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ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ดัง
จะเห็นไดวา รายไดภาคการเกษตรคิดเปนรอยละ 9 ของผลิตภัณฑมวลรวมที่ผลิตไดภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) แรงงานในภาคการเกษตรมีสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ นอกจากจะเปนแหลงอาหารที่มีเพียงพอตอการบริโภคในประเทศแลว ยังมีเหลือสงออก
ไปจําหนายในตางประเทศดวย ทั้งนี้ไทยครองอันดับการเปนผูสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑติดอันดับ 8 
ของโลก โดยสินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก ยางพารา ผลิตภัณฑขาว มันสําปะหลัง ผลิตภัณฑกุง และไกเนื้อ  
แมวามูลคาการสงออกสินคาเกษตรจะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แตตองเผชิญกับการแขงขันอยางมาก ซ่ึงเปนผลมา
จากขอตกลงการคาที่มีการบังคับใชมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี มีการบังคับใชมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช ตลอดจนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑตางๆ 

บอยครั้งที่เกษตรกร ซ่ึงเปนหนวยผลิตในระดับตนน้ําของโซอุปทานสินคาเกษตร มักจะถูก
มองเปนปญหาของสังคมที่คอยรับความชวยเหลือจากภาครัฐ และหลายครั้งที่ปญหาของเกษตรกรถูกหยิบ
ยกขึ้นมาเปนปญหาระดับชาติ ไมวาจะเปนเรื่องหนี้สิน ปญหาที่ดินทํากิน และปญหาความยากจน 

ขอมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรชี้วา สินคาเกษตรไทยมีตนทุนสูงกวาประเทศคูแขง ทั้งนี้มี
สาเหตุมาจากผูผลิตเปนเกษตรกรรายยอย ขาดการสะสมทุน มีภาระหนี้สิน กอปรกับขาดการวิจัยและพัฒนา
ที่จะชวยสนับสนุนการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและเขาถึงเกษตรกรอยางแทจริง ขาดการบริหารจัดการ
โซอุปทานที่จะชวยยกระดับความสามารถในการแขงขัน สินคาเกษตรสวนใหญจําหนายในรูปของวัตถุดิบ
หรือสินคาเกษตรแปรรูปเบื้องตน 

 
ผลการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน

ธรรม” ป 2553  ช้ีใหเห็นปญหาและขอจํากัดของสินคาชุมชน สินคาสหกรณและสินคาเกษตรแปรรูปที่เผชิญ
กับปญหาการขาดชองทางการตลาดที่เขาถึงผูบริโภค และคาการตลาดในการวางจําหนายในไฮเปอรมารท 
สูงมากจนผูประกอบการแบกรับภาระไมไหว ซ่ึงเปนปญหาสําคัญที่ตองเรงหาแนวทางแกไขเพื่อสนับสนุน

Model รานFarmer Shop 
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เคร่ืองหมายบริการ Farmer Shop 

กระบวนการดําเนินงานโครงการ Farmer Shop 

ใหสินคาเกษตรแปรรูปไ ทยของผูประกอบการมีชองทางการเขาถึงผูบริโภค และสามารถดําเนินธุรกิจได
อยางยั่งยืน 
 

กรอบคิดสําหรับภาพอนาคตของ Farmer Shop ที่กําหนดไวในโจทยวิจัย คือ “รานคาปลีกท่ี
ผูผลิตและผูบริโภคเปนเจาของรวมกัน”  อาจกลาวไดวาเปนแรงบันดาลใจภาคีที่เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนา Farmer Shop เพื่อแกปญหาเชิงโครงสรางที่เปนอยู ที่แตละคนไมสามารถแกได และใชแบรนด 
Farmer Shop เปนตัวขับเคลื่อนภาพลักษณของรานคาปลีกทางเลือกที่มีสินคาคุณภาพภายใตการรับรอง ให
ผูบริโภคเชื่อถือไววางใจและอุดหนุนสินคาไทย  

แบรนด “Farmer Shop” จะใชในการสรางความเชื่อมั่นแก
ผูบริโภควาสินคาและบริการที่มีจําหนายในราน Farmer Shop จะมีมาตรฐาน
คุณภาพ ราคาเปนธรรม และเปนสินคาเกษตรผลิตโดยคนไทย  ซ่ึงหาก
กระบวนการรณรงคใหคนไทยชวยกันอุดหนุนสินคา Farmer Shop ประสบ
ความสําเร็จก็จะขยายผลราน Farmer Shop ไปในชุมชนในอนาคต เพื่อชวย
สรางทางเลือกใหแกผูประกอบการรานคาปลีกสินคาเกษตรแปรรูปไทยและ
ลดความเสียเปรียบดุลการคาของประเทศ  ในขณะเดียวกันระบบการ
สรางสรรคธุรกิจที่เปนธรรมจะชวยแกปญหาราคาสินคาเกษตรแกเกษตรกร 

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

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

ขั้นตอนที่ 2 : การพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพมาตรฐาน 
และการพัฒนาบรรจุภัณฑภายใตภาคีหนวยงาน
พันธมิตร ไดแก สถาบันอาหาร สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 

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

ขั้นตอนที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการรานคาปลีกเพื่อจําหนายสินคาในราคาเปนธรรม 
 

ขั้นตอนที่ 5 :การสรางแบรนดFarmer Shop ภายใตแนวคิด “รานคาปลีกทางเลือกที่มีสินคามีคุณภาพ ราคาเปน
ธรรม และเปนสินคาของคนไทย”  ไมไดหวังที่กําไร แตอยากใหเปนลูกคาประจํา 
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การเปดตัวของราน Farmer Shop ท่ีผานมา :  
 

  
Farmer Shop ในงานเสวนาวิชาการ  

ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Farmer Shop ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน จ.นครปฐม 

  

  
Farmer Shop ในงานวันธุรกิจการเกษตร ณ คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Farmer Shop ในงานครบรอบ 30 ป  รส.กฟผ. 

ณ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
  

  
Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขาวคุณธรรม – ขาวเกิดบุญในงานเกษตรแฟร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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การขับเคล่ือนการพัฒนา Farmer Shop 
 

ปจจุบันโครงการ Farmer Shop ไดดําเนินงานมา 6 เดือน มีผูประกอบการสหกรณและ
สถาบันเกษตรกรเขาเปนสมาชิกโครงการจํานวน 106 ราย มีสินคาไดรับการคัดเลือกแลวกวา 417 รายการ มี
คณะกรรมการบริหารราน Farmer Shop ซ่ึงกําลังพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยทีมวิจัยจะไดใชกระบวนการ
เรียนรูภายใตกรอบการขับเคลื่อนระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม  (Value Network & Fairtrade Platform) 
ซึ่งเปนชุดความรูที่ไดจากการวิจัยอยางตอเนื่องของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความคาดหวังในอนาคต 
 

ตัวแบบ “Farmer Shop” ที่เปนรานคาปลีกทางเลือก เพื่อชวยยกระดับคุณภาพสินคาเกษตร
แปรรูปไทยใหไดมาตรฐาน มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ใสใจผูบริโภค และใหบริการจําหนายสินคา
ในราคาเปนธรรม และเปนสถาบันที่ผูผลิตและผูบริโภคจะมาเรียนรูรวมกัน 

กรอบการขับเคล่ือนระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรมภายใตกรอบ VN & F Platform 

การประชุมคัดเลือกสินคา 

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขาย 

การประชุมผูประกอบการ 




