รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

รายงาน
การศึกษาการรวมกลุม่ ของสหกรณ์ผ้ผู ลิตข้าวหอมมะลิ
ในพื้นที่โครงการคลัสเตอร์ (Cluster)
บทที่ 1
กลุ่มข้าวหอมมะลิท่งุ กุลาร้องไห้
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สารบัญ
บทที่ 1

บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพืน้ ที่
ทุ่งกุลาร้องไห้
1.3 กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษา
1.4 วิธดี าเนินการศึกษา
บทที่ 2 การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรรมและนโยบายของภาครัฐต่อการสนับสนุน
อุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้
2.1 ข้อมูลทัวไปของทุ
่
่งกุลาร้องไห้
2.2 การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
2.3 การศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
บทที่ 3 การศึกษาการดาเนินงานและรูปแบบการรวมกลุ่มของสหกรณ์ในปั จจุบนั และศักยภาพ
ในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
3.1 ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพืน้ ที่
ทุ่งกุลาร้องไห้
3.2 ลักษณะการรวมกลุ่มในปั จจุบนั ของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิ
3.3 ปั ญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้
3.4 การประเมินศักยภาพในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
3.5 การประเมินระดับความสามารถของสหกรณ์ ต่อศักยภาพของการรวมตัว
เป็ นคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
บทที่ 4 การศึกษาการรูปแบบการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ขา้ วอื่นๆ และรูปแบบทีเ่ ป็ นไปได้ในการ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
4.1 ผลการศึกษาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ขา้ วในประเทศไทย
4.2 การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ขา้ วในต่างประเทศ
4.3 การประเมินศักยภาพ และความเป็ นไปได้สาหรับการรวมกลุ่มของคลัสเตอร์กลุ่ม
ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้
4.4 การกาหนดปั จจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้
4.5 รูปแบบทีเ่ ป็ นไปได้ในการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
บรรณานุกรม
ภาคผนวกที่ 1 แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้ า
1-1
1-1
1-3
1-3
1-4
2-1
2-1
2-5
2-11
3-1
3-1
3-40
3-44
3-45
3-54
4-1
4-1
4-12
4-13
4-15
4-17
บ-1
ผ-1

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สารบัญตาราง
ตารางที่ 2.1 ผลผลิต การส่งออก และการนาเข้าข้าวในประเทศไทย
ตารางที่ 3.1 รายชือ่ และทีอ่ ยู่ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรภายในในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ตารางที่ 3.2 จานวนสมาชิกภายในกลุ่มสหกรณ์ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.3 จานวนการถือหุน้ ของสมาชิกสมาชิกภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนก
ตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.4 มูลค่าธุรกิจการรับฝากเงินของภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552
จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.5 ปริมาณเงินกู้คงเหลือภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.6 มูลค่าสินค้าทีจ่ ดั จาหน่ายภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.7 มูลค่าธุรกิจรวบรวมผลผลิตภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552
จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.8 มูลค่าธุรกิจแปรรูปผลผลิตของภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552
จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.9 มูลค่าธุรกิจแยกเป็ นรายประเภทธุรกิจภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552
ตารางที่ 3.10 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.11 อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.12 อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.13 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.14 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.15 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.16 อัตราการเติบโตของธุรกิจ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.17 กาไรต่อสมาชิก ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.18 เงินออมต่อสมาชิก ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.19 หนี้สนิ ต่อสมาชิก ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.20 อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.21 อัตราการเติบโตของทุนสารอง ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.22 อัตราการเติบโตของกาไร/ขาดทุน ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.23 อัตรากาไรสุทธิ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.24 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.25 อัตราลูกหนี้เงินกู้ระยะสัน้ ทีช่ าระหนี้ได้ตามกาหนดต่อหนี้ถงึ กาหนดชาระ
ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ตารางที่ 3.26 ช่องทางการติดต่อสือ่ สารและแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกสหกรณ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้ า
2-4
3-1
3-2
3-4
3-6
3-8
3-9
3-13
3-14
3-15
3-18
3-19
3-20
3-21
3-22
3-23
3-24
3-25
3-26
3-27
3-28
3-29
3-30
3-31
3-32
3-33
3-40

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่ 3.27 ช่องทางการติดต่อสือ่ สารและแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกับสหกรณ์อ่นื ๆ
ตารางที่ 3.28 ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์กบั สหกรณ์อ่นื ๆ
ตารางที่ 3.29 ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์กบั หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนอื่นๆ
ตารางที่ 3.30 ปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิ และการจาหน่ายปุ๋ ยให้แก่สมาชิก
สหกรณ์การเกษตร ในปี 2552
ตารางที่ 3.31 โครงการทีส่ หกรณ์ดาเนินการให้แก่สมาชิกระหว่างปี 2550-2552
ตารางที่ 3.32 ประวัตกิ ารฝึกอบรมของผูจ้ ดั การและพนักงานของสหกรณ์ในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้
ตารางที่ 3.33 การบริหารงานและประสบการร์ของผูจ้ ดั การภายในสหกรณ์
ตารางที่ 3.34 จานวนสมาชิกเริม่ ตัง้ กิจการ และจานวนสมาชิกปั จจุบนั ของสหกรณ์
และสัดส่วนของสมาชิกในการใช้บริการในธุรกิจจัดหาปั จจัยการผลิต
และธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ปี 2551/2552
ตารางที่ 3.35 สถานการณ์การแข่งขันการค้าข้าว และราคาข้าว ภายในกลุ่มสหกรณ์
(ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2552)
ตารางที่ 3.36 การประเมินระดับความสามารถของสหกรณ์ ต่อศักยภาพของการรวมตัวเป็ น
คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้ า
3-41
3-43
3-43
3-45
3-47
3-49
3-50
3-51

3-53
3-55

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สารบัญภาพ
ภาพที่ 2.1 มูลค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิชนิดต่างๆ
ภาพที่ 4.1 รูปแบบการรวมกลุ่มในแนวนอน
ภาพที่ 4.2 รูปแบบการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้ แนวตัง้ และแนวนอนโดยมีสหกรณ์การเกษตร
เป็ นแกนนา
ภาพที่ 4.3 รูปแบบการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้ แนวตัง้ และแนวนอนโดยมีสหกรณ์การเกษตรและ
โรงสีเอกชนเป็ นแกนนา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน้ า
2-1
4-20
4-21
4-22

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ป จจุ บัน ภาวะการแข งขัน ในตลาดโลกได มี ก ารพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงอย างรวดเร็ ว
เนื่องมาจากความ
ก าวหน าของเทคโนโลยีที่นามาใช ในการผลิต การตลาด การบริหาร การ
สื่อสารโทรคมนาคม และการรวมกลุ่มการค าในภูมภิ าคต างๆ ของโลก ซึ่งนับวันจะส งผลต อการแข
งขันทางการค าให ทวีความรุนแรงมากขึ้น สถานการณ์การค้าข้าวเพื่อการส่งออกของประเทศไทยใน
ต้นปี 2552 มีการแข่งขันรุนแรงเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ และคาดการณ์ว่าปริมาณและมูลค่าการส่งออก
ข้าวไทยทัง้ ปี 2552 ลดลงเหลือ 8.5 ล้านตัน มูล ค่า 4,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเมื่อเทียบกับปี 2551
แล้วทัง้ ปริมาณและมูลค่าหดตัวลงร้อยละ 16.8 และร้อยละ 25.0 ตามลาดับ (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย ปี ที่ 15
ฉบับที่ 2552 วันที่ 8 กรกฎาคม 2552)
ประเทศ ไทยเป็ นผู้ผ ลิตข้าวอันดับ 6 ของโลก ในปี 2550/51 มีปริมาณผลผลิตข้าวรวม 19.4 ล้านตัน
ข้าวสาร คิดเป็ นร้อยละ 4.41 ของผลผลิตข้าวโลก ประเทศผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลกทีส่ าคัญ ได้แก่ จีน (30.72%)
อินเดีย (22.17%) อินโดนีเซีย (8.24%) บังคลาเทศ และเวียดนาม (6.73 และ 5.34%) แต่ส่วนใหญ่ประเทศ
ผูผ้ ลิตรายสาคัญจะผลิตเพื่อเป็ นการบริโภคในประเทศ ปั จจุบนั ไทยครองส่วนแบ่งการตลาด ข้าวโลกเป็ นอันดับ
หนึ่ง ด้วยสัดส่วนร้อยละ 30.48 พันธุ์ขา้ วของไทยทีม่ ีบทบาทสาคัญมากที่สุด คือ ข้าวหอมมะลิ เนื่องจากเป็ น
ข้าวทีเ่ มื่อหุงหรือนึ่งสุกแล้ว เมล็ดข้าวสุกจะอ่อนนิ่มมากกว่าข้าวเจ้าทัวไป
่ แต่ร่วนน้อยกว่าและมีกลิน่ หอม เป็ น
เอกลักษณ์อนั โดดเด่นของข้าวหอมมะลิไทย ตลาดส่งออกข้าวที่สาคัญของไทย จาแนกตามประเภทของข้าว
ส่งออกทีส่ าคัญ คือ ข้าวหอมมะลิไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (16.74%) สหภาพยุโรป (10.12%) ฮ่องกง (8.71%)
ไอวอรีโ่ คส (8.14%) ซีนีกลั (6.74%) และจีน (6.59%)
การผลิต ข้าวปี 2552/2553 ของประเทศไทย มีแ นวโน้มเพิ่มขึ้น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คาดการณ์ ผลผลิต ข้าวนาปี ฤ ดูเพาะปลูก 2552/2553 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 เป็ น 23.51 ล้านตันข้าวเปลือ ก
เนื่องจากมาตรการรับจานาข้าว ทาให้ราคาข้าวมีระดับสูงกว่าตลาด เกษตรกรจึงยังคงผลิตข้าวเพิม่ ขึน้ แม้ว่า
การส่งออกข้าวในช่วงครึง่ แรกปี 2552 จะมีแนวโน้มลดลงมาก ประเด็นคือ นโยบายการประกันราคา รวมทัง้
การกาหนดนโยบายเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2553 ที่ภาษีนาเข้าข้าวต้อง
ลดลงเหลือร้อยละ 0 ตามภาระผูกพันกับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย ปี ที่ 15 ฉบับที่ 2552
วันที่ 8 กรกฎาคม 2552)
อุตสาหกรรมข้าวของไทยนับได้ว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่มผี เู้ กี่ยวข้องเป็ นจานวนมาก ในระดับการแปรรูป
เป็ นข้าวสารหรือผู้ป ระกอบการโรงสีข้า ว ในปี 2550 พบว่ามีป ริมาณโรงสีข้าวที่ข้นึ ทะเบียนไว้ที่กระทรวง
อุตสาหกรรม จานวน 39,834 แห่ง แต่ที่ทาการสีขา้ วจริง มีเพียง 2,000 แห่งทัวประเทศ
่
(ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย,
บจก. Agriculture ค้นเมื่อวันที่ 25 ธค. 2552) และอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวเป็ นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิม่ จาแนก
เป็ นโรงงาน ผลิตภัณฑ์ประเภทอบ จานวน 231 โรงงาน ผลิตภัณฑ์ประเภทเส้น จานวน 422 โรงงาน แป้ ง
สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช จานวน 57 โรงงาน โดยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 97 เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดเล็กที่มี
เงินลงทุ นเฉลี่ย รายละ 15.91 ล้านบาท ในอุต สาหกรรมข้าวและผลิต ภัณ ฑ์แ ปรรู ป มีการจ้างงานไม่ ต่ ากว่ า
95,000 คน หรือร้อยละ 15 (http://fic.nfi.or.th/th/thaifood/product52-rice.asp ค้นเมื่อวันที่ 12 พย. 52)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของไทยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ ของการค้าโลก ยังคงยึด
แนวทางการประกอบธุรกิจแบบเก่า ขาดความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่มกี ารรวมกลุ่มเป็ นเครือข่ายหรือพันธมิตร
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทัง้ การค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ จาเป็ นต้องปรับแนว
ทางการทาธุรกิจ จากวิสาหกิจเดีย่ วๆ ไปเป็ นการทาธุรกิจในลักษณะการรวมกลุ่ ม (Cluster) เพื่อจะเพิม่ อานาจ
การต่อรองและการเข้าถึงศักยภาพด้านต่างๆ เช่นการแสวงหาโอกาสทางการตลาดและการจัดการการตลาด
การพัฒ นาเทคโนโลยีๆ เพื่อ พัฒ นากระบวนการผลิต การขนส่ง และการจัด การโซ่อุ ป ทานและการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิม่ นวัตกรรมและความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนิ นงานโครงการผลิต ข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่ งออกใน
ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็ นโครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย
ส านั ก งานเศรษฐกิ จการเกษตร กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมชลประทาน กรมวิช าการเกษตร กรมการข้ า ว
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ดาเนินโครงการตัง้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา
ลักษณะ Area approach บูรณาการโดยผสมผสานปั จจัยต่างๆ เชื่อมโยงอย่างมีระบบตัง้ แต่ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานการบริห ารจัด การทรัพยากรดิน น้ า การผลิต การตลาด การมีส่ วนร่ วมของเกษตรกร ในพื้นที่ 5
จังหวัด คือ ร้อ ยเอ็ด สุ รินทร์ ศรีส ะเกษ มหาสารคาม และยโสธร เพื่อ พัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานและเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพการผลิต ข้าวหอมมะลิในทุ่ งกุ ลาร้องไห้ เพิ่มรายได้ให้แ ก่เกษตรกรในโครงการ และยกระดับ
มาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็ นสินค้าลักษณะพิเศษ รับรองมาตรฐานการผลิตตัง้ แต่
ระดับฟาร์มถึงการส่งออก กิจกรรมการพัฒนาการรวมตัวของเกษตรกร เพื่อเป็ นกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์
การเกษตรในการรวบรวมผลผลิตเพื่อการแปรรูป การจาหน่ าย และการเชื่อมโยงกับตลาดภายในและตลาด
ต่างประเทศเป็ นภารกิจตามโครงการด้านส่งเสริมการจัด การธุรกิจการตลาดของสถาบันเกษตรกร โดยใน
โครงการระยะที่ 2 (ปี 2552–2556) เน้นการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตัง้ แต่
การผลิต การตลาด จนกระทังถึ
่ งมือผูบ้ ริโภค
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นว่า กลุ่มสหกรณ์ภายใต้โครงการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จัดเป็ นกลุ่ม
กาลังพัฒ นา (Developing Cluster) ที่มีการรวมตัว และมีร ะดับการพัฒ นาค่ อนข้างดี มีความพยายามจะ
พัฒนาตนเองและขัน้ แสวงหากลยุทธ์ เพื่อให้เติบโตและอยู่รอด เป้ าหมายเพื่อพัฒนาสินค้า/บริการให้ทนั ต่อการ
เปลี่ย นแปลงหรือ ความต้ องการของลูกค้า เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน และแสวงหาตลาดเฉพาะ
(Niche Market) ปั จจุบนั กลุ่มสหกรณ์ภายใต้โครงการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ยังขาดความเข้าใจในการ
พัฒนารูปแบบคลัสเตอร์ ขาดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์การพัฒนาทีช่ ดั เจน เพื่อการพัฒนาอย่างมีระบบ มีทศิ ทาง
ชัด เจน เพิ่มผลิตภาพของกลุ่มคลัสเตอร์ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขัน กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ได้
เล็งเห็นถึงประโยชน์ ที่จะส่งผลถึงสมาชิกสหกรณ์ ในวงกว้างโดยการส่งเสริมให้กลุ่มสถาบันเกษตรกรต่างๆ
รวมกลุ่มโดยร่วมธุรกิจแบบ Cluster และการรวมกลุ่มนี้จะทาให้กลุ่มสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้และเครือข่ายมี
การพัฒ นาและเกิดผลิต ภาพ (Productivity) จึงได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อ เป็ นที่ปรึกษาใน
“โครงการพัฒนา คลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่ มข้าวหอมมะลิทุ่ งกุลาร้องไห้” เพื่อ พัฒ นาให้เกิดเครือข่ ายรูป แบบ
“คลัสเตอร์” ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ตัง้ แต่การผลิต การตลาดจนกระทังถึ
่ งมือผูบ้ ริโภค รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องอื่นๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการดาเนินงานโครงการ ต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้สาหรับการวิเคราะห์และ
กาหนดแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ทเี่ หมาะสม ประกอบด้วยข้อมูลทีส่ าคัญได้ แก่ การดาเนินงานของสหกรณ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่ งกุลาร้องไห้ รูปแบบของการรวมกลุ่ มของคลัสเตอร์ข้าวและคลัสตอร์อ่ืนๆ ที่
ดาเนินการในประเทศและต่างประเทศ เป็ นต้ น ทัง้ นี้ ผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ลจะนามาใช้เพื่อ เป็ นแนวทางให้
สหกรณ์ ผู้ผ ลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สามารถรวมกลุ่มและยกระดับเป็ นคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้อย่างมีระบบ ต่อไป
รายงานเล่มนี้ จะนาเสนอผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนินงานของสหกรณ์การเกษตร
จานวน 20 แห่ง ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ผลการศึกษาการรวมกลุ่ม รูปแบบของการรวมกลุ่มของคลัสเตอร์ขา้ ว อื่นๆ
ที่ ด าเนิ น การในประเทศและต่ า งประเทศ รู ป แบบการรวมกลุ่ ม และความเป็ นไปได้ ในการรวมกลุ่ ม
คลัสเตอร์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผ้ผู ลิตข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ท่งุ กุลา
ร้องไห้
1.2.1 เพื่อศึกษาการดาเนินงานของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้
1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มในปั จจุบนั ของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้
1.2.3 เพื่อ ศึกษานโยบายและยุท ธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิในพื้นที่
ทุ่งกุลาร้องไห้
1.2.4 เพื่อ ศึกษารู ปแบบของการรวมกลุ่ มของคลัสเตอร์ ข้าวอื่นที่ ป ระสบความสาเร็จที่ ด าเนินการใน
ประเทศและต่างประเทศ
1.2.5 เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางทีเ่ ป็ นไปได้ในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

1.3 กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษา
1.3.1 สหกรณ์การเกษตรที่ร่วมโครงการ
สหกรณ์การเกษตรที่ร่วมโครงการ จานวน 20 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ การเกษตรในพื้นที่
ทุ่งกุลาร้องไห้ จานวน 19 แห่ง คือ
1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
4) สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตน์ จากัด
5) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
6) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
7) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
8) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ่ี จากัด
9) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
10) สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
11) สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
12) สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
13) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

14) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
15) สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
16) สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
17) สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
18) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
19) สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
และสหกรณ์การเกษตรทีเ่ ป็ นเครือข่าย กลุ่มสหกรณ์จงั หวัดร้อยเอ็ดทีข่ อเข้าร่วมโครงการอีก 1
แห่ง เป็ นลาดับที่ 20 คือ
20) สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
1.3.2 สถาบัน การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น มหาวิท ยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรนิ ทร์
1.3.3 หน่ วยงานภาครัฐในพื้นที่ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานสหกรณ์จงั หวัด สานักงานเกษตร
จังหวัด สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด สานักงานอุ ตสาหกรรมจังหวัด และสานักงานพัฒ นาที่ดิน
ของทุกจังหวัดทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ รวมทัง้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เป็ นต้น
1.3.4 หน่ วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ที่ เกี่ยวข้ อง ได้แก่ หอการค้าจังหวัด และ สภาอุ ตสาหกรรม
จังหวัด ของทุกจังหวัดทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้
1.3.5 สถาบันการเงิ นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

1.4 วิธีดาเนิ นการศึกษา
เพื่อให้โครงการได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องแม่นยา ซึ่งจะสามารถนามาใช้สาหรับการวิเคราะห์และกาหนดแนว
ทางการพัฒ นาคลัส เตอร์ที่เหมาะสม คณะที่ป รึกษาจึงได้ด าเนินการรวบรวมข้อ มูลตามหลักการของการ
ศึกษาวิจยั ดังนี้
1.4.1 การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Documentary Study) ซึ่งเป็ นเอกสารหลักฐานที่มี
การบั น ทึ ก ไว้ เป็ นลายลั ก ษณ์ อ ัก ษร (Documentary Research from Secondary Archival Data) ทั ง้ จาก
แหล่งข้อมูลของทางราชการ และเอกชน อาทิเช่น หนังสือ วารสาร สิง่ พิมพ์ และการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต
1.4.2 การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview of Relevant
Subjects) โดยสัมภาษณ์ผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสหกรณ์การเกษตร เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) โดยใช้วตั ถุป ระสงค์ในการศึกษาเป็ นกรอบในการกาหนดคาถามเพื่อ
สัมภาษณ์ มีรายละเอียด คือ
1) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครอบคลุมตามวัตถุประสงค์มากทีส่ ุด จึงกาหนดให้มแี บบสัมภาษณ์ จานวน 2
ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์เพื่อการประเมินศักยภาพคลัสเตอร์ และ ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิเคราะห์
ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไขปั ญหาในการด าเนินงาน โดยแบบสัมภาษณ์ ท งั ้ 2 ชุด ใช้ร วบรวมข้อมู ลจาก
ผูบ้ ริหารของสหกรณ์การเกษตรทีร่ ่วมโครงการ (แบบสัมภาษณ์ ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1)
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2) ขั ้น ตอน ใน การพั ฒ น าแ บ บ สั ม ภ าษ ณ์ คณ ะที่ ป รึ ก ษ าได้ ศึ ก ษ ารวบรวม ข้ อ มู ล
จากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง นามาสร้างเป็ นข้อคาถามเพื่อให้ได้ความคิดเห็นครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ จากนัน้ ส่งให้ผเู้ ชีย่ วชาญดาเนินการกลันกรองข้
่
อคาถามให้มคี วามเทีย่ งตรงถูกต้อง และเชื่อถือได้
(Validation and Reliability)
1.4.3 การรวบรวมข้อ มู ลจากการประชุมกลุ่ ม (Focus Group) โดยการประชุมและสัม ภาษณ์ ผู้ร่ ว ม
ประชุมแบบไม่เป็ นทางการ จากผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ซึ่งการรวบรวมข้อมูลโดยวิธนี ้ี ไม่มเี ครื่องมือเฉพาะ แต่ใช้การสนทนาพูดคุยโดยสอบถามข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องและ
เป็ นประโยชน์ตามวิจารณญาณของคณะทีป่ รึกษา
1.4.4 การสารวจภาคสนาม โดยพัฒ นาแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูเ้ กี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ โดยมีขนั ้ ตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1) ทาการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยการนาข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการค้นคว้าทัง้ ข้อมู ล
เชิงเอกสาร มาประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และหลักการและกรอบแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนา
คลัสเตอร์
2) นาแบบสอบถามฉบับร่างทีส่ ร้างขึน้ ไปทดสอบ(Pre-test) กับกลุ่มเป้ าหมายที่ให้ขอ้ มูลจานวน
ประมาณ 3-5 ราย เพื่อทดสอบความเทีย่ งตรงและวัดความเข้าใจต่อคาถามในแบบสอบถาม
3) ปรับปรุงแบบสอบถามเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่อไป
4) โครงการกาหนดให้มีแ บบสอบถาม จานวน 3 ชุด คือ ชุด ที่1 แบบสอบถามเพื่อ ประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความตระหนักในการพัฒนาคลัสเตอร์ ความพอใจในแนวคิดคลัสเตอร์ การ
ยอมรับ การมีส่วนร่วม ความพร้อมและความตัง้ ใจในการพัฒนาคลัสเตอร์ ซึ่งใช้สอบถามผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับค
ลัสเตอร์ทุกฝ่ าย ชุดที่ 2 แบบสอบถามเพื่อการประเมินปั จจัยแวดล้อมและศักยภาพในการแข่งขันของคลัสเต
อร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริหารของสหกรณ์การเกษตรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
และชุด ที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้และความตัง้ ใจสนับสนุ นคลัส เตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่ งกุ ลาร้องไห้ข อง
หน่ วยงานราชการ/สถาบันการศึกษา/สถาบันการเงิน/องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง (แบบสอบถามทัง้ 3 ชุด ดัง
แสดงในภาคผนวกที่ 1)
5) ข้อมูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามนามาประมวลผล และวิเคราะห์ข้ อมูล (Data
Analysis) ทางสถิ ติด้ ว ยโปรแกรมSPSS โดยใช้ ส ถิ ติพ้ืน ฐานในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ลประกอบด้ว ย ร้อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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บทที่ 2
การศึกษาแนวโน้ มอุตสาหกรรม
และนโยบายของภาครัฐต่อการสนับสนุน
อุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ท่งุ กุลาร้องไห้
การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็ นการศึกษาข้อมูลทุติยภู มิจาก
เอกสารที่ เกี่ย วข้อ งทัง้ ภาครัฐและเอกชน และรายงานโครงการที่เกี่ย วข้ อ งกับ อุ ต สาหกรรมข้าวหอมมะลิ
ประกอบด้ว ย ข้อ มู ลทัว่ ไปของทุ่ งกุ ลาร้อ งไห้ แนวโน้มอุ ต สาหกรรมและนโยบายภาครัฐต่ อ การสนับสนุ น
อุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ข้อมูลทัวไปของทุ
่
่งกุลาร้องไห้
ข้าวหอมมะลิ (Jasmine Rice or Hommali Rice) เป็ นข้าวที่สาคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยทัง้ ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีทงั ้ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกและปริมาณของผลผลิตมากทีส่ ุด มูลค่าการส่งออกข้าวหอม
มะลิ มีปริมาณเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 มูลค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิชนิดต่างๆ
ประเทศไทยให้ความส าคัญ และผลักดันนโยบายการปลูกข้าวมาตลอด ซึ่งการปลู กข้าวนาปี ในปี
2552/2553 มีพ้นื ที่ปลู กข้าว 57.24 ล้านไร่ (กรมการข้าว, ศู นย์ปฏิบตั ิการติดตามสถานการณ์ ข้าว รายงาน
สถานการณ์ขา้ วรายสัปดาห์ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552) ตลอด 5 ปี ทผี่ ่านมา ไทยผลิตข้าวได้เป็ นอันดับ 6
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ของโลก อัตราการบริโภคข้าวเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 1.02% ต่อปี และมีอตั ราการส่งออกเป็ นอันดับ 1 ของโลก สัดส่วน
การตลาด 30% คิดเป็ นประมาณปี ละ 7.5 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 100,000 ล้านบาท (ดังตารางที่ 2.1) การเพิม่
ศักยภาพการผลิตจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากความต้องการบริโภคข้าวของโลกมีการขยายตัวเพิม่
มากขึน้ จึงจาเป็ นต้องพัฒนาข้าวคุณภาพดี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทยี่ งยื
ั ่ น เพื่อสนองความต้องการจึงกาหนด
นโยบาย "ยุท ธศาสตร์ข้าวไทยเพื่อการพัฒ นาที่ยงยื
ั ่ น" (ระยะเวลา 5 ปี 2550-2554) เป็ นการสร้างโอกาสให้
เกษตรกรในเขตปฏิรูปทีด่ นิ ได้รบั การพัฒนา ซึ่งในปี 2550-2551 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมาย
ให้ สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ร่วมกับ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่งดาเนินโครงการเพิม่ ศักยภาพข้าวหอมมะลิ
105 ในเขตปฏิรู ปที่ดินใน 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นาร่องสู่เกษตรกรก่อ น 121 ตาบล ในพื้นที่
เป้ าหมายกว่า 2,000,000 ไร่ แยกเป็ น จังหวัดร้อยเอ็ด 50,000 ไร่ ศรีสะเกษ 40,000 ไร่ สุ รินทร์ 64,000 ไร่
อุบลราชธานี 40,000 ไร่ และยโสธร 6,000 ไร่ (กรมการข้าว, ศูนย์ปฏิบตั กิ ารติดตามสถานการณ์ขา้ ว รายงาน
สถานการณ์ขา้ วรายสัปดาห์ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552)
แหล่ งเพาะปลู ก ข้าวหอมมะลิ 105 ที่ ส าคัญ ของไทยคือ ทุ่ งกุ ลาร้อ งไห้ ทุ่ งกว้างใหญ่ ข องภาคอีส าน
มีอาณาเขตครอบคลุมถึง 5 จังหวัด คือ ในแนวทิศเหนือนัน้ ครอบคลุมอาเภอปทุมรัต ต์ อาเภอเกษตรวิสยั และ
อาเภอสุวรรณภูมิ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ในแนวทิศใต้มลี าน้ามูลทอดยาวตลอดพืน้ ทีอ่ าเภอชุมพลบุรี อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรนิ ทร์ ในแนวทิศตะวันตกผ่านอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรรี มั ย์ อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และ
อาเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในพืน้ ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ประมาณ 3 ใน 5 นัน้ อยู่ในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้มเี นื้อทีก่ ว้าง 2,107,681 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวโดยอาศัยน้าฝน ทาให้มปี ั ญหา
เกี่ยวกับฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และการกระจายของฝนไม่ดี นอกจากนี้ดนิ ในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ยงั แห้งแล้งและขาด
ความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรขาดแรงงานในการปลูกข้าว ข้าวในแปลงขึน้ ไม่สม่า เสมอเป็ นสาเหตุให้ได้ผลผลิต
ต่า การเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่เกษตรกรนิยมปฏิบตั มิ ีอยู่ 2 วิธี คือ การเก็บเกี่ยวโดยใช้
แรงงานคน และการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ระบบการผลิตข้าวส่วนใหญ่ยงั ขาดการปรับปรุงและคัดเลือก
พันธุ์ ทัง้ ยังขาดความรู้ ทักษะการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ ผลผลิตที่ได้จึงต่ า ขณะทีม่ ีต้นทุนสูง ตลาดรับซื้อไม่
แน่นอน ก่อให้เกิดภาวะหนี้สนิ และปั ญหายากจนตามมา (กรมการข้าว, ศูนย์ปฏิบตั ิการติดตามสถานการณ์ขา้ ว
รายงานสถานการณ์ขา้ วรายสัปดาห์ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552)
จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการสารวจในปี การผลิต 2549/2550 พบว่า ครัวเรือนเกษตรในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้
มีพน้ื ทีถ่ อื ครองเฉลีย่ 31.13 ไร่ต่อครัวเรือน มีการใช้เพื่อการเกษตรเฉลีย่ 30.05 ไร่ต่อครัวเรือน หรือร้อยละ
96.53 ของทัง้ หมด ส่วนทีเ่ หลือเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยทีร่ กร้าง หรือทีใ่ ห้เช่า (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, รายงาน
ประเมินผลโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออก กรกฎาคม 2552) สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่
ทุ่งกุ ลาร้อ งไห้ เป็ นหน่ วยงานสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจการตลาดข้าว ซึ่งในพื้นที่ทุ่ งกุ ลาร้อ งไห้มีสหกรณ์
การเกษตรรวม 19 สหกรณ์ โดยเป็ นสหกรณ์ ในจังหวัด ร้อยเอ็ด จานวน 9 สหกรณ์ จังหวัด สุรินทร์ 5
สหกรณ์ มหาสารคาม 1 สหกรณ์ ศรีสะเกษและยโสธร จังหวัดละ 2 สหกรณ์ ซึ่งในจานวนนี้เป็ นสหกรณ์
ที่มีโรงสีข้าว 7 สหกรณ์ และไม่ มีโรงสีข้าว 12 สหกรณ์ ข้อ มูลการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรของ
เกษตรกรพบว่าร้อยละ 95.81 เป็ นสมาชิกสถาบันทางการเกษตรต่างๆ โดยบางรายเป็ นสมาชิกมากกว่า 1
สถาบัน และบางรายเป็ นสมาชิกสถาบันเดียว เมื่อพิจารณาการเป็ นสมาชิกของแต่ ละสถาบัน พบว่า มี
เกษตรกรเป็ นสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 28.20 ของจานวนที่เป็ นสมาชิกสถาบัน
เกษตรกรทัง้ หมด นอกนัน้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. คิดเป็ นร้อยละ 74.02 เป็ นสมาชิก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

กองทุนหมู่บา้ น ร้อยละ 42.34 เป็ นสมาชิกกลุ่มแม่บา้ นและสหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยละ 12.06 และ 10.50
ตามลาดับ ส่วนทีเ่ หลือเป็ นสมาชิกกลุ่มอื่นๆ สาหรับผูไ้ ม่เป็ นสมาชิกสถาบันทางการเกษตรใดเลย มีจานวนไม่
มากคิดเป็ นร้อยละ 4.16 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดาเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เกี่ย วข้องกับธุรกิจ
การตลาดข้าวของสหกรณ์ ปี 2548 โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจการตลาดข้าวของสหกรณ์แก่
เกษตรกรสมาชิกโครงการ จานวน 78,224 ราย ร้อยละ 92.03 ของจานวนเป้ าหมาย (85,000 ราย) ปี
2549 จัดอบรมผู้แทนเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ จานวน 7,630 ราย จากเป้ าหมาย 7,500 ราย และจัด
อบรมข้าราชการและลูกจ้างกรมฯ ความรูเ้ กี่ยวกับการเพิม่ ขีดความสามารถในการดาเนินงานสหกรณ์ จานวน
100 ราย ตามเป้ าหมาย และจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิให้ขา้ ราชการ
และผู้แทนสหกรณ์จานวน 103 รายจากเป้ าหมาย 100 ราย ปี 2550 จัดอบรมผูแ้ ทนเกษตรกรและผู้แทน
สหกรณ์ จานวน 289 ราย จากเป้ าหมาย 281 ราย และดาเนินกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดเพื่อใช้ใน
การรวบรวม แปรรูป และจาหน่ ายข้าวหอมมะลิแก่สหกรณ์การเกษตร ปี 2549 มีเป้ าหมายดาเนินการใน
สหกรณ์จานวน 6 แห่ง และปี 2550 จานวน 15 แห่ง รวม 2 ปี 16 แห่ง (ปี 2550 ดาเนินการซ้าในสหกรณ์
เดิม 4 แห่ง) ซึ่งอุปกรณ์ทจี่ ดั สรรขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมและความจาเป็ นของแต่ละสหกรณ์ ได้แก่ เครื่องคัด
แยกข้าวสาร รถตัก ฉางข้าว และโรงสี เป็ นต้น นอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ทาการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการขายและขยายช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิภ ายในประเทศ โดยการสร้างเครือ ข่ายระหว่า ง
สหกรณ์ ผู้ ผ ลิต ข้ าวหอมมะลิ ในเขตทุ่ งกุ ลาร้อ งไห้ และสหกรณ์ ผู้ บริโ ภคข้าวหอมมะลิ ซึ่ งปี 2549 ได้
ดาเนินการในพืน้ ทีภ่ าคใต้ทจี่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี 1 ครัง้ ปี 2550ที่จงั หวัดชุมพร ราชบุรี และพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดละ 1 ครัง้
การปรับปรุงพืน้ ทีน่ าหรือการก่อสร้างระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้า (Land Remodeling) การปรับปรุงพืน้ ทีน่ า
ในทุ่ งกุลาร้องไห้ กรมพัฒ นาที่ดินได้ดาเนิ นการมาตัง้ แต่ปี 2526 ต่อเนื่องเรื่อยมา ผลงานถึงปี 2548 (เริ่ม
ก่อสร้างก่อนมีโครงการ) พื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จรวมทัง้ สิ้น 804,790 ไร่ จากพื้นที่เป้ าหมายของโครงการ
จานวน 1.27 ล้านไร่ จึงเหลือพื้นที่ย ังไม่ด าเนินการ 465,210 ไร่ คิด เป็ นร้อยละ 36.63 ของเป้ าหมาย
งบประมาณ 2548 กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้กาหนดแผนปฏิบตั งิ านโดยจะทาการบารุงรักษาระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้ า
ที่ก่อ สร้างไว้เดิมก่ อ นมีโ ครงการ จานวน 34,800 ไร่ ผลการด าเนินงานปรากฏว่ าแล้วเสร็จ 35 ,000 ไร่
มากกว่าตามเป้ าหมายเล็กน้อย และในปี เดียวกันนี้มแี ผนงานสารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบอนุรกั ษ์ดนิ และ
น้ า เป้ าหมาย 140,000 ไร่ ปี 2548 กรมชลประทานได้ด าเนินการพัฒ นาและปรับปรุงแหล่ งน้ าในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยติดตัง้ ประตูระบายน้ าเพิม่ เติม 3 แห่ ง ติดตัง้ ฝาย 3 แห่ง และพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
ใหญ่ 3 แห่ง ซึ่งแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2549 ทัง้ 9 แห่ง พื้นที่รบั ประโยชน์ โดยช่วยบรรเทา
ปั ญหาน้ าท่วม 6,200 ไร่ และช่วยเป็ นแหล่งน้ าเสริมในการเพาะปลูก 8,100 ไร่ นอกจากนี้ในปี 2549 ได้
เริ่มดาเนินกิจกรรมขุดลอกลาน้ าเสียว คามยาว 24 กิโลเมตร (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, รายงาน
ประเมินผลโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออก กรกฎาคม 2552)
ปี 2549 ประมาณเดือนมีนาคม กรมการข้าวได้รบั การจัดตัง้ อย่างเป็ นทางการได้รบั โอนภารกิจด้านการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วไว้ในความรับผิดชอบ โดยดาเนินการภายใต้ศูนย์ขา้ วชุมชนจานวน 33 ศูนย์ กระจายอยู่
ใน 5 จังหวัด พื้นทีศ่ ูนย์ละ 200 ไร่ หรือรวมพื้นทีแ่ ปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ (พืน้ ทีไ่ ข่แดง) จานวน 6,600 ไร่
ผลผลิต ที่ได้จะจาหน่ ายให้ เกษตรกรผู้ผ ลิต ข้าวคุ ณ ภาพ (พื้น ที่ไข่ ข าว) ศู นย์ละ 2,600 ไร่ รวม 3 ปี
จานวน 7,800 ไร่ หรือรวม 33 ศูนย์ พื้นที่ 257,400 ไร่ ทัง้ นี้ เมล็ดพันธุ์ที่เก็ บเกี่ยวปี 2549/2550 จะ
สามารถกระจายสู่เกษตรกรตามโครงการได้ในปี 2550/2551
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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จากการสารวจการปลูกข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ มีปัญหาประสิทธิภาพการผลิตต่าเนื่องจากความ
แปรปรวนของฝน เพราะพื้นทีใ่ นเขตทุ่งกุลาร้องไห้ใช้น้ าฝนเป็ นหลักในการทานา และมักประสบปั ญหาฝนทิ้ง
ช่วง ฝนมาล่าช้า หรือฝนหมดเร็ว ทาให้ขาดแคลนน้ า ประกอบกับคุณภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของ
ดินต่ า ดินตื้น ดินเค็ม และดินกรด ท าให้ผ ลผลิต ต่ า และการใช้เทคโนโลยีการผลิต ที่ล้าสมัย เนื่อ งจาก
ข้อจากัดของแต่ละสภาพพื้นที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื่องการใช้เมล็ ดพันธุ์ ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ในการเพาะปลูก การใช้ปยุ๋ การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ยงั มีปัญหาการระบาดของ
โรคและแมลงที่เกิดขึ้นได้ง่าย เพราะข้าวหอมมะลิเป็ นพันธุ์ข้าวที่ไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงจึงจาเป็ นต้องมี
การบูรณาการหน่ วยงานราชการต่างๆและดาเนินการโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการ
ส่งออกใน ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยจะดาเนินการในช่วงปี 2552-2556 เป็ นพื้นที่นาในทุ่งกุลาร้องไห้ที่จะได้รบั การ
พัฒนา รวมทัง้ สิ้น 1,002,705 ไร่ จากพื้นที่นาในทุ่งกุลาร้องไห้จานวน 1.27 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือประมาณ
2 แสนไร่เศษ ส่วนหนึ่งเป็ นพืน้ ทีอ่ ุดมสมบูรณ์ทสี่ ามารถผลิตข้าวหอมมะลิได้ผลดีตามสภาพธรรมชาติ
ตารางที่ 2.1 ผลผลิต การส่งออก และการนาเข้าข้าวในประเทศไทย
ปี
1. การผลิ ต
-ผลผลิต (ล้านตัน ขป.)
1) นาปี
2) นาปรัง
รายการ
2.ส่งออก(ล้านตัน ขส.)
-มูลค่า (ล้านบาท)
(ล้าน US$)
-ชนิดข้าวส่งออก(ล้านตัน)
1) ข้าวคุณภาพดี
2) ข้าวคุณภาพต่า
3) ข้าวนึ่ง
-ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัน)
1)ราคาส่งออก ($/ตัน)
2)ราคาส่งออก(บาท/ตัน)
3)ราคา ขป. 5%(นาปี )
4)ราคา ขป. (นาปรัง)
5)ราคา ขป. หอมมะลิ
6)ราคา ขป. เหนียว
3.การนาเข้า(WTO) (ตัน)

2551/52*

(%)51/50

32.099
31.650
23.308
23.235
8.791
8.415
ม.ค. – ส.ค.
2551
2551
2552
7.666
5.796
10.01
200,892 150, 812
113,905
6,112
4,670
3,296

-1.4
-0.3
-4.3
 (%)
52/51
-24.4
-29.4
-24.5

2545/46

2546/47

2547/48

2548/49

2549/50

2550/51*

27.992
21.566
6.426

29.474
23.142
6.332

28.538
22.650
5.888

30.292
23.539
6.753

29.642
22.840
6.802

2547

2548

2549

2550

10.14
110,376
2,749

7.30
90,874
2,278

7.42
97,349
2,553

9.56
123,700
3,592

7.36
0.58
2.20

5.01
0.42
1.87

5.38
0.38
1.66

6.55
0.87
2.14

6.22
1.04
2.75

4.826
0.826
2.014

N.A.
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.

271
10,885
5,689
5,452
8,423
6,425
1,380.7

312
12,448
6,641
6,801
7,858
6,228
1,413.7

344
13,119
6,594
6,704
8,392
8,595
1,310.4

376
12,943
6,509
6,247
9,092
11,593
2,718.2

611
20,089
8,353
12,196
13,998
8,654
2,806.9

609
19,673
7,306
12,280
14,548
9,531
2,635.2

569
19,652
10,538
10,138
14,323
7,653
133,798.7

-6.7
-0.1
44.2
-17.4
-1.5
-19.7
4,977.3

ที่มา : 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ปริมาณ มูลค่า ราคาส่งออกเฉลี่ยมาจากกรมการค้าต่างประเทศและราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยภูมภิ าคมาจากกรมการค้าภายใน
3. * ประมาณการณ์เบื้องต้น ส.ค. 2552

พืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ ในจานวนนี้ประมาณ 1.4 แสนไร่ ทีไ่ ด้รบั การปรับสภาพ และสามารถใช้เป็ นแหล่ง
ผลิตข้าวหอมมะลิทดี่ ที สี่ ุดของประเทศ ซึ่งข้าวหอมมะลินนั ้ สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ (Added Value) ให้มากขึน้
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ได้ด้วยการสร้างคุณค่า (Value Creation) หรือการยกระดับคุณภาพสินค้าจากข้าวที่มีการผลิตตามปกติเป็ น
ข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ ซึ่งปั จจุบนั ความต้องการบริโภคสินค้าปลอดภัย ของคนมีมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดโลก
ระดับบน (High End) มีสูงขึน้ โดยเฉพาะตลาดยุโรป ที่ผ่านมาการผลิตข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ส่วนใหญ่ยงั ผ่าน
การรับรองจากสานักมาตรฐานต่างๆ น้อยมาก โดยจังหวัดยโสธรผ่านการรับรองจาก มกท. 10,178 ไร่ จาก
มกอช. 2,000 ไร่ จาก Bio Swiss 1,248 ไร่ และอื่นๆ 8,631 ไร่ ซึ่งการที่จะบรรลุการผลิตเกษตรอินทรีย์มี
ความยากกว่า GAP ซึ่งในปี 2550 การผลิตข้าวหอมมะลิในพืน้ ที่ 5 จังหวัดนี้ ได้รบั การรับรอง GAP จาก
สานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพียง 1,944 ราย และในปี 2551 มีเป้ าหมายการดาเนินการ
เพื่อขอการรับรองจากสานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจานวน 14,980 ไร่ (ร้อยเอ็ด 7,000
ไร่ สุรนิ ทร์ 3,500 ไร่ ศรีสะเกษ 1,800 ไร่ มหาสารคาม 1,700 ไร่ ยโสธร 980 ไร่) เห็นได้ว่าการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใน ทุ่ งกุลาร้องไห้ยงั ด าเนินการได้น้อ ยมาก (โครงการบูรณาการการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรียใ์ นทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก, 2551)

2.2 การศึกษาแนวโน้ มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร
และรายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องตามปั จจัยแวดล้อมทางอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิได้แก่ สถานการณ์การผลิตข้าว
สถานการณ์ การค้าข้าว สถานการณ์ การบริ โภคและสถานการณ์ ราคาข้าวภายในประเทศและต่ างประเทศ
สถานการณ์การแข่งขันข้าวสารบรรจุถุง และอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 สถานการณ์การผลิ ตข้าว
กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ได้ป ระเมินสถานการณ์ การผลิต ข้าวทัว่ โลก ในฤดู การผลิต
2551/2552 ว่า มีพน้ื ทีป่ ลูกรวม 978.25 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลีย่ 680 กิโลกรัมต่อไร่ และพยากรณ์
ณ เดือน พฤศจิกายน 2552 ว่า สถานการณ์การผลิตข้าวทัวโลก
่
ในฤดูการผลิต 2552/2553 ว่า มีพน้ื ทีป่ ลูก
รวม 950.56 ล้านไร่ (ลดลงจากปี ทแี่ ล้วร้อยละ 2.83) ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลีย่ 678 กิโลกรัมต่อไร่ (ลดลง
จากปี ที่แล้วร้อยละ 0.29) ในฤดูการผลิต 2551/2552 ว่ามีผลผลิตข้าวเปลือกรวม 664.06 ล้านตัน หรือ
445.77 ล้านตันข้าวสาร และพยากรณ์ ณ เดือ น พฤศจิกายน 2552 ว่าในฤดูการผลิต 2552/2553 ว่ามี
ผลผลิตข้าวเปลือกรวม 644.86 ล้านตัน หรือ 432.09 ล้านตันข้าวสาร (ลดลงจากปี ทแี่ ล้ว 13.68 ล้านตัน
ข้าวสาร หรือลดลงร้อยละ 3.07)
ประเทศผูผ้ ลิตข้าวทีม่ ผี ลผลิตมากทีส่ ุด คือ จีน รองลงมาได้แก่ อินเดีย อินโดนิเซีย บังคลาเทศ
เวียดนาม และไทย ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตของแต่ละประเทศกับปี ที่ผ่านมา ประเทศผู้ผลิต
ข้าวบางประเทศประสบปั ญหาภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ คาดว่าผลผลิตข้าวโดยรวมจะลดลง และประเทศที่มี
ผลผลิต ลดลงมากที่สุ ด คือ อินเดีย (16.150 ล้านตัน หรือร้อ ยละ 16.29) รองลงมาได้แก่ บังคลาเทศ
(1 ล้านตัน หรือร้อยละ 3.23) อินโดนิเซีย (7 แสนตัน หรือร้อยละ 1.83) เวียดนาม (6.35 แสนตัน หรือ
ร้อยละ 2.60) ญี่ป่ ุ น (4.09 แสนตัน หรือร้อยละ 5.09) ฟิ ลิป ปิ นส์ (3.53 แสนตัน หรือ ร้อ ยละ 3.28)
ปากีสถาน (3 แสนตัน หรือร้อยละ 4.76) เกาหลีใต้ (1.61 แสนตัน หรือร้อยละ 3.32) และอียิปต์ (1.30
หมื่นตัน หรือร้อยละ 0.3) ตามลาดับ (กรมการค้าข้าว, สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของโลก ปี
2552/2553, พฤศจิกายน 2552.)
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

การผลิตข้าวปี 2552/2553 ของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คาดการณ์ ผลผลิต ข้าวนาปี ฤ ดูเพาะปลูก 2552/2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เป็ น 23.51 ล้านตันข้าวเปลือ ก
เนื่องจากมาตรการรับจานาข้าว ทาให้ราคาข้าวที่ เกษตรกรขายได้ยงั อยู่ในระดับสูงกว่าตลาด เกษตรกรจึง
ยังคงผลิตข้าวเพิม่ ขึน้ แม้ว่าการส่งออกข้าวในช่วงครึง่ แรกปี 2552 จะมีแนวโน้มลดลงมาก ประเด็นทีต่ ้องจับ
ตามองคือ นโยบายของรัฐบาลที่ตงั ้ เป้ าหมายว่าจะเปลี่ยนระบบการแทรกแซงตลาดข้าวจากมาตรการจาน า
ราคา เป็ นการประกันราคา รวมทัง้ การกาหนดนโยบายเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง
ต้นปี 2553 ทีภ่ าษีนาเข้าข้าวต้องลดลงเหลือร้อยละ 0 ตามภาระผูกพันกับเขตการค้าเสรีอาเซียน เนื่องจาก
คาดการณ์ ว่าจะมีปริมาณข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่า และกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยเป็ น
จานวนมาก ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศในระยะต่อ ไป (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย ปี ที่ 15 ฉบับที่ 2552
วันที่ 8 กรกฎาคม 2552)
การเพิม่ ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากความต้ องการ
บริโภคข้าวของโลกมีการขยายตัวเพิม่ มากขึ้น จึงจาเป็ นต้องพัฒนาข้าวคุณภาพดี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่
ยังยื
่ น ตามนโยบาย "ยุทธศาสตร์ข้าวไทยเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น" (ระยะเวลา 5 ปี 2550-2554) และเป็ นการ
สร้างโอกาสให้ เกษตรกรในเขตปฏิ รูป ที่ ดินได้ รบั การพัฒ นา ซึ่งในปี 2550-2551 นี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้
มอบหมายให้ สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ร่วมกับ กรมการข้าว กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่งดาเนินโครงการเพิม่ ศักยภาพ
ข้าวหอมมะลิ 105 ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ ใน 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาร่องสู่เกษตรกรก่อน 121 ตาบล
ในพื้นที่เป้ าหมายกว่ า 2,000,000 ไร่ แยกเป็ น จังหวัด ร้อ ยเอ็ด 50,000 ไร่ ศรีส ะเกษ 40,000 ไร่ สุ รินทร์
64,000 ไร่ อุบลราชธานี 40,000 ไร่ และยโสธร 6,000 ไร่
2.2.2 สถานการณ์การค้าข้าว
ปริมาณการค้าข้าวของโลกในปี 2552 (ปี การผลิต 2551/2552) กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา
ได้ประเมิน ณ เดือนพฤศจิกายน 2552 ว่า จะมีปริมาณการซื้อขายที่ระดับ 28.299 ล้านตันข้าวสาร ลดลง
จากปี การค้า 2551 ที่ มีการซื้อ ขายที่ร ะดับ 29.598 ล้านตันข้าวสาร จานวน 1.299 ล้านตันข้าวสาร
(ลดลงร้อยละ 4.39) โดยผู้ส่ งออกรายใหญ่ ที่มีการส่งออกลดลง คือ ไทย (ลดลง 1.50 ล้านตัน) อินเดีย
(ลดลง 1.38 ล้านตัน) อียิปต์ (ลดลง 2.50 แสนตัน) สหรัฐอเมริกา (ลดลง 1.73 แสนตัน) จีน (ลดลง
1.69 แสนตัน) และบราซิล (ลดลง 6.10 หมื่นตัน) ในขณะเดียวกันประเทศทีม่ ีปริมาณการค้าเพิม่ ขึ้น คือ
เวียดนาม (เพิม่ ขึน้ 1.15 ล้านตัน) และอาร์เจนตินา (เพิม่ ขึน้ 9.20 หมื่นตัน)
สาหรับปี การค้า 2553 (ปี การผลิต 2552/2553) กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา พยากรณ์ว่า
ปริมาณการค้าข้าวจะมีปริมาณเพิม่ ขึ้นจากปี การค้า 2552 ที่ระดับ 29.540 ล้านตันข้าวสาร (เพิม่ ขึน้ จานวน
1.241 ล้านตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.39) โดยมีประเทศทีค่ าดว่าจะมีปริมาณการค้าข้าวเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ไทย
(เพิ่มขึ้น 1.50 ล้านตัน) จีน (เพิ่มขึ้น 5 แสนตัน) ปากีสถาน (เพิม่ ขึ้น 3 แสนตัน) และอาร์เจนติน่ า
(เพิม่ ขึ้น 5 หมื่นตัน) ในขณะที่บางประเทศ คาดว่าจะมีปริมาณการขายข้าวลดลง ได้แก่ อินเดีย (ลดลง
5 แสนตัน) เวียดนาม (ลดลง 3 แสนตัน) สหรัฐอเมริกา (ลดลง 5 หมื่นตัน) บราซิล (ลดลง 5 หมื่น
ตัน) กายานา (ลดลง 3 หมื่นตัน) และสหภาพยุโรป (ลดลง 5 พันตัน)
ประเทศที่คาดว่าจะมีการนาเข้าข้าว ในปี การค้า 2552 (ปี การผลิต 2551/2552) ในปริมาณที่
เกินกว่า 1 ล้านตันข้าวสาร ได้แก่ ฟิ ลปิ ปิ นส์ (2 ล้านตัน) อิหร่าน (1.7 ล้านตัน) ไนจิเรีย (1.9 ล้านตัน)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ซาอุ ดิ อ าระเบี ย (1.37 ล้า นตัน ) สหภาพยุ โรป (1.35 ล้ านตัน ) และอิ ร ัก (1 ล้ านตัน ) ตามลาดับ
(กรมการค้าข้าว, สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของโลก ปี 2552/2553, พฤศจิกายน 2552.)
สถานการณ์การค้าข้าวเพื่อการส่งออกของประเทศไทยในต้นปี 2552 มีการแข่งขันรุนแรง โดย
ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2552 ปริมาณการส่งออกข้าวเท่ากับ 3.47 ล้านตัน มูลค่า 1,926.5 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐฯ เมื่อ เทีย บกับช่ว งเดีย วกัน ของปี ที่ผ่ านมาทัง้ ปริมาณและมู ลค่ าหดตัวลงร้อ ยละ 30.7 และ 21.4
ตามลาดับ เนื่องจากเผชิญการแข่งขันรุนแรงในด้านราคากับเวียดนาม และคาดการณ์ว่าปริมาณและมูลค่าการ
ส่งออกข้าวไทยทัง้ ปี 2552 ลดลงเหลือ 8.5 ล้านตัน มูลค่า 4,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเมื่อเทียบกับปี
2551 แล้วทัง้ ปริมาณและมูลค่าหดตัวลงร้อยละ 16.8 และร้อยละ 25.0 ตามลาดับ เนื่องจากการแข่งขันการที่
ต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง ในขณะที่ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับทีส่ ูงกว่าประเทศคู่แข่ง(ศู นย์วจิ ยั กสิกร
ไทย ปี ที่ 15 ฉบับที่ 2552 วันที่ 8 กรกฎาคม 2552) โดยในปี 2550/51 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตข้าว
รวม 19.4 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็ นร้อยละ 4.41 ของผลผลิตข้าวโลก และครองส่วนแบ่งการตลาดข้าวโลกเป็ น
อันดับ 1 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 30.48 ตลาดส่งออกข้าวทีส่ าคัญของไทย จาแนกตามประเภทของข้าวส่งออกที่
สาคัญ คือ ข้าวหอมมะลิไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (16.74%) สหภาพยุโรป (10.12%) ฮ่องกง (8.71%) ไอวอรี่
โคส (8.14%) ซีนีกัล (6.74%) และจีน (6.59%) พิจารณาภาพที่ 5.2 ข้าวนึ่ง มีต ลาดส่ งออกหลัก ได้ แ ก่
ไนจีเรีย (35.25%) เบนิน (19.48%) แอฟริกาใต้ (18.13%) เยเมน (4.21%) และ รัสเซีย (3.08%) และข้าวขาว
ตลาดส่งออกสาคัญ ได้แก่ ฟิ ลิปปิ นส์ (15.32%) มาเลเซีย (11.35%) และอิรกั (11.00%) ซึ่งการขยายตัวของ
การส่งออกข้าวของไทยในทุกชนิดเป็ นผลมาจากการสร้างคุณภาพ มาตรฐานด้านการผลิตและส่งออกทีเ่ ป็ นที่
ยอมรับของตลาดโลก (http://fic.nfi.or.th/th/thaifood/product52-rice.asp ค้นเมื่อวันที่ 12 พย. 52)
2.2.3 สถานการณ์ ก ารบริ โ ภคข้ า ว และสถานการณ์ ร าคาข้ า วภายในประเทศ และตลาด
ต่างประเทศ
ในปี การค้า 2551 (ฤดูการผลิต 2550/2551) มีการบริโภคข้าวทัวโลกรวม
่
428.129 ล้านตัน
ข้าวสาร สาหรับปี การค้า 2552 (ฤดูการผลิต 2551/2552) กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ประเมิน ณ
เดือนพฤศจิกายน 2552 ว่า ทัวโลกจะมี
่
การบริโภคข้าวรวม 435.494 ล้านตันข้าวสาร หรือเพิม่ ขึน้ 7.365
ล้านตัน (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.72) และพยากรณ์ว่า ปี การค้า 2553 (ฤดูการผลิต 2552/2553) ทัวโลกจะมี
่
การ
บริโภคข้าวรวม 436.841 ล้านตันข้าวสารเพิ่มขึ้นจากปี การค้า 2552 จานวน 1.347 ล้านตันข้าวสาร
(เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.31) ประเทศส่วนใหญ่มีการบริโภคข้าวเพิม่ ขึ้น ยกเว้น อินเดีย ไทย ญี่ป่ ุน และเกาหลี
ใต้ ทีม่ กี ารคาดการณ์ว่าจะมีการบริโภคข้าว (และการใช้ประโยชน์จากข้าว) ในปริมาณทีล่ ดลง
จากการเปรียบเทียบราคาข้าวทีม่ ีการซื้อขายในตลาดโลก ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ไทย
และเวียดนาม ในช่วงเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนตุลาคม 2552 พบว่า ราคาข้าวได้เพิม่ สูงขึน้ ในช่วงต้น
ปี 2551 คือเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2551 จากนัน้ ราคาจะค่อยๆ อ่อนตัวลง จนถึงเดือนมิถุนายน
2552 ส่วนราคาข้าวไทยได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2552 แล้วก็กลับมา
อ่อนตัวลงอีกครัง้ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2552 เนื่องจาก ราคาข้าวของเวียดนามมีราคาต่ากว่าไทย ทาให้
เวีย ดนามสามารถขายข้าวในช่ว ง 9 เดือ นของปี 2552 ได้ถึง 4.975 ล้านตันข้าวสาร จากเป้ าหมาย
5 ล้านตัน และคาดว่าปี 2552 เวียดนามจะส่งออกได้ 5.8 ล้านตัน ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันไทยสามารถ
ขายข้าวได้ 6.519 ล้านตันข้าวสาร จากเป้ าหมาย 8.5 ล้านตัน และปริมาณทีข่ ายได้ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี ที่ผ่ านมาร้อ ยละ 21.9 ส าหรับข้าวสารเมล็ด ยาวของสหรัฐอเมริกาในเดือ นมกราคม 2 552 มีราคา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ใกล้เคียงกับราคาข้าวของไทย แต่ในเดือนต่ อๆ มาค่อยๆ ปรับตัวลดลงมากกว่าไทย สหรัฐอเมริกาได้ป รับ
เป้ าหมายปริมาณการส่งออกปี 2552 โดยตัง้ เป้ าหมายไว้ที่ 3.25 ล้านตัน และต่อมาในเดือนตุลาคม 2552
ได้ปรับลดลงทีร่ ะดับ 3.05 ล้านตันข้าวสาร แม้ว่าราคาข้าวในเดือนตุลาคม 2552 จะทรงตัว แต่กม็ แี นวโน้ม
ว่าได้ปรับตัวในทิศทางทีด่ ีขน้ึ ตัง้ แต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2552 เนื่องจากมีหลายประเทศได้เปิ ดประมูล
ข้าวสาหรับการส่งมอบในปี 2553 เช่น ญี่ป่ ุน ฟิ ลิปปิ นส์ อินเดีย ศรีลงั กา และอิรกั เป็ นตัน มีผลทาให้
ราคาข้าวเพิม่ ขึน้ (กรมการค้าข้าว, สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของโลก ปี 2552/2553, พฤศจิกายน
2552.)
จากแนวโน้มราคาข้าว ทัง้ ข้าวขาวและหอมมะลิที่มีแนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีความ
ต้องการข้าวจากต่างประเทศในปริมาณที่สูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศอินเดียที่ประสบปั ญหาภัยแล้ งและยังไม่มี
ความชัดเจนในเรื่อง ปริมาณการผลิตข้าวทีแ่ ท้จริง ขณะทีป่ ระเทศฟิ ลิปปิ นส์ได้มีคาสังซื
่ ้อข้าวจากไทยประมาณ
1 ล้านตัน ในเดือ นพฤศจิกายน 2552 นี้ อีกทัง้ เป็ นช่วงของข้าวฤดู กาลใหม่ ที่ย ังไม่ เข้าสู่ ต ลาดท าให้มีการ
คาดการณ์ ว่า ราคาข้าวที่จาหน่ ายปลีก โดยเฉพาะข้าวถุงจะมีการขยับราคาขึ้นจากเดิม และสินค้าอาจขาด
ตลาดนัน้ ทัง้ นี้ ในเรื่องดังกล่าวนายสมฤกษ์ ตัง้ พิรุฬ ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร บริษัท ไทยฮา จากัด
(มหาชน) ในฐานะประธานสมาคมข้าวถุงไทย มี ความเห็นว่า แม้ปริมาณความต้องการในตลาดเริม่ มีมากขึ้น
แต่ยนื ยันว่าปริมาณข้าว ทีจ่ าหน่ ายในประเทศยังมีเพียงพอกับความต้องการ ทัง้ ในส่วนของภาคเกษตรกรและ
ภาครัฐที่มีจานวนหลายล้านตัน ดังนัน้ ความเคลื่ อนไหวดังกล่าวจะส่งผลทางด้านจิตวิทยากับผูบ้ ริโภคเท่านัน้
ขณะ ทีร่ าคาข้าวสารขณะนี้ได้ปรับขึน้ เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และคาดว่าจะเป็ นแค่ระยะเวลาสัน้ ๆ เนื่องจากยังมี
กลไกในเรื่องของการแข่งขันเป็ นตัวบังคับ ทาให้ผู้ประกอบการไม่กล้าปรับราคาขึ้นมากเหมือนอย่างช่วงต้นปี
2551 ที่ผ่านมา ตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิจะอยู่ที่ระดับราคาประมาณ 170-190 บาทต่อถุง และมีบางช่วงของ
การจัดรายการโปรโมชันทีร่ าคาลดลงไปเหลือ 165-170 บาทต่อถุง และแม้ว่าราคาข้าวจะมีการขยับขึน้ จริง คาด
ว่าจะปรับเพียงแค่ 5-10 บาท ต่อถุงเท่านัน้ ซึ่งถือเป็ นอัตราทีผ่ ู้ บริโภคยังสามารถแบกรับได้ อีกทัง้ กลไกการ
แข่งขันยังเป็ นตัวบังคับทาให้ในแต่ละช่องทางจาหน่ายมีการจัด โปรโมชันส่
่ งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 สถานการณ์การแข่งขันข้าวสารบรรจุถงุ
ปั จจุบนั ข้าวถุงมีมูลค่าประมาณกว่า 2 หมื่นล้านบาท เป็ นข้าวตราสินค้าทัวไปร้
่ อยละ 70 และตรา
สินค้าเฮาส์แบรนด์ ร้อยละ 30 โดยในส่วนของข้าวมีตราสินค้าทัวไป
่ มีตราหงษ์ทองเป็ นผู้นาตลาด มากกว่า
ร้อยละ 20 ตามมาด้วยตราเกษตรและตรามาบุญครองทีม่ สี ่วนแบ่งประมาณ ร้อยละ 15-16(ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ
วันที่ 25 พ.ย.2552) การแข่ งขันข้าวสารบรรจุ ถุ ง คาดว่า จะมีมูลค่ ากว่า 10,000 ล้านบาทในแต่ ละปี มีการ
แข่งขันตัดราคาทาให้กาไรต่อหน่วยลดลง ทาให้ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง ซี.พี.อินเตอร์เทรด เจ้าของตราสินค้า 'ตรา
ฉัตร' เริ่มหันไปทาตลาดที่เป็ นช่องทางการค้าแบบดัง้ เดิมแทน (Traditional Trade) ซึ่งสอดรับกับผูบ้ ริโภคที่
เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อข้าวจากยี่ปัว๊ ซาปั ว๊ เพิ่มขึ้นเช่นกัน ข้าวที่กาลังเป็ นที่ต้องการผู้บริโภคขณะนี้คือ
ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าวงอก มีแนวโน้มการเติบโตสูง เนื่องจากสามารถทาราคาขายได้ดีกว่า และมีตลาด
ต่างประเทศรองรับ รายแรกทีเ่ ข้ามาในตลาดข้าวออร์แกนิค หรือข้าวอินทรีย์ เป็ นเจ้าแรก คือ นครหลวงค้าข้าว
ได้ลงทุนปลูกข้าวประเภทนี้เองบนพื้นที่กว่า 5 พันไร่ ขณะที่ผู้ประกอบการอื่นๆ จะใช้วิธคี อนแท็กต์ ฟาร์มมิ่ง
ไทยส่งเสริมการปลูกข้าวประเภทนี้เพื่อนาไปผลิตเป็ นอาหารเด็ก ขณะเดียวกันผูบ้ ริโภคในต่างประเทศให้ความ
สนใจกับอาหารประเภทนี้มากเห็น ได้จากการมีรา้ นขายสินค้าออร์แกนิคเปิ ดกันหลายแห่ง และแต่ละแห่งก็มีผู้
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เข้าไปซื้อสินค้าเป็ นจานวนมาก ทัง้ ทีร่ าคาสินค้าค่อ นข้างสูง นอกจากบริษัทนครหลวงค้าข้าวและก็มีข้าวของ
บริษทั อื่นๆ เช่นบริษทั เจียเม้งและบริษทั ค่ายศรีไทยใหม่การเกษตร
(www.gotomanager.com/new/details,aspx?id=80886)
การเพิม่ วิตามินในข้าวเป็ นอีกขัน้ หนึ่งของการพัฒ นาข้าวถุงด้ว ยการสร้าง มูลค่าเพิ่ม
อิงเทรนด์ ความต้ องการตลาดที่ห ันมาใส่ใจสุ ข ภาพ ของ บริษัท โรงสี เอกไรซ์ จากัด ซึ่งใช้วิธีการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้เพิม่ มูลค่าเพื่อแข่งขัน โดยผลิตข้าวหอมมะลิซ้อมมือ “ปิ่ นเงิน” ควิก มีจุดเด่นตรงทีเ่ ป็ นข้าวกล้องที่
หุงสุกภายในเวลา 10 นาที ซึ่งเร็วกว่าการหุงข้าวกล้องทัวๆ
่ ไป และข้าวหอมมะลิที่เพิม่ วิตามิน บี 1, 2, 6 และ
โนอาซิน สนองกลุ่มลูกค้าที่หนั มาสนใจสุขภาพ ศาตราจารย์ภิชาน ไกรฤทธิ ์ บุญยเกียรติ กล่าวว่า การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงด้วยการเติมวิตามินหรือการสร้างจุด เด่น ด้วยการย่นระยะเวลาการหุงข้าวกล้องนัน้
นับเป็ นขัน้ พัฒนาของสินค้าประเภทนี้ ทัง้ นี้เชื่อว่าการสร้างมูลค่าเพิม่ ในลักษณะดังกล่าว น่ าจะมีแนวโน้มทาง
การตลาดทีด่ ี เนื่องจากปั จจุบนั ประชาชนหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพค่อนข้างมาก รวมไปถึงการหนีความจาเจ
สิง่ ที่น่าเป็ นห่ ว งก็คือ ผู้ประกอบการจะควบคุมคุ ณภาพได้คงที่ต ลอดหรือ ไม่ เพราะหากเกิดปั ญหาในเรื่อ ง
คุณภาพขึ้นมา ย่ อมเป็ นการยากที่จะอธิบายให้ผู้บริโภคเข้าใจซึ่งเป็ นลูกค้าระดับบนได้ เขายังกล่าวด้วยว่า
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้น่าจะทาตลาดในต่างประเทศได้ดี เพราะแม้ว่าจะมีการทุ่มตลาดจากประเทศคู่แข่งอย่าง
เวียดนาม แต่กส็ ามารถทีจ่ ะตอบผูบ้ ริโภคถึงความแตกต่างของข้าวไทยกับข้าวคู่แข่งได้ (บิสเิ นสไทย, ข้าวถุง
เติมวิตามินการตลาดเพื่อสุขภาพ, 2002)
2.2.5 อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว
อุตสาหกรรมข้าวของไทยเป็ นอุตสาหกรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็ นจานวนมาก ในระดับการแปรรูป
เป็ นข้าวสารหรือ และอุต สาหกรรมการแปรรูปข้าวเป็ นผลิตภัณฑ์มูลค่ าเพิม่ จาแนกเป็ นโรงงาน ผลิต ภัณฑ์
ประเภทอบ จานวน 231 โรงงาน ผลิตภัณฑ์ประเภทเส้น จานวน 422 โรงงาน แป้ งสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จาก
สตาร์ช จานวน 57 โรงงาน โดยส่ วนใหญ่ร้อ ยละ 97 เป็ นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีเงินลงทุ นเฉลี่ย รายละ
15.91 ล้านบาท ในอุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีการจ้างงานไม่ต่ ากว่า 95,000 คน หรือร้อยละ 15
นั บ ว่ า เป็ นอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารใช้ แ รงงานมากเป็ นอั น ดั บ 2 รองจากอุ ต สาหกรรมแปรรู ป สั ต ว์ น้ า
(http://fic.nfi.or.th/th/thaifood/product52-rice.asp ค้นเมื่อวันที่ 12 พย. 52)
ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ขา้ วแปรูปของไทยในระดับอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาความหลากหลายของ
ชนิดผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองตอบต่อความต้องการของตลาดมากขึน้ ทีส่ าคัญ ได้แก่
1) แป้ งข้ า ว (Rice Flour) เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มีศัก ยภาพสู ง เนื่ อ งจากการผลิต ขนมปั ง
เบเกอรี่ และขนมขบเคี้ยวต่างๆ ของไทย ส่วนใหญ่จะเป็ นการผลิตโดยใช้แป้ งข้าวสาลี
มีมูลค่าค่อนข้างสูง การพัฒนาแป้ งข้าวของไทยเพื่อสามารถใช้ทดแทนแป้ งข้าวสาลีจะ
เป็ นการลดต้นทุนโดยรวมทัง้ อุตสาหกรรมดังกล่าว
2) ผลิ ตภัณฑ์เส้น เริม่ จาก อุตสาหกรรมครัวเรือนทีท่ าการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ
ต่อมาได้พฒ
ั นาเป็ นอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศมากขึน้ จะมีทงั ้
เส้นสด เส้นแห้ง และเส้นกึ่งสาเร็จรูป โดยเส้นสดส่วนใหญ่จะเป็ นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ประเทศ ส่วนเส้นแห้ง และเส้นกึ่งสาเร็จรูปนอกจากผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ ยังเป็ น
อุตสาหกรรมการส่งออกทีม่ คี วามสาคัญและมีการเติบโตมาโดยตลอด
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3) สตาร์ชข้าว (Starch) เป็ นแป้ งที่ผ่านการแยกส่วนของโปรตีนออกจนมีความบริสุท ธิ ์
ของแป้ งสูงมาก จากแป้ งบริสุทธิ ์สามารถนามาผลิตเป็ นแป้ งดัดแปร (Modified Starch)
ที่มีคุณ สมบัติ การไหลที่ดี ปั จจุ บัน เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ส าคัญ ในกลุ่ มผู้ ผ ลิต แป้ งข้า ว
เนื่องจากเป็ นสินค้ามูลค่าเพิม่ สูงโดยมุ่งเน้นกลุ่มตลาดเพื่อการส่งออก
4) อาหารประเภทพองกรอบ (Expanded Product) ที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ ขนมปั งกรอบ
ประเภท อาราเร่ (Arare) วัตถุดิบการผลิตจะมาจากข้าวเหนียว และเซมเบ่ (Sembei)
ผลิต มาจากข้าวเจ้าที่มีอ มิโลสต่ า การผลิตส่วนใหญ่ จะเป็ นการผลิต เพื่อการส่งออก
ส่ว นผลิต ภัณ ฑ์ อ่ืนๆ เช่น ขนมพองกรอบจากกระบวนการ Extrusion, Puffing และ
ขนมพองกรอบ จากการอบหรือทอด เช่น ข้าวตอก ข้าวตัง ขนมนางเล็ด เป็ นต้น
5) ข้ า วกึ่ ง ส าเร็จ รูป (Quick Cooking Rice or Instant Rice) ผลิต ภัณ ฑ์ ข้าวมี ห ลาย
รู ป แบบ เช่ น Cup Rice, Sanding Rice และSimmering Rice, Saute Rice, Boil in
Bag เป็ นต้ น ปั จจุบันกาลังกลายเป็ นผลิต ภัณฑ์ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคยุ คใหม่ ที่
ต้องการ ความสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ โดยพบว่ามีการขยายตัวทัง้ ในตลาดในประเทศ
และตลาดส่งออก
6) ข้าวบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ได้แก่ ข้าวกระป๋ อง (Canned Rice) เป็ น ผลิตภัณฑ์
อาหารที่สามารถ เก็บรักษาได้นานเช่นเดียวกับอาหารกระป๋ องโดยทัวไป
่ ปั จจุบนั การ
ผลิตเพื่อการส่งออก และตลาดในประเทศยังไม่มาก
7) ข้าวเสริ มโภชนาการหรือข้าวอนามัย (Enriched Rice) เป็ นข้าวทีม่ กี ารเสริมวิตามิน
หรือ แร่ ธ าตุ ลงไปในข้ าว เช่ น การผสมข้า วเสริม โภชนาการกับข้ าวขาว (Premix
Kernel) การ ผสมกับผงของสารอาหาร การเติมสารอาหารในธัญพืชพร้อมบริโภค การ
สเปรย์ เป็ นต้ น นั บ ได้ ว่ า เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า สู ง ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมข้าวโดยเฉพาะผูผ้ ลิต รายใหญ่ต่างก็เข้ามาทาตลาดมากขึน้
8) ข้าวกล้องงอกกาบา (Gaba Rice) ข้าวกล้องงอกกาบา เป็ นการนาข้าวกล้องมาผ่าน
กระบวนการงอก ทาให้ช่วยเพิม่ ปริมาณสารกาบาในข้าวกล้อง สารกาบาจะช่วยบารุ ง
เซลล์ประสาท ดังนัน้ ในต่างประเทศได้นาสารกาบามาใช้ในวงการแพทย์ เพื่อการรักษา
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทต่างๆ ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการไทยกาลังให้ความสาคัญนาไปสู่
การแปรรูปทัง้ ในอุตสาหกรรมข้าวแปรรูปและในอุตสาหกรรมอาหารสาเร็จรูปในกลุ่ม
อื่นๆ เพื่อนาไปสู่การส่งออกต่อไป
9) อื่ น ๆ อาหารเช้า (Breakfast Cereal) เช่น โจ๊ กกึ่ งส าเร็จรู ป อาหารเด็ก อ่ อ น (Baby
Food) ผลิตภัณฑ์หมักดอง เช่น การผลิตลูกแป้ ง ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มต่างๆ ข้าว
แดง (Anka) เป็ น สีผสมอาหาร เช่นใช้ในเหล้าแดง ผสมในผักดอง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์จากราข้าว และน้ามันราข้าว เป็ นต้น
ตัง้ แต่ปี 2545 เป็ นต้นมาการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปของไทยเป็ นสินค้าดาวรุ่งที่มีการ ขยายตั วสูงและ
ต่อเนื่องทุกปี มีการเติบโตในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 2.61 ต่อปี และมีการเติบโตอย่างมากในปี 2551 มีมูลค่าสูงถึง
10,013 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2550 มากถึงร้อยละ 37 โดยผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักได้แก่ เส้นก๋วยเตีย๋ ว-เส้น
หมีพ่ ร้อมปรุงหรือสาเร็จรูป มีสดั ส่วนการส่งออกร้อยละ 30 ขนมปั งกรอบ ร้อยละ 22 แป้ งข้าวเหนียว ร้อยละ 17
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อาหารประเภทพองฟูอ่นื ๆ ร้อยละ 11 แป้ งข้าวเจ้า ร้อยละ 11 ข้าวปรุงแต่งสาเร็จรูป ร้อยละ 2.3 และสตาร์ช
จากข้าวเหนียว ร้อยละ 1.3 ผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารเติบโตสูง ได้แก่ ข้าวปรุงแต่งสาเร็จรูปมีการส่งออกขยายตัวสูงสุด
ในปี 2551 ร้อยละ 215 สตาร์ชจากข้าวเหนียว เติบโตร้อ ยละ 92 และเส้นก๋ วยเตี๋ยว-เส้นหมี่พร้อมปรุงหรือ
สาเร็จรูป เติบโตร้อยละ 82 ส่วนผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ตั ราเติบโตต่า ได้แก่ ขนมปั งกรอบมีการเติบโตเพียงร้อยละ 1.6
สาหรับตลาดส่ งออกผลิต ภัณฑ์ ข้าวแปรรู ป ที่ส าคัญ ของไทย จาแนกตามประเภทของผลิต ภัณ ฑ์ คือ เส้น
ก๋วยเตีย๋ ว-เส้นหมี่พร้อ มปรุงหรือ สาเร็จรูป ตลาดหลักได้แ ก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ลาว ฮ่ องกง และ
ออสเตรเลีย ขนมปั งกรอบ มีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ญี่ป่ นุ สหรัฐอเมริกา พม่า สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย
แป้ ง ข้า วเจ้า -แป้ งเหนี ย ว ตลาดส่ ง ออกส าคัญ ได้ แ ก่ ญี่ ป่ ุ น มาเลเซี ย และฮ่ อ งกง ข้ าวปรุ งแต่ ง ส าเร็จรู ป
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป และแอฟริกาใต้ (3.46%) (http://fic.nfi.or.th/th/thaifood/product52-rice.asp
ค้นเมื่อวันที่ 12 พย. 52)

2.3 การศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้
2.3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
จากการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10จะเห็นได้ว่าในปั จจุบนั รัฐบาลให้ความสาคัญกับความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่างๆ ภายในประเทศ
ให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น และสร้างภู มิคุ้มกันที่ดีข องประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
เพื่อให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ได้อย่างรูเ้ ท่า ทัน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน
ประกอบด้ ว ย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนและสัง คมไทยสู่ ส ังคมแห่ งภู มิ ปั ญ ญาและการเรีย นรู้
ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็ นรากฐานที่ มนคงของประเทศยุ
ั่
ทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและยังยื
่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการ
สร้างความมันคงของฐานทรั
่
พยากรและสิ่งแวดล้อม และยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในการ
บริ ห ารจัด การประเทศ
ในยุ ท ธศาสตร์ การปรับ โครงสร้า งเศรษฐกิ จให้ส มดุ ล และยัง่ ยืน ได้ ใ ห้ ค วามสาคัญ กับการ
ปรับ โครงสร้ างการผลิ ต เพื่อ เพิ่มผลิต ภาพและคุ ณ ค่ าของสิน ค้ า และบริ ก าร โดยใช้ ก ระบวนการพัฒ นา
คลัส เตอร์ แ ละห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน รวมทัง้ เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนเพื่อ สร้ า งสิน ค้ า ที่ มี คุ ณ ภา พและมู ล ค่ า สู ง มี ต รา
สิน ค้ า เป็ น ที่ ย อมรับ ของตลาด โดยเฉพาะด้ า นการปรับ โครงสร้ า งภาคเกษตร ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดดัง นี้
• การปรับโครงสร้ า งภาคเกษตร เพื่อ ให้ ป ระเทศไทยมี ค วามมัน่ คงและความปลอดภัย
ด้ า นอาหาร เป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหารที่สาคัญ ของโลก เป็ น แหล่ ง ผลิ ต ไฟเบอร์ แ ละวัส ดุ เ พื่อ สนั บ ส นุ น สาขา
อื่ น นอกจากเป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหาร และสนั บ สนุ น การผลิ ต สิน ค้ า เกษตรที่ มี โ อกาสใหม่ เช่ น พลัง งาน
ทดแทน สิน ค้ า ที่ ม าจากฐานการผลิ ต บนความหลากหลายทางชี ว ภาพ และสิน ค้ า ที่ ส อดคล้ อ งกับ
รสนิ ย มของผู ้ บ ริ โ ภคที ่ เ ปลี ่ ย นไป รวมทัง้ เป็ น ฐานรายได้ ที ่ มั น่ คงของเกษตร กร จากการทบทวน
นโยบายของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 10 ซึ่ ง เป็ น นโยบายหลัก ในการพัฒ นา
ประเทศ พบว่ า มี แ นวทางในการสนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม ในลัก ษณะคลัส เตอร์ ข ้ า วหอมมะลิ ทุ่ ง กุ ล า
ร้ อ งไห้ ดัง นี้
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- ส่ ง เสริ มการวิ จัย และพัฒ นาสิน ค้า อาหารเพื่อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง การผลิ ต อาหาร
แปรรู ป ที่ สาคัญ ของโลกที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย ของ
อาหาร เพื่อ สร้ า งความเชื่ อ มัน่ แก่ ผู้ บ ริ โ ภคสิน ค้ า ในระยะยาวโดยมี ส ิน ค้ า
เป้ า หมายที่ สาคัญ ได้ แ ก่ ข้ า ว กุ้ ง ไก่ เ นื้ อ ผัก และผลไม้
- พัฒ นาสถาบัน เกษตรกร กระบวนการจัด ท าแผนชุ ม ชน และวิ ส าหกิ จ
ชุ ม ชนในการสร้ า งเครื อ ข่ า ย และเป็ น กลไกในการเชื่ อ มโยงการสร้ า ง
มู ล ค่ า ตลอดห่ ว งโซ่ การผลิ ต (Value Chain) ระดับ ชุ มชนกับประเทศ เพื่อ
สร้ า งความเข้ ม แข็ง และความสามารถในการแข่ ง ขัน โ ดยเฉพาะสิน ค้ า
เกษตรที่ ไ ด้ ร ับ โอกาสจากข้ อ ตกลงการค้ า เสรี
- ส่ ง เสริ มการทาการเกษตรที่ ย งั ่ ยื น อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎี
ใหม่ เกษตรอินทรี ย์ บนแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพีย ง เพื่อ สร้ า งความมัน่ คง
ด้ า นอาหารในครัว เรื อ น มี ผ ลผลิ ต ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง จะช่ ว ยลดความเสี่ย ง
ด้ า นราคาและมี มู ล ค่ า ผลผลิ ต สู ง โดยเชื่ อ มโยงกับ แหล่ ง ความรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ น
พื้น ที่ เพื่อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ก่
เกษตรกรในการปรับ เปลี่ ย นระบบการผลิ ต และมี ก ารขยายพื้ น ที่ ก ารทา
การเกษตรแบบยัง่ ยื น ให้ ม ากขึ้น
- ส่ ง เสริ มการประชาสัมพันธ์ แ ละการสร้ างตราสิน ค้า เกษตรและเกษตรแปร
รู ป ของไทยให้เ ป็ นที่รู้จัก และยอมรับของผู้ บริโ ภคทัง้ ตลาดในประเทศและ
ต่ า งประเทศ เพื่ อ เป็ น การขยายตลาดรองรับ สิน ค้ า เกษตรที่ มี ก ารเพิ ่ม
มู ล ค่ า
- จัด ร ะบ บ ก าร ใช้ ที ่ ด ิ น ก าร เก ษ ต ร แ ล ะแ ห ล่ ง น้ า เพื ่ อ ก าร เก ษ ต ร ให้
สอดคล้ อ งและเหมาะสมกับ ศัก ยภาพของพื้ น ที ่ เพื่ อ เพิ ่ม ผลิ ต ภาพการ
ผลิ ต และควบคุ ม พื้น ที่ ช ลประทานให้ ใ ช้ เ ป็ น พื้น ที่ สาหรับ การผลิ ต ในภาค
เกษตรตลอดไป
จะเห็ น ได้ ว่ า ทิ ศ ทางการพัฒ นาการเกษตรในช่ ว ง 5 ปี ข้ า งหน้ า การเกษตรของไทยจะ
เน้ น การสร้า งความเข้ มแข็ง ให้ เกษตรกรโดยการประยุ กต์ ใ ช้ป รัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง การจัด ทา
แผนพัฒ นาการเกษ ตรระดับ ท้ อ งถิ ่ น โด ยให้ ผู ้ นาเกษ ตรกรมี บ ทบาทในการจัด ท าแ ผนพัฒ นา
การเกษตรของตนเอง และให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลเป็ น ฐานสาคัญ ในการพัฒ นาการเกษตรใน
ท้ อ งถิ่ น จัด สรรทรัพ ยากรให้ เ กิ ด ประโยชน์ และผลตอบแทนที่ คุ้ ม ค่ า โดยตรงให้ แ ก่ เ กษตรกร โดยใช้
ขบวนการรวมกลุ่ ม ในรู ป สหกรณ์ กลุ่ ม อาชี พ หรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน สร้ า งความร่ ว มมื อ กับ ภาคเอกชน
เพื่อ ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการตลาด โดยสร้ า งเครื อ ข่ า ยของสถาบัน เกษตรกรที่ เ ข้ ม แข็ง ให้ ส่ ว นราชการที่
เกี่ ย วข้ อ งทางานแบบบู ร ณาการ สนั บ สนุ น ซึ่ ง กัน และกัน เป็ น ตัว ขับ เคลื่ อ น สร้ า งความสามารถในการ
พึ่ง พาตนเองให้ แ ก่ เ กษตรกร ทัง้ ด้ า นวิ ช าการ ทุ น และการตลาด
2.3.2 นโยบายบูรณาการความมันคงด้
่
านอาหารของอาเซียน (AIFS) และแผนกลยุทธ์ความมันคง
่
ด้านอาหารของอาเซียน (SPA-FS) ปี ค.ศ. 2009 – 2013
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จากการเพิม่ ขึน้ ของราคาอาหารโลกในปี ค.ศ. 2007/2008 ทาให้เกิดความกังวลเรื่องผลกระทบต่อ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน (AMSs) จึงเกิดความร่วมมือกันของกลุ่มประเทศอาเซียนทีจ่ ะ
แก้ไขปั ญหาเรื่องอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ กับการดาเนินมาตรการต่ างๆ ของ
อาเซียน ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัยพิเศษสาหรับรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่ าไม้ครัง้ ที่ 29
(Special SOM-29th AMAF) ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม ค.ศ. 2008 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มกี ารหารือเกี่ยวกับร่าง
แนวคิดเรื่องการบูรณาการความมันคงด้
่ านอาหารของ อาเซียน (AIFS Framework) ที่ประชุมได้เน้นย้าถึงความ
จาเป็ นในการแก้ปัญหาความมันคงด้
่ านอาหาร ด้วยความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก การพัฒนาการเกษตร
ในระยะยาวที่เน้นความยังยื
่ นของการผลิตอาหารและการค้าสินค้าอาหาร ซึ่งได้จดั ลาดับความสาคัญของสินค้า
เกษตรเพื่อความมันคงอาหารของภู
่
มภิ าคอาเซียน ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัวเหลื
่ อง น้าตาล และมันสาปะหลัง
กรอบแนวคิ ด AIFS(อ้ างอิ งจาก http://www2.oae.go.th/aifs/index.php?option=com_content&view=article&id=2%3Aframepolicy&catid=4%3Apaper&Itemid=4&lang=th&limitstart=2 ค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552) ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1: เพิม่ ความเข้มแข็งในการจัดการด้านความมันคงอาหาร
่
กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมเพื่อนาไปสู่การตลาดและการค้าสินค้าอาหาร
กลยุทธ์ที่ 3: สร้างความเข้มแข็งในการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมันคงด้
่ าน
อาหาร เพื่อการพยากรณ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ การวางแผนและติดตามด้านอุปทาน
และการนาไปใช้ประโยชน์สาหรับสินค้าอาหารพืน้ ฐาน
กลยุทธ์ที่ 4: ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยังยื
่ น
กลยุทธ์ที่ 5: กระตุ้นให้มกี ารลงทุนด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเพือ่ สร้างความมันคง
่
ด้านอาหาร
กลยุทธ์ที่ 6: จาแนกและแก้ไขปั ญหาประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความมันคงอาหาร
่
ในกลยุทธ์ที่ 4 : การส่งเสริมการผลิตอาหารทีย่ งยื
ั ่ น แผนงานที่ 4.4 ส่งเสริมให้มคี วามร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ในการเร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ มีกิจกรรมสนับสนุ นส่งเสริมตามแนวทางการรวมกลุ่มโดยเฉพาะการ
พัฒนาสหกรณ์ คือ กิจกรรมที่ 4.4.5 การสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรและองค์กรเกษตรกรเพื่อ
เพิม่ ความยืดหยุ่นจากแนวนโยบายดังกล่าว จะเห็นว่า การรวมกลุ่มหรือความร่วมมือในการพัฒนาในลักษณะคลัส
เตอร์ของข้าวหอมมะลิเป็ นสินค้าที่ถูกจัดลาดับความสาคัญเป็ นอันดับแรก นอกจากการรวมกลุ่มในพื้นที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้และภายในประเทศแล้ว แนวนโยบาย AIFS ยังเอื้อให้เกิดการรวมกลุ่มหรือการพัฒนาในระดับกลุ่มประเทศใน
อาเซียนอีกด้วย
2.3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นหน่ วยงานหลักในการพัฒนาเกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหา
แหล่ งน้ าและพัฒนาระบบชลประทาน ส่ งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่ งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทัง้ กระบวน
การผลิ ตและสิ นค้ าเกษตรกรรม (อ้ างอิ งจาก http://www.moac.go.th/builder/moac06/inside.php?link=page&c=205&sub=10
ค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขจัดความยากจนของเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านปั จจัย
การผลิตให้ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กร
เกษตรกรเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้าง Brand และส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้า พัฒนา
ด้านการตลาด บริการและระบบ Logistics โดยในช่วง 4 ปี ขา้ งหน้า จะเน้นการดาเนินการใน 3 กลุ่มสินค้า คือ
(1) สินค้าเกษตรทีส่ ร้างรายได้จากการส่งออก (Cash Cow) ได้แก่ กุ้ง ไก่ อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรูป
ผัก/ผลไม้กระป๋ องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ขา้ ว/ข้าวสาลีและอาหารแปรรูปอืน่ ๆ ไขมันและน้ามันพืชและสัตว์/เนื้อสัตว์
และของปรุงแต่งทีท่ าจากเนื้อสัตว์ ข้าว ยางพารา ผักรวม
(2) สินค้าเกษตรทีม่ โี อกาส (New Opportunity) ได้แก่ กลุ่มพลังงานทดแทน (ปาล์มน้ามัน อ้อย มัน
สาปะหลัง) ไม้ยางพารา (เฟอร์นิเจอร์) สินค้าเกษตรอินทรีย์ โคเนื้อ
(3) สินค้าเกษตรทีต่ อ้ งปรับโครงสร้างการผลิต ได้แก่ กลุ่มผลไม้ (ลาไย ทุเรียน ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด) หอมแดง
กระเทียม หอมหัวใหญ่ กาแฟ ถัวเหลื
่ อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาโดยการวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรเกษตรกร เป็ นนโยบาย
ทีส่ นับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าวอยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตรทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง จึงทาให้การรวมกลุ่มของสหกรณ์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
2.3.4 แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) กรมส่งเสริ มสหกรณ์
แผนพัฒ นาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) มุ่งเน้ นให้ความสาคัญกับการสร้างระบบ
สหกรณ์ ที่มีคุณค่าโดยการพัฒนาคน สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ (องค์กร) และการเชื่อมโยงเครือข่ายให้ เกิด
การบูรณาการความร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอกสหกรณ์ โดยยึดมันในคุ
่ ณค่าสหกรณ์และแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อนาพาสู่สงั คมอยู่เย็น
เป็ นสุ ข รายละเอียดมีด ังนี้ (http://webhost.cpd.go.th/ewt/web_cpd/download/Asset/แผนพัฒ นาการสหกรณ์
ฉบับที่ 2.pdf ค้นเมื่อวันที่ 18 ธค. 2552)
แนวคิ ดและทิ ศทางการพัฒนาการสหกรณ์
ผลการประเมินสถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์ภายใต้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ น
ระบบ สามารถกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบสหกรณ์ในช่วงเวลา ปี 2550-2554 ดังนี้
แนวคิดหลัก
ภายใต้บริบทการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 ที่ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็ นองค์รวมที่ยึด “คนเป็ นศู นย์กลางการพัฒนา” นัน้
นับว่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาการสหกรณ์ ดังนัน้ จึงถือได้ว่าเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ขบวนการ
สหกรณ์จะแสดงให้เห็นขีดความสามารถและพลังของระบบสหกรณ์ ในการเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างบูรณาการทัง้
ในมิตติ วั คนสหกรณ์ ขบวนการและเครือข่ายให้เป็ นระบบสหกรณ์ทมี่ ีคุณค่า โดยมุ่งเน้นไปทีก่ ารปรับกระบวนทัศน์
การพัฒนาให้สหกรณ์เป็ นไปในลักษณะของการพัฒนาเชิงบูรณาการที่จะก่อให้เกิดผลสาเร็จทัง้ เศรษฐกิจ สังคม
อย่างเป็ นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความสนใจแก่คนในชาติ ทีจ่ ะมีส่วนร่วมในสหกรณ์ให้มากขึน้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ทิศทางการพัฒนา
กรอบทิศ ทางการพัฒ นาภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ของแผนพัฒ นาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
เริ่มต้นจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนานาไปสู่การตอบสนองสมาชิกและผูท้ เี่ ข้ามามีส่วนร่วมในระบบสหกรณ์ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และการบรรลุวสิ ยั ทัศน์
วิ สยั ทัศน์ และพันธกิ จ
วิ สยั ทัศน์ การสหกรณ์ไทย
“มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ทมี่ คี ุณค่า เพื่อการนาพาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็ นสุข”
พันธกิ จ
เพื่อให้การพัฒนาสหกรณ์ในระยะของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 บรรลุวสิ ยั ทัศน์ จึงกาหนด
พันธกิจ ดังนี้
1) สร้างศรัทธา ความเชื่อมันเรื
่ ่องคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คน
ในชาติ
2) พัฒนาผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ ให้มคี วามในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
ตามทิศทางของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
3) พัฒนาระบบสหกรณ์ในทิศทางทีเ่ อื้อต่อการดาเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เป็ นธรรมาภิบาล ขยายโอกาสการดาเนินธุรกิจสหกรณ์จากภายในสู่ภายนอก
ขบวนการสหกรณ์ เพื่อนาประโยชน์คนื กลับสู่สมาชิก ชุมชน และสังคม อย่างยังยื
่ น
4) การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านการเงินในทิศทางทีเ่ กื้อหนุนการดาเนินงานบนหลักการ
พึง่ พาตนเองและการร่วมมือกันของสหกรณ์ เพื่อความมันคงและมี
่
เสถียรภาพ
เป้ าประสงค์และตัวชีว้ ดั
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ และการบรรลุวสิ ยั ทัศน์
ภายในกรอบเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 จึงกาหนดเป้ าประสงค์และตัวชี้วดั ดังนี้
เป้ าประสงค์
1) เพื่อให้คนไทยมีศรัทธา และความเชื่อมันในคุ
่ ณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะก่อให้เกิดจิตสานึกความร่วมมือ เกิดความสามัคคีของคนในชาติ และเข้ามา
มีส่วนร่วมในสหกรณ์ในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน
2) เพื่อสร้างผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีม่ คี ุณสมบัตทิ พี่ งึ ประสงค์ ในการขับเคลื่อนสหกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และเป็ นไปในทิศทางทีจ่ ะปรับตัวสู่การเป็ นองค์การพึง่ พาตนเองของ
สหกรณ์
3) เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์มกี ารดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีความมันคง
่
และเข้มแข็ง สามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ ให้สมาชิกได้อย่างยังยื
่ น และยกระดับความสามารถของ
สหกรณ์ สาหรับภารกิจในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวติ
ของสมาชิกสหกรณ์
4) เพื่อสร้างระบบการผลิตและการค้าอย่างเทีย่ งธรรม ขยายโอกาสการทาธุรกิจสหกรณ์จาก
ภายในสูภ่ ายนอกขบวนการสหกรณ์ พัฒนารูปแบบการผลิตและการค้าภายใต้ปรัชญาของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า (ทฤฎีใหม่ 3 ขัน้ ตอน) เพื่อให้มมี ูลค่าสูงขึน้ และก่อให้เกิด
ความยังยื
่ นในการทาธุรกิจสหกรณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่ กี ารแข่งขันสูง
5) เพื่อปรับกลไกและโครงสร้างของระบบการเงินสหกรณ์ไปในทิศทางทีเ่ กื้อหนุน การพึง่ พา
ตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ให้มรี ะบบการเงินทีเ่ อื้อต่อการออก การสะสมทุน
รวมถึงการกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์
ตัวชี้วดั
1) สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทัวไปได้
่
รบั รู้ ศรัทธา และเชื่อมันที
่ จ่ ะนาเอาคุณค่าสหกรณ์
และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวติ และเข้ามามีส่วนร่วมใน
ฐานะสมาชิกสหกรณ์เพิม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิน้ ปี 2554
2) ผูน้ าและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องผ่านกระบวนการ “การสร้างผูน้ าการเปลีย่ นแปลง” ให้มจี ติ สานึก
ความร่วมมือและกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสหกรณ์ในทิศทางการเป็ นองค์การพึง่ พาตนเอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมือ่ สิน้ ปี 2554
3) สหกรณ์ทุกสหกรณ์มรี ะบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานทีก่ าหนดภายใน 2554 ลด
จานวนสหกรณ์ทขี่ าดทุนให้หมดไปในปี 2554 สหกรณ์มกี ารดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
เพิม่ ขึน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 20 ต่อปี สหกรณ์มกี ารจัดให้มสี วัสดิการและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ แก่สมาชิกครบทุกสหกรณ์ในปี 2554
4) สหกรณ์มกี ารรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันในการดาเนินธุรกิจสาหรับ
ผลิตภัณฑ์หลักของสหกรณ์ โดยปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภายใต้เครือข่ายพันธมิตร
เพิม่ ขึน้ สูงขึน้ ในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี มีการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจของ
สหกรณ์และมูลค่าการดาเนินธุรกิจสาหรับผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์เมื่อเทียบกับปริมาณ
ผลผลิตของทัง้ ประเทศ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 ต่อปี
5) สหกรณ์มกี ารเพิม่ ทุนดาเนินงานจากแหล่งเงินทุนภายในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี มีกองทุน
ประกันเงินฝากของสหกรณ์ในระดับชาติ มีตราสารการเงินเพื่อการระดมเงินทุนภายใน
ระบบสหกรณ์ มีระบบเตือนภัยด้านการเงิน มีการหมุนเวียนของระบบการเงินสหกรณ์ใน
ทิศทางทีก่ ่อให้เกิดสภาพคล่อง ความมันคง
่ และความมีเสถียรภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ประการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริ มให้คนในชาติ ศรัทธาและเชื่อมันในคุ
่
ณค่าสหกรณ์และปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยวางกรอบแนวทางการพัฒนาภายใต้องค์กรพันธมิตร สืบค้น
และพัฒนาชุดความรูเ้ กีย่ วกับคุณค่าสหกรณ์ วิจยั เพือ่ สร้างชุดความรู้
กระบวนการสร้างคุณค่าสหกรณ์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
พัฒนาทีมงานการสร้างคุณค่าสหกรณ์เพื่อขยายผลการดาเนินการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

แผนงานที่ 1.2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยผลิตสือ่ สร้างสรรค์ “ชุดคุณค่าสหกรณ์” เพื่อการเผยแพร่ สร้าง
องค์กรพันธมิตรเพือ่ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อย่างเป็ นกระบวนการ
จัดงานเพื่อเผยแพร่ผลงานและผลิตภัณฑ์สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง และจัด
รายการสหกรณ์สู่ประชาชนผ่านเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
คุณค่าสหกรณ์ภาคประชาชนด้วยรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
แผนงานที่ 1.3 สร้างคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็ นกระบวนการ
โดยรณรงค์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดตัง้ สหกรณ์ รณรงค์ให้
ประชาชนเป็ นสมาชิกสหกรณ์อย่างเป็ นกระบวนการ รณรงค์การทาบัญชี
ครัวเรือน ส่งเสริมให้มกี ารสอดแทรกคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รณรงค์ให้มกี ารจัดจ่าย
เยาวชนสหกรณ์อย่างสม่าเสมอ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์แก่เยาวชน
ผ่านเครือข่ายสถานศึกษา รณรงค์ให้สหกรณ์มแี ผนงานจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่า
สหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้นาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มีศกั ยภาพและความ
พร้อมที่จะเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปใน
ทิ ศทางของการเป็ นองค์การพึ่งพาตนเอง
แผนงานที่ 2.1 จัดการองค์ความรูเ้ พื่อการนาไปใช้ในการพัฒนาผูน้ าสหกรณ์ทมี่ คี ุณค่า โดย
สนับสนุนการสร้างตัวแบบผู้นาสหกรณ์ทมี่ คี ุณค่า และสนับสนุนการสร้าง
ตัวแบบกระบวนการสร้างผู้นาสหกรณ์ทมี่ คี ุณค่า
แผนงานที่ 2.2 ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐและผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
การสร้างผูน้ าสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์และแผนแม่บท
พัฒนาการมีสว่ นร่วมของสตรีสหกรณ์ โดยสัมมนาเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้มคี วามเข้าใจตรงกันภายใต้แผนการพัฒนาการสหกรณ์ และ
กาหนดภารกิจทิศทางการดาเนินงานพัฒนาสหกรณ์สู่การพึง่ ตนเอง
แผนงานที่ 2.3 จัดระบบและกลไกการพัฒนาผูน้ าและผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง โดยวางกรอบการ
พัฒนาผูน้ าสหกรณ์อย่างเป็ นกระบวนการภายใต้องค์กรพันธมิตร พัฒนา
หลักสูตรเป็ นระบบสาหรับผูน้ าสหกรณ์ภายใต้ตวั แบบผู้นาสหกรณ์ทมี่ ี
คุณค่า พัฒนาทีมงานและวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญในการสร้างตัวแบบ
กระบวนการสร้างผู้นาสหกรณ์ที่มีคณ
ุ ค่า ประกาศเกียรติคุณผูน้ า
สหกรณ์ทมี่ คี ุณค่าแห่งปี เป็ นประจาทุกปี และส่งเสริมให้มกี ารจัดทาบันทึก
ประวัตคิ วามรูข้ องผูน้ าสหกรณ์อย่างครบถ้วน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็ นองค์การที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล มีธรรมาภิ บาล
แผนงานที่ 3.1 ส่งเสริมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และชุมนุมสหกรณ์ให้
เป็ นองค์การนาในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนา
การสหกรณ์ ฉบับที่ 2 โดยจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นหมูผ่ นู้ าสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ เรื่องทิศทางการพัฒนาระบบ
สหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ และส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ ให้สอดคล้องและ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ์
แผนงานที่ 3.2 กาหนดมาตรการการจัดตัง้ สหกรณ์ทเี่ อือ้ ต่อการเป็ นองค์การพึง่ พาตนเอง
โดยจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นระหว่างผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง เรือ่ งมาตรการการ
จัดตัง้ สหกรณ์ใหม่ทเี อื้อต่อการเป็ นองค์การพึง่ พาตนเอง และปรับปรุง
มาตรการและกลไกการจัดตัง้ สหกรณ์ให้เอือ้ ต่อการพึง่ พาตนเอง
แผนงานที่ 3.3 ส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ในทุกระดับและทุกประเภทให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 โดยส่งเสริมการจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูน้ าสหกรณ์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาระบบ
สหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ส่งเสริมการจัดทาแผนกลยุทธ์
สหกรณ์และการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกันกับ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ และส่งเสริมการเพิม่ ผลิตภาพในการประกอบ
อาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์
แผนงานที่ 3.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มตามเกณฑ์คุณภาพ และวาง
กรอบการมีธรรมาภิบาลในตัวแบบสหกรณ์ โดยจัดอบรมเพือ่ ปรับกระบวน
ทัศน์ผนู้ า/ฝ่ ายจัดการสหกรณ์เรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์
คุณภาพ และวางกรอบธรรมาภิบาล ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตาม
เกณฑ์คุณภาพและวางกรอบการมีธรรมาภิบาลในสหกรณ์นาร่อง และ
ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์คุณภาพแห่งปี (Co-op” Quality Award)
แผนงานที่ 3.5 พัฒนาตัวแบบสหกรณ์ทดี่ ี โดยการคัดเลือกจากชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์
ประเภทต่างๆ และกลุ่มเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกขนาดเพื่อขยายผลการ
พัฒนา
แผนงานที่ 3.6 ส่งเสริมให้สหกรณ์มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ โดยจัด
ชัน้ คุณภาพสหกรณ์ พัฒนาคุณภาพผูต้ รวจสอบกิจการ ส่งเสริมการจัดทา
บัญชีให้ทวถึ
ั ่ งและได้มาตรฐาน การจัดการความรูเ้ รื่องการควบคุมภายใน
และการจัดการความเสีย่ งในสหกรณ์ และส่งเสริมให้สหกรณ์มรี ะบบการ
ควบคุมภายใน การจัดการความเสีย่ ง และการตรวจสอบกิจการทีด่ ี
แผนงานที่ 3.7 แก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ คาสังนายทะเบี
่
ยนสหกรณ์ และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกักบั
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

แผนพัฒนาการสหกรณ์ โดยการจัดการความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายสหกรณ์
ข้อบังคับ คาสังนายทะเบี
่
ยนสหกรณ์ ประกาศ คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ แก้ไขกฎหมายสหกรณ์ทเี่ อื้ออานวยต่อการพัฒนาระบบ
สหกรณ์ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ และรณรงค์ให้มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับสหกรณ์อย่างเหมาะสม
แผนงานที่ 3.8 ระบบสนับสนุนขององค์การทีเ่ กีย่ วข้อง โดยพัฒนาระบบเตือนภัยสหกรณ์ที
เหมาะสม จัดให้มคี ู่มอื /แผนทีท่ างเดินของงานสู่ความสาเร็จสาหรับสหกรณ์
ให้มกี ารวิจยั เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ และพัฒนาระบ
เครือข่ายสารสนเทศด้านการบริหารจัดการสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อประโยชน์ สสู่ มาชิ กและสังคมอย่างเที่ยงธรรม
แผนงานที่ 4.1 ส่งเสริมการเชือ่ มโยงเครือข่ายคุณค่าแก่สหกรณ์ โดยการจัดการความรูก้ าร
เชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า และส่งเสริมการเชือ่ มโยงเครือข่ายคุณค่าแก่
สหกรณ์
แผนงานที่ 4.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม (Cluster) และการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภายใต้หว่ ง
โซ่อปุ ทาน (Supply Chain) โดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ข้าว
ยางพารา ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน โคนม ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และอื่นๆ
แผนงานที่ 4.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ให้ได้มาตรฐานเป็ นทีน่ ยิ ม โดย
จัดทาฐานข้อมูลสินค้ามาตรฐานสหกรณ์เพื่อการเผยแพร่ และส่งเสริมการ
บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์
แผนงานที่ 4.4 ส่งเสริมการเปิ ดตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการสหกรณ์ โดยสร้างเครือ
ขายเชือ่ มโยงระหว่างสหกรณ์ต่อสหกรณ์ในกลุ่มประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ เปิ ด
ตลาดใหม่ภายในประเทศ และเปิ ดตลาดใหม่ในต่างประเทศ
แผนงานที่ 4.5 จัดระบบการส่งเสริมเครือข่ายสหกรณ์ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลธุรกิจ
สหกรณ์ จาแนกตามประเภทสินค้า บ่มเพาะธุรกิจสหกรณ์ สาหรับสินค้า
สาคัญของสหกรณ์ในลักษณะโครงการ ความร่วมมือของสถาบันที่
เชีย่ วชาญเฉพาะ ส่งเสริมการพัฒนาการเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้า
(Logistics) ของสหกรณ์อย่างเป็ นกระบวนการเพื่อการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินธุรกิจ และประกาศเกียรติคุณกลุ่มและเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
แห่งปี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการเงิ นสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึง่ พาตนเอง และการ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์
แผนงานที่ 5.1 รณรงค์ให้สหกรณ์มกี ลไกการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์
เพิม่ ขึน้ โดยรณรงค์ให้มกี ารจัดสรรกาไรสุทธิเพือ่ เป็ นทุนสารองและทุน
สะสมต่างๆ เพิม่ ขึน้ รณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการเพิม่ หุ้นของ
สมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง และประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ทเี่ ป็ น
แบบอย่างทีด่ ใี นการสะสมทุน
แผนงานที่ 5.2 ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งมีแผนการรณรงค์สหกรณ์ให้สมาชิกออมเงิน โดย
รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์จดั ทาบัญชีครัวเรือน-บัญชีรบั จ่าย ส่งเสริมการใช้
บัญชีรบั จ่ายของสมาชิกสหกรณ์ประกอบการให้สนิ เชื่อและรณรงค์ให้
สมาชิกสหกรณ์มกี ารออมอย่างต่อเนื่อง
แผนงานที่ 5.3 พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ผา่ นแม่ข่าย โดยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชาติ (National Pool) และ
พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศในระดับชาติ (National Pool)
แผนงานที่ 5.4 พัฒนาตราสารการเงินเพือ่ การระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียนภายใน
ระบบสหกรณ์ โดยจัดให้มกี องทุนร่วมลงทุน และพัฒนาการใช้ตราสารหนี้
แผนงานที่ 5.5 พัฒนากลไกการประกันและลดความเสีย่ งทางการเงิน โดยจัดให้มกี องทุน
ประกันเงินฝากของสหกรณ์ระดับชาติ (National Pool) รณรงค์การสะสม
ทุนเพื่อความมันคงและความมี
่
เสถียรภาพในสหกรณ์อย่างทัวถึ
่ ง จัดให้มี
ตลาดสภาพคล่องของสหกรณ์ (Private Repo) พัฒนาระบบเตือนภัยด้าน
การเงินสหกรณ์ และพัฒนากลไกทีป่ รึกษาด้านการเงินแก่สหกรณ์
ผลที่ จะได้ ร ับจากแผนพัฒ นาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) โดยพิจารณายุ ท ธศาสตร์
จะสนับสนุ นคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ให้มกี ารพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์และความ
เข้มแข็งคลัสเตอร์และความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาผู้นาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ให้มศี กั ยภาพและความพร้อมทีจะเป็ นผูน้ าการเปลีย่ นแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์
2.3.5 ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2550-2554 (กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฉบับกรมการข้าว 8 สิงหาคม 2550)
ข้าว เป็ นอาหารหลักประจาชาติและเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักทีส่ าคัญยิ่งของไทย โดยมีชาวนา 3.7
ล้านครัวเรือน จากเกษตรกรทัง้ ประเทศ 5.6 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็ นร้อยละ 66 ของครัวเรือนเกษตรกรทัง้ หมด
พื้นที่เพาะปลูกข้าวปี ละประมาณ 56 – 58 ล้านไร่ ได้ผลผลิต ปี ละประมาณ 28.0 – 30.0 ล้านตันข้าวเปลือ ก
มูลค่าปี ละประมาณ 180,000 - 200,000 ล้านบาท ซึ่งเป็ นรายได้หลักทีห่ ล่อเลี้ยงเกษตรกรในระดับรากหญ้า อีก
ทัง้ ยังเป็ นสินค้าส่งออกที่สาคัญสามารถสร้างรายได้และนาเงินตราเข้าประเทศปี ละประมาณ 80,000 - 100,000
ล้านบาท รวมทัง้ เป็ นพืชทีส่ ร้างความมันคงด้
่ านอาหารด้วย
ในด้านการผลิต การตลาดภายใน ตลาดต่างประเทศ รวมตลอดถึงด้านลอจิสติกส์ มีหน่วยงานทัง้
ภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องหลายหน่ วยงาน ซึ่งการดาเนินการยังไม่สอดรับกันทัง้ ระบบ ส่วนใหญ่ จะ
สามารถแก้ไขปั ญหาได้เพียงระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็ นการแก้ไขปั ญหาในระยะยาวและในบางครัง้ ยังเป็ นการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ซ้าเติมให้เกิดปั ญหาในระยะยาวเพิม่ ขึน้ ได้ ดังนัน้ เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปั ญหาข้าวไทยทัง้ ในด้านการผลิต
การแปรรูป และการตลาด เป็ นไปอย่างเป็ นระบบมีประสิทธิภาพเข้มแข็งและยังยื
่ น มีทศิ ทางการดาเนินงานทัง้
ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาวอย่างชัดเจน กระทรวงพาณิ ชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมี
นโยบายในการจัดทายุทธศาสตร์ขา้ วไทย และทีส่ าคัญทีส่ ุดเพื่อให้ชาวนามีรายได้และความเป็ นอยู่ดขี น้ึ และเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเติบโตอย่ างมันคง
่ โดยกระทรวงพาณิ ชย์ได้มีคาสังเมื
่ ่อ วันที่ 3 มกราคม 2550 แต่ งตัง้
คณะกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์ข้าวไทยขึ้น เพื่อจัดประชุมและระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์หลักข้าวไทย และได้นาเสนอให้ทปี่ ระชุมสัมมนา “ยุทธศาสตร์ข้าวไทยเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั ่งยืน ”
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ก่อนนาเสนอ กนข. พิจารณาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 แล้ว ทัง้ นี้ ได้มกี ารปรับแก้
ไขจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องตามข้อสังเกตของ กนข. และจะนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยกร่ าง
ยุทธศาสตร์ขา้ วไทยอีกครัง้ โดยได้สรุปเป็ นร่างยุทธศาสตร์ขา้ วไทย ซึ่งเป็ นยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2550-2554)
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ดังนี้
1. สถานการณ์ขา้ วไทย
1.1 การผลิต
1.1.1 ข้อเท็จจริง
(1) ปั จจุบนั มีพ้นื ที่เพาะปลูกข้าว รวมประมาณ 56-58 ล้านไร่ แบ่งการผลิตข้าวเป็ น
2 ฤดู ได้แก่ “ข้าวนาปี ” มีพน้ื ที่เพาะปลูก 56–58 ล้านไร่ คิดเป็ น ร้อยละ 43 ของพื้นทีก่ ารเกษตรทัง้ หมดได้
ผลผลิต 19.00–21.00 ล้านตันข้าวเปลือก (12.54–13.86 ล้านตันข้าวสาร) ผลผลิต เฉลี่ย ต่ อ ไร่ 330–340
กิโลกรัมต่อไร่ “ข้าวนาปรัง” มีพน้ื ทีเ่ พาะปลูก 8.0–9.0 ล้านไร่ (ทับซ้อนพืน้ ทีข่ า้ วนาปี ) ผลผลิต 6.0–7.0 ล้าน
ตันข้าวเปลือก (3.96–4.62 ล้านตันข้าวสาร) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 660–700 กิโลกรัมต่อไร่ โดยไทยผลิตข้าวได้เป็ น
อันดับ 6 ของโลก คิดเป็ นเพียงร้อยละ 4 ของผลผลิตโลก ประมาณ 606–636 ล้านตันข้าวเปลือก (400–420
ล้านตันข้าวสาร) โดยจีนเป็ นผูผ้ ลิตอันดับหนึ่ง อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และเวียดนาม เป็ นผูผ้ ลิต อันดับ
ถัดมา
(2) พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ต่ อ รายมี ข นาดเล็ ก โดยเฉลี่ ย ต่ า กว่ า 20 ไร่ ต่ อ ครั ว เรื อ น
ไม่เหมาะสมที่จะใช้เครื่อ งจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานคนและไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์
ประกอบกับ ชาวนาขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต ที่เหมาะสม เกิดการสู ญเสีย ในขณะเก็บเกี่ย วสู ง
ประมาณร้อยละ 5–10 ของปริมาณผลผลิต และรูปแบบการผลิตทีช่ าวนา ปรับเปลีย่ นจากการใช้แรงงานครัวเรือน
เป็ น การจ้างแรงงานเพิม่ ขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิตข้าวนาปี และนาปรังเพิ่มจากตันละ 4,621 บาท และตันละ
3,581 บาท ในปี 2545/46 เป็ นตันละ 6,002 บาท และตันละ 4,298 บาท ในปี 2549/50 ตามลาดับ
(3) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวยังไม่มรี ูปแบบที่เป็ นมาตรฐานเป็ นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เกิดการสูญเสียในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวสูงถึงร้อยละ 5–7 ของปริมาณผลผลิต และ
ผลผลิตมีคุณภาพต่า
(4) การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ เพื่อการปรับปรุงและอนุ รกั ษ์พนั ธุ์ข้าวยังมี
ไม่เพียงพอ และขาดการดาเนินการอย่างต่อเนื่องทีจ่ ะให้มกี ารปรับปรุง ทีเ่ กิดรูปธรรมได้
1.1.2 ปั ญหา/อุปสรรค
(1) ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ตต่ า ผลผลิต ต่ อ ไร่ ต่ าเนื่อ งจากขาดแคลนเมล็ด พัน ธุ์ ดี
รวมทัง้ ยังมีการปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพราะพื้นที่นาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 อยู่ในเขตน้ าฝน และสภาพพื้นที่
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ขาดการปรับปรุงบารุงดิน สภาพดินเสื่อมโทรม ขาดอินทรียว์ ตั ถุ ขาดแคลนแหล่งน้า ส่งผลให้ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่
ทัง้ ประเทศประมาณ 439 กก./ไร่ ต่ากว่าผลผลิตเฉลีย่ ของโลกทีม่ ีประมาณ 650 กก./ไร่ โดยประมาณผลผลิต
ของผูผ้ ลิตสาคัญ ได้แก่ จีน ประมาณ 1,002 กก./ไร่ อินโดนีเซีย ประมาณ 734 กก./ไร่ เวียดนาม ประมาณ 742
กก./ไร่ และอินเดีย ประมาณ 496 กก./ไร่ ตามลาดับ
(2) ไม่มีการจัดเขตพื้นที่การปลูกที่ เหมาะสม ทาให้มกี ารเพาะปลูกในสภาพพื้นที่
ไม่เหมาะสม และไม่ตอบสนองต่อข้าวในแต่ละชนิดพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มี การปลูกพืชหลากหลาย
ในแต่ละพืน้ ที่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง รวมทัง้ ส่งผลต่อการอนุรกั ษ์พนั ธุ์ขา้ วด้วย
(3) การพัฒนาชาวนา ยังไม่มีการพัฒนาชาวนาเพื่อให้มีความรู้และความสามารถใน
ด้านการผลิต และการจัด การอย่ างจริงจัง เนื่อ งจากส่ ว นใหญ่ เป็ นเกษตรกรรายย่ อ ย ซึ่งขาดการรวมตัว ที่
แข็งแกร่งพอ ในขณะที่สถาบันเกษตรกรที่มีอ ยู่มีเป้ าหมายหลากหลาย ไม่มุ่งเน้ นการพัฒ นาการผลิต อย่า ง
ชัดเจน จึงเป็ นอุปสรรคต่อการส่งต่อความรูแ้ ละเทคโนโลยี
1.1.3 ประเทศคู่แข่งทีส่ าคัญ
เวีย ดนามมีข้าวเป็ น สินค้าหลักของประเทศ ร้อ ยละ 45 ของการผลิต ในภาค
เกษตร และการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและระบบตลาดข้าวได้ศึกษาและพัฒนาจากประเทศไทย แต่ปัจจุบนั
การจัดการในภาคการผลิตและระบบตลาดได้มกี ารวางกลยุทธ์ที่ชดั เจนและสอดประสานกับการค้าในประเทศ
และส่งออกอย่างเป็ นระบบ สรุปดังนี้
(1) ด้านการจัดพืน้ ทีเ่ พาะปลูก:
แบ่ ง เขตการเพาะปลู ก เป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ เขตพื้ น ที่ ส่ ง ออก Export Zone
(12 จังหวัด ) เพื่อ การส่ งออก และเขตพื้นที่ เพาะปลู กทัว่ ไป General Zone (61 จังหวัด ) เพื่อ บริโภคใน
ประเทศ โดยพิจารณาตามเขตพืน้ ทีเ่ ขตเงาฝน และแหล่งน้าธรรมชาติ (ในลุ่มแม่น้าแดง และแม่น้าโขง)
ด้านการเพาะปลูกและเมล็ดพันธุ์:
ก. กาหนดให้เขต Export Zone เฉพาะข้าว 5% หรือ พันธ์ ข้าวที่รฐั ส่ งเสริม
และในเขต General Zone ให้ปลูกข้าวทัวไปที
่ เ่ หมาะสมตามสภาพพืน้ ที่
ข. หยุดการพัฒนาพันธ์ขา้ ว 25%
ค. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเพาะปลูก
(2) ด้านชาวนา
ก. ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เป็ น ชาวนา (young Farmer)ใน Export Zone และขึน้
ทะเบียน ชาวนา
ข. ส่งเสริมการรวมกลุ่มชาวนา (โดยเฉพาะกลุ่มตลาด เพื่อการส่งออก)
ค. พัฒนาความรูเ้ ทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสมัยใหม่ (หยุดการพัฒนา
ชาวนา สูงอายุ)
ง. สนับสนุนปั จจัยการราคาถูก
จ. จัดให้มศี ูนย์ขอ้ มูลข่าวสารชาวนา
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1.2 การแปรรูป
1.2.1 ข้อเท็จจริง
(1) การแปรรูปข้ าวส่วนใหญ่ เป็ นการแปรรูปขัน้ ปฐม (Primary Product) จาก
ข้าวเปลือกเป็ นข้าวสาร โรงสีข้าวส่วนใหญ่เป็ นโรงสีข้าวขนาดกลางและขนาดเล็กกระจายอยู่ในท้องถิน่ ชนบท
ขาดการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรให้มปี ระสิทธิภาพ ทาให้ต้นทุนการผลิตสูง การแปรสภาพได้ต้นข้าวสารปริมาณ
ต่า ขณะทีโ่ รงสีขา้ วขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่ในเขตเมืองต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสภาพแวดล้อมสูง และยังขาด
การพัฒนาปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพเช่นกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีโรงสีขนาดกลางและขนาดใหญ่ทจี่ ด
ทะเบียน จานวน 1,729 ราย มีกาลังการผลิตวันละ 177,399 ตัน ซึ่งจากผลผลิตข้าวของไทยทีม่ อี ยู่จะใช้เวลาสี
แปรสภาพเพียง 160–170 วัน เท่านัน้
(2) การแปรรูปเป็ นผลิ ตภัณฑ์จากข้าวยังมีน้อยไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่ยงั เป็ น
ผลิตภัณฑ์อย่างง่ายทีม่ ีมูลค่าเพิม่ ไม่มากนัก เช่น แป้ ง เส้นหมี่ ก๋วยเตีย๋ ว ขนมจีน ขนมอบกรอบ ขนมขบเคี้ยว
เป็ นต้ น โดยมีมูลค่ าประมาณร้อ ยละ 7 ของมู ลค่าการส่ งออกข้าวทัง้ หมดหรือ ประมาณร้อ ยละ 2 ของมู ลค่ า
ส่งออกอาหารทัง้ หมด แม้จะมีการศึกษาวิจยั ผลิตภัณฑ์ข้าวที่หลากหลาย แต่ยงั ไม่ได้ นามาผลิตในเชิงพาณิ ชย์
มากนัก ธุรกิจผลิต ภัณฑ์ข้าวส่ว นใหญ่ มีข นาดเล็กผลิต เพื่อ ใช้ในท้อ งถิ่นกระจายอยู่ในทุกภู มิภ าค การผลิต
อาจจะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เนื่องจากขาดเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย เครื่องจักรส่วนใหญ่ ใช้มานานและ
ขาดการบารุงรักษาเท่าทีค่ วร คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัย ผูบ้ ริโภคจึงขาดความเชื่อมันใจ
่
(3) ผู้ป ระกอบการโรงสีมีเป็ นจานวนมาก (ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีป ระมาณ
1,700 ราย) และในขณะทีผ่ ู้ส่งออกรายใหญ่มีเพียง 10–20 ราย ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงสีขาดอานาจต่อรอง
และกลไกตลาดทางานได้ไม่เต็มที่
(4) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขา้ วประสบปัญหาความไม่แน่นอนของราคาและคุณภาพ
วัตถุดบิ ทาให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ไม่คงที่ และบางปี วตั ถุดบิ ทีน่ ามาใช้ เช่น ข้าวเหนียวหรือปลายข้าวมี
ราคาสูงเนื่องจากมีการส่งออกมาก
1.2.2 ปั ญหา/อุปสรรค
(1) ขาดองค์กรเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป ทาให้การสนับสนุนให้มกี าร
นาผลงานวิจยั ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ไปสู่การปฏิบตั ใิ นเชิงพาณิชย์ยงั ไม่เป็ นรูปธรรม
(2) ขาดการเชื่อ มโยงการผลิต วัต ถุ ดิบ ข้าวที่ เหมาะสมกับความต้ องการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์
1.2.3 ประเทศคู่แข่งทีส่ าคัญ
(1) รัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชนจัดให้มีโรงสีในแหล่งผลิต ในขนาดกาลังการผลิตที่
สอดคล้องกับพืน้ ทีแ่ ละปริมาณการผลิต
(2) เพิม่ ความสามารถในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยไม่เน้นจานวนแต่
เน้นประสิทธิภาพ
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1.3 การค้าในประเทศ
1.3.1 ข้อเท็จจริง
(1) การบริ โภคข้าวมี อตั ราการเติ บโตต่า การใช้ข้าวภายในประเทศในช่วง 5 ปี ที่
ผ่านมา (2545-2549) สูงขึ้นไม่มากนั ก เฉลี่ยเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.02 ต่อปี โดยมีปริมาณการใช้ขา้ วในประเทศปี ละ
ประมาณ 15.0 – 15.5 ล้านตันข้าวเปลือก หรือร้อยละ 50 - 55 ของผลผลิตข้าวทัง้ หมด เป็ นการใช้เพื่อบริโภค 10.5
– 10.6 ล้านตันข้าวเปลือก ใช้ทาพันธุ์ 1.1 – 1.3 ล้านตันข้าวเปลือก ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ 3.0 – 3.8 ล้านตันข้าวเปลือก
(2) ราคาผันผวน ราคาในประเทศอยู่ในระดับต่ าในช่วงต้ นฤดู เนื่องจากผลผลิต
กระจายตัวไม่สม่าเสมอ และผันแปรไปตามราคาในตลาดโลก รวมทัง้ ผลผลิตและสต็อกของประเทศคู่ค้าและ
คู่แข่ง
(3) ขาดสิ่ งอานวยความสะดวกในด้านการตลาดส าหรับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร เช่น ยุง้ ฉาง ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น คลัง และไซโล เป็ นต้น
(4) ขาดมาตรฐานการซื้อขายข้าวเปลือก ในขณะทีม่ มี าตรฐานข้าวสารแต่การซื้อ
ขายไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
1.3.2 ปั ญหา/อุปสรรค
กลไกตลาดอ่อนแอ โดยจากการทีภ่ าครัฐได้ดาเนิ นมาตรการแทรกแซงตลาด
ข้าวเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน แต่ทผี่ ่านมามาตรการรับจานามักถูกนาไปเป็ นเครื่องมือใน
การสร้างคะแนนนิยมจากชาวนา โดยการกาหนดราคารับจานาสูงกว่าราคาตลาดมากเป็ นผลทาให้เกิดความ
อ่อนแอในระบบตลาด รวมทัง้ ตัว ชาวนา นอกจากนี้ยงั ทาให้เกษตรกรทาการเพาะปลูกโดยไม่คานึงถึงคุณภาพ
และพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม และเป็ นการสร้างปั ญหาเพิม่ ขึ้นในระยะยาว ซึ่งภาระการรับจานาของรัฐบาล
สูงขึน้ เป็ นลาดับ โดยในปี 2547/48 และปี 2548/49 มีปริมาณรับจานาสูงถึง 5.295 ล้านตัน และ 5.291 ล้านตัน
ตามลาดับ (ปี 2546/47 มีการรับจานา 2.383 ล้านตัน) ซึ่งเป็ นภาระทัง้ ในด้านค่าใช้จ่ายในการรับจานา การเก็บ
รักษาข้าวในสต็อก และการระบายสต็อกของรัฐบาล
1.3.3 ประเทศคู่แข่งทีส่ าคัญ
ปั จจุบนั เวียดนามได้ส่งเสริมและพัฒนาตลาด โดยแบ่งตลาดออกเป็ น 2 ประเภท
ดังนี้
(1) ตลาดจริง: (ตลาดกลาง)
ก. จัด ให้มีส ถานที่ร ับซื้อ เฉพาะในแหล่งผลิต ส าคัญ พิจารณาการจัด ตัง้ จาก
ขนาดพืน้ ทีแ่ ละปริมาณผลผลิต เพื่อให้เกิดการแข่งขัน โดยรัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
ข. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม และซื้อขายในตลาดกลาง โดยรัฐประกาศราคา
กลางรับซื้อส าหรับสินค้าที่อ ยู่ในเขต General Zone และ รับประกันราคาขัน้ ต่ าสาหรับสินค้าในเขต Export
Zone (ใช้ในการกาหนดฐานราคาขัน้ ต่าในการส่งออก)
(2) ตลาดรูปแบบใหม่: (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
ก. ผลักดันให้มีการเปิ ดตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures Market)
เพื่อเป็ นกลไกในการกาหนดราคาซื้อขายทัง้ ในประเทศและส่งออก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ข. ส่งเสริมให้มกี ารประมูลสินค้า
ค. ส่งเสริมการจัดทา Contract Farming โดยในเขต Export Zone มีเป้ าหมาย
ให้มกี ารทาข้อตกลงตัง้ แต่ขนั ้ ผลิต แปรรูป จนถึงขัน้ การส่งออก (Supply Chain)
1.4 การส่งออก
1.4.1 ข้อเท็จจริง
(1) ประเทศไทยส่งออกข้าวได้เป็ นอันดับ 1 ของโลก มีสดั ส่วนการตลาดร้อยละ 28
– 30 ของโลก โดยมีรายได้จากการส่งออกข้าวปี ละ 80,000 – 100,000 ล้านบาท จากปริมาณการส่งออกปี ละ
7.3 – 7.5 ล้านตันข้าวสาร (11.00 – 11.36 ล้านตันข้าวเปลือก) เป็ นข้าวคุณภาพดีร้อยละ 55 , ข้าวคุณภาพ
ปานกลางร้อยละ 11 , ข้าวคุณภาพต่าร้อยละ 4 , ข้าวนึ่งร้อยละ 25 ข้าวเหนียวร้อยละ 4 และข้าวกล้องร้อยละ 1
โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมามีอตั ราการส่งออกสูงขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 1.74 ต่ อปี ในขณะที่ปริมาณการค้าของโลก
เติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 3.79 ต่อปี
(2) ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ขา้ วยังค่อนข้างต่า เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ น
ผลิตภัณฑ์ขนั ้ พื้นฐาน โดยการส่งออกเพียงปี ละ 5,000 – 6,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 7 – 8 ของมูลค่า
ส่งออกข้าวทัง้ หมด และมีอตั ราการเจริญเติบโตอยู่ในระดับต่า ส่วนผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้เทคโนโลยีขนั ้ สูงและมีมูลค่า
สูงมีน้อย ทาให้ตลาดผลิตภัณฑ์ขา้ วของไทยค่อนข้างจากัด และถูกกีดกัน ในรูปการตัง้ กาแพงภาษีนาเข้าสูง
(3) ขาดการศึกษาวิจัย รสนิย มและความต้ อ งการของผู้บริโภคที่ชัด เจนในแต่ ละ
ประเทศ
1.4.2 ปั ญหา/อุปสรรค
(1) การเติบโตของการส่ งออกมีอตั ราต่ า จากปั ญหาการแข่งขันในการส่งออกกับ
ต่างประเทศที่มตี ้นทุนต่ ากว่า เช่น เวียดนาม ปากีสถาน จีน และพม่า รวมทัง้ การแข่งขันกันเองของผู้ส่งออก
ข้าวไทย ส่ งผลให้การส่ งออกของไทยมี การขยายตัว ในอัต ราต่ า เมื่อเปรีย บเทีย บกับประเทศผู้ส่ งออกอื่น
กล่าวคือ การส่งออกปั จจุบนั เทียบกับช่วง 5 ปี ที่ผ่านมามีอตั ราการเติบโตการส่งออกข้าวของไทยอยู่ในอัตรา
ร้อ ยละ 17 (บางปี ถ ดถอย) ในขณะที่ เวีย ดนาม มีอ ัต ราการเติ บโตของการส่ งออกเป็ นลาดับโดยในอัต รา
ร้อยละ 32
(2) มี ค วามเสี ย เปรี ย บในด้ า นโครงสร้ า งการก าหนดราคาขาย เนื่ อ งจาก
ผู้ส่ งออกของไทยมีอ านาจต่ อ รองต่ า ประกอบกับไทยยังมีความไม่ พร้อ มในเรื่อ งเรือ ขนส่ ง ท าให้ มีค วาม
เสียเปรียบในด้านการกาหนดราคาขาย กล่าวคือ ข้าวที่ส่งออกเกือบทัง้ หมดจะกาหนดราคาขายในรูปราคา
F.O.B. ทาให้ไทยจะมีรายได้เฉพาะค่าข้า วในขณะที่มูลค่าการขนส่งและการประกันภัยตกอยู่กบั ต่างประเทศ
ในขณะที่การนาเข้าส่ วนใหญ่ จะเป็ นการกาหนดราคาในรูป CIF ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ ก็ต กอยู่กบั ต่างประเทศ
เช่นกัน
1.4.3 ประเทศคู่แข่งทีส่ าคัญ
(1) ตลาดส่งออกเป้ าหมายของเวียดนามเป็ นตลาดเดียวกันกับของไทย
(2) รัฐกาหนดราคาขัน้ ต่ าในการส่งออก โดยใช้ราคาประกันสินค้าในประเทศ (ใน
Export Zone) เป็ นราคาฐาน และราคาเฉลีย่ ส่งออกของไทย เป็ น ราคาเพดาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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(3) ให้ขอคืนภาษี โดยคิดจาก 10% ของราคารับซื้อในประเทศ
1.5 การจัดการลอจิสติกส์
1.5.1 ข้อเท็จจริง
(1) ไทยมี โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ทัง้ ตลาดกลางข้าว โรงสี ผู้ค้าส่ งและผู้ส่ งออก
กระจายตัวอยู่ทวทุ
ั ่ กภูมิภาค เพื่อรองรับการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่มอี ยู่ทวประเทศ
ั่
นอกจากนี้ยงั มีไซโล
โกดังกลาง คลังสินค้า กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ด้วย โดยส่วนใหญ่จะมีการขนส่งข้าวเปลือกและข้าวสารโดย
ทางถนน ใช้รถบรรทุกเป็ นหลัก ทาให้มขี ้อจากัดในเรื่องการจราจร และการบรรทุกเพียงเทีย่ วเดียว เกิดการสูญ
เปล่าส่วนหนึ่ง ทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งสู ง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น ในขณะที่ยงั ไม่มีการพัฒ นา
ระบบการขนส่งในรูปแบบอื่นทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากเพียงพอ
(2) จากการศึกษาของศูนย์ความเป็ นเลิศด้านลอจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี พบว่า ต้นทุนลอจิสติกส์ของข้าวของไทย ปี 2547/48 มีมูลค่ารวม 61,047 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 19 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของข้าว (ประมาณ 315,139 ล้านบาท) แยกเป็ น ต้นทุนค่าขาดน้าหนักและ
สูญเสียร้อยละ 6 ต้นทุนค่าขนส่งร้อยละ 5 ต้นทุนาบริหารจัดการร้อยละ 5 และต้นทุนค่าสินค้าคงคลังและเก็บ
รักษาร้อยละ 4 โดยต้นทุนลอจิสติกส์ของประเทศไทยสู งกว่าประเทศญี่ป่ ุนร้อยละ 6 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
สูญเสียน้ าหนักและการจัดเก็บสินค้าเป็ นสาคัญ โดยชาวนาจะแบกรับต้นทุนค่าขนส่งมากที่สุด ในขณะทีโ่ รงสีจะ
แบกรับภาระค่าจัดเก็บและการสูญเสียมากทีส่ ุด
1.5.2 ปั ญหา/อุปสรรค
(1) ขาดการจัดระบบลอจิ สติ กส์ ไทยยังขาดการจัดระบบการจัดการ Logistics ให้
มีประสิทธิภาพและสอดรับกันทัง้ ระบบตัง้ แต่ช่วงการผลิตจนถึงการส่งออก ทาให้ต้นทุน Logistics ของข้าวไทย
สูงกว่าต่างประเทศ ส่งผลให้ไทยมีความเสียเปรียบในด้านการแข่งขัน
(2) กฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกับลอจิ ส ติ ก ส์ ของไทยส่ ว นใหญ่ ย ังไม่ ได้ร ับ การ
ปรับปรุงให้สอดรับกับสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนไปทัง้ ระบบ เนื่องจากขาดหน่วยงานกลางรับผิดชอบทีช่ ดั เจน เช่น
กฎระเบียบศุลกากร คลังสินค้าและไซโล เป็ นต้น
1.5.3 ประเทศคู่แข่งทีส่ าคัญ
(1) พัฒนาสถานทีจ่ ดั เก็บแบบควบคุมคุณภาพในแหล่งผลิตสาคัญ (โดยเฉพาะ ใน
เขต Export Zone) และมีเป้ าหมายเพิม่ ขึน้ ประมาณ 700,000 ตัน/ปี )
(2) พัฒนาการขนส่งและเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมการค้าภายใน จนถึงการส่งออก
โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือน้าลึก เพื่อพัฒนาศักยภาพการส่งออกทางทะเล
2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
จากสภาพข้อเท็จจริงและปั ญหาอุปสรรคของการผลิต การค้าข้าวของไทยดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคข้าวไทยเพื่อประกอบการกาหนด ยุทธศาสตร์ขา้ วไทยได้
ดังนี้
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2.1 จุดแข็ง
2.1.1 ไทยมีศกั ยภาพการผลิตจากพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวนาปี 57.5 ล้านไร่ และข้าวนา
ปรัง 9 ล้านไร่ (ประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนามมีพน้ื ทีป่ ลูกประมาณ 46.4 ล้านไร่) ส่งผลให้ไทยมีพน้ื ทีเ่ พียงพอใน
การปลูกข้าวได้หลากหลายพันธุ์ ส่งผลให้ไทยเป็ นประเทศทีส่ ามารถผลิตข้าวได้หลากหลายชนิดทุกชัน้ คุณภาพ
ตัง้ แต่ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว 100% - 25% ปลายข้าว ข้าวนึ่ง ข้าวเหนียว สามารถตอบสนองกับความต้องการ
ของตลาดได้ทุกตลาด
2.1.2 การที่ ป ระเทศไทยมี ก ารปลู กข้ าวหลากหลายชนิ ด สามารถสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งมีคุณสมบัตทิ ี่โดดเด่นใน ด้านกลิ่นหอม
นุ่มนวลทานอร่อย เมล็ดขาวใส เป็ นทีย่ อมรับของตลาดโลก
2.1.3 ข้าวไทยซึ่งเป็ นข้าวที่ได้ประจักษ์ว่าเป็ นข้าวคุณภาพดีมาเป็ นเวลายาวนาน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยเป็ นทีย่ อมรับในความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพแก่ประเทศผูซ้ ้อื
2.1.4 มี อ งค์ ก รก ากับ ดู แ ลที่ ให้ ค วามส าคัญ ในฐานะข้ าวเป็ น พื ชเศรษฐกิจ หลัก
อันดับหนึ่ง เช่น คณะกรรมการนโยบายข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ เป็ นต้น
2.2 จุดอ่อน
2.2.1 ประสิทธิภ าพการผลิตต่ า กล่าวคือ ไทยผลิต ข้าวได้เฉลี่ย 439 กก./ไร่ โดย
อัตราเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 650 กก./ไร่ ในขณะทีป่ ระเทศจีนมีผลผลิตเฉลี่ย 1,002 กก./ไร่ ประเทศเวียดนามซึ่ง
เป็ นคู่แข่งทีส่ าคัญของไทยมีผลผลิตเฉลีย่ 741 กก./ไร่
2.2.2 ชาวนามีการจัดการก่ อนและหลังการเก็บเกี่ยวยังไม่ ดีพอ ส่งผลให้เกิดการ
สูญเสียมาก และมีผลต่ อประสิทธิภาพการผลิต ในขณะที่กลไกที่จะสร้างความเข็มแข็งแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยังมีไม่เพียงพอ และเกษตรกรยังไม่ให้ความสาคัญเพียงพอในการสร้างความ
เข้มแข็งในรูปสถาบันเกษตรกร
2.2.3 กลไกตลาดข้าวยังท างานได้ไม่ เต็มที่ ในขณะที่ราคาข้าวภายในถูกกาหนด
โดยตลาดโลก แม้ว่าไทยจะเป็ นผูส้ ่งออกอันดับหนึ่งของโลก แต่กม็ สี ดั ส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 28 – 30
ทาให้อานาจต่อรองทางการตลาดยังคงเป็ นของผูซ้ ้อื
2.2.4 การแปรรูปข้าวจากข้าวเปลือกเป็ นข้าวสาร ปรากฏว่า กาลังการผลิตรวมของ
โรงสีมีจานวนสูงกว่า ปริมาณผลผลิตข้าวที่มีอยู่ประมาณกว่า 2 เท่า ทาให้โรงสีใช้เครื่องจักรไม่เต็มกาลังการ
ผลิต จึงเกิดความสูญเปล่าในด้านต้นทุนของโรงสี อีกทัง้ การกระจายตัวของโรงสียงั ไม่สอดคล้องกับปริมาณการ
ผลิตข้าวทีม่ กี ารกระจายตัวเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมาก
2.3 โอกาส
2.3.1 การบริโภคข้าวของโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของ
ประชากร และมีปริมาณสูงกว่าผลผลิตข้าวของโลกมาโดยตลอด
2.3.2 ข้าวคุณภาพดี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิย ังเป็ นที่ต้องการของตลาดอีกมาก
โดยมีแนวโน้มการส่งออกสูงขึ้นเป็ นลาดับ (ปี 2549 ส่งออกประมาณ 2.5 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ กว่าช่วง 5 ปี ที่ แล้ว
ประมาณ 2 เท่าตัว)
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2.3.3 ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ มากขึ้น ในขณะที่มี
การศึกษาวิจยั ว่าข้าวสามารถสกัดสารทีม่ ปี ระโยชน์สามารถนาไปผลิตเป็ นอาหารเสริมและยาได้
2.3.4 การจัดตัง้ ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ทาให้ไทยมีโอกาสพัฒนาเป็ น
ศูนย์กลางการค้าข้าวในภูมภิ าคเอเชีย
2.4 อุปสรรค
2.4.1 ประเทศต่างๆ ตื่นตัวในการวิจยั พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง รวมทัง้ พันธุ์ข้ าวที่มี
ลักษณะคล้ายข้าวหอมมะลิของไทยแข่งขันกับไทยเพิม่ ขึน้
2.4.2 การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลบาทและเงินสกุลหลักอื่นๆ ซึ่ง
เป็ นตลาดข้าวส่วนใหญ่ของโลกมีพอสมควร ซึ่งเป็ นภาวะความเสีย่ งทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อโอกาสในการขยายตลาด
และส่งผลกระทบต่อการแข่งขันส่งออกข้าวของไทย
2.4.3 การแข่ งขันในตลาดโลกมีแ นวโน้มสู งขึ้น โดยเฉพาะข้าวคุ ณ ภาพต่ าและ
ปานกลาง
2.4.4 ประเทศผู้ นาเข้ าส่ ว นใหญ่ ซ่ึ งเป็ น สมาชิก WTO มักไม่ นาข้อ กาหนดตาม
พันธสัญญาไปเป็ นข้อตกลงในการนาเข้า
3. นโยบายของรัฐบาล
ต้องการให้มียุทธศาสตร์ข้าวเพื่อแก้ไ ขปั ญหาข้าวอย่ างเป็ นระบบ ทัง้ ระยะสัน้ ระยะปาน
กลาง และระยะยาวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิต การตลาด การค้าข้าวทัง้ ภายในและต่างประเทศ
อย่ างยัง่ ยืน กระทรวงพาณิ ชย์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ ว มกับ หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องระดมความคิดและแนวทางการพัฒนาข้าวไทย โดยได้ยกร่างยุทธศาสตร์ข้าวไทย ภายใต้วสิ ยั ทัศน์
พั น ธกิ จ เป้ าหมาย และกลยุ ท ธ์ ห ลั ก จ านวน 6 กลยุ ท ธ์ ก าหนดระยะเวลาด าเนิ นการ 5 ปี (2550-2554)
รายละเอียดดังนี้
4. วิสยั ทัศน์
ไทยเป็ นผูน้ าด้านคุณภาพข้าวและผลิตภัณฑ์เป็ นหนึ่งของโลก เพื่อ ชาวนา มีรายได้มนคง
ั่
และผูบ้ ริโภคมันใจ
่
5. พันธกิจ
5.1 การจัดระบบการผลิ ตและ การส่งเสริ มและสนับสนุน ชาวนา
5.1.1 พัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชาวนา ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้ในระยะยาว
5.1.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตตัง้ แต่การเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ของชาวนา การลดต้นทุน
การผลิตของ ชาวนา พัฒนาคุณภาพข้าวด้วยการใช้พนั ธุด์ ี และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว
5.1.3 อนุรกั ษ์พนั ธุกรรม วิจยั และพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตอย่างยัง่ ยืน
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5.2 การจัดระบบตลาดและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
5.2.1 เสริม สร้างกลไกตลาดให้ เกิด ความเข้ มแข็งโดยการเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพ
การตลาด โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูทมี่ คี วามเหลื่อมล้าในด้านอานาจต่อรองสูงเป็ นพิเศษ และพัฒนาระบบตลาด
ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าค และประเทศ
5.2.2 ส่งเสริมเพื่อขยายตลาดการบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพิ่มขึ้น รวมทัง้
ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ๆ ทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ในระดับสูง
5.3 การผลักดันการส่งออกข้าว
โดยการผลักดันการส่งออกข้าว ด้วยการใช้นโยบายเชิงรุกในการรักษาตลาดเดิมและเพิม่
ตลาดใหม่
5.4 การจัดระบบการกระจายสิ นค้าให้มีต้นทุนตา่ และรวดเร็วขึ้น
โดยการพัฒนาการกระจายข้าวเปลือก ข้าวสาร และผลิตภัณฑ์ข้าวจากพื้นที่เพาะปลูก
สู่กระบวนการตลาดผ่านกระบวนการ Logistics ทีม่ กี ารจัดการอย่างเป็ นระบบ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้มกี รอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาด และการกระจายข้าวอย่างชัดเจน
6.2 เพื่อให้ ชาวนา มีความมันคงในอาชี
่
พและรายได้ เพือ่ ความเป็ นอยู่ทดี่ ขี น้ึ
6.3 เพื่อพัฒนาระบบการค้า การกระจายข้าวและผลิตภัณฑ์ขา้ วทัง้ ในประเทศและส่งออก
เพื่อเป็ นฐานในการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยังยื
่ น
7. กลยุทธ์หลัก
7.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการผลิต
7.1.1 เป้ าหมาย
(1) คงพื้นที่ ปลู กข้าวที่ 57.5 ล้ านไร่ (นาปี 57.5 ล้านไร่ , นาปรัง 9 ล้ านไร่ ) ตาม
ศักยภาพเขตชลประทาน ในข้อเท็จจริงพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคตตามสภาพการใช้ทดี่ นิ ที่
จะมีการปรับเปลีย่ นจากพืน้ ทีท่ าการเกษตรไปสู่พน้ื ทีอ่ ุตสาหกรรมและการค้า
(2) เพิ่มผลผลิต เฉลี่ย ต่ อ ไร่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ประมาณร้อ ยละ 20 ภายใน 5 ปี โดย
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิม่ จาก 439 กก./ไร่ (ข้าวนาปี 432 กก./ไร่ พืน้ ที่เก็บเกี่ยว 53 ล้านไร่ สูญเสียจากน้ าท่วมข้าว
นาปรัง 683 กก./ไร่ พืน้ ทีเ่ ก็บเกี่ยว 9 ล้านไร่) ในปี 2549/50 เป็ น 529 กก./ไร่ (ข้าวนาปี 515 กก./ไร่ ข้าวนา
ปรัง 764 กก./ไร่) ในปี 2553/54
(3) เพิม่ ผลผลิตข้าวเปลือก โดยผลผลิตข้าวรวมเพิม่ ขึ้นจาก 29.432 ล้านตัน (ข้าวนาปี
22.899 ล้านตัน ข้าวนาปรัง 6.532 ล้านตัน) ในปี 2549/50 เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 13.5 เป็ น 33.405 ล้านตัน ในปี
2553/54 ให้สอดรับกับปริมาณส่งออกทีค่ าดว่าเพิม่ ขึน้ ในอัตราใกล้เคียงกัน
(4) เพิม่ คุณภาพข้าวหอมมะลิให้สเี ป็ นข้าวสารได้ต้นข้าวมากกว่า 42 กรัม ในปี 2554
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กลยุทธ์
(1) กาหนดให้ข้าวไทย เพื่อ การค้า เป็ นข้าวปลอดการตัด แต่ งพันธุกรรม (NonGMOs) โดยการกาหนดมาตรการตรวจสอบและรับรองข้าวปลอด GMOs
(2) ก าหนดเขตพื้น ที่ ก ารปลู ก ข้ าวในแต่ ล ะพื้ น ที่ ให้ เหมาะสม โดยให้ ส ามารถ
ตอบสนองต่อ ข้าวในแต่ละชนิดพันธุ์อย่างมีประสิทธิภ าพให้ชดั เจนเพื่อให้สามารถเพิม่ ศักยภาพการผลิต ได้
สูงสุด โดยให้มกี ารกาหนดเขตพืน้ ทีส่ ่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ซึ่งเป็ นข้าวตลาดบน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน ข้าวเฉพาะถิ่น โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น
ในขณะทีข่ า้ วชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวปทุมธานี ข้าวพื้นแข็ง ข้าวทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมจะ
เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต และให้มกี ารพัฒนาเพื่อให้สามารถปรับเปลีย่ นไปสู่
การจัดแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีเ่ พื่อการส่งออกและใช้ภายในในอนาคต โดยการให้สทิ ธิพเิ ศษและสิง่ จูงใจในพืน้ ทีเ่ พื่อ
การส่งออกให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้เพิม่ ขึน้
(3) จดทะเบียน ชาวนา ให้ส อดคล้องกับการกาหนดเขตพื้นที่การปลูกข้าวเพื่อให้
สามารถจัดสรรระบบจูงใจ (Incentive) ให้แก่ ชาวนา ในแต่ละเขตพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสม
(4) พัฒนาระบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ ชาวนา มีการปฏิบตั แิ ละดูแล
การผลิตอย่างถูกต้องตามระบบเกษตรดีทเี่ หมาะสม (GAP)
(5) พัฒ นาและส่ งเสริมระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ดีให้แก่ ชาวนา อย่ าง
ทัวถึ
่ ง
(6) พัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ขา้ ว
ทีผ่ ลิตเป็ นทีย่ อมรับของตลาด
(7) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการผลิตโดยการพัฒนาระบบชลประทานและการจัดรูป
ทีด่ นิ ในเขตส่งเสริมการผลิตข้าว เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
(8) พัฒนาระบบการผลิตข้าวเพื่อตลาดเฉพาะ (Niche Market)
(9) วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวไป
จนถึงการแปรรูป
(10) อนุรกั ษ์พนั ธุกรรม โดยการจัดตัง้ ธนาคารเชื้อพันธุ์ และมีการพัฒนาพันธุ์ และ
เทคโนโลยีการจัดการพันธุ์
(11) พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติทางการเกษตร และการระบาดของศัตรูขา้ ว
(12) พัฒนาระบบสารสนเทศรวมทัง้ การจัดการองค์ความรูส้ ู่ ชาวนา และผูเ้ กี่ยวข้อง
(13) การจัดตัง้ ศูนย์วิจยั และพัฒ นาข้าวแห่งชาติที่มีองค์ป ระกอบครบถ้วน ได้แ ก่
อุปกรณ์ บุคลากรทุกด้าน ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา ศูนย์ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบและรับรอง ศูนย์สารสนเทศ และการ
อารักขาและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รวมทัง้ การวิ จยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวทัง้ ทีเ่ ป็ นอาหารและมิใช่อาหาร
7.1.2

7.2 กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนชาวนา
7.2.1 เป้ าหมาย
(1) พัฒนาชาวนาให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและการจัดการผลผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพในแหล่งปลูกข้าวเป็ นพืชหลักอย่างน้อย 1 ล้านคน ในปี 2554
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(2) จัดตัง้ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและการเรียนรูข้ องชาวนาให้ครอบคลุมแหล่งปลูก
ข้าวทีส่ าคัญไม่น้อยกว่า 500 แห่งในปี 2554
(3) ส่งเสริมสนับสนุ นชาวนาให้มีรายได้จ ากการประกอบอาชีพการทานาที่ดีข้นึ
รวมทัง้ มีความภาคภูมใิ จในอาชีพ และนาไปสู่คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
(4) ส่งเสริมให้ชาวนาได้เข้าถึงองค์ความรูก้ ารพัฒนาอาชีพ การอยู่ดมี สี ุข โดยการ
สนับสนุ นให้มีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ภาครัฐบาลและเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการ
แลกเปลีย่ นความรู้ และการผสมผสานภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลยุทธ์
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปั ญหาหนี้สนิ และความเป็ นอยู่ ของชาวนาและกาหนดแนว
7.2.2

ทางแก้ไข
(2) สร้างชาวนาชัน้ นา ให้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทานา เพื่อ
เป็ นวิทยากรและให้คาปรึกษา ชาวนาจานวน 10,000 คน และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชาวนาในชุมชนอัตราส่วน
1 ต่อ 10 คน เพื่อเป็ นอาสาสมัครเกษตรด้านการผลิตข้าว จานวน 100,000 คน
(3) ส่ ง เสริ ม ชาวนาให้ เป็ น ชาวนามื อ อาชี พ โดยการให้ ค วามรู้แ ละถ่ ายทอด
เทคโนโลยีสมัยใหม่ จานวน 100,000 คน เน้นหนักในพืน้ ทีท่ ผี่ ลิตเพื่อการส่งออก
(4) ส่งเสริม ชาวนา ให้เป็ น ผู้ผ ลิต เมล็ด พัน ธุ์ข้าว ในศู นย์ข้าวชุมชน จานวน
7,000 แห่งๆ ละ 20 คน รวม 140,000 คน และชาวนาผู้จัดทาแปลงขยายพันธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ขา้ ว จานวน 300 แห่งๆ ละ 50 คน รวม 15,000 คน
(5) จัด ตัง้ ศู นย์บ ริการชาวนาเพื่อ เป็ นแหล่ งบริการในด้านต่ างๆ รวมทัง้ ข้อ มู ล
ข่าวสารและการเรียนรูข้ องชาวนาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 500 แห่ง เพื่อให้บริการชาวนาในแหล่งที่
ปลูกข้าวเป็ นพืชหลัก 1 ล้านคน
(6) สนับสนุ น ให้มี สวัสดิการชาวนา และส่งเสริม การ ประกันภัยพืช ผล เพื่อลด
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
(7) อนุรกั ษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมปิ ั ญญาข้าว โดยจัดให้มวี นั ข้าวแห่งชาติเพื่อ
แสดงผลงานวิจยั และศักยภาพการผลิตข้าว ตลอดจนสินค้าข้าวคุณภาพและสินค้าแปรรูป
(8) พัฒนาอาชีพเสริมเพือ่ สร้างรายได้ให้แก่ชาวนาอย่างมันคง
่ โดยใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(9) พัฒนาเยาวชนเกษตรกรเพื่อเป็ นชาวนายุคใหม่ในพื้นทีท่ ี่ผลิตเพื่อการส่งออก
จานวน 10,000 คน
(10) สร้างความมันคงทางอาหารโดยจั
่
ดสร้างธนาคารข้าวในพื้นที่ขาดแคลนข้าว
เพื่อให้ชาวนายืมข้าวสาหรับบริโภค จานวน 80 แห่ง
(11) ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ชาวนาให้ดขี ้นึ โดยให้ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพืนที่
และส่งเสริมการจัดหาปั จจัยการผลิตทีม่ ตี ้นทุนต่า
(12) ส่งเสริมให้ชาวนารวมกลุ่ม เป็ นองค์กรชาวนา ทีม่ ศี กั ยภาพในการประสานงาน
แลกเปลีย่ นความรู้ กับองค์กรต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง และสามารถต่อรองทางด้านการตลาดได้
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7.3 กลยุทธ์การจัดระบบตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
7.3.1 เป้ าหมาย
(1) กระตุ้ นกลไกและลดขัน้ ตอนการตลาด เพื่อพัฒ นาศักยภาพการตลาด เพื่อ
เสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิต อันจะส่งผลให้รายได้ของ ชาวนา ให้เพิม่ ขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ใน 5 ปี
และสามารถสร้างมูลค่าจากการขายข้าวทัง้ ระบบเพิม่ ขึน้ จาก 210,000 ล้านบาทในปี 2550 เป็ น 231,000 ล้าน
บาท ในปี 2554
(2) การซื้อขายข้าวในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพิม่ ขึ้น โดยในปี 2554
จะมีปริมาณการซื้อขายข้าวสารในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณส่งออก
ข้าวไปต่างประเทศ
7.3.2 กลยุทธ์

(1) ข้าวเปลือก
ก. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดยการรับรองมาตรฐานเครื่องเกี่ยวนวด
เพื่อลดการสูญเสีย
ข. จัด ระบบกรรมวิ ธีก ารรักษาข้ าวเปลือก ให้คงคุ ณภาพ เพื่อสามารถ
ชะลอการจาหน่ายให้ได้ราคาสูงขึน้
ค. จัดระบบการซื้อขายข้าวเปลือก โดยมีการกาหนดมาตรฐานข้าวเปลือก
ให้เกิดความเป็ นธรรมทางการค้า
ง. จัด ระบบตลาดกลาง โดยให้ มี ก ารสร้ า งและพั ฒ นาตลาดกลางให้
สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตในจุดทีส่ าคัญตามความต้องการของตลาด โดยพัฒนาให้มกี ารจัดระบบการซื้อขาย
ตามตัวอย่างและตามมาตรฐาน
จ. สนั บ สนุ น สิ่ ง อ านวยความสะดวก ขัน้ พื้น ฐานในพื้นที่ ที่ จาเป็ น และ
เหมาะสม
ฉ. สร้างความเป็ นธรรมทางการค้า โดยการดูแลการชังตวงวั
่
ดให้มีความ
เทีย่ งตรงในการซื้อขาย
(2) ข้าวสาร
ช. จัดระบบโรงสี ให้มีปริมาณโรงสีที่เหมาะสมกับความต้องการแปรรูปข้าว
และลดการสูญเปล่า โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการจากภาคราชการและเอกชนในการพิจารณาความเหมาะสม
ซ. ส่งเสริ ม ให้โรงสีพฒ
ั นาระบบการผลิตและสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ของโรงสีให้เป็ นมาตรฐาน
ฌ. ส่งเสริ ม การพัฒนาการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กโทรนิค เพื่อป้ องกันมิให้มี
การกาหนดราคาทีไ่ ม่เป็ นธรรม
ญ. ส่งเสริ ม ให้มีการสร้างระบบประกันความเสี่ยงผ่านตลาดซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า
ฎ. ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ มของผู้ค้ าและสมาคมที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่อ ลดความ
ขัดแย้ง
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ฎ ส่งเสริ ม การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์แก่ โรงสีในการปรับปรุงคุณภาพให้
ตรงกับความต้องการของตลาดและสีได้ต้นข้าวเพิม่ ขึน้
ฐ สนั บสนุ น การจัดสร้างไซโลที่มีมาตรฐานเพื่อ รักษาคุ ณ ภาพข้าวในเขต
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกทีส่ าคัญ
(3) ผลิตภัณฑ์ขา้ ว
ฑ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาการแปรรู ป ข้ าวให้ มี ค วามหลากหลายแ ละ
มีมูลค่าสูง โดยจัด ลาดับการให้ความส าคัญตามความเป็ นไปได้ท างการตลาด เช่น ข้าวกล้อ งงอก (Gaba
Rice) และผลิตภัณฑ์จากน้ามันราข้าว โดยการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การบริโภคเพื่อขยายตลาดเพิม่ ขึน้
ฒ สนับสนุน การผลิตวัตถุดบิ ข้าวให้ตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ โดยประสานเชื่อมโยงระหว่าง ชาวนา จนถึง ผูป้ ระกอบการ
7.4 กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพราคา
7.4.1 เป้ าหมาย
กาหนดราคาแทรกแซงตลาดใกล้เคียงกับราคาตลาด หรือสูงกว่าราคาตลาด
ไม่เกินร้อยละ 10 เพื่อให้สามารถลดปริมาณและภาระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือกลงประมาณ
ร้อยละ 10 ต่อปี จากประมาณ 4,400 ล้านบาท ในปี 2550 เป็ น 4,000 ล้านบาท ในปี 2554
7.4.2 กลยุทธ์
(1) จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมการจัดตัง้ ศูนย์รองรับผลผลิตที่จะ
เป็ นแหล่งซื้อและขายผลผลิตของ ชาวนา
(2) ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่คุณภาพสินค้า เพื่อขยายตลาดภายใน เพื่อนาไปสู่การ
ขยายการส่งออก
(3) สร้างการรับรู้ในด้านกลไกตลาด โดยการสนับสนุ นข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใน
เรื่องกลไกตลาดข้าวแก่ ชาวนา เพื่อให้เกษตรกรยอมรับราคาตลาดเพิม่ ขึน้
(4) ก าหนดแผนการลด/ยกเลิ ก การแทรกแซงตลาดข้ าว โดยก าหนดราคา
แทรกแซง/รับจานา/เป้ าหมาย ให้สอดคล้องกับภาวะราคาตลาดและสถานการณ์ โดยกาหนดราคาแทรกแซง
ตลาดสูงไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด และกาหนดเป้ าหมายปริมาณการแทรกแซงตลาด โดยให้ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ต่อปี
(5) สร้างกลไกในการช่วยเหลือเกษตรกรเพิม่ เติม เช่น การผูกโยงให้ผู้ส่งออกได้รบั
สิทธิในเรื่องอัตราแลกเปลีย่ นเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยผูส้ ่งออกจะต้องซื้อข้าวภายในประเทศในราคาสูงขึน้ ในสัดส่วน
เดียวกัน
(6) เพิม่ ศักยภาพทางการตลาดแก่เกษตรกร จัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่าแก่สถาบัน
เกษตรกร เพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการแปรรูปข้าว เพื่อลดขัน้ ตอนการตลาด
(7) สร้างสภาพคล่องทางการค้าและการเงินเพิม่ ขึน้ โดยดาเนินการวางระบบให้มี
การออกใบรับสินค้า (Warehouse receipt) เป็ นเครื่องมือในการสร้างสภาพคล่องแก่ชาวนา เพิม่ ขึน้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

7.5 กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ International Marketing Development
7.5.1 เป้ าหมาย
ผลักดันการส่งออกให้มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึน้ จากช่วงปี 2545 –
2549 ซึ่งมีปริมาณส่งออกเฉลี่ย 7.3 ล้านตัน มูลค่า 2.057 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาเฉลีย่ 278 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อตัน เพิม่ เป็ นปริมาณส่งออก 8.5 – 9.5 ล้านตัน มูลค่า 2,600 – 2,850 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาเฉลีย่ 300
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2550 – 2554
7.5.2 กลยุทธ์

(1) จัดระบบการส่งออก โดยการจดทะเบียนผูส้ ่งออก เพื่อให้สามารถกากับดูแลมิ
ให้ ผูส้ ่งออกมีการตัดราคาส่งออกข้าวในต่างประเทศ หรือรวมตัวกันกาหนดราคาข้าวภายในประเทศ
(2) สร้างความร่ วมมือ ในระดับภู มิภ าค โดยกระชับและขยายความร่ว มมือ กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย บรูไน ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย
(3) การสร้างภาพลักษณ์สนิ ค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย โดยจัดให้มหี น่ วยงาน
จัดทาข้อมูลโภชนาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ พัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริโภคในแต่ละตลาด
(4) สร้างเสริมจุดแข็งของข้าวไทย โดยการประชาสัมพันธ์ในตลาดต่างประเทศว่า
เป็ นข้าวปลอดการตัดแต่งพันธุกรรม (Non-GMOs)
(5) การส่งออกข้าวรัฐต่ อรัฐในตลาดที่เอกชนไม่ส ามารถเข้าถึงและสนับสนุ นให้
กลุ่มและสถาบันเกษตรกรมีส่วนร่วมในการส่งออกข้าวรัฐต่อรัฐภายใต้ระเบียบของราชการ
(6) ส่งเสริมการส่งออกข้าวของเอกชน โดยจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนเจรจาแก้ไขปั ญหาการค้าข้าวระหว่างประเทศ
(7) พัฒนาระบบมาตรฐานและการรับรองให้ได้มาตรฐานสากล โดยให้มหี น่วยงาน
รับรอง โดยเฉพาะการเจาะตลาดจาเพาะ (Niche Market) ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้อ งอนามัย และพัฒ นา
รูปแบบข้าวผลิตภัณฑ์แปรรูปสารสกัดจากข้าวและบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสนองรสนิยมตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลง
(8) ปรับปรุงมาตรฐานข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยให้เป็ นมาตรฐานสากลและสร้าง
ความเชื่อมันในมาตรฐานข้
่
าวไทย
(9) กาหนดตาแหน่ งข้าวไทยในตลาดต่ างประเทศในแต่ละชนิด/คุณภาพข้าวให้
ชัดเจน เพื่อเข้าสู่กลุ่มเป้ าหมายได้ถูกต้อง
(10) พัฒ นาระบบข้อ มู ลการส่ งออก โดยการเชื่อ มข้อ มู ลกับหน่ ว ยงานและกลุ่ ม
ประเทศความร่วมมือต่างๆ เพื่อสร้างฐานข้อมูลครบวงจร และพัฒนาระบบบริการการส่งออกโดยการให้บริการผ่าน
EDI และ E-Service
7.6 กลยุทธ์ลอจิสติกส์และการสร้างมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7.6.1 เป้ าหมาย
สามารถลดต้นทุนลอจิสติกส์จากร้อยละ 19 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของข้าวใน
ปี 2550 (ต้นทุนโดยรวมมีจานวน 61,047 ล้านบาท จากผลิตภัณฑ์มวลรวม 315,139 ล้านบาท) เป็ นร้อยละ 15
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของข้าวในปี 2554
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7.6.2 กลยุทธ์

(1) เพิ่มประสิท ธิภ าพการจัด การด้ านลอจิส ติก ส์ โดยการศึกษากระบวนการ
ลอจิสติกส์ การจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งข้าวทีด่ าเนินการในส่วนภูมิภาค วิเคราะห์ขอ้ จากัดทีก่ ่อให้เกิดความ
เสียหายของผลิตผลระหว่างดาเนินการ วิเคราะห์ต้นทุนทีเ่ กิดจากกระบวนการดาเนินการ และพัฒนาวิธกี าร
จัดเก็บ โดยให้มหี น่วยงานจัดเก็บหน่วยงานหลักหน่ วยงานเดียวและการจัดการทีเ่ หมาะสม โดยนาระบบ GIS
มาใช้
(2) จัดตัง้ ศูนย์บริการลอจิสติกส์ โดยจัดให้มศี ูนย์บริการ Logisticsในระดับภูมภิ าค
โดยการสร้างพันธมิตรด้านการขนส่ง เช่น การจัดตัง้ สถานีรวบรวมคอนเทนเนอร์ (ICD– Inland Container
Depot) และให้มกี ารเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ในแต่ละภูมภิ าคเป็ นเครือข่ายระดับประเทศ
(3) จัดระบบผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ โดยการจัด การให้มีการบริการด้านการ
จัดการเป็ นพิเศษในระบบ Logistics เชื่อมต่อทัง้ ภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นและต้นทุ น
ลดลง เช่น ลดกระบวนการขนส่งหลายครัง้ (Double Handing) การจัดหาเรือรับสินค้าให้เพียงพอ และการ
สร้างระบบเครือข่าย (Networking) ในการขนส่งทางถนน โดยการจัดให้มศี ูนย์รวมการติดต่อรับเช่าช่วง (Sub
- Contract) และศูนย์ตดิ ต่อรถขนส่งแห่งเดียว (Call Center) ในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้สามารถลดการสูญเปล่าใน
การขนส่งได้
(4) ปรับปรุงกฎระเบีย บ ที่เกี่ย วข้อ งกับคลังสิน ค้าและไซโลที่เอื้อ ให้เกิด ความ
สะดวกต่อผู้ประกอบการที่ให้บริการลอจิสติกส์ รวมทัง้ ทบทวนกฎหมายการขนส่งแบบหลายรูปแบบ (Multi–
Model Transport) ให้เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
(5) จัดระบบคลังสินค้าและไซโล โดยการวางระบบการจัดการสร้างคลังสินค้าและ
ไซโลที่สามารถรักษาคุณภาพข้าวได้อย่างมีมาตรฐานสูง และให้สอดรับกับปริม าณผลผลิตและความต้องการ
ของผูป้ ระกอบการ และสามารถลดความซ้าซ้อนในขัน้ ตอนการเก็บรักษาข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน
(6) เพิ่มศักยภาพของผู้ส่งออก โดยจัด ให้มีระบบการขนส่ง แปรรูป และจัดเก็บ
สินค้าในระบบควบคุมคุณภาพในระบบลอจิสติกส์ ที่พ่งึ พาตนหรือกลุ่มของตนเองเพื่อส่งมอบให้ต้นทุ นลดลง
และคุณภาพสูงขึน้ รวมทัง้ ให้สทิ ธิพเิ ศษเป็ นเงินช่วยเหลือ (Rebate) แก่ผู้ส่งออกที่อยู่ ในกลุ่มที่ส่งออกได้ตาม
เป้ าหมาย รวมทัง้ กลุ่มพันธมิตรข้าวด้วย
(7) บริหารจัดการด้านการส่งออก โดยการลดความซ้าซ้อนของขัน้ ตอนการส่งออก
ข้าว และให้เกิดการสะดวกต่อการจัดการโดยการลดขัน้ ตอนการออกเอกสาร และใบรับรองมาตรฐานข้าวเพื่อ
การส่งออก โดยมีศูนย์บริการส่งออกทัง้ ระบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ ท่าเรือส่งออก
(8) พัฒ นาระบบการขนส่ง โดยการปรับปรุ งเพื่อแก้ ไขข้อ ขัด ข้อ งในระบบการ
ขนส่งโดยเฉพาะระบบการขนส่งทางน้าและระบบรางทีเ่ ชื่อมต่อกันได้ในเชิงประหยัด ซึ่งควรเชื่อมโยงระบบการ
ขนส่งทางราง (รถไฟ) จากแหล่งรวบรวมไปยังท่าเรือระนอง เพื่อเชื่อมการส่งออกไปยังอินเดีย ตะวันออกกลาง
และอาฟริกา รวมทัง้ ควรมีการกาหนดทีต่ งั ้ ของโรงสีให้เหมาะสมเพื่อให้การบริการกระจายไปทัวทุ
่ กแหล่งผลิต
ข้าวทุกภาค
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2.3.6 โครงการผลิ ตข้าวหอมมะลิ มาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่ 2 (ปี 25522556)
1) หลักการและเหตุผล เป็ นโครงการที่ดาเนินการต่ อเนื่ องจากโครงการระยะที่ 1 ได้ส้นิ สุ ด
โครงการในปี 2551 โดยมีวธิ ดี าเนินการแบบบูรณาการของ 7 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในการเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันเพื่อการส่งออก และเพื่อ
แก้ไขปั ญหาความยากจน โดยการสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถยกระดับรายได้จากการผลิตข้าวคุณภาพ ซึ่ง
โครงการมีเป้ าหมายในการพัฒนาพืน้ ที่ปลูกข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สุรนิ ทร์
ศรีษะเกษ ยโสธร และมหาสารคาม มีขอบเขตครอบคลุมถึง 76 ตาบล 998 หมู่บา้ น ให้สามารถปลูกข้าวหอม
มะลิจานวน 1.27 ล้านไร่ เพิ่มผลผลิต ต่อ ไร่จาก 252 กก./ไร่ เป็ น 470 กก./ไร่ ท าให้เกษตรกรในโครงการ
จานวน 95,000 ครอบครัว มีรายได้เพิม่ ขึน้ ทัง้ ยังช่วยเพิม่ ปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออกและยัง
เห็ น ว่ าทุ่ งกุ ลาร้ อ งไห้ เป็ น แหล่ งผลิต ข้ าวหอมมะลิ คุ ณ ภาพมาตรฐานเพื่อ การส่ งออก ยังมี ศักยภาพที่ จ ะ
ดาเนินการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้เพิม่ สูงขึน้ และช่วยให้เกษตรกรมีความกินดีอยู่ดเี พิม่ มากขึน้
2) พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 ในช่วง
ปี 2552-2556 จะสามารถแบ่งแยกพืน้ ทีก่ ารพัฒนาออกได้เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ 1) พืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่ได้ปรับปรุงระบบ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้า จานวน 115,646 ไร่ 2) พืน้ ทีท่ มี่ กี ารปรับปรุงระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้า (Land Remodeling)
แล้วแต่เสื่อมสภาพต้องปรับปรุงซ่อม จานวน 765,540 ไร่ 3) พืน้ ที่ปรับปรุงระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และน้ าแล้ว และ
เสริมระบบน้ าชลประทาน จานวน 121,519 ไร่ คิดเป็ นพื้นที่นาในทุ่งกุลาร้องไห้ที่จะได้รบั การพัฒนาในช่วงปี
2552-2556 รวมทัง้ สิน้ 1,002,705 ไร่ จากพืน้ ทีน่ าในทุ่งกุลาร้องไห้จานวน 1.27 ล้านไร่ ส่วนทีเ่ หลือประมาณ 2
แสนไร่เศษ ส่ วนหนึ่งเป็ นพื้นที่อุด มสมบู รณ์ ที่สามารถผลิต ข้าวหอมมะลิได้ผ ลดีตามสภาพธรรมชาติ พื้นที่
เป้ าหมายดาเนินการทัง้ 3 กลุ่ม มีรายละเอียด ดังนี้
1.2.1 พื้นที่ที่ยงั ไม่ได้ปรับปรุงระบบอนุ รกั ษ์ ดินและน้ า จานวน 115,646 ไร่ จะสามารถ
ดาเนินการทา Land Remodeling เพิม่ เติมได้ปี ละประมาณ 30,000 ไร่ พร้อมทัง้ สนับสนุนปั จจัยพื้นฐานการ
ผลิต มีเป้ าหมายดาเนินการในพื้นที่ ต.สระบัว ต.โนนสวรรค์ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ ต.โนนสว่าง ต.เหล่า
หลวง ต.น้ าอ้อม ต.กาแพง ต.เมืองบัว ต.เกษตรวิสยั ต.หนองแวง ต.สิงห์โคก ต.กู่กาสิงห์ ต.บ้าน ฝาง
อ.เกษตรวิสยั ต.หินกอง ต.ดอกไม้ ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
1.2.2 พื้ น ที่ ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบอนุ ร ัก ษ์ ดิ น แ ละน้ า Land Remodeling แล้ ว แต่
เสื่อมสภาพต้องปรับปรุงซ่อม จานวน 765,540 ไร่ จะสามารถดาเนินการได้ปีละ 50,000 ไร่ พร้อมทัง้ สนับสนุ น
ปั จจัยพืน้ ฐานการผลิตมีเป้ าหมายดาเนินการในพืน้ ที่ ต.เขวาตะคลอง ต.เมืองบัว ต.กาแพง ต.ทุ่งทอง ต.ดง
ครังใหญ่
่
ต.ดงครังน้
่ อย ต.เกษตรวิสยั ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสยั ต.หินกอง ต.ทุ่งหลวง ต.สระคู ต.ทุ่งกุลา
อ.สุวรรณภูมิ ต.ศรีสว่าง ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ต.สระขุด ต.เมืองบัว ต.กระเบื้อง ต.ยะวึก
ต.ศรีณรงค์ ต.ชุมพลบุรี ต.นาหนองไผ่ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี ต.ทุ่ง กุลา ต.โพนครก ต.พรมเทพ อ.ท่า
ตูม จ.สุรินทร์ ต.เม็กดา ต.เวียงชัย ต.ราษฎร์พฒ
ั นา ต.เมืองเตา ต.ราษฎร์เจริญ ต.ปะหลาน ต.เมืองเสือ
ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมพิ สิ ยั ต.น้าอ้อม ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
1.2.3 พื้นที่ปรับปรุงระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าแล้ว และเสริมระบบน้ าชลประทาน จานวน
121,519 ไร่ พร้อมทัง้ สนั บสนุ นปั จจัยพื้นฐานการผลิต พื้นที่เป้ าหมายดาเนินการจะอยู่ใน ต.ทุ่งหลวง ต.หิน
กอง ต.สระคู ต.ทุ่งดุลา อ.สุวรรณภูมิ ต.สามขา ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยเน้นการพัฒนา
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พืน้ ทีแ่ บบบูรณาการ ตัง้ แต่การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน จนถึงการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิ
โดยทุกหน่ วยงานจะดาเนินกิจกรรมทีร่ บั ผิดชอบอย่างเชื่อมโยงสอดรับซึ่งกันและกัน จะสามารถช่วยยกระดับ
ผลผลิตต่อไร่ไปเป็ น 470 กิโลกรัม การพัฒนาจะเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี จนสิน้ ปี
3) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปี งบประมาณ 2552-2556
4) วิธดี าเนินการ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งภายใต้ โครงการฯ ระยะที่ 2 จะดาเนินงานร่วมกันในลักษณะ Area
approach แบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่เป้ าหมาย และตัวเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ โดยการผสมผสานปั จจัย
ต่างๆเชื่อมโยงอย่างมีระบบตัง้ แต่ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้า การผลิต การตลาด
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยมีแนวทางการดาเนินงาน เริม่ ต้นจากการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
น้าชลประทาน และปรับปรุงพืน้ ทีน่ า ติดตามด้วยการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ขา้ ว และการฝึกอบรมการเพาะปลูก เก็บ
เกี่ยว ต่อจากนัน้ จะเป็ นกิจกรรมการรวมกลุ่มในการจาหน่ ายข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกร และสุดท้ายตาม
ด้วยการประเมินผลโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
3. การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
4. การจัดการธุรกิจการตลาดของสถาบันเกษตรกร
5. การติดตามประเมินผล
5) หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่ งออกในทุ่ งกุ ลาร้องไห้ระยะที่ 2 (ปี 25522556) จะสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ โดยมีหน่วยงานกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
1. กรมพัฒนาทีด่ นิ
งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรเป็ นจานวน 251.71 ล้านบาท ให้ดาเนินการในกิจกรรม
• ก่อสร้างระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้า รวมถึงกิจกรรมควบคุมการก่อสร้างระบบ
พัฒนาทีด่ นิ 30,000 ไร่ ใน อ.ปทุมรัตต์ อ.เกษตรวิสยั และอ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
• บารุงรักษาระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้า 33,100 ไร่ ใน อ.เกษตรวิสยั อ.สุวรรณภูมิ
อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ อ.พยัคฆภูมพิ สิ ยั
จ.มหาสารคาม และ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
2. กรมการข้าว
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรเป็ นจานวน 12.12 ล้านบาท ผลิตกระจายพันธุ์ข้าว 53 ศูนย์
5,000 แปลง ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี 4,915 ราย สัมมนาชาวนาชัน้ นา 265 ราย อบรมชาวนามืออาชีพ
2,600 ราย ประชุม จัด ท าสื่อ คู่ มือ ปฏิ บัติงาน นิเทศงาน ด าเนินการในพื้นที่ อ.ปทุ ม รัต น์ อ.เกษตรวิส ัย
อ.สุ วรรณภู มิ จ.ร้อยเอ็ด อ.ชุมพลบุ รี อ.ท่าตู ม จ.สุรินทร์ อ.พยัคฆภู มิพิสยั จ.มหาสารคาม และ อ.ค้อ วัง
จ.ยโสธร
3. กรมส่งเสริมการเกษตร
งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรเป็ นจานวน 3.4 ล้านบาท ใช้ในกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่
ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ข้าว จานวน 6,900 ราย ดาเนินการกระจายได้ทุกพืน้ ทีใ่ นทุ่งกุลาร้องไห้
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4. กรมส่งเสริมสหกรณ์
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรเป็ นจานวน 6.9 ล้านบาท ใช้ในกิจกรรมจ้างที่ปรึกษาพัฒ นา
คลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิ จ้างที่ป รึก ษาพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่และสหกรณ์ อบรมกลยุท ธ์
การตลาดให้สหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจการตลาดให้สหกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประสานติดตาม
งานจ้างทีป่ รึกษา
5. สานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม
ใช้งบประมาณปกติร่วมดาเนินการในกิจกรรม ศูนย์บริ การประชาชนเคลื่อนที่ พัฒนา
องค์ความรู้ ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงการผลิตข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ 10 อาเภอ 45 ตาบล 493 หมู่บ้ าน
เกษตรกร 8,579 ราย พืน้ ที่ 143,167 ไร่
6. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ 1.98 ล้านบาท ดาเนิ นกิจกรรมในการอ านวยการบริห าร
โครงการบูรณาการร่วม 7 หน่วยงาน ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ ประสาน
โรงสี สมาคมผู้ส่งออก สมาคมผู้ส่งออก สภาหอการค้า ในด้านการตลาดเชื่อมสู่ ชาวนา ประชุมสัมมนา
Matching Demand & Supply และแจ้งแผนปฏิบตั ิการของส่วนราชการให้เกษตรกรได้รบั ทราบ ตลอดจน
ติดตามประเมินผลโครงการฯ
การด าเนินงานของทุกหน่ วยงานในโครงการจะดาเนิ นการในพื้นที่เป้ าหมาย และมี
เกษตรกรในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายเดียวกัน ถือเป็ นการบูรณาการ การปฏิบตั งิ านในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐไปสู่
ประชาชน ที่จะทาให้เกิดประสิทธิผลในการบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะช่วยทาให้เกษตรกร
ได้ร ับ น้ าดี ดินดี พันธุ์ดี และเป็ นพันธุ์ ที่ต รงกับตลาดความต้ อ งการด้วย เกิด หลักปร ะกันในการมีร ายได้ที่
แน่นอน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั จากโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้
ระยะที่ 2 (ปี 2552-2556) จะสนับสนุนคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ทงั ้ โดยทางตรงและทางอ้อม คือ
กิจกรรมที่ ส นับ สนุ น ทางตรง ได้แ ก่ การจ้างที่ ป รึก ษาพัฒ นาคลัส เตอร์ ข้ าวหอมมะลิ จ้างที่ ป รึกษาพัฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์ ประชุม สัม มนาเจ้าหน้าที่ แ ละผู้ แ ทนสหกรณ์ อบรมกลยุ ท ธ์ การตลาดให้ แ ก่ พ นัก งานสหกรณ์
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจการตลาดให้แก่สหกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประสานติดตามงานจ้างที่ปรึกษา
เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในการเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันเพื่อการส่งออก ช่วยเพิม่ ปริมาณผลผลิตข้าว
หอมมะลิเพื่อการส่งออก และสาหรับกิจกรรมที่สนับสนุ นทางอ้อมคือ การสร้างงานและสร้างรายได้โดยการ
สนับสนุนเกษตรกรให้สามารถยกระดับรายได้จากการผลิตข้าวคุณภาพ (โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน
เพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 (ปี 2552-2556) ; สานักเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)
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บทที่ 3
การศึกษาการดาเนิ นงานและรูปแบบการรวมกลุ่ม
ของสหกรณ์ในปัจจุบนั
และศักยภาพในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
การศึกษาการดาเนินงานของสหกรณ์เป็ นการศึกษาโดยการวิเคราะห์งบรายงานกิจการ ประจาปี 25502552 และการศึกษารูป แบบการรวมกลุ่ มของสหกรณ์ ในปั จจุ บนั เป็ นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามสารวจ
รวบรวมข้อมูล และการศึกษาศักยภาพในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ เป็ นการศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
สารวจรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนของสหกรณ์การเกษตรภายในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
3.1 ผลการวิ เคราะห์การดาเนิ นงานของสหกรณ์ผ้ผู ลิ ตข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ท่งุ กุลาร้องไห้
การวิเคราะห์งบรายงานกิจการ ประจาปี 2550-2552 ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรภายในพื้นที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ทเี่ ข้าร่วมโครงการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 3.1 รายชื่อและทีอ่ ยู่ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรภายในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ทเี่ ข้าร่วมโครงการ
ชื่อสหกรณ์
1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
8. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
9. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
10. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่
206 หมู่ 2 ถ. ปั ทมานนท์ ต. เกษตรวิสยั อ. เกษตรวิสยั
จ. ร้อยเอ็ด
1 หมู่ 20 กม.4 ถ. สุวรรณภูม-ิ ยโสธร ต. สระคู
อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
123 หมู่ 2 ต. โพนทราย อ. โพนทราย จ. ร้อยเอ็ด
277 หมู่ 9 ต. บัวแดง อ. ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ็ด
104 หมู่ 14 ต. สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
190 หมู่ 1 บ้านตาหยวก ต. ทุ่งหลวง อ. สุวรรณภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด
103 หมู่ 19 ถ. ปั ทมานนท์ ต. สระคู อ สุวรรณภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด
1 หมู่ 11 บ้านดุดนิ ทราย ต.ทุ่งหลวง อ. สุวรรณภูมิ
จ. ร้อยเอ็ด
119 หมู่ 2 ต. หินกอง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
176 หมู่ 4 ถ. พรมศรี ต. ฟ้ าหยาด อ. มหาชนะชัย
จ. ยโสธร

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ตารางที่ 3.1 รายชื่อและทีอ่ ยู่ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรภายในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ทเี่ ข้าร่วมโครงการ (ต่อ)
11. สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
12. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ศรีสะเกษ จากัด
13. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
14. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
15. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
16. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
17. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

117 หมู่ 5 ต. ค้อวัง อ. ค้อวัง จ .ยโสธร
330 ถ. รัตนวงษา ต. เมืองใต้ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

285 หมู่ 2 ต. เมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ
501 หมู่ 1 ต. ชุมพลบุรี อ. ชุมพลบุรี จ. สุรนิ ทร์
129 หมู่ 8 ต. ทุ่งกุลา อ. ท่าตูม จ. สุรนิ ทร์
20 หมู่ 16 ต. พรมเทพ อ. ท่าตูม จ. สุรนิ ทร์
212 หมู่ 3 ถ. ท่าตูม-ชุมพลบุรี ต. ชุมพลบุรี อ. ชุมพลบุรี
จ. สุรนิ ทร์
18. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ 126 หมู่ 4 ถ. สุรนิ ทร์-สังขละ ต. ตาออง อ. เมือง
จากัด
จ. สุรนิ ทร์
19. สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
205 หมู่ 14 ต. ปะหลาน อ. พยัคฆภูมพิ สิ ยั
จ. มหาสารคาม
20. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
82 ถ. รณชัยชาญยุทธ อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด

จากตารางที่ 3.1 พบว่า กลุ่มสหกรณ์การเกษตรภายในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่เข้าร่วมโครงการที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่ งกุลาร้องไห้ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อ ยเอ็ด
จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมหาสารคาม มีจานวน 19 สหกรณ์ และสหกรณ์
การเกษตรเมืองร้อยเอ็ดทีอ่ ยู่ภายนอกพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้และขอเข้าร่วมโครงการ รวมเป็ น 20 สหกรณ์
3.1.1 จานวนสมาชิ ก
จานวนสมาชิกภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์มรี ายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.2 จานวนสมาชิกภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์
1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ องจากัด
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2550
จานวน ร้อยละ
(คน)
2,526
0.98
681
0.27
579
0.22
539
0.21
558
0.22
863
0.34

ปี 2551
จานวน ร้อยละ
(คน)
2,535
0.98
674
0.26
584
0.23
530
0.20
570
0.22
860
0.33

ปี 2552
จานวน ร้อยละ
(คน)
2,546
0.96
666
0.25
591
0.22
536
0.20
585
0.22
859
0.32

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ตารางที่ 3.2 จานวนสมาชิกภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์ (ต่อ)
สหกรณ์
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ
จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
รวม

ปี 2550
จานวน ร้อยละ
(คน)
7,235
2.82
1,098
0.43
2,227
0.87
6,941
2.70
2,555
1.00
1,817
0.71
2,601
1.01
1,826
0.71
3,076
1.20
113,822 44.36
100,435
1,691
1,195
4,319
256,584

ปี 2551
ปี 2552
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
7,349
2.83
7,591
2.87
1,069
0.41
1,056
0.40
2,104
0.81
2,082
0.79
6,964
2.68
7,062
2.67
2,548
0.98
2,523
0.95
1,898
0.73
1,958
0.74
2,610
1.00
2,551
0.96
1,841
0.71
1,834
0.69
3,101
1.19
3,038
1.15
116,256 44.74 118,016 44.56

39.14 101,050
0.66
1,708
0.47
1,258
1.68
4,363
100.00 259,872

38.88 102,746
0.66
1,737
0.48
1,315
1.68
5,564
100.00 264,856

จากตารางที่ 3.2 พบว่ า จานวนสมาชิกภายในกลุ่มสหกรณ์ โดยรวม มีจานวนเพิ่มขึ้นทุ กปี และมี
จานวนสมาชิกทัง้ หมดในปี 2552 จานวน 264,856 คน และสหกรณ์ที่มีจานวนสมาชิกมากที่สุด คือสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จากัด มีจานวน 113,822 คน รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จากัด มีจานวน 100,435 คน และสหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด มี
จานวน 7,235 คน ตามลาดับ
3.1.2 การถือหุ้นของสมาชิ ก
แหล่งเงินทุนของสหกรณ์มี 2 แหล่ง คือ แหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์ และแหล่งเงินทุนภายนอก
สหกรณ์ การถือหุ้นของสมาชิกเป็ นแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์ที่สาคัญที่นาไปใช้หมุนเวียนในกิจการ ดังนัน้
จานวนการถือ หุ้นของสมาชิกยิ่งมีจานวนมากจะยิ่งท าให้ส หกรณ์ มีทุ นหมุ นเวีย นมากซึ่งก่ อ ให้เกิดผลดีต่ อ
สหกรณ์ และส่ งผลต่ อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ด้ว ย รายละเอีย ดการถือ หุ้นของสมาชิกภายในกลุ่ ม
สหกรณ์ มีผลการวิเคราะห์ดงั นี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

38.79
0.66
0.50
2.10
100.00
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ตารางที่ 3.3 จานวนการถือหุน้ ของสมาชิกสมาชิกภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ปี 2550
สหกรณ์

สมาชิ ก
(คน)
2,526

14,819,470.00

ค่าหุ้นเฉลี่ย
ต่อคน
5,866.77

สมาชิ ก
(คน)
2,535

2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด

680

5,456,620.00

8,012.66

3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด

579

8,153,910.00

4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด

539

5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด

16,581,080.00

สมาชิ ก
(คน)
2,546

674

5,955,970.00

8,836.75

666

6,479,570.00

9,729.08

14,082.75

584

9,455,860.00

16,191.54

591

11,030,160.00

18,663.55

3,369,480.00

6,251.35

530

3,584,750.00

6,763.67

536

3,996,110

7,455.43

558

3,366,310.00

6,032.81

570

3,951,460.00

6,932.38

585

4,674,160.00

7,990.02

863

3,754,740.00

4,350.80

860

4,685,290.00

5,448.01

859

5,793,160.00

6,744.07

7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด

7,235

55,322,450.00

7,646.50

7,349

63,305,150.00

8,614.12

7,591

74,569,840.00

9,823.45

8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด

1,098

5,655,750.00

5,150.96

1,069

5,982,880.00

5,596.71

1,056

6,153,540.00

5,827.22

9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด

2,227

33,232,351.00

14,922.47

2,104

38,100,380.00

18,108.85

2,082

42,749,440.00

20,532.87

10. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด

6,941

64,756,700.00

9,329.60

6,964

71,546,780.00

10,273.81

7,062

78,477,490.00

11,112.64

11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด

2,555

46,375,150.00

18,150.74

2,548

54,261,930.00

21,304.25

2,523

61,543,690.00

24,393.06

12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด

1,817

12,050,260.00

6,615.44

1,898

13,390,910.00

7,055.27

1,958

14,377,530.00

7,342.97

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าหุ้น (บาท)

ปี 2552
ค่าหุ้นเฉลี่ย
ต่อคน
6,540.80

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด

ค่าหุ้น (บาท)

ปี 2551

ค่าหุ้น (บาท)

ค่าหุ้นเฉลี่ย
ต่อคน
18,597,680.00
7,304.67

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
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ตารางที่ 3.3 จานวนการถือหุน้ ของสมาชิกภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์ (ต่อ)
สหกรณ์

ปี 2550
สมาชิ ก
(คน)
2,601

ค่าหุ้น (บาท)

14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด

ปี 2551

7,064,080.00

ค่าหุ้นเฉลี่ย
ต่อคน
2,715.91

สมาชิ ก
(คน)
2,610

1,826

17,256,120.00

9,450.23

1,841

18,178,700.00

9,874.36

3,076

25,598,300.00

8,321.94

3,101

29,931,250.00

9,652.13

16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ศรีสะเกษ จากัด

113,822

53,264,960.00

467.97

116,256

57,339,230.00

493.22 118,016

60,026,730.00

508.63

17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
สุรนิ ทร์ จากัด

100,435

100,437,230.00

1,000.02

101,050

110,142,200.00

1,089.98 102,746

118,940,350.00

1,157.62

18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด

1,691

19,032,390.00

11,255.11

1,708

21,074,970.00

12,338.98

1,737

24,329,480.00

14,006.61

19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด

1,195

22,098,330.00

18,492.33

1,258

26,260,150.00

20,874.52

1,315

29,929,900.00

22,760.38

20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

4,319

10,536,590.00

2,439.59

4,363

12,182,620.00

2,792.26

5,564

14,208,170.00

2,553.59

256,584

511,601,191.00

1,993.89

259,872

573,697,240.00

2,207.61 264,856

638,313,070.00

2,410.04

13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด

รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าหุ้น (บาท)

ปี 2552

7,785,680.00

ค่าหุ้นเฉลี่ย สมาชิ ก
ต่อคน
(คน)
2,983.02
2,551
1,834
3,038

ค่าหุ้น (บาท)

ค่าหุ้นเฉลี่ย
ต่อคน
8,691,330.00
3,407.03

18,816,160.00
34,928,580.00

10,259.63
11,497.23

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

จากตารางที่ 3.3 พบว่าจานวนการถือหุน้ ของสมาชิกภายในกลุ่มสหกรณ์มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี โดยใน
ปี 2552 ค่าหุน้ มีจานวนรวมทัง้ หมด 638,313,070 บาท และค่าหุน้ เฉลีย่ ต่อคนมากทีส่ ดุ คือ สหกรณ์การเกษตร
ราษีไศล จากัด จานวน 24,393.06 บาท รองลงมาสหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด จานวน
22,760.38 บาท และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด จานวน 18,663.55 บาท ตามลาดับ
3.1.3 มูลค่าของประเภทธุรกิ จ
ภายในกลุ่มสหกรณ์ มีการดาเนินธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ธุรกิจการรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ การจัดหา
สินค้ามาจาหน่าย การรวบรวมผลผลิต และการแปรรูปผลผลิต มีรายละเอียดดังนี้
3.1.3.1 ธุรกิ จการรับฝากเงิ น
การรับฝากเงินเป็ นการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกั การออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต ซึ่ง
สหกรณ์จะคานวณดอกผลให้ตามอัตรา และเงื่อนไขของประเภทเงินฝาก การระดมเงินฝากของสหกรณ์จะทา
ให้สหกรณ์ มีเงินทุนภายในสาหรับหมุนเวียนในกิจการ ธุ รกิจรับฝากเงินของภายในกลุ่มสหกรณ์ ในปี 25502552 มีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 3.4 มูลค่าธุรกิจการรับฝากเงินของภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ปี 2550
สหกรณ์
1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง
จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง
จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม
จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้
จากัด
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จานวน
(ล้านบาท)
12.85
3.81

ร้อยละ

ปี 2551
ร้อยละ

4.58
1.36

จานวน
(ล้านบาท)
15.95
3.53

5.61

2.00

1.37

ปี 2552
ร้อยละ

4.54
1.01

จานวน
(ล้านบาท)
17.94
3.28

6.87

1.96

6.97

1.63

0.49

1.42

0.40

3.84

0.90

4.36
2.24

1.55
0.80

5.96
4.54

1.70
1.29

4.63

1.08
1.06

55.05
3.69
13.10
50.80
12.60
24.07
1.24
52.11
19.55

19.64
1.32
4.67
18.12
4.49
8.59
0.44
18.59
6.97

101.30
10.36
11.36
49.26
17.14
24.70
1.54
53.34
21.63

28.86
2.95
3.24
14.03
4.88
7.04
0.44
15.20
6.16

4.51
134.46
15.66
16.80
53.99
21.34
27.54
2.91
53.45
27.01

4.20
0.77

31.50
3.67
3.94
12.65
5.00
6.45
0.68
12.52
6.33

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ตารางที่ 3.4 ปริมาณการรับฝากเงินของภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์ (ต่อ)
ปี 2550
สหกรณ์
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
รวม

จานวน
(ล้านบาท)
0.41

ร้อยละ

ปี 2551
ร้อยละ

0.15

จานวน
(ล้านบาท)
0.84

0.00

0.00

6.60
8.99
1.90
280.35

2.35
3.21
0.68
100.00

ปี 2552
ร้อยละ

0.24

จานวน
(ล้านบาท)
0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

7.86
10.18
3.25
351.03

2.24
2.90
0.92
100.00

8.72
11.39
11.82
426.88

2.04
3.67
2.77
100.00

0.15

จากตารางที่ 3.4 พบว่า มูลค่าธุรกิจการรับฝากเงินโดยรวมมี แนวโน้มเพิม่ ขึ้น คือปี 2552 มีจานวน
426.88 ล้านบาท ปี 2551 มีจานวน 351.03 ล้านบาท และปี 2550 มีจานวน 280.35 ล้านบาท ตามลาดับและ
สหกรณ์ที่มีมูลค่าเงินรับฝากมากที่สุด ได้แก่ สหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด จานวน 134.46 ล้านบาท
รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด จานวน 53.99 ล้านบาทและสหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
จานวน 53.45 ล้านบาทตามลาดับ และมีเพียงสหกรณ์ เดียวที่ไม่มีการรับฝากเงินจากสมาชิก ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรนิ ทร์ จากัด
3.1.3.2 ธุรกิ จสิ นเชื่อ
ภายในกลุ่มสหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินในหลายรูปแบบ ได้แก่ เงินกู้ระยะสัน้ เพื่อใช้จ่าย
ในการด าเนิ น งานทางการเกษตรส าหรับ รอบฤดู กาล เงิน กู้ ร ะยะปานกลางเพื่อ ใช้ จ่ายในการจัด ซื้ อ วัส ดุ
การเกษตร ระยะเวลา 3 ปี และเงินกู้ระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมีปริมาณเงินกู้คงเหลือภายใน
กลุ่มสหกรณ์ มีผลการวิเคราะห์ดงั นี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ตารางที่ 3.5 ปริมาณเงินกู้คงเหลือภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ปี 2550
ปี 2551
จานวน ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
สหกรณ์
1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราศีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
รวม

(ล้านบาท)
57.22
25.87
30.85
18.03
14.79
12.58
218.61
19.65
122.98
249.37
66.84
35.86
29.68
56.39
82.50
0.00

4.70
2.12
2.53
1.48
1.22
1.03
17.94
1.61
10.09
20.47
5.49
2.94
2.44
4.63
6.77
0.00

(ล้านบาท)
63.14
27.47
36.49
17.80
16.17
17.26
247.19
19.52
132.81
267.89
88.79
46.95
33.42
52.32
102.72
0.00

4.66
2.03
2.69
1.31
1.19
1.27
18.23
1.44
9.79
19.76
6.55
3.46
2.46
3.86
7.58
0.00

0.16

0.01

0.08

66.80
95.10
15.13

5.48
7.81
1.24

1,218.41 100.00

ปี 2552
จานวน
(ล้านบาท)
73.36
27.64
39.13
18.78
17.73
21.04
282.60

ร้อยละ

139.64
290.98
99.62
51.78
36.55
54.87
117.05
0.00

4.88
1.84
2.60
1.25
1.18
1.40
18.79
1.29
9.29
19.35
6.62
3.44
2.43
3.65
7.78
0.00

0.01

0.08

0.01

57.66
108.27
20.06

4.25
7.98
1.48

62.70
118.16
32.78

4.17
7.86
2.18

1,356.01

100.00

1,503.89

100.00

19.40

จากตารางที่ 3.5 พบว่า ปริมาณเงินกู้ คงเหลือ ภายในกลุ่มสหกรณ์ มีแนวโน้มสูงขึ้น และปี 2552 มี
จานวนรวมทัง้ หมด 1,503.89 ล้านบาท และสหกรณ์ส่วนใหญ่มีการจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนคือธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ทมี่ ปี ริมาณเงินกู้คงเหลือมาก
ทีส่ ุด คือสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด จานวน 290.98 ล้านบาท รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเกษตร
วิสยั จากัด จานวน 282.60 ล้านบาทและสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสองจากัดจานวน118.16 ล้านบาท
3.1.3.3 การจัดหาสิ นค้ามาจาหน่ าย
การจัดหาสินค้ามาจาหน่ายเป็ นธุรกิจทีจ่ ดั ขึ้นเพื่อช่วยสมาชิกให้ได้ซ้อื สินค้า วัสดุที่
จะนามาใช้ในการผลิต เช่นปุ๋ ย เมล็ดพันธ์ รวมถึงเครื่องจักร รถไถนา ในราคาทีเ่ หมาะสม รวมถึงสมาชิกได้รบั
เงินปั นผลเฉลีย่ คืนจากสหกรณ์ตามสัดส่วนการทาธุรกิจกับสหกรณ์ และธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจาหน่าย มีผล
การวิเคราะห์ดงั นี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3-9

3-52

ตารางที่ 3.6 มูลค่าสินค้าทีจ่ ดั จาหน่ายภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ปี 2550
สหกรณ์
1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2551

ปี 2552

สินค้าเกษตร
(ล้านบาท)

สินค้าอื่นๆ
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

สินค้าเกษตร
(ล้านบาท)

สินค้าอื่นๆ
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

สินค้าเกษตร
(ล้านบาท)

สินค้าอื่นๆ
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

29.71

0.09

29.80

17.25

0

17.25

29.65

0

29.65

(99.71)

(0.29)

(100)

(100)

(0)

(100)

(100)

(0)

(100)

1.47

0.08

1.55

1.76

0.04

1.80

1.61

0.02

1.63

(94.73)

(5.27)

(100)

(97.59)

(2.41)

(100)

(98.63)

(1.37)

(100)

1.69

0.76

2.45

2.90

0.96

3.86

3.01

0.82

3.83

(69.04)

(30.96)

(100)

(75.13)

(24.87)

(100)

(78.67)

(21.33)

(100)

0.84

9.57

10.41

2.29

8.56

10.85

(91.9)

(100)

(21.11)

(78.89)

(100)

12.34
(69.29)

17.81

(8.10)

5.47
(30.71)

3.31

0.18

3.49

3.4

0.09

3.55

(94.94)

(5.06)

(100)

(97.35)

(2.65)

(100)

5.00
(98.17)

0.11
(1.83)

6.00
(100)

4.58

0

4.58

3.95

0

3.95

5.63

0

5.63

(100)

(0)

(100)

(100)

(0)

(100)

(100)

(0)

(100)

68.26

0.14

68.41

65.41

0.49

65.86

203.47

0.45

203.92

(99.78)

(0.22)

(100)

(99.32)

(0.68)

(100)

(99.77)

(0.23)

(100)

(100)

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3-10

3-53

ตารางที่ 3.6 มูลค่าสินค้าทีจ่ ดั จาหน่ายภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์ (ต่อ)
ปี 2550
สหกรณ์
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2551

ปี 2552

สินค้าเกษตร
(ล้านบาท)

สินค้าอื่นๆ
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

สินค้าเกษตร
(ล้านบาท)

สินค้าอื่นๆ
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

สินค้าเกษตร
(ล้านบาท)

สินค้าอื่นๆ
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

34.29

34.44

34.44

2.11

0.71

2.82

(95.88)

(100)

(100)

(74.92)

(25.08)

(100)

5.59
(95.23)

0.07
(4.77)

5.66
(100)

7.11

57.75

57.75

11.46

77.07

88.53

(12.32)

(100)

(100)

(12.95)

(87.05)

(100)

38.27
(34.14)

73.80
(65.86)

112.07
(100)

17.03

17.62

17.62

17.73

0.71

17.90

(96.63)

(100)

(100)

(99.05)

(0.95)

(100)

30.69
(98.49)

0.47
(1.51)

31.16
(100)

7.23

0.00

7.23

11.24

0.00

11.24

25.46

0.00

25.46

(100)

(0)

(100)

(100)

(0)

(100)

(100)

(0)

(100)

10.15

0.20

10.35

10.15

0.19

10.35

7.75

0.10

7.85

(98.14)

(1.86)

(100)

(98.15)

(1.86)

(100)

(98.75)

(1.25)

(100)

1.14

0.00

1.14

0.63

0.00

0.63

1.57

0.00

1.57

(100)

(0)

(100)

(100)

(0)

(100)

(100)

(0)

(100)

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3-11

3-54

ตารางที่ 3.6 มูลค่าสินค้าทีจ่ ดั จาหน่ายภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์ (ต่อ)
ปี 2550
สหกรณ์
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ศรีสะเกษ จากัด

ปี 2551

ปี 2552

สิ นค้าเกษตร
(ล้านบาท)

สิ นค้าอื่นๆ
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

สิ นค้าเกษตร
(ล้านบาท)

สิ นค้าอื่นๆ
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

สิ นค้าเกษตร
(ล้านบาท)

สิ นค้าอื่นๆ
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

7.60

34.79

42.39

6.87

38.52

45.39

10.73

49.43

60.16

(17.93)

(82.07)

(100)

(15.14)

(84.86)

(100)

(17.84)

(82.16)

(100)

3.80

30.33

34.13

3.73

39.24

42.96

(11.13)

(88.87)

(100)

(8.68)

(91.32)

(100)

6.36
(13.49)

40.79
(86.51)

47.15
(100)

279.08

4.17

283.25

437.11

3.74

440.85

480.43

2.23

482.66

(98.53)

(1.47)

(100)

(99.15)

(0.85)

(100)

(99.54)

(0.46)

(100)

17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
สุรนิ ทร์ จากัด

368.48

33.70

402.18

459.14

32.53

491.67

670.11

41.55

711.66

(91.62)

(8-.8)

(100)

(93.38)

(6.62)

(100)

(94.16)

(5.84)

(100)

18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด

7.03

20.58

27.61

5.89

23.67

29.56

11.43

39.78

51.21

(25.46)

(74.54)

(100)

(19.93)

(80.07)

(100)

(22.32)

(77.68)

(100)

5.26

31.41

36.67

4.98

33.09

38.07

8.40

36.63

45.03

(14.34)

(85.66)

(100)

(13.08)

(86.92)

(100)

(18.65)

(81.35)

(100)

19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3-12

3-55

ตารางที่ 3.6 มูลค่าสินค้าทีจ่ ดั จาหน่ายภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์ (ต่อ)
ปี 2550
สหกรณ์
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2551

ปี 2552

สิ นค้าเกษตร
(ล้านบาท)

สิ นค้าอื่นๆ
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

สิ นค้าเกษตร
(ล้านบาท)

สิ นค้าอื่นๆ
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

สิ นค้าเกษตร
(ล้านบาท)

สิ นค้าอื่นๆ
(ล้านบาท)

รวม
(ล้านบาท)

4.64

0.00

4.64

3.68

0.00

3.68

20.59

0.00

20.59

(100)

(0)

(100)

(100)

(0)

(100)

(100)

(0)

(100)

862.70

275.81

1,080.09

1,071.68

259.61

1,331.29

1,571.22

298.59

1,869.81

(79.87)

(20.13)

(100)

(80.50)

(19.50)

(100)

(84.03)

(15.97)

(100)

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

จากตารางที่ 3.6 พบว่า มูลค่าธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจาหน่ ายภายในกลุ่มสหกรณ์มแี นวโน้มเพิม่ ขึ้น
และในปี 2552 มีมูลค่ารวม 1,869.81 ล้านบาท และมีมูลค่าสินค้าเกษตรรวม 1,571.22 ล้านบาท และสหกรณ์ทมี่ ี
มูลค่าธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจาหน่ายมากทีส่ ดุ คือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรนิ ทร์ จากัด
มีมูลค่า 711.66 ล้านบาท รองลงมาสหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษจากัด มีมูลค่ า
482.66 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด มีมูลค่ารวม 203.92 ล้านบาท ตามลาดับ
3.1.3.4 การรวบรวมผลผลิ ต
การจาหน่ายผลผลิตของสมาชิก หากสมาชิกนาไปจาหน่ายเอง อาจทาให้ถูกเอารัด
เอาเปรียบในเรือ่ งราคา การชัง่ ตวง วัด สหกรณ์จงึ ทาหน้าทีร่ วบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อจาหน่ายต่อให้ได้
ราคาทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม นอกจากนี้ การรวมกันจาหน่ายพึงก่อให้เกิดอานาจต่อรองมากกว่าการจาหน่าย
โดยลาพัง ธุรกิจการรวบรวมผลผลิตภายในกลุ่มสหกรณ์ มีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 3.7 มูลค่าธุรกิจรวบรวมผลผลิตภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์
1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมิหนึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ศรีสะเกษ จากัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2550
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
25.76
2.99
108.56
12.60
15.32
1.78
5.84
0.68
11.24
1.30
18.28
2.12
212.91
24.71
17.13
1.99
11.23
1.31
41.78
4.85
1.16
0.13
22.75
2.64
30.12
3.50
10.94
1.27
3.94
0.46
88.94
10.32

ปี 2551
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
26.41
2.96
124.43
13.94
0.00
0.00
0.00
0.00
6.27
0.70
6.86
0.77
156.45
17.52
8.46
0.95
46.72
5.23
33.73
3.78
33.32
3.73
16.82
1.88
32.57
3.65
23.69
2.65
5.60
0.63
120.04
13.44

ปี 2552
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
27.47
3.06
99.25
11.06
14.25
1.59
19.99
2.23
11.91
1.33
16.45
1.83
167.71
18.68
2.51
0.28
47.21
5.26
40.42
4.50
4.74
0.53
3.97
0.44
35.74
3.98
10.25
1.14
15.39
1.71
13.92
1.55

3-56

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ตารางที่ 3.7 ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์ (ต่อ)
ปี 2550
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
218.03
25.31

สหกรณ์
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
รวม

14.01
1.88
1.66
861.48

ปี 2551
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
245.41
27.48

1.63
0.22
0.19
100.00

3.00
0.71
2.44
892.93

0.34
0.08
0.27
100.00

ปี 2552
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
324.38
36.13
27.47
1.36
13.39
897.78

3.06
0.15
1.49
100.00

จากตารางที่ 3.7 พบว่า มูลค่าธุรกิจการรวบรวมผลผลิต คือข้าวเปลือกภายในกลุ่มสหกรณ์มีแนวโน้ม
เพิม่ ขึ้น ในปี 2552 มีมูลค่าธุรกิจรวม 897.78 ล้านบาท และสหกรณ์ที่มมี ูลค่าการรวบรวมผลผลิต มากที่สุด คือ
สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลู กค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จากัด มีมูลค่ า 324.38 ล้านบาท สหกรณ์ การเกษตร
เกษตรวิสยั มีมูลค่า 167.71 ล้านบาท และ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปสุวรรณภูมิหนึ่ง จากัด มีมูลค่า 99.25 ล้าน
บาท ตามลาดับ ยกเว้นสหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง จากัด และสหกรณ์ การเกษตรปฏิรูป
ทีด่ ินสุวรรณภูมิสาม จากัด ในปี 2551 ไม่มีการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก เนื่องจากช่วงต้นปี ฝนแล้งและช่วง
ปลายปี น้าท่วมจึงทาให้สมาชิกไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ จึงไม่มกี ารบันทึกข้อมูลทางการเงิน
3.1.3.5 การแปรรูปผลผลิ ต
สหกรณ์การเกษตรทีม่ โี รงสีจานวน 8 แห่งจะสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผลผลิตของสมาชิก
สหกรณ์ โดยรวบรวมผลผลิต คือข้าวเปลือกของสมาชิก แล้วนาไปแปรรูป เป็ นข้าวสารก่อนนาออกจาหน่ าย
เพื่อให้ได้ราคาทีส่ ูงขึน้ และธุรกิจการแปรรูปผลผลิตภายในกลุ่มสหกรณ์ มีการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 3.8 มูลค่าธุรกิจแปรรูปผลผลิตของภายในกลุ่มสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
สหกรณ์
1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส.สุรนิ ทร์ จากัด
รวม

(ล้านบาท)
17.36
58.89
13.47
20.37
0.00
3.57
10.38
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13.33
45.21
10.34
15.64
0.00
2.74
7.97

(ล้านบาท)
10.66
47.03
10.97
15.34
2.61
9.65
10.67

8.39
37.02
8.64
12.08
2.05
7.60
8.40

(ล้านบาท)
10.06
75.89
4.82
28.71
4.46
5.62
10.17

5.76
43.43
2.76
16.43
2.55
3.22
5.82

6.22

4.77

20.10

15.82

35.01

20.04

130.26

100.00

127.03

100.00

174.74

100.00
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จากตารางที่ 3.8 พบว่า มูลค่าธุรกิจแปรรูปผลผลิตข้าวเปลือก ภายในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทีม่ โี รงสี
ทัง้ 8 แห่ง โดยรวมมีแนวโน้มสูงขึน้ ในปี 2552 มีมูลค่ารวม 174.74 ล้านบาท และสหกรณ์ที่มีมูลค่าธุรกิจมาก
ที่สุ ด คือ สหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิส ัย จากัด มีมูลค่ า 75.89 ล้านบาท รองลงมาสหกรณ์ การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จากัด มีมูลค่า 35.01 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด มี
มูลค่า 28.71 ล้านบาท ตามลาดับ
3.1.3.6 เปรียบเทียบมูลค่าแยกตามประเภทธุรกิ จของสหกรณ์
ภายในกลุ่มสหกรณ์ มีมูลค่าแยกตามประเภทธุรกิจของสหกรณ์ มีผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบดังนี้
ตารางที่ 3.9 มูลค่าธุรกิจแยกเป็ นรายประเภทธุรกิจภายในกลุ่มสหกรณ์

ประเภทของธุรกิ จ
1. ธุรกิจการรับฝากเงิน
2. ธุรกิจสินเชื่อ
3. ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
4. ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต
5. ธุรกิจการแปรรูปผลผลิต
6. ธุรกิจบริการขนส่งน้ามัน
7. ธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
รวม

ปี 2550
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
280.35
7.83
1,218.41
34.02
1,080.09
30.16
861.48
24.05
130.26
3.64
4.27
0.12
6.84
0.19
3,581.70
100.00

ปี 2551
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
351.03
8.62
1,356.01
33.29
1,331.20
32.68
892.93
21.92
127.03
3.12
6.53
0.16
8.88
0.22
4,150.22
100.00

ปี 2552
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)
426.88
8.74
1,503.89
30.77
1,869.81
38.26
897.78
18.37
174.74
3.58
6.73
0.14
7.10
0.15
4,827.37
100.00

จากตารางที่ 3.9 พบว่า มูลค่าธุรกิจแยกเป็ นรายประเภทธุรกิจภายในกลุ่มสหกรณ์ทมี่ ีมูลค่ามากที่สุด
คือ ประเภทธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจาหน่าย โดยในปี 2550 มีมูลค่า 1,080.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.16
ปี 2551 มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็ น 1,331.20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อ ยละ 32.68 และในปี 2552 มีมูลค่า 1,869.81 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 38.26 ของมูลค่าธุรกิจทัง้ สิน้
ธุรกิจทีม่ มี ูลค่าน้อยทีส่ ดุ คือ ธุรกิจบริการขนส่งน้ามัน โดยในปี 2550 มีมูลค่า 4.27 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 0.12 ปี 2551 มูลค่า 6.53 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.16 และในปี 2552 มีมูลค่า 6.73 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 0.14 ของมูลค่าธุรกิจทัง้ สิน้
3.1.4 สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลมูลค่าของประเภทธุรกิจภายในกลุ่มสหกรณ์
ภายในกลุ่มสหกรณ์มกี ารดาเนินธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ธุรกิจการรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ
การจัดหาสินค้ามาจาหน่าย การรวบรวมผลผลิต และการแปรรูปผลผลิต สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มูลค่าของประเภทธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้
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มูลค่าธุรกิจการรับฝากเงินโดยรวมมีแ นวโน้มเพิม่ ขึ้น ในปี 2552 มีจานวนรวม 426.88
ล้านบาท และสหกรณ์ทมี่ มี ูลค่าเงินรับฝากมากทีส่ ุดได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด จานวน 134.46
ล้านบาท รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด จานวน 53.99 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตร
ค้อวัง จากัด จานวน 53.45 ล้านบาท ตามลาดับ
ปริมาณเงินกู้ คงเหลือ ภายในกลุ่ มสหกรณ์ มีแ นวโน้มสู งขึ้น และปี 2552 มีจานวนรวม
ทัง้ หมด 1,503.89 ล้านบาท และสหกรณ์ทมี่ ีปริมาณเงินกู้คงเหลือมากทีส่ ุด คือสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด
จากัด จานวน 290.98 ล้านบาท รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด จานวน 282.60 ล้านบาท และ
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด จานวน118.16 ล้านบาทตามลาดับ
มูลค่าธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจาหน่ายภายในกลุ่มสหกรณ์มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ และในปี 2552
มีมูลค่ารวม 1,869.81 ล้านบาท และมีมูลค่าสินค้าเกษตรรวม 1,571.22 ล้านบาท และสหกรณ์ที่มีมูลค่าธุรกิจ
การจัดหาสินค้ามาจาหน่ ายมากทีส่ ุดคือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จากัด มีมูลค่า
711.66 ล้านบาท รองลงมาสหกรณ์ การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีส ะเกษ จากัด มีมูลค่า 482.66
ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด มีมูลค่ารวม 203.92 ล้านบาท ตามลาดับ
มูลค่าธุรกิจการรวบรวมผลผลิต คือข้าวเปลือกภายในกลุ่มสหกรณ์ มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น ใน
ปี 2552 มีมูลค่าธุรกิจรวม 897.78 ล้านบาท และสหกรณ์ ที่มีมูลค่าการรวบรวมผลผลิต มากที่สุด คือ สหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด มีมูลค่า 324.38 ล้านบาท รองลงมาสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสยั จากัด มีมูลค่า 167.71 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปสุวรรณภูมิหนึ่ง จากัด มีมูลค่ า
99.25 ล้านบาท ตามลาดับ
มูลค่าธุรกิจแปรรูปผลผลิต ข้าวเปลือก ภายในกลุ่มสหกรณ์ การเกษตรที่มีโรงสีทงั ้ 8 แห่ ง
โดยรวมมีแ นวโน้มสูงขึ้น ในปี 2552 มีมูลค่ารวม 174.74 ล้านบาท และสหกรณ์ ที่มีมูลค่ าธุรกิจมากที่สุ ด คือ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด มีมูลค่า 75.89 ล้านบาท รองลงมาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. สุรินทร์ จากัด มีมูลค่ า 35.01 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด มีมูลค่า 28.71
ล้านบาท ตามลาดับ
มูลค่าธุรกิจแยกเป็ นรายประเภทธุรกิจภายในกลุ่มสหกรณ์ที่มมี ูลค่ามากที่สุด คือ ประเภท
ธุรกิจการจัด หาสินค้ามาจาหน่ าย โดยในปี 2550 มีมูลค่า 1,080.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.16 ปี 2551
มูลค่าเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,331.20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 32.68 และในปี 2552 มีมูลค่า 1,869.81 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 38.26 ของมูลค่าธุรกิจทัง้ สิน้
ธุรกิจบริการขนส่งน้ ามัน มีสหกรณ์ ที่ดาเนินธุรกิจคือ สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
และมีสหกรณ์ทดี่ าเนินธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว คือสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด และสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสยั จากัด
สหกรณ์ทมี่ กี ารรวบรวมผลผลิตประเภทข้าวเปลือก ได้แก่
1. สหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด ขายข้าวเปลือกเฉลีย่ 262.61 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่ 179.02 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่ 110.75 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
47.48 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
38.64 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
35.05 ล้านบาท
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7. สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่ 32.81 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่ 26.55 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
14.96 ล้านบาท
10.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
14.51 ล้านบาท
11.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จากัด ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
14.30 ล้านบาท
12.สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
13.86 ล้านบาท
13.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
13.07 ล้านบาท
14.สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
9.86 ล้านบาท
15.สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ่ี จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
9.81 ล้านบาท
16.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
9.37 ล้านบาท
17.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
8.31 ล้านบาท
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
5.83 ล้านบาท
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
ขายข้าวเปลือกเฉลีย่
1.32 ล้านบาท
3.1.4.9 สหกรณ์ทมี่ กี ารจัดหาข้าวสารมาจาหน่ายให้สมาชิก ได้แก่
1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
ขายข้าวสารเฉลีย่
30.71 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
ขายข้าวสารเฉลีย่
17.66 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
ขายข้าวสารเฉลีย่
15.87 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด ขายข้าวสารเฉลีย่
8.41 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ่ี จากัด
ขายข้าวสารเฉลีย่
0.97 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
ขายข้าวสารเฉลีย่
0.64 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ่ี จากัด
ขายข้าวสารเฉลีย่
0.20 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
ขายข้าวสารเฉลีย่
0.11 ล้านบาท
3.1.4.10 สหกรณ์ทมี่ กี ารจัดหาพันธุข์ า้ วมาจาหน่ายให้สมาชิก ได้แก่
1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
11.17 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรนิ ทร์ จากัด ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
10.45 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จากัด ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
5.27 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
4.86 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
2.44 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
1.47 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
1.44 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
1.28 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
1.27 ล้านบาท
10.สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
1.07 ล้านบาท
11.สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ่ี จากัด
ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
0.82 ล้านบาท
12.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
0.82 ล้านบาท
13.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
0.40 ล้านบาท
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
0.20 ล้านบาท
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15.สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด

ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่
ขายพันธุข์ า้ วเฉลีย่

0.18 ล้านบาท
0.17 ล้านบาท

3.1.5 ความเพียงพอของเงิ นทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength)
ความสาคัญของเงินทุนเป็ นเกาะป้ องกันการผันผวนของการดาเนินงานในระบบสหกรณ์ ความ
เข้มแข็งขององค์กรสามารถวัดได้จากการมีทุนเพียงพอกับความเสี่ยงต่างๆ ทุนสถาบันควรมีลกั ษณะเงินทุนที่
ไม่สามารถถอนได้ และไม่ผูกพันกับการจ่ายผลตอบแทน ดังนัน้ การวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความ
เสีย่ ง จะวิเคราะห์อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์ อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน โดยการวิเคราะห์จากรายงานประจาปี 2550-2552 มีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
3.1.5.1 อัตราส่วนหนี้ สินต่อทุน
ตารางที่ 3.10 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(เท่า)

ปี 2551
(เท่า)

ปี 2552
(เท่า)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

3.78
2.43
2.14
2.61
2.71
1.53
3.08
5.13
2.80
2.89
0.56
5.10
3.14
2.28
3.04
3.56
1.42
1.59
2.36
0.92

4.84
2.96
2.36
3.01
3.20
1.52
4.86
(15.33)
1.68
2.80
0.61
4.09
3.82
2.07
2.99
1.78
1.43
1.75
2.29
1.28

4.68
2.84
2.50
3.14
3.06
1.68
3.95
(5.49)
1.55
2.70
0.51
5.92
3.81
2.16
3.20
4.10
1.88
1.78
2.21
2.11

จากตารางที่ 3.10 พบว่า สหกรณ์ทมี่ อี ตั ราส่วนหนี้สนิ มากกว่าทุนมากที่สุดคือสหกรณ์การเกษตรมหา
ชนะชัย จากัด รองลงมาสหกรณ์เกษตรสุวรรณภูมิ จากัด และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด ตามลาดับ
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และสหกรณ์เดียวทีม่ สี ่วนทุนติดลบ คือสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด เป็ นสหกรณ์ทคี่ วรเฝ้ าติดตามในเรือ่ ง
การบริหารมากทีส่ ุด
3.1.5.2 อัตราส่วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์
ตารางที่ 3.11 อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(เท่า)

ปี 2551
(เท่า)

ปี 2552
(เท่า)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
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จากตารางที่ 3.11 พบว่า สหกรณ์ทมี่ อี ตั ราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์มากทีส่ ุด คือ สหกรณ์การเกษตร
ค้อวัง จากัด รองลงมาคือ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมิหนึ่ง จากัด และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูป
ทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด ตามลาดับ
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3.1.5.3 อัตราการเติ บโตทุนของสหกรณ์
ตารางที่ 3.12 อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(%)

ปี 2551
(%)

ปี 2552
(%)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

4.31
14.16
19.43
15.66
25.19
13.86
6.10
267.84
(17.62)
13.64
9.66
10.00
11.49
9.20
6.55
15.29
13.47
6.54
19.55
5.92

(6.79)
8.38
0.00
3.41
10.63
20.91
12.59
0.00
18.53
12.18
19.72
(1.78)
13.41
(0.55)
18.51
19.57
13.33
14.11
19.02
13.56

(5.11)
9.88
13.61
6.74
22.34
20.61
13.83
(205.87)
19.23
13.77
13.86
1.02
11.12
(66.84)
15.95
22.07
22.16
14.43
14.28
11.72

จากตารางที่ 3.12 พบว่า สหกรณ์ทมี่ อี ตั ราการเติบโตทุนเพิม่ ขึน้ และมีอตั ราเติบโตเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องทุกปี
คือสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
และสหกรณ์ ที่มีอตั ราการเติบโตติดลบ เนื่องจากทุนของสหกรณ์ ในงวดก่อนเปรียบเทียบกับงวดปั จจุบนั แล้ว
ลดลง คือสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด สหกรณ์การเกษตรปทุม
รัตต์ จากัด สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด และสหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3.1.5.4 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
ตารางที่ 3.13 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(%)

ปี 2551
(%)

ปี 2552
(%)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

(3.05)
11.68
9.02
11.55
9.04
8.54
8.07
17.00
14.87
8.92
4.44
1.80
8.19
8.03
(2.23)
15.13
9.72
7.79
10.34
2.33

(13.26)
8.83
8.66
5.14
4.23
9.37
10.27
227.78
14.75
9.39
7.94
(8.85)
7.86
5.40
3.05
19.77
10.44
7.71
10.72
5.92

0.99
10.04
8.04
4.07
11.47
9.42
10.00
104.70
17.79
10.85
7.55
(5.22)
5.04
1.87
4.22
26.86
20.76
8.76
10.11
7.48

จากตารางที่ 3.13 พบว่า สหกรณ์ทมี่ ีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเป็ นร้อยละของผลตอบแทนจาก
เงินทุน มากทีส่ ุด คือสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด รองลงมาคือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด รองลงมาสหกรณ์ การเกษตรปทุมรัต ต์ จากัด และสหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จากัด และสหกรณ์ทมี่ ีผลการดาเนินงานขาดทุน จะทาให้ผลตอบแทน ติดลบ คือสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด และ
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
3.1.6 คุณภาพสิ นทรัพย์ (Asset Quality)
วัตถุ ประสงค์ของการวิเคราะห์สนิ ทรัพย์ คือ การวิเคราะห์ถึงคุณภาพของสินทรัพย์ ต่างๆ โดย
มุ่งไปที่สนิ ทรัพย์ทไี่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ และผลกระทบต่อฐานะการเงินของสหกรณ์ ความเพียงพอของทุนสารอง
ต่อการด้อยคุณภาพของสินทรัพย์ เพื่อป้ องกันผลกระทบต่อฐานะการเงินของสหกรณ์ และแหล่งทีม่ าของเงินทุน
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

เพื่อมาลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพสินทรัพย์ ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ดังนี้
3.1.6.1 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
ตารางที่ 3.14 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(%)

ปี 2551
(%)

ปี 2552
(%)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

0.00
3.56
2.89
2.97
2.31
3.34
2.20
(1.69)
4.14
2.06
2.91
0.63
2.09
2.35
(0.58)
3.75
4.51
3.08
3.15
1.18

(2.51)
2.38
2.84
1.35
1.07
3.71
2.05
(17.05)
5.24
2.44
5.00
(1.76)
1.75
1.70
0.76
5.52
4.31
2.88
3.23
2.80

0.19
2.58
2.34
1.00
2.78
3.61
1.86
(15.46)
6.82
2.90
4.85
(0.87)
1.00
1.22
1.03
6.63
7.76
3.17
3.11
2.75

จากตารางที่ 3.14 พบว่า สหกรณ์ที่มีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เป็ นร้อยละของผลตอบแทนจาก
การลงทุ น ซึ่งแสดงถึงประสิท ธิภ าพสู งสุ ด ในการใช้ป ระโยชน์ ส ินทรัพ ย์ที่มีอ ยู่ คือ สหกรณ์ การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด รองลงมาคือ สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด และสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด ตามลาดับ และสหกรณ์ที่มีผลการดาเนินงานขาดทุน จะมีอตั รา
ผลตอบแทนติดลบ คือสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด สหกรณ์การเกษตร
มหาชนะชัย จากัด และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3.1.6.2 อัตราการเติ บโตของสิ นทรัพย์
ตารางที่ 3.15 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(%)

ปี 2551
(%)

ปี 2552
(%)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

33.20
25.56
20.95
(1.35)
11.00
10.99
33.61
65.30
13.32
(6.83)
14.96
23.99
26.15
112.94
16.50
53.11
47.24
11.87
25.72
1.02

13.87
25.12
22.40
14.91
25.28
20.47
61.71
15.67
7.16
9.38
23.12
81.89
31.80
(6.87)
17.02
(27.10)
14.08
21.06
16.83
34.66

15.83
6.68
18.33
10.16
18.29
28.31
(3.84)
95.90
13.29
10.79
7.13
37.36
110.91
4.88
22.23
123.91
44.46
15.59
11.23
52.55

จากตารางที่ 3.15 พบว่า สหกรณ์ทมี่ อี ตั ราการเติบโตของสินทรัพย์เปรียบเทียบงวดปั จจุบนั กับงวดก่อน
เพิม่ ขึน้ ทุกปี อย่างต่อเนื่อง คือ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด และสหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
และสหกรณ์ที่มอี ตั ราการเติบโตของสินทรัพย์ลดลงจากปี ก่อน คือสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม
จากัด สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด สหกรณ์การเกษตรค้อวัง
จากัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
3.1.7 ขีดความสามารถในการบริ หาร (Management Ability)
วัต ถุป ระสงค์ ในการจัด ขีดความสามารถในการบริห าร เพื่ อ จะทราบถึงประสิท ธิภ าพในการ
บริหารในธุรกิจแต่ละด้าน ซึ่งสหกรณ์มีการบริการธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จาหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตร และธุรกิจรับฝากเงิน
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3.1.7.1 อัตราการเติ บโตของธุรกิ จ
ตารางที่ 3.16 อัตราการเติบโตของธุรกิจ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(%)

ปี 2551
(%)

ปี 2552
(%)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

37.76
62.79
7.86
(6.58)
2.47
(4.06)
(30.66)
36.75
18.50
(18.68)
(0.97)
54.46
18.38
12.46
0.29
1.88
(31.75)
13.19
18.28
37.62

(9.63)
9.09
(11.98)
(27.87)
(21.47)
(0.92)
139.62
(18.95)
35.66
(15.93)
(87.11)
22.71
15.80
0.98
46.25
54.81
20.87
(11.64)
10.87
46.67

18.51
(14.70)
41.21
165.62
47.20
51.66
57.85
(13.43)
9.74
19.19
(6.99)
(25.66)
20.31
5.12
7.07
(11.29)
41.45
83.40
10.87
46.67

จากตารางที่ 3.16 พบว่า สหกรณ์ทมี่ อี ตั ราการเพิม่ ของปริมาณธุรกิจรวมเทียบงวดปั จจุบนั กับงวดก่อน
มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น คือสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ ชุมพลบุรี จากัด สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูป
ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
3.1.8 การทากาไร (Earning Sufficiency)
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิเคราะห์ กาไร คือ การวิเคราะห์ ความยังยื
่ นขององค์ การที่จะสามารถ
แข่งขันระดมเงินทุนได้ ปรับตัวตามภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และไม่ได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ลวร้าย
อัตราส่วนทีใ่ ช้วเิ คราะห์การทากาไร ประกอบด้วย กาไรต่อสมาชิก เงินออมต่อสมาชิก หนี้สนิ ต่อสมาชิก อัตรา
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร อัตราการเติบโตของทุนสารอง อัตราการเติบโตของกาไร/ขาดทุน และอัตรากาไร
สุทธิ ดังนี้
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3.1.8.1 กาไรต่อสมาชิ ก
ตารางที่ 3.17 กาไรต่อสมาชิก ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(บาท/คน)

ปี 2551
(บาท/คน)

ปี 2552
(บาท/คน)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

(246.80)
1,600.77
1,750.40
1,390.22
717.62
601.59
1,212.96
556.81
2,456.34
1,012.73
942.01
138.17
298.17
1,150.48
(201.06)
88.35
115.43
1,178.81
2,418.46
83.54

(1,053.62)
1,357.31
2,072.63
686.59
384.52
778.92
1,663.54
(5,504.83)
3,619.61
1,199.64
1,939.48
(674.40)
320.75
799.35
307.01
132.93
139.68
1,253.60
2,840.41
231.03

85.67
1,704.62
2,030.07
565.29
1,187.21
946.19
1,776.92
(5,197.98)
5,248.58
1,543.90
2,170.60
(383.91)
236.32
567.39
509.26
215.14
322.39
1,626.88
2,983.13
257.95

จากตารางที่ 3.17 พบว่า สหกรณ์ทมี่ คี ่าเฉลี่ยกาไร(ขาดทุน) ต่อคนส่วนใหญ่มีผลกาไรและมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ และสหกรณ์มผี ลกาไรมากทีส่ ุดคือ สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่า
ตูมสอง จากัด สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ สุวรรณภูมิหนึ่ง จากัด สหกรณ์การเกษตรปฎิรูป
ทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ่ี จากัด
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ ินสุวรรณภูมหิ า้ จากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ ชุมพลบุรี จากัด และสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัดตามลาดับ
สหกรณ์ ที่มีค่าเฉลี่ยกาไร(ขาดทุ น) ต่ อคนที่มีผ ลขาดทุ น คือสหกรณ์ การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด และสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3-68
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3.1.8.2 เงิ นออมต่อสมาชิ ก
ตารางที่ 3.18 เงินออมต่อสมาชิก ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(บาท/คน)

ปี 2551
(บาท/คน)

ปี 2552
(บาท/คน)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

10,952.59
13,609.26
23,766.96
8,787.35
13,849.01
6,945.05
15,255.54
8,513.85
20,960.05
16,647.21
23,081.38
19,876.80
3,191.85
37,987.01
14,676.92
471.59
1,000.02
15,158.28
26,016.22
2,880.46

12,832.21
14,081.13
27,951.06
9,488.90
17,383.28
10,725.97
22,384.74
15,283.46
5,566.84
17,347.62
28,022.29
20,069.53
3,572.42
38,850.03
16,626.02
498.53
1,089.98
16,672.62
28,963.48
3,536.78

14,350.38
14,660.75
30,452.43
10,892.98
15,904.69
11,998.85
27,536.22
20,660.57
28,602.35
18,757.73
32,851.01
21,409.09
4,547.99
38,624.72
20,388.79
515.71
1,157.62
19,026.23
31,419.46
4,677.56

จากตารางที่ 3.18 พบว่า สหกรณ์ทงั ้ หมดมีค่าเฉลีย่ เงินออมต่อคน มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี และสหกรณ์
ทีม่ เี งินออมต่อสมาชิกสูงสุด คือ สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด รองลงมาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตู ม
สอง จากัด และสหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด ตามลาดับ และสหกรณ์ทมี่ เี งินออมลดลงในปี 2552 เมื่อเทียบ
กับปี 2551 คือ สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ่ี จากัด และเงินออมลดลงจากปี 2551 เมื่อเทียบกับปี
2550 คือ สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3.1.8.3 หนี้ สินต่อสมาชิ ก
ตารางที่ 3.19 หนี้สนิ ต่อสมาชิก ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(บาท/คน)

ปี 2551
(บาท/คน)

ปี 2552
(บาท/คน)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

27,982.77
37,912.19
53,489.62
33,506.50
26,504.88
14,579.75
33,872.06
19,835.68
56,767.94
36,687.69
26,158.94
19,769.13
11,417.17
31,330.59
27,346.19
10.26
558.09
39,502.77
79,584.96
3,513.55

30,317.92
40,794.58
62,664.28
34,485.89
28,372.20
20,066.58
36,730.47
21,483.33
64,553.81
39,580.18
34,937.35
24,751.00
12,805.14
29,407.57
34,094.76
2.97
141.06
33,209.95
86,061.86
6,209.01

35,011.43
41,537.78
66,247.72
35,779.38
30,314.81
24,513.80
41,060.39
20,506.67
69,632.45
43,029.72
40,068.30
26,566.49
14,330.61
31,047.38
39,225.44
0.91
351.77
36,094.64
89,855.96
5,896.41

จากตารางที่ 3.19 พบว่า สหกรณ์ส่วนใหญ่มคี ่าเฉลี่ยหนี้สนิ ของสมาชิกต่อคน มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นทุกปี
และสหกรณ์ทมี่ หี นี้สนิ สูงสุด คือสหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด รองลงมาคือ สหกรณ์การเกษตร
ปทุมรัตต์ จากัด และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ ินสุวรรณภูมิสอง จากัด ตามลาดับ และสหกรณ์ที่มหี นี้สนิ ต่อ
สมาชิกลดลงในปี 2552 เมื่อเทียบกับปี 2551 คือสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด และสหกรณ์การเกษตร
ปฏิรู ป ที่ดินชุมพลบุ รี จากัด และสหกรณ์ ที่มีห นี้ส ิน ต่ อ สมาชิกลดลงใน ปี 2551 เมื่ อเทีย บกับปี 2550 คือ
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ ง จากัด และสหกรณ์ ที่ไม่มีการปล่อยสินเชื่อเงินให้กู้ยืม แก่สมาชิก มี
เฉพาะลูกหนี้การค้าเท่านัน้ ทาให้อตั ราหนี้สนิ ต่อสมาชิกน้อยมาก คือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3-70

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3.1.8.4 อัตราค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อกาไร
ตารางที่ 3.20 อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(%)

ปี 2551
(%)

ปี 2552
(%)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

120.28
45.14
47.38
50.82
61.84
60.43
50.03
137.51
25.13
42.07
61.18
85.68
70.66
66.03
141.08
38.43
40.94
49.84
38.94
83.91

274.66
58.98
41.98
69.35
77.62
55.55
46.47
(110.18)
21.67
39.24
31.31
142.71
61.92
75.12
84.78
34.26
41.99
48.66
38.78
68.80

95.27
56.71
45.27
75.65
55.85
56.66
53.41
(287.56)
19.38
35.56
35.40
133.19
71.62
82.48
78.79
26.49
31.74
46.17
38.36
65.53

จากตารางที่ 3.20 พบว่าการเปรียบเทียบร้อยละของค่าใช้จ่ายดาเนินงานกับกาไร (ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน) เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายดาเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่สามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานให้อ ยู่ในระดับที่เหมาะสมกับรายได้ ยกเว้นสหกรณ์ การเกษตรโพนทราย จากัด ที่มีผ ล
ขาดทุนต่อเนื่องในปี 2551 และ 2552 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับความสามารถของสหกรณ์ทจี่ ะดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3.1.8.5 อัตราการเติ บโตของทุนสารอง
ตารางที่ 3.21 อัตราการเติบโตของทุนสารอง ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(%)

ปี 2551
(%)

ปี 2552
(%)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

20.12
11.08
2.30
2.26
2.39
2.72
21.56
n/a
17.75
77.71
8.39
6.88
8.79
3.09
(21.23)
58.68
26.79
1.75
6.08
7.92

(70.72)
11.08
11.56
7.43
4.30
11.91
5.06
n/a
20.63
61.68
8.21
(92.76)
15.58
4.47
(21.23)
88.06
20.78
10.58
18.97
6.88

0.00
4.60
13.37
3.00
6.51
17.15
9.41
n/a
27.81
49.55
18.25
(92.89)
13.85
2.82
8.77
22.92
19.44
9.12
16.87
45.63

จากตารางที่ 3.21 พบว่า อัตราการเพิม่ หรือลดของทุนสารอง เทียบงวดปั จจุบนั กับงวดก่อน ส่วนใหญ่มี
การจัดสรรกาไรมาเป็ นทุ นส ารองทุ กปี ยกเว้น 4 สหกรณ์ ที่มีผ ลขาดทุ นและไม่ ได้จดั สรรทุ นส ารอง ได้แ ก่
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด สหกรณ์ การเกษตรโพนทราย จากัด สหกรณ์ การเกษตรมหาชนะชัย
จากัด และ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3.1.8.6 อัตราการเติ บโตของกาไร/ขาดทุน
ตารางที่ 3.22 อัตราการเติบโตของกาไร/ขาดทุน ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(%)

ปี 2551
(%)

ปี 2552
(%)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

(132.39)
0.81
109.08
752.95
99.76
99.29
(39.37)
242.06
38.43
15.33
20.14
55.62
62.55
50.11
(2.87)
342.14
(2.99)
213.44
44.70
139.61

328.43
(16.08)
19.43
(51.44)
(45.27)
29.03
39.31
0.00
39.22
18.85
105.32
(609.82)
7.95
(29.95)
(253.94)
53.68
21.75
9.24
23.64
179.38

(108.17)
24.10
(0.88)
(16.73)
216.88
21.34
10.33
(6.72)
43.49
30.51
10.82
(41.28)
(27.99)
(29.29)
62.51
64.29
134.68
29.78
9.78
42.39

จากตารางที่ 3.22 พบว่า อัตราการเติบโตของกาไรหรือขาดทุน เทียบงวดปั จจุบนั กับงวดก่อน ส่วน
ใหญ่มีผลกาไรเกิดขึ้น แต่อตั ราการเติบโตผันผวนทุกปี บางปี มีผลกาไรลดลง และสหกรณ์ทมี่ ีอตั ราการเติบโต
ของกาไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือสหกรณ์ การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด และสหกรณ์ การเกษตรเมืองร้อ ยเอ็ด
จากัด และสหกรณ์ ที่มีผลขาดทุน คือ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภู มิ จากัด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย
จากัด สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด และ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3.1.8.7 อัตรากาไรสุทธิ
ตารางที่ 3.23 อัตรากาไรสุทธิ ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์

ปี 2550
(%)

ปี 2551
(%)

ปี 2552
(%)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

(0.78)
0.97
5.01
4.15
2.51
2.16
2.42
1.62
6.56
6.84
16.68
0.77
2.24
3.61
(1.27)
2.63
1.83
4.24
6.29
4.15

(4.12)
0.71
17.54
2.86
1.93
5.45
4.18
(22.97)
4.97
9.14
9.39
(3.75)
2.27
1.99
1.42
2.70
1.86
5.67
7.50
11.69

0.27
1.10
5.61
0.76
3.53
3.39
2.84
(32.83)
6.12
8.68
13.82
(3.55)
1.47
1.39
1.98
5.01
3.09
3.32
6.94
3.87

จากตารางที่ 3.23 พบว่า อัตรากาไรสุทธิของสหกรณ์ส่วนใหญ่มีอตั รากาไรสุทธิลดลงในปี 2552 เมื่อ
เปรีย บเทีย บกับปี 2551 และสหกรณ์ ที่มีอ ัตรากาไรสุ ท ธิเพิ่มขึ้นอย่างต่ อ เนื่อ งทุ กปี คือ สหกรณ์ การเกษตร
ราษีไศล จากัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด และสหกรณ์ การเกษตรเพื่อ
การตลาดลู กค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จากัด และสหกรณ์ ที่มีผ ลขาดทุ น คือ สหกรณ์ การเกษตรสุว รรณภูมิ จากัด
สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด สหกรณ์ การเกษตรมหาชนะชัย จากัด และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี
จากัด
3.1.9 สภาพคล่อง (Liquidity)
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์สภาพคล่อง คือ การพิจารณาว่า องค์กรจะมีแหล่งทีม่ าของกระแส
เงินสดเพียงพอกับภาระผูกพันทางการเงิน(Financial obligation) ทีจ่ ะถึงกาหนดหรือไม่ อัตราส่วนทีใ่ ช้วเิ คราะห์
ประกอบด้วย อัตราส่วนทุนหมุนเวียน และอัตราลูกหนี้เงินกู้ระยะสัน้ ทีช่ าระหนี้ได้ตามกาหนดต่อหนี้ถงึ กาหนด
ชาระ ดังนี้
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3.1.9.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
ตารางที่ 3.24 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ปี 2550-2552 จาแนกตามสหกรณ์

สหกรณ์
1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

ปี 2550
(เท่า)

ปี 2551
(เท่า)

ปี 2552
(เท่า)

1.21
1.10
1.22
0.78
1.23
1.82
1.10
0.89
1.45
1.16
3.28
1.00
1.11
1.16
1.34
1.25
1.50
1.61
1.07
1.99

1.15
1.12
1.26
0.93
1.32
1.62
1.11
0.81
1.49
1.19
2.92
0.97
0.98
1.13
1.32
1.68
1.49
1.45
1.13
1.94

1.11
1.14
1.19
0.96
1.27
1.56
1.03
0.73
1.50
1.24
3.26
0.90
0.98
1.31
1.34
1.24
1.31
1.41
1.18
1.78

จากตารางที่ 3.24 พบว่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ส่วนใหญ่มสี ภาพคล่องดี แต่เมื่อพิจารณา
สินทรัพย์หมุนเวียนของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็ นเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ ดังนัน้ สภาพคล่องของสหกรณ์ จะขึ้นอยู่กบั
ประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ เป็ นสาคัญ และสหกรณ์ทมี่ ีสภาพคล่องของสหกรณ์อยู่ใน
เกณฑ์ที่ไม่ดี คือ สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูป ที่ดินสุว รรณภู มิสาม จากัด สหกรณ์ การเกษตรโพนทราย จากัด
สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด และสหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด จาเป็ นต้องระมัดระวังเรื่อง
การบริหารลูกหนี้เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3.1.9.2 อัตราลูกหนี้ เงิ นกู้ระยะสัน้ ที่ชาระหนี้ ได้ตามกาหนดต่อหนี้ ถึงกาหนดชาระ
ตารางที่ 3.25 อัตราลูกหนี้เงินกูร้ ะยะสัน้ ทีช่ าระหนี้ได้ตามกาหนดต่อหนี้ถงึ กาหนดชาระ ปี 2550-2552
จาแนกตามสหกรณ์
สหกรณ์

ปี 2550
(%)

ปี 2551
(%)

ปี 2552
(%)

1.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

58.00
55.95
84.37
44.46
65.91
89.40
73.07
n/a
n/a
48.06
74.12
71.76
n/a
63.43
67.00
0.00
0.00
90.56
66.25
57.44

58.00
54.53
66.70
38.04
64.21
89.40
77.99
n/a
n/a
39.96
78.41
88.04
n/a
55.28
82.42
0.00
0.00
92.60
73.42
61.94

58.00
61.23
81.03
45.96
76.69
93.16
87.31
n/a
n/a
43.10
77.05
63.67
n/a
43.81
73.20
0.00
0.00
92.60
76.73
72.55

จากตารางที่ 3.25 พบว่าร้อยละของลูกหนี้ระยะสัน้ ที่ชาระได้ตามกาหนดเทียบกับลูกหนี้ที่ถงึ กาหนด
ชาระ แสดงถึงความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ ของสหกรณ์ ส่วนใหญ่มีอตั ราสูง อาจจะส่งผลต่อสภาพคล่อง
ทางการเงิน ต่ อ การด าเนิน งานของสหกรณ์ และสหกรณ์ ที่มี อ ัต ราการเรีย กเก็ บหนี้ ในระดับดี คือ สหกรณ์
การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 90% ขึน้ ไป และสหกรณ์ที่ มอี ตั ราการเรียกเก็บหนี้อยู่
ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยตัง้ แต่ 60-90% คือสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ ินสุวรรณภูมิสอง จากัด สหกรณ์
การเกษตรปฏิ รู ป ที่ ดิน สุ ว รรณภู มิ ส่ี จากัด สหกรณ์ การเกษตรปฏิ รู ป ที่ ดิน สุ ว รรณภู มิ ห้ า จากัด สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด สหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี จากัด และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ ินชุมพลบุรี จากัด และสหกรณ์ที่มอี ตั ราการเรียก
เก็บหนี้อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ สหกรณ์ก ารเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
สุวรรณภูมิหนึ่ง จากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จากัด สหกรณ์ การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด
จากัด สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด และมีสหกรณ์ทไี่ ม่มเี งินให้กู้ยมื 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด และ
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สหกรณ์ ทีไ่ ม่สามารถดูอตั ราการเรียกเก็บหนี้ได้ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด สหกรณ์การเกษตร
ปทุมรัตต์ จากัด และสหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
3.1.10 การจัดมาตรฐานสหกรณ์
การจัดมาตรฐานสหกรณ์ แบ่งเป็ น ผ่านมาตรฐาน และไม่ผ่านมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์ใน
การจัดมาตรฐานสหกรณ์ 7 ข้อ ประกอบด้วย
มาตรฐานข้อ 1 ผลการดาเนินงานในรอบสองปี บญ
ั ชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดาเนินงานไม่
ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมีอุบตั ิภยั หรือภัย ธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์ โดยรวมให้ตดั ปี
นัน้ ออก
มาตรฐานข้อ 2 ผลการดาเนินงานในรอบสองปี บญ
ั ชียอ้ นหลัง ไม่มกี ารกระทาอันถือได้ว่าทุจริต
ต่อสหกรณ์
มาตรฐานข้อ 3 ผลการดาเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีสุดท้ายสหกรณ์จดั ทางบการเงินแล้วเสร็จและส่ง
ให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุมตั ิในทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั
สิน้ ปี ทางบัญชี
มาตรฐานข้อ 4 ผลการด าเนินงานในรอบปี บัญ ชีสุด ท้าย สหกรณ์ ต้ อ งมีส มาชิกไม่น้อ ยกว่ า
ร้อยละ 60 ของสมาชิกทัง้ หมด ร่วมทาธุรกิจกับสหกรณ์
มาตรฐานข้อ 5 ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบตั งิ านประจารับผิดชอบดาเนินการธุรกิจของ
สหกรณ์ หากจะไม่ มีการจัดจ้างต้ องมีกรรมการด าเนินการ หรือ สมาชิก ที่ได้ร ับมอบหมายให้ป ฏิบตั ิห น้า ที่
ประจา
มาตรฐานข้อ 6 ผลการดาเนินงานในรอบสองปี บญ
ั ชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกาไร
สุทธิ และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครัง้
มาตรฐานข้อ 7 ผลการดาเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการ
ฝ่ าฝืน กฎหมาย ระเบียบ คาสังของนายทะเบี
่
ยนสหกรณ์
การจัดมาตรฐานสหกรณ์โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ดงั กล่าวข้างต้นและผล
การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ภายในกลุ่มสหกรณ์มดี งั นี้
1. สหกรณ์ทผี่ า่ นมาตรฐาน ประกอบด้วย
1.1 สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
1.2 สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
1.3 สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
1.4 สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ่ี จากัด
1.5 สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
1.6 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
1.7 สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
1.8 สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
1.9 สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
1.10 สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
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1.11 สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
1.12 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จากัด
1.13 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรนิ ทร์ จากัด
1.14 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
1.15 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
1.16 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
2. สหกรณ์ทไี่ ม่ผ่านมาตรฐาน ประกอบด้วย
2.1 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2.2 สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
2.3 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
2.4 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เนื่องจากผลการดาเนินงานในรอบสองปี บญ
ั ชีย้อนหลัง สหกรณ์ มี
ผลการดาเนินงานขาดทุน
3.1.11 การสรุปผลการวิ เคราะห์อตั ราส่วน
อ้างถึงผลการศึกษาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของ
สหกรณ์ อัต ราส่ ว นมาตรฐานทางการเงิน ของสหกรณ์ ประกอบด้ ว ยอัต ราส่ ว นส าคัญ ในการเที ย บเคี ย ง
3 อัตราส่วน ที่มคี วามสาคัญต่อการเปรียบเทียบและให้ความสนใจในเบื้องต้น เพื่อการอ้างอิงเทียบเคียงสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารการเงินของสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพทางการเงิน มีรายละเอียด
คือ
อัตราส่วนสาคัญ (Key Ratio)
1.อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร
(ก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน)
2.อัตราลูกหนี้ทชี่ าระหนี้ได้ตามกาหนด
3.อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการเทียบเคียง
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายดาเนินงานให้มี
ความสัมพันธ์กบั รายได้ทอี่ าจจะผันผวนตามภาวะธุรกิจ
เพื่อพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิในการเร่
์
งรัดลูกหนี้ให้สามารถชาระหนี้ได้
ภายในกาหนดเวลา แสดงถึงคุณภาพสินทรัพย์และสภาพคล่องทางการเงิน
เพื่อพัฒนาทุนสารองให้มนคงสามารถเป็
ั่
นเกราะป้ องกันรองรับผลกระทบที่
เกิดจากภาวะธุรกิจและการเงินทีจ่ ะส่งผลต่อความมันคงทางการเงิ
่
น

และค่าเทียบเคียงของอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์มรี ายละเอียดคือ
อัตรา
1.อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร
2.อัตราลูกหนี้ระยะสัน้ ทีช่ าระได้ตามกาหนด
3.อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์

ดี
น้อยกว่า 45
มากกว่า 90
มากกว่า 0.20

ระดับมาตรฐาน
พอใช้
45-65
60-90
0.10-0.20

ควรปรับปรุง
มากกว่า 65
น้อยกว่า 60
น้อยกว่า 0.10

หมายเหตุ หน่วย:ร้อยละ
จากอัตราส่วนและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปผลการวิเคราะห์อตั ราส่วนได้ดงั นี้
1. อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร (ก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน)
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เป็ นการเปรีย บเทียบระหว่ างค่าใช้จ่ายด าเนินงานกับกาไร (ก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) เพื่อ
วิเคราะห์ความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ซึ่งเปรียบเสมือนค่าใช้จ่ายคงที่ หากรายได้มคี วามผัน
ผวนสูงและผูบ้ ริหารไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดาเนินงานให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมกับรายได้ ก็อาจประสบผล
ขาดทุน หรือกาไรลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินตามมาได้
สรุปผลการวิเคราะห์ อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร(ก่อนหักค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน) โดยแยก
เป็ นสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน สหกรณ์ ที่มีการควบคุมอัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร
(ก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน) อยู่ในเกณฑ์ ดี พอใช้ และควรปรับปรุง เมื่อเทียบกับอัตราส่วนของมาตรฐานทาง
การเงินทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จดั ทาไว้ ดังนี้
สหกรณ์ ที่ผ่ านมาตรฐาน ที่มีการควบคุมอัตราค่ าใช้จ่ายดาเนินงานต่ อกาไร(ก่ อนหักค่าใช้จ่า ย
ดาเนินงาน) อยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมีอตั ราส่วนร้อยละ น้อยกว่า 45 มีจานวน 7 สหกรณ์ ประกอบด้วย
1. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 22.06
2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัดค่าเฉลีย่ ร้อยละ 33.06
3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรนิ ทร์ จากัด ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 38.22
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 38.69
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 38.96
6. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 42.63
7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 44.88
สหกรณ์ทผี่ า่ นมาตรฐาน ทีม่ กี ารควบคุมอัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร (ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีอตั ราส่วนร้อยละระหว่าง 45-65 มีจานวน 4 สหกรณ์ ประกอบด้วย
1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 48.22
2. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 49.97
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 53.61
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 57.54
สหกรณ์ทผี่ า่ นมาตรฐาน ทีม่ กี ารควบคุมอัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร (ก่อนหักค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน) อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง โดยมีอตั ราส่วนร้อยละมากกว่า 65 มีจานวน 5 สหกรณ์ ประกอบด้วย
1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ่ี จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 65.10
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 65.27
3. สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 68.07
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 72.75
5. สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 74.54
สหกรณ์ทไี่ ม่ผ่านมาตรฐาน ต้องให้มกี ารควบคุมอัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร (ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน) อย่างมาก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงอย่างยิง่ โดยมีอตั ราส่วนร้อยละมากกว่า 100 มี
จานวน 4 สหกรณ์ ประกอบด้วย
1. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 101.55
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

2. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 120.53
3. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 163.40
4. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 177.75
โดยสหกรณ์ทงั ้ 4 แห่งมียอดค่าใช้จ่ายดาเนินงานค่อนข้างสูง โดย สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุ รี
จากัด มีผ ลขาดทุ น ในปี 2550 สหกรณ์ การเกษตรมหาชนะชัย จากัด มีผ ลขาดทุ นในปี 2551 และ 2552
สหกรณ์ การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด มีผ ลขาดทุนในปี 2550 และ 2551 และ สหกรณ์ การเกษตรโพนทราย
จากัด มีผลขาดทุนทัง้ 3 ปี (2550,2551 และ 2552) ทาให้ค่าเฉลีย่ ทีอ่ อกมามากกว่า 100%
2. อัตราลูกหนี้ ระยะสัน้ ที่ชาระได้ตามกาหนด
เป็ นการเปรียบเทียบลูกหนี้เงินให้กู้ทสี่ ามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดในรอบปี กบั หนี้ที่ถึงกาหนด
ชาระ อัตราส่วนนี้แสดงถึงความสามารถในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ ความสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้
ในอัตราสูงจะส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินดีต่อการดาเนินงานและมีความเพียงพอต่อความต้องการใช้เงินไป
ขยายธุรกิจให้เติบโตขึน้ และยังสามารถชาระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้ตามกาหนด
สรุ ป ผลการวิเคราะห์ อัต ราลูกหนี้ระยะสัน้ ที่ชาระได้ต ามกาหนด โดยแยกเป็ นสหกรณ์ ที่ผ่ า น
มาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน สหกรณ์ที่มคี วามสามารถในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ อยู่ในเกณฑ์ ดี พอใช้
และควรปรับปรุง เมื่อเทียบกับอัตราส่วนของมาตรฐานทางการเงินทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จดั ทาไว้ ดังนี้
สหกรณ์ทผี่ า่ นมาตรฐาน ทีม่ คี วามสามารถในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ อยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมี
อัตราส่วนร้อยละ มากกว่า 90 มีจานวน 2 สหกรณ์ ประกอบด้วย
1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 91.92
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 90.65
สหกรณ์ทผี่ า่ นมาตรฐาน ทีม่ คี วามสามารถในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมี
อัตราส่วนร้อยละระหว่าง 60-90 มีจานวน 6 สหกรณ์ ประกอบด้วย
1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 79.46
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 77.37
3. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 76.53
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 72.13
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ่ี จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 68.94
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 63.98
สหกรณ์ทผี่ า่ นมาตรฐาน ทีม่ คี วามสามารถในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง
โดยมีอตั ราส่วนร้อยละน้อยกว่า 60 มีจานวน 4 สหกรณ์ ประกอบด้วย
1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 57.24
2. สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 54.17
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 43.71
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 42.82
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สหกรณ์ทไี่ ม่ผ่านมาตรฐาน ทีม่ คี วามสามารถในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดย
มีอตั ราส่วนร้อยละระหว่าง 60-90 มีจานวน 2 สหกรณ์ ประกอบด้วย
1. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 74.49
2. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 74.21
สหกรณ์ทไี่ ม่ผ่านมาตรฐาน ทีม่ คี วามสามารถในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ อยู่ในเกณฑ์ควร
ปรับปรุง โดยมีอตั ราส่วนร้อยละน้อยกว่า 60 มีจานวน 1 สหกรณ์ ประกอบด้วย
1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 58.00
สาหรับสหกรณ์ทไี่ ม่มกี ารปล่อยสินเชื่อให้กบั สมาชิก มีจานวน 2 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด และ สหกรณ์ การเกษตรเพื่อ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
สุรนิ ทร์ จากัด
สหกรณ์ ที่ไม่ ส ามารถดู ค วามสามารถในการเรีย กเก็ บหนี้จากลู ก หนี้ จากรายงานประจาปี ได้
มีจานวน 3 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ การเกษตรโพนทราย จากัด, สหกรณ์การเกษตรปทุ มรัตต์ จากัด
และสหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
3. อัตราส่วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์
เป็ นการเปรียบเทียบระหว่างทุนสารองกับส่วนของสินทรัพย์ทงั ้ สิน้ ทีม่ อี ยู่ตามงบดุล ถ้าอัต ราส่วนนี้
สูง แสดงว่า สหกรณ์มเี กราะป้ องกันทางการเงิน ทุนสารองสามารถชดเชยสินทรัพย์ทไี่ ม่ก่อให้เกิดรายได้โดยไม่
มีผลกระทบกับทุน แสดงออกถึงความมันคงทางการเงิ
่
นของสหกรณ์ ที่มีเงินทุนสารองมากพอต่อการรองรับ
สภาวการณ์ทางธุรกิจ
สรุปผลการวิเคราะห์ อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์ โดยแยกเป็ นสหกรณ์ทผี่ า่ นมาตรฐานและไม่
ผ่านมาตรฐาน สหกรณ์ทมี่ ที ุนสารองสามารถชดเชยสินทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ ดี พอใช้ และควรปรับปรุง เมื่อเทียบ
กับอัตราส่วนของมาตรฐานทางการเงินทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จดั ทาไว้ ดังนี้
ทุกสหกรณ์มที ุนสารองสามารถชดเชยสินทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง ซึ่งทุนของทุกสหกรณ์
ไม่สามารถคุม้ ครองหนี้ได้ทงั ้ หมด สหกรณ์ควรปรับปรุงโครงสร้างในการใช้เงินทุน โดยหาแหล่งเงินทุนภายนอก
ให้น้อ ยลงและเสริม สร้างความเข้มแข็งให้กับ สหกรณ์ โดยการจัด สรรกาไรเป็ นทุ น ส ารองให้ม ากขึ้น โดยมี
อัตราส่วนร้อยละน้อยกว่า 0.10 ทุกสหกรณ์ เรียงลาดับค่าเฉลีย่ ดังนี้
1.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 0.09
2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 0.07
3.สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 0.07
4.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 0.06
5.สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 0.06
6.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 0.05
7.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 0.05
8.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 0.05
9.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 0.05
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10.สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ่ี จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
11.สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
12.สหกรณ์การเกษตรปฏิรปู ทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
13.สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
14.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรนิ ทร์ จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
15.สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
16.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
17.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส .ศรีสะเกษ จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
18.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
19.สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
20.สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด (ในรอบ 2 ปี ทีผ่ ่านมาไม่มกี ารจัดสรรทุนสารอง)

0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01

4. สหกรณ์ ที่ผ่านมาตรฐานที่ มีธุรกิ จโรงสี มีจานวน 3 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสยั จากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
สุรนิ ทร์ จากัด
สหกรณ์ทมี่ ผี ลการดาเนินงานมีผลกาไรเฉพาะธุรกิจในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจด้านสินเชื่อ
ได้แก่การให้เงินกู้แก่สมาชิก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย โดยส่วนมากจาหน่ายปุ๋ ย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต โดย
การรวบรวมข้าวเปลือก และธุรกิจแปรรูปผลผลิต คือการแปรรูปข้าวเปลือก และเมื่อสรุปผลการดาเนินทุกธุรกิจ
ทีม่ ีในสหกรณ์แล้วนัน้ สหกรณ์มีผลการดาเนินงานมีกาไรสุทธิ มีจานวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสยั จากัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
สาหรับสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด มีผลขาดทุนในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก เนื่ องจาก
สหกรณ์มคี ่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจสูง และมีผลขาดทุนในธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก ปั ญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการขาด
ความรู้ความชานาญในการบริหารธุรกิจด้านนี้ แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมทุกธุรกิจแล้ว สหกรณ์ยงั คงมีผลกาไร
สุทธิ
5. สหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่มีธุรกิ จโรงสี มีจานวน 4 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร
สุวรรณภูมิ จากัด , สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด , สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด และสหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี จากัด ทุกสหกรณ์มผี ลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด มีผลขาดทุนในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย ซึ่งเน้นทีก่ ารขาย
ปุ๋ ย และขายข้าวสาร แต่ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการเรียกเก็บหนี้ ทาให้สหกรณ์ตงั ้ หนี้สงสัยจะสูญมากไป ทาให้
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงทาให้มีผลขาดทุน สาหรับธุรกิจด้านอื่น ๆ ยังคงมีผลกาไร เมื่อพิจารณาโดยรวมในทุก
ธุรกิจแล้ว สหกรณ์มผี ลขาดทุนสุทธิ ในปี 2551 และ 2550
สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด มีผลขาดทุนธุรกิจทุกด้าน ยกเว้นด้านการให้สนิ เชื่อ และด้าน
ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ซึ่งธุรกิจด้านที่มีผลขาดทุน ได้แก่ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่ าย ซึ่งเน้นที่การขายปุ๋ ย และ
ขายข้าวสาร , ขาดทุนในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก และ ขาดทุนในธุรกิจด้านแปรรูปข้าวเปลือก เมื่อพิจารณา
โดยรวมในทุกธุรกิจสหกรณ์มผี ลขาดทุนสุทธิ ในปี 2552 และ 2551
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด มีผลขาดทุนในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก และ ขาดทุนในธุรกิจ
ด้านแปรรูปข้าวเปลือก เมื่อพิจารณาโดยรวมในทุกธุรกิจสหกรณ์มผี ลขาดทุนสุทธิ ในปี 2552 และ 2551
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด มีผลขาดทุนในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก และ ขาดทุนในธุรกิจ
ด้านแปรรูปข้าวเปลือก เมื่อพิจารณาโดยรวมในทุกธุรกิจสหกรณ์มผี ลขาดทุนสุทธิ เฉพาะในปี 2550 แต่ในปี
2551 และ 2552 มีผลกาไรสุทธิ แสดงถึงแนวโน้มในบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ในทุกปี
3.2 ลักษณะการรวมกลุ่มในปัจจุบนั ของสหกรณ์ผผ้ ู ลิ ตข้าวหอมมะลิ
การศึก ษารู ป แบบการรวมกลุ่ มในปั จจุ บันของสหกรณ์ ผู้ ผ ลิ ต ข้ าวหอมมะลิ ในพื้น ที่ ทุ่ งกุ ลาร้อ งไห้
ได้ทาการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมินศักยภาพการติดต่อสื่อสารแลกเปลีย่ นข้อมูล
ข่าวสารกับสมาชิกของสหกรณ์และศักยภาพการเชื่อมโยงกับสหกรณ์ภายในของคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้
3.2.1 ช่องทางการติ ดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสมาชิ กสหกรณ์
ตารางที่ 3.26 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกสหกรณ์
รายชื่อสหกรณ์
1. สหกรณ์การเกษตรวิสยั จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
8. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
9. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
10. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
11. สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
12. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีษะเกษจากัด
13. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
14. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
15. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
16. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
17. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
18. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์จากัด
19. สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
20. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
รวม

ก
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
10

ข
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
4

วิธที กี่ ารสื่อสาร
ค ง จ ฉ ช ซ
0 1 1 1 1 0
1 1 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1*
0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1*
1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 0 1 0 0
1 0 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0
1 1 0 1 0 1**
1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 0 0
7 15 16 18 10 3

หมายเหตุ * วิทยุชุมชน ** จัดอบรมเครือข่าย (0 แทน ไม่ใช้วธิ กี ารสื่อสารนัน้ และ 1 แทน ใช้วธิ กี ารสือ่ สารนัน้ )
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

วิธกี ารสื่อสารแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกสหกรณ์ กาหนด ดังนี้
ก แทน สอบถามจากสมาชิกโดยตรงตามแต่จะจาได้
ข แทน มีแบบสอบถามสารวจความคิดเห็น
ค แทน มีเอกสารประชาสัมพันธ์ส่งข่าวสารหรือบอร์ด คัทเอ้าท์
ง แทน เผยแพร่ข่าวสารและรับฟั งความคิดเห็นจากการประชุมใหญ่วสิ ามัญประจาปี
จ แทน เผยแพร่ข่าวสารและรับฟั งความคิดเห็นจากการนัดประชุมกลุ่มย่อย
ฉ แทน ส่งข่าวสารให้หวั หน้ากลุ่ม / ผูน้ าชุมชน
ช แทน รับฟั งความคิดเห็นจากหัวหน้ากลุ่ม / ผูน้ าชุมชน
ซ แทน อื่นๆ
จากตารางที่ 3.26 ช่องทางการติดต่อสื่อสารแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกสหกรณ์ ส่วนใหญ่ใช้
วิธีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ าวสาร มากที่สุด คือช่องทางการส่งข่าวสารให้หวั หน้ากลุ่ม/ผู้นาชุมชน
รองลงมาคือเผยแพร่ข่าวสารและรับฟั งความคิดเห็นจากการนัดประชุมกลุ่มย่อย และเผยแพร่ข่าวสารและรับฟั ง
ความคิดเห็นจากการประชุมใหญ่วสิ ามัญประจาปี ตามลาดับ
3.2.2 ช่องทางการติ ดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสหกรณ์อื่น
ตารางที่ 3.27 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกับสหกรณ์อ่นื ๆ

1. สหกรณ์การเกษตรวิสยั จากัด

ก
1

ข
0

วิธที กี่ ารสื่อสาร
ค ง จ ฉ
0 0 0 1

2. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด

1

1

1

0

1

0

0

0

3. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด

0

1

0

0

0

0

0

1*

4. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด

1

0

0

1

1

1

1

0

5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด

1

0

0

0

0

0

1

0

6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด

0

1

0

1

1

1

1

0

7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด

0

0

0

0

1

1

1

0

8. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด

1

0

0

0

0

0

0

0

9. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด

0

0

0

0

1

1

1

0

10. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด

1

0

0

0

0

0

0

0

11. สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด

1

0

1

0

1

1

1

0

12. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีษะเกษจากัด

1

0

0

0

0

0

0

0

13. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด

1

0

0

0

0

1

1

0

14. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด

1

0

0

1

0

1

0

0

15. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด

1

0

1

0

0

1

0

0

16. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด

0

0

0

0

1

1

1

0

รายชื่อสหกรณ์
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ตารางที่ 3.27 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกับสหกรณ์อ่นื ๆ (ต่อ)

17. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด

ก
1

ข
0

วิธที กี่ ารสื่อสาร
ค ง จ ฉ
1 1 1 1

18. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์จากัด

1

0

0

0

0

0

0

0

19. สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด

1

0

0

1

1

1

1

0

20. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
รวม

1
15

1
4

0
4

1
6

1 0 1
10 12 12

0
2

รายชื่อสหกรณ์

ช
1

ซ
1*

หมายเหตุ * ทีวี วิทยุชุมชน งานออกร้าน (0 แทน ไม่ใช้วธิ กี ารสื่อสารนัน้ และ 1 แทน ใช้วธิ กี ารสือ่ สารนัน้ )
กาหนดวิธกี ารสื่อสารและแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
ก แทน สอบถามเป็ นระยะ เท่าทีม่ เี วลา
ข แทน มีแบบสอบถามสารวจความคิดเห็น
ค แทน มีเอกสารประชาสัมพันธ์สง่ ข่าวสารหรือบอร์ด คัทเอ้าท์
ง แทน เผยแพร่ข่าวสารและรับฟั งความคิดเห็นจากการประชุมร่วมกัน
จ แทน เผยแพร่ข่าวสารและรับฟั งความคิดเห็นจากการนัดประชุมกลุ่มย่อย
ฉ แทน ส่งข่าวสารให้ประธาน / ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ช แทน รับฟั งความคิดเห็นจากประธาน / ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ซ แทน อื่นๆ
จากตารางที่ 3.27 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสหกรณ์ อ่นื ส่วนใหญ่ใช้
วิธีการสื่อ สารและแลกเปลี่ย นข้อมู ลข่ าวสาร มากที่สุ ด คือ สอบถามเป็ นระยะ เท่ าที่มีเวลา รองลงมาคือ ส่ ง
ข่าวสารให้ประธาน / ผูจ้ ดั การสหกรณ์และรับฟั งความคิดเห็นจากประธาน / ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ตามลาดับ
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3.2.3 ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์กบั สหกรณ์อื่นๆ
ตารางที่ 3.28 ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์กบั สหกรณ์อ่นื ๆ

ความร่วมมือ

ธุรกิ จเงิ นฝาก

มี
ไม่มี

4
16

ลักษณะความร่วมมือธุรกิ จ
ธุรกิ จจัดหาปัจจัย ธุรกิ จรวบรวม
การผลิ ต
ข้าวเปลือก
2
3
18
17

ธุรกิ จจาหน่ าย
ข้าวสาร
7
13

จากตารางที่ 3.28 พบว่า ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ ภายในคลัสเตอร์กบั สหกรณ์อ่นื ๆ ส่วน
ใหญ่มกี ารแลกเปลีย่ นความร่วมมือทางธุรกิจ ดังนี้
- ธุรกิจเงินฝาก มีความร่วมมือกับสหกรณ์ สหกรณ์บ้านฉาง จากัด จ.ระยอง สหกรณ์ การเกษตร
เกษตรวิสยั จากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จากัด
- ธุรกิจเกี่ยวกับปั จจัยการผลิต มีความร่วมมือกับสหกรณ์ สหกรณ์บา้ นฉาง จากัด จ.ระยอง
- ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก มีความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จากัด สหกรณ์การเกษตร
สตรีชุมพลบุรี จากัด
- ธุรกิจจาหน่ายข้าวสาร มีความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรกระบี่ จากัด สหกรณ์เพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส. สงขลา จากัด สหกรณ์ บ้านฉาง จากัด จ.ระยอง สหกรณ์ ร้านค้ากรุ งเทพ จากัด
สหกรณ์ทาไร่อ่าวหน้า จากัด จ.ประจวบคิรขี นั ธุ์ สหกรณ์ศรีประจันต์ จากัด จ.สุพรรณบุรี สหกรณ์
การเกษตรไทรน้อย จากัด สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จากัด สหกรณ์การเกษตรบางพลี จากัด
สหกรณ์ การเกษตรพานทอง จากัด สหกรณ์ การเกษตรลาดกระบัง จากัด สหกรณ์ การเกษตร
นครปฐม จากัด สหกรณ์การเกษตรน้ าพอง จากัด สหกรณ์การเกษตรนิคมปากน้ า จากัด และ
สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จากัด
3.2.4 ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์กบั หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
ตารางที่ 3.29 ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ

ความร่วมมือ
มี
ไม่มี

หน่ วยงาน ที่มีความร่วมมือกับสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์
หน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงาน
ธ.ก.ส.
สถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน
13
3
16
9
7
17
4
11

จากตารางที่ 3.29 พบว่า ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์ กบั หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
อื่นๆ ดังนี้
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- หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จงั หวัด สานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานพัฒนาที่ดิน สานักงาน
พาณิชย์จงั หวัด ในเรื่องการจัดหาตลาดขายสินค้า เงินทุน การอบรมให้ความรู้ อุปกรณ์การตลาด
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ การเพิม่ มูลค่าสินค้า การปรับปรุงบารุงดิน การตลาดข้าวหอมมะลิ
- หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด โรงสีเกษตร
ไรซ์ โรงสีโชคอนันต์ธญ
ั ญา บริษัทบางซื่อ จากัด โรงสีเจียเม้ง หจก.โชควิลยั การเกษตร บริษทั ปุ๋ ย
ไวกิ้ง จากัด ในเรื่อง เงินทุนสินเชื่อ ตลาดขายสินค้า การรับซื้อ-ขายข้าวเปลือก ปุ๋ ยเคมี
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขามหาชนะชัย สาขาปทุมรัตต์ สาขาสุวรรณภูมิ สาขา
พยัคฆภูมวิ สิ ยั สาขาราษีไศล สาขาศรีสะเกษ ในเรื่องเงินทุนสินเชื่อและการจัดอบรม
สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยเกษตรกรรม
ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ในเรือ่ งการพัฒนาคลัสเตอร์ การสร้างเว็บไซค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์คลัสเตอร์ การฝึกอบรม การวิจยั คุณค่าข้าวหอมมะลิไทย ระบบการสอบย้อนข้าว
หอมมะลิอนิ ทรีย์ การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
3.2.5 สรุปผลการศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มในปัจจุบนั ภายในกลุ่มสหกรณ์
การศึกษารูป แบบการรวมกลุ่มในปั จจุ บัน ภายในกลุ่ มสหกรณ์ ส่ วนใหญ่ มีการติด ต่ อสื่อ สาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกสหกรณ์ โดยมีวิธีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด คือ
ช่องทางการส่งข่าวสารให้หวั หน้ากลุ่มหรือผู้นาชุมชน รองลงมาคือเผยแพร่ข่าวสารและรับฟั งความคิดเห็นจาก
การนัด ประชุมกลุ่ มย่ อ ย และเผยแพร่ข่ าวสารและรับ ฟั งความคิด เห็นจากการประชุมใหญ่ วิส ามัญ ประจาปี
ตามลาดับ และช่องทางการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสหกรณ์ อ่นื ส่วนใหญ่ใช้วธิ ีการสื่อสาร
และแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร มากทีส่ ุด คือสอบถามเป็ นระยะ เท่าทีม่ เี วลา รองลงมาคือส่งข่าวสารให้ประธาน /
ผูจ้ ดั การสหกรณ์และรับฟั งความคิดเห็นจากประธาน / ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ตามลาดับ
ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์กบั สหกรณ์อ่นื ๆ ส่วนใหญ่มพี น้ื ฐานการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจ เป็ นประจาคือ ธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจเกี่ย วกับปั จจัยการผลิต ธุรกิจรวบรวม
ข้าวเปลือก ธุรกิจจาหน่ายข้าวสาร และมีพ้นื ฐานการได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
ในด้านต่างเช่น การจัดหาตลาดขายสินค้า เงินทุน การอบรมให้ความรู้ และการวิจยั การสนับสนุนอุปกรณ์กร
ตลาด การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ การเพิม่ มูลค่าสินค้า การปรับปรุงบารุงดิน การตลาดข้าวหอมมะลิ และ
แหล่งเงินทุนดาเนินกิจการ
3.3 ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ ของสหกรณ์ผ้ผู ลิ ตข้าวหอมมะลิ ท่งุ กุลาร้องไห้
การศึ กษาปั ญ หาเกี่ย วกับ อุ ต สาหกรรมข้าวหอมมะลิทุ่ งกุ ล าร้อ งไห้ ที่ แ ต่ ละสหกรณ์ มี ความคิ ด เห็ น
เหมือนกันและต้องการนาปั ญหาเหล่านี้มาเป็ นประเด็นร่วมกัน โดยการสารวจข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก กับสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีรายละเอียดดังนี้
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1) ปริมาณวัตถุดบิ ทีไ่ ม่แน่นอน เนื่องจากความแปรปรวนของฝนมักประสบปั ญหาฝนทิ้งช่วง ฝนมา
ช้า หรือ ฝนหมดเร็ว ทาให้ขาดแคลนน้ า คุณภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปั ญหาโรคและ
แมลงระบาดขึน้ ได้ง่าย และขาดความรู้ ทักษะในการตรวจสอบคุณภาพ การปลอมปนข้าว
2) สหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มคี วามสามารถในการแข่งขันในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกต่า
3) ข้าวเปลือกมีพนั ธุ์อ่นื ปลอมปน อาจจะมีสาเหตุจาก มีเมล็ดพันธุ์ขา้ วนาปรังตกค้างในดิน เมื่อถึง
ฤดูนาปี จึงงอกขึ้นมาใหม่ และปะปนไปกับข้าวหอมมะลิ หรือ เกษตรกรขาดความรูแ้ ละความ
เข้าใจในเรื่องความแตกต่างของข้าวจึงนาข้าวพันธุ์อ่นื มาปลอมปนขายกับข้าวหอมมะลิ
4) สหกรณ์การเกษตรขาดเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก
5) ปั ญหาไม่มีโรงอบข้าวเนื่องจากการลงทุนโรงอบข้าวมีมูลค่าสูง อาจจะไม่คมุ้ ทุน ถ้าจะต้องมีการ
อบข้าวในฤดูกาลเดียว ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั กาลังดาเนินการก่อสร้างคาดการณ์ว่า
กาลังการผลิตอาจจะไม่เพียงพอต่อปริมาณข้าวเปลือกทีต่ ้องการอบ
6) ปั ญหาบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการตรวจสอบพันธุ์ข้ าวและเทคโนโลยีโรงสี และขาด
ประสบการณ์การดาเนินธุรกิจและการค้าข้าว
7) ปั ญ หาสมาชิกของสหกรณ์ มาท าใช้บริการธุ ร กิจของสหกรณ์ ในสัด ส่ วนน้อ ย เช่น การขาย
ข้าวเปลือกให้สหกรณ์ และการซื้อปั จจัยการผลิต เป็ นต้น
8) ปั ญ หาสหกรณ์ ข าดการวางแผนและการด าเนิ น การตลาด เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ ค่ าใช้จ่า ยทาง
การตลาดสูง และบุคลากรขาดความรู้ และประสบการณ์ในการดาเนินการทางการตลาด
9) ขาดการวิจัย และพัฒ นาด้านเทคโนโลยีการผลิต และโรงสี การปรับปรุงประสิท ธิภ าพในการ
ทางาน การลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุง และลดขัน้ ตอนการทางาน และการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจเนื่องจากขาดงบประมาณ และบุคคลากรไม่มี
ความรูใ้ นด้านวิจยั และพัฒนา
10) ขาดการวางแผนการพัฒ นาบุ ค ลากรอย่ างเป็ น ระบบเช่ น การวางแผนการฝึ กอบรม การ
ประเมินผล เพื่อการพัฒนาพนักงาน การวงกรอบภาระหน้าที่ และKPI บุคคล และระบบการจูงใจ
เพื่อรักษาพนักงาน
11) ปั ญหาสหกรณ์ขาดการกาหนดทิศทางขององค์กรและการจัด การยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์กร ตลอดจนการกาหนดโครงการต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

3.4 การประเมินศักยภาพในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิท่งุ กุลาร้องไห้
การประเมินศักยภาพในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็ นการสารวจข้อมู ล
ปฐมภู มิจากแบบสัม ภาษณ์ เชิงลึกจากสหกรณ์ ภ ายในคลัส เตอร์ กลุ่ มข้าวหอมมะลิทุ่ งกุ ลาร้อ งไห้ มี ผ ลการ
วิเคราะห์ดงั นี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3-88

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3.4.1 ปริ มาณการรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิ และการจาหน่ ายปุ๋ยให้แก่สมาชิ กสหกรณ์
ในปี 2552
ตารางที่ 3.30 ปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิ และการจาหน่ายปุ๋ ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในปี 2552
จานวนข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่
สหกรณ์รบั ซื้อได้ทงั ้ หมด (ตัน)
1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
3,479
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
12,706
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
1,530
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
1,578
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
1,189
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
1,355
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
25,000
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
598
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
3,644
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
3,760
11. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
4,028
12. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
2,164
13. สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
4,004
14. สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
549
15. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
730
16. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
8,026
17. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
35,000
18. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
2,874
19. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
63
20. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
972
รวม
113,249
ชื่อสหกรณ์

ปริมาณปุ๋ยในธุรกิ จจัดหา
ต่อปี (กระสอบ)
10,308
2,660
3,210
3,445
4,505
4,056
8,000
2,800
18,870
19,600
21,532
11,129
1,425
2,532
6,706
426,680
12,000
10,929
8,351
2,295
581,033

จากตารางที่ 3.30 พบว่า ปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิ และการจาหน่ายปุ๋ ยให้แก่สมาชิกของ
สหกรณ์สามารถรวบรวมข้าวเปลือกในปี การผลิต 2552 ได้จานวนรวม 113,249 ตันต่อปี และจาหน่ ายปุ๋ ยได้
จานวนรวม 581,033 กระสอบ และผู้ จดั การสหกรณ์ ส่ ว นใหญ่ มี ความคิด เห็น ว่าปริม าณและคุ ณ ภาพของ
ข้าวเปลือกมีความไม่แน่นอน สาเหตุจากความแปรปรวนของปริมาณน้าฝน และการปลอมปนข้าวพันธุ์ อ่นื จะมี
ผลกระทบต่อปั จจัยพืน้ ฐานการผลิตและการแปรรูปข้าวสารของสหกรณ์ทมี่ โี รงสีบางแห่ง
3.4.2 โครงการที่สหกรณ์ดาเนิ นการให้แก่สมาชิ กระหว่างปี 2550-2552

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3-89

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3-90

3-47

ตารางที่ 3.31 โครงการทีส่ หกรณ์ดาเนินการให้แก่สมาชิกระหว่างปี 2550-2552
ชื่อสหกรณ์

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13. สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14. สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรนิ ทร์ จากัด
18. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
จานวน(แห่ง)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการอบรม
ด้านการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
20

โครงการ โครงการจัดทา
จัดหา
ฐานข้อมูล
เมล็ดพันธุ์
สมาชิ ก
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
17
18

โครงการ
ข้าวอิ นทรีย์
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15

โครงการ
ตลาดนัด
ข้าวเปลือก
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12

โครงการปุ๋ย
ปลอด
ดอกเบี้ย
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
16

โครงการขยาย
จุดจาหน่ าย
สิ นค้า
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13

โครงการตาม
แนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
16

โครงการ
ระดมหุ้น
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
17

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

จากตารางที่ 3.31 พบว่า โครงการทีส่ หกรณ์ดาเนินการให้แก่สมาชิกระหว่างปี 2550-2552 ส่วน
ใหญ่เป็ นโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพข้าวเปลือกให้สมาชิก ได้แก่ โครงการอบรมความรูด้ า้ นการเกษตร
โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพ โครงการข้าวอินทรีย์ โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก โครงการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการจัดทาฐานข้อมูลสมาชิก เป็ นต้น และผูจ้ ดั การสหกรณ์ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า
การดาเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นจะทาให้สหกรณ์สามารถรวบรวมข้าวเปลือกได้ทงั ้ ปริมาณและคุณภาพ
3.4.3 การฝึ กอบรมของผู้จดั การและพนักงานภายในกลุม่ สหกรณ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3-91

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3-49

3-92

ตารางที่ 3.32 ประวัตกิ ารฝึกอบรมของผูจ้ ดั การและพนักงานของสหกรณ์ในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้
ชื่อสหกรณ์

MINI
MBA

สถานะ
ผู้นา

การพัฒนา
ทีมงาน

การเร่งรัด
หนี้ สิน

การตรวจสอบ
ข้าว

การ
บริการ

การ
ตลาด

การขาย

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13. สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14. สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จากัด
17. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอ จากัด
20. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ ชุมพลบุรี จากัด
จานวน(แห่ง)
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15

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การ
จัดทา
เว็บไซด์
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11

ระบบ
บัญชีด้วย
คอมพิ เศษ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
20

การ
บารุงรักษา
โรงสี
/
/
/
/
/
/
/
/
8

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3-93

จากตารางที่ 3.32 พบว่า การฝึกอบรมของผูจ้ ดั การและพนักงานภายในกลุ่มสหกรณ์ส่วนใหญ่มกี ารอบรม
ตามหลักสูต รโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็ นผู้ ด าเนินการ และให้การสนับสนุ น มีหลักสู ตรต่ างๆ คือหลักสูต ร
มินิเอ็มบีเอ การพัฒนาผูน้ า การพัฒนาทีมงาน การเร่งรัดหนี้สนิ การตลาดและการขาย การจัดทาเว็บไซด์ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมทางงานบัญชี เทคโนโลยีโรงสีและการบารุงรักษา หลักสูตรเร่งรัดหนี้สนิ การให้บริการ การ
ตรวจสอบคุณภาพข้าวและการปลอมปน การบริหารงานคุ ณภาพ การประเมินผลความพึงพอใจลูกค้า และการ
ลงบั ญ ชี และผู้ จั ด การสหกรณ์ ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า การพั ฒ นาบุ ค ลากรยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ทั ้ง ระบบและ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ระบบพัฒนาแผนงานอาชีพ ระบบการฝึกอบรมและการ
ติด ตามผลภายหลังการฝึ กอบรม การประเมิ น ผลเพื่อ การพั ฒ นาการบุ ค คลควบคู่ กับ การพั ฒ นาองค์ ก ร
(Organization Development)
3.4.4 การบริ หารงานและประสบการณ์ของผู้จดั การภายในกลุ่มสหกรณ์
ตารางที่ 3.33 การบริหารงานและประสบการณ์ของผูจ้ ดั การภายในกลุ่มสหกรณ์
ชื่อสหกรณ์

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13. สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14. สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ
จากัด
17. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
รวม
เฉลี่ย
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ระยะเวลา จานวน
ดาเนิ น
พนักงาน
กิ จการ (ปี )
(คน)
30
14
30
5
30
5
30
5
28
5
27
6
32
25
8
25
33
8
33
31
35
13
33
15
34
7
32
16
34
13
18
24

อายุงาน
ผู้จดั การ
(ปี )
12
27
7
9
9
15
17
5
24
22
30
14
14
28
1
7

อายุ
ผู้จดั การ
(ปี )
55
47
38
35
34
44
45
33
49
49
52
44
34
47
26
40

วุฒิ
การศึกษา
ผู้จดั การ
ปริญญาตรี
อนุปริญญา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปวช.
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ปริญญาตรี

19
31
20

109
17
15

8
25
27

51
43
52

9
546
27.30

15
373
18.65

5
306
15.30

39
857
42.85
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จากตารางที่ 3.33 พบว่า การบริหารงานและประสบการณ์ ของผู้จดั การภายในกลุ่มสหกรณ์ ส่ วนใหญ่
กิจการสหกรณ์มกี ารดาเนินงานมาเป็ นระยะเวลานานมีค่าเฉลีย่ 27.30 ปี และผูจ้ ดั การมีอายุงานเฉลีย่ 15.3 ปี
อายุตวั เฉลี่ย 42.8 ปี และวุฒกิ ารศึกษาส่วนใหญ่สาเร็จชัน้ สูงสุด การศึกษาปริญญาตรี และผู้จดั การสหกรณ์
ส่วนใหญ่มคี วามเป็ นผูน้ าสูง และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้การยอมรับ
3.4.5 จานวนสมาชิ กเริ่ มตัง้ กิ จการ และจานวนสมาชิ กปัจจุบนั ของสหกรณ์ และสัดส่วนของ
สมาชิ กในการใช้บริการในธุรกิ จจัดหาปัจจัยการผลิ ต และธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ปี 2552
ตารางที่ 3.34 จานวนสมาชิกเริม่ ตัง้ กิจการ และจานวนสมาชิกปั จจุบนั ของสหกรณ์ และสัดส่วนของสมาชิกใน
การใช้บริการในธุรกิจจัดหาปั จจัยการผลิต และธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ปี 2552
ชื่อสหกรณ์

จานวน
สมาชิ ก
เริ่มตัง้
กิ จการ(คน)

จานวน
สมาชิ ก
ปัจจุบนั
(คน)

1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
11. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จากัด
12. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
13. สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากัด
14. สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
15. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
16. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จากัด
17. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
18. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
19. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
20. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
รวม
เฉลี่ย

212
222
105
113
66
95
176
200
340
1,235
217
159
30
700
424
20,000
300
237
170
4,251
29,252
-

2,546
666
591
536
593
859
8,152
1,056
2,082
7,046
2,507
1,972
2,590
1,890
4251
116,256
101,050
1,717
1,342
3;062
257,702
-
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ร้อยละของ
สมาชิ ก
ที่ซื้อปัจจัย
การผลิ ตกับ
สหกรณ์
27.87
21.77
8.51
60
53.29
31.67
90.15
63.93
60.71
67.72
60.00
29.06
4.90
50.00
20.09
19.46
30
61.44
51.71
53.9
43.31

ร้อยละของ
สมาชิ ก
ที่ขายข้าวเปลือก
ให้สหกรณ์ต่อ
สมาชิ กทัง้ หมด
17.85
34.08
77.33
5.22
42.16
27.36
90.15
47.92
30.88
16.11
7.53
29.61
17.92
40.00
1.15
0.81
35.00
4.60
4.99
35.9
28.33

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

จากตารางที่ 3.34 พบว่า จานวนสมาชิกภายในกลุ่มสหกรณ์เมื่อเริม่ ตัง้ กิจการมีจานวน 29,252 คน
และจานวนสมาชิกปั จจุบนั ของสหกรณ์มจี านวน 257,702 คน
สัดส่วนของสมาชิกในการใช้บริการในธุรกิจจัดหาปั จจัยการผลิตและธุ รกิจรวบรวมข้าวเปลือก จานวน
สมาชิก ร้อยละของสมาชิกทีซ่ ้อื ปั จจัยการผลิตกับสหกรณ์ต่อสมาชิกทัง้ หมด เฉลี่ย 43.31 ร้อยละของสมาชิกที่
ขายข้าวเปลือกกับสหกรณ์ต่อสมาชิกทัง้ หมด เฉลีย่ 28.33
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าสหกรณ์ไม่มกี ารสารวจความต้องการของลูกค้าอย่างเป็ นระบบ จึงไม่มี
ข้อมูลเพื่อการนามาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก และผูบ้ ริโภค ทาให้ไม่
สามารถจูงใจให้สมาชิกนาข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์ และซื้อปั จจัยการผลิตจากสหกรณ์ และในการแข่งขัน
จาหน่ายข้าวสาร ผูบ้ ริโภคมีความพิถีพถิ นั ในการเลือกซื้อและบริโภคสินค้า กระแสการเปลีย่ นแปลงของความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคข้าว ส่วนใหญ่กลุ่มคนทีร่ กั และดูแลสุขภาพ จะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มี
ความปลอดภัยจากสารพิษเช่น ยาฆ่าแมลง สารเคมีถนอมอาหาร ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเลือกบริโภคข้าวอินทรีย์
หรือข้าวผสมวิตามิน สมุนไพร ซึ่งสหกรณ์ที่มโี รงสีบางแห่งกาลังพัฒนาสินค้าในกลุ่มนี้เช่น สหกรณ์การเกษตร
เมืองร้อยเอ็ด จากัด จาหน่ายข้าวกล้องงอก สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด และสหกรณ์การเกษตร
การตลาดเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด จาหน่ายข้าวสารอินทรียบ์ รรจุถุง
3.4.5 สถานการณ์การแข่งขันการค้าข้าว และราคาข้าว ภายในกลุ่มสหกรณ์(ระหว่างวันที่ 1-15
ธันวาคม 2552)
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ตารางที่ 3.35 สถานการณ์การแข่งขันการค้าข้าว และราคาข้าว ภายในกลุ่มสหกรณ์(ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2552)
ชื่อสหกรณ์

จานวน
คู่แข่ง
1. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
10
2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ นึ่ง จากัด
15
3. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ อง จากัด
13
4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ าม จากัด
13
5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมสิ ี่ จากัด
8
6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ สุวรรณภูมหิ า้ จากัด
11
7. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด
5
8. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
2
9. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จากัด
2
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
25
11. สหกรณ์การเกษตรเกษตรราษีไศล จากัด
7
12. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
5
13. สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมพิ ิสยั จากัด
5
14. สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จากัด
3
15. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
8
16. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จากัด
7
17. สหกรณ์การเกษตรตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด
44
18. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมหนึ่ง จากัด
9
19. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ท่าตูมสอง จากัด
3
20. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่ นิ ชุมพลบุรี จากัด
4
รวม 199

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธุรกิ จรวบรวมข้าวเปลือก
ราคารับซื้อข้าวเปลือก
จานวนวิ สาหกิ จที่รบั ซื้อ
ต่อ1ก.ก.จากเกษตรกร ข้าวเปลือกจากจากสหกรณ์
14.70
5
15
5
15
4
15
5
15
2
15
3
15.20
5
15
8
14.50
2
14
5
14.50
1
14.85
1
14.80
1
14.50
6
14.50
8
15.00
8
14.50
10
14.50
9
13
2
14.50
4
94

สถานการณ์
แข่งขัน
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
-

จานวน
คู่แข่ง
3
10
4
6
3
10
7
20
63

ธุรกิ จจาหน่ ายข้าวสาร
ราคาขายส่งต่อ ราคาขายปลีกต่อ
ข้าวสาร 1 ก.ก.
ข้าวสาร 1 ก.ก.
32
40
34
40
33
35
31
35
30
33
30
34
31
34
33
34
-

สถานการณ์
การแข่งขัน
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
-

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

จากตารางที่ 3.35 พบว่า สถานการณ์การแข่งขันการค้าข้าว และราคาข้าวภายในกลุ่มสหกรณ์ (ระหว่าง
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2552) ส่วนใหญ่มกี ารแข่งขันสูง และมีจานวนคู่แข่งขันภายในตลาด รวม 199 ราย
คู่แข่งมีวธิ กี ารแข่งขันโดยการเสนอราคาสูงกว่าราคาของสหกรณ์ จูงใจโดยมีรางวัลให้รถรับจ้างทีร่ วบรวม
ข้าวของเกษตรรายย่อยและมีการส่งเสริมการขายโดยการแจกเสือ้ หรือมีอาหารให้รบั ประทาน และสหกรณ์บางแห่งมี
เทคนิคเช่นเดียวกับโรงสีเอกชนจึงสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ โดยจะต้องมีปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกจานวน
มาก จะทาให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) คือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด สหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จากัด และสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด นอกจากนี้
สหกรณ์ทุกแห่งมีกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยการประชาสัมพันธ์
จัดประชุมชี้แจง และกระตุ้นสมาชิกผ่าน
หัวหน้ากลุ่มให้เห็นความสาคัญถึงการนาข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์ จะเป็ นการช่วยเหลือสมาชิกซึ่งกันและกัน
โดยจะมีเงินปั นผลเฉพาะสมาชิกทีน่ าข้าวเปลือกมาขายให้ หรือปั นผลต่อหุน้ เมื่อสิน้ ปี บญ
ั ชี
การแข่งขันทางด้านราคารับซื้อข้าวเปลือกต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวปี 2552 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ
ทุ่ง
กุลาร้องไห้ขา้ วสด ราคารับซื้อกิโลกรัมละ 10.00–10.50 บาท และราคาสูงขึน้ เรื่อยๆ จนถึงกิโลกรัมละ 11.50–12.00
บาท ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิทุ่ งกุ ลาร้องไห้ข้าวความชื้นไม่เกิน 15% ราคารับซื้อ ณ วันที่ 1–15 ธันวาคม 2552
ราคารับซื้อที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท ซึ่งพยากรณ์ว่าราคาจะขึ้นสูงกว่านี้ เนื่องจากมีคาสังซื
่ ้อจากพ่อค้าส่งออกราย
ใหญ่
สถานการณ์ ก ารแข่ ง ขั น การจ าหน่ า ยข้ า วสารหอมมะลิ ทุ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้ มี ก ารแข่ งขั น สู ง สหกรณ์
ส่วนใหญ่จาหน่ายข้าวสารบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม และบรรจุถุงขนาด 5 ก.ก. และขนาด 10 ก.ก. ตรายีห่ อ้ มีทงั ้ ตรา
ของสหกรณ์ตนเอง เช่น ตราคนหาบข้าว ตราเกวียนทอง เป็ นต้น และตราสินค้าทีพ่ ฒ
ั นาโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
คือ ตรา TK Thung Kula Farm และตราของจังหวัด ส่ว นใหญ่ จาหน่ ายผ่านช่อ งทางคือสหกรณ์ การเกษตรที่เป็ น
เครือข่ายในจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดในภูมภิ าคอื่น และเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิไทย และบางแห่งจาหน่ าย
ผ่านช่องทางร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกและ ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดทีต่ งั ้ ของสานักงานสหกรณ์เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดสุรินทร์ และมีสหกรณ์ ที่มียอดจาหน่ ายข้าวสารสูงคือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิส ัย จากัด และสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรนิ ทร์ จากัด และมีจานวนคู่แข่งในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้รวม 63 ราย

3.5 การประเมินระดับความสามารถของสหกรณ์ ต่อศักยภาพของการรวมตัวเป็ นคลัสเตอร์
กลุ่มข้าวหอมมะลิท่งุ กุลาร้องไห้
การประเมินระดับความสามารถของสหกรณ์ ต่อศักยภาพของการรวมตัวเป็ นคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้ ได้ทาการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากจานวนสหกรณ์ทงั ้ 20 แห่ง โดยประเด็นของการ
ประเมิน ประกอบด้วย
1. ลักษณะสินค้า/บริการ
2. ความพร้อมและศักยภาพด้านการผลิต
3. ระดับเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการผลิต
4. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดบิ
5. ความสามารถในการบริหารจัดการ
6. ความพร้อมและศักยภาพบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3-97

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

7. ศักยภาพของผูน้ า
8. ความพร้อมและศักยภาพด้านการตลาด
9. ความสามารถในการเข้าถึงตลาด
10. ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
11. ความสามารถในการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองลูกค้า
12. ความพร้อมและศักยภาพในการจัดการด้านการเงิน
13. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
14. ความพร้อมในการรวมกลุ่มเป็ นคลัสเตอร์กบั สหกรณ์อ่นื
15. ศักยภาพในการแลกเปลีย่ นทรัพยากรระหว่างสหกรณ์
และเกณฑ์ในการสรุปเป็ นดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

การแปลความหมาย
มีความพร้อมในระดับมากทีส่ ดุ
มีความพร้อมในระดับมาก
มีความพร้อมระดับปานกลาง
มีความพร้อมในระดับน้อย
มีความพร้อมในระดับน้อยทีส่ ดุ

ตารางที่ 3.36 การประเมินระดับความสามารถของสหกรณ์ ต่อศักยภาพของการรวมตัวเป็ นคลัสเตอร์กลุ่ม
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
ระดับความพร้อม
ประเด็น

ค่าเฉลี่ย

ความ

มาก

มาก

ปาน

น้ อย

น้ อย

ที่สุด(5)

(4)

กลาง (3)

(2)

ที่สุด(1)

1

7

9

3

0

3.30

ปานกลาง

1

5

10

2

2

3.05

ปานกลาง

0

3

8

6

3

2.55

ปานกลาง

4. ความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดบิ

1

8

7

2

2

3.20

ปานกลาง

5. ความสามารถในการบริหารจัดการ

2

6

6

6

0

3.20

ปานกลาง

6. ความพร้อมและศักยภาพบุคคล

2

3

9

6

0

3.05

ปานกลาง

7. ศักยภาพของผูน้ า

3

4

10

2

1

3.30

ปานกลาง

8. ความพร้อมและศักยภาพด้าน
การตลาด

2

3

8

6

1

2.95

ปานกลาง

1. ลักษณะสินค้า/บริการหลัก
2. ความพร้อมและศักยภาพด้านการ
ผลิต
3. ระดับเทคโนโลยีในการผลิต

พร้อม

ตารางที่ 3.36 การประเมินระดับความสามารถของสหกรณ์ ต่อศักยภาพของการรวมตัวเป็ นคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (ต่อ)
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ระดับความพร้อม
ประเด็น
9. ความสามารถในการเข้าถึงตลาด
10. ความพร้อมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
11. ความพร้อมในการปรับปรุงกลยุทธ์
เพื่อตอบสนองลูกค้า
12. ความพร้อมและศักยภาพในการ
จัดการด้านการเงิน
13. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน
14. ความพร้อมในการรวมกลุ่ม
เป็ นคลัสเตอร์กบั สหกรณ์อ่นื
15. ศักยภาพในการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรระหว่างสหกรณ์

ค่าเฉลี่ย

ความ

มาก

มาก

ปาน

น้ อย

น้ อย

ที่สุด(5)

(4)

กลาง (3)

(2)

ที่สุด(1)

1

1

10

8

0

2.75

ปานกลาง

1

2

9

6

2

2.70

ปานกลาง

1

4

12

3

0

3.15

ปานกลาง

2

6

8

1

3

3.15

ปานกลาง

2

7

8

1

2

3.30

ปานกลาง

2

10

6

1

1

3.55

มาก

0

6

11

1

2

3.05

ปานกลาง

พร้อม

จากตารางที่ 3.36 พบว่ า การประเมินระดับความสามารถของสหกรณ์ ต่ อศักยภาพของการรวมตัว
เป็ นคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ พบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่มคี วามพร้อมระดับปานกลางประเด็นต่างๆ คือ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่รบั มาจากสมาชิกเกษตรกร ในลักษณะสินค้า/บริการหลักเป็ นอุตสาหกรรมกลางน้ า ค่าเฉลี่ย
3.30 ความพร้อมและศักยภาพการผลิต ค่าเฉลีย่ 3.05 ระดับเทคโนโลยีในการผลิตค่าเฉลี่ย 2.55 ความสามารถใน
การเข้าถึงวัตถุ ดิบได้ ค่าเฉลี่ย 3.20 ความสามารถในการบริห ารจัด การ ค่าเฉลี่ย 3.20 ความพร้อ มและศักยภาพ
บุ คลากร ค่ าเฉลี่ย 3.05 ศักยภาพของผู้น าค่ าเฉลี่ย 3.30 ความพร้อ มและศักยภาพด้านการตลาด ค่ าเฉลี่ย 3.1
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดค่าเฉลี่ย 2.75 ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่าเฉลีย่ 2.70 ความสามารถใน
การปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองลูกค้าในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.15 ความพร้อมและศักยภาพในการจัดการด้าน
การเงิน ค่าเฉลีย่ ที่ 3.15 ความสามารถในการปรับกลยุทธ์เพื่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ค่าเฉลีย่ 3.15
ศักยภาพในการแลกเปลี่ย นทรัพยากรระหว่ างสหกรณ์ ค่ าเฉลี่ย 3.05 และมีความพร้อมระดับมากประเด็นความ
พร้อมในการรวมกลุ่มเป็ นคลัสเตอร์กบั สหกรณ์อ่นื ค่าเฉลีย่ 3.55
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บทที่ 4
การศึกษาการรูปแบบการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวอื่นๆ
และรูปแบบที่เป็ นไปได้ในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ข้าวหอมมะลิ ท่งุ กุลาร้องไห้
การศึกษาการรูปแบบการรวมกลุ่มข้าวอื่นๆและรูปแบบที่เป็ นไปได้ในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็ นการศึกษาเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวอื่นๆ ที่ดาเนินการในประเทศ
และต่างประเทศ และนามาประเมินศักยภาพและความเป็ นไปได้พร้อมกับกาหนดรูปแบบทีเ่ ป็ นไปได้ในการรวมกลุ่ม
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ผลการศึกษาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวในประเทศไทย
การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวในประเทศไทย ที่เรียกกลุ่มตนเองว่าเป็ นคลัสเตอร์ มีการดาเนินงานขับเคลื่อนที่
ชั ด เจนในลั ก ษ ณ ะข องคลั ส เตอร์ มี 3 แ ห่ ง คื อ กลุ่ ม คลั ส เตอร์ ข้ า วจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก คลั ส เต อร์ ข้ า ว
จังหวัดพิจติ ร และกลุ่มคลัสเตอร์ขา้ วจังหวัดอุดรธานี การขับเคลื่อนกลุ่มคลัสเตอร์ทงั ้ 3 กลุ่มนี้ได้รบั การสนับสนุนจาก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สาระสาคัญของการดาเนินงานปรากฏดังนี้
4.1.1 กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้าวจังหวัดพิษณุโลก
4.1.1.1 รูปแบบการรวมกลุ่มและการดาเนิ นการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการพัฒนา และเชื่อมโยง
การรวมกลุ่ม ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับข้าว โดยได้เริม่ ดาเนินการสร้าง และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตร การ
แปรรูป ข้าว ในพื้นที่จงั หวัดพิษณุ โ ลก ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2549 เป็ นต้นมา เพื่อให้กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ย ว
กับข้าวในพืน้ ที่จงั หวัดพิษณุโลกได้มกี ารรวมตัว และมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองให้สูงขึ้น
สมาชิกหลักประกอบด้วยผูป้ ระกอบการโรงสีขา้ ว จานวน 11 โรง และโรงงานแปรรูป (เส้นหมี่ ก๋วยเตีย๋ ว) จานวน
11 โรง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
การรวมกลุ่มให้เกิดเป็ น คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปข้าว ปรากฏว่าสมาชิกมีการ
ร่วมกันจัดทาแผนแม่บท แผนปฏิบตั กิ าร มีการจัดทาโครงการร่วมกัน มีการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่ม มีการ
ขยายตลาด หรือมีการร่วมมือ กันผลิต มีการพัฒ นาทางด้านการออกแบบ หรือบรรจุภ ัณฑ์ ในช่ว งปี แ รกของการ
พัฒนาคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปข้าว นับว่าเป็ นก้าวแรกของการวางระบบ สร้างความเข้าใจและการ
เรียนรู้ จาเป็ นต้องมีการดาเนินงานต่อไป เพื่อสานต่อคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตร (แปรรูปข้าว) ให้ไปสู่เป้ าหมาย
ตามยุทธศาสตร์แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ทีไ่ ด้วางไว้ ซึ่งถือเป็ นงานทีต่ ้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในระยะเริ่มต้น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้สถาบันอาหาร ดาเนินการ
พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้มกี ารดาเนินกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม
- การระดมความคิดเพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการพัฒนา
คลัสเตอร์
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- การศึกษาดูงานโรงงานทีท่ นั สมัยภายในประเทศ การเยีย่ มชมกิจการโรงงานในกลุ่มสมาชิก
รวมถึงการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต การปรับปรุงในด้านต่าง ๆ
- การอบรมสัมมนาให้ความรูด้ า้ นต่าง
4.1.1.2 ทิ ศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนิ นงานของคลัสเตอร์
ผลการระดมสมอง ของสมาชิกคลัสเตอร์ ได้ขอ้ สรุป เกี่ยวกับ วิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ ของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้าวจังหวัดพิษณุโลกดังนี้
1) วิ สยั ทัศน์
“แหล่งผลิตข้าวคุณภาพชัน้ เลิศเพื่อการแปรรูปและบริโภค บริหารจัดการเป็ นระบบ นาความรู้
สร้างมูลค่า เปิ ดประตูการค้าสู่ตลาดเขตภาคเหนือตอนล่าง”
2) เป้ าหมาย
1. เชื่อมโยงกลุ่มคลัสเตอร์ให้มรี ะบบบริหารจัดการทีด่ ี เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต
2. พัฒนาให้กลุ่มมีสนิ ค้าคุณภาพทีต่ รงตามความต้องการของลูกค้า
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวทีม่ จี ุดเด่นและแตกต่างเพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคลัสเตอร์
เพื่อ ให้การด าเนินงานพัฒ นาเครือ ข่ ายวิสาหกิจแปรรูป ข้าว จ. พิษ ณุ โลก มีแ นวทางที่
ชัดเจนและสามารถบรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งระยะการพัฒนา
ออกเป็ น 3 ระยะ เพื่อให้มลี าดับขัน้ การพัฒนาแบบยังยื
่ น
▪ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม
▪ เป้ าหมายยุทธศาสตร์ : สมาชิกเกิดการรวมกลุ่มทีเ่ ข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกได้อย่างยังยื
่ นบนพืน้ ฐานการ ยอมรับและสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ
▪ ยุทธศาสตร์ที่ 2 นาความรูม
้ าใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
▪ เป้ าหมายยุทธศาสตร์ : เกิดการแลกเปลีย
่ นความรูใ้ นทุกระดับสมาชิก และเชื่อมโยงไป
ถึงหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งจะทาให้เกิดกิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
▪ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าข้าวให้มค
ี ุณภาพ
▪ เป้ าหมายยุทธศาสตร์ : สินค้าของสมาชิกมีการผลิตและควบคุณภาพเป็ นทีต
่ ้องการของ
คู่คา้ สมาชิกมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการนา ความรู้ และเครือข่ายความร่วมมือทีม่ มี า
ส่งเสริมธุรกิจ
▪ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างภาพลักษณ์ (Image)ให้กบ
ั สินค้าข้าว
▪ เป้ าหมายยุทธศาสตร์ : ผลิตภัณฑ์จากข้าวของจังหวัดทัง้ ข้าวเพื่อการบริโภคและเพื่อ
ป้ อนอุตสาหกรรมมี ตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Positioning) เป็ นทีเ่ ชื่อถือจากลูกค้าใน
ระดับแนวหน้าด้านคุณภาพของสินค้า
▪ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการขยายตลาดใหม่
▪ เป้ าหมายยุทธศาสตร์ : สมาชิกมีช่องทางกระจายสินค้ากว้างขวางขึน
้ สามารถขาย
สินค้าได้มากขึน้
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4.1.1.3 โครงการและกิจกรรมการดาเนิ นงานของกลุ่มคลัสเตอร์
1) โครงการ การพัฒนาการผลิตข้าวใหม่ให้เป็ นข้าวเก่า
คณะทีป่ รึกษาได้ศึกษาเอกสารข้อมูลผลการดาเนินการในส่วนของการผลิตข้าวใหม่ เป็ น
ข้าวเก่าจากปี ที่ผ่านมา และเยี่ยมชมโรงสีเจริญพาณิชย์ ซึ่งเป็ นโรงสีนาร่องในการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวใหม่
เป็ นข้าวเก่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 และได้จดั ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแบบ Onsite Visit โดยเชิญ อาจารย์
ผดุ งศักดิ ์ วานิชชัง จากมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิท ยาเขตบางพระ ซึ่งเป็ นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสีข้าว และมีการพัฒนาเครื่องจักรด้านการสีข้าว รวมถึงมีงานวิจยั เกี่ยวกับเครื่องจักรในการผลิต
ข้าวใหม่เป็ นข้าวเก่ามากมาย นอกจากนัน้ ยังเป็ นผู้ทดี่ าเนินการกิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวใหม่ เป็ นข้าวเก่า ในปี ที่
ผ่าน ร่วมเป็ นวิทยากรทีป่ รึกษาให้กบั สมาชิกโรงสี ในส่วนของการดาเนินการโดยละเอียด คณะทีป่ รึกษาได้จดั ให้มี
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการทาข้าวใหม่ ให้เป็ นข้าวเก่า กลไกที่เกิดขึ้นในระหว่างการทาข้าวให้เก่า
จนถึงเทคโนโลยีในการผลิตข้าวใหม่ให้มคี วามเก่า สรุปดังนี้
(1) คุ ณสมบัติข องข้าวที่เปลี่ยนไประหว่างการเก็บรักษา สมบัติทางด้านการหุ งต้ มและ
คุณภาพการรับประทาน (Eating quality) ของข้าวมีการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องระหว่างการเก็บรักษา เนื่องจาก
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลงกระบวนการทางเคมีกายภาพของลิปิด (Lipid) โปรตีนและองค์ประกอบอื่นซึ่งมี
ผลมาจากเอนไซม์แ ละออกซิเจนท าให้ ส มบัติ ด้านการ ดู ด ซึ ม น้ า การพองตัว การละลายและความหนืด มีก าร
เปลีย่ นแปลง ส่งผลให้ข้าวสุกซึ่งหุงจากข้าวเก่ามีลกั ษณะร่วนแข็ง ไม่เกาะติดกัน มีของแข็งที่ละลายในน้ าที่หุงน้อย
อุ้มน้ ามาก ขยายปริมาตรมากซึ่งเป็ นที่ต้องการของผูบ้ ริโภค ซึ่งโดยทัวไปการที
่
่ขา้ วจะมีสมบัตดิ งั กล่าวได้จะต้องทา
การเก็บไว้เป็ นเวลา 4-6 เดือน จึงเป็ นการสิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บข้าวเปลือกส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง จึงมีการ
วิจยั อย่างกว้างขวางเพื่อเร่งอายุการเก็บรักษาข้าวหรือเปลีย่ น สมบัตขิ องข้าวจากข้าวใหม่เป็ นข้าวเก่า เพื่อให้สามารถ
ผลิตข้าวใหม่เป็ นข้าวเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็ นต้องเข้าใจกลไกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บ
รักษารวมถึงผล ของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวทีม่ ตี ่อคุณภาพของข้าวเก่า
(2) กลไกทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการเก็บรักษาข้าว ระหว่างการเก็บรักษาข้าวมีการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กี่ยวข้องกับลิปิดและโปรตีนดัง นี้ ลิปิดเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็ นกรดไขมันอิสระและเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับ
อะไมโลสและสารประกอบคาร์ บ อนิ ล และไฮโดรเปอร์ อ อกไซด์ ซ่ึ ง เร่ งปฏิ กิ ริย าออกซิ เดชัน ของโปรตี น การ
Condensation และ Accumulation ของสารประกอบคาร์บอนิล การเกิดออกซิเดชันของโปรตีนเป็ นการเกิดพันธะ
ไดซัลไฟด์จากหมู่ซลั ไฮดริลทาให้ แรงในการยึดเกาะกันระหว่างโมเลกุลของโปรตีนกับสตาร์ชเพิม่ ขึน้ ยับยัง้ การพอง
ตัวของสตาร์ชและมีผลต่ อลักษณะเนื้ อสัมผัสของข้าวสุก นอกจากนี้ระหว่างการเก็บรักษายังเกิดปฏิกิรยิ าระหว่าง
เฟอรูเลทเอสเทอร์ (Ferulate ester) ของเฮมิเซลลูโลสทาให้เกิดพันธะข้าม มีผลให้ความแข็งแรงของผนังเซลล์ใน
เมล็ด ข้าวเพิ่มขึ้น ระหว่างการเก็บรักษาเกิด กระบวนการที่มีการเชื่อ มโยงกันระหว่ างการเปลี่ย นแปลงทางด้า น
กายภาพ เคมีแ ละชีว วิท ยา ซึ่งผนังเซลล์มีการปลดปล่อ ยกรดฟิ นอลิกอิส ระและสารนี้ท าหน้าที่เป็ นสารต้ า นการ
ออกซิเดชัน (Antioxidant) ซึ่งเกิดการรวมตัวกับกรดไขมันอิสระและเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับอะไมโลส ระหว่าง
การเก็บรักษา
(3) การดาเนินการของโรงสีสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวพิษณุ โลก ในการดาเนินการพัฒนา
ข้าวใหม่เป็ นข้าวเก่าของกลุ่มสมาชิกในช่วงแรก ใช้วธิ ีการให้ความร้อนข้าวโดยมีกระบวนการผลิต 2 รูปแบบคือการ
ผลิตข้าวเก่าโดยการให้ความร้อนแห้ง และการให้ความร้อนชื้น โดยในแต่ละแบบมีรูปแบบการผลิตแตกต่างกัน
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2) โครงการ การประเมินสถานภาพการผลิตตามระบบ GMP สาหรับโรงก๋วยเตีย๋ ว
การจัด ท ามาตรฐานตามหลักเกณฑ์ วิธีการผลิต ที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing
Practice : GMP) ในปี แ รกนี้ จะท าการประเมินกันเองระหว่างสมาชิก ร่ว มกับการเชิญ ผู้เชี่ย วชาญเฉพาะ เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการกลุ่มโรงงานก๋วยเตีย๋ ว ทราบสถานภาพของตนเอง และเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
กิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ บบ Onsite Visit โดยได้ดาเนินการเมื่อวันที่ 5-6
เมษายน 2551 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ นัย วิกุล
มาร่วมประเมิน ผลการประชุม ผูเ้ ข้าประชุมประกอบด้วยสมาชิกจากกลุ่มโรงก๋วยเตีย๋ วและกลุ่มโรงสีผสู้ นใจ โดยใช้
โรงก๋ วยเตี๋ย ว น.นิตย์ และโรงก๋ วยเตีย๋ วบุ ญญะศานต์ เป็ นกรณี ศึกษา ผลการประเมิน ของโรงงานก๋ว ยเตี๋ยวทัง้
4 แห่ง จะพบว่ากระบวนการผลิตยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ GMP มีความจาเป็ นต้องทาการปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ที่
ระบุไว้ โดยคณะที่ปรึกษาได้แจ้งให้กบั ผูป้ ระกอบการทราบถึงแนวทางในการพัฒนา โดยเฉพาะในหมวดสุขลักษณะ
ส่วนบุ คคล อย่างไรก็ตามโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่ มกั จะเป็ นโรงงานเก่าที่มีการ ดาเนินการมานาน การ
ปรับปรุงให้สภาพเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ค่อนข้างยากในบางโรง และปั จจุบนั เองกฎหมาย GMP ยังไม่มีการบังคับ
ครอบคลุมถึงโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตีย๋ ว แต่ก็มีแนวโน้มว่าสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีการบังคับใช้
กฎหมาย GMP ส าหรับ โรงงานผลิต ก๋ ว ยเตี๋ย วในเร็ว วัน นี้ กิ จ กรรมของกลุ่ ม คลัส เตอร์ ข้ าวพิษ ณุ โ ลก ช่ ว ยให้
โรงงานผลิตก๋วยเตีย๋ วได้รสู้ ภาพปั จจุบนั ของโรงงาน เป็ นการเตรียมความพร้อมตัวสาหรับอนาคต
3) โครงการ การพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบข้าวอย่างง่าย
ในส่วนของโครงการการพัฒ นาวิธีการตรวจสอบข้าวอย่ างง่าย คณะที่ป รึกษาได้ทาการ
พัฒนาขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้นาไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ข้าวให้เหมาะสมกับการนาไปใช้งาน เนื่องจากข้าวมี
ปั จจัยหลากหลายที่มผี ลต่อคุณภาพ ทาให้คุณสมบัตขิ องข้าวมีความแตกต่างกันไป และความต้องการของผู้ใช้งานก็
แตกต่าง เช่นผู้บริโภคทัวไปต้
่
องการข้าวที่มีความนุ่ ม หุงขึ้นหม้อ ในขณะที่กลุ่ มผู้ประกอบการผลิ ตเส้นก๋วยเตีย๋ ว
ต้องการข้าวแข็งนาปี ดังนัน้ ทางคณะทางานจึงได้จดั ทาเอกสารวิธกี ารปฏิบตั งิ านการตรวจสอบคุณภาพข้าว ทีส่ มาชิก
ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มโรงสี หรือกลุ่มโรงงานแปรรูปข้าวสามารถนาไปปรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพข้าว เพื่อเป็ นการ
ควบคุมคุณภาพและควบคุมการผลิต โดยได้ทาการรวบรวมพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบทัง้ สิน้ 5 วิธี ได้แก่
(1) การหาอัตราการขยายปริมาตร โดยใช้วธิ กี ารต้ม
(2) การหาค่าจีที โดยใช้วธิ กี ารทดสอบด้วยด่าง
(3) การหาปริมาณอะไมโลส โดยวิธกี ารวัดความเข้มแสง
(4) การหาค่าความคงตัวของเจล โดยการต้มจากนัน้ ทิ้งไว้ให้เย็น
(5) การตรวจสอบข้าวเก่าข้าวใหม่ โดยใช้ชดุ น้ายาทดสอบ
คณะทีป่ รึกษาได้ทาการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ พร้อมแจกเอกสารคู่มือปฏิบตั ิงานให้กบั
สมาชิกที่เข้าร่วม โดยการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นในบางรายการจาเป็ นต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ซึ่งสมาชิกกลุ่ม
หรือผู้ประกอบการบางแห่งยังไม่พร้อมที่จะลงทุน ทางคณะทางานได้ทาการจัดเตรียมเครื่องมือพร้อมสารเคมีต่างๆ
โดยนาไปติดตัง้ ไว้ ณ โรงสีไฟสิงหวัฒน์ ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากรและสถานที่ สมาชิกสามารถส่งตัวอย่างมา
ตรวจสอบได้ อย่างไรก็ดีการตรวจสอบบางอย่างทาได้โดยง่าย เช่น การหาค่าจีที การหาความคงตัวของเจล การ
ตรวจสอบข้าวเก่าข้าวใหม่ ซึ่งมีกลุ่มสมาชิกโรงสีหลายโรงที่สนใจ และทางคณะทางานได้จดั เตรียมน้ ายาตรวจสอบ
มอบให้กบั กลุ่มโรงสีที่น าไปทดสอบการ ใช้งาน เช่นโรงสีเจริญพาณิ ชย์ โรงสีส หกิจ เป็ นต้น เอกสารคู่ มือ วิธีการ
ปฏิบตั งิ านการตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างง่าย
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ผลการประเมินการนาไปใช้งานจริงในสถานประกอบการ พบว่าวิธกี ารตรวจสอบดังกล่าว
สามารถใช้งานได้ดี มีป ระสิท ธิภ าพ จนมีกลุ่ มผู้ป ระกอบการหลายรายสนใจเข้าศึกษาดู งาน เช่น กลุ่ มโรงงาน
ก๋วยเตี๋ยวจากจันทบุ รี กลุ่มคลัสเตอร์ข้าวพิจิต ร โดยศูนย์ส่ งเสริมอุ ตสาหกรรมภาคที่ 3 และทางกลุ่ มคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมข้าวพิษณุโลก จะมีการผลักดันให้มกี ารกาหนดมาตรฐานร่วมกันในการซื้อขายโดยการใช้ผลการตรวจ
สอบจากวิธกี ารตรวจสอบทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ นี้
4) กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ
นอกเหนื อ จากกิ จ กรรมหลัก 3 โครงการดังกล่ า วแล้ ว กลุ่ ม คลัส เตอร์ อุ ต สาหกรรมข้ า ว
พิษณุโลก ยังมีกจิ กรรมสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทีม่ นคงขึ
ั ่ ้น โดยยังเป็ นการเชื่อมโยงกับกลุ่มคลัสเตอร์อ่นื ๆ
ทัวประเทศ
่
โดยได้จดั ทา Web Blog ของกลุ่ม และจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ
การศึกษาดูงานประจาปี งบประมาณ 2551 คณะที่ปรึกษาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 2 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดู งานส าหรับสมาชิกกลุ่ มคลัสเตอร์ อุต สาหกรรมข้าวพิ ษ ณุ โลก ขึ้น ในวันที่ 18-20
กุมภาพันธ์ 2551 โดยได้นาสมาชิกเข้าศึกษาดูงานสถานทีต่ ่าง ๆ ดังนี้
บริษทั ปุ๋ ยอินทรียช์ ีวภาพ ลพบุรี (โรงสีขา้ ว น้ามันราข้าว ปุ๋ ยอินทรีย)์ - บริษัทโรงสีขา้ วสวน
ดุส ิต จากัด - ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก (โรงเรีย นโรงสี) - กลุ่ ม
อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตเส้นขนมจีน ฉะเชิงเทรา นอกจากนัน้ แล้วตัวแทนจากคณะทางาน (ดร.คงศักดิ ์ ศรีแก้ว) ยังได้เข้า
ร่วมการอบรมผู้ประสานงานพัฒ นาคลัสเตอร์ (Cluster Development Agent: CDA) ร่ วมกับสมาชิกกลุ่ม คุณจอม
พงษ์ พิพฒ
ั น์ศาสตร์ และเจ้าหน้าทีจ่ ากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (คุณพงศ์พพิ ฒ
ั น์ พิมพา) จัดโดย ศูนย์วจิ ยั
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21-25 เมษายน 2551
การเชื่อ มโยงภายในกลุ่ ม การด าเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ ระหว่ างที่ ป รึก ษา และสมาชิ กกลุ่ ม
คลัสเตอร์ ช่วยสร้างกิจกรรมร่ วมระหว่างสมาชิกกลุ่ ม โดยเฉพาะในส่ วนของกลางน้ าและปลายน้ า คือโรงสี และ
โรงงานแปรรูปข้าว (โรงก๋วยเตีย๋ ว) ทาให้มีการซื้อขายภายในกลุ่มมากขึ้น นอกจากนัน้ ทางกลุ่มยังได้รเิ ริม่ ให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพข้าวโดยใช้วิธีการตรวจสอบอย่างง่ายที่พฒ
ั นาขึ้ น เพื่อใช้ในการซื้อขาย ช่วยให้การซื้อขายข้าว
ภายในกลุ่มเป็ นไปได้ดกี ว่าปกติ เนื่องจากโรงสีจะทาการคัดเลือกข้าวให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าอย่าง
เหมาะสม เช่นลูกค้าทีเ่ ป็ นโรงก๋วยเตีย๋ วก็จะใช้ขา้ วทีม่ คี ุณลักษณะแตกต่างกันกับ กลุ่มลูกค้าผูบ้ ริโภคทัวไป
่
กิจกรรมของกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวพิษณุ โลก ช่วยให้ผู้ทมี่ สี ่วนเกี่ยวข้องทีเ่ ป็ นสมาชิก มีโอกาสใน
การแลกเปลี่ย นความคิด เห็น ร่วมเตือนภัย ซึ่งกันและกัน และกาหนดท่าทีทางธุร กิจที่เอื้อประโยชน์ ให้กบั สมาชิก
ภายในกลุ่ ม จากการวิเคราะห์ ร่ว มกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุ กภาคส่ว น เมื่อ คราวประชุมปิ ดโครงการ เมื่อ วันที่ 6
สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ได้อภิปรายถึงความเข้มแข็งของการเชื่อมโยงของสมาชิกในโซ่อุป ทาน โดย
วิเคราะห์ แ ผนผังความเชื่อ มโยง พบว่ ากลุ่ม โรงสีแ ละกลุ่ม ผู้แ ปรรูป มี ความเชื่อ มโยงที่ เข้มแข็งขึ้น รวมถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กับกลุ่มโรงสี
และกลุ่มแปรรูปข้าว แม้ว่าระดับความเชื่อมโยงจากเกษตรกรถึงโรงสีจะยังคงน้อย แต่กย็ งั มีความเชื่อมโยงกันอยู่
กิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้าวพิษณุโลกในระยะทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้
มีการการเชื่อมโยงกันระหว่างผูป้ ระกอบการในระบบโซ่อุปทานสินค้า ข้าว ตัง้ แต่เกษตรกรจนถึงผูป้ ระกอบการโรงสี
ทัง้ โรงสีข นาดเล็กและโรงสีข นาดใหญ่ ถึงผู้แ ปรรูป สินค้าข้าว โรงก๋ ว ยเตีย๋ ว และผู้บริโภค ส่ งผลให้มีการพัฒ นา
ผลิต ภัณฑ์ใหม่ ๆ ของสมาชิกกลุ่ม โดยผลิต ภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากนวัต กรรมการวิจยั และพัฒ นา เพื่อเพิ่มมู ลค่า ให้
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กับข้าวได้แก่ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก ของ หจก. กาบาริ กาบาไรซ์ โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อ
สุขภาพทีม่ ีสาร GABA ซึ่งช่วยในเรื่องของระบบประสาท ป้ องกัน โรคอัลไซเมอร์ ฯลฯ มีงานวิจยั รองรับมากมายถึง
ประสิทธิภาพของสาร GABA ทางกลุ่มได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิ ตและได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากที่
ปรึกษา จนส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก ตรา กาบาริ ขึ้น โดยข้าวกล้องงอกจะเป็ นผลิตภัณ ฑ์ที่เพิ่มมูลค่า
มากกว่าข้าวกล้องทัวไป
่ ราคาขายปั จจุบนั อยู่ทปี่ ระมาณกิโลกรัมละ 100 บาท
นอกจากนัน้ แล้วทางกลุ่มได้พฒ
ั นาน้ ายาตรวจสอบข้าวใหม่ขา้ วเก่า ซึ่งได้มีการนาไปทดลอง
ใช้แล้วได้ผลเป็ นทีน่ ่าพอใจ ทาให้มกี ลุ่มคลัสเตอร์อ่นื ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเช่นกลุ่มคลัสเตอร์ขา้ วพิจติ ร รวมถึงโรงงานแปรรูป
ข้าวหลายแห่ง ทีส่ นใจนาไปใช้ ทางกลุ่มโดยทีป่ รึกษาจึงได้มกี ารจัดทาผลิตภัณฑ์น้ายาสาหรับตรวจสอบข้าวใหม่ ข้าว
เก่าขึน้ เป็ นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์ขา้ วพิษณุโลก
4.1.1.4 ผลที่เกิ ดขึ้นจากการดาเนิ นงานของคลัสเตอร์
ผลที่ เกิ ด ขึ้นจากการด าเนิ น กิจกรรมต่ างๆ ของกลุ่ มคลัส เตอร์ อุ ต สาหกรรมข้าว พิษ ณุ โลก
ดังกล่าวข้างต้น ได้ก่อให้เกิด ปรากฏการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ขยายธุรกรรมภายในกลุ่ม จากการประมาณมูลค่าโดยรวมของการซื้อขายข้าวของทัง้ จังหวัด
พิษณุ โลกจะมีอตั รา การขยายตัวเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากราคาข้าวที่สูงขึ้นตัง้ แต่ปีทผี่ ่านมา โดยน่าจะมีมูลค่า
ประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาท โดยในกลุ่มสมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้าวมีการซื้อขายสินค้าข้าวเพิม่ ขึน้ กว่า
100-300 ล้านบาท
2) กลุ่มโรงสีมีผลิตภาพ (Productivity) เพิม่ ขึ้นกว่าร้อยละ 15-20 เนื่องจากขายข้าวได้ราคาดี
ขึน้ มาก
3) ส่วนกลุ่มเกษตรกรมีผลิตภาพเพิม่ ขึ้นประมาณร้อยละ 10-12 เนื่องจากราคาข้าวสูงขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามการทาการเกษตรส่วนใหญ่ยงั ต้องพึ่งพาปุ๋ ยและสารเคมีซ่งึ ได้ ปรับราคาสูงขึน้ เช่นกันทาให้ต้นทุนเพิม่
สูงขึน้ ตามมาด้วย
4) กลุ่ มแปรรูป ข้าว (โรงก๋ ว ยเตี๋ย ว) มีการชะลอตัวในด้านการผลิต ในช่วงที่ข้าวมีราคาแพง
(ตัง้ แต่ต้นปี 2551) เนื่องจากต้นทุ นสูงขึ้นมาก แต่ในช่วงตัง้ แต่ พฤษภาคม 2551 เป็ นต้นมาราคาข้าวลดลง และมี
ผลผลิตข้านาปรังออกสู่ตลาด ทาให้ปรับตัวอยู่ในสภาวะปกติแล้ว
5) การลงทุ น ในปี ที่ ผ่ า นมาเศรษฐกิ จ ชะลอตั ว ท าให้ ผู้ ป ระกอบการในกลุ่ ม คลั ส เตอร์
อุตสาหกรรมข้าวยังไม่มกี ารลงทุนทีเ่ ป็ นรูปธรรมมากนัก โดยในส่วนของโรงสีเองมีกาลังการผลิตพอเพียงอยู่แล้ว แต่
อย่างไรก็ตามในปี 2552 ที่จะถึงนี้ สมาชิกได้ให้ความสนใจในเรื่องของการจัดการด้านพลังงานมากขึ้น เนื่องจาก
สถานการณ์ด้านราคาของน้ ามันและมีความสนใจที่จะลงทุนในเรื่องของการ จัดการพลังงานในโรงงาน โดยเฉพาะใน
กลุ่มโรงสี เพิม่ มากขึน้
4.1.2 กลุ่มคลัสเตอร์ข้าวจังหวัดพิ จิตร
4.1.2.1 รูปแบบการรวมกลุ่มและการดาเนิ นการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ศูนย์ส่ งเสริมอุ ตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัด พิจิตร ได้รบั มอบหมายให้ดาเนินการพัฒ นากลุ่ ม
อุตสาหกรรมคลัสเตอร์แปรรูปข้าว ในเขตจังหวัดพิจิตร เป็ นเวลา 4 ปี โดยเริม่ จากปี 2549 จนถึงปี 2552 โดยในช่วง
2 ปี แรกทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจติ ร ได้ทาสัญญาจ้างให้มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนคร
เหนื อ เป็ นที่ ป รึก ษาด าเนิ น การ ส่ ว นในปี ที่ 3 คื อ ปี 2551 ได้ ท าสัญ ญาจ้างให้ ม หาวิท ยาลัย นเรศวร โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เป็ นทีป่ รึกษาดาเนินการ ส่วนในปี 2552 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ดาเนินการเอง
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ปั จจุบนั มีสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์แปรรูปข้าวจังหวัดพิจิต ร ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรม ต้นน้ า
กลางน้า และปลายน้า รวมกันไม่ต่ ากว่า 40 ราย และมีทตี่ งั ้ ทาการของกลุ่มคลัสเตอร์อยู่ที่ ชมรมโรงสี ชัน้ ที่ 2 อาคาร
ศาลากลาง จังหวัดพิจิตร โทร. 056-613114 มี CDAจากเอกชน 2 ท่าน คือ คุณพงศ์กรณ์ ดาราพงศ์สถาพร (โรงสี
ใหญ่) และคุณสุคล สุรยิ วงศ์ (โรงสีชุมชน)
4.1.2.2 ทิ ศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนิ นงานของคลัสเตอร์
1) วิ สยั ทัศน์ (Vision)
“จะเป็ นผู้น าสู่ การผลิต แปรรูป และค้าข้าวชัน้ นาของประเทศ” ใช้ในปี 2549-2550 แต่ ในปี
ปั จจุบนั 2551-2552 ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็ น "จะเป็ นผู้นาชัน้ แนวหน้าในการผลิต การแปรรูป และการค้าผลิตภัณฑ์
จากข้าวระดับประเทศ"
2) พันธกิจ (Mission)
สมาพันธ์คลัสเตอร์ขา้ วจังหวัดพิจติ ร พร้อมทีจ่ ะมีพนั ธกิจต่อสมาชิกและ สังคม ดังนี้
(1) ร่วมมือกันสร้างภาพลักษณ์ของการรวมกลุ่มให้เป็ นทีย่ อมรับของภาครัฐ เอกชน และ
สาธารณชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
(2) ร่วมมือกันวิจยั พัฒนาข้าวแบบครบวงจรตัง้ แต่การเพาะปลูก สีขา้ ว แปรรูป
ข้าว เพื่อนาไปสู่มาตรฐานอาหารความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้า
(3) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้
(4) ร่วมมือกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนการผลิต และ/หรือสร้าง
มูลค่า/คุณค่าเพิม่ (Value Added / Value Creation)
(5) เป็ นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ขอ้ มูล เนื้อหาเชิงวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับข้าว
3) แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิ บตั ิ การปี 2551 – 2552
กลยุทธ์ (Tactics) ของกลุ่มคลัสเตอร์แปรรูปข้าวหรือสมาพันธ์แปรรูปข้าว จังหวัดพิจิตรมี
ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์การพัฒนาต้นน้า (เกษตรกร ผูผ้ ลิตปุ๋ ย ผูผ้ ลิตอะไหล่และเครื่องจักรข้าว)
(1) การให้ความรูเ้ รื่องเกษตรอินทรียแ์ ก่เกษตรกรและการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
(2) รณรงค์ ส่งเสริมให้มกี ารปลูกข้าวปลอดสารพิษ/เกษตรอินทรียโ์ ดยสมัครใจ
(3) กาหนดพืน้ ทีเ่ กษตรอินทรียท์ ชี่ ุมชนมีความพร้อม
(4) กาหนดเป้ าหมายการลดการใช้ปยและยาฆ่
ุ๋
าแมลง ปี ละ 20%
(5) สนับสนุนปุ๋ ยอินทรียใ์ ห้เป็ นการชดเชย และ/หรือส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยอินทรียใ์ นชุมชน
(6) ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้เป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้
(7) ศึกษา วิจยั พันธุข์ า้ วทีเ่ หมาะสม วิธกี ารเพาะปลูกทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่การคัดเลือกพันธุ์ขา้ ว
จนกระทังเก็
่ บเกี่ยว
(8) พัฒนา ปรับปรุงรถเกีย่ วข้าว ให้สามารถตัดซังข้าวเป็ นชิน้ เล็กๆ เพื่อเป็ นปุ๋ ยหมัก
(9) (เพิม่ เติมในปี 2551) ส่งเสริมให้มกี ารสร้างลานตากข้าวและยุง้ ฉางขนาดเล็กตามชุมชน
ของเกษตรกร
(10) (เพิม่ เติมในปี 2551) สร้างธนาคารพันธ์ขา้ วหรือศูนย์จาหน่ายพันธ์ขา้ วชุมชน
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กลยุทธ์การพัฒนากลางน้า (โรงสี)
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ ด้วย
การ Benchmark กันเอง
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารประหยัด/อนุรกั ษ์พลังงาน
(3) นาแกลบ/ขีเ้ ถ้า มาเป็ นเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้ า
(4) ลดปั ญหาเรือ่ งฝุ่น เพือ่ นากลับมาเป็ นราข้าว
(5) ปลายข้าวสร้างรายได้เพิม่
(6) ส่งเสริม สนับสนุนให้มมี าตรฐานการผลิต GMP, HACCP, ISO 9000
(7) พัฒนาระบบ ซื้อ – ขาย เกษตรล่วงหน้า
(8) ศึกษา พัฒนาเทคนิคการสีขา้ ว รวมทัง้ เครื่องจักร/อุปกรณ์ ให้ทนั สมัย /ทดแทนการ
นาเข้า
(9) จัดหาวัตถุดบิ กระสอบร่วมกัน
(10) ร่วมมือกับเกษตรกรปลูกข้าวตรงกับความต้องการของลูกค้า
กลยุทธ์การพัฒนาปลายน้า (แปรรูปข้าว)
(1) ศึกษาความเป็ นไปได้ในการแปรรูปข้าวทุกผลิตภัณฑ์ เช่น เส้นก๋วยเตีย๋ ว น้ามันราข้าว
แป้ งขนมจีน ข้าวพร้อมบริโภค
(2) เชิญชวน สนับสนุนให้นักลงทุนมาลงทุนในพิจติ ร
(3) Road Show หาพันธมิตร/คู่คา้ ใหม่นอกพืน้ ที่
(4) พัฒนานิคมอุตสาหกรรมพิจติ รทีว่ ่างเปล่าให้เป็ นนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว
(5) ศึกษา วิจยั การแปรรูปข้าวร่วมกับสถานศึกษาในพืน้ ที่
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการตลาด
(1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ข้าวถุง ข้าวอินทรีย์ ข้าวพร้อมบริโภค
(2) พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ดลใจลูกค้า
(3) สร้าง Brand & Logo พิจติ รให้เป็ นเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นติดตลาด
(4) ตัง้ ศูนย์กระจายสินค้า และค้าข้าวในต่างประเทศ
(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ Website เพือ่ เตรียมความพร้อมสู่ E-Commerce
4.1.2.3 โครงการและกิจกรรมการดาเนิ นงานของกลุ่มคลัสเตอร์
ตลอดระยะเวลาในการดาเนินการโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม แปรรูป
ข้าวจังหวัด พิจิต ร ปี ที่ 4 พ.ศ. 2552 ท าให้ คณะที่ ป รึกษาผู้บ ริห ารโครงการได้ เรี ย นรู้แ ละเข้ าใจกลุ่ มคลัส เตอร์
แปรรูปข้าว จังหวัดพิจติ รมากขึน้ จนสามารถกล่าวสรุปและให้ขอ้ เสนอแนะได้ดงั นี้
1) กิจกรรมทีเ่ ป็ นงานประจาทีก่ ลุ่มคลัสเตอร์แปรรูปข้าว จังหวัดพิจติ ร จะดาเนินการให้ตอ่ เนื่อง
ต่อไปคือ
(1) มีประชุมเดือนละครัง้ ต่อท้ายวาระการประชุมของทางชมรมโรงสีทเี่ ข้มแข็ง
(2) จัดทากิจกรรมทุก 2 เดือน หมายถึง กิจกรรมไม่ต่ากว่า 6 ครัง้ ต่อปี
(3) กิจกรรมการต้อนรับผูม้ าเยีย่ มชมงานจากกลุ่ม Cluster อืน่ ๆ
(4) เข้าร่วมกิจกรรมตามคาเชิญของจังหวัดและหน่วยงานอื่น
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(5) ใช้สถานทีห่ อ้ งชมรมโรงสีขา้ ว ทีต่ งั ้ อยู่ชนั ้ 2 ศาลากลาง จ.พิจติ ร เป็ นจุดศูนย์กลาง
(6) ส่ง CDA เข้าร่วมการอบรมสัมมนาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็ นระยะ
(7) ทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปี และปรับแผนในรายละเอียดเป็ นระยะ
(8) ประสานงานกับหน่วยเหนือคือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็ นระยะ
(9) เปิ ดรับสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์เพิม่ ขึน้ ทัง้ ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
2) กลยุทธ์ทกี่ ลุ่มคลัสเตอร์แปรรูปข้าวจะดาเนินการต่อไป ได้แก่
1. จัดทาโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ให้มกี รรมการทีม่ เี วลาพอมาช่วยงานได้มากขึน้ ด้วย
การสร้าง CDA ทัง้ กลุ่มต้นน้า ปลายน้าเป็ นกรรมการเพิม่ ขึน้
2. ประชาสัมพันธ์เพิม่ จานวนสมาชิกคลัสเตอร์มากขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่มปลายน้ า เช่น
พ่อค้าข้าว คนทาขนมจีน ขนมขบเคี้ยว
3. จัด สร้างเจ้าหน้าที่ป ระจาให้ ท างานคลัส เตอร์ ให้ คุ้นเคยงานคลัส เตอร์ โดยเริ่ม จาก
เจ้าหน้าทีข่ องชมรมโรงสีทรี่ ่วมกับหอการค้าจังหวัด
4. สร้างกลยุทธ์อบรมเรื่องการสื่อสารด้วย E-mail Internet การใช้งาน Web site เพื่อการ
ติดต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพแก่สมาชิกทุกคนเป็ นรุ่นๆ ไป
5. กลยุทธ์เริ่มท าการค้าขายเชื่อมโยงระหว่ างกลุ่มคลัสเตอร์อ่นื เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ย น
สินค้าทีต่ ่างกัน อันจะเป็ นการเพิม่ ยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี ระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์ทแี่ ตกต่างกัน
6. จัดสร้างระบบหาทุนกองกลาง มาดาเนินการกิจกรรมของกลุ่มคลัสเตอร์ดว้ ยตนเอง โดย
ขณะนี้เริ่มจากเงินทุนของชมรมโรงสี และต่อไปจะมีรายได้จากการขายข้าวสารอนามัยบรรจุกล่องขนาด 2 กิโลกรัม
รวมถึงกาไรจากการขายกล่องบรรจุดว้ ย เพราะเป็ นสิทธิบตั รของกลุ่มคลัสเตอร์แปรรูปข้าว จังหวัดพิจติ ร
7. บูรณาการรวมกลุ่มโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้าวและการแปรรูปข้าว ไม่ว่าจะเป็ น
โครงการระดับจังหวัด ชุมชนหรือจากสถาบันต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสู งสุ ด
(คาแนะนาจากคุณอนุวฒ
ั น์ ปั ญจมาภิรมย์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดพิจติ ร 7 สมัย)
8. กลยุทธ์การสร้างลานตาก ตราชังข้
่ าวที่มียงุ้ เก็บตามชุมชนเล็กๆ ทัวจั
่ งหวัดจะเป็ นการ
ลดต้นทุนและสร้างให้คุณภาพข้าวดียงิ่ ขึน้ อันจะเป็ นการเพิม่ มูลค่าตามมา (คาเสนอจากกลุ่มต้นน้า โรงสีชุมชนและ
เกษตรกร)
9. สร้างศูนย์รวมใจประจาปี โดยการจัดขบวนแห่พระแม่โพสพ เพื่อเป็ นเทศกาลขอบคุณ
พระแม่ จัดประกวดธิดาข้าวผูร้ บั ใช้พระแม่โพสพ และจัดงานแสดง ออกบูธพร้อมประชุมวิชาการ ในเมืองพิจติ ร เมือง
อู่ขา้ ว อู่น้า (ช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปี )
4.1.3 กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้าวจังหวัดอุดรธานี
4.1.3.1 รูปแบบการรวมกลุ่มและการดาเนิ นการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อแนะนาการพัฒนาคลัสเตอร์
แก่หน่ วยธุรกิจทีส่ นใจ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของข้าวในจังหวัดอุดรธานี ระหว่าง
วันที่ 13 -15 และ 24 มีนาคม 2549 ซึ่งมีกลุ่มโรงสีให้ความสนใจและนาไปสู่ การก่ อตัง้ และการจัด ทาวิส ัยทัศน์
แผนกลยุทธ์ และแนวทางในการพัฒนาคลัสเตอร์โรงสีขา้ วในจังหวัดอุดรธานี
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การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงสีข้าวจังหวัดอุ ดรธานีสามารถแบ่งเป็ น สามระยะของการพัฒ นาที่
สาคัญ ประกอบด้วยระยะเริ่มต้นในปี 2549 ซึ่งเป็ นการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ข้นึ อย่างหลวมๆ มีการดาเนินกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความตระหนักในการรวมกลุ่ม และจัดตัง้ กลุ่มคลัสเตอร์โรงสีข้นึ มา โดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม การจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ และเริม่ กิจกรรมการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภค
และผูผ้ ลิต เสริมสร้างความรูค้ วามชานาญตามทีส่ มาชิกในกลุ่มต้องการ รวมทัง้ การศึกษาดูงาน
4.1.3.2 ทิ ศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนิ นงานของคลัสเตอร์
1) วิ สยั ทัศน์
“เป็ นแหล่งผลิตข้าวเหนียวหอมทีม่ คี ุณภาพชัน้ นาของประเทศ เกษตรอินทรียเ์ ข้มแข็ง โรงสีได้
มาตรฐาน บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ”
2) กลยุทธ์การดาเนิ นงาน
(1) การพัฒนาคุณภาพข้าวเพื่อการบริโภคทีต่ รงกับความต้องการของตลาด
(2) การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ขา้ วเพื่อการอุตสาหกรรม
(3) การสร้างมูลค่าในผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ( Market Attractiveness ) และสร้าง
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ขา้ วของจังหวัดให้มคี วามชัดเจน
(4) ส่งเสริมการดาเนินงานในลักษณะคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่อง
4.1.3.3 โครงการและกิจกรรมการดาเนิ นงานของกลุ่มคลัสเตอร์
ในรอบหนึ่งปี ของการดาเนินงานในระยะทีห่ นึ่ง ปรากฏว่า กลุ่มได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ให้กบั สมาชิก การศึกษาดูงานด้านการผลิตและ
การตลาด เช่น การศึกษาดูงานที่บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จากัด บริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จากัด การ
วิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม ริเริม่ ทาการสารวจความต้องการของลูกค้า รวมทัง้ เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า Thai Fex World of Food Asia
ระยะที่สอง ปี 2550 เป็ นระยะทีส่ มาชิกในกลุ่มเริม่ มีความสัมพันธ์กนั มากขึน้ สมาชิกในกลุ่ม
เริม่ แก้ไขปั ญหาทางธุรกิจร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน มีการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกัน ตลอดจนมี
การพัฒนาและยกระดับการผลิต และอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เช่น มาตรฐานการ
ผลิต วัตถุดบิ เทคโนโลยี และการขนส่ง
การดาเนินงานของกลุ่มในระยะทีส่ องนี้ สมาชิกกลุ่มทุกคนผ่านกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพ
การจัดทาสัญลักษณ์และตราประจากลุ่ม ขยายเครือข่ายทางธุรกิจ ทัง้ ด้านการผลิต และการตลาด จากระดับต้นน้า
ถึงปลายน้า ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ สี านตอนบน รวมทัง้ การเดินทางไปศึกษาดูงานคลัสเตอร์อ่นื ๆ เช่น คลัสเตอร์โรงสีขา้ ว
จังหวัดพิษณุโลก คลัสเตอร์เซรามิกจังหวัดลาปาง เป็ นต้น
ระยะทีส่ าม ปี 2551 เป็ นต้นมา เป็ นระยะทีส่ มาชิกมีการประสานผลประโยชน์ เป็ นสาคัญ เช่น
การส่งเสริมการตลาด การกระจายช่อ งทางการจัดจาหน่ าย การสร้างตราสินค้า การวิจยั และพัฒ นา เพื่อสร้า ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
ผลการดาเนินงานในระยะนี้ สมาชิกของกลุ่มคลัสเตอร์สามารถยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
โรงสีขา้ ว โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาให้คาปรึกษาในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การลดต้ นทุน
การผลิตด้านพลังงานได้ถึงร้อยละ 5 นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มยังได้ร่วมแสดงสินค้า ในงานนิทรรศการต่างๆ เช่ น
อุตสาหกรรมพบประชาชนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่นเอ็กซ์โปร เป็ นต้น
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ในปี 2552 สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ขา้ วจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยโรงสีขา้ วในจังหวัดอุดรธานี
และจังหวัดใกล้เคียง รวมทัง้ สิน้ 20 ราย เป็ นโรงสีขา้ วขนาดกาลังการผลิต 150 – 250 ตันข้าวเปลือก/วัน จานวน
4 โรง ขนาดกาลังการผลิต 20 – 150 ตันข้าวเปลือก/วัน จานวน 3 โรง และโรงสีขนาดกาลังการผลิต 20 – 50
ตันข้าวเปลือก/วัน จานวน 13 โรง ผลการดาเนินงานล่าสุดปรากฏว่า สมาชิกกลุ่มสามารถลดต้นทุน การผลิตด้วย
การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้ า ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถจัดตัง้ สถานทีจ่ ดั จาหน่ายสินค้า ของกลุ่มเอง ภายใต้ช่อื
“ศาลาข้าวไทย” ซึ่งจัดจาหน่ ายข้าวสาร หลากหลายประเภททัง้ ปลีก และส่ง เช่น ข้าวกล้อง ข้าวงอก ข้าวกล้อง
งอก ข้าวหอมนิล ข้าวสามสี ข้าวอินทรีย์ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชต่างๆ ทีบ่ ารุงร่างกายอีกด้วย
4.1.4 เครือข่ายวิ สาหกิ จข้าวหอมมะลิ ในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง และอีสานตอนใต้
ความพยายามที่จะขับเคลื่อนคลัสเตอร์ในลักษณะพื้นที่กลุ่มจังหวัด และเน้นที่ข้ าวหอมมะลิเป็ นหลัก
ปรากฏในเอกสาร สองฉบับ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นข้อเสนอโครงการ ใช้ช่อื เอกสารว่า “เครือข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น และมหาสารคาม” และ เอกสารข้อเสนอโครงการ “เครือข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ กลุ่ม
จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอานาจเจริญ”
เอกสารทัง้ สองฉบับ มีความสมบูรณ์ค่อนข้างมาก ในแง่ของการเป็ นจุดเริ่มต้น ของการริเริม่ ขับเคลื่อน
คลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิ ของกลุ่มจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง เนื้อหาของเอกสารทัง้
สองฉบับนี้ประกอบด้วยสาระสาคัญสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็ นการวิเคราะห์ศกั ยภาพของคลัสเตอร์ขา้ วหอมมะลิในเขต
พืน้ ที่กลุ่มจังหวัด ซึ่งทาการวิเคราะห์ได้ค่อนข้างละเอียดสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็ นการวิเคราะห์เงื่อนไขทางด้านปั จจัย
การผลิต เงื่อนไขทางด้านอุปสงค์ อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ เชื่อมโยง และสนับสนุน บริบทของการแข่งขัน และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทัง้ ยังได้มกี ารประเมินและวิเคราะห์ ปั จจัยแห่งความสาเร็จในการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ขา้ ว ใน
กลุม่ จังหวัดพืน้ ทีท่ งั ้ สองนี้อกี ด้วย
ส่วนทีส่ อง เป็ นการนาเสนอ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รวมถึง
แผนปฏิบัติการที่จะด าเนินงาน ภายใต้ กลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ ได้นาเสนอรายละเอีย ดของโครงการแต่ ละโครงการ เช่น
โครงการการคัด เลือ กโรงนา และโรงสีดีเด่นโครงการการพัฒ นาการค้าผ่ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด ท า
ฐานข้อมูลของเครือข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะลิในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่ค วามเป็ นสากล โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ ในกลุ่มจังหวัด โครงการการจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจข้าวหอมมะลิ ในกลุ่มจังหวัด โครงการการส่งเสริมการตลาดของเครือข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะลิในกลุ่มคลัส
เตอร์ โครงการการเชื่อ มโยงเครือ ข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะลิกับเครือข่ ายข้าวในพื้นที่อ่ืนของประเทศไทย และ
ต่างประเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวหอมมะลิในกลุ่มจังหวัดกับเครือข่ายอื่นๆ เช่น เครือข่ายวิสาหกิจ
ท่องเทีย่ ว
เป็ นทีน่ ่าเสียดายว่า ไม่สามารถสืบค้นต้นตอแหล่งทีม่ า หรือหน่วยงานทีจ่ ดั ทาเอกสารทัง้ สองฉบับนี้ได้
จากการติดตาม ตรวจสอบยังไม่พบว่าได้มกี ารดาเนินงานตามเอกสารทัง้ สองฉบับแต่อย่างใด
นอกจากความพยายามในการทีจ่ ะดาเนินการจัดตัง้ กลุ่มคลัสเตอร์ขา้ ว ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปั จจุบนั ยัง
ปรากฏการรวมกลุ่ม เล็ก ๆ ในลักษณะของเครือข่าย เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว กระจายอยู่ในพื้นทีต่ ่างๆ เป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมกลุ่มเป็ นเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ หรือข้าวปลอดสารพิษ เช่น เครือข่าย
เกษตรกรปลูกข้าวอินทรียก์ ุดชุม จังหวัดยโสธร เครือข่ายข้าวอินทรีย์ จังหวัดสุรนิ ทร์ เครือข่ายข้าวปลอดสารพิษ
อาเภอนาเชือก น่าเสียคายที่ขอ้ มูลเรื่องราวเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเป็ นครือข่ายของกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว
ปลอดสารพิษ เหล่านี้ยงั ไม่มีผู้รวมรวมไว้เป็ นกิจจะลักษณะ หรือยังไม่เป็ นที่แพร่หลายมากนัก จึงไม่สามารถนามา
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เสนอในเอกสารฉบับนี้ได้ อย่างไรก็ดี ปรากฏการณ์ของการรวมกลุ่มในลักษณะเช่นนี้ น่าจะเป็ นรากฐานทีด่ ี สาหรับ
การพัฒนาการรวมกลุ่มให้เป็ นคลัสเตอรทีม่ คี วามสมบูรณ์ต่อไป

4.2 การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวในต่างประเทศ
การด าเนินงานเกี่ยวกับกลุ่มคลัสเตอร์ข้าวในต่ างประเทศ เท่าที่รวบรวมได้ เป็ นการด าเนินงานภายใต้การ
สนับสนุนของ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Industry Development Organization
: UNIDO) ซึ่งที่ปรากฏเป็ นเอกสาร เผยแพร่อย่างชัดเจนได้แก่ การดาเนินงานของ กลุ่มคลัสเตอร์ข้าว ลาร์กาน่ า
ปากีสถาน (Rice Cluster Larkana, Sindh–Pakistan)
เอกสาร ซึ่งเผยแพร่โดย UNIDO ชื่อ Diagnostic Study : Rice Cluster Larkana, Sindh – Pakistan ระบุว่า
คลัสเตอร์ขา้ วลาร์กาน่า ได้รเิ ริ่มดาเนินการในปี 2550 มีองค์กรหลักทีเ่ ข้าร่วมดาเนินการคือ สมาคมโรงสี ( SindhBaluchistan Rice Millers Association ) และหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมืองลาร์กาน่า ( Larkana Chamber
of Commerce & Industry ) และยังมีองค์กรทีเ่ ข้ามาสนับสนุนได้แก่ ผูน้ าเข้าเครื่องจักร ทีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ข้าว กลุ่มผูจ้ าหน่ายเครื่องจักร และชิ้นส่วนในท้องถิน่ รวมทัง้ สถาบันการเงินด้วย
การรวมกลุ่มคลัส เตอร์ข้า วลาร์กาน่ านี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลักในการพัฒ นาคุ ณภาพข้าวสาร ซึ่งถือ ว่า เป็ น
ประเด็นสาคัญค่อนข้างมากในอุตสาหกรรมข้าว เนื่องจากประเทศปากีสถานเป็ นผูส้ ่งออกข้าวทีส่ าคัญรายหนึ่ง แต่
ในปั จจุ บนั ข้าวบัส มาติ ซึ่งประเทศปากีสถานส่ งออกยังมีคุณภาพไม่เป็ นที่น่าพอใจนัก การให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพข้าวจะเห็นได้ชดั เจนจาก วิสยั ทัศน์ของคลัสเตอร์ขา้ วลาร์กาน่าทีร่ ะบุไว้ว่า “ Cluster would become centre
of high quality produces of miled rice in next three years.” นอกจากวัตถุประสงค์หลักของคลัสเตอร์ที่เน้นเรื่องของการ
พัฒ นาคุณภาพข้าวสารแล้ว ยังมีว ัตถุป ระสงค์ ในการลดต้ นทุ นของกระบวนการแปรรูป ข้าวเปลือ ก และต้นทุ น
ทางด้านการเงินอันเนื่องมาจากการส่งออกอีกด้วย
ข้อ มู ลล่าสุ ด เท่ าที่ร วบรวมได้ป รากฏว่า การด าเนินงานของคลัสเตอร์ ข้าวลาร์กาน่ า ได้ด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ ความพร้อมและศักยภาพ ในการริเริ่มดาเนินงานคลัสเตอร์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การ และโครงการต่าง ๆ ของคลัสเตอร์ทจี่ ะดาเนินการต่อไป
ในประเทศไนจีเรีย ภายใต้การสนับสนุ นของ UNIDO ได้มีการริเริม่ ดาเนินการคลัสเตอร์ขา้ ว โดยใช้ช่อื ว่า
“Ebonyi State Rice Cluster” ผู้ที่ เข้ามารวมกลุ่มในคลัสเตอร์น้ี ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตข้าว กลุ่มโรงสี และ
กลุ่มพ่อค้าข้าว ได้รบั การสนับสนุ นจาก หน่ วงราชการที่ก่ยี วข้อง และ UNIDO วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มเป็ น
Ebonyi State Rice Cluster เพื่อเพิม่ ปริมาณการผลผลิตข้าว ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และลด
ต้นทุนในการผลิต เพื่อดึงราคาจาหน่ายข้าวในประเทศมิให้สูงขึน้ เป็ นทีน่ ่าสนใจว่า การรวมกลุ่มเป็ นคลัสเตอร์กรณี
ของประเทศไรจีเรียนี้ มิได้มุ่งไปที่ การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เพิม่ ขึน้ ตามหลักการของแนวคิดคลัสเตอร์
แต่กลับมุ่งไปทีก่ ารเพิม่ ปริมาณผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ ในขณะเดียวกันพยายาม
ทีจ่ ะใช้แนวทางคลัสเตอร์ในการรักษาระดับราคาข้าวสารภายในประเทศมิให้สูงขึน้
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4.3 การประเมินศักยภาพ และความเป็ นไปได้สาหรับการรวมกลุ่มของคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้
ประเด็นคาถามทีส่ าคัญภายใต้หวั ข้อนี้ก็คอื มีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดที่คลัสเตอร์ กลุ่มข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้จะเกิด ขึ้น และสามารถขับเคลื่อนไปได้ในระยะยาว การวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ เพื่อประเมิน และตอบ
ประเด็นคาถามดังกล่าว
4.3.1 การเปรียบเทียบคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ ท่งุ กุลาร้องไห้กบั คลัสเตอร์อื่น
หากจะเปรียบเทีย บการรวมกลุ่มเป็ นคลัสเตอร์ข องสหกรณ์ การเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ กับการ
รวมกลุ่มเป็ นคลัสเตอร์ของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่อ่นื พบว่า ไม่สามารถเปรียบเที ยบได้ เนื่องจากการรวมกลุ่ม
เป็ นคลัสเตอร์ของสหกรณ์การเกษตร เป็ นลักษณะเฉพาะ ไม่มกี ารดาเนินการมาก่อน ไม่มีบทเรียนโดยตรงให้ศกึ ษา
เทียบเคียง อีกทัง้ กลุ่มองค์กรทีเ่ ข้ามาร่วมริเริม่ ในการจัดตัง้ ล้วนเป็ นสหกรณ์การเกษตร ซึ่ง โดยวัตถุประสงค์หลัก
แล้วเป็ นองค์กรไม่ประสงค์กาไร แตกต่างจากคลัสเตอร์อ่นื ๆ ที่ประสบผลสาเร็จ กลุ่มทีเ่ ข้ามาร่วมริเริม่ จัดตัง้ ล้วน
เป็ นองค์กรธุรกิจที่ประสงค์กาไร และประสบปั ญหาร่วมกัน ความต่างอีกประการหนึ่งก็คือ สหกรณ์การเกษตรมี
สมาชิกเป็ นเจ้าของร่ว มกัน ผู้ที่เข้ามามีส่ว นร่ว มในกระบวนการริเริ่มและขับเคลื่อนคลัส เตอร์ มีฐานะเป็ นตัว แทน
(ประธาน/กรรมการ) หรือลูกจ้าง (ฝ่ ายจัดการ) การตัดสินใจและการดาเนินการต่างๆ กระทาได้ไม่เต็มทีน่ ัก ในขณะที่
องค์กรธุรกิจ มีเจ้าของเป็ นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลชัดเจน กระบวนการตัดสินใจต่างๆ ในการขับเคลื่อนคลัสเตอร์จงึ ทา
ได้ง่ายและรวดเร็วกว่า
อย่างไรก็ดี ความแตกต่าง ดังกล่าวข้างต้น ก็มใิ ช่เป็ นอุปสรรคสาคัญทีท่ าให้คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลา เกิดขึน้ ไม่ได้ หากพิจารณา บทเรียนจาก ประสบการณ์ของคลัสเตอร์ต่างๆ ทีป่ ระสบความสาเร็จ แล้วนามา
เทียบเคียงกับสถานการณ์ของคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ก็อาจจะได้คาตอบทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้

4.3.2 การประเมิ นความเป็ นไปได้สาหรับการรวมกลุ่มของคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้
จากคู่มอื การพัฒนาคลัสเตอร์ จัดทาโดยสถาบันคีนัน แห่งเอเชีย ได้สรุปหลักสาคัญในการพัฒนาคลัส
เตอร์ให้ประสบความสาเร็จไว้ว่า มีหลักการสาคัญ 3 ประการ คือ
1) การมีเป้ าหมายร่วมกัน การเชื่อมโยงกัน และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
2) มีการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
3) การเชื่อมโยงหลายภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม
หากพิจารณาหลักการของความสาเร็จในการริเริม่ และขับเคลื่อนคลัสเตอร์ในข้อทีห่ นึ่ง เปรียบเทียบกับ
สถานการณ์ของการรวมกลุ่มของสหกรณ์การเกษตรในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็ นคลัสเตอร์ก็จะพบว่า มีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างมากทีเดียว เนื่องจาก
1) สหกรณ์สมาชิกที่เข้ามาร่วมก่อตัง้ คลัสเตอร์ต่างก็มีเป้ าหมายร่วมกันทีช่ ดั เจน คือ การทาให้สมาชิก
ของแต่ละสหกรณ์อยู่ดกี นิ ดี มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
2) ทุกสหกรณ์ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหาร จัดการองค์กรของตนเอง และ
เป้ าหมายร่ว มกันที่ สาคัญ อีกประการหนึ่งก็คือ ทุ กสหกรณ์ ต่ างก็ย อมรับว่ าไม่ ส ามารถที่จะอยู่ รอดได้โดยลาพัง
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ท่ามกลางสภาพการแข่งขันที่รุนแรง และความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ การรวมตัวกัน
ผนึกกาลังกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงเป็ นเป้ าหมาย เป็ นทางออกทีส่ หกรณ์สมาชิกคลัสเตอร์ เห็นพ้องต้องกัน
3) ในส่วนของการเชื่อมโยง และช่วยเหลือเกื้อกูลกันนัน้ สหกรณ์หลายแห่งทีเ่ ข้ามาร่วมในกระบวนการ
คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้น้ี ต่างก็มีการเชื่อมโยง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแล้ว มากพอสมควรในอดีต
หากแต่การเชื่อมโยงกันและกันนัน้ อาจจะไม่เป็ นทางการ ลักษณะของการเชื่อมโยงช่วยเหลือเกื้อกูลที่ดาเนินการกัน
มา เช่น การช่วยเหลือกันและกันในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน ในช่วงฤดูกาลชื้อข้าว การรับซื้อข้าวเปลือก การยืม
ข้าวเปลือก การช่วยเหลือกันในเรื่องของราคาปุ๋ ย การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนิน งานเป็ นต้น
4) ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในระยะเริ่มต้ นโครงการคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่ งกุลา
ร้องไห้ เพียง 4-5 เดือน คงไม่สามารถยืนยันได้ว่า ได้เกิดการเปลีย่ นแปลงในกระบวนทัศน์ ของผูท้ เี่ ข้ามามีส่วนร่วม
ในการริเริม่ และขับเคลื่อนคลัสเตอร์ นี้ การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ขึน้ อยู่กบั พืน้ ฐานทาง ทัศนคติ ค่านิยม ความ
เชื่อ รวมทัง้ ข้อมู ลข้อ เท็จจริงที่ได้รบั ซึ่งต้ องใช้เวลาพอสมควรเพื่อ ให้เกิด กระบวนการปรับเปลี่ย นกระบวนทัศน์
เพราะฉะนัน้ ประเด็นทีค่ วรพิจารณาในขณะนี้ก็คอื สมาชิกทีเ่ ข้ามาร่วมในกระบวนการริเริ่ม และขับเคลื่อนคลัสเตอร์น้ี
มีความพร้อมเพียงใดทีจ่ ะปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ทสี่ นับสนุนและตอบสนองต่อการพัฒนาคลัสเตอร์
การพิจารณาภูมิหลัง และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานร่วมกับสมาชิกที่เข้ามาร่วมกระบวนการริเริ่ม
คลัสเตอร์ พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ หรือเกือบทัง้ หมด มีความพร้อมทีจ่ ะเปิ ดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัง้ นี้
ด้วยเหตุผล สาม ประการคือ
ประการแรก ผูท้ ี่เข้ามาร่วมในกระบวนการคลัสเตอร์น้ี ล้วนแต่เป็ นบุคลากรรุ่นใหม่ของสหกรณ์
ต้องการแสวงหา แนวคิดและวิธีการใหม่ เพื่อนาไปปรับปรุงงานของสหกรณ์ให้ดี ขน้ึ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื บุคลากร
กลุ่มนี้มคี วามพร้อมและยอมรับความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
ประการทีส่ อง ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ ทีผ่ ่านมา แทบ
ไม่มกี ารต่อต้าน หรือกระแสการต่อต้านเลย สมาชิกทุกคนเข้าร่วมด้วยความยินดี อย่างกระตือรือร้น
ประการสุดท้าย ทีเ่ ริม่ ปรากฏให้เห็น อย่างชัดเจนขึน้ ทุกขณะก็คอื การเปลีย่ นแปลงในวัฒนธรรม
การทางาน เช่น การตรงต่อเวลา กระบวนการกลุ่มกาหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสมาชิก การทางานหนัก
เช่น ในการอบรมผูป้ ระสานงานคลัสเตอร์ (CDA) สมาชิกใช้เวลาในการทางาน 12–15 ชัวโมงต่
่
อวัน
จากเหตุผลทัง้ สามประการดังกล่าวข้างต้นนี้ คงจะช่วยให้มนใจได้
ั่
ว่า การปรับเปลี่ย นกระบวน
ทัศน์ของสมาชิกในกลุ่มคลัสเตอร์ คงจะเกิดขึน้ อย่างแน่นอน
โดยรวมแล้ว สามารถสรุปได้ว่า หากการดาเนินงานขับเคลื่อนคลัสเตอร์ เกิดขึ้นอย่างต่อ เนื่อง หมันสรุ
่ ป
บทเรียน และปรับปรุงอยู่เสนอๆ และผลที่บงั เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรมจะช่วยเป็ นแรงกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมันใน
่
แนวคิด และวิธกี ารทางานแบบคลัสเตอร์ เมื่อนัน้ กระบวนทัศน์ ทพี่ งึ ประสงค์ต่อการขับเคลื่อน คลัสเตอร์กจ็ ะค่อยๆ
เกิดขึน้ ในทีส่ ุด และสามารถกล่าวได้ว่า การรวมกลุ่มของสหกรณ์การเกษตรในพื้นทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็ นคลัสเตอร์ มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างมากทีเดียว
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4.4 การกาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิท่งุ กุลาร้องไห้
4.4.1 ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์ในระดับจุลภาค
จากข้อมูลประสบการณ์และบทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการดาเนินงานพัฒนาคลัสเตอร์ ทัง้ ในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ และจากเอกสาร คู่มือการพัฒ นาคลัสเตอร์ ที่จัดท าโดยสถาบันคีนัน แห่ ง เอเชีย นามาเป็ น ข้อ สรุ ป
เกี่ยวกับปั จจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์ ในระดับจุลภาคไว้ ดังนี้
1) คลัสเตอร์ที่เข้มแข็งและมีระดับการพัฒ นาสู ง มักเริ่มจากความต้ องการ และการรวมกลุ่มของ
ภาคเอกชน ของผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่ วยงานของรัฐควรเน้นที่บทบาทของผู้ส นับสนุ น ประสานงาน
ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
2) คลัสเตอร์ที่มีการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง และมีกิจกรรมอย่างต่ อเนื่อง มักจะเกิด จากการสังเคราะห์
ความคิด ปั ญหา และความต้องการร่วมกันของผูม้ สี ่วนได้เสีย มากกว่าประเด็นทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ
3) คลัสเตอร์ทผี่ มู้ สี ่วนได้เสียมีสว่ นร่วมในค่าใช้จ่ายดาเนินการต่าง ๆ จะสร้างพันธะผูกพัน และความ
มุ่งมันให้
่ กบั ผูม้ สี ่วนได้เสีย มากกว่าการสนับสนุนทางการเงินจากภายนอกแต่เพียงฝ่ ายเดียว
4) คลัสเตอร์ทสี่ ามารถสร้างผลประโยชน์ และความไว้วางใจให้กบั ผูม้ สี ่วนได้เสีย มักจะดาเนินการใน
รูปแบบของคณะบุคคลมากกว่าจะมีผนู้ าเพียงคนเดียว
5) ผูป้ ระสานงานพัฒนาคลัสเตอร์ (CDA) มีบทบาท และความสาคัญมากในฐานะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในระยะเริม่ การรวมกลุ่ม เพื่อทาหน้าทีส่ ร้างความเข้าใจ และความตระหนักให้กบั ผูม้ สี ่วนได้เสีย ประสาน
การประชุม บันทึกข้อตกลงการประชุม ช่วยหาข้อมูลและวิเคราะห์ ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยวางแผนปฏิบตั ิ
ประเมินผลการปฏิบตั ิ ฯลฯ
6) สถาบันการศึกษาวิจยั ที่เข้ามาร่วมดาเนินงาน ควรจะมีความสัมพันธ์ ความผูกพันกับคลัสเตอร์ใน
รูปขององค์กร/สถาบัน มากกว่าทีจ่ ะเป็ นในลักษณะเฉพาะบุคคล เพราะการพัฒนาคลัสเตอร์เป็ นการพัฒนาระยะยาว
ทีต่ ้องมีความต่อเนื่อง
7) ภาคเอกชนต้องมีบทบาทหลักในการพัฒนาคลัสเตอร์อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
และเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ร่วมกัน
8) การกาหนดเป้ าหมายและการประเมินผลสาเร็จ ( ระยะสัน้ ) ของคลัสเตอร์ต้องมาจากความต้องการ
และความพร้อมทีจ่ ะดาเนินการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียโดยส่วนใหญ่ มากกว่าจะเป็ นเป้ าหมายทีก่ าหนดจากผูน้ ากลุ่ม
หรือบุคคลภายนอก
4.4.2 ปั จจัยแห่ งความสาเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์บทเรียนจากการดาเนิ นงานคลัสเตอร์ของไทย
และต่างประเทศ
จากเอกสาร การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ : แนวคิ ด และแนวทางการพั ฒ นา ตี พิ ม พ์ โ ดยส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ระบุ ถึงปั จจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์ซ่ึง
ประมวลมาจากการด าเนิ น งานคลัส เตอร์ 6 กรณี ศึ ก ษา จากต่ างประเทศ รวมทัง้ การสรุ ป บทเรีย นจากการ
ดาเนินงานคลัสเตอร์ของประเทศไทยเอง สรุปปั จจัยแห่งความสาเร็จ ได้ดงั นี้
1) การมีความเข้าใจในทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ของผูท้ เี่ กี่ยวข้องในคลัสเตอร์ รวมทัง้ การร่วมกันกาหนด
และการยอมรับในกลยุทธ์ร่วม เพื่อทีจ่ ะสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์โดยรวม
2) การมีกลุ่มธุรกิจหลักทีเ่ ป็ นผูน้ าในการรวมกลุ่มของเครือข่ายวิสาหกิจ
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3) การมีป ฏิ ส ัม พัน ธ์ อ ย่ า งแน่ น แฟ้ นและยัง่ ยื น ระหว่ างธุ ร กิ จและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในคลัส เตอร์ ในการ
แลกเปลีย่ นความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้ การติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์
4) การมีผู้ ป ระสานความร่ ว มมือ และบริห ารจัด การความสัม พัน ธ์ ข องผู้ ที่เกี่ย วข้ อ งทุ กฝ่ ายที่ อ ยู่ ใน
คลัสเตอร์
5) การมีทปี่ รึกษาหรือผูท้ ที าหน้าทีอ่ านวยความสะดวก ในการรวมกลุ่มและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
6) การแสดงบทบาทหน้าที่ทเี่ หมาะสมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายในคลัสเตอร์ โดยภาครัฐทาหน้าที่เป็ น
ผูใ้ ห้การสนับสนุ นเชิงนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการแข่งขันของภาคเอกชน
ในขณะทีเ่ อกชนจะต้องมีบทบาทในการผลักดันเครือข่าย ไปสู่เป้ าหมายร่วมที่กาหนด ส่วนภาคสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจยั และพัฒนา และสถาบันเฉพาะทาง จะต้องเป็ นแกนหลักในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะ
ความรูข้ องบุคคลากรให้สนับสนุนการเติบโตของคลัสเตอร์
4.4.2 ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ ท่งุ กุลาร้องไห้
ปั จจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒ นาคลัสเตอร์ที่นาเสนอไว้ในหัวข้อข้างต้น เป็ นหลักการที่ประมวลมา
จากการดาเนินงานพัฒนาคลัสเตอร์ในหลายลักษณะ และหลายพืน้ ที่ ซึ่งแน่ นอนทีส่ ุด คลัสเตอร์ แต่ละแห่ง ก็มคี วาม
แตกต่างกันในหลายลักษณะ เช่น ประเภทของอุตสาหกรรม หรือสินค้า สภาพพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทาง
วัฒนธรรม รายละเอียดของระเบียบกฎหมาย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนโยบายรัฐบาล
หากจะนาหลักการที่ได้น าเสนอไว้ข้างต้นมาเป็ นข้อ สรุป ว่าเป็ น ปั จจั ยของความสาเร็จในการพัฒ นา
คลัส เตอร์ ข้าวหอมมะลิทุ่ งกุลาร้องไห้ คงไม่ ใช่เรื่อ งที่ง่ายนัก เพื่อ ให้เกิด ความชัดเจนมากขึ้น เกี่ย วกับปั จจัย ของ
ความสาเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์ขา้ วหอมะลิทุ่งกุลาร้องไห้น้ี จึงควรพิจารณาประเด็นต่างๆทีส่ าคัญ 5 ประการ คือ
1) ประการแรก ความสาเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ต้องการเห็นในระยะ
เริม่ ต้นนี้คอื อะไร คาตอบคงไม่ใช่ว่า กลุ่มคลัสเตอร์มคี วามสามารถในการแข่งขันเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็ น
เรื่องที่เป็ นไปไม่ได้ในระยะสัน้ คาตอบที่เป็ นไปได้มากทีส่ ุดก็คอื เมื่อเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอม
มะลิทุ่ งกุ ลาร้อ งไห้ ที่ส นับสนุ นโดยกรมส่ งเสริมสหกรณ์ แล้ว กลุ่ มคลัส เตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่ งกุ ลาร้อ งไห้ส ามารถ
ขับเคลื่อ นได้ ด้ว ยตนเอง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการบริห ารจัด การภายในคลัส เตอร์ การจัด กิ จกรรมโดยสมาชิ ก
ภายในคลัสเตอร์เอง การแสวงหาความรู้ การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับการสนับสนุน ฯลฯ หาก
ปรากกฎการณ์เช่นนี้เกิดขึน้ น่าจะเรียกได้ว่าการพัฒนาคลัสเตอร์ประสบความสาเร็จในระยะก่อตัง้ และเริม่ ต้น
2) ประการที่สอง เพื่อให้เกิดผลสาเร็จทีก่ ล่าวไว้ในประการแรก ความต่อเนื่อง และความจริงจังในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ ผูป้ ระสานงานคลัสเตอร์ (CDA ) และ คณะทีป่ รึกษา จะต้อง
ผนึกกกาลังท างานร่วมกันอย่ างเต็มที่ แ ละจริงใจ ควรมีกิจกรรมในการพัฒ นาคลัสเตอร์ อย่ างสม่ าเสมอทุกเดือ น
การเชื่อมโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกภายในคลัสเตอร์ควรเป็ นไปอย่างสม่าเสมอ
3) ประการทีส่ าม ภาครัฐ และหน่วยราชการทีเ่ กี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาท โดยการให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคลัสเตอร์และให้การสนับสนุ นอย่างต่อเนื่อง การผสมผสานกิจกรรมของหน่ วยงานภาครัฐต่างๆ ทีเ่ ข้ามา
สนับสนุ นจะต้อ งมีความสอดคล้อ งกัน หน่ วยงานปฏิบัติในพื้นที่ ที่มีห น้าที่ส นับสนุ นโดยตรงไม่ว่ าจะเป็ นสหกรณ์
จังหวัด สหกรณ์อาเภอ อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จงั หวัด จะต้องให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชดิ
4) ประการที่ส่ี กระบวนการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ สรุป บทเรีย น จากประสบการณ์ ในการขับเคลื่อ น
คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จะต้องดาเนินการเป็ นประจา บทเรียนต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จะต้องมีการบันทึก
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และเผยแพร่ ให้ ส มาชิ กคลัส เตอร์ ได้ ร ับทราบ ในขณะเดี ย วกัน ก็ต้ อ งมีก ารปรับ ปรุ ง สิ่งที่ พ บจากบทเรีย น ให้
พัฒนาการทางานให้ดขี น้ึ
5) ประการที่ห้า การปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมในการทางานให้เป็ นการทางานในลักษณะคลัสเตอร์ เช่น
การทางานเป็ นทีม การระดมสมองเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดร่วมกัน ในรูปแบบต่างๆ การ
ใช้เทคนิคต่างๆ ทางด้านการบริหารจัดการ เข้ามาช่วยในการปฏิบตั งิ านเป็ นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้จะต้อง
ดาเนินการในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป แต่จะต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องสร้างวัฒนธรรมการ
ทางานแบบคลัสเตอร์ ควบคู่ไปกับการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นจริง

4.5 รูปแบบที่เป็ นไปได้ในการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิท่งุ กุลาร้องไห้
จากการศึกษาตัวอย่างคลัสเตอร์ขา้ วอื่นๆ ภายในประเทศ และต่างประเทศและการประเมินศักยภาพในการ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์ รวมไปถึงการกาหนดปั จจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์ คณะทีป่ รึกษาจึงได้กาหนด
รูปแบบการรวมกลุ่มที่เป็ นไปได้เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคลัสเตอร์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
4.5.1 รูปแบบการรวมกลุ่มในแนวนอน
องค์ ป ระกอบที่ส าคัญ ของรูป แบบนี้ คือ การรวมกลุ่ มคลัสเตอร์ เน้นเฉพาะวิส าหกิจในแนวนอน คือ
สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ทัง้ 20 แห่ง เพื่อเป็ นแกนนาในการขับเคลื่อ นคลัสเตอร์ เหตุผลที่สนับสนุ น
ความเป็ นไปได้ของการรวมกลุ่มในรูปแบบนี้คอื สหกรณ์การเกษตรทัง้ 20 แห่ง มีเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์ ดังนัน้ สหกรณ์ทงั ้ หมดจึงสามารถรวบรวมข้าวเปลือกได้ในปริมาณมาก เพื่อป้ อนให้แก่สหกรณ์
การเกษตรที่มโี รงสี เพื่อผลิตและจาหน่ายข้าวสารในตราของคลัสเตอร์ ซึ่งจะสามารถแข่งขันกับโรงสีเอกชนในพืน้ ที่
ได้ โดยมีสถาบันการศึกษาหลัก คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราขชภัฏร้อยเอ็ด
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สนับสนุ นการให้ความรู้ในทุกๆด้าน รวมทัง้ พัฒนาทักษะในการพัฒนาคลัสเตอร์
มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ ในการดาเนินโครงการต่างๆ รูปแบบนี้ แสดงดังภาพที่ 4-1
ข้อดี ในการรวมกลุ่มในรูปแบบนี้คือ สหกรณ์ทมี่ ารวมกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่อง
มีเป้ าหมายร่ว มกันคือ การช่ว ยเหลือ พัฒ นาเกษตรกรไทย และการจัด กระบวนการให้เกิด การรวมกลุ่ มและการ
ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ในการทางานร่วมกันทาให้เกิดการรวมตัวอย่างเข้มแข็งได้รวดเร็ว
ข้อเสีย ในการรวมในรูปแบบนี้ คือ ขาดการเชื่อมโยงจากหลายภาคส่วนที่มีความรูค้ วามชานาญ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภาพและนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีการผลิตข้าว และ
อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร เป็ นต้น
4.5.2 รูปแบบการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้ แนวตัง้ และแนวนอนโดยมีสหกรณ์การเกษตรเป็ นแกนนา
องค์ป ระกอบที่สาคัญของรูปแบบนี้ คือ เป็ นการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้ ในแนวตัง้ และแนวนอน ตลอด
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้า และปลายน้า โดยอุตสาหกรรมกลางน้ า มีสหกรณ์การเกษตรภายใต้คลัสเตอร์ทุ่งกุลา
ร้องไห้ ทัง้ 20 แห่ง เป็ นแกนนาในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมต้นน้า มีกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิ ศูนย์เพาะพันธ์ขา้ วชุมชน และวิสาหกิจจาหน่ ายเทคโนโลยีการผลิต และอุตสาหกรรมปลายน้ามี
วิสาหกิจทีจ่ าหน่ายข้าวสาร และวิสาหกิจทีแ่ ปรรูปข้าวสาร เหตุผลทีส่ นับสนุนความเป็ นไปได้คอื สหกรณ์การเกษตร
มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ดังนัน้ สหกรณ์ทงั ้ หมดจึงสามารถรวบรวมข้าวเปลือกได้ใน
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ปริมาณมาก เพื่อป้ อนให้แก่สหกรณ์การเกษตรที่มโี รงสี เพื่อผลิตและจาหน่ายข้าวสารในตราของคลัสเตอร์ หรือตรา
ของแต่ละสหกรณ์ ซึ่งจะสามารถแข่งขันกับโรงสีเอกชนในพืน้ ที่ได้ และสามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิต
ข้าวหอมมะลิ ศูนย์เพาะพันธ์ขา้ วชุมชน วิสาหกิจที่จาหน่ายปั จจัย การผลิต และวิสาหกิจทีจ่ าหน่ายข้าวสาร ที่เคยทา
ธุ ร กิ จ ร่ ว มกัน มาก่ อ น โดยมี ส ถาบัน การศึ ก ษาหลัก คื อ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สนับสนุ นการให้ ความรู้ในทุกๆด้าน รวมทัง้ พัฒนา
ทักษะในการพัฒนาคลัสเตอร์ มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ ในการดาเนินโครงการต่างๆ รูปแบบนี้ แสดง
ดังภาพที่ 4-2
ข้อดี ในการรวมกลุ่มในรูปแบบนี้ คือ มีสหกรณ์การเกษตรทีเ่ ข้าร่วมโครงการทัง้ 20 แห่ง เป็ นแกนนา
นอกจากนี้มียงั กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ศูนย์เพาะพันธ์ข้าวชุมชน วิสาหกิจที่จาหน่ ายปั จจัยการผลิตและ
วิส าหกิจที่ จาหน่ ายข้าวสาร เข้าร่ ว มกลุ่ มและมีการจัด กระบวนการที่ จะท าให้เกิด การท างานร่ ว มกัน โดยต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ กรอบความคิด ในการส่งมอบวัต ถุ ดิบที่มีคุณ ภาพ และมีป ริมาณที่ เพีย งพอ เพื่อ สร้า ง
มูลค่าเพิ่มภายในสายโซ่อุ ปทาน โดยมีการกาหนดเป้ าหมายในทางานร่วมกัน ทาให้เกิด การรวมตัวอย่างเข้มแข็ง
ตลอดสายโซ่อุปทาน
ข้อเสีย ในการรวมกลุ่มในรูปแบบนี้ คือ การจัดกระบวนการทีจ่ ะทาให้เกิดการทางานร่วมกัน พร้อมการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และเปลี่ย นกรอบความคิด ไปสู่การท างานในรูป แบบใหม่ ซึ่ งอาจท าได้ยาก เนื่อ งจาก
วิสาหกิจต่างๆทีอ่ ยู่ในสายโซ่อุปทานมีความแตกต่างกัน ทัง้ ความรู้ การศึกษา ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ และ
ทีส่ าคัญคือความแตกต่างทางความคิดในมุมมองผลตอบแทนในการรวมกลุ่ม
4.5.3 รูปแบบการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้ แนวตัง้ และแนวนอนโดยมีสหกรณ์การเกษตรและโรงสีเอกชน
เป็ นแกนนา
องค์ป ระกอบที่สาคัญของรูปแบบนี้ คือ เป็ นการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้ ในแนวตัง้ และแนวนอน ตลอด
อุ ต สาหกรรมต้ นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยอุ ต สาหกรรมกลางน้ า มี ส หกรณ์ ก ารเกษตรภายใต้ คลัส เตอร์
ทุ่งกุลาร้องไห้ ทัง้ 20 แห่ง และโรงสีเอกชน เป็ นแกนนาในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรม
ต้นน้า มีกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิ ศูนย์เพาะพันธ์ข้าวชุมชน และวิสาหกิจจาหน่ายเทคโนโลยีการผลิต และ
อุตสาหกรรมปลายน้ามีวสิ าหกิจทีจ่ าหน่ายข้าวสาร และวิสาหกิจทีแ่ ปรรูปข้าวสาร เหตุผลทีส่ นับสนุนความเป็ นไปได้
คือ สหกรณ์การเกษตรมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ดังนัน้ สหกรณ์ทงั ้ หมดจึงสามารถ
รวบรวมข้าวเปลือกได้ในปริมาณมาก เพื่อป้ อนให้แก่ สหกรณ์การเกษตรที่มีโรงสี เพื่อผลิตและจาหน่ ายข้าวสารใน
ตราของคลัสเตอร์ หรือตราของแต่ละสหกรณ์ ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงธุกริจกับโรงสีเอกชนในพื้นที่ และ เชื่อมโยงไป
ยังกลุ่มเกษตรกรผู้ผ ลิตข้าวหอมมะลิ ศูนย์เพาะพันธ์ข้าวชุมชน วิสาหกิจที่จาหน่ ายปั จจัยการผลิต และวิสาหกิจที่
จาหน่ายข้าวสาร ที่เคยทาธุกจิ ร่วมกันมาก่อน โดยมีสถาบันการศึกษาหลัก คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สนับสนุนการให้ความรู้ในทุกๆ ด้าน
รวมทัง้ พัฒนาทักษะในการพัฒนาคลัสเตอร์ มี หน่ วยงานภาครัฐสนับสนุ นงบประมาณ ในการดาเนินโครงการต่างๆ
รูปแบบนี้ แสดงดังภาพที่ 4-3
ข้อดี ในการรวมในรูปแบบหรือโครงสร้างรวมกลุม่ วิสาหกิจผสมในแนวตัง้ และแนวนอน คือการรวมกลุ่ม
รูปแบบนี้มี สหกรณ์การเกษตรภายในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ทัง้ 20 แห่งและโรงสีเอกชน เป็ นแกนนา นอกจากนี้มยี งั
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิ ศูนย์เพาะพันธ์ขา้ วชุมชน วิสาหกิจทีจ่ าหน่ายปั จจัยการผลิตและวิสาหกิจทีจ่ าหน่าย
ข้าวสาร เข้าร่วมกลุ่มและมีการจัดกระบวนการที่จะทาให้เกิดการทางานร่วมกัน โดยต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

กรอบความคิดในการส่งมอบวัตถุดบิ ทีม่ ีคุณภาพ และมีปริมาณทีเ่ พียงพอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ภายในสายโซ่อุปทาน
โดยมีการกาหนดเป้ าหมายในทางานร่วมกัน ทาให้เกิดการรวมตัวอย่างเข้มแข็งตลอดสายโซ่อุปทานครบทุกภาคส่วน
ของคลัสเตอร์
ข้อเสีย ในการรวมกลุ่มในรูปแบบนี้ คือ การจัดกระบวนการทีจ่ ะทาให้เกิดการทางานร่วมกัน พร้อมการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และเปลี่ย นกรอบความคิด ไปสู่การท างานในรู ป แบบใหม่ ซึ่งอาจท าได้ยาก เนื่อ งจาก
วิสาหกิจต่างๆ ทีอ่ ยู่ในสายโซ่อุปทานมีความแตกต่างกัน ทัง้ ความรู้ การศึกษา ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ และ
ทีส่ าคัญคือความแตกต่างทางความคิดในมุมมองผลตอบแทนในการรวมกลุ่ม การค้าข้าวมีการแข่งขันสูงระหว่างโรงสี
เอกชนกับสหกรณ์
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
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ภาพที่ 4.1 รูปแบบการรวมกลุ่มในแนวนอน
ม.ขอนแก่น

สหกรณ์
การเกษตร 20
สหกรณ์

ม.มหาสารคาม

สถาบันการศึกษา

โครงการพัฒนาคลัสเตอร์
(Cluster)กลุ่มข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้

เกษตรกร/
ชาวนา

ช่องทางการจัด
จาหน่ าย

หน่ วยงานภาครัฐ/เอกชน
สถาบัน
การเงิน

สหกรณ์จงั หวัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ธ.ก.ส.

อุตสาหกรรมต้นน้า
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สานักงานเกษตรจังหวัด

อุตสาหกรรมกลางน้า

อุตสาหกรรมจังหวัด

อุตสาหกรรมปลายน้า
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ภาพที่ 4.2 รูปแบบการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้ แนวตัง้ และแนวนอนโดยมีสหกรณ์การเกษตรเป็ นแกนนา
ม.ขอนแก่น

ผู้ประกอบการขนส่ง

ม.มหาสารคาม

ราชภัฎร้อยเอ็ด

บริษัทน้ามันรา
ข้าวสุรินทร์

ราชภัฎศรีสะเกษ

วิทยาลัยเกษตร

โรงสีข้าว

พื้นที่ปลูกข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว
ผู้จาหน่ ายวัสดุ/อุปกรณ์
การเกษตร
โรงงานกระสอบ/
บรรจุภณ
ั ฑ์

สถาบันการศึกษา

สหกรณ์
การเกษตร 20
สหกรณ์

ศูนย์ข้าวชุมชน

โรงงานผลิต
อาหารสัตว์
โรงงาน
แปรรูป

โครงการพัฒนาคลัสเตอร์
(Cluster)กลุ่มข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้

เกษตรกร/
ชาวนา

โรงงานผลิตเส้น
ก๋วยเตี๋ยว
โรงงานแปรรูป
อาหาร

โรงงานผลิต
ขนมจีน
โรงงาน
เครื่องสาอาง

โรงงานเครื่องดื่ม
โรงงานไฟฟ้ าพลัง
แกลบ

ผู้จาหน่ ายปุ๋ย
ปุ๋ย ชีวภาพ

ช่องทางการจัด
จาหน่ าย

หน่ วยงานภาครัฐ/เอกชน
สถาบัน
การเงิน

ธนาคารพาณิ ชย์
ออมสิ น
อุตสาหกรรมต้นน้า
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สหกรณ์ร้านค้า
ม. ขอนแก่น

แม็กโคร
พัฒนาที่ดินจังหวัด

ธ.ก.ส.
SME Bank

BIG C

กรมส่งเสริมการส่งออก
กรมการค้าภายใน/ต่างประเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัด

พาณิ ชย์จงั หวัด
สหกรณ์จงั หวัด

ชลประทานจังหวัด

อุตสาหกรรมจังหวัด
อุตสาหกรรมกลางน้า

LOTUS

ศูนย์วิจยั ข้าว
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หอการค้า

กรมการข้าว

เครือข่ายสหกรณ์
ภูมิภาคอื่นๆ

โรงแรม
ร้านค้าปลีก
อุตสาหกรรมปลายน้า
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ภาพที่ 4.3 รูปแบบการรวมกลุ่มแบบผสมทัง้ แนวตัง้ และแนวนอนโดยมีสหกรณ์การเกษตรและโรงสีเอกชนเป็ นแกนนา
ม.ขอนแก่น

ผู้ประกอบการขนส่ง

ม.มหาสารคาม

ราชภัฎร้อยเอ็ด

ราชภัฎศรีสะเกษ

วิทยาลัยเกษตร
พื้นที่ปลูกข้าว

สหกรณ์การเกษตร
20 สหกรณ์

ศูนย์ข้าวชุมชน
ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว
ผู้จาหน่ ายวัสดุ/อุปกรณ์
การเกษตร
โรงงานกระสอบ/
บรรจุภณ
ั ฑ์

โรงสีข้าว

สถาบันการศึกษา

โรงงานผลิต
อาหารสัตว์

โรงสีเอกชน

โรงงาน
แปรรูป

โครงการพัฒนาคลัสเตอร์
(Cluster)กลุ่มข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้

เกษตรกร/
ชาวนา

บริษัทน้ามันรา
ข้าวสุรินทร์

โรงงานผลิตเส้น
ก๋วยเตี๋ยว
โรงงานแปรรูป
อาหาร

โรงงานผลิต
ขนมจีน
โรงงาน
เครื่องสาอาง

โรงงานเครื่องดื่ม
โรงงานไฟฟ้ าพลัง
แกลบ

ผู้จาหน่ ายปุ๋ย
ปุ๋ย ชีวภาพ

ช่องทางการจัด
จาหน่ าย

หน่ วยงานภาครัฐ/เอกชน
สถาบัน
การเงิน

ธนาคารพาณิ ชย์
ออมสิ น
อุตสาหกรรมต้นน้า
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สหกรณ์ร้านค้า
ม. ขอนแก่น

แม็กโคร
พัฒนาที่ดินจังหวัด

ธ.ก.ส.
SME Bank

BIG C

กรมส่งเสริมการส่งออก
กรมการค้าภายใน/ต่างประเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัด

พาณิ ชย์จงั หวัด
สหกรณ์จงั หวัด

ชลประทานจังหวัด

อุตสาหกรรมจังหวัด
อุตสาหกรรมกลางน้า

LOTUS

ศูนย์วิจยั ข้าว
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หอการค้า

กรมการข้าว

เครือข่ายสหกรณ์
ภูมิภาคอื่นๆ

โรงแรม
ร้านค้าปลีก
อุตสาหกรรมปลายน้า

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ภาคผนวกที่ 1
- แบบสัมภาษณ์เพื่อการประเมินศักยภาพคลัสเตอร์
- แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ
ดาเนินงาน
- แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความตระหนัก
ในการพัฒนาคลัสเตอร์ ความพอใจในแนวคิดคลัสเตอร์ การยอมรับ
การมีส่วนร่วม ความพร้อมและความตัง้ ใจในการพัฒนาคลัสเตอร์
- แบบสอบถามเพื่อการประเมินปัจจัยแวดล้อม และศักยภาพในการแข่งขัน
ของคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
- แบบสอบถามการรับรูแ้ ละความตัง้ ใจสนับสนุนคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ของหน่วยงานราชการ/สถาบันการศึกษา/สถาบันการเงิน/
องค์กรเอกชนทีเ่ กี่ยวข้อง
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิ ท่งุ กุลาร้องไห้
แบบสัมภาณ์ การจัดเตรียมข้อมูลในการวิ เคราะห์ศกั ยภาพของสหกรณ์เพื่อการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ชื่อสหกรณ์...............................................................................................................................................................
ที่อยู่.........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร.............................................. อีเมล์........................................
ผู้ให้ข้อมูล คือ........................................................................................................................................................
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รบั มอบหมายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดาเนินการ
“โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกิดเครือข่าย
รูปแบบ“คลัสเตอร์” ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain) ตัง้ แต่
การผลิต การตลาด จนกระทังถึ
่ งมือผูบ้ ริโภค รวมทัง้ หน่วยงาน ทีเ่ กี่ยวข้องอื่นๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน สร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันของสถาบันเกษตรกรสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้สูงสุด เพื่อให้การดาเนิน
โครงการดังกล่าวเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อกิจ การของสหกรณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทีค่ ณะทีป่ รึกษาจะได้ดาเนินการสารวจข้อมูลภาคสนามตามแบบสัมภาษณ์ทมี่ รี ายละเอียดตาม
หัวข้อดังนี้ และคณะทีป่ รึกษาใคร่ขอขอบคุณในการให้ความอนุ เคราะห์จากท่านในครัง้ นี้ มา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกิ จการ
คาถามดังต่อไปนี้จะเป็ นการประเมินศักยภาพการบริหารของสหกรณ์รวมถึงการประเมิน ปั จจัยด้านบวกหรือ
จุดแข็งและปั จจัยด้านลบหรือจุดอ่อนทีม่ ผี ลต่อการดาเนินงานสหกรณ์ทผี่ ่านมา และขอความกรุณาจัดเตรียมข้อมูลและ
รายละเอียดตามหัวข้อดังนี้
1. ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์การก่อตัง้ กิจการ
2. จานวนสมาชิกเมื่อเริ่มกิจการและจานวนในปั จจุบนั
3. แผนผังโครงสร้างองค์กร
4. อัตรากาลังพนักงานในปั จจุบนั และจุดเด่นและจุดด้วยด้านการทางานของพนักงาน
5. ประวัตกิ ารฝึกอบรมพนักงาน
6. ประวัตผิ จู้ ดั การสหกรณ์และจุดเด่นด้านการบริหาร
7. รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์และจุดเด่นด้านการบริหาร
8. แผนงานหรือโครงการในอดีต ย้อนหลัง 3 ปี
9. แผนงานและเป้ าหมายการดาเนินงานในอนาคต
10. ปั จจัยด้านบวกหรือจุดแข็งทีท
่ าให้สหกรณ์ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
11. ปั จจัยด้านลบหรือจุดอ่อนทีท
่ าให้สหกรณ์ประสบความล้มเหลวในการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
12. ผลการดาเนินของแต่ละประเภทของธุรกิจในปั จจุบนั และ 3 ปี ยอ้ นหลัง ( ประเภทธุรกิจขึน้ อยู่กบ
ั แต่ละสหกรณ์)
ประเภทธุรกิจ
รายได้รวมต่อปี (บาท)
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
หมายเหตุ
ธุรกิจการให้สนิ เชื่อ
ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก
ธุรกิจการจัดหาสินค้ามา
จาหน่าย
ธุรกิจการแปรรูป
ธุรกิจจาหน่ายน้ามัน
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ธุรกิจอื่นๆ
13. จานวนและมูลค่าสินทรัพย์ปัจจุบนั เทียบกับปี 2547 (ภายในระยะเวลา 5 ปี มีการลงทุนในสินทรัพย์ทกี่ ่อให้เกิด
รายได้)
รายการสินทรัพย์
ปั จจุบนั
ปี 2547
จานวน(หน่วย)
มูลค่า(บาท)
จานวน(หน่วย)
มูลค่า(บาท)
1.ทีด่ นิ
2.อาคารสานักงาน
3.ฉางข้าว
4.ขนาดลานตากข้าว
5.โรงสีขา้ ว(ระบุขนาด)
6.รถตักข้าว
7.รถบรรทุกสิบล้อ
8.รถบรรทุกหกล้อ
9.รถบรรทุกสีล่ ้อ
10.โรงคัดแยก
11.ปั ้มน้ ามัน(สินทรัพย์รวม)
12.ตราชังใหญ่
่
13.เครื่องตรวจสอบข้าว
14.เครื่องยนต์อ่นื ๆ(ระบุชนิด)
15.เครื่องจักรอื่นๆ(ระบุชนิด)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิ ต การจัดซื้อปัจจัยการผลิ ต การตลาดและการเชื่อมโยงคลัสเตอร์
คาถามดังต่อไปนี้จะเป็ นการประเมินศักยภาพการผลิต การตลาดและการเชื่อมโยงความร่วมมือกับสหกรณ์
หรือสถาบันหรือกลุ่มเกษตรกรอื่นๆทัง้ ทีเ่ ป็ นของภาครัฐ ภาคเอกชน ของสหกรณ์ทมี่ ผี ลต่อการสนับสนุน การดาเนินงาน
สหกรณ์ทผี่ ่านมา และขอความกรุณาจัดเตรียมข้อมุลและรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้
14.รายการคาถามดังตารางนี้ให้ระบุตวั เลขภายในช่องว่างดังต่อไปนี้
รายการคาถาม
จานวน
มูลค่า
จานวนข้าวเปลือกหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ทเี่ ป็ นทีต่ งั ้ ของสหกรณ์
รวมทัง้ หมดต่อปี
จานวนข้าวเปลือกหอมมะลิทสี่ หกรณ์รบั ซื้อได้ต่อปี
จานวนข้าวเปลือกหอมมะลิทสี่ หกรณ์สามารถรับซื้อได้สูงสุดต่อปี
จานวนข้าวเปลือกหอมมะลิทสี่ หกรณ์ร บั ซื้อรวมทัง้ หมดต่อปี นอกเขตทุ่ง
กุลาร้องไห้
จานวนกลุ่มเกษตรกรทีป่ ลูกข้าวหอมมะลิทเี่ ป็ นสมาชิกของสหกรณ์ใน
เขตทุ่งกุลาร้องไห้
จานวนสมาชิกของสหกรณ์ทมี่ าขายข้าวเปลือกให้สหกรณ์
จานวนสมาชิกของสหกรณ์ทมี่ าซื้อปุ๋ ยจากสหกรณ์
การจาหน่ายปุ๋ ยต่อปี (หน่อยเป็ นกระสอบ)
การจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ต่อปี (หน่อยเป็ นกิโลกรัม)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ข้าวเปลือกในฉางทีเ่ ก็บสูงสุดในฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

รายชื่อและการติดต่อของประธานกลุ่มเกษตรกรทีป่ ลูกข้าวทีเ่ ป็ นสมาชิกของสหกรณ์
รายชื่อร้านค้าหรือบริษทั ทีจ่ าหน่ ายปั จจัยการผลิตทุกชนิดให้สหกรณ์
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเพาะปลูกข้าวในพืน้ ที่
ลูกค้ามีขอ้ เสนอแนะอย่างไรในการปรับปรุงการดาเนินการรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์
กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้าเป็ นอย่างไร
รายชื่อคู่แข่งในการดาเนินการรับซื้อข้าวเปลือกในพืน้ ทีข่ องการดาเนินงานของสหกรณ์
สภาพการแข่งขันในการดาเนินการรับซื้อข้าวเปลือกเป็ นอย่างไร
ราคาจาหน่ายส่งและปลีกข้าวสารเป็ นเท่าใด
สภาพการแข่งขันในการจาหน่ ายข้าวสารในพืน้ ทีข่ องการดาเนินงานของสหกรณ์เป็ นอย่างไร
กระแสการเรียกร้องของผูบ้ ริโภคข้าวสารหอมมะลิในพืน้ ทีข่ องการดาเนินงานของสหกรณ์เป็ นอย่างไร
ช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางใด
ความตระหนักและทัศนคติในการร่วมมือกันภายในกลุ่มสหกรณ์เป็ นอย่างไร
มีการสนับสนุนของสถาบันอื่นๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือไม่อย่างไร
มีความร่วมมือกันภายในกลุ่มสหกรณ์หรือคลัสเตอร์อ่นื หรือไม่อย่างไร
ภายในกลุ่มสหกรณ์มีความสามารถในการบริหารจัดการร่วมกันหรือคลัสเตอร์อ่นื อย่างไร
มีความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรมนุ ษย์ภายในกลุ่มสหกรณ์หรือคลัสเตอร์อ่นื หรือไม่อย่างไร
มีความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในกลุ่มสหกรณ์หรือคลัสเตอร์อ่ืนหรือไม่
อย่างไร
มีความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่มสหกรณ์หรือคลัสเตอร์อ่นื
หรือไม่อย่างไร
มีความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาของโครงสร้างพืน้ ฐานเช่น คลังสินค้าและตลาดกลางการขนส่ง
และศูนย์การกระจายสินค้า หรืออื่นๆภายในกลุ่มสหกรณ์หรือคลัสเตอร์อ่นื หรือไม่อย่างไร
มีความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านงานศึกษาวิจยั ทีจ่ ะผลักดันการสร้างนวัตกรรมภายในกลุ่มสหกรณ์หรือ
คลัสเตอร์อ่นื หรือไม่อย่างไร
มีความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านการอาศัยภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ
ภายในกลุ่มสหกรณ์หรือคลัสเตอร์อ่นื หรือไม่อย่างไร
มีความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านความเพียงพอของวัตถุดบิ และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดบิ
ภายในกลุ่มสหกรณ์หรือคลัสเตอร์อ่นื หรือไม่อย่างไร
กลไกในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคข้าวสารเป็ นอย่างไร
สหกรณ์/กลุ่มสถาบัน/กลุ่มเกษตรทีม่ ธี ุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกันและต้องการจะให้เข้ามาร่วมเป็ นคลัสเตอร์

ลงชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล

........................................................................................
(..........................................................................)
วันที่ เดือน
พ.ศ.
ลงชื่อผูร้ บั รองการให้ขอ้ มูล ........................................................................................
(..........................................................................)
วันที่ เดือน
พ.ศ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

แบบสัมภาษณ์ เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการดาเนิ นงาน
โครงการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้
สาหรับสหกรณ์การเกษตรที่ร่วมโครงการ
ชื่อสหกรณ์..................................................................จากัด
ทีอ่ ยู่.........................................................................................................................................................
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล.........................................................................ตาแหน่ง............................................................
วันทีใ่ ห้ขอ้ มูล.........................................................................................
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั ญหาการดาเนินงานของสหกรณ์ในปั จจุบนั และความคาดหวังในการพัฒนาการ
ประกอบการจากการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปั ญหา การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งเป็ นผลจากการ
รวมกลุ่ม
คลัสเตอร์
ส่วนที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหาการดาเนิ นงานของสหกรณ์ในปัจจุบนั และความคาดหวังในการพัฒนาการ
ประกอบการจากการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
1. ปั ญหา และสาเหตุสาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อผลประกอบการธุรกิจด้านสินเชื่อ ทีต่ อ้ งการได้รบั การปรับปรุง
แก้ไข
ปัญหา

สาเหตุ

ระดับความสาคัญ

2. ปั ญหาและสาเหตุสาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อผลประกอบการธุรกิจด้านจัดหาปั จจัยการผลิต ทีต่ ้องการได้รบั การ
ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาเหตุ

ระดับความสาคัญ
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

3. ปั ญหาและสาเหตุสาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อผลประกอบการธุรกิจต่อธุรกิจด้านรวบรวมข้าวเปลือก และจาหน่าย
ข้าวสาร ทีต่ ้องการให้ปรับปรุงแก้ไข
ประเภท

ปัญหา

สาเหตุ

ระดับ
ความสาคัญ

ข้าวเปลือก

ข้าวสาร

4. ปั ญหาและสาเหตุสาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของสหกรณ์ ทีค่ าดหวังว่าต้องการได้รบั
การปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาเหตุ

ระดับความสาคัญ

3-128

รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ส่วนที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา การปรับปรุงพัฒนาการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ซึ่งเป็ นผล
จากการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
5. จากการรวมกลุ่มเป็ นคลัสเตอร์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สหกรณ์ของท่านมีเป้ าหมายในเรือ่ งต่างๆ
ต่อไปนี้อย่างไร ภายใน 1 ปี ขา้ งหน้า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 และมีแนวทาง/วิธกี ารเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
อย่างไร
ขอบเขตผลลัพธ์
ของความสาเร็จ

ผลประกอบการ
โดยรวมของ
สหกรณ์
ผลประกอบการ
ธุรกิจด้านสินเชื่อ

ดัชนี ชีวดั ความสาเร็จ
(KPI)

1. กาไรสุทธิโดยรวม
2. จานวนสมาชิก

1. มูลค่าสินเชื่อทัง้ ปี
2. ต้นทุนของเงินทุน
3. หนี้คา้ งชาระ
4. หนี้สงสัยจะสูญ
5. หนี้สูญ
6. มูลค่าสินเชื่อในผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลประกอบการ 1. มูลค่าการจาหน่ายปั จจัยการ
ธุรกิจด้านจัดหา ผลิต
ปั จจัยการผลิต
2. ต้นทุนต่อหน่วยของปั จจัยการ
ผลิต
3. ค่าใช้จ่ายคงที่
4. จานวนสมาชิกทีม่ าใช้บริการ
5. จานวนพนักงานใหม่
ผลการ
1. มูลค่าข้าวเปลือกทีร่ วบรวมได้
ประกอบการด้าน ต่อปี
การธุรกิจรวบรวม 2. จานวนข้าวเปลือกทีร่ วบรวม
ข้าวเปลือก
ได้ต่อปี
3. ค่าใช้จ่ายในการรวบรวม
ข้าวเปลือก
4. จานวนสมาชิกทีม่ าขาย
ข้าวเปลือกได้
5. ระยะเวลาการให้บริการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผล
เป้ าหมาย แนวทาง/วิ ธีการเพื่อให้บรรลุ
ประกอบการ (ร้อยละที่
เป้ าหมาย
ปี 2552
เพิ่ มขึ้น/
ลดลง
จาก
ปี 2552)
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ผลประกอบการ
ธุรกิจด้านการ
จาหน่ายข้าวสาร
และอุตสาหกรรม
แปรรูป

6. ความพึงพอใจของลูกค้า
โดยรวม
1. ยอดขาย
2. ค่าใช้จ่ายในการตลาด
3. จานวนลูกค้าเดิม
4. จานวนลูกค้าใหม่
5. จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่
6. ความพึงพอใจของลูกค้า
โดยรวม

ขอบเขตผลลัพธ์
ของความสาเร็จ

ดัชนี ชีวดั ความสาเร็จ
(KPI)

การบริหารจัดการ
ระบบปฏิบตั กิ าร

1. ค่าซ่อมบารุงเครื่องจักร
2. ระยะเวลาการหยุดเครื่องโรงสี
3. ระยะเวลาการจอดซ่อม
4. ค่าจ้าง/เงินเดือน
5. ค่าพลังงาน
1. ชัวโมงการฝึ
่
กอบรมพนักงาน
ต่อปี
2. ร้อยละของพนักงานทีเ่ กิด
อุบตั เิ หตุในการทางานต่อปี
3. กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ต่อปี
1. จานวนเทคโนโลยีใหม่ในการ
ดาเนินงานต่อปี
2. จานวนกิจกรรมใหม่ๆ ในการ
ลดขัน้ ตอนการดาเนินงานต่อปี
3. ธุรกิจใหม่ๆ ทีต่ ่อยอดจากธุรกิจ
เดิมหรือเกิดขึน้ ใหม่

การบริหารงาน
บุคคล

นวัตกรรมใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผล
เป้ าหมา
ประกอบกา ย(ร้อย
รปี 2552
ละที่
เพิ่ มขึ้น/
ลดลง
จาก
ปี 2552)

แนวทาง/วิ ธีการเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมาย
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

แบบสอบถามเพื่อประเมิ นความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความตระหนักในการพัฒนาคลัสเตอร์ ความพอใจ
ในแนวคิ ดคลัสเตอร์ การยอมรับ การมีส่วนร่วม ความพร้อมและความตัง้ ใจในการพัฒนาคลัสเตอร์
ชื่อผู้ประเมิน............................................................................ ตาแหน่ ง......................................................................
ชื่อหน่ วยงาน......................................................................................................................................... ........................
ที่อยู่เลขที่ ................................ถนน..................................................ตาบล..................................................................
อาเภอ .................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร.............................................. อีเมล์..............................................
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึง ความตระหนักในสภาวการณ์การแข่งขันและความจาเป็ นของช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสหกรณ์การเกษตร
ผูป้ ระกอบการ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานวิชาการ / วิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
2. เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ในแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ “คลัสเตอร์”เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
3. เพื่อทราบเกี่ยวกับการยอมรับ การมีส่วนร่วมและบทบาทของผูม้ ีส่ว นได้เสียของแต่ละคลัสเตอร์
4. เพื่อประเมินความพร้อมและความตัง้ ใจในการพัฒนาคลัสเตอร์
ประเมินความตระหนัก

1.

สินค้า/จุดเด่น/สภาพการแข่งขันของกลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้คอื
สินค้าหลัก

1.
2.
3.
2.

จุดเด่น

ระดับการแข่งขัน
สูง/ปานกลาง/ต่า

ท่านคิดว่าวิธีการใดทีจ่ ะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอย่างยั ่งยืน(ตอบได้ 1 ข้อ)
1) การรวมกลุ่มเฉพาะสหกรณ์
2) การขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
3) การขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
4) การสร้างความร่วมมือ เกื้อหนุน เสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร

ประเมินความเข้าใจและความพอใจต่อแนวคิดคลัสเตอร์

3.

จงตอบคาถามต่อไปนี้โดยใช้เครื่องหมาย  ,  หน้าข้อต่อไปนี้
1) คลัสเตอร์คอื การรวมกลุ่มของสหกรณ์
2) คลัสเตอร์คอื การสร้างความร่วมมือ เกื้อหนุนกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
3) คลัสเตอร์ทาให้เกิดการเพิม่ ผลผลิต
4) คลัสเตอร์ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึน้
5) คลัสเตอร์ทาให้การทางานมีความยุ่งยากซับซ้อน
6) คลัสเตอร์ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรูข้ องสมาชิกภายในกลุ่ม
7) คลัสเตอร์มเี ป้ าหมายเพื่อการแข่งขันกับต่างประเทศ
8) คลัสเตอร์เป็ นเครื่องมือส่งเสริม การเกิดธุรกิจใหม่และการขยายตัวของธุรกิจเดิม
9) คลัสเตอร์ทาให้เกิดการเรียนรู้ สั ่งสมร่วมกันในกลุ่ม
10) ท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจทีท่ วีความรุนแรง คลัสเตอร์คอื เครื่องมือทีท่ ุกเครือข่ายที่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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4.

เกี่ยวข้อง เกื้อหนุนกันต้องร่วมกันปรับตัวและแสวงหาความสามารถเพื่อเพิม่ ศักยภาพการ
แข่งขัน
โดยภาพรวมท่านพอใจแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคลัสเตอร์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับใด
1) มากทีส่ ุด
2) มาก
3) ปานกลาง
4) น้อย
5) น้อยทีส่ ุด

การยอมรับและความร่วมมือ
5.

6.

7.

8.

ท่านได้รบั ทราบคาว่า “คลัสเตอร์ (กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้)” มาจากทีใ่ ด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) จากข่าว/บทความของรัฐบาลผ่านสื่อสารมวลชน
2) จากการประชุมชี้แจง/ฝึกอบรม/สัมมนา ทีจ่ ดั โดยหน่วยงานภาครัฐ
3) จากสมาชิกเครือข่าย “คลัสเตอร์ (กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้)”
4) อื่นๆ(ระบุ) ____________________________
“คลัสเตอร์ (กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้)” ควรมีการพบปะบ่อยเพียงไร
แบบเป็ นทางการ จานวน ___________ครัง้ ต่อ_________ปี
แบบไม่เป็ นทางการ จานวน ___________ครัง้ ต่อ_________ปี
ท่านคาดว่า ท่านสามารถเข้าร่วมในการพัฒนาคลัสเตอร์มากน้อยเพียงใด
1) ไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากไม่มเี วลา
2) สามารถเข้าร่วมได้เป็ นบางครัง้
3) เข้าร่วมได้ทุกครัง้
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั ในการรวมกลุ่ม “คลัสเตอร์ (กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้)” คืออะไร
เรียงลาดับ 3 ข้อ (1 = มากทีส่ ุด)
1) มีความช่วยเหลือจากรัฐบาลมากขึน้
2) มีอานาจในการต่อรอง/สั ่งซื้อวัตถุดบิ มากขึน้
3) ยอดขายเพิม่ สูงขึน้ จากการเพิม่ มูลค่าสินค้า
4) มีเครือข่ายพันธมิตรมากขึน้
5) มีองค์ความรูเ้ ชิงกลยุทธในการบริหารจัดการมากขึน้
6) อื่นๆ(ระบุ)___________________________________

ระดับความสามารถและศักยภาพ
9.

ใครเป็ นผูท้ มี่ ีบทบาทสาคัญทีส่ ุด/แกนนาในการพัฒนากลุ่ม/เครือข่ายของท่าน(ตอบได้ 1 ข้อ)
1) ผูน้ าชุมชน (อบต. อบจ.)
2) ผูป้ ระกอบการ
3) หน่วยงานภาครัฐ(ระบุช่อื )____________________________
4) หน่วยงานภาคเอกชน(ระบุช่อื )__________________________
5) อื่นๆ (ระบุ)________________________________________

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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10.

11.

12.

ท่านมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมของ “คลัสเตอร์ (กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้)” อย่างไร
(เรียงลาดับความสาคัญ 3 อันดับแรก จากมากไปหาน้ อย )
1) เป็ นแกนนาในการพัฒนากลุ่มและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
2) ช่วยขยาย/แลกเปลี่ยนความรูค้ วามเข้าใจ
3) ให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ ประสานงาน จัดสถานที่ เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4) ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มใจ
กิจกรรมทีร่ ่วมกันควรมีลกั ษณะใด(ตอบเรียงลาดับความสาคัญ 3 อันดับแรก จากมากไปหาน้ อย )
1) ร่วมกันจัดซื้อจัดหาวัตถุดบิ
2) พัฒนาฝีมอื แรงงานและบุคคลากรร่วมกัน
3) ทาการวิจยั พัฒนาร่วมกัน
4) กาหนดเป้ าประสงค์และแผนงานร่วมกัน
5) จัดช่องทางการตลาดร่วมกัน
6) อื่นๆ(ระบุ)_____________________________
ท่านคิดว่าปั จจัยใดทีส่ ร้างความเข้มแข็งของ “คลัสเตอร์ (กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้)” (ตอบ
เรียงลาดับความสาคัญ 3 อันดับแรก จากมากไปหาน้ อย )
1) งบประมาณสนับสนุน
2) การสร้างความตระหนักถึงสภาวะการแข็งขันของธุรกิจ
3) การสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดของการพัฒนา“คลัสเตอร์ (กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้)”
4) ผูป้ ระสานงานเครือข่าย(CDA) ทีเ่ ข้มแข็ง
5) การวิจยั /องค์ความรูเ้ พื่อพัฒนาสินค้าให้มคี วามโดดเด่น
6) การสร้างช่องทางการตลาด
ลงชื่อผูป้ ระเมิน______________________ วันที่ _____________________
(
)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบสอบถาม
เพื่อการประเมิ นปัจจัยแวดล้อม และศักยภาพในการแข่งขัน
ของคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ ท่งุ กุลาร้องไห้
ชื่อผูต้ อบแบบสอบถาม.......................................................................ตาแหน่ง.....................................................
ชื่อหน่วยงาน..........................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่เลขที.่ ............................................ถนน.................................................ตาบล.................................................
อาเภอ..................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์…………………………
โทรศัพท์...............................................โทรสาร..............................................อีเมล์………………………………….
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ปัจจัยการผลิต โครงสร้างพื้นฐานในการแข่งขันของสหกรณ์ในคลัสเตอร์
2. เพื่อประเมินคุณภาพของลูกค้า และความสามารถของสหกรณ์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. เพื่อประเมินสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมข้าว และความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์
4. เพื่อประเมินความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์กบั สหกรณ์หรือองค์กรอื่นๆ
ส่วนที่ 1 คาถามเพื่อประเมิ นความสามารถในการใช้ปัจจัยการผลิ ต โครงสร้างพื้นฐานในการแข่งขันของ
สหกรณ์ในคลัสเตอร์
1. สหกรณ์ท่านมีผลการประกอบการ กาไรสุทธิรวมของทุกประเภทธุรกิจ ในปี บญ
ั ชีล่าสุด เมื่อเทียบกับปี บญ
ั ชี
ก่อนหน้า อย่างไร
ลดลงร้อยละ..........................
เท่าเดิม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ..............................
2. สหกรณ์ของท่านมีกาไรสุทธิของธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก และหรือจาหน่ายข้าวสาร ในปี บญ
ั ชีล่าสุดเมื่อเทียบ
กับปี บญ
ั ชีก่อนหน้า อย่างไร
ลดลงร้อยละ..........................
เท่าเดิม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ...............................
3. สหกรณ์ของท่านมีต้นทุนรวม ในปี บญ
ั ชีล่าสุดเมื่อเทียบกับปี บญ
ั ชี ก่อนหน้า อย่างไร
ลดลงร้อยละ..........................
เท่าเดิม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ...............................
4. ต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงมาจาก (ข้อ 3) มีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายรายการใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ค่าจ้างพนักงาน
ค่าซ่อมบารุง เครื่องจักร รถยนต์
ดอกเบี้ย เงินกู้
ค่าใช้จ่ายในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก
หนี้คา้ งชาระทีส่ งสัยจะสูญ
หนี้สูญ
รายได้รวมลดลงหรือเพิม่ ขึน้
อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................................................

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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5. ในปี บญ
ั ชีล่าสุด สหกรณ์ของท่านสามารถรวบรวมปริมาณข้าวเปลือก เมื่อเทียบกับปี บญ
ั ชีก่อนหน้า อย่างไร
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน โดยรวบรวมได้.....................................ตัน
ลดลงจากปี ก่อน โดยรวบรวมได้.....................................ตัน
เท่าเดิมจากปี ก่อน โดยรวบรวมได้.....................................ตัน
6. สัดส่วนกาไรสุทธิของประเภทธุรกิจในปี บญ
ั ชีล่าสุด มีสดั ส่วนอย่างไร
(สมมุตวิ ่ากาไรสุทธิรวมเท่ากับร้อยละ 100)
ประเภทธุรกิจสินเชื่อ ร้อยละ.............................................
ประเภทธุรกิจจัดหา ร้อยละ............................................
ประเภทธุรกิจรวบรวม ร้อยละ............................................
ประเภทธุรกิจเงินฝาก ร้อยละ...........................................
ประเภทธุรกิจอื่นๆ คือ....................................................... ร้อยละ...............................................
7. ขอให้ประเมินระดับความสามารถของสหกรณ์ของท่านในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ ตามความเป็ นจริง
สิ่ งที่พิจารณา
1. ลักษณะสินค้า/บริการหลัก

ระดับความคิ ดเห็น
1 2 3 4 5

มาก
สินค้าสาเร็จรูป/ระดับปลายน้ า

2.
3.
4.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

มีศกั ยภาพสูงมาก
ระดับสูง/ซับซ้อน
สามารถเข้าถึงได้มาก

1

2

3

4

5

น้ อย
ผลิตวัตถุดบิ /ระดับต้น
น้ า
ความพร้อมและศักยภาพด้านการผลิต มีน้อยมาก
ระดับเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการผลิต
ระดับตา่ /ไม่ซบั ซ้อน
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
สามารถเข้าถึงได้น้อย
วัตถุดบิ
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ขาดทัง้ ระบบและ
บุคลากร

6. ความพร้อมและศักยภาพบุคลากร

ไม่ม/ี มีน้อยมาก

1

2

3

4

5

มีการบริหารจัดการเป็นระบบ
และมีบุคคลากรทีม่ ี
ความสามารถ
มีเพียงพอและมีศกั ยภาพ

7. ศักยภาพของผูน้ า
8. ความพร้อมและศักยภาพด้าน
การตลาด
9. ความสามารถในการเข้าถึงตลาด
10. ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
11. ความสามารถในการปรับกลยุทธ์เพื่อ
ตอบสนองลูกค้า
12. ความพร้อมและศักยภาพในการ
จัดการด้านการเงิน
13. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน
14. ความพร้อมในการรวมกลุ่มเป็ นคลัส
เตอร์กบั สหกรณ์อ่นื
15. ศักยภาพในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ระหว่างสหกรณ์

สามารถเข้าถึงได้น้อย
ไม่ม/ี มีน้อยมาก

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

สามารถเข้าถึงได้มาก
มีความพร้อมสูงมาก

สามารถเข้าถึงได้น้อย
ไม่ม/ี มีน้อยมาก
ไม่ม/ี มีน้อยมาก

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

สามารถเข้าถึงได้มาก
มีความพร้อมสูงมาก
มีความพร้อมสูงมาก

ไม่ม/ี มีน้อยมาก

1

2

3

4

5

มีความพร้อมสูงมาก

ไม่ม/ี มีน้อยมาก

1

2

3

4

5

สามารถเข้าถึงได้มาก

ไม่ม/ี มีน้อยมาก

1

2

3

4

5

มีความพร้อมสูงมาก

ไม่ม/ี มีน้อยมาก

1

2

3

4

5

มีความพร้อมสูงมาก

5.
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ส่วนที่ 2 คาถามเพื่อประเมิ นคุณภาพของลูกค้า และความสามารถของสหกรณ์ในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
8. สหกรณ์ของท่านมีผลการดาเนินการในการรับสมาชิกในปี ปัจจุบนั เมื่อเทียบกับ 5 ปี ทผี่ ่านมาเป็ นอย่างไร
ลดลงร้อยละ..........................
เท่าเดิม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ...............................
9. ผลิตภัณฑ์หรือบริการของสหกรณ์มจี านวนเพิม่ ขึน้ หรือลดลงเมื่อเทียบกับ 5 ปี ทผี่ ่านมาเป็ นอย่างไร
ลดลง จานวน ......................
เท่าเดิม
เพิม่ ขึน้ จานวน............................
10. ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์หรือบริการของสหกรณ์มกี ารปรับปรุง พัฒนา ให้มคี ุณภาพเพิม่ ขึน้ อย่างไร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เพิม่ จานวนประเภทธุรกิจของสหกรณ์
เพิม่ จานวนสินค้าในธุรกิจจัดหา
จัดชัน้ ลูกค้าในธุรกิจสินเชื่อเพื่อเพิม่ วงเงินกู้
ขยายเวลาการให้บริการรับซื้อจนถึงกลางคืนในธุรกิจรับซื้อข้าวเปลือก
ระบบการผลิตข้าวสารมีคุณได้ตามมาตรฐาน ISO และ GMP
ผลิตข้าวอินทรีย์
แปรรูปข้าวหอมมะลิ ปลายข้าว รา หรือแกลบ
อื่นๆ................................................................................................................
11. จานวนสมาชิกสหกรณ์ทนี่ าข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์มจี านวนเพิม่ ขึน้ หรือลดลงอย่างไร เมื่อเทียบกับ 5
ปี ทผี่ ่านมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
เท่าเดิม
12. สหกรณ์ขายข้าวเปลือกให้ผู้ประกอบการรายใหญ่มใี ครบ้าง
11.1 ชื่อกิจการ...........................................จังหวัด………..................ปี ละ.........................ตัน.
11.2 ชื่อกิจการ...........................................จังหวัด………..................ปี ละ.........................ตัน.
11.3 ชื่อกิจการ...........................................จังหวัด………..................ปี ละ.........................ตัน.
11.4 ชื่อกิจการ...........................................จังหวัด………..................ปี ละ.........................ตัน.
11.5 ชื่อกิจการ...........................................จังหวัด………..................ปี ละ.........................ตัน.
13. สหกรณ์มลี ูกค้าทีเ่ ป็ นร้านค้าหรือเอเยนต์ หรือผูป้ ระกอบการทีม่ าซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ไปจาหน่ายอย่างไร
เมื่อเปรียบเทียบจากปี ก่อน
ลดลง ร้อยละ..........................
เท่าเดิม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ...................................
14. ปั จจุบนั ราคารับซื้อข้าวเปลือกต่อกิโลกรัม ของสหกรณ์เป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับราคาตลาด
ต่ากว่า.......................สตางค์
เท่ากัน
สูงขึน้ ประมาณ........................สตางค์
15. ปั จจุบนั ราคาจาหน่ายข้าวสารต่อกิโลกรัม ของสหกรณ์เป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับราคาตลาด
ต่ากว่า........................สตางค์
เท่ากัน
สูงขึน้ ประมาณ........................สตางค์
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

16. สหกรณ์มีการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกสหกรณ์อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
สอบถามจากสมาชิกโดยตรงตามแต่จะจาได้
มีแบบสอบถามสารวจความคิดเห็น
มีเอกสารประชาสัมพันธ์ส่งข่าวสารหรือบอร์ด คัทเอ้าท์
เผยแพร่ข่าวสารและรับฟั งความคิดเห็นจากการประชุมใหญ่ วิสามัญ ประจาปี
เผยแพร่ข่าวสารและรับฟั งความคิดเห็นจากการนัดประชุมกลุ่มย่อย
ส่งข่าวสารให้หวั หน้ากลุ่ม / ผูน้ าชุมชน
รับฟั งความคิดเห็นจากหัวหน้ากลุ่ม / ผูน้ าชุมชน
อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................................................
17. สหกรณ์มีการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับลูกค้าภายนอกสหกรณ์อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
สอบถามเป็ นระยะ เท่าทีม่ เี วลา
มีแบบสอบถามสารวจความคิดเห็น
มีเอกสารประชาสัมพันธ์ส่งข่าวสารหรือบอร์ด คัทเอ้าท์
เผยแพร่ข่าวสารและรับฟั งความคิดเห็นจากการประชุมใหญ่ วิสามัญประจาปี
เผยแพร่ข่าวสารและรับฟั งความคิดเห็นจากการนัดประชุมกลุ่มย่อย
ส่งข่าวสารให้หวั หน้ากลุ่ม / ผูน้ าชุมชน
รับฟั งความคิดเห็นจากหัวหน้ากลุ่ม / ผูน้ าชุมชน
อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................................................
18. การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในอดีตทีผ่ ่านมาดาเนินการอย่างไร เมื่อได้รบั ข้อมูลข่าวสาร ความ
คิดเห็นจากลูกค้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอบสนองเฉพาะเรื่องทีส่ าคัญ โดยการขออนุมตั ิจากคณะกรรมการสหกรณ์
ตอบสนองเฉพาะเรื่องทีไ่ ม่ต้องขออนุมตั กิ รรมการสหกรณ์
ตอบสนองทันทีถ้าเห็นว่าเป็ นเรื่องสาคัญ
ตอบสนองเท่าทีท่ าได้ เพื่อไม่ให้ลูกค้ารูส้ ึกเสียใจ
ไม่ตอบสนองเลย เพราะติดขัดกับกฎ ระเบียบ ของสหกรณ์
อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................
ส่วนที่ 3 คาถามเพื่อประเมิ นสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมข้าว และความสามารถในการแข่งขันของ
สหกรณ์
19. ผูป้ ระกอบการรวบรวมข้าวเปลือกในท้องถิน่ มีจานวนเพิม่ ขึน้ หรือไม่ อย่างไร
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ...........................
เท่าเดิม
ลดลง ร้อยละ.................................
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

20. ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในท้องถิน่ มีใครบ้างและคาดว่ามีส่วนครองตลาดเท่าใด
(ถ้าภายในพืน้ ทีข่ องเราคือร้อยละ 100)
20.1 ชื่อกิจการ.....................................คาดว่าส่วนครองตลาด ร้อยละ...........................................
20.2 ชื่อกิจการ.....................................คาดว่าส่วนครองตลาด ร้อยละ...........................................
20.3 ชื่อกิจการ.....................................คาดว่าส่วนครองตลาด ร้อยละ...........................................
21. ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ต่างถิน่ ทีเ่ ข้ามารวบรวมข้าวเปลือกมีใครบ้าง
21.1 ชื่อกิจการ..............................................................จังหวัด......................................................
21.2 ชื่อกิจการ..............................................................จังหวัด......................................................
21.3 ชื่อกิจการ...............................................................จังหวัด......................................................
22. สหกรณ์มลี ูกค้ารายใหม่เข้ามาขายข้าวเปลือกให้เพิม่ ขึน้ หรือไม่
มี
ไม่มี
23. คู่แข่งขันจาหน่ายข้าวสารในท้องถิน่ มีตรายีห่ อ้ เพิม่ ขึน้ หรือไม่ และมีตรายีห่ อ้ ใดบ้าง
ไม่เพิม่
เพิม่ ขึน้
ตรายีห่ อ้ 1. ............................................................................................
2. ...…………………………………....…………………………..
3 ……………………………………..…………………………….
4. ..............................................................................................
5. ..............................................................................................
24. ปั จจุบนั สหกรณ์จาหน่ ายข้าวสารถุงให้ลูกค้าต่างจังหวัดเพิม่ ขึน้ หรือไม่
ลดลง ร้อยละ..........................
เท่าเดิม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ.............................
25. นโยบายของรัฐบาลทีท่ าให้เกิดอุปสรรคต่อการแข่งขันมีหรือไม่
ไม่มี
มี คือ.................................................................................
26. นโยบายของรัฐบาลทีส่ นับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมมีหรือไม่
ไม่มี
มี คือ.................................................................................
27. นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทที่ าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมมีหรือไม่
ไม่มี
มี คือ.................................................................................
28. นโยบายยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ทีส่ ่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมมีหรือไม่
ไม่มี
มี คือ.................................................................................
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ส่วนที่ 4 คาถามเพื่อประเมิ นความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์กบั สหกรณ์ หรือองค์กรอื่นๆ
คาถามข้อ 29 ถึงข้อ 35 เป็ นคาถามเพื่อประเมิ นความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ของท่านกับสหกรณ์
อื่น ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่น ภายในจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดใกล้เคียง
29. กิจการของท่านมีการร่วมมือกับสหกรณ์อ่นื หรือไม่
ไม่มี
มี ได้แก่................................................................................
30. กิจการของท่านมีการร่วมมือในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกกับสหกรณ์อ่นื หรือไม่
ไม่มี
มี ได้แก่................................................................................
31. กิจการของท่านมีการร่วมมือในการจัดหาตลาดร่วมกับสหกรณ์อ่นื หรือไม่
ไม่มี
มี ได้แก่................................................................................
32. กิจการของท่านมีการร่วมมือในการใช้ฐานข้อมูล สมาชิกร่วมกับสหกรณ์อ่นื หรือไม่
ไม่มี
มี ได้แก่................................................................................
33. กิจการของท่านมีการร่วมมือในการยืมเงินทุนหมุนเวียนกับสหกรณ์อ่นื หรือไม่
ไม่มี
มี ได้แก่................................................................................
34. กิจการของท่านมีการร่วมมือกับสหกรณ์อ่นื ในการจัดตัง้ กองทุน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือไม่
ไม่มี
มี ได้แก่................................................................................
35. กิจการของท่านมีการร่วมมือในธุรกิจจัดหากับสหกรณ์อ่นื หรือไม่
ไม่มี
มี ได้แก่................................................................................
36. ท่านคิดว่าการร่วมมือทางธุรกิจกับสหกรณ์อ่นื จะมีประโยชน์ต่อสหกรณ์โดยรวมอย่างไร (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
ต้นทุนลดลง
รายได้รวมเพิม่ ขึน้
ยอดจาหน่ายสูงขึน้
ลูกค้าเพิม่ ขึน้
การส่งมอบสินค้าทันเวลา
มีสภาพคล่องมากขึน้
ส่วนครองตลาดเพิม่ ขึน้
เกิดผลิตภัณฑ์เพื่อบริการใหม่
อื่นๆ..................................................................................................
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

37. ท่านคาดหวังว่ากิจการของท่านจะได้รบั ประโยชน์จากการเข้าร่วมคลัสเตอร์ฯ อย่างไรบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ต้นทุนลดลง
รายได้รวมเพิม่ ขึน้
ยอดจาหน่ายสูงขึน้
ลูกค้าเพิม่ ขึน้
การส่งมอบสินค้าทันเวลา
มีสภาพคล่องมากขึน้
ส่วนครองตลาดเพิม่ ขึน้
เกิดผลิตภัณฑ์เพื่อบริการใหม่
อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................
38. การเข้าร่วมคลัสเตอร์ของสหกรณ์ ท่านคาดหวังว่ากิจกรรม 3 อันดับแรกทีจ่ ะดาเนินการร่วมกันคืออะไร
(ตอบได้ 3 อันดับ)
ดาเนินการตลาดร่วมกัน
เสาะหาตลาด/ลูกค้า ร่วมกัน
ตัง้ กองทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
พัฒนาบุคลากรร่วมกัน
พัฒนาระบบการผลิตร่วมกัน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการใหม่ร่วมกัน
อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................
39. การเข้าร่วมคลัสเตอร์ของสหกรณ์ ท่านมีความตัง้ ใจว่าจะดาเนิน กิจกรรม / โครงการร่วมกัน ให้เกิดผลเป็ น
รูปธรรม คือกิจกรรมหรือโครงการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ดาเนินการตลาดร่วมกัน
เสาะหาตลาด/ลูกค้า ร่วมกัน
ตัง้ กองทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
พัฒนาบุคลากรร่วมกัน
พัฒนาระบบการผลิตร่วมกัน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการใหม่ร่วมกัน
อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

40. สหกรณ์ของท่านมีความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ทวประเทศ(ความร่
ั่
วมมือข้ามภูมิภาค เช่น ภาคใต้
ภาคเหนือ ฯลฯ) อย่างไร
ความร่วมมือในกรณีเงินฝาก ได้แก่สหกรณ์ใดบ้าง....................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ความร่วมมือในกรณีจดั หาปั จจัยการผลิต ได้แก่สหกรณ์ใดบ้าง.................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ความร่วมมือในกรณีธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ได้แก่สหกรณ์ใดบ้าง...........................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ความร่วมมือในกรณีธุรกิจจาหน่ ายข้าวสาร ได้แก่สหกรณ์ใดบ้าง................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
41. สหกรณ์ของท่านมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆหรือไม่ อย่างไร
หน่วยงานภาครัฐ เรื่อง...............................................ชื่อหน่วยงาน...............................................
หน่วยงานภาคเอกชน เรื่อง........................................ชื่อหน่วยงาน................................................
ธกส. เรื่อง...............................................................ชื่อหน่วยงาน................................................
สถาบันการศึกษา เรื่อง.............................................ชื่อหน่วยงาน................................................

…………………………………………..
ขอบพระคุณในความร่วมมือ
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

แบบสอบถามการรับรู้และความตัง้ ใจสนับสนุนคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิท่งุ กุลาร้องไห้
ของหน่ วยงานราชการ/สถาบันการศึกษา/สถาบันการเงิน/องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ชื่อผูต้ อบแบบสอบถาม.....................................................................ตาแหน่ง.............................................................
ชื่อหน่วยงาน..........................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่เลขที.่ ............................................ถนน.................................................ตาบล.................................................
อาเภอ..................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์ …………………………
โทรศัพท์...............................................โทรสาร..............................................อีเมล์ ………………………………….
วันที่ให้ข้อมูล ……………………………………………………….
ข้อมูลพื้นฐาน
คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ คือการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 20 แห่ง บนพืน้ ทีท่ ุ่งกุลา
ร้องไห้ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรนิ ทร์ และจังหวัดมหาสารคาม
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมข้าวในการดาเนินการรวมกลุ่มจาเป็ นต้องมีการพัฒนาผูป้ ระสานงานพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster
Development Agent : CDA)ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการวิเคราะห์และและสังเคราะห์บูรณาการให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในคลัสเตอร์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ บทบาทและหน้าที่ทสี่ าคัญของผูป้ ระสานงานพัฒนา
คลัสเตอร์กลุ่ม ข้าวหอมมะลิทุ่ง กุล าร้อ งไห้ คือ 1) ประสานงานกับสมาชิก Cluster หน่ วยงานราชการที่เกี่ย วข้อ ง
สถาบัน การศึ กษา สถาบัน การเงิน ภาคธุ ร กิ จ องค์ กรพัฒ นาเอกชน องค์ กรต่ างประเทศ เพื่ อ ขับ เคลื่อ นการ
ดาเนินงานให้มีผลในทางปฏิบตั ิ 2) ดาเนินการศึกษา และวิเคราะห์ จดั ทาแผนภาพคลัสเตอร์ เพื่อนาไปสู่การกาหนด
วิสยั ทัศน์ เป้ าประสงค์ และพันธกิจ 3) ดาเนินการสร้างยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนา ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้อ งไห้ 4) ดาเนิ น การจัดหา และขอรับการสนั บสนุ น งบประมาณ จากสหกรณ์ ส มาชิก และหน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 5) เป็ นผูแ้ ทนของสมาชิก Cluster ในการติดต่อประสานงานใด ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิก Cluster ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทางการตลาด การจัดการปั จจัยการผลิต การวิจยั และพัฒนา และการพัฒนาบุคลากร เป็ น
ต้น
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความตัง้ ใจสนับสนุนคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกลา
ร้องไห้ของหน่วยงานราชการ/เอกชน ภายใน “Cluster MAP”
ส่วนที่ 1 คาถามเพื่อประเมิ นการรับรู้ เกี่ยวกับคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ ท่งุ กุลาร้องไห้
1. ท่านรูจ้ กั คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้หรือไม่
1. ไม่เคย (ข้ามไปข้อ 3)
2. เคย
2. ท่านรูจ้ กั คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. แผ่นพับคลัสเตอร์
2. เว็บไซด์ของคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้/กรมส่งเสริมสหกรณ์
3. หนังสือราชการ/หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม/สัมมนาของคลัสเตอร์
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

4. การเชิญชวนจาก CDA/คณะกรรมการของคลัสเตอร์
5. การเชิญชวนจากผูจ้ ดั การ/พนักงานของสหกรณ์การเกษตร
6. การให้ข่าวโดยเกษตรกรทีเ่ ป็ นสมาชิกของสหกรณ์ในกลุ่มคลัสเตอร์
7. หน่วยงานราชการ (โปรดระบุ)…………………………………………………….…………………
8. หน่วยงานเอกชน (โปรดระบุ)....................................................................................................
3. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมของคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือไม่
1. ไม่เคย
2. เคย ร่วมกับกลุ่มคลัสเตอร์……………………………………..พ.ศ. ………………………………
4. ท่านเคยรูจ้ กั /เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ทรี่ วมกลุ่มเป็ นคลัสเตอร์ทุ่งกุลาร้องไห้ เช่น ข้าวสาร ข้าวกล้อง
หรือไม่
ไม่เคยรูจ้ กั ไม่เคยซื้อ
เคยรูจ้ กั แต่ไม่เคยซื้อ
เคยรูจ้ กั และเคยซื้อ
5. ท่านเกี่ยวข้องอย่างไรกับกลุ่มคลัสเตอร์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ไม่เกี่ยวข้อง (ข้ามไปตอบข้อ 7)
2. จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก เป็ นต้น
3. สนับสนุนงบประมาณ
4. ให้การอบรมให้ความรู้
5. จาหน่ายวัตถุดบิ ให้แก่สหกรณ์
6. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………..……………………
6. หน่วยงานของท่านมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้โดยพิจารณาจาก
อุตสาหกรรมต้นน้าถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า
1. กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิ
2. พ่อค้าคนกลาง/ผูร้ วบรวมข้าวเปลือก
3. พ่อค้า/คนกลางในการจัดหาปั จจัยการผลิต
4. ผูป้ ระกอบการ/โรงสีผรู้ วบรวมข้าวเปลือกส่งต่อผูป้ ระกอบการส่งออกต่างประเทศ
5. ผูป้ ระกอบการส่งออก
6. ผูป้ ระกอบการ/โรงสี จาหน่ายส่ง/ปลีก ข้าวสาร
7. ผูป้ ระกอบการจาหน่ายข้าวสารส่งออกต่างประเทศ
8. ผูป้ ระกอบการจาหน่ายสินค้าแปรรูป
9. สถาบันการเงินทีไ่ ม่ใช่ ธ.ก.ส.
10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
11. สถาบันการศึกษา
12. หน่วยงานราชการ คือ (ระบุ)………………………………………………….……..…………….
13. สมาคม/องค์กรเอกชน คือ (ระบุ)……………………………………………….…….……………
14. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………..…………………………………………..……………
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ส่วนที่ 2 ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ ท่งุ กุลาร้องไห้
7. หน่วยงานของท่านมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อย่างไร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.มีความสาคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์
2.มีความสาคัญต่อการเพิม่ ผลผลิตในการดาเนินกิจการของสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์
3.มีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคคลากรของสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์
4.มีความสาคัญต่อการพัฒนาการบริหารกองทุนของสหกรณ์ภายในคลัสเตอร์
5.มีความสาคัญต่อการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ
6.อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................................................................................................................
8. หน่วยงานของท่านคิดเห็นว่าจะสนับสนุนคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ อย่างไร
1.ไม่มนี โยบาย/แผนงาน
2.มีนโยบาย/แผนงาน สนับสนุน
3.มีนโยบาย/แผนงาน/งบประมาณสนับสนุน
4.มีนโยบาย/แผนงาน/งบประมาณ/บุคคลากรสนับสสนุน
5.ต้องการเข้าร่วมเป็ นสมาชิกคลัสเตอร์
6. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………..………………………………………………..……………
9. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการรวมกลุ่มคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
1. เป็ นไปไม่ได้ เพราะ…………………………………………………………………….……………….
2. อาจเป็ นไปไม่ได้ เพราะ………………………………………………………………….……………..
3. อาจเป็ นไปได้ เพราะ……………………………………………………………………………..
4. เป็ นไปได้ เพราะ…………………………..………………………………………………………
10. ท่านคิดว่าปั จจัยใดบ้างทีท่ าให้การรวมกลุ่มคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ประสบความสาเร็จ
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………
11. ท่านคิดว่าปั จจัยเสีย่ งใดบ้างทีอ่ าจทาให้การรวมกลุ่มคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 เพื่อประเมิ นความตัง้ ใจสนับสนุนคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ ท่งุ กุลาร้องไห้
12. ทีผ่ ่านมา หน่วยงานของท่านมีนโยบายหรือแผนงานทีส่ นับสนุนพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้อย่างไรบ้าง
1. ไม่มกี ารสนับสนุนนโยบายหรือแผนงาน (ข้ามไปตอบข้อ 14)
2. สนับสนุนจัดอบรม เผยแพร่ให้ความรูแ้ ละเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์
3. สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหอมมะลิ
4. สนับสนุนการแข่งขันและช่องทางการตลาดของข้าวหอมมะลิ
5. อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................
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รายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster) กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

13. หน่วยงานของท่านมีแผนงานทีไ่ ด้จดั เตรียมงบประมาณสนับสนุ นพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ อย่างไร อะไรบ้าง
กรุณาให้รายละเอียดในตารางข้างล่าง
ปี งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

กลุ่ม / พื้นที่เป้ าหมาย

ชื่อ / ตาแหน่ ง / ผู้รบั ผิดชอบ

2553
2554
2555

14. จากข้อมูลพืน้ ฐานข้างต้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่ องคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ หน่วยงานของ
ท่านคาดว่าจะสามารถมีส่วนร่วม ในการสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มอย่างไรบ้าง
1. ไม่สามารถเข้าร่วมได้
2. ไม่สามารถเข้าร่วมได้ แต่จะมอบหมายบุคคลากรเข้ามาร่วม
3. สามารถเข้าร่วมได้โดย
3.1 จัดอบรมถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเี่ กี่ยวข้อง
3.2 จัดส่งอุปกรณ์ วัตถุดบิ แก่สหกรณ์ในราคาทีเ่ หมาะสม
3.3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ
3.4 จัดหาช่องทางจาหน่ายเพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
3.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………..
15. หน่วยงานของท่านคาดว่าจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของคลัสเตอร์ได้บ่อยครัง้ เพียงใด
1. 3 เดือน ต่อ 1 ครัง้
2. 2 เดือน ต่อ 1 ครัง้
3. เดือนละ 1 ครัง้
4. เดือนละ 2 ครัง้
5. อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................

+++++++++++++++++++++++++++++++++

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
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