
- จัดทําแปลงสาธิตที่ใชหลาย ๆ ปจจัย
เขามาผสมผสานกัน โดยใชผลจาก
สถิติที่เก็บไดเพื่อนําสวนที่ดีที่สุดของ
แตละอยางมาใสในแปลงสาธิตที่
จัดทําขึ้น 

- 3-5 แหง 
 
- 50 แหง 
 
 
 
 
- รายงาน
การ
วิเคราะห 
 
- 3-5 แหง 

1 ป นายไพทูล  จิอู, จนท.
การเกษตร 
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2. แผนการใหบริการความรูของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 

กิจกรรม กระบวนงาน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
2.1  แผนการรับสมัคร
สมาชิกรวมโครงการ 

รับสมัครสมาชิกปแรก (แจกใบสมัคร
ใหแกสมาชิกผูสนใจรวมโครงการฯ) 

  50 คน 1 ป นายไพทูล  จิอู, จนท.
เกษตร 

2.2 แผนการจัดทําแปลง
สาธิต /แปลงตัวอยาง 

จัดทําแปลงสาธิต/แปลงตัวอยางโดย
เลือกจากแปลงสมาชิกที่คัดเลือกเปน
แบบอยางในพื้นที่ 

3-5 แปลง 1 ป นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร 

2.3 จัดทําโมบาย
เคลื่อนที่ 

-สําหรับใหบริการความรูตางๆใน
พ้ืนที่  ในเรื่องพันธุพืช ดิน น้ํา  การ
เพาะปลูก และรับทราบปญหาตาง ๆ
ในดานการเกษตรแกสมาชิกและ
เกษตรกรผูสนใจในพื้นที่,กลุมสมาชิก 

1 ทีม (2-3 
คนลง
พ้ืนที่ 1-2 
ครั้ง/
สัปดาห 

1 ป นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร, หัวหนาทีม 

2.4 จัดทําคลินิกสหกรณ -สําหรับใหบริการความรูดังเชนขอ2.3 
ประจําสํานักงานสหกรณการเกษตร 
ขาณุวรลักษบุรี จํากัด (ศูนยสงเสริมฯ) 

   ทุกวัน 1 ป นายไพทูล  จิอู, จนท.
การเกษตร 

2.5 ประสานหนวยงาน
ตาง ๆ ใหความรู 

-โดยประสานจัดเจาหนาที่, 
นักวิชาการ หนวยงานในพื้นที่ เชน 
เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ พัฒนา
ที่ดิน สหกรณฯ บรรยายใหความรู
เกษตรกรสมาชิก ผูสนใจ ณ ศูนย
สงเสริมฯ สหกรณ 

ทุกวันพุธ 1 ป นายไพทูล  จิอู, จนท.
การเกษตร 

2.6  การจัดประชุมกลุม
เกษตรกรสมาชิก
สหกรณเพื่อรับทราบ
ปญหา 

โดยการจัดประชุมกลุมสมาชิกใน
พ้ืนที่,และที่สํานักงานสหกรณทั้ง 2
สาขา เพื่อใหความรูพืชเกษตร รวมทั้ง
รับทราบปญหาและหาแนวทางแกไข 
พรอมติดตามงานตามแผนงานฯ 

เดือนละ 1 
ครั้ง 

1 ป นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร 

2.7  จัดเวทีเสวนาผูนํา
เกษตรกร,กรรมการ,
สมาชิกสหกรณ รวมทั้ง
เจาหนาที่สหกรณ ทีม
ปฏิบัติงานประจําศูนย
สงเสริมการเพิ่มผลผลิต
มันสําปะหลังของ
สหกรณฯ 

โดยการจัดเวทีประชุมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทักษะ
วิธีปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับการเพาะปลูก
พืช โดยเฉพาะมันสําปะหลังและพืช
อื่น รวมทั้งเรื่องดิน น้ํา พันธุพืช การ
จัดการบํารุงดูแลรักษาวิธีการจัดการ
ดานการเพาะปลูกรวมทั้งการขนสง
และการจัดจําหนายกลุมเปาหมายเปน
สมาชิกโครงการและเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ 

เดือนละ 1 
ครั้ง 

1 ป นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร 
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2. แผนการใหบริการความรูของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง (ตอ) 

กิจกรรม กระบวนงาน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
2.8  รวบรวมงานวิจัย
จากสถาบัน, หนวยงาน
ตาง ๆ ไวประจําศูนย
สงเสริมการเพิ่มผลผลิต
มันสําปะหลัง 

โดยการรวบรวมผลงานวิจัยในเรื่อง
ตาง ๆ จากสถาบันหรือหนวยงาน
ภาครัฐ อันเปนประโยชนตอการศึกษา
เรียนรูสําหรับเกษตรกรสมาชิก 
ผูสนใจไดศึกษาคนควาหาความรู โดย
ศูนยฯ จะรวบรวมจัดเก็บขอมูล
ดังกลาวไวในตู/ช้ันวาง และ/หรือ
รวบรวมไวในระบบขอมูลสารสนเทศ
หรอืเช่ือมตอระบบ Internet ไวให
ผูสนใจไดสืบคนขอมูล ณ ศูนย
สงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
สหกรณ 

ทุกวัน 1 ป นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร 

3. การใหบริการของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง (คลินิกสหกรณ) 

3.1 การใหบริการเรื่อง
พันธุมันสําปะหลัง 

โดยแนะนําใหความรูแกสมาชิกดาน
การใชพันธุมันสําปะหลังที่มีคุณภาพ
และใหผลผลิต/ไรสูง มีความทนทาน
ทุกสภาพพ้ืนที่ ปลูกงายโตเร็วหัวใหญ 
เปอรเซ็นตแปงสูง คุณภาพดี 

ทุกวัน 1 ป นายไพทูล  จิอู, จนท.
การเกษตร  

3.2 การใหบริการเรื่อง
ดิน 

โดยเนนใหเกษตรกรไดรับความรู
เกี่ยวกับเรื่องดินที่เพาะปลูกมัน
สําปะหลัง พรอมใหบริการตรวจเช็ค
สภาพดินวามีความเปนกรด,เปนดาง
โดยการประสานงานกับสถานีพัฒนา
ที่ดิน เพื่อขอเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อ
จะไดเพิ่มธาตุอาหารที่ขาดในดินให
เหมาะสมแกการเพาะปลูกพืชได 

  ทุกวัน 1 ป นายไพทูล  จิอู, จนท.
การเกษตรและ
เจาหนาที่สหกรณที่
ไดรับมอบหมาย 

3.3 การใหบริการเรื่อง
น้ํา 

ใหความรูแกเกษตรกรสมาชิกรวมทั้ง
รับทราบปญหาเรื่องน้ําเพื่อการ
เพาะปลูกพืช(มันสําปะหลังและพืช
อื่น) พรอมรวบรวมรายละเอียดขอมูล
เพื่อประสานงานกับหนวยงานอบต.
ในพื้นที่ และหนวยงานชลประทาน, 
หนวยขุดเจาะบอบาดาล ฯลฯ 

  ทุกวัน 1 ป นายไพทูล  จิอู, จนท.
การเกษตรและ
เจาหนาที่สหกรณที่
ไดรับมอบหมาย 
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3. การใหบริการของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง (คลินิกสหกรณ)  (ตอ) 

กิจกรรม กระบวนงาน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
3.4  การใหบริการเรื่อง
การดูแลบํารุงรักษา
พันธุ ดิน น้ํา และปจจัย
อื่น ๆ เกี่ยวกับการการ
เพาะปลูกมันสําปะหลัง
และพืชอื่น 

โดยการจัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลัง ซึ่งเปนฝายงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณกําหนดใหจัดตั้งขึ้นในโดยมี
เจาหนาที่สงเสริมเกษตรปฏิบัติงาน
รับผิดชอบประจําศูนยสงเสริมฯ 
พรอมกาํหนดระเบียบรองรับและ
บันทึกมอบหมายงานและติดตามผล
การปฏิบัติงานเปนทางการประจําทุก
เดือนตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

ใหบริการทุก
วันทําการ 

1 ป และ
ตอเนื่อง
ตาม
แผนงาน
ประจําป
ของ
สหกรณ 

นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตรและ
เจาหนาที่สหกรณทุก
คน 

4. การยกระดับ
มาตรฐานการแปรรูป
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเปน
ผูผลิตมันเสนสะอาด 

การปรับปรุงกระบวนการแปรรูปตาม
มาตรฐานการผลิตมันเสนสะอาดและ
การขอขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตมันเสน
สะอาด 

ระบบคุณภาพ
การแปรรูป 

1 ป ฝายจัดการ 

5. การจัดทําขอตกลง
รวมในการเชื่อมโยง
เครือขายพันธมิตร
รวมกับผูประกอบการ
ลานมันเอกชน/และ
สหกรณภาคีเครือขายใน
พื้นที่อุตสาหกรรมการ
ผลิตปลายน้ําผูใชมัน
เสนสะอาด 

สหกรณฯ ไดประสานจัดทําขอตกลง
เกี่ยวกับการสงจําหนายมันสําปะหลัง
กับผูประกอบการลานมันเอกชน/
สหกรณเครือขายพันธมิตรการ
จําหนายมันเสนสะอาดแกโรงงาน
อุตสาหกรรมผูผลิตปลายน้ําโดยการ
จัดทําขอตกลงรวมและกําหนด
ระเบียบสหกรณรองรบั 

3-5 แหง
ครอบคลุม
พ้ืนที่ใหบริการ 

1 ป และ
ตอเนื่อง
ตาม
แผนงาน
ประจําป
ของ
สหกรณ 

คณะกรรมการ ผูจัดการ
สหกรณและ เจาหนาที่
สงเสริมเกษตรภายใตที่
ปรึกษาซึ่งประกอบดวย
คณาจารยทีมที่ปรึกษา
และเจาหนาที่สงเสริม
สหกรณนักวิชาการ
หนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของ 

6. การจัดทําแผนการรับ
ซื้อหัวมันสด  และ
แผนการแปรรูป 

รวบรวมความตองการจากผูใชมันเสน
สะอาดและปริมาณการผลิตหัวมันสด
และมันเสนจากสมาชิกเพื่อวางแผน 

มีแผนการ
รวบรวมแปร
รูป 

1 ป และ
ตอเนื่อง
ตาม
แผนงาน 

จนท. ผูปฏิบัติฝาย
จัดการและผูเกี่ยวของ 

7. การสรุป ติดตาม
ประเมินผล 

สหกรณไดกําหนดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของศูนยสงเสริมฯ ตาม
แผนงานประจําปและประเมินผล 

12 ครั้งทุก
เดือน 

1 ป และ
ตอเนื่อง
ตาม
แผนงาน 

จนท. ผูปฏิบัติฝาย
จัดการและผูเกี่ยวของ 
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4.1.4 การประสานงานผูมีสวนเกี่ยวของการพฒันาการดําเนนิงานของภาคีเครือขาย 
หลังจากที่คณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรีไดอนุมัตแิผน

ธุรกิจเครือขายซึ่งจะทําใหเกดิกระบวนเรยีนรูจากการที่ฝายจัดการเปนผูดําเนินงานตามแผน และ
ฝายบริหารเปนผูประเมินผลและติดตามการปฏิบัติงาน เชน การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา การคาที่
เปนธรรม การบริหารจัดการเชิงรุก การบรหิารความเสี่ยง และการเคลื่อนไหวของราคาสินคาเกษตร 
เปนตน โดยผานการประสานงานดังนี ้

 

• การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา – ในดานการผลิต โดยมีเปาหมายในเรือ่งของการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต สหกรณไดมีการประสานกับหนวยงานตางๆในการจดัการความรูจาก 
การแลกเปลี่ยน การรวบรวมองคความรู และเผยแพรความรู ไปยังเกษตรกรสมาชิก เชน การใช
แปลงสาธิตของสํานักงานเกษตรอําเภอ เปนสวนหนึ่งของการเรียนรูการเพาะปลูกแกสมาชิก การขอ
ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานเกษตร เกษตรกรตัวอยางจากสหกรณภาคพีนัธมิตร นกัวิชาการอิสระ 
นักวิชาการเกษตรจากสถาบันการศึกษา เปนทีมโมบายคลีนิคของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตของ
สหกรณ ในดานการใหความชวยเหลือ และแกไขปญหาการเพาะปลูกแกสมาชิก การประสานกับ
สํานักงานพัฒนาที่ดินในดานการใหบริการตรวจสอบสภาพดนิแกสมาชิก การจัดหาทอนพันธุมนั 
น้ําปุยชีวภาพ จากสหกรณภาคีเครือขาย เปนตน  ในดานการตลาด สหกรณไดมีการประสานทํา
ขอตกลงกับลานมันเอกชน สหกรณเครือขาย โรงงานอตุสาหกรรมในการเปนแหลงรองรับผลผลิต
หัวมันสด และมันเสนแปรรปูจากสหกรณและสมาชิกสหกรณ 

• การคาที่เปนธรรม และการเคลื่อนไหวของราคาสินคาเกษตร – สหกรณไดมกีาร
ช้ีแจง ประชาสัมพันธ ทําความเขาใจกับสมาชิก โดยการประชุมกลุมสมาชิกในเรือ่งของการทํา
ธุรกิจรวบรวมหัวมันสดและมันเสนแปรรปูถึงเงื่อนไขของการรับซื้อ ราคารับซื้อ คุณภาพของ
ผลิตผล จะตองไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการซึ่งแตกตางจากที่ผานมา สหกรณตองรับซื้อหัวมัน
สดที่ไมไดคณุภาพจากสมาชิก ทําใหสหกรณตองรับภาระการขาดทุนจากการรับซื้อดังกลาว 
สมาชิกตองเขาใจถึงหลักการคาที่ถูกตอง คือถาคุณภาพของผลผลิตดีก็จะไดรับราคารับซื้อที่ดี ไมวา
จะขายใหกับสหกรณหรือลานมันเอกชนที่เปนเครือขายการคา ตลอดจนการทําความเขาใจกับ
สมาชิกในเรื่องของภาวะตลาด การเคลื่อนไหวราคาของผลผลิต จากปจจยัตางๆที่มีผลกระทบตอ
การเลี่ยนแปลงราคา จากการประสานกับ หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการรวบรวมขอมูล
การตลาดของผลผลิตหัวมันสดและมันเสนแปรรูป 

• การบริหารจัดการเชิงรุก – จากการที่สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบรีุไดริเร่ิมใหมี
การจัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิต และคณุภาพผลผลิตเพื่อเปนหนวยในการแกไขปญหา
ประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกที่คอนขางต่ํา ทั้งดานปริมาณและคณุภาพ การที่จะแกไขปญหาได
นั้นจําเปนจะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารจัดการจากเดิมที่สหกรณรอรับความชวยเหลือ
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ตางๆจากภาครัฐ ทั้งดานการใหความรู แหลงเงินทุน การสนับสนุนเครื่องมือการทํางาน การจดั
โครงการรับจํานําผลผลิต และการรับรูปญหาการทํากินตางๆ ของสมาชิกจากการตั้งรับอยูที่
สํานักงานของสหกรณเพยีงอยางเดยีว สหกรณโดยศูนยสงเสริมฯ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนินงาน โดยมุงเนนการมสีวนรวมของสมาชิก องคภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และผูที่มีสวน
เกี่ยวของตางๆ บนพื้นฐานแนวคดิของเศรษฐกิจฐานสงัคม ที่ใหความสําคัญกับการมีประโยชน
รวมกันของทกุฝาย และจากที่มาของคณะกรรมการดาํเนินงานของศูนยสงเสริมฯที่มาจากตวัแทน
สมาชิกของสหกรณ เพื่อใหตวัแทนของสมาชิกไดรับรู เรียนรูการไขปญหาตางๆ จากการวาง
แผนการทํางานรวมกนั เมื่อสมาชิกรับทราบ และเรียนรูผานตัวแทนของสมาชิกเอง จะทําใหการ
ส่ือสารภายในสหกรณมีประสิทธิภาพ สมาชิกเขาใจถึงเปาหมาย และเจตนารมณของแผนงานตางๆ  
สหกรณกจ็ะไดรับความรวมมือจากสมาชิกเปนอยางด ี ฝายจัดการในศูนยสงเสริมฯของสหกรณทํา
หนาที่ในการประสานความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนงานธุรกจิเครือขายขางตนไปยัง
หนวยงานตางๆและผูที่มีสวนเกี่ยวของที่เปนลักษณะของการทํางานเชงิรุก ที่สรางความเขาใจถงึ
ผลประโยชนรวม และผลลัพธที่เปนการพัฒนาชาติ การมีสวนรวม การแกไขปญหาและวางแผน
รวมกัน ภายใตการตัดสินใจที่อยูบนพื้นฐานขอมูลที่สหกรณไดรวบรวมไว เพื่อทําใหการดําเนินงาน
ของสหกรณบรรลุเปาหมายตามแผน 

• การบริหารความเสี่ยง – สหกรณไดทําการรวบรวมขอมูลการผลิตจากสมาชิกโดย
การประสานงานผานประธานกลุมตางๆของสหกรณ  และการประสานเชื่อมโยงทําขอตกลงกับ
ภาคเอกชนในการเปนตลาดรองรับผลผลิตหัวมันสดและมันเสนแปรรปูจากสมาชิกสหกรณ 
หลังจากนัน้ฝายจัดการของสหกรณ ไดวางแผนการรวบรวมและแปรรูปจากขอมูลที่รวบรวมไดจาก
ขางตน ทั้งปริมาณอุปทานผลผลิตจากสมาชิกและปริมาณอุปสงคความตองการจากภาคเอกชน  เพื่อ
แกไขปญหา และปองกันความเสี่ยง ที่จะทําใหสหกรณประสบกับความขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ
รวบรวมและแปรรูปเหมือนที่ผานมา มากไปกวานั้นถาการดําเนินงานของศูนยสงเสริมสามารถชวย
สมาชิกในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต และการควบคุมคณุภาพของผลผลิต 
รวมถึงการมีตลาดรองรับผลผลิตที่แนนก็จะทําใหสมาชกิ มีกําไรและรายรับที่เพิ่มขึ้น สามารถนํา
เงินมาชําระหนี้แกสหกรณได ซ่ึงจะชวยลดความเสี่ยงในการดําเนินธรุกิจสินเชื่อของสหกรณอีกทาง
หนึ่ง 
 
4.2     กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจเครือขาย 
                คณะผูวิจยั  ไดศึกษาในประเดน็ปญหาจากการจัดเวทีสัมมนา  ซ่ึงที่ประชุมเสวนาไดหารือ
เกี่ยวกับการเชือ่มโยงเครือขาย       ระหวางสหกรณ/กลุมเกษตรกร   กับภาคเอกชน ซ่ึงเปน
ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน ในพื้นที่เขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี และอําเภอใกลเคียง ไดทราบ
แนวทางการเชือ่มโยงเครือขายระหวางสหกรณกับผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน เชน  การ
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จัดทําฐานขอมลูสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง      ในพื้นที่เขตดําเนนิงาน
สหกรณ เทคนิควิธีการเพิ่มผลผลิตและมูลคาเพิ่มของมันสําปะหลัง   โดยการปรับปรุงบํารุงดินโดย
การไถพรวนยกรอง รองพื้นดวยมูลสุกร    การใชปุยอินทรียผสมกับเคมี และการใหปุยทางใบโดย
ใชน้ําสกัดจากมูลสุกร การใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การหั่นฝานตากแหงเปนมันเสนสะอาด
เพิ่มมูลคาสงจําหนายเปนอาหารสัตว ซ่ึงเปนการพัฒนาธุรกจิภายใตหวงโซอุปทานที่มีสหกรณเปน
ตัวกลางตวัแทนสมาชิก    ในการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจและพันธะสัญญา    โดยมีแผนในการ
จัดทําสัญญาขอตกลงรวมการซื้อขายลวงหนาหัวมนัสําปะหลังสดและมันเสนแปรรปู ระหวางลาน
มัน/โรงแปงในพื้นที่ โรงงานอุตสาหกรรมผูใชมันเสนสะอาด กับสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี
จํากัด    ตลอดทั้งการดําเนนิการเครือขายรวมระหวางสหกรณ  กับหนวยงานเอกชนและหนวยงาน
ภาครัฐ 
          
4.2.1  รูปแบบเครือขาย 

แนวทางการดาํเนินกจิกรรมโครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลัง  ในจังหวัด
กําแพงเพชร นั้น ไดกําหนดรูปแบบภายใตหวงโซอุปทานมันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร  
ตั้งแตผลผลิตตนน้ํา ซ่ึงประกอบดวยเกษตรกรผูผลิต หรือผูปลูกมันสําปะหลัง อุตสาหกรรมแปรรูป
ขั้นตน ประกอบดวย ลานมนัเอกชน ตลาดกลาง สกต.  อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นกลาง ประกอบดวย 
โรงงานแปรรูปมันเสน มันอัดเม็ด และโรงงานผลิตแปงมัน จนถึง อุตสาหกรรมขั้นสุดทาย ซ่ึง
ประกอบดวย ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน (เอทานอล) เพื่อรองรับพลังงานทางเลือก โรงงานผลิต
อาหารสัตว และอุตสาหกรรมการผลิตสินคาตาง ๆ   ภายใตสถานการณหวงโซอุปทานมัน
สําปะหลัง โดยมีรูปแบบของเครือขาย ดังนี้ 

 

• วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค 
ทีมผูบริหาร/ฝายจัดการและสหกรณภาคีเครือขายมันสําปะหลัง  รวมทั้งผูประกอบการ

ลานมัน/โรงแปงมัน เกษตรกรผูปลูกมัน องคกรและหนวยงานทีเ่กีย่วของ ซ่ึงไดประชุมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ไดเล็งเห็นคุณคาของเครือขาย พรอมกับการสรางปณิธาน โดยการกําหนด
วิสัยทัศนรวมกันวา “เปนเครือขายท่ีมุงเนนผลประโยชนของสงัคมโดยรวม”  พรอมกําหนดภารกิจ 
คือ 

1. รวบรวมองคความรู 
2. สรางความรวมมือ 
3. สรางเครือขายธุรกิจรวม 
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ตามวัตถุประสงคโครงการ ดังนี ้
1. สรางตัวแบบเครือขายการทําไรมันสําปะหลังโดยมีสหกรณการเกษตรเปนแมขาย 
2. เชื่อมโยงเครือขายธุรกิจมันสาํปะหลังภายใตหวงโซอุปทาน ภายใตการนําของ

สหกรณการเกษตร ที่ใชระบบฐานขอมูลเพือ่การตัดสินใจ 
3. ศึกษาปญหาอปุสรรคการดําเนินงาน เพือ่นําเสนอแนวทางในการกําหนดนโยบาย 

และการสงเสริมจากภาครัฐ 
 
4.2.2 การดําเนินการเครือขาย    

ทีมวิจยัไดเร่ิมดําเนินการเครือขายตาง ๆ ภายใตหวงโซอุปทาน ทั้งกระบวนการบริหาร
จัดการเครือขายธุรกิจมันสําปะหลัง เครือขายคุณคาภายใตหวงโซอุปทานมันสําปะหลัง รวมทั้งการ
กําหนดเครื่องมือและกลไกการบริหารความเสี่ยงจากการงานแผนงานที่ไดกําหนดไวกอนการ
ดําเนินงาน เพือ่ปองกันและลดความเสี่ยงในการดําเนินธรุกิจของสหกรณในภาพรวมดวย  ตลอดจน
การจัดทําฐานขอมูลการผลิตของสมาชิก นอกจากนั้น ยังไดเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสหกรณการเกษตรขาณวุรลักษบุรี จํากดั เพื่อนําเสนอเกี่ยวกับการวางแผนระบบ
บริหารจัดการตามกิจกรรมโครงการ พรอมกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ ระเบยีบวิธีปฏิบัติใน
วาระการประชุมของสหกรณ โดยคณะกรรมการไดมีมติเห็นชอบใหสหกรณฯ ไดจัดตั้งศนูย
สงเสริมการเพิ่มคุณภาพผลผลิตมันสําปะหลัง  ซ่ึงเปนศูนยกลางการเรียนรู แหลงความรูดาน
วิชาการเกีย่วกบัพืชเกษตรทีส่มาชิกปลูกซึ่งไดแกมันสําปะหลัง ขาว และออย รวมทั้งพืชผักอื่น ๆ 
และมีโมบายคลนิิกใหบริการแกไขปญหาการผลิตแกสมาชิก ซ่ึงหนวยสงเสริมฯดังกลาว สหกรณฯ 
ไดมอบหมายใหเจาหนาที่สหกรณไดประสานกับหนวยงานที่เกีย่วของ ในการขอบุคลากรซึ่งเปน
นักวิชาการผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพืช อาทิเชน จาก สํานักงานเกษตรอําเภอขาณวุรลักษบุรี สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานเกษตรจังหวดั
กําแพงเพชร รวมทั้งบุคคลากรของสหกรณที่มีองคความรูเกี่ยวและผานการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการ
เพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ไดถายทอดเทคโนโลยีทั้งดานความรู และดานเอกสารใหแกเกษตรกร
สมาชิกผูสนใจไดศึกษา เพื่อเพิ่มเติมความรูและทักษะในการผลิตพืชอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
4.2.3   ผลการดําเนินงานของเครือขายท่ีเกิดจากการวิจัย 

ผลการเปลี่ยนแปลง เครือขายสหกรณภาคีพันธมิตร ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน 
เกษตรกรสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลัง หนวยงานที่เกีย่วของ เกิดความพึงพอใจ ทีไ่ดมีสวนรวมใน
การนําเสนอความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ อันเปนหลักของการดําเนินงานวจิัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม มาประยุกตใชในการจัดการหวงโซอุปทานเพื่อการสนับสนุนและชวยเหลือสมาชิก
ตั้งแตตนน้ํา ซ่ึงก็คือการบริหารจัดการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพใหผลผลิตสูงสุด และมีคุณภาพ
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ตรงตามความตองการของตลาด ภายใตการบริหารงบประมาณการผลิตที่มีอยูอยางจํากดัและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหสมาชิกสหกรณสามารถเพิ่มกําไรจากการผลิตมันสําปะหลังไดอยางมาก  
และจะสงผลตอคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นของสมาชิกตอไป โดยจะใชกระบวนการเชื่อมรอยหวงโซ
อุปทานสินคาและบริการตาง ๆ ตั้งแตกระบวนการผลิตของผลผลิตตนน้ําไปจนถึงการบริโภคของ
สินคาสําเร็จรูปปลายน้ํา  เพื่อกอใหเกิดคณุคาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามกรอบ
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงแบบกาวหนา การนวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยีการผลิตและ
วิชาการใหม  โดยการเพิ่มผลผลิตตอไร  ซ่ึงจะเปนการลดตนทุนดานการผลิตมันสําปะหลังตอไร 
ทําใหเกษตรกรสมาชิกมีคาใชจายซึ่งเปนตนทุนในการเพาะปลูกลดลง   มีรายไดเพิ่มมากขึ้น บรรลุ
เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ สหกรณและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนนิงานของสหกรณไดเกดิการทํากิจกรรมรวมกนั โดยเกดิความรวมมือระหวางสหกรณกบั
เกษตรกรสมาชิก  สหกรณกับลานมันเอกชน สหกรณกับอุตสาหกรรมขั้นกลาง และระหวาง
สหกรณกับอุตสาหกรรมขั้นสุดทาย อันจะทําใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มของมันสําปะหลังอยางมี
คุณคาในการผลิตตอไป 
  
 ผลของการดําเนินงานเครือขายยังไดสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสหกรณ ตาม
แนวทางการพฒันาตามรูปแบบเครือขายที่สงผลใหมีการบริหารจัดการในเชิงรุกสรางจากการ
เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือในทุกภาคสวน         ตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังที่มีสหกรณเปน
แมขาย การกําหนดขอตกลงรวมภายใตเครือขายสหกรณ การจัดทาํฐานขอมูลการผลิตเพื่อเปน
ขอมูลใชสําหรับการตัดสินใจ รวมทั้งเปนแนวทางในการสงเสริมจากภาครัฐและความรวมมือจาก
พันธมิตรตาง ๆ ไดเปนอยางดี  
 

• การเชื่อมโยงเครือขายระหวางภาคสหกรณ/กลุมเกษตรกร/เอกชน 
ทีมวิจยั ไดรวมกับเจาหนาที่สหกรณ เยีย่มชมกิจกรรมการดําเนนิงานของกลุมเกษตรใน

พื้นที่ เชน กลุมเกษตรกรวงัหามแห สหกรณการเกษตรวังหามแห จาํกัด กลุมเกษตรกรวังชะพลู  
และสหกรณภาคีเครือขาย อาทิเชน สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินขาณวุรลักษบุรี จํากัด สหกรณ
นิคมนครชุม  เพื่อตรวจเยีย่มและรับทราบปญหา เพื่อกําหนดแนวทางแกไขชวยเหลือ และใชเปน
ขอมูลในการบริหารจัดการธุรกิจเครือขายได   ตลอดทั้งการประสานกับสํานักงานเกษตรอําเภอ
ขาณุวรลักษบรีุ ในการนําทีมงานเรียนรูแปลงทดสอบของโครงการจัดระบบพเิศษเฉพาะพืน้ที่มนั
สําปะหลังในเขตตาํบลวังชะพลู เขตพื้นที่ใกลตําบลวังหามแห ซ่ึงเปนพืน้ที่ดําเนนิโครงการ   
นอกจากนั้นยงัไดประสานงานกับประธานเครือขายประชาคมตําบลวงัหามแห ถึงการจัดทํา
โครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลัง ซ่ึงไดรับการตอบรับและพรอมที่จะรวมเวทถีอดบทเรียนใน
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โอกาสตอไป  ตลอดจนการทําขอตกลงกับ ลานมันเอกชน สหกรณเครือขายพันธมิตร โรงงาน
อุตสาหกรรมผูใชมันเสนแปรรูป เพื่อเปนตลาดรองรับผลผลิตหัวมันสดและมันเสนแปรรูป 

 

• ตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังท่ีมีสหกรณเปนแมขาย 
จากการที่สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบรีุไดจัดตั้งศนูยสงเสริมการเพิ่มผลผลิต เพื่อ

ดําเนินงานแกไขปญหาผลผลิตต่ําและไมไดคุณภาพของเกษตรกรสมาชิก โดยศูนยสงเสริมเขาไปมี
บทบาทใหการสนับสนุนชวยเหลือสมาชิกในรูปแบบตางๆในขั้นตอนของการเพาะปลูกจนถึงการ
เก็บเกีย่วและการหาตลาดรองรับผลผลิตของสมาชิกตามรายละเอียดตัวแบบการเพาะปลูกที่มี
สหกรณเปนแมขายดังรูปภาพที่ 5 

 

• การพัฒนาฐานขอมูลธุรกิจ 
 ทีมวิจยัไดรวมกับฝายจัดการและคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณการเกษตรขาณวุร
ลักษบุรี จํากัด  และผูเกี่ยวของกับโครงการฯ ประชุมรวมกันในวันที ่ 6 มกราคม 2552 ณ หอง
ประชุมสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด เพื่อพจิารณาจดัทําฐานขอมลูสมาชิกพรอมรับ
สมัครสมาชิกผูปลูกมันที่สนใจเขารวมเปนสมาชิกนํารองในโครงการฯ   โดยสมาชิกดังกลาวจะมี
สิทธิในการรับขอมูลทางวิชาการ การศึกษาอบรมเกีย่วกับการเพาะปลูกมันสําปะหลัง การใชปุย 
การบํารุงรักษาดิน และอื่น ๆ จากนักวชิาการเกษตร/นักวิชาการสหกรณ /เกษตรกรผูชํานาญการ
ดานการปลูกมนัสําปะหลังหมอดินประจําตําบล/  ผานศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลงั
ของสหกรณ ซ่ึงไดผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณเรียบรอยแลวในวนั
เดียวกัน การพัฒนาฐานขอมูลการผลิตจะชวยใหสหกรณมีขอมูลในการตัดสนิใจ ตอรอง
ผลประโยชนตางๆกับ ภาคีเครือขายพันธมิตร ตลอดจนการนําไปใชในการวางแผนการรวบรวม
และแปรรูปมนัเสน เพื่อแกไขปญหาการขาดทุนจากการดําเนินงาน และเปนการบริหารความเสี่ยง
ของสหกรณเองอีกดวย 
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ขั้นตอนการปลูกมันสําปะหลัง                                                 บทบาทของศูนยสงเสริมฯ 

 

ภาพที่ 5 ตวัแบบการเพาะปลูกมันสําปะหลังที่มีสหกรณเปนแมขาย 

 

1.การเตรียมดนิ 

2. การเตรียมทอนพันธุ 

3. การปลูก 

4. การดูแลรักษา 

5. การเก็บเกีย่ว 

1. ตรวจสภาพดิน 

2. แนะนําการเตรียมแปลง

1. แนะนําพันธุมัน

2. จัดหาแหลงพันธุมัน

1. แนะนําวิธีการปลูก 

2. แนะนําระยะการ

การใหความรู 
- การจัดการดานวัชพืช 
- การใชปุย 
- การจัดการดานแมลงศัตรูพชื 
- การจัดการเรื่องโรคพืช 

1.แนะนําขั้นตอนและวิธีการเก็บ

2. จัดหาและแนะนําดานการตลาด 
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ตารางที่ 2 บทบาทของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร 

 

บทบาทของศนูย รายละเอียดของงาน 

1. การตรวจสภาพดิน การเตรียมดิน: 

1. ตรวจสภาพความเปนกรด-ดางของดิน 

-กรดรุนแรง คา pH < 4. 5 

-กรดจดั  คา pH   5.1- 5.5 

-กรดปานกลาง คา pH   5.6 - 6.0 

-กรดเล็กนอย คา pH   6.1- 6.5 

-คาปานกลาง คา pH   6.6 - 7.3 

- ดาง  คา  pH 7.4 - 8.4 

2. ตรวจธาตุอาหาร ในดิน (ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, แคลเซียม) 
3. ตรวจระดับความอุดมสมบูรณของดิน 

2. แนะนําการเตรียมแปลงปลูก 1. การไถระเบดิดินดาน (ผาลสาม 1 คร้ัง) 

2. การตากดิน 

3. การไถพรวน (ผาล 7) 
4. การยกรองปลูก 

3. การแนะนําพันธุมันสําปะหลัง การเตรียมทอนพันธุ: มันสําปะหลังเจริญเติบโตไดดีในดินรวน, รวน
ปน, ทราย หรือดินทราย 
พันธุท่ีนิยมปลูก: (1) ระยอง 5, (2) ระยอง 7, (3) ระยอง 9, (4) ระยอง 
72, (5) เกษตรศาสตร 50, (6) หวยบง 60, (7) หวยบง 80 

4.  การจัดหาแหลงพันธุ 1. สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง 

2. สํานักงานเกษตร 
3. กรมวิชาการเกษตร 
4. เกษตรกรผูประสบความสําเร็จ 

5. แนะนําวิธีการปลูก การปลูก: 

1. ฤดูกาลปลูก  - ตนฤดูฝน เดือน พ.ค.-มิ.ย.  
- ปลายฤดูฝน เดือน ต.ค.-ธ.ค. 

2. การปลูกทอนพันธุ: -ปลูกแบบตั้งตรง, -ปลูกแบบแนวนอน 
6. แนะนําระยะปลูก ระยะปลกูที่นยิมปลูกไดแก: 80×80, 100×100, 120×80 ซม. จํานวนตน 

1600×2500 ตน/ไร 
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บทบาทของศนูย รายละเอียดของงาน 

7. การจัดการดานวชัพืช การดูแลรักษา: 

1. การใชสารเคมีฉีดพน 

2. การใชรถไถระหวางรอง (แถกรอง) 
3. การใชจอบถากหลังจากแถกรอง 

8. การใชปุย 1. การใสปุยเคมี ใสเมื่อมันสําปะหลังมีอาย ุ1 เดือน 

2. การใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก  ปุยพืชสด 

9. การจัดการดานแมลงศัตรพูืช การปองกันกําจัดไรแดง: 

- หลีกเลี่ยงการปลูกมันสําปะหลังกระทบสภาพความแหงแลงใน
ขณะที่ตนยังเล็กอยู 
- เก็บสวนของพืชที่มีไรแดงอยูไปเผาทําลายทิ้ง 

- ใชสารฆาแมลง ไดแก ฟอรเมทธาเนท (formetanate) และไดโคฟอส
(dicofol) ฉีดพนตามคําแนะนําในฉลาก 

การปองกันกําจัดเพลี้ยแปงลาย: 

- ถาระบาดรุนแรง ใหใชสารฆาแมลง ไดแก โอเมทโธเอต (omethoate) 
หรือ มาลาไธออน (malathion) ฉีดพนตามคําแนะนําในฉลาก 

การปองกันกําจัดแมลงหวี่ขาว: 

-ใชสารฆาแมลง ไดแก โอเมโทเอต (omethoate) ฉีดพนตามคําแนะนํา
ในฉลาก 

10. การจัดการเรื่องโรคพืช โรคท่ีสําคัญในมันสําปะหลัง:โรคใบไหม 
การปองกันกําจัด:  
1.ใชพันธุระยอง 60 หรือระยอง 90 ซ่ึงตานทานโรคดีกวาพันธุระยอง 1 
2.ไมใชทอนพนัธุจากตนทีเ่ปนโรค 

11. แนะนําขั้นตอนและวิธีการเก็บ
เก่ียว 

การเก็บเกี่ยว:  
1. อายุการเก็บเกีย่วอายุไมต่ํากวา 8 เดือนแตอายุ 10-12 เดือน จะให
ผลผลิตและคุณภาพดีกวา 
2. ฤดูกาลเก็บเกีย่ว  การเก็บเกีย่วในชวงฤดแูลงหรืออากาศแหง
ติดตอกันโดยไมมีฝน หรือดนิมีความชื้นต่าํจะทําใหหวัมนัสําปะหลังมี
น้ํานอยมีเปอรเซ็นตเชื้อแปงสูง 
การเกบ็เกีย่ว ตองไมมีหิน ดนิ ทรายและเหงามันสําปะหลังปนเปอนใน
ผลผลิต 



 39 

บทบาทของศนูย รายละเอียดของงาน 

12. จัดหาและแนะนําดาน
การตลาด 

1. การขายหวัมันสด 
2. การขายในรปูแบบมันเสนสะอาด 

 

• การเพิ่มผลผลิตและมูลคาเพิ่มท่ีคาดวาจะไดรับจากการเพิ่มผลผลิต 
ทีมวิจยัไดรวมกับฝายจัดการ/คณะกรรมการ สงเสริมใหสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลังที่เขา

รวมโครงการ  ไดศึกษาเกีย่วกับการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตมัน/ไรใหสูงขึ้น โดยการใชปุย
ชีวภาพและน้ําสกัดจากมูลสุกร จากคณาจารยผูเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเครือขาย
ภาคีสหกรณขางเคียง อาทิเชน จากสหกรณนิคมนครชุม จํากัด สหกรณการเกษตรศรีมหาโพธิ์ จํากัด 
ซ่ึงรณรงคใหสมาชิกในสังกัดไดใชน้ําหมักมูลสุกร น้ําหมักชวีภาพ ฉีดพนเปนอาหารทางใบลดตน
การผลิต เพิ่มธาตุอาหารที่มันสําปะหลังตองการ เพิ่มผลผลิต/ไรเพิ่มมากขึ้น  และไดหัวมนัที่ดมีี
คุณภาพ    อีกทั้งเมื่อเก็บเกี่ยวไดแนะนําใหสมาชิกไดตัดรากเหงาและสิ่งเจือปนจําพวกดินและหนิ
ออกแยกออกไมปะปนกับหัวมันเมื่อนําสงจาํหนาย ก็จะทําใหไดราคาสูงขึ้น รวมทั้งวิธีการเพิม่
ผลผลิตตอไรที่สูงขึ้นดวย รองศาสตราจารย ดร.วจิารณ   วิชชุกจิ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร 
ภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกลาวไวในบทความเรื่อง “เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
มันสําปะหลังตอไร”  ซ่ึงเกษตรกรหรือผูประกอบการจะตองตระหนักก็คือ ทําอยางไรจึงจะเพิม่
ผลผลิตตอไปของมนัสําปะหลังใหสูงขึ้น ซ่ึงจะเปนแนวทางที่ยั่งยืนที่จะทําใหตลาดมีหัวมนัสด
พอเพียง และเกษตรกรไดกําไรจากการปลกูเพิ่มขึ้นดวย ซ่ึงผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงเกิดจาก เกษตรกร
ปลูกดวยมันสาํปะหลังพันธุดี มีวิธีการปลูกที่ถูกตองมีการวางแผนการปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล 
มีการปรับปรุงบํารุงดินเพิ่มผลผลิตและรักษาระดับผลผลิตแบบยั่งยนื  มีการจัดระยะการปลกูที่
เหมาะสม การกําจัดวัชพืช การใชปุยอินทรยี/เคมี ปุยทางใบ ปุยรองพื้นกอนปลูก การยกรอง พรวน
ดิน    การใหน้ําที่พอเพยีง ดวยระบบฉีดพนและน้ําหยด รวมถึงการเก็บเกีย่ว (รายงานประจําป 2550 
สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลัง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) และการสงเสริมใหสมาชิกทําการ
แปรรูปหัวมนัสดใหเปนมันเสนสะอาดเพื่อทําใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มแกผลผลิตทําใหสมาชิกขาย
ผลผลิตไดในราคาที่สูงขึ้น สวนผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการที่เกษตรสมาชกิของสหกรณ
หันมาเพาะปลกูตามแนวทางของศูนยสงเสริมฯ นั้นสามารถประมาณการผลตอบแทนโดยการ
เปรียบเทียบกบัวิธีการแบบเดิมคือ ตนทุนการผลิตรวมแบบเดิม 3,295 บาทตอไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 
3,500 กิโลกรัมตอไร ในขณะทีก่ระบวนกรผลิตวิธีการใหม (น้าํหมักชีวภาพ) มีตนทุนการผลิตรวม 
3,400บาทตอไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 7500 กิโลกรัมตอไร และเมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทน (รายไดหกั
ตนทุนรวม) ที่ราคาผลผลิตหัวมันสด 1.50 บาทตอกิโลกรัม วิธีการแบบใหมไดผลตอบแทน 7,100 
บาทตอไร  วิธีแบบเดิมไดผลตอบแทน 1,955 บาทตอไร ซ่ึงผลตอบแทนดวยกระบวนการผลิตดวย
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น้ําหมักชวีภาพจะไดผลตอบแทนสูงกวา 5,145 บาทตอไร  สหกรณการเกษตรขาณวุรลักษบุรีนั้นมี
เกษตรกรสมาชิกผูเพาะปลูกมันทั้งสิ้น 560 รายมีพื้นทีเ่พาะปลูกรวมประมาณ 18,400 ไร เฉลี่ยราย
ละ 32.85 ไร  และเมื่อประมาณการเปนผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการที่เกษตรกรสมาชิกเปลี่ยน
รูปแบบการเพาะปลูกแบบเดมิมาใชวิธีการผลิตแบบใหม จะทําใหรายไดหลังหักตนทนุการผลิตรวม
ของเกษตรสมาชิกของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรีเพิ่มขึ้นประมาณ 94,668,000 บาทหรือ
เฉลี่ยประมาณ 169,050 บาทตอราย (รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบกระบวนการและตนทนุการ
ผลิต) 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกระบวนการผลิตและตนทุนการผลิต 
 

กระบวนการผลิต แบบเดิม แบบใหม 

คาปรับพืน้ท่ี (ผาล 3) 1 คร้ัง 230 - 

คาปรับพืน้ท่ี (ผาล 7) 1 คร้ัง 200 200 

คายกรอง 150 150 

คาทอนพันธุ 200 200 

คาจางปลูก 230 230 

คาทํารุน 50 - 

คาปุย 660 - 

คาน้ําหมักชีวภาพ - 450 

คากําจัดวัชพืช 400 120 

คารถขุดผลผลิต 300 300 

คาแรงขนหัวมัน 0.15 บาท/ก.ก. 525 1050 

คารถบรรทุก 0.1 บาท/ก.ก. 350 700 

รวมตนทุน 3,295 3,400 

ผลผลิตเฉล่ีย 3,500 7,000 

ราคาขายผลผลิต 1.5 บาท/ก.ก. 1.5 บาท/ก.ก. 

รายได 5,250 10,500 

ผลตอบแทน (กําไร) 1,955 7,100 
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• การพัฒนาธุรกิจภายใตหวงโซอุปทาน 
ทีมวิจยัไดรวมกับฝายจัดการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และผูเกีย่วของใน

โครงการไดวางแผนเครือขายการพัฒนาธุรกิจภายใตหวงโซอุปทานรวมกัน    ณ  หองประชมุ
สํานักงานสหกรณฯ เมื่อวนัที่  26 มกราคม 2552  โดยกําหนดแผนทศิทางเครือขาย   พรอมกําหนด
แผนที่กลยุทธเครือขาย  ภายใตกระบวนการดานบริหารจัดการ  กระบวนการดานบริการลูกคา 
กระบวนการดานนวัตกรรมเทคโนโลยี และการตอบสนองตอผลประโยชนของสงัคมโดยรวม 
พรอมทั้งการกาํหนดรางระเบียบอันเกีย่วกบัการรวบรวมผลผลิตดานการเกษตรของเกษตรกร
สมาชิก การทําขอตกลงในการสรางความรวมมือทางการคากับหนวยงานภายนอก เพื่อกําหนดถือ
ใชรวมกนัใหสอดคลองกับธุรกิจภายใตหวงโซอุปทานดังกลาวอีกดวย  
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บทที่ 5 
บทสรุปขอคนพบ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และทศิทางการดาํเนินงาน

เครือขายในอนาคต 
 
จากผลการดําเนินงานเครือขายของทีมวิจยัที่เร่ิมตนจากกระบวนการของการจัดประชมุ

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและลงพื้นที่ประชุมรวมกับสหกรณภาคีพนัธมิตรเครือขายมันสําปะหลัง
ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน เกษตรกรสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลัง หนวยงานราชการ นักวิชาการ
เกษตร เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ และผูที่เกี่ยวของตางๆในพื้นที่เปาหมายของการดําเนินโครงการ  
ตลอดจนการดาํเนินงานของเครือขายธุรกิจมันสําปะหลัง สามารถสรุปประเด็นขอคนพบ ปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ และทิศทางการดําเนินงานเครือขายในอนาคต  ดังนี ้

 
1. การแกไขปญหาการผลิตตนน้ํา โดยการใหสหกรณการเกษตรขาณวุรลักษบุรี จํากัด  

จัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตมันการเกษตร (สําปะหลัง) เพื่อใหบริการดาน
วิชาการตาง ๆ เคลื่อนที่แกสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไป โดยการจัดทําโครงการสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลังขึ้น แลวรับสมัครสมาชิกสหกรณผูปลูกมันสําปะหลังที่สนใจเขารวมโครงการ 
เพื่อจัดฝกอบรมและใหความรูดานการเพาะปลูก การปรับปรุงบํารุงพนัธุ การใชปุยอยางถูกวิธี  การใช
ปุยน้าํชวีภาพ น้ําหมักมูลสุกรทางใบและโคนตน  รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการดแูลรักษา จนถึงการ
ขุดจําหนาย  โดยสหกรณจะไดประสานงานกับศนูยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สํานักงาน
เกษตรอําเภอ   เกษตรจังหวดั  สํานักงานสหกรณจังหวดั สถานีพัฒนาที่ดิน   และผูเชี่ยวชาญสาขา
ตาง ๆ เพื่อจดัเจาหนาที่/นกัวิชาการ ที่มคีวามรูดานการเกษตร เร่ืองดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุง
พันธ เปนตน มาใหคําแนะนําปรึกษา โดยใชสถานที่จัดตั้งศนูยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลัง  ที่สํานักงานสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร ใหเปนแหลง
ศกึษาหาความรูและพบปะของผูเขารวมโครงการและผูสนใจทัว่ไป โดยมีพนักงานสหกรณผูมีพืน้
ฐานความรูดานการเกษตรและทีมนักวิชาการ ทําหนาที่ปฏิบัติงานประจําหนวยสงเสริมฯและทํา
หนาที่ปฏิบัติงานเคลื่อนที่ในการแนะนําใหความรูดานวิชาการ/การแกไขปญหาการเพาะปลูกและการ
เพิ่มผลผลิตในพืชเกษตรโดยเฉพาะมนัสําปะหลัง  ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหมของการดาํเนินงานเชิงรุก
ของสหกรณการเกษตร ที่มีโครงสรางและที่มาของศูนยสงเสริมฯดังนี ้

 

 



 43 

 
 

ภาพที่ 6 โครงสรางศูนยสงเสริมการเพาะผลผลิตและคุณภาพผลผลิตการเกษตร 

 
ศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพผลผลิตมันสําปะหลังดังกลาว จะเปนหนวยงาน

ในการขับเคลือ่นตัวแบบการทําไรสําปะหลังที่มีสหกรณการเกษตรเปนแมขายในการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกระบวนการตนน้าํในหวงโซ
อุปทานของธุรกิจมันสําปะหลัง  

 

สมาชิกสหกรณ สมาชิกสหกรณ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

พิจารณาแตงตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินงานศูนยสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพผลิตผลมันสําปะหลัง 

จัดจาง 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 
ปฏิบตัิงานประจําศนยสงเสริมฯ 

รวบรวมองค
ความความรู 

การถายทอด
ความรู 

จัดโมบาย
คลีนิค 

ประชาสัมพนัธ ประสานงาน
หนวยงานตางๆ
ท่ีเก่ียวของ 

สมาชิกสหกรณ 
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แตอยางไรก็ตามในดานการสรางตัวแบบทําไรมันสําปะหลัง ซ่ึงประกอบดวยการใชและ
การใหบริการศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังที่ไมตอเนื่องและขาดผูรับผิดชอบโดยตรง 
ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนย ฯ  การขาดความหลากหลายของการรวบรวมองคความรู จาก
แหลงตางๆ การประสานงานที่ไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การถายทอดที่ยงัไมตรงประเด็น 
การขาดการสรุปผลจากแบบใบรับสมัครเกษตรกรสมาชิกในแตละหวัขอที่ตองการใหชวยเหลือเพื่อ
นําไปใชในการวางแผนการใหบริการ การขาดความตอเนื่องในการใหบริการ/การประชาสัมพันธ
กิจกรรมโครงการฯ การสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรสมาชิก  
ปจจัยตางๆ เหลานี้จะทําใหตัวแบบการทําไรสําปะหลังที่มีสหกรณการเกษตรเปนแมขายไมประสบ
ความสําเร็จ 

 
แนวทางในการบริหารจัดการศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันและคณุภาพผลผลิตมัน

สําปะหลังนั้น จําเปนอยางยิง่ที่จะตองสรางการมีสวนจากเกษตรกรสมาชิกเพื่อใหการดําเนินนัน้เกดิ
จากการกระบวนการคิดริเร่ิมจากตวัแทนสมาชิก ผานการประชมุวางแผนงาน การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนยฯ การสนับสนุนจากฝายบริหารและฝายจัดการ
ของสหกรณในการเชื่อมประสานหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอกองคการสหกรณ   และการ
ส่ือสารประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพจากชองทางปากตอปากของสมาชิก  
  

ในสวนนโยบายการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐนัน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงาน
ตางๆที่ทําหนาสงเสริมการสหกรณ ควรจะตองใหความสําคัญกับการรวมมือกันประกอบอาชีพทํา
กิน ในเรื่องของการจัดการความรู ที่เปนเครื่องมือสําคัญและเปนปจจยัที่ชวยพัฒนาทกัษะ ความสมา
รถในการผลิตของสมาชิก ตามเจตนารมณที่สําคัญของการสหกรณ มิใชเพยีงใหความสําคญักับ
แนวคดิเรื่องของการระดมทนุเพียงอยางเดยีว ที่ผานมาภาครัฐมักจะใหความชวยเหลือสนับสนุน
ปจจัยดานทุนเปนสําคัญ เชน แหลงเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตเปนตน ถึงแมววาหนาที่
ทําการผลิตจะเปนความรับผิดชอบของเกษตรกรโดยตรงก็ตาม แตภาครัฐก็ไมควรจะละเลยการ
พัฒนาทักษะ ความสามารถของปจจัยดานแรงงาน   ภาครัฐสามารถสงเสริมในเรื่องของการจัดการ
ความรูเชิงรุก ในรูปแบบตางๆ ผานการรวบกลุมกันของเกษตรกรทั้งที่เปนนิติบุคคลและไมเปนนติิ
บุคคล เฉกเชนการจัดการความรูของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพผลผลิตการเกษตร 
ของสหกรณการเกษตรขาณวุรลักษบุรี อันจะทําใหเกษตรกรไทยมีความรู ความสามารถ ในการ
แขงขันกับนานาอารยะประเทศได 
 

2. การแกไขปญหาดานการรวบรวมผลผลิตและการแปรรปูผลผลิต ซ่ึงเปน
กระบวนการกลางน้ําในหวงโซอุปทานของธุรกิจมันสําปะหลัง จากการดําเนินงานที่ผานมาชอง
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สหกรณนัน้  สหกรณฯ มีปญหาในเรื่องของการใชประโยชนในตลาดกลาง (สาขา 2) ไมเต็มที่  ยัง
ไมมีผูปฏิบัติรับผิดชอบโดยตรง อีกทั้งการแปรรูปผลผลิตหัวมันสดเปนมันเสนที่ผานมา ยังไมได
มาตรฐาน ขาดการวางแผนในการรวบรวมและแปรรูปผลผลิต  มีผลทําใหสหกรณการเกษตร
ขาณุวรลักษบรีุประสบกับการขาดทุในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตในปที่ผานมา รวมทั้ง การ
กําหนดมาตรฐานการรวบรวม  การมีสวนรวมของคณะกรรมการและบุคลากรดานการตลาด 
รวมทั้งการรับฟงความคิดเหน็/ขอเสนอแนะจากสมาชิก  

  
ในสวนของแนวทางแกไขนั้น  สหกรณตองเรงดําเนินการตามตัวแบบและรูปแบบ

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการจัดการเสวนาแลกเลี่ยนเรียนรูตามกระบวนการของการดําเนินงานวจิยั 
ก็คือ การจัดทาํขอตกลงเพื่อการรวบรวมผลผลิตที่มุงสรางประโยชนรวมกันของทุกฝาย อันจะทําให
เกษตรสมาชิกไดรับความเปนธรรมจากการคา และเอกชนไดรับผลผลิตที่มีคุณภาพ  การจัดทาํ
ฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกเพื่อนําไปใชวางแผนในการรวบรวมและแปรรูปของสหกรณ  อีกทั้ง
ตองเรงศึกษาและดําเนนิการในเรื่องตางๆ อันเกี่ยวกับการแปรรูปมันเสนฯ อยางเรงดวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปรบัปรุงการยกระดับคุณภาพการผลิต และการขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตมันเสนสะอาดเพื่อ
ทําใหเกิดการยอมรับจากพันธมิตรการคาภายใตกรอบแผนปฏิบัติงานทีก่ําหนดขึ้นจากแผนงานใน
กระบวนการวจิัยการศกึษาดงูานจากแหลงผลิตที่ประสบผลสําเร็จ เปนตน 

 
การดําเนนินโยบายของภาครัฐเพื่อแกไขปญหาดังกลาวนั้น ก็ถือวาประสบความสําเร็จได

ในระดบัหนึ่ง ในการสงเสริมผูประกอบการใหเปนผูผลิตมันเสนสะอาด แตในธุรกิจรวบรวมของ
สหกรณ ภาครัฐไดมีนโยบายชวยในระยะสั้นจากโครงการรับจํานํา และการประกนัราคาผลผลิต ที่
เปนการแกไขปญหาในระยะสั้นเทานัน้ ไมสามารถแกไขปญหาในระยะยาวได  จากการวิจัยและ
การศึกษาขอมลูในชุดโครงการนี้ทําใหพบวา การแกไขปญหาในระยะยาวและยั่งยนืนั้น สามารถ
ดําเนินการไดโดยแนวทางของการทําธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสหกรณการเกษตร ซ่ึง
ภาครัฐจะตองเขาไปชวยเหลือสนับสนุนโดยตรงในการพัฒนารูปแบบของการบริหารจัดการใน
ธุรกิจดังกลาวใหมีรูปแบบ และระบบการจัดการคุณภาพการแปรรูปเชนเดียวกับองคกรธุรกิจทั่วไป 
ตลอดจนการวางแผนงานในการรวบรวมและแปรรูป กลาวคือ ถาสหกรณการเกษตรสามารถแปร
รูปเปนมันเสนสะอาดไดและ สามารถจําหนายไปยังผูใชในอุตสาหกรรมปลายน้ําโดยตรงซึ่งเปน
การสรางมูลคาเพิ่มแกธุรกจิ ทําใหสหกรณมีกําไร และสามารถรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกไดในราคา
ที่สมาชิกเต็มใจเสนอขาย และสรางความพึงพอใจแกสมาชิกและเกษตรรายอื่นๆ อีกดวย ในสวน
การชวยเหลือโดยตรงที่ไดกลาวมาแลวในขางตนนั้น ภาครัฐสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถจากภาครัฐและเอกชนในหนวยงานตางๆ เขามาเปนทีมในการพัฒนาการบริหารใหแก
สหกรณ หรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการ เพื่อที่จะ
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ทําใหสหกรณบรรลุเปาหมายในการดําเนนิธุรกิจรวบรวมและแปรรูป  ซ่ึงจะเปนการแกไขปญหาได
ในระยะยาว  และยั่งยืน  
   

3. การแกไขปญหาในการจัดสรรผลผลิตแปรรูป จากมันสําปะหลัง ก็คือ มันอัดเม็ด 
มันเสนแปรรปู แปงมัน   เนื่องจากในอุตสาหกรรมขั้นปลายน้ําในหวงโซอุปทานของธุรกิจมัน
สําปะหลังนั้น มีเปาหมายปลายทาง อยูที่สามทางเลือก คือ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว 
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมการผลติสินคาอื่นๆ และในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้
พบวา ไมเปนปญหาที่สําคัญมากเทากับในสองประเดน็แรกที่ไดกลาวมาแลว สาเหตุจากความ
ตองการใชผลผลิตแปรรูปจากมันสําปะหลังนั้นมีมากเกินกวากําลังการผลิตภายในประเทศ  และ
สหกรณเองกส็ามารถสรางพันธมิตรการคากับผูใชผลผลิตแปรรูปไดอยูแลวไมยากนัก    ซ่ึงการ
แกไขนัน้ตองแกไขปญหาทีด่านอุปทานเปนหลักเสียกอน ก็คือประเดน็ปญหาในสองขอแรกนั่นเอง 
ในสวนของภาครัฐก็ควรจะทาํความเขาใจ และศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องแนวคดิของการจัดสรร
ทรัพยากรที่มอียูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนมากที่สุดแกสังคม และประเทศชาต ิ โดยศึกษาถึง
รูปแบบของการจัดสรร ไปยังอุตสาหกรรมตางๆ ภายในประเทศที่ไดกลาวมาแลวในขางตน รวมถึง
การจัดสรรไปเพื่อการสงออก วาแนวทางการจัดสรรแบบใด จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งดาน
มูลคาและคุณคาแกสังคม การศึกษาในรูปแบบนี้จะเปนการศกึษาเพื่ออนาคต   ในการที่รัฐสามารถ
นําผลการศึกษาไปกําหนด นโยบาย และมาตรการตางๆ เพื่อเปนกฎเกณฑ กติกา ใหผูที่เกีย่วของ
ปฏิบัติตาม หรือเปนมาตรการการจูงใจ ใหผูประกอบการรวมมือดาํเนินการ เพือ่ประโยชนของ
ประเทศชาติตอไป 

 
4. การแกไขปญหาในโครงสรางพื้นฐานอืน่ๆ เชน การพัฒนาแหลงน้ํา จากผลของการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู  พบวา ปญหาสําคัญอกีประการหนึง่คือ การขาดแคลนแหลงน้ํา สําหรับหลอเล้ียงพื้นที่
ปลูกมันสําปะหลัง เกษตรกรสมาชิกสหกรณผูปลูกมัน มีความประสงคจะขอรับความชวยเหลือจาก
หนวยงาน หรือองคกรในพื้นที่ที่เกีย่วของ ดวยการขอการสนับสนุนใหมีการขุดสระน้าํขนาดเลก็ 
ขนาด 1,250 ลูกบาศกเมตร เพื่อกกัเก็บน้าํไวใชการเกษตร สําหรับใหน้ําตนพนัธุมันและผสมฉีดน้ําหมกั
มูลสุกร เพื่อใหอาหารทางใบแกตนมันสาํปะหลัง  ซ่ึงเปนการเพิ่มผลผลิตตอไรในพื้นที่ใหสูงขึ้น
ตามลําดับ โดยผูบริหารของสหกรณจะไดนําเสนอแผนงานและโครงการดังกลาวตอองคการบริหาร
สวนตําบลวังหามแห    เพื่อบรรจุในแผนการใหความชวยเหลือดานแหลงน้าํแกเกษตรกรในพื้นที ่
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สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากดั.   2552.  รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2552. 
              จังหวดักําแพงเพชร.  (รายงานกิจการประจําปสหกรณ). 
 สหกรณการเกษตรขาณวุรลักษบุรี จํากัด.  2552.   ประวัติสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด. 
 จังหวดักาํแพงเพชร.  (เอกสารเผยแพร). 
องคการบรหิารสวนจังหวดักาํแพงเพชร.  2547.   ขอมูลจังหวัดกําแพงเพชร.  จงัหวดั กาํแพงเพชร. 
องคการบรหิารสวนจังหวดักาํแพงเพชร.  2552.   ยุทธศาสตรการพฒันาจงัหวัดกําแพงเพชร.  จงัหวดั 
 กําแพงเพชร. 
อําพล  เนื้อไม.  2548.    การมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ของสหกรณ 
             นิคมนครชุม จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร.  จังหวดันนทบุรี : วทิยานิพนธปริญญาโท,      
             มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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ภาคผนวก 
 

• ภาคผนวกที่ 1 : ตารางแผนการดําเนินงานและตารางแผนปฏิบตัิงาน 

• ภาคผนวกที่ 2 : ภาพกิจกรรมโครงการวจัิย 

• ภาคผนวกที่ 3 : เอกสารที่ใชในกระบวนการวิจัย 
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ภาคผนวกที่ 1 
ตารางที่ 1 แผนการทํางาน (แผนการวิจัย 12 เดือน) 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อ
สรางความเขาใจ อาทิ เรื่องเครือขายคุณคา การเชื่อมโยง
เครือขายภายใตโซอุปทาน ฯลฯ 
                                     ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา 

  
 
 
 

          

2. การประสานงานผูเกี่ยวของกับโครงการวิจัยเพื่อ
จัดทําขอตกลงรวมกัน 
                                      ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา 

            

3. การดําเนินการตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังและ
การขยายผลสูกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการภายใต
ผูเช่ียวชาญการปลูกมันสําปะหลัง 
                                     ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา 

            

4. การจัดทําฐานขอมูลการผลิตของเครือขายฯ 
                                     ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา 

            

5. การวางแผนเครือขายฯประกอบดวยการจัดทําแผนที่
กลยุทธเครือขายฯ และการจัดทําแผนธุรกิจเครือขาย 
ระบบบริหารจัดการ ระเบียบ ฯลฯ 
                                     ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา 

            

6. การจัดทํารายงานความกาวหนา 
                                     ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา 

     
 

       

7. การเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูนักวิจัย 
                                     ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

       

8. การดําเนินการตามแผนธุรกิจเครือขาย 
                                      ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา 

    
 

        

9. การจัดเวทีถอดบทเรียน-ประเมินผล 
                                     ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา 

            

10. การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
                                      ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา 
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ตารางที่ 2 การปฏิบตัิงานตามโครงการฯ คร้ังท่ี 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552) 
ลําดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ว.ด.ป. สถานที่ ผลลัพธท่ีได 

1. เขารวมประชุมกับ 
ผูบริหารงานสหกรณฯ 
เพื่อแจงหัวขอโครงการ 
วิจัยและแนวทางการ 
ดําเนินการ/แผนงานวิจัย 

คณะกรรมการ/ 
ฝายจัดการสหกรณ 
การเกษตรขาณุ 
วรลักษบุรี จํากัด 

  4/10/51 
 

หองประชุมสหกรณ 
การ เกษตรขาณุ วร
ลักษ 
บุ รี  จํ า กั ด  ต .สล ก
บาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กําแพงเพชร 

คณะกรรมการ 
ฝายจัดการ 
ไดทราบเรื่อง 
และแนวทาง 
การศึกษาวิจัย 

2. รวมประชุมคณะ 
กรรมการและพนักงาน 
 สกก.ขาณุฯ จํากัด 
เพื่อกําหนดแนวทาง 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรูแกผูเกี่ยวของ 

คณะกรรมการ/ 
พนักงานสหกรณ 
การเกษตรขาณุ 
วรลักษบุรี จํากัด 

14/10/51 
 

หองประชุม สหกรณ 
การ เกษตรขาณุ วร
ลักษบุรีจํากัด  ต.สลก
บาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กําแพงเพชร 

ไดแจงแนวทาง 
การกําหนดจัด 
เวทีประชุม 
เสวนาแลก 
เปลี่ยนเรียนรู 
ตามโครงการฯ 

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ร ะ ห ว า ง ที ม วิ จั ย ใ น
โครงการกับสหกรณที่
รวม ภาคี เครือขายและ
ผูประกอบการลานมัน
ภายใตโครงการเชื่อมโยง
เ ค รื อ ข า ย ธุ ร กิ จ มั น
สํ าปะหลั ง ในจั งห วั ด
กําแพงเพชร  

ผูจัดการสหกรณ 
คณะกรรมก า ร /
สมาชิกผูปลูกมัน 
ผูประกอบการ 
ลานมันเอกชน/โรง
แปงมัน/หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ/
ผูสนใจ(50 คน) 

30/10/51 
 

หองประชุม สหกรณ 
การเกษตรขาณุวรลักษ
บุรี จํากัด  ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กําแพงเพชร 

ทราบแนวทาง 
วัตถุประสงค 
และทิศทางการ
วิจัยของโครงการ 
เ ส ว น า ห า
ประเด็นปญหา
พรอมกํ าหนด
แผน/การแกไข 

4. ลงพื้นที่ในเขตแดน 
ดําเนินงานของสหกรณ 
ประชุมสมาชิกผูปลูก 
มันสําปะหลังในพื้นที่ 
ต .วังหามแห  อ .ขาณุวร
ลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 

สมาชิกผูปลูก 
มันสํ าปะหลังใน
พ้ืนที่ ต.วังหามแห
และตําบลใกลเคียง 
 

10/11/51 
 

หองประชุมตลาดกลาง 
เพื่อรวบรวมผลผลิต
ก า ร กษตรสหกรณ 
(สาขา   2)  บานวังหัว
แหวน  
ต.วังหามแห  
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กําแพงเพชร 

แจงแนวทาง 
การดําเนิน 
โครงการและ 
รับทราบปญหา 
แนวทางแกไข 
รวมกัน 
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ลําดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ว.ด.ป. สถานที่ ผลลัพธท่ีได 
5. ลงพื้นที่เพื่อรวมประชุม 

คณะกรรมการ และ 
สมาชิกผูปลูกมัน สกก. 
ปฏิรูปที่ดินขาณุฯ 
ต.ปางมะคา อ.ขาณุ 

ฝายจัดการ/คณะ 
กรรมการ และ 
สมาชิกผูปลูก 
มันสําปะหลังของ 
สกก.ปฏิรูปขาณุฯ 

30/11/51 
 

หองประชุมสหกรณ 
สนง.สกก.ปฏิรูปที่ดิน 
ขาณุฯ จํากัด  ต.ปาง
มะคา อ.ขาณุฯ 
จ.กําแพงเพชร 

แจงแนวทาง 
การดําเนิน 
โครงการและ 
แนวทางแกไข 
รวมกัน 

6. 
 

การประสานงาน 
ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
วิจัยเพื่อจัดทําขอตกลง 
รวมกัน 

ฝายจัดการ/คณะ 
กรรมการ สกก. 
ขาณุฯ และสกก. 
ปฎิรูปที่ดินขาณุฯ 

9/12/51 
 

สนง.สกก.ขาณุฯ และ 
สนง.สกก.ปฏิรูปที่ดิน 
ขาณุฯ จํากัด  
จ.กําแพงเพชร 

ประสานขอมูล 
แนวทางการ 
จัดทําขอตกลง 
รวมกัน 

7. การดําเนินตัวแบบการ 
ทําไรมันสําปะหลังและ 
การขยายผลสูกลุม 
เกษตรกรที่เขารวม 
โครงการภายใตผู 
เช่ียวชาญการปลูก 
มันสําปะหลัง 

ฝายจัดการ และ 
กรรมการสหกรณ 
ผูจัดการโรงแปง 
มันธนวัฒนพืชผล 
ในพื้นที่ตําบล 
ปางมะคา อ.ขาณุ 
จ.กําแพงเพชร 

28/12/51 
 

สนง.สกก.ขาณุฯ 
สนง.สกก.ปฏิรูปที่ดิน 
ขาณุฯ จํากัด และหอง 
รับรองโรงงานผลิต 
แปงมันสําปะหลัง 
ธนวัฒนพืชผล ตําบล 
ปางมะคา อ.ขาณุฯ 

หารือรวมและ 
ศึกษาแนวทาง 
การจัดทํา 
ขอตกลงรวม 
เกี่ยวกับการ 
รับซื้อผลผลิต 
หัวมันสด 

8. การจัดทําฐานขอมูล 
การผลิตของเครือขาย 
คุณคามันสําปะหลัง 
จังหวัดกําแพงเพชร 

ฝายจัดการ/คณะ 
กรรมการ สหกรณ 
ผูประกอบการ/ 
ลานมัน/โรงแปง 
และหนวยงานฯ 

6/1/52 ห อ ง ป ร ะ ชุ ม 
สํานักงาน 
สหกรณการเกษตรขาณุ 
วรลักษบุรี ต. สลกบาตร 
อ.ขาณุฯ จ.กําแพงเพชร 

รวมจัดทําฐาน 
ขอมูลการผลิต 
แ ล ะ แ จ ง ร า ง
บันทึกขอตกลง 
รวมกัน 

9. การวางแผนเครือขายฯ 
ประกอบดวยการจัดทํา 
แผนที่กลยุทธเครือขาย 
คุณคามันสําปะหลัง 
พรอมกําหนดระเบียบ 
เพื่อใชรวมกัน 

ฝายจัดการ/คณะ 
กรรมการ สหกรณ 
การเกษตรขาณุ 
วรลักษบุรี  จํากัด 
และผูเกี่ยวของกับ 
โครงการฯ 

26/1/52  
 

ห อ ง ป ร ะ ชุ ม 
สํานักงาน 
สหกรณการเกษตรขาณุ 
วรลักษบุรี ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุฯ จ.กําแพงเพชร 

กําหนดแผน 
เครือขายฯ 
รวมกันพรอม 
กําหนดแผนที่ 
กลยุทธเครือขาย/ 
ระเบียบ 

10. การวางแผนระบบการ 
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ต า ม
กิจกรรมในโครงการ  
พรอมนําเสนอตอที่ 
ประชุมคณะกรรมการ 
 

ฝายจัดการ /คณะ 
กรรมการดําเนินการ/ 
ที่ปรึกษา/ ผูตรวจ 
กิจการ/สหกรณ/ 
เจาหนาที่สงเสริม 
สหกรณ 

13/2/52 
 

หองประชุมสํานักงาน 
สหกรณการเกษตร
ขาณุ 
วรลักษบุรี จํากัด 
ต.สลกบาตร อ.ขาณุฯ 
จ.กําแพงเพชร 

กําหนดแนวทาง 
การบริหาร 
จัดการ ระเบียบ 
วิธีปฏิบัติพรอม 
นําเสนอบรรจุ 
ในวาระประชุม 
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ลําดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ว.ด.ป. สถานที่ ผลลัพธท่ีได 
11. การจัดทํารายงาน 

ความกาวหนาในพื้นที่ 
ดําเนินโครงการเครือขาย 
คุณคามันสําปะหลัง 
จังหวัดกําแพงเพชร 

ประชาคม  ต . วั ง
หามแห/ กํานัน 
ผูใหญบาน  ต .บอ
ถํ้าอบต.วังหามแห 
สหกรณเครือขายและ
สนง. เกษตร อ.ขาณุฯ 

16/2/52  
 

ประชาคม ต . วังหาม
แห 
หองประชุมต.บอถํ้า 
อบต.วังหามแห 
สหกรณเครือขายและ 
สนง . เกษตรอํ า เภอ
ขาณุฯ 

แจงแนวทาง 
พรอมรายงาน 
ความกาวหนา 
ตอที่ประชุม 
เพื่อบรรจุวาระ 
 

12. ประสานงานกับภาคี 
เ ค รื อ ข า ย ส ห ก ร ณ  
(สหกรณ 
นิคมนครชุม จํากัด) 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(สนง.เกษตรอําเภอขาณุ
ฯ) 

ผูบริหารสหกรณ 
นิคมนครชุม จํากัด 
และเกษตรอําเภอ 
ขาณุวรลักษบุรี  

23/2/52  
 

สหกรณนิคมนครชุม 
จํากัด อ.เมือง และ 
สนง.เกษตรอําเภอ 
ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กําแพงเพชร 

แจงประสาน 
แนวทางการ 
ดําเนินกิจกรรม 
ตามแผนงาน 
เครือขายฯ 

13. รวมประชุมคณะกรรม 
การดําเนินการ และรวม 
พิธีเปดที่ทําการ “คลีนิค 
สหกรณ”  

ผูบริหารสหกรณ 
/ฝายจัดการ สกก. 
ขาณุวรลักษบุรี 
จํากัด อ.ขาณุฯ  
จ.กําแพงเพชร 

13/3/52 
 

หองประชุมสํานักงาน 
สหกรณการเกษตร 
ขาณุวรลักษบุรี จํากัด 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กําแพงเพชร 

กําหนดกิจกรรม 
ร ว ม ต า ม
รูปแบบ 
โครงการ 
เครือขายคุณคา 
มันสําปะหลัง 
และรวมพิธีเปด
ปาย “คลีนิค 
สหกรณ”  

14. ร า ย ง า น ผ ล ต อ ที ม ที่
ปรึกษา 
การวิจัยฯ 

ทีมวิจัยเครือขาย 
 

27/2/52 
 

หองประชุม  
ม.เกษตรศาสตร 
บางเขน กรุงเทพฯ 

นํ า เ ส น อ
รูปแบบ 
โครงการพรอม
รับคําแนะนํา 
ในเบื้องตน 

15. รายงานวิจัย (ครั้งที่ 1) ทีมวิจัยเครือขาย 
 

25-26/3/52 
 

หองประชุม 
ม.เกษตรศาสตร 
บางเขน  กรุงเทพฯ 

นําเสนอผลการ 
วิจัยฯ  และ 
เสนอแผนงาน 
ในครั้งตอไป 
พรอมรับคํา 
แนะนํา 
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ตารางที่ 3 การปฏิบตัิงานตามโครงการฯ คร้ังท่ี 2 รอบ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2552) 
ลําดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ว.ด.ป. สถานที่ ผลลัพธท่ีได 

1. เขารวมประชุมกับ 
ผู บ ริ ห า ร , ฝ า ย จั ด ก า ร
สหกรณฯ เพื่ อแจ งสรุป
ผลการวิจัยนําสูการปฏิบัติ 
ตามแผน 6 เดือนหลัง 

คณะกรรมการ/ 
ฝายจัดการสหกรณ 
การเกษตรขาณุ 
วรลักษบุรี จํากัด 

  
10/4/52 
 

หองประชุมสหกรณ 
การเกษตรขาณุวรลักษ 
บุรี จํากัด ต. สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรรี 
จ.กําแพงเพชร 

คณะกรรมการ 
ฝายจัดการไดทราบ 
ผลการวิจัย  รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติ 

2. รวมระชุมยอยสําหรับ 
ผูเกี่ยวของในกระบวน 
งานวิจัย สําหรับวางแผน 
และกําหนดหาแนวทาง 
สูกระบวนการปฏิบัติ 
ในพื้นที่อยูเปนรูปธรรม 

คณะกรรมการ/ 
พนักงานสหกรณ 
สกก.ขาณุวรลักษบุรี 
จํากัด ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี 

23/4/52 
 
 
 

หองประชุม สหกรณ 
การ เกษตรขาณุ วร
ลักษบุรี จํากัด  
ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กําแพงเพชร 

ไดแจงแนวทาง 
การกําหนดจัดเวที 
ประชุม และเวที 
แลกเปลี่ ยนเรียนรู
ตามกิจกรรมใน 
โครงการฯ 

3. รวมประชุมกลุมสมาชิก 
สหกรณในพื้นที่แดน 
ดําเนินงานสหกรณ 
การเกษตรขาณุวรลัษบุรี 
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กําแพงเพชร 

สมาชิกสหกรณ /
ฝายจัดการ/ทีมวิจัย 
คณะกรรมการ 
ดําเนินการสหกรณ 
 

6/5/52 หองประชุม สหกรณ 
การเกษตรขาณุวรลักษ
บุรี จํากัด (สาขา 2) 
ต.วังหามแห 
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กําแพงเพชร 

ทราบแนวทาง 
วัตถุประสงค 
สรุปผลการวิจัย 
ในโครงการเพื่อนําสู
การปฏิบัติในพื้นที่ 

4. ลงพื้นที่ในเขตแดน 
ดําเนินงานของสหกรณ 
รวมประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนรูนักวิจัย  

สมาชิกผูปลูก 
มันสํ าปะหลั งใน
พ้ืนที่ ต.วังหามแห
และตําบลใกลเคียง 
พรอมดวยพนักงาน 
สหกรณและทีมวิจัย 

30/5/52 
 

หองประชุมตลาดกลาง 
รวบรวมผลผลิตการ 
เกษตรสหกรณ (สาขา 
2) บานวังหัวแหวน  
ต.วังหามแห  
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กําแพงเพชร 

แจงแนวทาง 
การดําเนินการตาม 
โครงการพรอม 
รับทราบปญหา 
แนวทางการดําเนิน 
กิจกรรมตามแผน/ 
โครงการฯ 

5. ลงพื้นที่เพื่อรวมประชุม 
เกษตรกร/สมาชิกผูนําและ 
ประธานกลุม,เกษตรกร 
ผูปลูกมันสําปะหลังที่ 
เขารวมในโครงการ 

ฝายจัดการ/คณะ 
กรรมการ และ 
สมาชิกผูปลูก 
มันสําปะหลังของ 
สกก.ขาณุฯ 

4/6/52 หองประชุมตลาดกลาง 
สหกรณ (ส าข า  2)
สกก.ขาณุฯ จํากัด   
ต.วังหามแห อ.ขาณุฯ  
จ.กําแพงเพชร 

แจ ง แนวท า ง ก า ร
ดําเนินโครงการและ 
แนวทางแกไขปญหา 
รวมกัน 

6. 
 

ประสานงานภาคีสหกรณ 
เครือขายและหนวยงาน
องคกรที่เกี่ยวของ 

สหกรณเครือขาย/
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

27/6/52  
 

สนง .  /หนวยงานที่
เกี่ยวของ ใน 
จ.กําแพงเพชร 

ประสานขอมูล 
แนวทางการจัดทํา 
เครือขายขอตกลง 
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ลําดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ว.ด.ป. สถานที่ ผลลัพธท่ีได 
7. การดําเนินตัวแบบการ 

ทําไรมันสําปะหลังและ 
ขยายผลสูสมาชิก,กลุม 
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
ภายใตผูเช่ียวชาญการปลูก 
มันสําปะหลัง 

ฝายจัดการ คณะ 
กรรมการสหกรณ 
ผูจัดการ เจาหนาที่ 
สงเสริมเกษตร 
ทีมวิจัย และเกษตรกร 
สมาชิกสหกรณ 

2/7/52 
 

หองประชุมสหกรณ
การ เกษตรขาณุ วร
ลักษบุรี จํากัด  
ต.สลากบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กําแพงเพชร 

หารือรวมและศึกษา
แนวทางการจัดทํา
ข อ ต ก ล ง ร ว ม
เกี่ ยวกับการรับซื้อ
รวบรวมหัวมันจาก
สมาชิก 

8. ประสานหนวยงาน เพื่อ 
ประสานงานและขอรับตัวแบบ
ความรูจากสํานักงานเกษตร
อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
 ต.แสนตอ อ.ขาณุฯ  
จ.กําแพงเพชร 

หนวยงานราชการ 
และผูประกอบการ
ที่เกี่ยวของ 

26/7/52   สํ านั ก ง าน เ กษตร
อําเภอขาณุวรลักษบุรี 
ต.แสนตอ อ.ขาณุฯ  
จ.กําแพงเพชร 

ไ ด รั บ เ อ ก ส า ร
โครงการ เกี่ ย ว กับ
กิจกรรมโครงการ
จั ด ร ะ บ บ พิ เ ศ ษ
เฉพาะพื้นที่ปลูกมัน 

9. ประชุมประสานเครือขาย 
เพื่อหาแนวทางการจัดทํา 
ขอตกลง พรอมกับการ 
กําหนดระเบียบ/ขอตกลง 
เพื่อถือใชรวมกันพรอม
ประสานสหกรณนครชุม 

ฝายจัดการ/คณะ 
กรรมการ สหกรณ 
การเกษตรขาณุ 
วรลักษบุรี  จํากัด 
และผูเกี่ยวของกับ 
โครงการฯ 

7/8/52 
 

หองประชุมสํานักงาน
สหกรณการเกษตร
ขาณุวรลักษบุรี จํากัด 
ต.สลกบาตร อ.ขาณุฯ 
และสกก.นิคมนครชุม 
จํากัด 

กําหนดแนวทางเพื่อ 
รวมหารือการจัดทํา 
ขอตกลงพรอมกับ 
กําหนดระเบียบวิธี 
ปฏิบัติรวมกัน 
 

10. รวมประชุมใหญสามัญ 
ประจําปสมาชิกสหกรณ
การเกษตรขาณุวรลักษบุรี 
จํ ากัด  เพื่ อแจ งรายงาน
ความกาวหนาผลการวิจัย 
แกสมาชิกโครงการฯ 

ฝายจัดการ /คณะ 
กรรมการดําเนินการ/
ที่ปรึกษา /ผูตรวจ
กิ จก า รสหกรณ /
เจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ 

25/8/52 
 

หองประชุมเทศบาล 
ตําบลสลกบาตร 
ต.สลกบาตร อ.ขาณุฯ 
จ.กําแพงเพชร 

แจ ง แนวท า งก า ร
บริหารจัดการ ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค
โครงการ  รวมทั้ ง
ผลลัพธที่ไดจากการ 
ศึกษาวิจัย 

11. ประสานการจัดทําสรุปผล
รายงานความกาวหนา 
การดําเนินการวิจัยตาม 
แผนงาน/กิจกรรมของ 
โครงการฯ 

ที ม วิ จั ย  พ ร อ ม
เจาหนาที่สหกรณ 
เจาหนาที่สงเสริม 
ก า ร เ ก ษ ต ร ที่
เกี่ยวของสหกรณ 

6/9/52 
 

สหกรณการเกษตร 
ขาณุวรลักษบุรี จํากัด 
ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กําแพงเพชร 

รวบรวมขอมูลเพื่อ 
ส รุ ป ผ ล พ ร อ ม
ร ว บ ร ว ม จั ด ทํ า
รูปเลมรายงาน 
 

12. ประชุมรวมคณะกรรมการ 
ฝายจัดการ/ทีมวิจัย และ
กรรมการศูนยสงเสริมการ
เพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
สหกรณฯ 

ผูบริหารสหกรณ/ 
ที ม วิ จั ย  แ ล ะ
คณะกรรมการ 
ดําเนินงานศูนย 
สงเสริมฯ 

11/9/52 
 

หองประชุมสํานักงาน 
สหกรณการเกษตร
ขาณุวรลักษบุรี จํากัด 
อ .ข าณุ ว ร ลั กษบุ รี 
จังหวัดกําแพงเพชร 

รายงานการวิจัย 
เสนอผานที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการสหกรณ 
รับทราบ 
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรมในโครงการวิจัย  
 

  
ประชุมรวมกบัผูวิจัย (รุนที่ 1) เพื่อรับทราบความเปนมา และกรอบคิดการวิจยั 

ภายใตช่ือโครงการ “เครือขายคุณคามันสําปะหลัง จังหวดักําแพงเพชร” 
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุม อาคาร เค.ยู.โฮม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

รวมประชุมคณะกรรมการ/ฝายจัดการ สกก.ขาณุฯ ณ หองประชุมสหกรณ 
เมื่อวันที่ 14 ตลุาคม 2551 เพื่อกําหนดแนวทางจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรูตามแผนงาน 
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ประชุมจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู  
ระหวางทมีวิจยัในโครงการรวมกับสหกรณที่รวมภาคีเครือขายและผูประกอบการลานมันภายใต

โครงการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังในจังหวดักําแพงเพชร 
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ทีมวิจัยลงพื้นที่ดูการแปรรูปมันและการจัดทําสัญญาขอตกลง ของ สกก.ปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี 

จํากัด ต.ปางมะคา อ.ขาณวุรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 
 
 

 
 

ประสานงานโรงแปงมันในพื้นเพื่อขอรายละเอียดขอมูลการจัดทําสัญญาขอตกลงรวมธุรกิจ
เครือขายกับสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบรีุ จํากัด 
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ประชุมรวมสมาชิกสหกรณและประสานขอมูลการเชื่อมเครือขายภาคีพันธมิตรสหกรณในพื้นที ่

 

 
 
ทีมวิจยัลงพื้นที่เพื่อประชุมรวมกับสมาชิกผูปลูกมันและประชาคมรวมกับกํานนัผูใหญบานในเขต

พื้นที่โครงการ 
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ลงพื้นที่ประสานงานกลุมเกษตรกรและสหกรณภาคีเครอืขายเกีย่วกับการจัดทําโครงการเครือขาย

คุณคามันสําปะหลังในจังหวดักําแพงเพชร 
 

 
ทีมวิจยั ใหความรูเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง (โมบายคลินีค) 

ประจําที่สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบรีุ  จํากัด จังหวดักําแพงเพชร 
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การสงเสริมดานวิชาการ โดยคณาจารยผูเชีย่วชาญดานการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 
(การใชน้ําสกดัมูลสุกรเพื่อใชเปนปุยฉีดพนทางใบเพิ่มผลผลิตใหแกมนัสําปะหลัง) 

 
 

 

 
เกษตรอําเภอขาณุวรลักษบุรี และผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล รวมกิจกรรมใน

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกับทีมวจิัยและเครือขายภาค ี
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ภาพกจิกรรมการเปดศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ของสหกรณการเกษตรขาณวุรลักษบุรี 
จํากัด เพื่อใหบริการดานวิชาการตาง ๆ เคลื่อนที่ (โมบายคลินิค)แกสมาชิกสหกรณและเกษตรกร
ทั่วไป  โดยมีคณะกรรมการ/ฝายจัดการสหกรณ  และกาํนนัตาํบลปางมะคา อ.ขาณวุรลักษบุรี ใหเกยีรติ
รวมกจิกรรม 
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                               มันสาํปะหลัง พืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร     
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ภาพกิจกรรมการถายทอดและประชาสัมพันธงานศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิต
มันสําปะหลัง เกษตรกรสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลังสหกรณการเกษตร 

ขาณุวรลักษบุรี จํากัด  จังหวัดกําแพงเพชร 
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ภาพกจิกรรมการศึกษาดูงานของผูบริหารสหกรณ การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด พรอมดวย
เครือขายสหกรณผูแปรรูปมันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร อาทิ สหกรณนคิมนครชุม จํากัด 
สหกรณนิคมคลองสวนหมาก  จํากดั สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินคลองลาน จํากัด  นําทึมศกึษาดู
งานพรอมเจรจาจําหนายมันเสนสะอาด สําหรับผลิตเปนอาหารโคนม กับสหกรณโคนมนครปฐม 
จํากัด จังหวดันครปฐม และสหกรณโคนมหวยสัตวใหญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีเจาหนาที่
สงเสริมสหกรณ สหกรณอําเภอสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร สหกรณจังหวัดนครปฐม ผูตรวจราชการ
กรมสงเสริมสหกรณ ใหการตอนรับและบรรยายสรุปงาน ซ่ึงเปนกาวหนึ่งแหงการนวัตกรรมและนํา
รองประสานเครือขาย ตามกจิกรรมโครงการวิจัยมนัสําปะหลังจังหวัดกาํแพงเพชร  
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ภาคผนวกที่ 3 

 
เอกสารที่ใชในกระบวนการวิจัย 
 

โครงการเชื่อมโยงเครือขายคณุคาขอตกลงรวม 
ระหวางสหกรณการเกษตร...............รวบรวมมันสําปะหลังสง....... (ผูประกอบการ)................. 

ฤดูกาลผลิตป..................... 
***************** 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาสหกรณ............................รวบรวมมันสําปะหลัง
เกษตรกรสมาชิกสง.........(ผูประกอบการ)................................. 
2.  เจาของโครงการ 
  สหกรณ............................................................ 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เกษตรกรและสมาชิกสหกรณในพื้นที่แดนดําเนนิงานของสหกรณ...................จํากัด  
สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรทําไรมนัสําปะหลังเปนอาชีพหลัก  ในปหนึ่ง ๆ  จะมีผลผลิตออก
สูตลาดเปนจํานวนมาก          เพื่อเปนการชวยเหลือแกไขปญหาดานการรวบรวมและจําหนายมันสําปะหลังของ
เกษตรกรสมาชิก โดยเฉพาะหัวมันสําปะหลังสดซึ่งเนาเสียงาย  อีกทั้งยงัประสบกับปญหาราคาขึ้นลง
เปลี่ยนแปลงไมแนนอน ซ่ึงเปนปจจยัที่ไมสามารถควบคุมไดในภาวะการตลาดในปจจุบัน 
 โดยนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ............................ไดมุงเนนการพัฒนาการ
ประกอบอาชพีของสมาชิกสหกรณ  ดานการเกษตรโดยเฉพาะสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลัง  ไดมีการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิต    อีกทั้งยังเนนการไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง  
เปนการสรางรายไดเพิ่มแกสมาชิกสหกรณและเกษตรกรในพื้นที่  เพื่อแกไขปญหาความยากจนอีก
ทางหนึ่งดวย 
 ดังนั้น  เพือ่เปนการสรางมูลคาเพิ่มในผลผลิตมันสําปะหลังของสมาชิก  และแกไข
ปญหาความไมแนนอนของราคามัน       และสอดคลองกับแนวทางการดาํเนินเครือขายคุณคา
มันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร  อีกทั้งแนวนโยบายของคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ........

รวมตลอดทั้งเพื่อสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ  สหกรณการเกษตร.....................จึงไดจดัทํา
นําเสนอโครงการรวบรวมมันสําปะหลังของสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไปสงใหกับ
(ผูประกอบการ)..... ในการรวบรวมมันสําปะหลังจากสมาชิกในโครงการดังกลาว  ไดมีสมาชิกแจง
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ความประสงคเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น ............ คน  จํานวนพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง.............หลัง  ซ่ึง
เปนเกษตรกรสมาชิกสหกรณในพื้นที่ตําบล...............อําเภอ.................จังหวดักําแพงเพชร 
4.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลังไดจําหนายมันไดสะดวก 
รวดเร็ว และไดราคาดี 

2. เพื่อเพิ่มรายไดแกเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ทีเ่ขารวมโครงการ 
3. เพื่อเปนการสงเสริมการปลูกมนัสําปะหลังตามหลักวิชาการ เพิ่มการรวบรวม

ผลผลิตทางการเกษตร  และการแปรรูปผลผลิตสงโรงงาน อีกทั้งสามารถทําให
เกษตรกรสมาชิกในพืน้ที่มีงานทําตลอดป 

4. เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางโครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลังในจงัหวัด
กําแพงเพชร  

5.  กรอบและวิธีการดําเนินการ 
 5.1  สหกรณฯ...........................รวมกับหางหุนสวนจํากดั/บริษัท..................รวมกัน
ดําเนินการจัดทําโครงการใหกับสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ตําบล.........อําเภอ........
จังหวดักําแพงเพชร โดย 
  -  สหกรณฯ  จัดประชุมกลุมสมาชิก  เพือ่รับฟงการชี้แจงรายละเอยีดโครงการ เพื่อ
สํารวจสมาชิกแสดงความจํานงเขารวมโครงการฯ 
  - สหกรณฯ รับสมัครสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่รวม....คน  รวมพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลัง..............ไร   เขารวมโครงการฯ โดยสมาชิกที่เขารวมโครงการฯ จะตองนําบัตรสมาชิก
ที่สหกรณออกใหไปยื่นตอเจาหนาที่โรงงานแปงมันฯ ทกุ ๆ คร้ังที่นํามันสําปะหลังสงใหกับโรงงาน 
  -  ระยะเวลาดําเนินการ โครงการเริ่มตั้งแตวนัที่.......เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่...... 
เดือน......พศ...... 
  -หางหุนสวน/บริษัท.............เปนผูรับซื้อมันสําปะหลังจากสมาชิกที่เขารวม 
โครงการฯ ในราคาตามประกาศรับซื้อของ หจก.ฯ ที่ขึ้นปายไว โดยกําหนดราคาประกันขั้นต่ําไว 
ตันละ............บาท 
  - หางหุนสวน/บริษัท.............จะใหสิทธิสมาชิกที่เขารวมโครงการฯ นําผลผลิตลงได
เปนกรณพีิเศษ  โดยจะจัดทําชองนําผลผลิตลง ไมตองตอคิวกับเกษตรกรทั่วไป 
  -  ผลผลิตหัวมันสําปะหลัง ที่เกษตรกรสมาชิกนําสงเขาโรงงาน จะตองเปนไปตามที่
โรงงานกําหนดคุณสมบัติ เชนตองสะอาดพอสมควร ปราศจากสิ่งเจือปน  ไมมีรากเหงา เศษดินหิน 
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  - หางหุนสวน/บริษัท .............. จะดําเนินการออกตั๋วใหกับสมาชิก  พรอมนําสง
สําเนาหลักฐานใหกับสหกรณฯ ที่สมาชิกไดนํามนัสําปะหลังสงโรงงานในแตละวัน เพื่อใชเปน
หลักฐานประกอบการเบิกรับเงินตอไป 
  -  การเบิกรับเงิน  สหกรณ.........................สามารถนําหลักฐานที่หาง/บริษัท....ออก
ใหมาเบกิรับเงนิไดทุก ๆ.............................ของสัปดาห 
  - หางฯ บริษัทฯ  ตัดจายเปนคาดําเนินการใหกับสหกรณฯ.......  ในการรวบรวม
มันสําปะหลังสงใหกับหาง/บริษัท.......ไดในอัตราตันละ...................บาท 
  - เมื่อส้ินสุดโครงการ ฯ  สหกรณฯ....................................จะไดคืนผลการจัดการตาม
โครงการใหกบัสมาชิกในลกัษณะเฉลี่ยคนืตามสวนธุรกิจที่ทํากับสหกรณ ในอัตราตันละ............บาท 
6  ผูประกอบการ 
  สหกรณ...............................โดยคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ รวม.......คน และ
ฝายจัดการซึ่งเปนเจาหนาที่สหกรณ.............จํานวน ..................คนและพนักงานหาง/บริษัท...............
จะ เปนผูดําเนนิการอํานวยความสะดวกใหแกเกษตรกรสมาชิกทุกขั้นตอน 
7.  ประโยชนท่ีไดรับ 
  7.1  สหกรณฯ สามารถรวบรวมมันสําปะหลงัไดตามแผนจากเกษตรกรสมาชิกที่เขารวม
ในโครงการ จาํนวน........ราย จํานวนพืน้ทีป่ลูก....................................ไร 
  7.2  สหกรณขยายและเพิ่มปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตดานการเกษตร โดยเฉพาะ
มันสําปะหลัง ปละ..............ลานบาท และนําสวนเหลื่อมรายไดขยายธุรกิจรวมทั้งจายเฉลี่ยคืนเปน
สวัสดิการแกมวลสมาชิก  เปนการพัฒนาสงเสริมดานอาชีพ สรางความมั่นคงแกครอบครัวและชมุชน 
  7.3  เพื่อเปนการพัฒนาเครือจายมูลคามันสาํปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร โดยสราง
ภาคีเครือขายพันธมิตรดานการคา สรางคูคาไมใชคูแขง ยังประโยชนรวมกันในดานการรวบรวม
ผลผลิตหัวมันสําปะหลัง ทําใหเกษตรกรสามารถจําหนายมันไดราคาด ีสะดวกรวดเร็ว ไมตองขนสง
ในระยะทางไกล ประหยดัเวลาและคาใชจาย รายไดเพิ่มคาใชจายลดลง  ชุมชนเขมแข็ง  
  ..................................ผูเสนอโครงการ      .........................................ผูเสนอโครงการ 
 (...................................)                                 (..........................................) 
ตําแหนง..........(ประธานสหกรณ)............                ตําแหนง..........(ฝายจัดการ)..................... 
     
                                          เหน็ชอบ/อนุมัตโิครงการ 
     .................................................................... 
                                                          (นาย/นาง.....................................) 
                   หางหุนสวน/บริษัท.......................................................... 
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 ระเบียบสหกรณการเกษตร...................... 

วาดวยการรวบรวมผลิตผลมันสําปะหลังของสมาชิก 

                                                                    พ.ศ. 2552 
-------------------------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ……..ที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ
คร้ังที่………...วันที…่……………………….ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรวบรวมผลิตผลมันสําปะหลังของ
สมาชิก ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1.  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณการเกษตร……………………………….. วาดวย
การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑของสมาชิก พ.ศ.2552.” 
 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที…่………………………พ.ศ. …………เปนตนไป 
 

หมวด 1 

การรวบรวม 

 ขอ 3.  การรวบรวมผลิตผลมันสําปะหลังจากสมาชิกสหกรณฯ อาจกระทําไดดังตอไปนี ้
(1) การซื้อขาดจากสมาชิก    สหกรณฯ จะรวบรวมผลิตผลมันสําปะหลังจาก

สมาชิก  โดยการซื้อขาดตามราคาตลาดหรือราคาทองถ่ินทั่ว ๆ ไป 
(2) เปนตัวแทนจาํหนาย โดยสหกรณฯ ประสานกับผูประกอบการลานมัน/โรงแปง

มันเอกชน ที่อยูในพืน้ที่ซ่ึงจะรวบรวมผลิตผลหัวมันสําปะหลังจากเกษตรกร
สมาชิกโดยการเปนตัวแทนรบัซื้อ มันสําปะหลังจากสมาชิกที่เขารวมใน
โครงการฯ ในราคาตามประกาศของลานมัน/โรงแปงมนัเอกชน ที่ขึน้ปายไว 
โดยกําหนดราคาประกันขั้นต่ําไว ตันละ..........บาท 

(3) ผูประกอบการเอกชนที่เปนตวัแทนของสหกรณฯ ที่รับซือ้ผลผลิตมันสําปะหลัง
จากสมาชิกสหกรณ จะตองใหสิทธิ์สมาชิกที่เขารวมโครงการฯ นําผลผลิตลงไดใน
กรณีพเิศษ โดยจะตองจัดชองนําผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดลง โดยไมตองตอคิว
กับเกษตรกรทัว่ไป                   

(4) ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสด ที่สมาชิกนําสงลานมัน/โรงแปงมันเอกชน จะตอง
เปนไปตามที่ลานมัน/โรงแปงมันกําหนด คุณสมบัติ อาทิเชน ตองสะอาด
พอสมควร ปราศจากสิ่งเจือปน ไมมีรากเหงา เศษหินและเศษดินปน 
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(5) ลานมัน/โรงแปงมันเอกชน จะตองออกตัว๋หักบ
เกษตรกรสมาชิก พรอมนําสาํเนาหลักฐานสงใหกับสหกรณฯ ตามรายการที่สมาชกิ
ไดนาํผลิตผลมนัสําปะหลังสงใหแกโรงงานในแตละวนั เพื่อเปนหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกรับเงินจากลานมัน/โรงแปงมันเอกชนตอไป 

ขอ 4. การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑตามขอ 3 (1) หรือขอ 3 (2) ถาสมาชิกตองการเงินสด 
สหกรณฯอาจจายเงินทดรองใหแกสมาชิกผูสงมอบในอัตราจํานวนเตม็ของราคาผลิตผลมันสําปะหลัง
ที่เกษตรกรสมาชิกสงมอบกไ็ด 
 ขอ 5. สหกรณฯ จะรวบรวมผลิตผลมันสําปะหลังตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังกลาวแลว  เฉพาะผลิตผล
มันสําปะหลังที่มีจํานวนมากพอสมควรเทานั้น 
 ขอ 6.  สหกรณฯ อาจจัดใหมสีถานทีเ่ก็บผลิตผลมันสําปะหลังขึ้น ณ แหงกลางที่เหมาะสมก็ได 
 ขอ 7.  ในการรวบรวมผลิตผลมันสําปะหลังของเกษตรกรสมาชิกใหปฏิบัติดังนี ้

(1) มีสมุดกําหนดราคารับซื้อผลิตผลมันสําปะหลังของสมาชิกไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใหม โดยใหผูจัดการลงลายมือช่ือรับรองไวเปน
หลักฐาน เพื่อถือเปนหลักในการรับซื้อสินคาในวันนัน้ ๆ และใหประกาศราคา
นั้นไวในทีเ่ปดเผย ณ สํานกังานของสหกรณ 

(2) กําหนดเจาหนาที่ผูช่ังและผูรับ  ตลอดจนความรับผิดชอบในผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑที่รับมอบ 

(3) เก็บผลิตผลมันสําปะหลังของสมาชิกที่สงมอบ และลงทะเบียนไวเปนหลักฐาน 
(4) ในการรับมอบผลิตผลมันสําปะหลังใหตรวจสอบปริมาณ คุณภาพตอหนา

ผูสงมอบและใหสหกรณฯ ออกใบรับใหแกผูสงมอบ 1 ฉบับ สําเนาสงคลังสินคา 
1 ฉบับ แผนกบัญชี 1 ฉบับและเปนตนขัว้ 1 ฉบับ 

(5) จัดทํารายงานยอดสินคาคงเหลือเปนประจําทุกวันสิ้นเดือน และใหตรวจนับ
สินคาคงเหลือกับทะเบียนสนิคา โดยใหถือยอดคงเหลือตามทะเบยีนสินคา แลว
สงแผนกบัญชตีรวจสอบเปนประจําทกุเดือน 
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หมวด 2 

การจําหนาย 
 
 ขอ 8.  ในการนําผลิตผลมนัสําปะหลังจากที่เก็บสนิคาสงไปจาํหนายใหตรวจสอบปริมาณ 
คุณภาพ เพื่อใหทราบจํานวนแนนอนวาไดนําผลิตผลมนัสําปะหลังออกจากที่เก็บไปจาํนวนเทาใด โดย
ระบใุหชัดแจงในใบสงของ เพื่อเปนหลักฐานในการลงทะเบียน (ใบสงของทุก 4 ฉบับ ทาํนองเดียวกับ 
ขอ 7 (4)) 
 ขอ 9.  ใหสหกรณฯ   ขายผลติผลมันสําปะหลังดวยเงินสด โดยชําระราคาทันทเีมื่อสงมอบ 
            เวนแต การจําหนายผานใหแกลานมนั/โรงแปงมนัเอกชนนัน้ สหกรณฯ จะตองเบิกรับ
เงินสด โดยนาํหลักฐานที่ลานมัน/โรงแปงมันเอกชนออกใหมาขอเบกิรับเงนิไดทุก ๆ.......................ของ
สัปดาห 
             โดยลานมัน/โรงแปงมันเอกชน จะตองตดัจายเปนคาดาํเนินการใหแกสหกรณฯ ในการ
รวบรวมผลิตผลหัวมนัสําปะหลังสด ที่สงใหกับลานมนั/โรงแปงมันเอกชน ...............................................
ไดจาํนวนตนัละ..............บาท เมื่อส้ินสดุโครงการฯ  สหกรณฯ จะคนืเงนิสวนเหลื่อมคาจัดการใหแก
สมาชิกทีเ่ขารวมโครงการฯ จําหนายหัวมนัสําปะหลังผานลานมนั/โรงแปงมันเอกชน ในราคาตนัละ
...................บาท 
             เมือ่ส้ินสุดโครงการฯ  สหกรณฯ จะเฉลี่ยคืนเงนิใหแกสมาชกิที่นาํผลผลิตมันสําปะหลัง
มาจําหนายใหกับสหกรณฯ โดยตรง  ณ ลานรับซื้อมันสําปะหลังของสหกรณ  โดยเฉลี่ยคืนใหเกษตรกร
สมาชิกในอัตรารอยละ..... 
 ขอ 10.  การรับชําระคาขายผลติผลดวยเช็คไมควรทาํ เวนแตในกรณีจาํเปนที่จะตองรับเช็ค   ซ่ึง
เช็คที่รับไวจะตองเปนเชค็ทีธ่นาคารรับรอง        หรือในกรณีที่เปนเช็คทีธ่นาคารไมสามารถรบัรองได
จะตองเปนเช็คที่ส่ังจายในวันออกเช็ค และคณะกรรมการดาํเนนิการไดพจิารณาแลววาผูส่ังจายเช็คเปน
บุคคลที่นาเชื่อถือได 
  ถาจําเปนตองรับเช็คลงวนัที่ลวงหนาตองเปนเช็คลงวนัที่ลวงหนาไมเกนิสามวนัและ
จํานวนเงินตามเช็คแตละรายรวมแลวจะตองไมเกนิ……………บาท  และคณะกรรมการดําเนนิจะตอง
ใหผูส่ังจายจัดทําหลักประกนัที่เปนทรัพยสิน หรือบุคคลที่เชื่อถือไดมารับอาวัลเช็ค หรือธนาคารพาณิชย
ค้ําประกนัหนีสิ้นตางๆ ที่ชําระดวยเช็คทั้งหมด 
  เมื่อรับเช็คดังกลาวแลว  ใหนาํเช็คเขาบัญชีของสหกรณฯ  ทันที ใบเสร็จรับเงินที่
สหกรณฯ  ออกใหแกผูจายเชค็ใหระบวุาเปนเช็คของธนาคารใด เลขทีเ่ทาใด และลงวันที่เทาใด ทั้งให
กําหนดเงือ่นไขไวในใบเสร็จรับเงินวา      “ใบเสร็จรับเงนินี้จะใชเปนหลักฐานโดยสมบรูณไดตอเมื่อ
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ไดรับเงินตามเช็คนั้นแลว”    และใหจดัทําทะเบยีน รับเช็คตามรายละเอยีดขางตนเพื่อการควบคมุและ
ตรวจสอบการรับเช็คไวดวย 
 ขอ 11.  ถาจําเปนตองขายเงินเชื่อใหผูซ้ือทําสัญญาไวกับสหกรณ  และจะตองใหธนาคาร
ค้ําประกนัเงินเชื่อนั้น 
 ขอ 12.  การขายเชื่อนั้นตองมเีงื่อนไขการชําระหนีใ้นระยะเวลาอันสมควร แตไมควรเกิน 3 เดือน 
 ขอ 13.  การขายผลิตผลมนัสําปะหลังของสหกรณฯ อาจทาํไดดังตอไปนี ้

(1) ขายใหแกหสกรณ, ชุมนุมสหกรณหรือกลุมฯ อ่ืน 
(2) ขายใหแกลานมัน/โรงแปงมนัเอกชน ผูซ้ือในทองถ่ินที่ใหราคาสูงสดุ และมี

เงื่อนไขในการชําระหนี้ดีที่สุด 
(3) ขายในตลาดอืน่ ๆ ตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวใน (2) 

 
หมวด 3 
การขนสง 

 ขอ 14. เพื่อความสะดวกในการรวบรวมผลิตมันสําปะหลงัของสมาชิกมาเก็บไวที่ลานของ
สหกรณ ลานมัน/โรงแปงมนัเอกชน   หรือเพื่อความสะดวกในการนาํผลิตผลมันสําปะหลังออกไป
จําหนายยังตลาด ใหใชยานพาหนะของสหกรณ หรือของลานมนั/โรงแปงมันเอกชน  หรือจัดจาง
ยานพาหนะของเอกชนเปนครั้งคราวตามความจําเปน 

ประกาศ ณ วนัที่.. . . . . . . . . . . . . . เดือน. . . . . . . . . . . . พ.ศ . . . . . . . . . 
  

                                                                          ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) 
                                                                 ประธานกรรมการ 

                                                                                สหกรณ.................................. 
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การประชุมเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ การวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม 
“โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน :  เครือขายคุณคามันสําปะหลัง ในจังหวัด

กําแพงเพชร” 
     วันที่  30  ตุลาคม  2551 
                                     ณ  หองประชมุสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุร ี จํากัด 
    ต.สลกบาตร  อ.ขาณุวรลกัษบุรี  จ.กําแพงเพชร 
                    ************* 
ผูเขารวมประชุมเสวนา  จํานวนทั้งสิ้น  50  คน 
ประกอบดวย      1.    ผูบริหารสหกรณ (ผูจดัการ/ประธาน/คณะกรรมการสหกรณ)   

2. สมาชิกสหกรณ/เกษตรกร ผูปลูกมันสําปะหลัง 
3. ผูประกอบการลานมันเอกชน 
4. ผูประกอบการโรงแปงมันเอกชน 
5. ผูแทนของสวนราชการ อาทิ สํานักงานเกษตรอําเภอ/จังหวัด, สํานักงานสหกรณ

จังหวดัพาณิชยจังหวัด ,การคาภายในจังหวัด, พัฒนาที่ดนิ 
(ภาคเชา) 
  นางเจริญศรี  โสระมัด  ผูจัดการสหกรณไดกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมเสวนา 
พรอมแนะนําวิทยากร  ดร.ธวิช  สุดสาคร   หวัหนาโครงการวิจัย และนายอําพล  เนื้อไม ผูวิจยัรวม  
รวมทั้งแนะนําผูเขารวมประชุมเสวนา จากนั้นมอบเวทีสัมมนาใหแกวิทยากรไดนําเสนอประเด็น
หัวขอคําถาม  ซ่ึงสรุปประเด็น  ไดดังนี ้
 1.  นางสมควร  ชมเชย  ผูจดัการสหกรณนิคมนครชุม จํากัด  ไดใหความเหน็เกีย่วกบัการเพิ่ม
ผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกมนัสําปะหลัง โดยเนนการใชน้ําหมกัมลูสุกร  และนําพาพนกังาน/
คณะกรรมการ/สมาชิกสหกรณผูสนใจไดศกึษาดูงานพื้นที่ปลูกจริงที่ จงัหวัดชยัภูมิ ทีส่ามารถปลูกมัน
สําปะหลังโดยใชน้ําหมกัมูลสุกร และไดรับผลผลิตถึง 20-30 ตัน/ไร   ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางของ  
สหกรณฯ  ที่ไดสงเสริมใหสมาชิกไดเพิม่ผลผลิต/ไร  ซ่ึงเปนทางเดียวที่จะอยูรอด เนื่องจากไม
สามารถกําหนดราคาเองได ขณะนี ้สหกรณ ฯ มีสมาชกินํารอง 50 กวาคน โดยมีการจัดประกวดผูที่
ไดผลผลิตสูงสุด  ซ่ึงเกษตรกรสมาชิกพึงพอใจและใหความรวมมือเปนอยางดี  
 2.  นายสุรินทร  พิชัย  เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ในพื้นที่อําเภอคลองขลุง  ซ่ึงไดเขารวม
ประชุมเสวนาในครั้งนี้  ไดใหขอคิดเกี่ยวกับการที่ตนเองไดเรียนจบทางดานการเกษตรโดยตรง  ถึง
วิธีการปลูกมนัสําปะหลังวา ปจจัยที่สําคญัที่สุด ไดแก ศาสตรและองคความรูในเรือ่งของดิน น้ํา การ
จัดการ โดยเฉพาะระยะปลูกที่เหมาะสม  ซ่ึงจําเปนตองอาศัยองคความรูดานวิทยาศาสตรเขาชวย อาทิ
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เชน การใชหญาแฝกปลูกขวางในทกุ 20 รอง เพื่อ เก็บรักษาหนาดิน ซ่ึงจะทําใหปุยไมหายไปจาก
การชะลางของน้ําฝน อีกทั้งเปนการเพิ่มผลผลิตไปในตัวดวย   ซ่ึง เกษตรกรสวนใหญขาดองคความรู 
รวมทั้งไมมีเวลาในการปรับปรุงบํารุงดิน  ทําใหดินเสื่อมโทรมขาดแรธาตุ รวมทั้งการสายพันธุมัน
สําปะหลัง ไมเหมาะสมกับสภาพพื้นที่   จากปญหาในอดตีที่ผานมา พบวา  
 - องคความรูทีแ่ตกตางกัน ปดบังกัน 
 - เกษตรกร ลองผิด ลองถูก 
 - เกษตรกรไมมีเวลาในการปรับปรุงบํารุงดิน 
 - ขาดการใชวธีิผสมผสาน 
 - ขาดคนใหความรูความมั่นใจ 
 - กรมวิชาการเกษตร หลงทาง 
 - ทุกคนบอกความรูกันไมหมด 
 วิธีการแกไข คือ 
 - ใชพืชตระกลูถ่ัว ปลูกแซมรองมัน  
 -  ศึกษาดิน และใสธาตุอาหารทื่พืชตองการ 
 - อาศัยองคความรูดานวิทยาศาสตรเขาชวย 
 - เกษตรกรใหความสนใจ ศกึษาเรียนรู รวมทั้งการใชวิธีผสมผสานเขาชวย 
 - จําเปนตองใชปุยอินทรีย และเคมี ผสมใชดวยกัน 
 - เนนการใหน้าํตนมัน (ระบบน้ําหยด)  โดยการใหน้ําพรอมปุยยูเรีย 
 - ตองศึกษาเรื่อง แรธาตุ แสงแดด  และน้ํา ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับตนมันสําปะหลังมากที่สุด 
 - ปลูกในพื้นทีม่าก จําเปนตองมีอางเก็บน้ําขนาด 5 ไรไวใช 
 - ผลิตเอง และจําเปนตองมีทีป่รึกษาดานวิชาการดวย 
 -  เกษตรกรจําเปนตองมีชุดตรวจดิน ไวใช ซ่ึงเปนการลดตนทุน เพิ่มผลผลิตได  
 - ตองมีการปรบัปรุงบํารุงดิน  
 - เกษตรกรจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองเขาใจกลไกการเจริญเตบิโตของพืชมันสําปะหลังดวย 
 3.  ในการผลิตมันสําปะหลังใหไดผลผลิต 10 ตัน/ไรนั้น  คุณสุรินทรบอกเคล็ดลับการ
เพาะปลูกวา  
 - ใหใสปุยยเูรียในพื้นที่ปลูก  ไรละ 25 กิโลกรัม แลวไถกลบ 
 - ระยะ 3 เดือน มันสําปะหลังจะเริ่มเปลี่ยนจากรากเปนหัว 
 - ใชปุยสูตร 0-0-60 แลวใช สูตร 46-0-00  โดยใหใชปุยอินทรีย 2 สวน ปุยเคมี 1 สวน ผสม
กัน 
 - ใชปุยใหถูกตามสูตรและความตองการของมันสําปะหลัง 
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 - ตองทําการศึกษาและวิเคราะหวิจยั  ติดตามผลอยางตอเนื่องดวย 
 4.  นางเจริญศรี โสระมัด ผูจัดการสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัดไดใหขอคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องมนัฯ ไวดังนี ้
 - สหกรณฯ ไดเขารวมโครงการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังโดยใชน้ําสกัดมูลสุกร กับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยจัดอบรมสมาชิกสหกรณผูปลูกมันสําปะหลัง ในพื้นที่ตลาดกลาง
สหกรณ บานวังหวัแหวน ต.วังหามแห รวมกับ อาจารยสุกัญญา  จัตตุพรพงศ  ซ่ึงเกษตรกรตองให
ความสนใจและตั้งใจจริง จึงจะประสบผลสําเร็จได  
 - เกษตรกรสมาชิกจะตองศกึษาเรียนรู(ลองผิด ลองถูก) ดวยตวัเอง ในสวนของสหกรณฯ ได
จัดทําแปลงสาธิต รวมทั้งพนักงานผูเปนวิทยากรแนะนํา ไดปลูกมันและใชน้ําหมักมูลสุกร เปน
แบบอยางดวยดวย  
 -   เกษตรกรจาํเปนอยางยิ่งตองสนใจ และตั้งใจจริงเกี่ยวกับการเพาะปลูกมันสําปะหลัง 
 - สหกรณฯ ยินดีทีจ่ะใหการสนับสนุนสมาชิกสหกรณผูปลูกมันสําปะหลังทุกคน ในดาน
เงินทุนและการรวบรวมรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกสหกรณเอง  
 - ในกจิกรรมโครงการดังกลาว สหกรณจะดําเนินการตอไป โดยไดกําหนดไวเปนแผนงาน
เสนอที่ประชมุใหญแลว 
 -  เกษตรกรผูปลูกมัน ตองสนใจ และเอาใจใส รวมทั้งตองไวตอขอมูลขาวสารตาง ๆ ดวย 
 5. นายสถิตย   ภูทิพย  เกษตรอําเภอขาณุวรลักษบุรี  ไดกลาววา เกีย่วกับเรื่องของมัน
สําปะหลังในจงัหวัดกําแพงเพชรนั้น โดยเฉพาะในพืน้เพาะปลูกตําบลวังหามแห ตําบลวังชะพลู  
ตําบลบอถํ้า และตําบลปางมะคา   อําเภอขาณุวรลักษบรีุ นั้น ทางกรมสงเสริมการเกษตรไดคดัเลือก
เปนอําเภอนํารองในการใชเทคโนโลยีการสงเสริมการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตมาใช ซ่ึงในป 2551 นี้  
กรมฯ ไดคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย 2  จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวดัสระแกว  ในสวน
ของจังหวดัไดคัดเลือกพื้นที ่ 4 ตําบลดงักลาวเปนพื้นที่นํารอง  โดยจะมีผูอํานวยศนูยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรทั้ง 4 ตําบลลงไปใหคําแนะนํา  โดยไดกําหนดแปลงตนแบบไวดังนี้.- 
 แปลงที่  1  การทดลองสงเสริมการใสปุยคอกในพืน้ที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง 
 แปลงที่  2  การทดลองสงเสริมการใสปุยคอกและปุยเคมใีนพื้นที่ปลูกมนัสําปะหลัง 
 แปลงที่  3  การทดลองสงเสริมการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ ในพืน้ที่ปลูกมันสําปะหลัง 
 แปลงที่  4  การทอลองสงเสริมการใสปุยพชืสดในแปลงพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 
 แปลงที่  5  การทอดลองแบบระบบน้ําหยด ในแปลงพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง(ของนาย
สุรินทร  พิชัย) 
 แปลงที่  6  การทดสอบการปลูกมันในดินดานที่ไดจากการระเบิดดินดานขึน้เพาะปลูกมัน
สําปะหลัง 
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              แปลงที่ 7 การทดลองปลูกโดยใชตน พันธมันหลากพันธุ  ซ่ึงไดแกพันธุระยองเจ็ด 
ระยอง 5  พันธุหวยบง 60 เกษตรศาสตร 50  เปนตน   
 6.  นายวรชิต  พิเคราะห นกัวิชาการสหกรณ 6 ว. ผูอํานวยการศูนยฯ  ตําบลวังหามแห/วัง
ชะพลู  แจงตอที่ประชุมวา จากผลการทดลองปลูกในพื้นที่ดังกลาวแลว จะสามารถเพิ่มผลผลิตใน
พื้นที่ใหแกเกษตรกรสมาชิกไดจาก 5 ตัน เปน 10 ตัน  รวมทั้ง จะไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ในสิ้นปนี ้โดย
การจัดประชุมเสวนาพูดคยุกนัถึงปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไข โดยกรมสงเสรมิการเกษตรจะมี
กองทุนให กลุมละ 1.5 แสนบาท   และปญหาที่ตองแกไขก็คือ เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังไมคอย
เขาใจเกี่ยวกับตนพันธุมัน จะแตกตื่นกับพนัธุใหม ๆ เสมอ  
 7.  ผูใหญทวี  นิลสวาง  ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลวังหามแห  ไดกลาวเสริมตอที่ประชุมเสวนา
วา  สําหรับพนัธุมันใหม ๆ นั้น มีปญหาแนนอน เพราะตนเองไดทดลองปลูกแลว ซ่ึงเกษตรกรจะตอง
คํานึงถึงพื้นทีด่ินของตนเองที่ใชเพาะปลกูดวยวาเหมาะสมกับสภาพทอนพันธุมันใหม ๆ หรือไม 
นอกจากนั้นยงัไดพูดถึงการใชเคมีการเกษตรและแมลงเพลี้ยที่กัดกินตนและหัวมันสาํปะหลัง พรอม
ขอเสนอแนวทางแกไขโดยดวนดวย 
 8.  ดานนายสยาม  มาลยั เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ในพื้นทีห่มู 1 ต.วังหามแห ไดกลาว
เสริมตอวา การจะปลูกมันสําปะหลังใหไดผลผลิตดีนั้น จําเปนตองศกึษาเรื่องพันธุมัน  พื้นทีด่นิ  
รวมทั้งเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชเกษตรในหลายชนดิในคราวเดยีวกัน อีกทั้งการใชเทคโนโลยี
ใหม ๆ  ทําใหเกษตรกรตามไมทัน ตองจัดอบรมใหความรูเสมอ ๆ และเชื่อมโยงเครือขายโครงการ
อยางตอเนื่อง ก็จะเปนการกระตุนผูปลูกมนัสําปะหลังไดเปนอยางด ี

9. อ.สุรินทร  พิชัย  กลาวเสริมวา  การจะปลูกมันใหไดผลดีนั้น จะตอง เติมเต็มดินดวยการใส
ปุย  การแกปญหาดินดาน เพราะผลผลิตพืชจะดีหรือไมอยูที่ดิน  (ดนิ 45 สวน  อินทรีย 5  สวน น้ํา 25 
สวน อากาศ 25 สวน)  ระยะเวลาปลูกก็มีปญหา ระยะการปลูก ที่เหมาะสม อยูระหวาง 1,600 หลุม/ไร  
และที่สําคัญ เกษตรกรตองไมปลูกมากเกนิกําลัง (เกินตัว) ควรคิดวาจะทําอยางไรจึงจะไดผลผลิต
สูงสุด 

10. นายกฤษดา  พุทธเสม  ผูชวยผูจดัการสกก.ขาณวุรลักษบุรี  จํากัด  ไดกลาวเกี่ยวกบัเรื่องของ
การเพาะปลูกมันตอวา การปลูกมันสําปะหลังนั้น   สหกรณฯ ไดเนนสงเสริมความรู  ดานประกอบ
อาชีพ  โดยการอบรมใหความรูเกี่ยวกับน้าํสกัดจากมูลสุกร  ซ่ึงมีธาตอาหารที่มันสําปะหลังตองการ 
โดยแนะนําใหเกษตรกรไดใสรวมกับปุยเคมีดวยเพราะอากาศประเทศไทยเปนเขตรอนชื้น  ดังนัน้ 
ธาตุอาหารในดินตองดแูลบํารุงใหสม่ําเสมอ  ตนมันสาํปะหลังควรฉดีพนดวยน้ํามลูสุกรและรองพื้น
ดวยมูลสุกร   อีกทั้งเกษตรกรควรใชปุยใหถูกตองตามความตองการของพืช ระยะเวลาที่พืชตองการ 
และประสบการณปลูกถือวาสําคัญที่สุด ซ่ึงสวนใหญเกษตรกรจะทําตามที่เคยทํา    การทําอะไรที่
ตั้งใจทําจะทําใหเกิดผลด ี  จังหวดักําแพงเพชรโชคดีที่ไดจัดจัดโครงขายมนัสําปะหลัง (เวที
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แลกเปลี่ยนเรียนรู) แปลงทดลอง (ไมใชเคมี) โดย การใชมูลสุกร 300 กก./ไร เกษตรกรปลูกมัน
สําปะหลังโดยแชทอนพันธุตามระยะที่แนะนํา ก็จะไดผลดีดวย 

11. นางสมควร  ชมเชย ผูจัดการสหกรณนิคมนครชุม จํากัด ไดกลาวเสริมวา  ปจจยัที่สําคัญที่สุด
ของการปลูกมันสําปะหลังคอื  เงินทุนของสมาชิ ก   แหลงน้ํา    ที่สหกรณนิคมฯ เกษตรกรสวนใหญ
จะปลูกขาวโพดแซมรองมันสําปะหลัง โดยการเวน 2 ชองรองมัน พรอมกับใชขี้เปดและน้ําฮามจิาก
โรงงานผลิตผงชูรส ที่ผานมา สหกรณฯ ไดสงเสริมใหเกษตรกรไดใชน้ําหมักจากมลูสุกรอยูบาง โดย
สหกรณไปขนจากจังหวดันครปฐม 2 พวงรถสิบลอ ขณะนี้ไดจําหนายหมดแลว ซ่ึงเกษตกรใหความ
สนใจยิ่ง ขณะนี้อยูระหวางการทดลองปลูกและใชน้ําหมักมูลสุกร และใหความสนใจในบทบาทการ
สงเสริมของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากดัดวย 

12. นางบุญเรือน  สายแวว  เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในเขต ต.วังชะพลู ไดใหขอเสนอแนะ
วา ในกระบวนการ “สหกรณ” นั้น ตนเองเปนสมาชิก มีความเชื่อมั่น และศรัทธาตอ “สหกรณ” จึงคิด
วา “สหกรณ” ควรหาแนวทางชวยเหลือ และสหกรณการเกษตรขาณวุรลักษบุรี จํากดั ก็ไดเปดตลาด
กลางรับซื้อผลผลิตการเกษตร(สาขา 2) บานวังหวัแหวน ต.วังหามแห รับซื้อหัวมันจาํสมาชิกแปรรูป
เปนมันเสนสะอาด ขณะนีพ้วกตนไดเขารวมในโครงการใชน้ําหมกัมลูสุกรโดยฉีดทางใบใหเปนปุย
แกตนมนั ซ่ึงถือวาเปนการลดคาใชจายโดยไมตองใชปุยที่มีราคาแพงไดในระดับหนึง่  

13. นางเจริญศรี  โสระมัด  ผูจัดการสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ไดกลาวสรุปวา  
ขณะนี้ สหกรณ ฯ ไดขยายตลาดกลางรวบรวมผลผลิตการเกษตรจากสมาชกิ โดยเฉพาะหวัมัน
สําปะหลังสดจากสมาชิก โดยเพิ่มเปนสาขา 2 ที่บานวงัหัวแหวน  ต.วังหามแห ในพื้นที่รวม  30 ไร  
โดยการรับซื้อหัวมันสดแลวฝานหั่น ตากเปนมันเสนสะอาดสงจําหนายเปนอาหรสัตว  เกษตรกรใน
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังไดผลผลิตเฉลี่ย 3-5 ตัน/ไร ซ่ึงถือวานอยมากเมื่อเทียบกับผลผลิตที่เกษตรกร
ทั่วไปไดรับในภาพรวม จาํเปนตองมีการปรับปรุงบํารุงพันธุ ดิน และการใสปุยที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการและตามที่พืชตองการ ในปที่ผานมาสหกรณยงัไมประสบผลสําเร็จในการแปรรูปเทาที่ควร
เนื่องจากขาดประสบการณและสภาวะราคาที่แปรปรวนดวย  ดังนั้น จึงจําเปนตองใหความรูและ
ทักษะการปลูกรวมทั้งกรรมวิธีการปลูกแกเกษตรกรสมาชิกเพื่อลดตนทุนการผลิต และผลิต/ไรใหได
มากที่สุด 
 ชวงบาย  
 นางเจริญศรี  โสระมัด ผูจัดการสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ไดกลาวแนะนาํ 
ผูเขารวมประชุมสัมมนา ซ่ึงประกอบดวย ผูประกอบการลานมัน โรงแปงมัน เจาหนาที่หนวยงาน
ภาครัฐ  ผูบริหารสหกรณการเกษตร รวมทั้งเกษตรกรสมาชิกผูปลูกมัน ทั้งสหกรณและกลุมเกษตรกร 
ซ่ึงวิทยากร  อ. ดร.ธวิช  สุดสาคร ไดเปนผูเปดประเดน็คําถาม ในหวัขอตาง ๆ ซ่ึงผูประกอบการไดให
ความรวมมือในการตอบคําถามเปนอยางดี พรอมใหขอเสนอแนะตาง ๆ อันเปนประโยชนยิ่ง  ดังนี้.- 
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1. นางสมควร   ชมเชย ผูจัดการสหกรณนคิมนคร ชุม จํากัด  ไดใหขอเสนอแนะวา ที่ผานมาไดให
ความรวมมือกบัเครือขายผูปลูกมันสําปะหลังเปนอยางดี  โดยไดรวมเครื่องขายคัดเตอร   โดยการเนน
คุณภาพจากหวัมันสด การลงทุนในทรัพยสินที่คุมคา  ทําที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด จากสภาว
เศรษฐกิจทีเ่ปลี่ยนไป สหกรณ ไดเนนทํามนัเสนสะอาดสงจาํหนายเปนอาหารสัตว ปที่ผานมา ผลิตได
กวา 10,000 ตัน  อีกทั้งสหกรณฯ ไดศกึษาการบริหารจัดการเกีย่วกบัโรงแปงมันสําปะหลังจาก คุณ
บุญชู จิรธนวฒัน   ซ่ึงตอมาไดรับขอเสนอแนะใหสหกรณเปนผูผลิตผลิตผลมันสําปะหลัง ดาน
โรงงานเอกชนเปนเครื่องจกัรกล โดยการเชื่อมโยงเครือขาย ซ่ึงกันและกัน และสหกรณฯ ไดเคยสง
หัวมันสาํปะหลังสดใหแกโรงแปงมันแตเนือ่งจากระยะทางที่ไกล ทําใหตนทุนธุรกจิสูง  จึงไดสง
จําหนายหวัมนัในลาน ประมาณ 30-40 % สําหรับปญหาตาง ๆ มีมากมาย เกีย่วกับเรื่อง ของราคา รับ
ซ้ือ  การปลอมปน รากเหงาของมันพรอมดิน กรวด หนิ ที่ติดมากับหัวมันสด   ตอมาไดปรับเปลี่ยน
ดานการบริหารจัดการและแปรรูปเอง สงจําหนายเปนมันเสนสะอาดสําหรับสงจําหนายโรงงานแปร
รูปอาหารสัตว ซ่ึงไดแก โรงเล้ียงโคนม ฟารมหมู และโรงงานอาหารสัตว  จากสภาวะเศรษฐกจิ
เปลี่ยนแปลงไป  สหกรณฯ  จึงเนนการใชวัสดุที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  
2.  นายบุญชู  จิระธนวฒัน  อดีตประธานสภาจังหวัดกาํแพงเพชร เจาของผูประกอบการโรงแปงมัน
สําปะหลัง ซ่ึงมีกําลังการผลิต 300 ตันแปง/วัน ไดกลาววา จากการที่ไดสัมผัสและทําธุรกิจกับสหกรณ
มานาน คุนเคยเปนอยางดี  เคยทําธุรกิจในการสงผลผลิตหัวมนัสําปะหลังสดรวมกนั พรอมกับไดให
ขอแนะนําวา จะทําอยางไรถึงจะให “สหกรณฯ” เปนพันธมิตรดานการคากับภาคเอกชนในพืน้ที่  
ปญหาของเกษตรกรนั้น เกดิจากการที่อยูในพื้นที่หางไกลจากโรงงาน ปญหาดานราคา ซ่ึงแตกตางกัน
เปนอยางมากในพื้นที่หางไกล 
 สจ.บุญชู  จิระธนวัฒน  ยงัไดกลาวตอวา  บทบาทของสหกรณฯ ควรชวยเหลือบทบาทดาน 
“วิชาการ” แกมวลสมาชิกดวย   ตองเนนที่ทําอยางไรถึงจะใหผลผลิต(หัวมนั)สูงหรือเพิ่มขึ้นตอไร ซ่ึง
จะทําใหเกษตรกรสมาชิกอยูได 
บทบาทของสหกรณ  คือ   

1. ตองสงเสริมใหเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังตามหลักวิชาการ 
2. ตองแนะนําสงเสริมอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานผูเกี่ยวของภาครัฐ 
3. เร่ืองของราคา เปนเรื่องของ “ภาวะเศรษฐกิจ” เกษตรกรตองเพิ่มปริมาณ/ตัน/ไรในพืน้ที่

ตนเอง 
4. เกษตรกรตองศึกษาวา อะไร คือปญหาของราคาผลผลิต 
5. เนนใหเอา “หลักวิชาการ” ไปชวยหลือเกษตรกร 
6. ผลผลิตทั่วประเทศ มัน 25-29 ลานตัน วาใชในประเทศหรือไม  

ตองเทียบความตองการของตางประเทศ และราคาน้ํามันดิบ 
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7. สหกรณจะตองไมคิดวา ตนจะเปน ผูคาเอง  จะตองหันมองพันธมิตร
และลานมันรอบขางเพื่อเอาเปนคูคาไมใชคูแขงขัน 

8. ดานการ “ตลาด” บทบาทของ “สหกรณ” อาจเขาไปมีบทบาทในการ “แทรกแซง” ราคา
ได  

9. หรือใหเขาไป “ทําสัญญา” โดยการทําสญัญาซื้อขายลวงหนา หรือ “เจรจาขอตกลง” 
อยางใดอยางหนึ่ง กจ็ะด ี

10. ในสวนของโรงงานผลิตแปงมันของตนไดทาํสัญญาขอตกลงกับ สหกรณการเกษตรปฏ
รูปที่ดินขาณวุรลักษบุรี จํากดั ในการรับซื้อผลผลิตหัวมันสําปะหลังสด โดยการออกตั๋ว
ใหสมาชิกสหกรณที่อยูโดยรอบนําหัวมนัมาจําหนายใหแกโรงงาน แลวไปรับเงิน
ลวงหนากอนที่สหกรณ จากนั้น สหกรณฯ จึงรวบรวมใบสําคัญ(ใบชั่ง) มารับเงินที่
โรงงาน ซ่ึงถือวาเปนการชวยเหลือสมาชิกไดระดับหนึ่ง 

3.  นางจํารูญ  มุงงาม  จากหางหุนสวนจํากัด สวัสดิไพบูลย  ไดกลาวเสริมวา พรอมเสนอแนะวา 
“สหกรณ” นั้นมีสมาชิกซึ่งเปนเกษตรกรเปนจํานวนมากอีกทั้งสวนใหญปลูกมันสําปะหลังเปนอาชีพ
หลัก  ดังนั้น จึง เห็นวา สหกรณมีศักยภาพที่จะดูแลเรื่องดินเหงาทีต่ิดหัวมัน ใหดูแลเร่ืองดังกลาวดวย 
เพราะจะทําใหไดราคาดี  พรอมเสนอให  “สหกรณ” จายเงินซื้อมนัสดจากเกษตรกรสมาชิกใหกอน 
โดย แนะนําให  “สหกรณ” ทํา “ขอตกลง” ระหวางลานมันกับสหกรณ โดยมีเงื่อนไขเชนเดยีวกบัที ่
สจ.บุญชู  จิระธนวัฒน แนะนํา 
4.  นายสุทธิพงษ  โปะดอนทอง ผูจัดการสหกรณสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินขาณวุรลักษบุรี จํากัด 
ไดกลาวเสริมวา สหกรณฯ มีพื้นที่ 90 % ปลูกมันสําปะหลัง ในปที่ผานมา สหกรณ ไดรวมหารือกับ 
โรงงานผลิตแปงมัน โดยการออกประชุมกลุม พรอมสอบถามความตองการของสมาชิก พรอมสํารวจ
ความตองการและชี้แจงหลกัการใหทราบ เมื่อสมาชิกตกลงเขารวมไดสํารวจขอมูลพื้นที่ปลูกและ
จํานวนผลผลิตที่สมาชิกไดรับ โดยในเบือ้งตนมีสมาชิกจํานวน 120 คน เขารวมจัดทํา “ขอตกลง” 
ราคารับซื้อนั้นตามราคาที่โรงแปงมันประกาศ  สงมอบผลผลิตที่โรงงานเลย  โดยเกษตรกรสมาชิก
จะตองมีบัตรประจําตัวสมาชิกที่สหกรณออกใหแสดงตอเจาหนาที่โรงงาน  การขาย มีตัว๋ที่โรงงาน
รับรองใหแก สหกรณ (กําหนด 3 วนั)โดยสหกรณจะเบกิเงินจากโรงงานไดภายหลัง สหกรณจะเปนผู
ออกเงินลวงหนาใหกับสมาชิกกอน (หากตองการใชเงนิ) และสหกรณฯ จะไดคาจัดการตันละ 30 
บาท  เมื่อส้ินสุดโครงการแลว คณะกรรมการจะพจิารณาคืนใหแกสมาชิกตันละ 10 บาท   จากผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา สหกรณพบวา  
 - สมาชกิใหการตอบรับ จากที่ประชุมกลุมเปนอยางด ี
 - เกิดความคลองตัวในดานธรุกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก มีการจัดควิสงโรงงาน 
 - มีการเชื่อมโยงธุรกิจ/เชื่อมโยงเครือขายไดเปนอยางด ี
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 - สมาชิกเขารวมโครงการ 100 คนในปนี ้ รูปแบบตองหารือพูดคุยกนัใหเขาใจกอน 
 -ลดปญหาผลผลิตที่ลนตลาด และการแขงขันกันซื้อระหวางลานมนัอื่น ทําใหเกษตรกรไมถูก
ตัดราคามันสําปะหลัง 
  5.  นางสาวจุไรรัตน  ศรีตระกูล  ผูชวยพาณิชยจงัหวัดกาํแพงเพชร  ไดกลาวเสริมวา เคยรวมประชุม
เครือขายมันสําปะหลังม ี “ยทุธศาสตรการคาจังหวดั” ไดศึกษาขอมูลมันสําปะหลังในพื้นทีเ่พาะปลูก
จังหวดักําแพงเพชร  ฐานะกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย  โดยกําหนดไววา  “จะทํา
กําแพงเพชร เปนยานการคามันสําปะหลังที่มีคุณภาพ” พืชสําคัญทั้งหมด “ราคา” ขึ้นอยูกับ “นโยบาย” 
ดวย โดยท่ัวไป สนง.พาณิชยจังหวัดจะขอขอมูลจากทุกฝาย จังหวดักําแพงเพชรเคยจดัประกวดมันหัว
ใหญ ซ่ึงไดเปนลําดับที่ 2ของประเทศ สําหรับขอคิดเหน็นั้น เห็นวา จะทําอยางไร ถึงจะใหจังหวดั
กําแพงเพชร ผลิตมันเสนจากมันสําปะหลังที่มีคุณภาพ  โดยยินดีที่จะเปนตัวกลางเชือ่มประสานงาน
กับหนวยงานอื่นใหดานขอมูล ดานการตลาด ใน “ทุกวันจันทร” จะมีการรวบรวมรายละเอยีดจาก
ผูประกอบการ พรอมเผยแพรประชาสัมพันธใหทกุเดอืน ใหศึกษาขอมูลไดจากเวปไซด สํานกังาน
พาณชิยจังหวดักําแพงเพชร  กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
6. อ.ดร.ธวิช  สุดสาคร  หวัหนาโครงการวิจัย  ไดกลาวเสริมถึงความรวมมือของลานมันภาคเอกชน 
โดยใหขอคิด/ขอเสนอแนะวา    1.  สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต ภาพรวมแลว เกษตรกรยัง
ขาดองคความรู เร่ืองวิชาการ หากรวมกิจกรรมแลว สหกรณการเกษตรจะตองมีบัญชีรายช่ือลูกคา
(สมาชิกสหกรณ) อยูในมือ  มีแผนระยะยาวและตอเนื่อง  รวมทั้งการแนะนําใสปุยตองถูกวิธี ตาม
หลักวิชาการ สงเสริมใหเกษตรกรดหูัวมันสําปะหลังไมมีส่ิงปลอมปน เพื่อจัดทาํมันเสนสะอาดที่มี
คุณภาพสงออกตางประเทศได  
                    จุดแข็งของสหกรณ  คือ  สหกรณมีสมาชิกอยูในมือ  ดังนัน้ สหกรณจําเปนตองใหความรู 
สํารวจฐานขอมูลจากสมาชิก ผลิตมันที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งศึกษากลไกดานราคา  อีกทั้งศึกษาความ
รวมมอือยางเปนรูปธรรมจากภาคเอกชนในลักษณะเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคเอกชน   โดยกําหนด
แนวทางรูปแบบของความรวมมือ  

- สหกรณจะตองมีเครือขายสมาชิก โดยเชื่อมโยงเครือขายกับผูประกอบการภาคเอกชน
(ลานมัน/โรงแปงมัน)ใน 

พื้นที่ใกลพืน้ที่เพาะปลูกของสมาชิก  โดยมีสหกรณเปนสะพานเชือ่มโยงตามกลไกของสภาวการณ
ดานราคาตลาดกลางเปนหลัก โดยสหกรณจะตองประสานดานราคากับลานมันเอกชนอยางตอเนื่อง 
โดยการสรางพันธมิตรเครือขายและประชมุหารืออยางตอเนื่อง  
 6.  ผูใหญทวี  นิลสวาง ผูใหญบานหมู 4  ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบรีุ ไดกลาวเสริมวา  เดิมลานมัน
เอกชนที่อยูในพื้นที่ ซ่ึงมีหลายลานดวยกันไมประสบผลสําเร็จ  จําเปนตองปรับปรุงดานการกําหนด
ราคา ไมเห็นแกญาติ พี่นอง ตองทําการทดสอบเปอรเซ็นตแปงจากหัวมนัสมาชิก  ซ้ือมันสด “มันหวั” 
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จากสมาชิก และมีเครื่องวัด % แปงที่ทนัสมัยวดั ดวย อีกทั้งการกองมัน ตองสตอกกองคางไวไม
นาน เพราะจะทําใหเปอรเซน็ตแปงหายไป ดวย  
7.  สจ.บุญชู  จิระธนวัฒน อดีตประธานสภาและเจาของโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังธนวัฒนพืชผล 
ได กลาวเสรมิวา เคยเดินทางไปประเทศจีน พบวาจีนรับซื้อมันเสนจากตางประเทศจํานวนมาก อาทิ
เชน จากอินโดนีเซีย จากเวยีตนาม จากไทย ซ่ึงตอมาคุณภาพการผลิตมันเสนของประเทศไทย นั้น 
คุณภาพแยลงมาก เนื่องจากมีส่ิงปลอมปนเปนเหงาเศษกิน ปนกับหวัมัน ทําใหมนัเสนไมสะอาด
เทาที่ควร ผูประกอบการตองรวมมือกันและเดด็ขาดในเรื่อง “คุณภาพ” ราคาในปนี้จะผันผวน 
เนื่องจากนโยบายภาคกเ็ปนสวนสําคัญ  ดังนั้นตองเนนสงเสริมใหเกษตรกร ตอง “เพิ่มผลผลิตตอไร 
และลดตนทนุการผลิตใหมากที่สุด”  ระบบสหกรณถือวาดีที่สุดในการที่จะชวยหลือมวลสมาชิก โดย
โรงงานผลิตมันสําปะหลังของตนยินดีที่จะใหความรวมในการหารือทาํสัญญาขอตกลงเชนเดียวกบั 
สหกรณปฏิรูปขาณุฯ จํากัด 
8.  อ.ดร.ธวิช  สุดสาคร  หวัหนาโครงการฯ ไดกลาวตอวา องคความรูตาง ๆ จําเปนตองทราบ  ตอง
ทราบกลไกราคาตลาดที่แทจริง ราคามันก็เหมือนกนั  ประเทศไทยเราเปนประเทศขนาดเล็ก  ผู
กําหนดราคา คือผูซ้ือจากตางประเทศ ผูซ้ือภายนอกเปนผูกําหนดราคา ดังนั้นเกษตรกรสมาชิกจะตอง
ชวยหลือตนเอง โดยการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ปลูกตอไรใหมาก ลดคาใชจายตาง ๆ ลง เก็บเกีย่วผลผลิต
ใหตรงตามฤดกูาล อีกทั้งสหกรณจะตองมีฐานขอมูลสมาชิกดานการเพาะปลูกโดยสํารวจจากสมาชิก
เปนปจจุบนัเพือ่ประโยชนในการทําสัญญาขอตกลงรวมกับผูประกอบการตอไป 
9. นายสุรินทร  พิชัย  เกษตรกรผูปลูกมนัเอกชน ไดกลาวเสริมวา  แนวทางการปองกันการปลอมปน
รากเหงาในหวัมันดังกลาว นาจะกําหนดเปนนโยบายระดับจังหวดัเพื่อปองกันไมใหจังหวัด
กําแพงเพชรเสียช่ือเสียง เห็นควรให “สหกรณ” ไดนําเสนอในระดับจงัหวัด  และทกุคนตองพรอมใจ
กันสรางคุณคามันสําปะหลงัในจังหวดักําแพงเพชตอไป ซ่ึงไดรับการตอบรับจากลานมัน/โรงแปงมัน 
ผูเขารวมประชุมเปนอยางด ี ที่จะรณรงคประชาสัมพันธในการสงหัวมันที่มีคุณภาพจําหนายโดยไมมี
ส่ิงปลอมปนตอไป   
10.  สจ.บุญชู  จิระธนวัฒน  ไดกลาวเสริมถึงเรื่องการกําหนดราคามัน วา มันที่มเีชื้อแปง 25 % ราคา
กิโลกรัมละ 1.80 บาท และจะไดรับการประกันราคาถึงเดือนเมษายน 2552  โดยรัฐบาลขออนุมัติใน
การประกันราคามัน จํานวน 5 ลานตัน  
บทสรุปของ อ.ดร.ธวิช  สุดสาคร  หัวหนาโครงการวิจัย ฯ 

1. ดานการใหความรู     
1.1 โดยรวมกับสหกรณใหการศึกษาอบรมเสริมความรูดานวิชาการ 
1.2 หนวยงานภาครัฐ จัดอบรมสัมมนา 
1.3 นําเกษตรกรไปศึกษาดูงาน 
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1.4 ใหเกษตรกรอาสานํารอง และ ขยายผลตอไป 
1.5 มีการประกวดผลผลิตมันสําปะหลังที่เพาะปลูกไดในพื้นที่ 
1.6 การแนะนําการใชปุยตองมีความรูความเขาใจ และควรใชในลักษณะผสมผสาน

(อินทรีย+เคมี) 
1.7 มีผูเชี่ยวชาญเขาไปดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
1.8 เจาหนาทีจ่ากศูนยถายทอด (สนง.เกษตรอําเภอ) เขาไปถายทอดความรูดานเกษตร 

2. ดานการเพาะปลูก 
2.1 เกษตรกรตองมีการพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน 
2.2 ตองปรับปรุงแหลงน้ําในไรแปลงเพาะปลูกมันสําปะหลัง 
2.3 ตองพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ใหทันสมัยใหม เชน การใหน้ําทางสายยาง(ใหน้าํ

หยด) เปนตน 
3. ดานพันธุใหม 

3.1 ควรศึกษาเรื่องพันธุมันที่ทันสมัยและใหผลผลิตสูง/ไร 
3.2 พันธุมันที่จะนาํไปปลูกตองเหมาะสมกับสภาพพื้นทีแ่ละดินที่จะปลูกดวย 

4. ดานโรคแมลง   
4.1 ควรมีการปองกนัโรคแมลงและเพลี้ยที่กดักนิใบและหวัมนั 
4.2 ตองมีนักวิชาการเขาไปชวยเหลือ (นักกีตวทิยา) 

5. หมอดิน 
5.1 เกษตรกรตองมีการทดสอบดินในพื้นที่ที่จะปลูกมันสําปะหลัง โดย ทดสอบดินใน

ชุดดินตาง ๆ กับสํานักงานพัฒนาที่ดนิจังหวดั หรือหมอดินในพื้นที่  เพื่อให
เหมาะสมสอดคลองกับการใหปุยและบํารุงรักษาดิน 

6. ดานการจดัสรรปจจัยการผลติใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ทีเ่พาะปลูกซึ่งจะเปนการลด
ตนทุนและเพิม่ผลผลิตได 

7. ดานการรวบรวม    
7.1 สหกรณควรเปนแกนกลาง ในการรวบรวมและแปรรูปมัน ในรูปแบบความรวมมือ 

ในการสรางเครือขาย 
7.2 การจัดทําสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยกําหนดราคาเปลีย่นแปลงขึ้นลงได  อีกทั้ง 

กําหนดราคาตามคุณภาพมนัสําปะหลัง และการจายเงิน  โดยเปนลําดับขั้นจาก
ผูประกอบการ –สหกรณ-สมาชิก 

8. ในการจดัทําโครงการ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดงันี้.- 
8.1 กําหนดกตกิาขอตกลง (ระหวางสหกรณกับโรงงานแปง/ลานมัน) 
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8.2 รับซื้อตามราคาที่โรงงาน ประกาศ 
8.3 ทําบัตรทะเบียนใหสมาชิก 
8.4 คาจัดการตันละ 30 บาท 
8.5 เฉลี่ยคืนใหสมาชิกภายหลังตนัละ 10 บาท 
8.6 จัดตั้งคณะกรรมการ/พิจารณาขอตกลง 

9. กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  สงขอมูลดานการตลาดใหสหกรณตาง ๆ 
10. การรวบรวมหวัมันสดใหทุกฝายไดเนน “คุณภาพ” มากกวา “ปริมาณ” 
11. การสรางเครือขาย ระหวาง “สหกรณ” กับ “ภาคเอกชน”  
12. การบริหารจัดการนั้น “สหกรณ” จะเปนผูกําหนดการบริหารจัดการภายในสหกรณ-

ภายใตมติที่ประชุม ระเบยีบ ขอบังคับของสหกรณที่กําหนดไว   
******************** 
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ประวัติผูวิจัย 
ดร.ธวิช  สุดสาคร           ตําแหนงรองคณบดีคณะศิลปะศาสตรและผูอํานวยการหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
                          ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
  ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
 
นายอําพล  เนือ้ไม    ตําแหนง  สหกรณอําเภอบึงสามัคคี (นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ) 
  สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร   กรมสงเสริมสหกรณ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรีสงเสริมสหกรณ (สส.บ.) 
                          ปริญญาโทสงเสริมการเกษตร  (กษ.ม.) 
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