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วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมาเราได้โอกาส
ไปงานเอ็กซ์โปที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์
เป็นเจ้าภาพจัดงาน จุดประสงค์สำาคัญ คือ อยากไปดูว่า
มีภาคีเครือข่ายของ Farmer Shop ไปออกบู๊ทโชว์สินค้า
กันมากน้อยแค่ไหน เมื่อไปถึงงานรู้สึกประทับใจ เพราะมี
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกือบร้อยรายไปออกบู๊ททำาให้
เรารู้สึกว่าประเทศไทยนั้นเป็นจริงขึ้นมาบ้างแล้ว และที่
สำาคญัทีส่ดุ คอืเราจะเห็นผลติภณัฑม์คีวามหลากหลาย ทัง้
สินค้าอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งทอ ตื่นเต้นมากเลย
ค่ะ เพราะว่าพอเดินเข้าไปในซอยแรก เจอบู๊ทของบริษัท 
อดัมส์เอนเตอร์ไพรเซส จำากัด ซึ่งเป็นภาคีพันธมิตรที่เข้า
มาช่วยเป็นกรรมการโครงการร้าน Farmer Shop โดย 
ดร.ตุ้มเป็นหัวแรงสำาคัญของบริษัทออกานิคไทยแลนด์ 
ซึ่งได้ริเริ่มที่จะพัฒนาพืชผักออการ์นิค จำาได้ว่าเมลอน ก็
เป็นสินค้าในใจที่ ดร.ตุ้มริเริ่มมาเมื่อ 6-7 ปีก่อน และได้
ไปใช้สถานที่อำาเภอนาโส่ จังหวัดยโสธร ซ่ึงเป็นดินแดน
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40 ฅนสหกรณ์

ของชาวนาคุณธรรมในเรื่องของการ
เพาะเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศออการ์นิค
และปลูกเมลอน มาวันนี้เราเห็นบู๊ทขอ
งอดมัสน์า่สนใจมากทเีดยีวคะ่ และทีน่า่
ตืน่ตาตืน่ใจกค็อืมพีชืผักออการ์นคิหลาย
ชนิด น่าจะมากกว่า 20 ชนิด ลองดูใน
ภาพ พอเห็นหน้าต่างก็ทักทายกันด้วย
ความดใีจ ดร.ตุม้เลา่ใหฟั้งว่าโครงการสง่
เสรมิการปลกูพชืผกัออการน์คิไดข้ยายผล
ไปในหลายจังหวัดทั้งในภาคเหนือ ภาค
อีสาน ภาคกลาง แต่ที่สำาคัญไม่เน้นส่ง
เข้าห้าง เพราะสู้เรื่องของค่าการตลาด
ไม่ไหว เน้นไปส่งที่ร้านเฉพาะทางเกี่ยว
กับอาหารสุขภาพ และเน้นในเรื่องของ
การส่งสินค้าถึงสมาชิกมากกว่า วันนั้น
ดร.ตุ้มฝากมันเทศใส่ถุงให้มาชิม

 บูท๊ทีส่อง เราเจอกลุม่พีน่อ้งสอง
ตำาบล นำาโดยคุณสงัเวียน ยนืเดน่เปน็สงา่
ในบูท๊ศนูยเ์รยีนรูพ้ีน่อ้งสองตำาบล อำาเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐม ดใีจจรงิๆคะ่ 
ว่าเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเห็นศักยภาพ
ของกลุ่มพี่น้องสองตำาบลในเรื่องการ
ปลูกพืชผักออการ์นิค จึงช่วยสนับสนุน
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะขยายผลพัฒนา
เกษตรกรที่สนใจปลูกพืชผักออการ์นิค

เยื้องออกไปอีกหน่อยก็จะเห็น
บู๊ทของตลาดสุขใจสัญจร จัดบู๊ทดูดีที

เดียว มผีลติภณัฑ์ทีน่่าสนใจมา
โชว์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แบรนด์
ปฐม ซึง่เป็นเครือ่งสำาอางทีผ่ลติ
จากวตัถุดบิในเมอืงไทย ไม่ว่า
จะเป็นนำา้มันมะพร้าว ชาหลาก
หลายชนิด อาทิ ชาบัว ชาตะ
ไคร้ในบรรจุภัณฑ์ สวยหรูไม่
น้อยหน้าผู้ประกอบการราย
อื่น แล้วที่สำาคัญ ฝีมือระดับ
สวนสามพรานทำาเอง คณุอรษุ
ทำาเองต้องไม่ธรรมดาและกไ็ด้
รับความสนใจไม่น้อยทีเดียว

ระหว่างเดินเก้ ๆ 
กังๆ ก็เจอคุณอู๊ด ซึ่งเป็น
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หนองบัวแดงมาจบัมอื ตา่งคน
ต่างดีอกดีใจ เพราะไม่เจอกัน
นาน คุณอู๊ดมองเห็นอาจารย์

ตลาดไปในหลายประเทศ โดย
เฉพาะประเทศญีปุ่น่ซึง่ใหค้วาม
สนใจมากๆ และท่ีสำาคัญตอน
นี้กำาลังก่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ 
ก่อนจากกันคุณอู๊ดขอโอกาสที่
จะมาเตรยีมพัฒนาหลักสูตรของ
ศนูยเ์รยีนรูท้ีห่นองบวัแดง แลว้
ให้นัดหมายมาอีกครั้ง 

แวะไปท่ีบู๊ทของคุณ
สะอาด เจ้าของโปรดักส์ไพร

เลยเดินเข้ามาทักทายจูงมือจูงไม้เข้าไป
เยี่ยมที่บู๊ทและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  คุณ
อูด๊เลา่ใหฟ้งัวา่ไดน้ำาขอ้แนะนำาของเราไป
ขยายผลในวิสาหกิจชุมชน โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกชาใบหม่อนที่จะเป็น
อาหารเลี้ยงตัวไหม เพื่อนำามาปั่นเป็น
เส้นไหมนำา มาทอผ้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอมอืของคุณอูด๊มสีสีวยและย้อมดว้ยสี
ธรรมชาติ ซ่ึงคณุอู๊ดเลา่ใหฟ้งัว่าได้ขยาย

บู๊ทกลุ่มพี่น้องสองตำาบล

บู๊ทตลาดสุขใจสัญจร

บู๊ทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองบัวแดง

บู๊ทไพรทิพ

บู๊ทแองเจิลออร์กานิค
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ทิพย์กระเจี๊ยบออการ์นิคอบ
กรอบบรรจุถุง ดีใจมาก จำาได้
ว่าเมื่อ 4-5 ปีก่อน ตอนที่คุณ
สะอาดเปน็กรรมการโครงการ
ร้าน Farmer Shop เราได้
แนะนำาให้เชื่อมโยงเครือข่าย
กบัเกษตรกรเพือ่ผลิตกระเจ๊ียบ
ปอ้นโรงงานของคณุสะอาจ แต่
ในชว่งเวลานัน้มขีอ้จำากดัจงึหยดุ
ไปกอ่น ปจัจบุนัทีเ่หน็ในงาน มี

สามภีรรยาและมีลูกชายประจำาบู๊ทด้วย 
บอกว่าตัง้ใจทำาขึน้มาเพราะสนใจ แล้วก็
มแีรงบันดาลใจมาจากลกูสาว เธอเล่าให้
ฟังว่าโลโก้ผลติภณัฑ์กเ็ป็นรปูวาดทีล่กูสาว
ยกร่างให้ ผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นเครือ่ง
สำาอางประทินผิวที่ใช้วัตถุดิบเป็นนำ้ามัน
มะพร้าว เราได้คยุกนัและนดัหมายมาคยุ
รายละเอยีด  เพราะน่าสนใจทีผู่ป้ระกอบ
การเน้นเรื่องของการทำาอีคอมเมิร์ส ส่ง
ไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญ่ีปุน่ 
และไม่คดิขายส่งผ่านร้านเซเว่นอเีลฟเว่น 
เพราะสูเ้รือ่งของค่าใช้จ่ายการตลาดไม่ไหว
และไม่อยากถูกเอาเปรียบ อย่างไรกด็ ีมี
ข้อสงัเกตอยูเ่ลก็น้อยสำาหรบัวตัถดุบิทีใ่ช้
ในผลติภณัฑ์อย่างเช่น นำา้มนัมะพร้าวหรอื

อะไรหลายอย่างทีใ่ช้เป็นวตัถดุบิ 
แต่พบว่าส่วนใหญ่นำาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ซึง่เป็นข้อสงัเกตว่า 
เทคโนโลยใีนเรือ่งการหบีเยน็ของ
นำา้มนัมะพร้าวของประเทศไทย 
ยังสู้ต่างประเทศไม่ได้เลยต้อง
อิมพอร์ตวัตถุดิบเข้ามา จึงเป็น
เรื่องที่จะได้ติดตามต่อไป

บู๊ทผลติภณัฑ ์ซองเดอร์
ของคณุฟา้ บูท๊ใหญก่วา่คนอืน่ๆ 

โปรดกัสก์ระเจีย๊บออการนิ์คจำาหน่ายแลว้ 
แตท่ีน่า่สนใจจรงิ ๆ  คอื ผลติภณัฑก์ลว้ย
หอมทองอบกรอบชื่อ”ใช่เลย”เป็นเรื่อง
นา่ดใีจทีผู่ป้ระกอบการเอส เอม็ อ ีอยา่ง
คุณสะอาดได้มีลูกชายมาเป็นผู้สืบทอด
ทายาทและสามารถพฒันาผลติภณัฑไ์ด้
อย่างนา่สนใจ ก่อนจากกนัก็อดุหนุนกนั
ไปตามธรรมเนียมค่ะ

ขอ้สงัเกตในงานพบวา่ ผลติภณัฑ์
ขา้วไรซเ์บอรร์ีจ่ะมาแรง เพราะเหน็มบีูท๊
ขา้วไรซเ์บอรีใ่หช้มิมากกวา่ 20 บูท๊ เราก็
นกึใครค่รวญในใจ แตไ่มไ่ดเ้อย่ปากอะไร 
จะขอติดตามดูต่อไป

อกีบูท๊หนึง่ทีน่่าสนใจคอื ผลติภณัฑ์
ของแองเจลิออการ์นคิ ผูป้ระกอบการสอง

สวย และน่าสนใจทีเดียว ผลิตภัณฑ์ก็
เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของผู้บริโภค
อยู่แล้ว  บู๊ทสยามพารากอนก็มาด้วย
โดยนำาผลติภณัฑอ์อการน์คิ มานำาเสนอ
ใหเ้ปน็ท่ีประจกัษใ์นสายตาของผูช้มงาน

 ทีน่า่สนใจคอื บูท๊กาแฟออการนิ์ค 
มปีระมาณเกอืบ 10 บูท๊ได ้มคีนใหค้วาม
สนใจอดุหนุนประปราย สว่นบู๊ทผกัออการ์
นิคน่าจะมีประมาณ 30 บู๊ทได้บางส่วน
จำาหนา่ยผกักระถางใหซ้ือ้ไปปลกูทีบ่า้น

กอ่นออกจากงานกแ็วะไปทีโ่ซน
ของกระทรวงพาณิชย์ ช่วยสนับสนุน
น้องเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์กรอก
แบบสอบถามและอดุหนนุซุม้ขายอาหาร
ออการน์คิ ทีม่อียู ่7 เมือ่รบัประทานแลว้ 
รู้สึกประทับใจ แล้วก็อิ่มอร่อยด้วยค่ะ 

 สรปุไดว้า่ในฐานะผูช้มงาน รูส้กึ
ประทบัในในผลงานของกระทรวงพาณชิย ์
และอยากให้กำาลังใจกับผุ้ประกอบการ
เอส เอ็ม อี ที่มาร่วมงานให้มีสามารถ
ดำาเนนิธรุกจิประสบความสำาเร็จดังทีต้ั่งใจ

บู๊ทตลาดสุขใจสัญจร

บู๊ทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองบัวแดง

“บู๊ทผลิตภัณฑ์ซองเดอร์”


