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คานา
สืบ เนื่ องจากคณะรัฐ มนตรีเมื่ อวันที่ 27 ตุล าคม 2558 ลงมติเห็ นชอบในหลั กการโครงการ
ตามมาตรการช่วยเหลื อเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 ซึ่งมาตรการฯ
ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2558/59
โดยกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ บู รณาการโครงการฯ ร่วมกับธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธ.ก.ส.) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีเป้าหมายเพื่อดาเนินการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่ายและหรือ
แปรรูปของสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จานวน 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงิน
สินเชื่อ 12,500 ล้านบาท ให้กับระบบสหกรณ์ เพื่อให้มีสภาพคล่องไปซื้อข้าวรวบรวมจากสมาชิก เพื่อช่วย
ชะลอปริ มาณข้าวเปลื อกที่ เข้าสู่ ตลาดในช่ว งเวลาที่ ข้าวเปลื อกออกมามาก เก็บ ข้าวเปลื อกไว้แปรรูป
และเพื่ อ สร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม โดยการแปรรูป เป็ น ข้ าวสาร ซึ่ งเป็ นเสริม สร้างความเข้ม แข็ งให้ กั บ เกษตรกร
และสถาบันเกษตร ในการลดต้นทุนการผลิต ชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาด รักษาเสถียรภาพระดับ
ราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการดาเนินการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ในจังหวัด สงขลาภายใต้
โครงการสิ น เชื่อเพื่ อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2558/59 จะให้ ความรู้
ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดจากการดาเนินงานแก่สหกรณ์อื่น ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่สนใจ สามารถนาวิธีการ
ดาเนินการโครงการฯ หรือข้อเสนอแนะ ใช้เป็นแนวทางในดาเนินงานหรือปรับปรุงโครงการฯ ให้ดียิ่งขึ้น
ในปี ต่ อไป ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ แ ก่ว งการวิช าการของกรมส่ งเสริม สหกรณ์ และเป็ น องค์ค วามรู้ให้ แ ก่
ผู้ที่สนใจต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของผลงาน
จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง มีขนาดพื้นที่ 7,393,889 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 4,853,249 ไร่ มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ และใหญ่ เป็ นอัน ดับ ที่ 3 ของ
ภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช (สานักงานจังหวัดสงขลา,2559) จังหวัด
สงขลา มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 16 อาเภอ 127 ตาบล 987 หมู่บ้าน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,
2559) ซึ่งบริเวณที่มีการทานาข้าวที่สาคัญ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้าทะเลสาบ ได้แก่ พื้นที่ในคาบสมุทรสทิงพระ
ประกอบด้วย อาเภอกระแสสินธุ์ อาเภอระโนด อาเภอสทิงพระ อาเภอสิงหนคร ซึ่งถือได้ว่าเป็น“แหล่ง
อู่ข้าวอู่น้าของคนภาคใต้ตอนล่าง” (อาชีพส่วนใหญ่.(ม.ป.ป.)) อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่นาข้าวได้
ลดลงตามล้าดับในหลายพื้นที่อันเนื่องจากปัญหาการเกิดน้้าท่วมหรือฝนแล้ง ซึ่งพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรเป็นประจา สาเหตุหลัก คือ ไม่มีแหล่งเก็บกักน้าในพื้นที่น้า
ต้นทุนไม่เพียงพอเนื่องจากไม่สามารถใช้น้าจากทะเลสาบสงขลา เมื่อมีการรุกตัวของน้าเค็มถึงทะเลสาบ
ตอนบน และระบบกระจายน้าที่ไม่เหมาะสม แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบชลประทาน
ปรับปรุงโครงการส่งน้าและบารุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์ (สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่
16.กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง, 2559) มีการใช้ข้าวพันธ์ใหม่ ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีและเครื่องจักรกลมาก
ขึ้น ทั้งรถไถนาและรถเกี่ย วข้าว ดังนั้น เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่ มเกษตรกรในพื้ นที่ จึ งสนใจ
ประกอบอาชีพทานาข้าวมากขึ้นตามลาดับ และพื้นที่การเกษตรในคาบสมุทรสทิงพระเหมาะสมที่จะปลูก
ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ พันธุ์ข้าวหอมนิล พันธุ์ปทุมทอง พันธุ์ข้าว
ขาว กข และพันธุ์ ข้าวพื้น เมืองในท้องถิ่น เช่น ข้าวอ้ายเฉี่ยง ข้าวพันธุ์หอมกระดังงา เป็นต้น ส่งผลให้
เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกจะออกสู่ตลาดจานวนมาก และประสบปัญหาราคาข้าวเปลือก
ตกต่า ทาให้เกษตรกรต้องรับภาระการขาดทุน รายได้ต่อครัวเรือนลดลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยบรรเทาความเดื อ ดร้อ นของเกษตรกรและสถาบั น เกษตรกร รัฐ บาลจึ งมี
นโยบายช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและสิ น ค้ า ภาคการเกษตร คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ป ระชุ ม ปรึ ก ษาเมื่ อ วั น ที่
27 ตุ ล าคม 2558 มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การโครงการตามมาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและรั ก ษา
เสถี ย รภาพราคาข้ า ว ปี ก ารผลิ ต 2558/59 เฉพาะโครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธนาคารเพื่ อ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ในการลดต้นทุนการผลิต ชะลอปริมาณข้าวเปลือกเข้าสู่ตลาด รักษาเสถียรภาพระดับราคาข้าวเปลือกให้มี
ประสิทธิภ าพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้ กับเกษตรกร ซึ่งมาตรการช่วยเหล ือเกษตรกรและรักษา
เสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีการผลิต 2557/58 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์บูรณาการ
โครงการร่วมกับ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์
มี เป้ าหมายเพื่ อ ด าเน ิน การรวบรวมข้า วเปลื อ กเพ ื่อ จำหน ่ายและหร ือ แปรร ูป ของสถาบั น เกษตรกร
กล ุ่ม เกษตรกร และวิ ส าหกิ จ ชุม ชนจานวน 2.5 ล้ านตัน ข้าวเปลื อ ก วงเงิน สิ น เชื่อ 12,500 ล้ านบาท
(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท) ให้กับระบบสหกรณ์เพื่อให้มีสภาพคล่องไปซื้อข้าวรวบรวมจากสมาชิก
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เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่ข้าวเปลือกออกมามากเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูป
และเพ ื่อ สร ้างม ูล ค ่าเพ ิ่ม โดยการแปรร ูป เป ็น ข ้าวสาร โดยร ัฐ บาลเป ็น ผ ู้ร ับภาระดอกเบ ี้ยแทนสถาบ ัน
เกษตรกรในอัตราร้อยละ 2 สถาบันเกษตรจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาในการขอรับ
เงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล ไม่เกิน 12 เดือน โดยมีระยะเวลาเบิกเงินกู้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
และระยะเวลาการชำระหน ี้ไม ่เก ิน 12 เด ือ น น ับ แต ่ว ัน เบ ิก เงิน ก ู้ แต ่ไม ่เกิน วัน ท ี่ 30 ก ัน ยายน 2559
ซึง่ ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 กันยายน 2559
จากปัญหาผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดจานวนมาก และประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่า
ท าให้ เกษตรกรต้ อ งรั บ ภาระการขาดทุ น รายได้ ต่ อ ครั ว เรื อ นลดลง ในขณะที่ ต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง ขึ้ น
ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในจังหวัดสงขลา ทาให้สหกรณ์ในพื้นที่
คาบสมุ ท รสทิ งพระ ได้ แ ก่ สหกรณ์ ก ารเกษตรระโนด จ ากั ด สหกรณ์ ก ารเกษตรกระแสสิ น ธุ์ จ ากั ด
และสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จากัด มีความสนใจโครงการฯ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ สินเชื่อเพื่อ
รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบ ันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของ
สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรให้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญ หาราคาสินค้าเกษตรตกต่า ดัง นั้น ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสงขลาในฐานะหน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม แนะนา กากับ ดูแล สถาบันเกษตรกร
ในพื้นที่จังหวัดสงขลาจึงดาเนินการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในพื้นที่
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา ดาเนินการโครงการฯ นี้ ให้เกิดประโยชน์
แก่สมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรอย่างสูงสุด โดยมีการประชุมชี้แจงโครงการฯ แก่สถาบันเกษตรกรและ
หน่วยงานต่างๆ ทราบ โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบ ัน เกษตรกรเป็ น คณะร่ ว มกั น พิ จ ารณา กลั่ น กรอง ช่ ว ยเหลื อ สหกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามที่โครงการฯ กาหนดหรือไม่ ซึ่งสถาบันเกษตรกรที่
ผ่านหลั กเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการฯ สามารถยื่นเสนอโครงการพร้อมเอกสารหลักฐานรายละเอียด
ต่างๆ และวงเงินสินเชื่อของโครงการฯ ต่อ ธ.ก.ส. สาขา เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ เมื่อได้รับอนุมัติ
สิ น เชื่ อแล้ ว สหกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกรจะต้องนาเงินไปใช้ ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่ าวคือ น าไปรวบรวม
ข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่ าย และรวบรวมข้าวเปลื อกเพื่อแปรรูป และตลอดระยะเวลาของโครงการฯ หรือ
จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีหน้าที่รายงานปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก
เพื่อจาหน่ายและแปรรูป ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาทราบเป็นระยะสิ้นสุดโครงการฯ จะต้องสรุป
ผลโครงการฯ ให้ กรมฯ ทราบด้วย ดังนั้น ผู้ เสนอผลงานขอเสนอโครงการสิน เชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการนาเสนอเพื่อให้
ทราบวิธีป ฏิบั ติ ขั้น ตอนการทางานในส่ วนของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ของสานักงานสหกรณ์
จังหวัดสงขลา รวมถึงความยุ่งยากในการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน และปรับปรุงเทคนิคการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของการดาเนินการ
(1) เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่ข้าวเปลือกออกมามาก
(2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร
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1.3 ระยะเวลาที่ดาเนินการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

บทที่ 2
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
เรื่ อ งโครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อรวบ รวมข้ า วและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ มโดยสถา บั น เกษ ตรกร
ปีการผลิต 2558/59 จังหวัดสงขลา ผู้เสนอผลงานได้ใช้ความรู้ทางวิชาการในการดาเนินการ ดังนี้
1. คู่มือปฏิบัติงาน โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่ าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
ปีการผลิต 2558/59
2. แนวทางการดาเนินโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปีการผลิต 2558/59
3. คาแนะนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59
4. การสร้างเครือข่าย
5. หลักการตลาด 4P
6. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ รวบรวมข้ า วและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม โดยสถาบั น เกษตรกร
ปีการผลิต 2558/59 (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2558)
ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ
ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 เฉพาะโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในการลดต้นทุนการผลิต ชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาด
รักษาเสถียรภาพระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร
โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
สาระสาคัญของโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
มาตรการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ลู ก ข้ า วนาปี ปี ก ารผลิ ต 2557/58 ภายใต้ โ ครงการสิ น เชื่ อ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท คาดการณ์ว่า
จะมีป ริมาณการรวบรวมและหรื อแปรรูป ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารประมาณ 3 – 4 ล้ านตันข้าวเปลื อก
ซึ่งข้อมูล ของกรมส่ งเสริ สหกรณ์ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ผลการรวบรวมข้า วเปลื อกเพื่อขายและ
แปรรูป มีจานวน 1.85 ล้านตัน ข้าวเปลือกและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สนั บ สนุน สิ น เชื่อภายใต้โครงการดังกล่ าววงเงินที่อนุมัติให้ สิ นเชื่อไปแล้ วจานวน 12,086.12 ล้ านบาท
ดังนั้ น ในการด าเนิ น โครงการต่ อ เนื่ อ งในปี 2558/59 จึ งปรับ ลดปริม าณเป้ าหมายในการด าเนิ น การ
รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่ายและหรือแปรรูปของสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
เป็น 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท) ให้กับ
ระบบสหกรณ์เพื่อให้มีสภาพคล่องไปซื้อข้าวรวบรวมจากสมาชิก
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่ข้าวเปลือกออกมามาก
2.2 เพื่อเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูป
2.3 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นข้าวสาร
3. เป้าหมาย
สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่าย และ/หรือการแปรรูป รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 12,500 ล้านบาท
(หนึ่ งหมื่น สองพั น ห้ าร้อยล้ านบาท) โดยรัฐบาลเป็นผู้ รับ ภาระดอกเบี้ยแทนสถาบั นเกษตรกรในอัตรา
ร้อยละ 2 สถาบันเกษตรจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
จากรัฐบาลไม่เกิน 12 เดือน
4. ระยะเวลาดาเนินการ
4.1 ระยะเวลาเบิกเงินกู้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
4.2 ระยะเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันเบิกเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2559
4.3 ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558–30 กันยายน 2559
5. วิธีการดาเนินงาน
5.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และ ธ.ก.ส. ดาเนินการประชุมชี้แจง
และประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่สถาบันเกษตรกรและหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด
5.3 ธ.ก.ส. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติสถาบันเกษตรกร
ที่เข้าร่ว มโครงการฯ และกาหนดแนวปฏิบัติในการดาเนินโครงการสิ นเชื่อเพื่ อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
5.4 สถาบันเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถ
ยื่นเสนอโครงการ พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ และวงเงินสินเชื่อของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กาหนด
5.5 ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร และรายละเอียดโครงการที่สถาบันเกษตรกร
เสนอมาพร้ อ มพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ในการดาเนิ น งานโครงการแล้ ว สรุป ผลการพิ จารณาให้ ค วาม
เห็นชอบในเบื้องต้นแจ้งให้สถาบันเกษตรกร เพื่อดาเนินการต่อไป
5.6 สถาบันเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติให้สถาบัน
เกษตรกรยื่นเสนอการขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ได้เลย หากเป็นสถาบันเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่และยังไม่เคยเข้าร่วม
โครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรก่อน แล้วให้สถาบันเกษตรกรนั้นยื่นเสนอการขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส. โดยใช้วิธี
ปฏิบัติปกติของธนาคารตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเมื่อ ธ.ก.ส. อนุมัติวงเงินกู้แล้วให้รายงาคณะอนุกรรมการฯ
ทราบต่อไป
5.7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับ ธ.ก.ส. ดาเนินการ
ติดตามโครงการและประเมินผล
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6. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
6.1 รัฐบาลสนับสนุนเงินชดเชยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนให้กับสถาบันเกษตรกรตามวงเงิน
ที่ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) จะให้ กู้ ในวงเงิ น สิ น เชื่ อ 12,500 ล้ านบาท
(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินทุนของ ธ.ก.ส. โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามโครงการในอัตรา
ผ่อนปรนเท่ากับMLR – 1 (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ ร้อยละ 5 ต่อปี) ซึ่งสถาบันเกษตรกรจะรับภาระดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 2 โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2 ระยะเวลา
ในการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล 12 เดือน นับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา
สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 กันยายน 2559
6.2 รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยและค่าบริหารโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง จานวน
236.67 ล้านบาท
7. หลักประกันเงินกู้และเงื่อนไขโครงการ
หลักประกัน เงินกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติของ ธ.ก.ส. และกาหนดเงื่อนไขให้ สถาบัน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องจัดทาประกันวินาศภัยตามแบบและวิธีการที่ ธ.ก.ส. กาหนด
8. วงเงินกู้ตามโครงการนี้แยกต่างหากจากวงเงินกู้ปกติ
9. มอบหมายให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมายมีอานาจอนุมัติเงินกู้ตามโครงการนี้
รายละไม่เกิน 500 ล้านบาท
10. ให้สถาบันเกษตรกรจัดทาประกันวินาศภัยตามแบบและวิธีการที่ ธ.ก.ส. กาหนด
11. หลักประกัน
สถาบัน เกษตรกรซึ่งกู้เงินตามโครงการฯ ต้องมีห ลักประกันตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ฉบั บ ที่ 31และข้ อ บั ง คั บ ฉบั บ ที่ 20 ตามที่ ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ เงิ น กู้ พิ จ ารณาก าหนดอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
11.1 มีอสั งหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จานองต่อเจ้าหนี้อื่นที่จานองเป็นประกันหนี้เงินกู้โดยผู้ มี
อานาจอนุ มัติเงิน กู้ได้สอบสวน และพิจารณาเป็นที่พอใจว่าอสั งหาริมทรัพย์นั้น มีราคาตลาดตามที่ผู้ มี
อานาจอนุมัติเงินกู้ประเมินไว้ ไม่น้อยกว่าจานวนเงินกู้ส่วนที่ไม่มีหลักประกันตามข้อ 10.2 การถอนจานอง
จะกระทาได้ต่อเมื่อสถาบันเกษตรกรผู้กู้ได้ชาระหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับเสร็จสิ้นแล้ว
11.2 มีผลิตผลการเกษตรมาเป็นหลั กประกันการช าระหนี้เงินกู้แก่ธนาคาร โดยจานวน
เงินกู้ในเวลาใดก็ตาม ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบแห่งราคาประเมินของผลิตผลที่นาเป็นหลักประกัน ผู้มีอานาจ
อนุมัติเงินกู้มีอานาจผ่อนผันการนาผลิตผลการเกษตรมาเป็นหลักประกัน ตามข้อ 10.2 โดยพิจารณาจ่าย
เงินกู้แก่สถาบันเกษตรกรผู้กู้ในวงเงินไม่เกินร้อยละสามสิบของวงเงินกู้รายปีก่อนที่ผู้กู้จะนาผลิตผลการเกษตร
มาเป็นหลักประกันแก่ธนาคารก็ได้ เมื่อสถาบันเกษตรกรผู้กู้ได้รับเงินกู้ตามวรรคสองของข้อ 10.2 แล้ว ผู้กู้
ต้องนาผลิตผลการเกษตรมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินกู้ดังกล่าวมาเป็นหลักประกันแก่ธนาคาร
ภายในเวลาที่ผู้มีอานาจอนุมัติเงินกู้กาหนดผลิตผลการเกษตรที่นามาเป็นหลักประกันต้ องเป็นผลิตผลของ
สถาบันเกษตรกรผู้กู้เอง และมีสภาพซึ่งโดยปกติเก็บรักษาได้คงทน
11.3 มีหลักประกันอื่นตามที่ผู้จัดการธนาคารกาหนดเป็นประกันการชาระหนี้เงินกู้
ในกรณีที่สถาบันเกษตรกรผู้กู้ไม่สามารถจัดให้มีหลักประกันตามข้อ 11.1 , 11.2
หรือ 11.3 ได้ให้ผู้มีอานาจอนุมัติเงินกู้มีอานาจผ่อนผัน ให้สถาบันเกษตรกรผู้กู้ไม่ต้องมีหลักประกัน
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แต่ต้องให้กรรมการดาเนินการของสถาบันเกษตรกรผู้กู้ทั้งหมด จัดทาหนังสือค้าประกันตามแบบที่
ธนาคารกาหนดในฐานะส่วนตัวเป็นประกันการชาระหนี้เงินกู้ในกรณีที่สถาบันเกษตรกรผู้กู้ผิดสัญญา
ไม่สามารถชาระหนี้เงินกู้คืนให้แก่ธนาคารได้ กรรมการดาเนินการของสถาบันเกษตรกรทั้งหมด จะต้อง
รับผิดชอบร่วมกันชดใช้คืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารครบถ้วนตามจานวนเงินกู้
12. การดาเนินการหลังการสิ้นสุดโครงการ
เมื่อสิ้นสุดโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ให้สถาบันเกษตรกรชาระคืนเงินกู้ใ ห้เสร็จ
สิ้นในกรณีที่สถาบันเกษตรกรผู้กู้ไม่ชาระคืนต้นเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้สาหรับ
ต้นเงินส่วนที่มิได้ชาระตามกาหนดตามอัตราปกติของ ธ.ก.ส. และบวกเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละสามต่อปีจนกว่า
จะชาระเสร็จ แต่เมื่อดอกเบี้ยรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกาหนด
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 ช่วยชะลออุปทานข้าวเปลือกในตลาดจากการรวบรวม แปรรูปข้าวของสถาบันเกษตรกร
เพื่อรอจาหน่ายไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก สถาบันเกษตรกรมีการแปรรูปข้าวสารเพิ่มขึ้น
13.2 สามารถลดภาระดอกเบี้ยแก่สถาบันเกษตรกร เป็นเงินรวม 308.70 ล้านบาท
และเพิ่มมูลค่าจากการรวบรวมและแปรรูปข้าว
13.3 เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากโครงการฯไม่น้อยกว่า
1 ล้านครัวเรือน สถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็งในการดาเนินธุรกิจรวบรวม และแปรรูปข้าว
14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมของสถาบันเกษตรกร
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงมาตรการ เบื้องต้นแก่สหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1107/13246 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง โครงการสินเชื่อ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
ให้จังหวัดพร้อมจัดส่งโครงการฯ แนวทางการดาเนินโครงการฯ สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ให้จังหวัด
เพื่อให้การดาเนินงานตามมาตรการบรรลุเป้าหมาย โดยให้สหกรณ์จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1) ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดได้รับทราบโครงการฯ และแจ้ง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต
2558/59
2) ประสานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทาแผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/59
2. สหกรณ์จังหวัดดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทราบมาตรการ เพื่อสมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ โดยแนะนาการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ดังนี้
1) สถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องจัดทาแผน
รวบรวมข้าวเปลือก (แผนซื้อ-ขายข้าวเปลือก) ปีการผลิต2558/59 ตามศักยภาพและปริมาณที่จะดาเนินการ
ได้รวมเป้าหมายทั้งประเทศ 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก

8
2) สถาบันเกษตรกรอาจจะต้องเปิดวงเงินกู้เครดิตเงินสดกับ ธ.ก.ส. ใหม่ตามมาตรการนี้
3) กรณีที่เปิดวงเงิน สถาบันเกษตรกรได้กู้เต็มวงเงินแล้ว สถาบันเกษตรกรสามารถขอขยาย
วงเงินกู้ได้อีก
4) ให้สถาบันเกษตรกรเตรียมจัดทาข้อมูลเปิดวงเงินเครดิตเงินสด เพือ่ ขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส.
5) ให้สถาบันเกษตรกรตรวจสอบวงเงินกู้ยืมฯ นายทะเบียนสหกรณ์
6) ให้สหกรณ์จังหวัดให้คาแนะนาการจัดทาโครงการ (แผนธุรกิจตามแบบ ธ.ก.ส.)
แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
7) ให้สหกรณ์จังหวัดให้คาแนะนาการจัดเตรียมความพร้อมแก่สถาบันเกษตรกรอย่างใกล้ชิด
รวมทั้ง ประสานผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขา ในรายละเอียดการปฏิบัติ
8) วัตถุประสงค์เงินกู้ เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร) รวบรวม แปรรูปข้าวเปลือก
9) วงเงินตามรายหรือประเภทโครงการ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ธ.ก.ส. กาหนดเบื้องต้น
กล่าวคือ วงเงินกู้ยืมของสถาบันเกษตรกรผู้กู้แต่ละราย ขึ้นอยู่กับศักยภาพ และขีดความสามารถของสถาบัน
เกษตรกร ซึ่งสถาบันเกษตรกรได้กาหนดไว้ในแผนการดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบเบื้องต้น
ตามโครงการที่สถาบันเกษตรกรยื่นเสนอจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัดก่อน
10) อานาจพิจารณาอนุมัติวงเกินกู้ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นของโครงการ โดยพิจารณา
ตามศักยภาพและขีดความสามารถของสถาบันเกษตรกรซึ่งสถาบันเกษตรกรได้กาหนดไว้ในแผนการดาเนินธุรกิจ
และนาเสนอ ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การประชุมชี้แจงและและประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ ธ.ก.ส. และกรมตรวจบั ญ ชีส หกรณ์ ร่ว มกั นชี้ แจงโครงการให้ ส หกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนที่ 3 การตั้งอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด
เพื่อให้การดาเนินงานตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต ปี 2558/59
มาตรการสนับสนุนแหล่งเงินทุน โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการสนับสนุนแหล่งเงินทุน และมาตรการส่งเสริมการตลาดข้าวใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบั นเกษตรกร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด
โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. องค์ประกอบ
- ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นรองประธาน
อนุกรรมการ ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หัวหน้าสานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ เกษตรจังหวัด ร่วมเป็นอนุกรรมการ สหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ/ชานาญการ สานักงานสหกรณ์จังหวัดที่สหกรณ์จังหวัดมอบหมาย
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เจ้ า หน้ า ที่ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรที่ ได้ รั บมอบหมาย ร่ วมเป็ นอนุ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. อานาจหน้าที่
- อานวยการ กากับ แนะนาการดาเนินโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบั น เกษตรกร โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่ อการผลิ ต แก่เกษตรกรผู้ ป ลู กข้าวนาปี ปี การผลิ ต
2558/59 และโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวในประเทศและต่างประเทศ ในระดับจังหวัด ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
- พิ จ ารณาเสนอความเห็ น กรณี ส หกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกร ขอกู้ เงิน จากธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกรในกรณีที่เป็นผู้กู้รายใหม่
- ประสานงาน ช่วยเหลือการตลาดข้าวเปลือก การตลาดข้าวสาร และการเชื่อมโยงเครือข่าย
ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
- ติดตามผลการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนา
ปี ปีการผลิต 2558/59 และโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมายโครงการ
- แต่งตั้งคณะทางานตามความเหมาะสม
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กาหนดหลักเกณฑ์
คุณ สมบั ติส ถาบั นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และกาหนดแนวปฏิบัติในการดาเนินโครงการสิ นเชื่อ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติ ดังนี้
คุณสมบัติสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
1) สถาบันเกษตรกร หมายถึง สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547
2) เป็นสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร) ที่มีศักยภาพและไม่มี
การทุจริตในรอบปีการดาเนินงานที่ผ่านมา หรือมีการทุจริตแต่ได้ดาเนินแก้ไขแล้ว
3) เป็นสถาบันเกษตรกร ที่มีประวัติการชาระหนี้ดี ไม่มหี นี้ค้างชาระ
4) ปัจจุบันยังคงมีการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีผลประกอบการดี
5) ไม่มีเหตุผิดปกติ หรือไม่มีข้อบกพร่องอันเป็นสาระสาคัญ
6) มีหลักประกันเงินกู้ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ประเมินและวิเคราะห์แล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารกาหนด
7) เป็นลูกค้าที่ดีให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานของธนาคารมาโดยตลอด
8) ผ่านการประเมินสถานะและการประกอบธุรกิจลูกค้าจากธนาคาร
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9) ดาเนินกิจการธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก และหรือแปรรูปข้าวสาร
หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการ
1) สถาบั น เกษตรกรที่ จ ะยื่ น เสนอโครงการ ต้ อ งผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ดาเนินการหรืออาจต้องผ่านที่ประชุมใหญ่ด้วยแล้วแต่กรณี และต้องมีวงเงินกู้ยืมเพียงพอตามที่ประชุมใหญ่
ของสถาบันเกษตรกรและนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้
2) สถานที่ ยื่ น สมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ สถาบั น เกษตรกรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตาม
ข้ อ 1.1 และประสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว มโครงการฯ สามารถยื่ น เสนอโครงการ พร้ อ มทั้ ง รายละเอี ย ดต่ า งๆ
และจานวนสินเชื่อของโครงการฯ ณ สถานที่ ที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มกาหนด
3) เอกสารหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยสถาบันเกษตรกรต้องแนบเอกสารตามที่
ธ.ก.ส. กาหนด
4) คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร
และรายละเอี ยดโครงการที่ สถาบั นเกษตรกรเสนอมา พร้อมพิ จารณาความเป็ นไปได้ ในการด าเนิ นงาน
โครงการแล้วสรุปผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการในเบื้องต้น แล้วแจ้งให้สถาบันเกษตรกรทราบ
ต่อไป
5) การพิจาณาผ่านการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร มีเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้น ดังนี้
(1) เป็นสถาบันเกษตรกรมีประสบการณ์และความชานาญ
(2) เป็นสถาบันเกษตรกร ที่ไม่มีข้อบกพร่องในการดาเนินงานที่เป็นสาระสาคัญ
(3) ปั จ จุบั น ยั งดาเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในกรณี ที่เป็ นสถาบัน เกษตรกรที่ ได้รับ
การจดทะเบียนใหม่ยังไม่ถึง 1 ปี หากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้กู้เงิน
ตามโครงการนี้ได้ ให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
6) ผู้เก็บรักษาเงินสดและผู้จัดทาบัญชีของสถาบันเกษตรกรต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
7) ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กาหนด
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ
คณะอนุ กรรมการบริห ารโครงการระดับจังหวัด ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของสถาบัน
เกษตรกรที่มคี วามประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ในเบื้องต้น
1. กรณีสถาบันเกษตรกร (ลูกค้าเก่า) ให้สถาบันเกษตรกรนั้นยื่นเสนอการขอกู้เงินจาก
ธ.ก.ส. ได้โดยตรง
2. กรณีสถาบันเกษตรกร (ลูกค้าใหม่) ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ก่อน แล้วให้สถาบันเกษตรกรนั้นยื่นเสนอการขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส. โดยใช้
วิธีปฏิบัติโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59
และเมื่อ ธ.ก.ส. อนุมัติวงเงินกู้แล้วให้รายงานคณะอนุกรรมการฯ ทราบต่อไป
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ขั้นตอนที่ 6 การยื่นเอกสารกู้
สถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นเอกสารได้ที่ ธ.ก.ส. สาขา
และ ธ.ก.ส. สาขาจะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ
ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเอกสารที่สถาบันเกษตรกรต้องยื่นต่อ ธ.ก.ส. ดังนี้
1) หนังสือของสถาบันเกษตรกรเพื่อขอเข้าร่วมโครงการฯ/หนังสือขอกู้ยืมเงินเครดิตเงินสด
2) รายงานการประชุมของคณะกรรมการดาเนินงานของสถาบันเกษตรกร รายงานการ
ประชุมใหญ่ครั้งล่าสุด (ถ้ามี)
3) แผนการดาเนินงานประจาปี/แผนธุรกิจ/แผนการเบิกรับ – ชาระหนี้เงินกู้
4) ประมาณการกระแสเงินสด
5) งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนล่าสุด
6) สาเนาวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ (ปีล่าสุด)
7) รายงานกิจการประจาปีย้อนหลัง 3 ปี
8) ข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยการขายผลผลิต
9) หนังสือนาส่งบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
10) แบบสรุปผลการวิเคราะห์วงเงินกู้ประจาปี
11) ภาพถ่ายอาคารสานักงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจพร้อมแผนที่ตั้ง
12) รายงานผู้สอบบัญชีแบบยาว/รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติเงินกู้
การอนุมัติเงินกู้ ธ.ก.ส. จะเป็นผู้อนุมัติเงินกู้ โดยจะใช้ความเห็น ของ คณะอนุกรรมการบริหาร
โครงการระดั บ จั ง หวั ด ประกอบการพิ จ ารณา และเมื่ อ ธ.ก.ส. อนุ มั ติ แ ล้ ว จะโอนเงิ น กู้ เข้ า บั ญ ชี
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 8 การดาเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและการแปรรูปข้าวสาร
กรณีรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่าย
1) ให้สถาบันเกษตรกรดาเนินการธุรกิจซื้อ -ขายข้าวเปลือกในรูปแบบการดาเนินธุรกิจ ปกติของ
สถาบั น เกษตรกร แบบซื้ อมาขายไป ตามกลไกราคาตลาด หรือการด าเนิ น ธุรกิจ ลั กษณะตลาดกลาง
ข้าวเปลือก
2) สาหรับสถาบันเกษตรกรที่กู้ยืมสินเชื่อเพื่อรวบข้าวเปลือกเพื่อเก็บไว้แปรรูปเป็นข้าวสาร
ให้ดาเนินการจัดทาแผนรวบรวมและจัดเก็บไว้ต่างหาก รวมถึงให้มีการประกันภัยข้าวเปลือกตามข้อกาหนด
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3) ให้สถาบันเกษตรกรใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด
กรณีรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป
1) ให้ ส ถาบั น เกษตรกรด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี โรงสี หรื อ มี ก ารแปรรู ป ข้ าวสาร ที่ ป ระสงค์ เข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเก็บไว้แปรรูป
2) ให้สถาบันเกษตรกรดาเนินการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกหรือเกษตรกรทั่วไปเพื่อเก็บไว้
แปรรูปโดยดาเนินการลักษณะธุรกิจปกติของสหกรณ์ ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น
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การจัดหาข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ การจัดเก็บ การแปรรูปเป็นข้าวสาร และการจัดหาตลาดข้าวสาร
ไว้รองรับ
3) การจัดเก็บข้าวเปลือกเพื่อการแปรรูป ให้สถาบันเกษตรกรจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ถูกต้องตาม
ลักษณะที่ควรจัดเก็บ เพื่อป้องกันมิให้ข้าวเปลือกเสื่อมคุณภาพ
4) การดาเนินการแปรรูปต้องคานึงถึงการปฏิบัติตามหลักวิธีการที่ดี การนาข้าวเปลือกเข้าแปรรูป
ในลักษณะ FIFO และมีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีโดยทั่วไป
5) ให้มีการจัดทาประกันภัยข้าวเปลือก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามโครงการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
6) สถาบันเกษตรกรควรประสานการจัดหาตลาด ช่องทางการตลาดข้าวสารไว้ล่วงหน้า
นอกจากนี้สหกรณ์จังหวัดควรส่งเสริมการตลาดข้าวสาร เครือข่ายข้าวสาร และช่องทางอื่นๆ ด้วย
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานและติดตาม/การประเมินผล/การสรุปผลโครงการ
1) รายงานข้อมูลผ่านระบบศูนย์สารสนเทศ บันทึกข้อมูลรวบรวมข้าว ทุกวันพฤหัสบดีภายใน
เวลา16.30 น.
2) ข้อมูลที่ใช้รายงานเป็นข้อมูลผลการรวบรวมข้าว ตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงวัน
พฤหัสของสัปดาห์ปัจจุบัน
3) การสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ (ตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด)
2.2 แนวทางการดาเนินโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
ปีการผลิต 2558/59 (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2558)
1. ให้สถาบันเกษตรกรวางแผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/59 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัด
2. สถาบันเกษตรกร จะต้องเปิดวงเงินกู้เครดิตเงินสดกับ ธ.ก.ส. ใหม่ ตามโครงการนี้
3. กรณีที่เปิดวงเงิน และสถาบันเกษตรกรได้กู้เต็มวงเงินแล้ว สามารถขอขยายวงเงินกู้ได้อีก
4. ให้สหกรณ์ตรวจสอบวงเงินกู้ยืมฯ กับนายทะเบียนสหกรณ์
5. หากผู้ขอกู้เป็นลูกค้าเดิมที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีการผลิต 2557/58 ให้ยื่นเอกสารการกู้โดยตรง
กับ ธ.ก.ส. เว้นแต่เป็นผู้ขอกู้รายใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
6. ให้ สหกรณ์ จังหวัดให้คาแนะนาการจัดทาโครงการ (แผนธุรกิจตามแบบ ธ.ก.ส.) แก่สถาบัน
เกษตรกร
7. ให้ สหกรณ์ จังหวัดให้คาแนะนาสหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
8. กรณีหมดฤดูรวบรวมข้าว ให้สถาบันเกษตรกรนาเงินชาระหนี้คืน ธ.ก.ส. ทันที โดยไม่ต้องรอ
จนครบสัญญาสิ้นสุดโครงการ
9. กรณีสถาบันเกษตรกรไม่สามารถชาระหนี้ให้กับ ธ.ก.ส. ได้เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ให้จังหวัด ดูแล
ช่วยเหลื อ และเร่งด าเนิ น การให้ ส ถาบั นเกษตรกรส่ งช าระหนี้ ให้ กับ ธ.ก.ส. โดยเร็ว เนื่ องจาก ธ.ก.ส.
จะคิดดอกเบี้ยกับสถาบันเกษตรกรในอัตราปกติ
10. ให้สหกรณ์จังหวัดกากับดูแลการดาเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ระดับจังหวัด
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2.3 ค าแนะน ากรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ เรื่ อง วิธี ปฏิบัติทางบัญ ชีโครงการสิน เชื่อเพื่ อรวบรวมข้า ว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 (กรมส่งเสริมสหกรณ์.กองพัฒนาสหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร, 2559)
ด้ว ยคณะรั ฐ มนตรี ได้มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั กการโครงการตามมาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร
และรั ก ษาเสถี ย รภาพราคาข้ า ว ปี ก ารผลิ ต 2558/2559 ซึ่ ง โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ รวบรวมข้ า วและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดังกล่าว เป้าหมาย
เพื่อสนับ สนุ นสินเชื่อแก่สถาบัน เกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
เพื่ อ รวบรวมข้าวเปลื อ กเพื่ อ จ าหน่ าย และ/หรือ เพื่ อ การแปรรูป รวมวงเงิน ทั้ งสิ้ น 12,500 ล้ านบาท
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันเกษตรกรในอัตรา
ร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ ยแทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา
โครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 นั้น
โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59
มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากโครงการฯ ปีการผลิต 2557/58 ที่เป็นสาระสาคัญ คือ เป้าหมายสถาบัน
เกษตรกร วงเงิน สิน เชื่อและอัตราดอกเบี้ ยที่ส ถาบันเกษตรกรต้องจ่ายร้อยละ 2 ต่อปี กรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า คาแนะนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเชื่อ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ที่กาหนดไปแล้วนั้น ยงคงเหมาะสมเป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป ดังนั้น สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ยังคงสามารถนาคาแนะนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชี
โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ กษ 0404/ว86 ลงวัน ที่ 25 สิ งหาคม 2557 มาถื อ ใช้ โดยอนุ โลม โดยในข้ อ 2.9 การช าระคื น เงิน กู้
ตามโครงการ เปลี่ยนจากชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ทั้งนี้ สามารถ
Download คาแนะนาดังกล่าวได้ที่ Website กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ลูกค้า) ในหัวข้อระบบบัญชี
ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบและอนุมัติ
โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อ
แก่ ส หกรณ์ ภ าคการเกษตรและกลุ่ ม เกษตรกรในการรวบรวมข้ า วเปลื อ กเพื่ อ จ าหน่ า ยและแปรรู ป
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ชะลออุ ป ทานข้ าวเปลื อ กในตลาด ลดภาระดอกเบี้ ย แก่ส หกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกร
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรวบรวมและแปรรูปข้าวเปลือก ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ
การรวมกลุ่มแล้ว ยังสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตการตลาดข้าวในภาพรวมด้วย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ถือปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
1. การดาเนินโครงการ
1.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ แก่ ส หกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรในการรวบรวมข้ าวเปลื อ กเพื่ อ จ าหน่ ายและแปรรู ป
รวมวงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระจ่ายดอกเบี้ยแทน
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สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอัตรา MLR -1 ระยะเวลา 12 เดือน
1.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูล ค่าเพิ่ มโดยสถาบั น เกษตรกร ยื่น เสนอขอสิ น เชื่อกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
1.3 ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
2. วิธีปฏิบัติทางบัญชี
ด้วยโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรมีการกาหนด
เงื่อนไขการบริหารและการปฏิบัติงานตามโครงการฯ โดยให้มีการติดตามและตรวจสอบการดาเนินการ
ตามโครงการฯ เป็นการเฉพาะ จึงกาหนดให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรบันทึกรายการบัญชี จัดทาบัญชี
ย่ อ ยทะเบี ย นและรายงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรวบรวมข้ า วเปลื อ กเพื่ อ จ าหน่ า ยและแปรรู ป
ตามโครงการฯ แยกไว้ต่างหากจากการดาเนินธุรกิจปกติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อประโยชน์
ในการติดตามและตรวจสอบการดาเนินการตามโครงการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2.1 การรับเงินกู้โครงการฯ
เมื่อได้รับเงินกู้โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้จัดทาใบโอนบัญชีแนบติดกับเอกสารการรับเงินกู้ แล้วบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการ
ไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินฝากธนาคาร
xx
เครดิต เงินกู้ ธ.ก.ส. - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
xx
2.2 การรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก
ในการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่ายและแปรรูปตามโครงการฯ ให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรจัดทาทะเบียนสมาชิกที่ขายข้าวเปลือก - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว เพื่อทราบจานวน
และรายละเอียดของสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
เมื่ อ ได้ รั บ ข้ า วเปลื อ กจากสมาชิ ก ให้ จั ด ท าเอกสารเช่ น เดี ย วกั บ การรวบรวม
ข้าวเปลื อกในการดาเนิน ธุรกิจปกติ ประกอบด้วย ใบตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก ใบชั่งน้าหนักและ
ใบเบิกเงิน โดยระบุว่า “โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว” ส่งให้ผู้มีอานาจเพื่ออนุมัติการจ่ายเงิน แล้วจ่ายเงินค่า
ข้าวเปลือกให้แก่สมาชิก สิ้นวันจัดทาใบสาคัญจ่ายแนบไว้ข้างหน้าเอกสารดังกล่าวา บันทึกบัญชีในสมุด
เงิ น สดและสมุ ด ซื้ อ ข้ า วเปลื อ กผ่ า นรายการไปยั ง บั ญ ชี ที่ เกี่ ย วข้ อ งในสมุ ด บั ญ ชี แ ยกประเภททั่ ว ไป
บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ซื้อข้าวเปลือก - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
xx
เครดิต เงินสด
xx
จากนั้ น จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ข้ า วเปลื อ ก - โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ รวบรวมข้ า ว โดยบั น ทึ ก
ข้าวเปลือกที่รวบรวมแยกตามชนิดของข้าวเปลือก
2.3 การขายข้าวเปลือก
2.3.1 การขายข้ า วเปลื อ กเป็ น เงิ น สด ให้ จั ด ท าเอกสารเช่ น เดี ย วกั บ การขาย
ข้าวเปลื อ กเป็ น เงิน สดในการด าเนิ น ธุ รกิ จ ปกติ ประกอบด้ ว ย ใบชั่ งน้ าหนั กและใบรับ เงิน ขายสิ น ค้ า
โดยระบุ ว่ า “โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ รวบรวมข้ า ว”ส่ ง ให้ ผู้ มี อ านาจเพื่ อ อนุ มั ติ ก ารขาย แล้ ว รั บ เงิ น
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ค่าข้าวเปลือกจากผู้ซื้อ สิ้นวัดจัดทาใบสาคัญรับแนบไว้ข้างหน้าเอกสารดังกล่าว บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด
และสมุดขายข้าวเปลือก ผ่านรายการไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บันทึกบัญชี
โดย
เดบิต เงินสด
xx
เครดิต ขายข้าวเปลือก - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
xx
จากนั้ น บั นทึกลดยอดข้าวเปลือกที่ขายเป็นเงินสดแยกตามชนิดในทะเบียนคุมข้าวเปลื อก - โครงการ
สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
2.3.2 การขายข้ า วเปลื อ กเป็ น เงิ น เชื่ อ ให้ จั ด ท าเอกสารเช่ น เดี ย วกั บ การขาย
ข้าวเปลือกเป็นเงินเชื่อในการดาเนินธุรกิจปกติ ประกอบด้วย ใบชั่งน้าหนักและใบกากับสินค้า โดยระบุว่า
“โครงการสิ น เชื่อเพื่อรวบรวมข้าว”ส่ งให้ ผู้มีอานาจเพื่ออนุมัติการขาย สิ้ นวัน บันทึกบัญ ชีในสมุดขาย
ข้าวเปลือก ผ่านรายการไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปและจัดทาบัญชีย่อยลูกหนี้ค่า
ข้าวเปลือก - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ลูกหนี้ค่าข้าวเปลือก - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
xx
เครดิต ขายข้าวเปลือก - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
xx
จากนั้น บันทึกลดยอดข้าวเปลือกที่ขายเป็นเงินเชื่อแยกตามชนิดในทะเบียนคุมข้าวเปลือก - โครงการ
สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
การรับชาระหนี้ค่าข้าวเปลือก
เมื่อลูกหนี้มาชาระค่าข้าวเปลือก ให้ตรวจสอบบัญชีย่อยลูกหนี้และจัดทาใบเสร็จรับเงิน
แล้วรับเงินค่าข้าวเปลือกจากลูกหนี้ สิ้นวันจัดทาใบสาคัญรับแนบไว้ข้างหน้าเอกสารดังกล่าว บันทึกบัญชี
ในสมุดเงินสด ผ่านรายการไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และบันทึกลดยอดลูกหนี้
ในบัญชีย่อยลูกหนี้ค่าข้าวเปลือก - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว บันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินสด
xx
เครดิต ลูกหนี้ค่าข้าวเปลือก - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
xx
2.4 การแปรรูปข้าวเปลือก
2.4.1 การเบิกข้าวเปลือกเพื่อนาเข้าแปรรูป ให้จัดทาเอกสารเช่นเดียวกับการเบิก
ข้าวเปลื อกเพื่อนาเข้าแปรรูป ในการดาเนินธุรกิจ ปกติ ประกอบด้วย ใบชั่งน้าหนักและใบเบิกข้าวเปลือก
เข้าผลิต โดยระบุว่า “โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว” แล้วบันทึกลดยอดข้าวเปลือกที่นาเข้าแปรรูปแยก
ตามชนิดในทะเบียนคุมข้าวเปลือก - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว โดยระบุว่าเบิกเพื่อนาเข้าแปรรูป
โดยไม่ต้องบันทึกบัญชีแต่อย่างใด
2.4.2 การบัน ทึกสิน ค้าแปรรูป เมื่อแปรรูปข้าวเปลือกตามโครงการฯ แล้วเสร็จ
ให้จัดทารายงานปริมาณข้าวที่สีได้ประจาวัน เช่นเดียวกับการดาเนินธุรกิ จปกติ โดยระบุว่า “โครงการ
สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว” บันทึกปริมาณข้าวเปลือกที่เบิกใช้เพื่อการแปรรูปและปริมาณข้าวสาร ปลายข้าว
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่แปรรูปสาเร็จ รวมทั้งรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทาทะเบียนคุมสินค้าแปรรูปโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว โดยบันทึกข้าวสาร ปลายข้าวและผลิตภัณฑ์พลอยได้แต่ละชนิดที่แปรรูป
สาเร็จ
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2.5 การจัดเก็บข้าวเปลือกและสินค้าแปรรูป
การจัดเก็บข้าวเปลือกและสินค้าแปรรูปตามโครงการฯ เพื่อรอจาหน่าย ให้สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรแจ้ ง สถานที่ จั ด เก็ บ ให้ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่ อ ทราบ
และดาเนินการทาประกันภัย โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2.6 การขายสินค้าแปรรูป
2.6.1 การขายสินค้าแปรรูปเป็นเงินสด ให้จัดทาเอกสารเช่นเดียวกับการขายสินค้า
แปรรูปเป็ น เงิน สดในการดาเนิน ธุรกิจปกติ คือ ใบรั บเงินขายสิ นค้า โดยระบุว่า “โครงการสินเชื่อเพื่อ
รวบรวมข้าว” ส่งให้ผู้มีอานาจเพื่ออนุมัติการขาย แล้วรับเงินจากผู้ซื้อ สิ้นวันจัดทาใบสาคัญรับแนบไว้
ข้างหน้าเอกสารดังกล่าว บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและสมุดขายสินค้า ผ่านรายการไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินสด
xx
เครดิต ขายข้าวสาร - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
xx
ขายปลายข้าว - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
xx
ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว xx
จากนั้น บันทึกลดยอดข้าวสาร ปลายข้าวและผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ขายเป็นเงินสดแยกตามชนิดในทะเบียน
คุมสินค้าแปรรูป - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
2.6.2 การขายสิ น ค้า แปรรูป เป็ น เงิน เชื่อ ให้ จัดท าเอกสารเช่นเดียวกับ การขาย
สินค้าแปรรูปเป็นเงินเชื่อในการดาเนินธุรกิจปกติ คือ ใบกากับสินค้า โดยระบุว่า “โครงการสินเชื่อเพื่อ
รวบรวมข้าว” ส่งให้ผู้มีอานาจเพื่ออนุมัติการขายสิ้นวันบันทึกบัญชีในสมุดขายสินค้า ผ่านรายการไปยัง
บัญชีที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปและจัดทาบัญชีย่อยลูกหนี้ค่าสินค้าแปรรูป - โครงการ
สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ลูกหนี้ค่าสินค้าแปรรูป - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว xx
เครดิต ขายข้าวสาร - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
xx
ขายปลายข้าว - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
xx
ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว xx
จากนั้ น บั น ทึ กลดยอดข้าวสาร ปลายข้าวและผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ ที่ ขายเป็ น เงิน เชื่ อแยกตามชนิ ด ใน
ทะเบียนคุมสินค้าแปรรูป - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
การรับชาระหนี้ค่าสินค้าแปรรูป เมื่อลูกหนี้มาชาระค่าสินค้าแปรรูป ให้ตรวจสอบ
บัญชีย่อยลูกหนี้และจัดทาใบเสร็จรับเงิ น แล้วรับเงินจากลูกหนี้ สิ้นวัน จัดทาใบสาคัญรับแนบไว้ข้างหน้า
เอกสารดังกล่าว บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด ผ่านรายการไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภท
ทั่วไปและบั นทึกลดยอดลู กหนี้ ในบัญ ชีย่อยลูกหนี้ค่าสิ นค้าแปรรูป - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
บันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินสด
xx
เครดิต ลูกหนี้ค่าสินค้าแปรรูป - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว xx
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2.7 การรายงาน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องรายงานผลการดาเนินโครงการฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
บริ หารโครงการสิ นเชื่ อเพื่ อรวบรวมข้ าวและสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มโดยสถาบั นเกษตรกรระดั บจั งหวั ดตามแบบ
และระยะเวลาที่กาหนด
2.8 การตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือ
ในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ทาการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
ตามโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวสาร ปลายข้าวและผลิตภัณฑ์พลอยได้ เช่นเดียวกับสินค้า
คงเหลือของธุรกิจปกติ โดยแต่งตั้งผู้ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการเก็บรักษาสินค้าเป็นกรรมการตรวจนับสินค้า
คงเหลื อเพื่ อทราบปริมาณและสภาพของสิ นค้ าตามโครงการแต่ล ะชนิดที่ เหลื ออยู่ตามความเป็น จริง
โดยเปรียบเทียบปริมาณที่ตรวจนับได้กับทะเบียนคุมข้าวเปลือก - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และทะเบียนคุม
สินค้าแปรรูป - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และให้ตีราคาตามราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
2.9 การชาระคืนเงินกู้ตามโครงการฯ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ชาระคืนเงินกู้โครงการฯ พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
เมื่อโอนเงินฝากธนาคารเพื่อชาระคืนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยโครงการฯ แล้ว ให้จัดทา
ใบโอนบั ญ ชี แ นบไว้ ข้ า งหน้ าเอกสารการโอนเงิน ฝากธนาคาร แล้ ว บั น ทึ ก บั ญ ชี ในสมุ ด รายวั น ทั่ ว ไป
ผ่านรายการไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินกู้ ธ.ก.ส. - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
xx
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ - โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
xx
เครดิต เงินฝากธนาคาร
xx
2.10 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.10.1 การแสดงรายการ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
สถาบั นเกษตรกรสนับ สนุ น สินเชื่อแก่ส หกรณ์และกลุ่ มเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่ายและแปรรูปเป็นข้าวสาร ปลายข้าวและผลิตภัณฑ์พลอย
ได้เก็บไว้รอจาหน่ายในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบต่อผล
การดาเนินการตามโครงการฯ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 จึงให้
แสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ดังนี้
(1) กรณียังไม่สิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ แต่สิ้นสุดรอบระยะเวลาปีทาง
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้แสดงยอดคงเหลือของทุกบัญชีตามโครงการฯ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัน
เริ่มโครงการฯ (1 ตุลาคม 2557) จนถึงวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแยกตามหมวด
และประเภทบัญชีเช่นเดียวกับยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปในการดาเนินธุรกิจปกติ รายการ
บัญชีตามโครงการฯ ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินให้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สาหรับรายการบัญชี
ตามโครงการฯ ที่เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายให้ปิดไปยังบัญชีที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนการผลิต ต้นทุน
ขายและกาไร (ขาดทุน) โดยถือเป็นการดาเนินธุรกิจปกติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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(2) กรณีสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ ในระหว่างปีทางบัญชีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ให้แสดงยอดคงเหลือของทุกบัญชีตามโครงการฯ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มปีทางบัญชี
ถัดไปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จนถึงวันสิ้นสุดโครงการฯ (30 กันยายน 2558) แยกตามหมวดและ
ประเภทบัญชีเช่นเดียวกับ (1) เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ไม่ต้องจัดทางบกาไรขาดทุนโครงการฯ แยกต่างหากจากงบ
กาไรขาดทุนประจาปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2.10.2 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ให้ ส หกรณ์ แ ละ
กลุ่มเกษตรกรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจานวนเงินกู้ยืมคงเหลือในวันสิ้นปีทางบัญชี เงื่อนไขและหลักปฏิบัติที่
กาหนดของโครงการฯ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จานวน…………….บาท
เป็นเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
1 ต่อปี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมข้าวเปลือก
เพื่อจาหน่ายและแปรรูปเป็นข้าวสาร ปลายข้าวและผลิตภัณฑ์พลอยได้เก็บไว้รอจาหน่ายในช่วงระยะเวลา
ที่เหมาะสม โดยมี………………………………………………..เป็นหลักประกัน
2.4 การสร้างเครือข่าย (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2552)
เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยน
ข่าวสารร่วมกัน หรือทากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็น
อิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน ประเด็นสาคัญของ
นิยามดังกล่ าว คือ (1) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ (2) กิจกรรมที่ทาใน
เครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และ (3) การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ
การเชื่อมโยง ในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่ง “รวมกัน”เพื่อพูดคุย
สนทนากันเฉย ๆโดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากองรวมกัน ย่อมไม่
เกิดประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้ นก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็นกาแพง
โดยการประสานอิ ฐ แต่ ล ะก้อ นเข้ากั น อย่างเป็ น ระบบและก็ไม่ ใช่ เป็ น แค่ ก ารรวมกลุ่ ม ของสมาชิ กที่ มี
ความสนใจร่วมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับ
ของการลงมือทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยและไม่ใช่การรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มี
ความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพื่อสะดวกแก่การติดต่อการมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพิ่มขึ้น
ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่งทาให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น การกระทาเช่นนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้น
เพื่อจะได้บรรจุอิฐได้มากขึ้น แต่กองอิฐในถุง ก็ยังวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็น
ระบบ
ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกดาเนินกิจกรรมบางอย่าง
ร่วมกัน เพื่อนาไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจาเป็น เมื่อภารกิจ
บรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจาเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัว
กันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้
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องค์ประกอบของเครือข่าย
เครื อ ข่ า ยเที ย ม (Pseudo network) หมายถึ งเครื อ ข่ า ยชนิ ด ที่ เราหลงผิ ด คิ ด ว่ า เป็ น เครื อ ข่ า ย
แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกัน
และไม่ได้ตั้งใจที่จะทากิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยม
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชั ดเจน ลักษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มี การสานต่อระหว่างสมาชิก ดังนั้น การทา
ความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความสาคัญ เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้
แทนการสร้างเครือข่ายเทียม
เครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบสาคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ (1) มีการรับรู้และมุมมองที่
เหมือนกัน (common perception) (2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) (3) มีความสนใจหรือ
มีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) (4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
(stakeholders participation) (5) มี ก ารเสริ ม สร้ า งซึ่ ง กั น และกั น (complementary relationship)
(6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent) (7) มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)
การก่อเกิดของเครือข่าย
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆ กัน แบ่งชนิดของ
เครือข่ายออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. เครือข่ายที่เกิด โดยธรรมชาติ เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้ คนมีใจตรงกัน ทางาน
คล้ายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ ร่วมกัน แสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การดารงอยู่ ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรง
กระตุ้นที่เกิดขึ้นภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ
เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลาเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็น
กลุ่มโดยจัดตั้งเป็ นชมรมที่ มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงขยายพื้นที่ดาเนินการออกไป
หรือมีการขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุม
ต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น เครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. เครือข่ายจัดตั้ง มักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดาเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่
การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมาก
ภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพื้นฐาน ความต้องการ ความคิด ความเข้าใจ หรือมุมมอง
ในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการทางานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความ
ต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดี ดาเนินงานเป็นขั้นตอนจน
สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจนนาไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่
แท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลด
ขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ เป็นการถือกาเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้
เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกัน
ด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ว้ างๆ ในการสนั บ สนุ น กั น และเรี ย นรู้ ไปด้ ว ยกั น โดยยั งไม่ ได้ ส ร้างเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็น
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การได้รั บ ฟั งหรือ การไปได้เห็ น การด าเนิน งานของเครือข่ ายอื่ นๆ มาแล้ ว เกิด ความคิ ดที่ จะรวมตัว กั น
สร้างพันธะสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้น
ภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้ งใจจริงที่เกิดจากจิตสานึกที่ดี เมื่อได้รับการกระตุ้นและ
สนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทานองเดียวกันกับเครือข่ายที่เกิด ขึ้น
โดยธรรมชาติ เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนสร้าง
เสริมสุขภาพ เป็นต้น
ปรัชญาการสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายต้องคานึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ การนาเครือข่ายต้องมี LINK หมายถึง “การเชื่อมโยง”
L – Learning การเรียนรู้
I – Investment การลงทุน
N – Nature การฟูมฟักบารุง
G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ ซึ่งรวมกันเป็นคาว่า LINK หมายถึงการเชื่อมโยง
การสร้างเครือข่าย (Networking)
การสร้างเครือข่าย หมายถึง การทาให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้สมาชิก
ในเครือข่ายมีความสัมพัน ธ์กัน ฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบ
พึ่งพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว
เช่นการส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย
ความจาเป็นที่ต้องมีเครือข่าย
การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆ ที่ใช้วิธีดาเนินงานในรูป แบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรม
ภายในกลุ่ ม คน หน่ ว ยงาน หรื อ องค์ ก รเดี ย วกั น จะมี ลั ก ษณะไม่ ต่ า งจากการปิ ด ประเทศที่ ไม่ มี ก าร
ติดต่อสื่อสารกับภายนอก การดาเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่
ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอานวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้ มือ หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้
เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรื อองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของ
ตน ลดความซ้าซ้อนในการทางาน ให้ความร่วมมือและทางานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่าย เพื่อความยั่งยืน
1) สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความสาเร็จในภาพรวม
2) สร้างการยอมรับ ในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒ นธรรมองค์กร
ของสมาชิก

21
3) มีกิจกรรมสม่าเสมอและมากพอที่จะทาให้สมาชิกได้ทางานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่า
ทาได้ และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมี แนวโน้มประสบผลสาเร็จ อย่าทากิจกรรม
ที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าทาไม่สาเร็จอาจทาให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้
4) จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
5) สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก
ที่ยังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้
6) สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย
7) สนั บ สนุ น ให้ ส มาชิ ก ได้ พั ฒ นางานอย่ างเต็ ม ก าลั งตามศั ก ยภาพและความช านาญที่ มี อ ยู่
โดยร่วมกันตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิ กแต่ละกลุ่มมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
8) สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายในลักษณะ
ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน
9) จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอด
ความเป็นเครือข่ายต่อไป
10) จัดให้มีเวทีระหว่างคนทางานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการทางานด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งการให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
11) จัดให้มีช่องทางการทางานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน
การรักษาเครือข่าย
ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่สาเร็จย่อมมีความจาเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้ ประคับประคอง
ให้เครือข่ายสามารถดาเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ ายได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
แล้ว ก็จาเป็นต้องรักษาความสาเร็จของเครือข่ายไว้ หลักการรักษาความสาเร็จของเครือข่ายมีดังนี้
1) มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ดาเนินอย่างต่อเนื่อง
2) มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย
3) กาหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ
4) จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ
5) ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา
6) มีการสร้างผู้นารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
2.5 หลักการตลาด 4P (Nanosoft & Solution Ltd, ม.ป.ป.)
2.5.1 Product คือ สินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอให้กับลูกค้า แนวทางการกาหนดตั ว product
ให้เหมาะสมก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้ า หมายต้ องการอะไร เช่นต้องการน้าผลไม้ที่ สะอาด สด ในบรรจุภัณ ฑ์
ถื อ สะดวก โดยไม่ ส นรสชาติ เราก็ ต้ อ งท าตามที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ ไม่ ใช่ ว่ าเราชอบหวานก็ จ ะพยายาม
ใส่ น้ าตาลเข้าไป แต่ โดยทั่ ว ไปแนวทางที่ จะท าสิ น ค้ าให้ ขายได้มี อ ยู่ส องอย่าง คื อ (1) สิ น ค้ าที่ มี ค วาม
แตกต่างโดยการสร้างความแตกต่างนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จริงว่าต่างกันและ ลูกค้า
ตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เช่นคุณสมบัติพิเศษ รูปลักษณ์ การใช้งาน ความปลอดภัย ความคงทนโดย
กลุ่มลูก ค้าที่เราจะจับก็จะเป็นลูกค้าที่ไม่มีการแข่งขันมาก (niche market) (2) สินค้าที่มีราคาต่านั่นคือ
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การยอมลดคุณภาพในบางด้านที่ไม่สาคัญลงไป เช่นสินค้าที่ผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไม่ดี นักพอใช้งานได้
แต่ถูกมากๆ หรือ สินค้าที่เลียนแบบแบรนด์ดังๆ ในซุปเปอร์สโตรต่างๆ จริงๆ แล้วสาหรับนักธุรกิจมือใหม่
ควรเลือกในแนวทาง สร้างความแตกต่างมากกว่า การเป็นสินค้าราคาถูกเพราะ หากเป็นด้านการผลิตแล้ว
รายใหญ่ จะมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่ารายย่อย แต่หากเป็นด้านบริการ เราอาจจะเริ่มต้นที่ราคาถูกก่อน
แล้วค่อยๆ หาตลาดที่ราย ใหญ่ไม่สนใจ
2.5.2 Price ราคาเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสาคัญในการตลาด แต่ไม่ใช่ว่า คิดอะไรไม่ออกก็ลดราคาอย่าง
เดียวเพราะการลดราคาสินค้า อาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดีขึ้นได้ หากปัญหาอื่นๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไข
การตั้งราคาในที่นี้จะเป็นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่น หากเรา
ขายน้าผลไม้ที่จตุจักร ราคาอาจจะต้องถู กหน่อย แต่หากขายที่สยาม หากตั้ง ราคาถูกไป เช่น 10 บาท
กลุ่มที่เป็นเป้าหมายอยากให้ซื้ออาจจะไม่ซื้อ แต่คนที่ซื้ออาจจะเป็นคนอีกกลุ่มซึ่งมีน้อยกว่า และไม่คุ้มที่จะ
ขายแบบนี้ในสยาม ยิ่งไปกว่านั้นหากราคา และรูปลักษณ์สินค้าไม่เข้ากัน ลูกค้าก็จะเกิดความข้องใจและ
อาจจะกั ง วลที่ จ ะซื้ อ เพราะราคาคื อ ตั ว บ่ ง บอกภาพลั ก ษณ์ ข องสิ น ค้ า ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด อย่ า งไรก็ ต าม
ในด้านการทาธุรกิจขนาดย่อมแล้ว ราคาที่เราต้องการ อาจไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้น แต่จะมองกันใน
เรื่องของตัวเลข ซึ่งจะมีวิธีกาหนดราคาง่ายต่างๆ ดังนี้
1) กาหนดราคาตามลูกค้า คือการกาหนดราคาตามที่เราคิดว่า ลูกค้าจะเต็มใจจ่าย
ซึ่งอาจจะได้มาจากการทาสารวจ หรือแบบสอบถาม
2) กาหนดราคาตามตลาด คือการกาหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด ซึ่งอาจจะต่ามากจนเรา
จะมีกาไรน้อยดังนั้นหาก เรา คิด ที่จะกาหนดราคาตามตลาด เราอาจจะต้องมานั่งคิดคานวณย้อนกลับว่า
ต้นทุนสินค้าควร เป็นเท่าไรเพื่อจะได้กา ไร ตามที่ตั้งเป้า แล้วมาหาทางลดต้นทุนลง
3) กาหนดราคาตามต้นทุน+กาไร วิธีนี้เป็นการคานวณว่าต้นทุนของเราอยู่ที่เท่าใด แล้วบวก
ค่าขนส่ง ค่าแรงของเรา บวกกาไร จึงได้มาซึ่งราคา แต่หากราคาที่ได้มาสูงมาก เราอาจจาเป็นต้องมีการทา
ประชาสัมพันธ์ หรือปรับภาพลักษณ์ ให้เข้ากับราคานั้น
2.5.3 Place คือ วิธีการนาสินค้าไปสู่มือของลูกค้า หากเป็นสินค้าที่จะขายไปหลายๆ แห่ง วิธีการ
ขายหรือการกระจายสินค้าจะมีความสาคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสินค้านั้นไม่ใช่ขายให้มาก
สถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยู่กับว่า สินค้าของท่านคืออะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคือใคร เช่น
ของใช้ในระดับบน ควรจะจากัดการขายไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจจะทาให้เสียภาพลักษณ์ได้สิ่งที่เรา
ควรจะค านึ ง อี ก อย่ า งของวิ ธี ก ารกระจายสิ น ค้ า คื อ ต้ น ทุ น การกระจายสิ น ค้ า เช่ น การขายสิ น ค้ า
ใน 7-eleven อาจจะกระจายได้ทั่วถึง แต่อาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่า หากจะกล่าวถึงธุรกิจที่เป็นการขายหน้า
ร้าน Place ในที่นี้ก็คือ ทาเล ซึ่งก็ควรเลือกที่ ให้เหมาะสมกับสินค้าของเราเช่นกัน อย่างมาบุญครองกับ
สยามเซ็นเตอร์ จะมีกลุ่มคนเดินที่ต่างออกไปและลักษณะสินค้าและราคาก็ไม่เหมือนกันด้วยทั้งๆ ที่ตั้งอยู่
ใกล้กนั ท่านควรขายที่ใดก็ต้องพิจารณาตามลักษณะสินค้า
2.5.4 Promotion คือการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะสินค้าของเรา เช่น โฆษณา
ในสื่ อ ต่ างๆ หรื อ การท ากิ จ กรรม ที่ ท าให้ ค นมาซื้ อ สิ น ค้ า ของเรา เช่ น การท าการลดราคาประจ าปี
หากจะพูดในแง่ของธุรกิจ ขนาดย่อม การโฆษณาอาจจะเป็นสิ่ งที่เกินความจาเป็นเพราะจะต้องใช้เงิน
จะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับ ช่องทางที่เราจะใช้ ที่จะดีและอาจจะฟรีคือ สื่ออินเตอร์เนต ซึ่งมีผู้ใช้เพิ่มจานวน
ขึ้นมากในแต่ละปี สื่ออื่นๆ ที่ถูกๆ ก็จะเป็นพวก ใบปลิว โปสเตอร์ หากเป็นสื่อท้องถิ่นก็จะมี รถแห่ วิทยุ
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ท้องถิ่น หนั งสื อพิมพ์ท้องถิ่น วิธีในการเลือกสื่ อนอกจากจะดูเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วควรดูเรื่องการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายด้วย เช่น หากจะโฆษณาให้กลุ่มผู้ใหญ่ โดยเลือกสื่ออินเตอร์เนต(เพราะฟรี) ก็อาจจะเลือก
เว็บไซต์ที่ผู้ใหญ่เล่น ไม่ใช้เว็บที่วัยรุ่นเข้ามาคุยกัน เป็นต้น
2.6 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะอุตสาหกรรมเกษตร, ม.ป.ป.)
2.6.1 การใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์มีบทบาท ที่สาคัญยิ่งต่อผู้ผลิต
สินค้า เนื่องจากบรรจุภัณฑ์สามารถทาหน้าที่ส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น ในเวลาเดี ยวกันมี
โอกาสลดต้นทุนสินค้าอันจะนาไปสู่ยอดกาไรสูงซึ่งเป็นเป้าหมาย ของทุกองค์กรในระบบการค้าเสรี
การตลาด คือกระบวนการทางด้านบริห ารที่รับผิ ดชอบต่อกลุ่ มเป้ าหมายโดยการค้น หา
ความต้องการ และสนองความต้องการนั้น เพื่อบรรลุ ถึงกาไร ตามที่ต้องการ ตามคานิ ยาม การตลาด
ประกอบด้วย องค์ป ระกอบส าคัญ 3 ประการ คือ กลุ่ มเป้ าหมาย การสนองความต้องการ และกาไร
การก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย เฉพาะนั้ น จาเป็ น ต้ อ งหาข้ อ มู ล จากตลาด พร้อ มทั้ งค้ น หาความต้ อ งการ
ของกลุ่มเป้าหมายในรูปของการบริโภค สินค้าหรือบริการ ส่วนการตอบสนองความต้องการนั้น ต้องใช้
กลไกทางด้านส่วนผสมทางการตลาด เพื่อชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ซื้อให้เลือกซื้อสินค้าเราแทนที่จะซื้อ
ของคู่แข่งเพื่อบรรลุถึงกาไรที่ได้กาหนดไว้
สภาวะการจั ด จ าหน่ ายสมั ย ใหม่ ในระบบจ าหน่ า ยสมั ย ใหม่ เช่ น ในซุ ป เปอร์ ม าร์ เก็ ต
ซึ่งมีสินค้าวางขายอยู่เป็นนับพันประเภท แต่ละประเภท จะมีสินค้าที่เป็นคู่แข่งขันวางขายกันเป็นสิบเพื่อ
การเปรียบเทียบเลือกซื้อ ภายใต้สภาวะการขาย เช่นนี้ ผู้ซื้อจะใช้เวลาประมาณเศษ 2 ใน 3 ของเวลาที่อยู่
ในร้านเดินจากสินค้าประเภทหนึ่ง ไปยังสินค้าอีกประเภทหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ซื้อโดยเฉลี่ยใช้เวลา
10 – 15 นาที ในการเลือกซื้อสินค้า และสมมติว่าโดยเฉลี่ยผู้ซื้อแต่ละคนจะซื้อสินค้าประมาณ 12 ชิ้น
นั่นก็หมายความว่า เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้านั้นมีเวลาเพียง 1 นาที ในสภาพความเป็นจริง
เวลาที่ ใช้ในการตั ดสิ น ใจเลื อกซื้ อสิ น ค้ า จะแปรเปลี่ ย นไปแล้ ว แต่ ป ระเภทของสิ น ค้า สิ น ค้าบางชนิ ด
เช่น ไข่ หมู ไก่ อาจใช้เวลาเลือกนาน กล่าวคือใช้เวลาประมาณ 20 - 50 วินาที ในขณะที่สินค้าบางชนิด
เช่น ข้าว น้าอัดลม เป็นต้น จะใช้เวลาน้อยเพียงแค่ 10 วินาที จากปรากฏการณ์นี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า
ในยุคนี้ผู้ซื้อใช้เวลาน้อยมาก ณ จุดขายในขณะที่มีสินค้า ให้เลือกมากมาย ด้วยเหตุนี้ บรรจุภัณฑ์ในยุคนี้
จึงจาเป็นต้องออกแบบ ให้ได้รับความสนใจอย่างเร่งรีบ โดยมีเวลาผ่านตาบนหิ้งในช่วงเวลา 10 –50 วินาที
ที่จะสร้างความมั่นใจ ให้แก่ลูกค้าเพื่อตัดสินใจซื้อและวางลงในรถเข็น บทบาทของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวนี้
เป็นบทบาททางด้านการตลาดในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เป็นการออกแบบงานพิมพ์แบบ
3 มิติ ที่เป็นพาณิชย์ศิลป์ ดังนั้ น บุคลากรที่รับผิดชอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทางกราฟฟิก นอกจากเป็น
นักออกแบบแล้วยังต้องเป็ นคนช่างสังเกต มีความรู้ทางด้านธุรกิจ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบนั้น
เป็นสื่อและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจการจาหน่าย ในการออกแบบข้อมูลที่ผู้พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ควรรู้มีดังนี้
(1) ด้ า นการตลาด เนื่ อ งจากบรรจุ ภั ณ ฑ์ เป็ น องค์ ป ระกอบ ส่ ว นหนึ่ ง ของการตลาด
การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ จึ งต้ อ งค านึ งถึ ง หลั ก การและเทคนิ ค ทางด้ านการตลาด อั น ประกอบด้ ว ย
การตั้งเป้าหมาย การจัดกลยุทธ์ การวางแผนการตลาด การส่งเสริมการจาหน่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ต้องทราบวิธีการจัดเรียง และบรรยากาศ ของการจาหน่าย ณ จุดขาย การคานึงถึงสถานที่ที่วางขายสิ นค้า
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เป็นปัจจัยแรกในการออกแบบ เช่น การวางขายในตลาดสด หรือวางขายในห้าง เป็นต้น แนวทางในการ
ออกแบบทั่ ว ไป คื อ การเปรี ย บเที ย บ กั บ สิ น ค้ า คู่ แข่ ง การเปรีย บเที ย บนี้ ไม่ ใช่ ก ารเปรีย บเที ย บ เพื่ อ
ลอกเลียนแบบ แต่เป็นการเปรียบเทียบเพื่อหาจุดเด่น ของสินค้าเพื่อขาย (Unique Selling Point) การใช้
คาว่า “ใหม่”“สด” หรือ “ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ” ล้วนเป็นคาบรรยายที่จะเน้น ถึงจุดขายของสินค้า
คาบรรยายดังกล่าวจาต้องเป็นสิ่งที่ผลิตได้และปฏิบัติได้จริง ยกตัวอย่าง เช่น การออกแบบมีคาว่า “ใหม่
ผู้ผลิตต้องมั่นใจว่าในตลาดหาสินค้าที่ทดแทนหรือคล้ายคลึงกันได้ยาก
(2) ตั ว สิ น ค้ า ที่ จ ะใช้ บ รรจุ การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ จ ะประสบความส าเร็ จ ได้ ต่ อ เมื่ อ
ผู้ออกแบบและ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ ของตัวสินค้าอย่างถ่องแท้ คุณสมบัติ เด่นของสินค้ าที่จะ
สนอง ความต้องการของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องสร้างขึ้นมา มิฉะนั้น
จะไม่ทราบเลยว่าจะเสนออะไร เพื่อสนองความต้องการของผู้ซื้อ/กลุ่มเป้าหมาย และการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ก็จะไม่สามารถบรรลุถึง จุดเป้าหมาย ท้ายที่สุดการตลาด ของสินค้านั้นก็พังพินาศ
(3) กลุ่ มเป้ าหมาย หรือกลุ่ มผู้ ซื้อ ซึ่งอาจเป็ น ผู้ บ ริ โภคสิ น ค้าเอง หรื อ ไม่ ได้ เป็ นผู้ บริโภค
อาจแยกตามสถานะทางสังคม การออกแบบที่ดี จะต้องทราบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณที่
บริโภค ความสะดวก ในการนาอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์ มาบริโภค เป็นต้น สถานะของผู้บริโภคที่ควร
คานึงถึงมีดังนี้
- เพศ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- สถานะครอบครัว
- เชื้อชาติ
- ขนาดครอบครัว
- ศาสนา
- สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ
- ย่านที่พักอาศัย
-สิ่งอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน
การออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ที่ทาขึ้นโดยไม่ได้ทาการศึกษาวิจัย อาจจะต้องใช้วิธีการสังเกต แล้วประเมิน
จากสิ่งที่สังเกต นาข้อมูลที่วิเคราะห์ หรือรวบรวมได้ส่งต่อให้นักออกแบบ เพื่อทาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับความต้องการและการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย
สิ่งที่พึงให้ความสาคัญ กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ซื้อไม่ได้เป็นผู้บริโภค เช่น สินค้าของ
ฝาก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ยิ่งมีความสาคัญที่จะต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี เพิ่มคุณค่าแก่สินค้าให้เหมาะสม
กับ เป็น สินค้าฝากจากแดนไกล โดยบรรจุภัณฑ์จาเป็นต้องสร้างมโนภาพ (Imaginary) ที่ดีต่อตัวสินค้า
พร้อมทั้งมี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ คานึงถึงความสะดวกในการนากลับ และพิจารณาถึงระยะเดินทาง
พอสมควร ก่อนจะถึงมือผู้บริโภคด้วย ยกตัวอย่างเช่น ไอศกรีมที่บรรจุขายในปริมาณและขนาดบริโภค
ของครอบครัว ควรจะพิจารณาใส่น้าแข็งแห้งเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าในระหว่างทาง เป็นต้น
(4) กฎข้อบังคับ ในกรณีของบรรจุภัณฑ์อาหาร องค์กรของรัฐที่เข้ามามีบทบาทควบคุมดูแล
คือ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุภัณฑ์
ปิดสนิท จาต้องขออนุญาตจาก อย. พร้อมหมายเลขกากับ ปรากฏการณ์ใหม่ สาหรับสินค้าที่จัดจาหน่าย
ผ่านทางซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ คือ การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากด้วยสัญลักษณ์
รหัสแท่งที่เรียกว่า “บาร์โค้ด (Bar Code) ดังภาพที่ 5 ” ซึ่งเป็นรหัส ประจาตัวสินค้า เพื่อความสะดวกใน
การคิดเงิน และตัดสต๊อกของผู้ขายปลีก
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เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 ทาง อย. ได้มีประกาศแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ดาเนินตาม โครงการนาสัญลักษณ์รหัสแท่งมาใช้ในฉลากอาหาร” ทาหน้าที่ศึกษาข้อมูล กาหนดรูปแบบ
และวิธีการ นาสัญลักษณ์รหัสแท่งมาใช้ ในขั้นตอนขออนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร และในขั้นตอน
การตรวจติดตาม ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด ทั้งนี้เพื่อดูแลตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ
และป้องกัน การปลอมแปลงเลขทะเบียนตารับ และเลขที่การรับอนุญาตใช้ฉลาก การที่ อย. เตรียมการ
ที่จะนาระบบ สัญลักษณ์รหัสแท่ง มาใช้แทนที่ตัวอักษรและตัวเลขในอนาคตนั้น การขออนุญาตใช้รหัส
แท่งเป็นสิ่งที่นักออกแบบและผู้ประกอบการแปรรูปอาหารควรศึกษาและประยุกต์ใช้
(5) ช่องทางการจ าหน่าย กุญ แจสาคัญ ของผลิตภัณฑ์ อาหาร คือ อายุการเก็บรักษาของ
สิ น ค้ าโดยปกติ อ าหารสด เช่ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วสด กระยาสารท เป็ น ต้ น มี อ ายุ ก ารเก็ บ ที่ สั้ น เพี ย งไม่ กี่ วั น
เนื่องจากสูญเสีย สภาวะคุณสมบัติ ของอาหาร ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์ เช่น ถ้ามี
การประยุกต์ใช้ วิธีการปรับสภาวะ บรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ (Modified Atmosphere Packaging)
สาหรับก๋วยเตี๋ยวสด พร้อมกับการเลือกใช้ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่ถูกต้องเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บสินค้าและส่ง
ขายได้ทั่วราชอาณาจักรแทน ที่จะขายเฉพาะ ที่ตลาดสด หรือส่งขายวันต่อวัน ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ย่อมช่วยเพิ่มโอกาส ในการเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายให้มีมากขึ้นโดยการส่งให้
พ่อค้าขายส่ ง พ่อค้าขายปลี ก หรือขายส่ งให้ แก่ ห้ างร้าน การส่ งตรงไปยังศูนย์รวบรวมกระจายสิ นค้า
(Distribution Center หรือ DC) เป็นต้น หรือพิจารณา ช่องทางการจาหน่าย เริ่มจากการขายหน้าบ้าน
ตลาดสด และขยายไปถึ งการขายสู่ ห้ างใหญ่ ที่ มี ศู น ย์ รวบรวมกระจายสิ น ค้ า (DC) ย่ อ มมี ผ ลต่ อ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง
(6) สภาวะการแข่งขัน การเก็บข้อมูลของคู่แข่งขันเป็นสิ่งจาเป็น อย่างยิ่งที่จะทาให้บรรจุ
ภัณ ฑ์ ที่ ออกแบบมา เด่ น กว่าคู่ แข่งขัน ภายใต้ ส ภาวะช่อ งทางการจาหน่ ายหรือจุด ขายที่ เป็ น จริง เช่ น
การวางขาย ณ แหล่งท่องเที่ยวซึ่งไม่มีชั้นหิ้ง วางอย่างเรียบร้อยเช่นเดียวกับในซุปเปอร์มาร์เก็ต การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ย่อมต้องคานึงถึง ความสามารถในการวางเรียงซ้อนได้อย่างมั่นคง เนื่องจากไม่มีชั้นหิ้ งรองรับ
เป็ นต้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยการลอกเลียนแบบ ของคู่แข่งขันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทา อย่างยิ่ง
เพราะจะ มีวัฏจักรชีวิตบรรจุภัณฑ์สั้นมาก ในทางปฏิบัติทั่วไปการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ควรสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ที่ตั้งไว้ และสร้างความแตกต่างในการออกแบบ เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายในการออกแบบ
(7) สิ่ งแวดล้ อ ม แม้ ว่ าในประเทศไทย ยั งไม่ มี อ งค์ ก รใด หรือ หน่ ว ยงานของรั ฐ ออกกฎ
ข้อบังคับ ต่อการควบคุมดูแลปัญหาของบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง แต่กระแส
การรณรงค์ ใช้บ รรจุภัณ ฑ์ที่เป็ น มิตรกับสภาพสิ่งแวดล้ อม ได้รับความสนใจจากชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้น
การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุ ที่นากลับมาผลิตใหม่สามารถลดปริมาณขยะและกาจัดได้ง่าย จึงเป็น
จุดขายเพื่อเป็นการส่งเสริมการจาหน่ายได้อย่างดี
ตามที่ได้อธิบายแล้วว่าบรรจุภัณฑ์ มีบทบาทในส่วนผสมการตลาด ในการทาหน้าที่เสริม
กิจ กรรมการตลาด ในแต่ละขั้น ตอนของวัฏ จักรชีวิตผลิตภัณ ฑ์ รายละเอียดปลี กย่อยในการช่ว ยเสริม
กิจกรรมต่างๆ มีดังต่อไปนี้
1) การใช้ โ ฆษณา บรรจุ ภั ณ ฑ์ จ าเป็ น ต้ อ งออกแบบให้ จ าได้ ง่ า ย ณ จุ ด ขาย หลั ง จาก
กลุ่มเป้าหมายได้เห็นหรือฟังโฆษณามาแล้ว ในกลยุทย์นี้บรรจุภัณฑ์ มักจะต้องเด่น กว่าคู่แข่งขัน หรือมี
กราฟฟิกที่สะดุดตาโดยไม่ต้องให้กลุ่มเป้าหมายมองหา ณ จุดขาย
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2) การเพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยที่ เปลี่ ย นแปลงไป อาจ
จาเป็นต้องมี การออกแบบปริมาณสินค้าต่อหน่วยขนส่งใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สาหรับจุดขายใหม่ การเพิ่มหิ้ง ณ จุดขายที่เรียกว่า POP (Point of Purchase) อาจมีส่วนช่วยส่งเสริม
การขาย เมื่อเปิดช่องทาง การจัดจาหน่ายใหม่
3) เจาะตลาดใหม่ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ในการเจาะตลาด
ใหม่ หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ ในบางกรณีอาจจาเป็นต้องเปลี่ยนตราสินค้าใหม่อีกด้วย
4) ผลิตภัณฑ์ใหม่ ถ้าผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสินค้า ที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าเก่า เช่น เปลี่ยนจากการ
ขาย กล้วยตากแบบเก่า เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่มาเป็น กล้วยตากชุบน้าผึ้ง อาจใช้บรรจุภัณฑ์เก่ าแต่เปลี่ยนสี
ใหม่ เพื่ อแสดงความส าพั น ธ์กับ สิ นค้าเดิ ม หรืออาจใช้เทคนิ คของการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ยูนิฟ อร์ม
แต่ ในกรณี ที่ เป็ น สิ น ค้ าใหม่ ถ อดด้ า มจ าต้ อ งออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใหม่ ห มด แต่ อ าจคงตราสิ น ค้ าและ
รูปแบบเดิมไว้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มที่เคยเป็นลูกค้าประจา ของสินค้าเดิม
5) การส่ งเสริ ม การขาย จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ต้ อ งมี ก ารออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใหม่ เพื่ อ เน้ น
ให้ผู้บริโภคทราบว่า มีการเพิ่มปริมาณสินค้า การลดราคาสินค้า หรือการแถมสินค้า รายละเอียดบนบรรจุ
ภัณฑ์ย่อมมีส่วนช่วย ในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความอยากซื้อมากขึ้น
6) การใช้ตราสินค้า เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี เพื่อสร้างความทรงจาที่ดีต่อสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ที่มตี ราสินค้าใหม่ ควรจะได้รับการออกแบบใหม่ด้วยการเน้นตราสินค้า
7) เปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ โดยปกติสินค้าแต่ละชนิดมีวัฏจักร ชีวิตของตัว
มั นเอง (Product Life Cycle) เมื่ อถึ งวั ฏจั กรชี วิ ตช่วงหนึ่ งๆ จ าเป็ นต้ องมี การเปลี่ ยนโฉมของ บรรจุ ภั ณฑ์
เพื่อยืดอายุของวัฏจักร ในบางกรณี การเปลี่ยนขนาดอาจเกิดจากนวัตกรรมใหม่ ทางด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น
การเลือกใช้วัสดุใหม่จึงมีการเปลี่ยนรูปทรงหรือขนาด ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตามมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อรักษาหรือขยายส่วนแบ่งการตลาด
กิจกรรมทั้ ง 7 ที่ กล่ าวมาแล้ วนี้ เป็ นเพี ยงแค่ ตั วอย่ าง ของกิ จกรรมทางด้ านการตลาดที่ ใช้
บรรจุภัณฑ์ เป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ปรากฏการณ์ทางด้านการตลาดอื่นๆ ย่อมมีเกิดขึ้นหลายครั้ง ที่
จะสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาดได้ สิ่งสาคัญที่สุดของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล ในการออกแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านตลาดและช่องทางการจาหน่าย ด้วยเหตุนี้ความต้องการด้านตัวสินค้า
และบรรจุภัณฑ์จาต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยคานึงถึงปัจจัย ทางด้านการ
ผลิต และความสามารถในการแปรรูปบรรจุภัณฑ์เป็นเกณฑ์
องค์ประกอบการออกแบบ
ตามที่ได้ทราบกันแล้ว องค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์ มีอยู่หลากหลายประเภท ณ จุดขายที่มีสินค้า
เป็นร้อยให้เลือก องค์ประกอบต่างๆ ที่ออกแบบไว้บนบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการเลือกซื้อบรรจุ
ภัณฑ์และสินค้านั้น รายละเอียดหรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจิ ตสานึกของผู้ผลิตสินค้า
และสถานะ (Class) ของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ซึ่งสามารถขยับ เป็น สื่ อโฆษณาระยะยาว ส่ วนประกอบที่ ส าคั ญ
บนบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยที่สุดควรประกอบด้วย (1) ชื่อสินค้า (2) ตราสินค้า (3) สัญลักษณ์ทางการค้า
(4) รายละเอีย ดของสิ น ค้า (5) รายละเอียดส่ งเสริมการขาย (6) รูป ภาพ (7) ส่ วนประกอบของสิ น ค้า
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(8) ปริมาตรหรือปริมาณ (9) ชื่อผู้ผลิตและผู้จาหน่าย (ถ้ามี) (10) รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย
เช่น วันผลิต วันหมดอายุ เป็นต้น
เมื่อมีการเก็บข้อมูลของรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วจึงเริ่มกระบวนการออกแบบ ด้วยการ
เปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับมาเป็นกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จุดมุ่งหมายทั่ว ๆ ไปในการออกแบบมีดังนี้
(1) เด่น (Stand Out) ภายใต้ส ภาวะการแข่งขันอย่างรุน แรง ตัว บรรจุภั ณ ฑ์จาต้องออกแบบ
ให้เด่นสะดุดตา (Catch the Eye) จึงจะมีโอกาสได้รับความสนใจ จากกลุ่มเป้าหมายเมื่อวางประกบกับ
บรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง เทคนิคที่ใช้กันมากคือ รูปทรงและขนาดซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ของบรรจุภัณฑ์
หรืออาจใช้ การตั้งตราสินค้าให้เด่น เป็นต้น
(2) ตราภาพพจน์ แ ละความแตกต่ าง (Brand Image Differentiate) เป็ น ความรู้ สึ ก ที่ จะต้ อ ง
ก่อให้ เกิด ขึ้น กับ กลุ่ ม เป้ าหมายเมื่อมีการสั งเกตเห็ น แล้ ว จูงใจให้ อ่านรายละเอียดบนบรรจุภั ณ ฑ์ การ
ออกแบบตราภาพพจน์ ให้ มี ความแตกต่างนี้ เป็น วิธีการออกแบบที่แพร่ห ลายมาก ความรู้สึ กร่วมที่ ดี
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นพาณิชย์ศิลป์ที่สร้างขึ้นเพื่อ ให้ผู้ซื้อเกิดความรู้สึกที่ดี ต่อศิลปะที่ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์โดยรวมทั้งหมด เริ่มจากการก่อให้เกิดความสนใจด้วยความเด่น เปรียบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ
เพื่อจูงใจให้ตัดสินใจซื้อ สร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นสาหรับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม และจบลงด้วยความรู้สึก
ที่ดี ที่ ส ามารถสนองต่อ ความต้อ งการของผู้ ซื้อ ได้ จึ งก่ อให้ เกิ ดการตั ดสิ นใจซื้ อ “ซื้อ ฉัน สิ ” (Buy Me)
จึ งนั บ เป็ น รู ป ธรรมสุ ด ท้ า ยที่ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ต้ อ งท าให้ อุ บั ติ ขึ้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ การชั ก จู งหว่ า นล้ อ มโดยรู ป
คาบรรยาย สัญลักษณ์ หรือรางวัลที่ได้รับ ย่อมสร้างให้เกิ ดความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของและอยากทดลอง
สินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์นั้น
ทฤษฎีตราสินค้า (Branding)
ในสภาพธุรกิจปัจจุบั นที่เรียกว่าโลกานุวัตรนั้น ขอบเขตของช่องทางการจาหน่ายสินค้า จะไม่
จากัดอย่างสมัยก่อน โดยสามารถนาไปจาหน่ายในอีกมุมหนึ่งของโลก รวมทั้งสามารถแหวกม่าน ของความ
แตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒ นธรรมได้ด้วยวิธีการสร้างบุคลิ กที่เป็นเอกลั กษณ์ (Identity)
พร้ อมกับ การสร้ างภาพพจน์ ที่ส ามารถจดจาได้ง่าย (Recognition) ให้ แก่สิ น ค้า ทฤษฎี ของตราสิ นค้ า
(Branding) เป็นวิธีการง่ายๆ มีหลักการพอสังเขป คือ การนาสินค้าที่เห็นอยู่ทั่วๆ ไป ซึ่งไม่มีความแตกต่าง
จากสินค้าของคู่แข่งแต่เพิ่มคุณค่าพิเศษลงไปที่สินค้า แล้วสร้างภาพพจน์ของสินค้าด้วยการตั้งชื่อ การใช้
บรรจุภัณฑ์ และการโฆษณาเข้าช่วยส่งเสริมภาพพจน์นั้นๆ กลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างตราสินค้านี้
เริ่ มเกิดขึ้ น ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกว่า 100 ปี มาแล้ วโดยสบู่ซันไลต์ จากนั้นได้รับ การประยุก ต์
นามาใช้กับสินค้า พื้นบ้านต่างๆ เช่น กาแฟ ชา ข้าวโอ้ต เป็นต้น ด้วยการตั้งชื่อใหม่ ออกแบบบรรจุภั ณฑ์
ให้ทันสมัย ทาโฆษณาทั่วทั้งประเทศ และสร้างเครือข่ายการขายทั่วทั้งประเทศด้ว ยระบบการจัดส่ง ที่ตรง
ต่อเวลาและแน่นอน
การพัฒนาขั้นต่อมา ของการใช้ตราสินค้า คือ การแยกประเภทของสินค้าและเจาะกลุ่มเป้าหมาย
ที่แตกต่างกัน เพื่อขยายตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุ นี้ ในยุคปัจจุบันจึงสามารถพบสินค้า ที่มี
อรรถประโยชน์แตกต่างกัน และเจาะกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย ไม่ยกเว้นแม้กระทั่ง อาหารสัตว์
เลี้ยงสาหรับสุนัข แมว และปลา เป็นต้น
การสร้างตราสิ นค้า (Branding) เมื่อกล่าวถึงตราสิ นค้า (Brand) จะหมายถึงสิ่งที่ผู้ ซื้อ จดจาได้
และทาการเลือก ณ จุดขาย ทั้งที่ในอดีตกาลศัพท์คาว่า Branding มาจากการตีตราบนสัตว์ด้วยเหล็กที่เผา
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ร้อ นจนแดงในปศุ สั ต ว์ เพื่ อเป็ น การบ่ งบอกว่าสั ตว์ นั้ น เป็ น ของคอกใดเจ้าของใด ศั พ ท์ ค านี้ ได้ รับ การ
ประยุกต์มาใช้กับบรรจุภัณฑ์ โดยหมายถึงภาพพจน์ของบรรจุภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่บรรจุสินค้าอยู่ภายใน
วิวัฒ นาการของตราสินค้ามิได้มีความหมายเฉพาะตราอย่างเดียว แต่รวมถึงรูปทรงโครงสร้างและการ
ออกแบบทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์อุปโภคบริโภค จึงอาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า Total Branding
การสร้างตราสินค้า จนเป็นที่ยอมรับแก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นสิ่ งที่ต้องใช้เวลาและเงินทุนพอสมควร
ยกตัวอย่างเช่น ผงซักฟอก “เปา” ที่พยายามสร้างตราสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับแข่งกับ “แฟ้บ” เมื่อสิบกว่า
ปีก่อน เป็นต้น ถ้าสามารถสร้างตราสินค้า จนเป็นที่ยอมรับได้แล้ว ตราสินค้าจะเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่า
มิได้ ขององค์กรนั้นๆ เนื่องจากผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะมีค วามซื่อสัตย์และเชื่อถือในตราสินค้านั้น ๆ
(Brand Loyalty)
งานที่ยากที่สุดในการออกแบบตราสินค้า คือ การสร้างภาพพจน์ของบรรจุภัณ ฑ์และตัวสินค้า
ตัวอย่างของ ผงซักฟอก “เปา” เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในการสร้างภาพพจน์ให้แก่สินค้ า โดยการสร้าง
ภาพพจน์ ของความยุติธรรม ด้วยการหยิบเอาความนิยมของภาพยนตร์เปาบุ้นจิ้นมาเป็นอุปกรณ์ในการ
สร้างตราสิน ค้า (Brand Device) เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ซื้อว่า จะได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคา
ยุติธรรม ตัวอย่างของผงซักฟอก“เปา”แสดงให้เห็นว่า ความคิดริเริ่มเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบ
ตราสินค้า
ภาพพจน์ ข องบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้างขึ้ น จาต้ อ งท าให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายจดจ าได้ ง่าย (Recognition)
การออกแบบตราสินค้าจึงจาเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ของตราสินค้าเข้ามาช่วย นอกเหนือจากสัญลักษณ์
ทางการค้า (Logo) ยังมีชื่อและรูปภาพด้วย ในกรณีของผงซักฟอก “เปา” ดังกล่าวแล้วคือ รูปของท่าน
เปาบุ้นจิ้นและชื่อเปา ซึ่งตอนแรกใช้ชื่อเต็มว่า “เปาบุ้นจิ้น” และต่อมาได้ย่อสั้นลงมาเหลือแต่คาว่า “เปา”
นอกจากรูปของ ท่านเปาบุ้นจิ้นก็ไม่ได้ใส่ เนื่องจากผงซักฟอก “เปา” นี้ติดตลาดเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้ว
ตราสิ น ค้า (Brand) และสั ญ ลั กษณ์ ทางการค้า (Logo) จากที่กล่ าวมาแล้ว จะพบว่าตราสิ น ค้า
เป็ น การรวมสิ่ งที่ มี คุ ณ ค่ า (Set of Values) ของตั ว บรรจุ ภั ณ ฑ์ ไว้ ในความทรงจ าของกลุ่ ม เป้ า หมาย
ตราสินค้าที่ดีจะสื่อให้ทราบถึงกลุ่มบริโภคสินค้าช่องทางการจัดจาหน่ ายของสินค้าและความรู้สึกที่มีต่อ
บรรจุภัณฑ์ สืบเนื่ องจากตราสิน ค้ามีหน้าที่ทาให้ ผู้ซื้อ/กลุ่ มเป้าหมายจาสินค้าได้ (Recognition) โดยมี
สัญลั กษณ์ทางการค้า และการออกแบบกราฟฟิกผนวกอยู่บนบรรจุภัณ ฑ์ เราจึงกล่ าวได้ว่าสั ญลักษณ์
ทางการค้า เป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้า
ตามคาจากัดความจากหนังสือ Glossary of Package Terms สัญลักษณ์ทางการค้า (Logo) คือ
คาที่มาจาก Logotype เป็นสัญลักษณ์พิเศษที่ออกแบบมา โดยเฉพาะแทนตัวองค์กร เพื่อใช้ในการโฆษณา
และการส่งเสริม การจาหน่ายสินค้า และบริการขององค์กรที่มีขนาด และลักษณะเฉพาะแบบไม่ซ้ากับใคร
เพื่อใช้ในกิ จ การทางด้านการตลาดต่างสถานที่ ด้ว ยวิธีการแตกต่างกันให้ กลุ่ มเป้ าหมาย จาได้ว่าเป็ น
กิจกรรมขององค์กรนั้นๆ
ตราสินค้านั้นจะใช้กับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ในขณะที่สัญลักษณ์ทางการค้าจะเป็นเครื่องหมาย
ตัวแทนขององค์กร เมื่อไรก็ตามที่กิจกรรมทางด้านการตลาด กาหนดไว้ว่าจะต้องมีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ ตราสินค้าก็จะได้รับการออกแบบใหม่ไปด้วย ในขณะเดียวกันสัญลักษณ์ทางการค้าโดยส่วนใหญ่
จะยังคงเหมือนเดิม อาจจะมีการเข้าใจผิดว่าสัญลักษณ์ทางการค้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ แต่ในสภาพ
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ความเป็ น จริงแล้ ว สั ญ ลั กษณ์ ท างการค้า มั กจะมีก ารออกแบบเปลี่ ย นแปลงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
เมื่อพบว่าไม่ทันสมัยและไม่สามารถสร้างความประทับใจ
การใช้ตราสิน ค้าในเมืองไทยนั้น ยังนิยมใช้รูปของเจ้าของกิจการมาเป็นสั ญลักษณ์ ทางการค้า
ซึ่งอาจจะเป็ น สมัยนิ ยมในอดีต แต่ในปัจจุบันนี้ถ้าใช้ห ลักทางด้านการตลาดสมัยใหม่ ในการออกแบบ
ตราสินค้าแล้ว จะพบว่าสัญลักษณ์ทางการค้าดังกล่าว ไม่สามารถสนองกับจุดมุ่งหมายในการออกแบบ
ตราสินค้าได้ดีนัก เนื่องจากการสร้างภาพพจน์และการจาเป็นไปได้ยาก ยกเว้นว่ารูปเจ้าของกิจการที่ใช้
เป็นสัญลักษณ์ทางการค้านั้น เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศหรือทั่วโลกที่ต้องการสินค้านั้นไปจาหน่าย
วิเคราะห์ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกซื้อ
ในตลาดสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค กลุ่ ม เป้ า หมายที่ จั บ จ่ า ยซื้ อ สิ น ค้ า มี เหตุ จู ง ใจที่ แ ตกต่ า งกั น
การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ทางด้านกราฟฟิกต้องพยายามสนองตอบต่อ สิ่งจูงใจของกลุ่มเป้าหมายที่จะให้
เลือกซื้อสินค้า เช่น กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายอาจมีการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคแตกต่างกัน ซึ่งอาจแยกได้เป็นดังนี้
1) ซื้ อ น้ อ ยแบบดาวกระจาย กลุ่ ม เป้ า หมายเหล่ า นี้ มั ก จะเป็ น คนโสด ครอบครั ว ขนาดเล็ ก
และหนุ่มสาววัยรุ่นที่มีกาลังซื้อไม่มากนัก ซื้อสินค้ าปริมาณน้อยชิ้น แต่อาจซื้อหลายประเภท ขึ้นอยู่กับ
กาลังการซื้อ การออกแบบสาหรับกลุ่มเป้าหมายนี้ จะต้องคานึงถึงปริมาณต่อบรรจุภัณฑ์ที่น้อย มีความ
สะดวกในการใช้และเก็บหลังการใช้
2) ซื้อมากแบบดาวเต็มฟ้า กลุ่มเป้าหมายนี้อาจจะกว้างกว่าหรือมีมากกว่ากลุ่มเป้าหมายแบบแรก
การออกแบบเพื่อการจั บ กลุ่ มเป้ าหมายนี้ ให้ ชัดเจนจึงค่ อนข้างล าบากมากกว่า การออกแบบ ที่ มุ่งให้
ความสาคัญต่อสถานที่จาหน่ายสินค้าหรือจุดขายเป็นหลักในการออกแบบ พร้อมทั้งพิจารณาสภาวะคู่แข่ง
ยกตัวอย่างเช่น อาหารขบเคี้ยวสาหรับผู้ชาย จะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความเป็นชายบนบรรจุ
ภัณฑ์ และพยายามฉีกแนวจากคู่แข่ง
3) ซื้อแบบดาวดวงเด่น เป็นการซื้อแบบเฉพาะเจาะจง เช่น การซื้อเครื่องดื่มชูกาลัง กลุ่มเป้าหมาย
จะสามารถกาหนดได้อย่างเด่นชัด การออกแบบจะเน้นอรรถประโยชน์และภาพพจน์ของสินค้าเป็นเกณฑ์
เหตุจูงใจในการซื้อสินค้าเหล่านี้เป็นการซื้อเพราะความนิยมและความเชื่อถือ
4) ซื้อแบบดาวหาง คือ การซื้อแบบไม่ได้ตั้งใจ กล่าวคือ เกิดความอยากได้อย่างฉับพลันเมื่อเห็น
สินค้า บรรจุภัณฑ์สาหรับนักท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นการซื้อแบบดาวหาง การออกแบบจะเน้นสถานที่ผลิต
ตราสิน ค้า ส่ว นประกอบทางโภชนาการของสิ นค้า เป็นต้น ส่ วนรูปแบบกราฟฟิกค่อนข้างจะสะดุดตา
และสะดวกในการนาพา
สรีระในการอ่านและประสาทสัมผัส
ส่ ว นประกอบต่ างๆ ที่ อ อกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ จ ะได้ รั บ การอ่ า นโดยทางประสาทตา ประสาท
ความรู้สึก ของคนจะอ่านข้อมูลเปรียบเทียบกับประสบการณ์ เดิมที่มี เช่น ยี่ห้ อ สีสั น ในการออกแบบ
หรืออาจมี การเปรียบเทีย บกับ ข้อมูล ของบรรจุภัณ ฑ์คู่แข่งที่อยู่ใกล้ ๆ แล้ วทาการวิเคราะห์ ขบวนการ
ตัดสินใจดังกล่าวนี้ จะกระทาอย่างเร็วมากโดยใช้เวลาไม่กี่วินาที ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อแสดงได้
ใต้สภาวะการจัดจาหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ขั้ นตอนของความสนใจในบรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่วางอยู่
บนหิ้ง มักจะเกิดในระยะประมาณ 3 เมตรขึ้นไปหรือในระยะที่ คนผ่านหิ้งชั้น การออกแบบให้เกิด ความ
สนใจในระยะนี้ มักจะเกิดจากรูปทรงและส่วนประกอบโดยรวมของบรรจุภัณฑ์ เช่น ตราสินค้า เป็นต้น
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บ่อยครั้ง ที่เกิดจากโฆษณาหรือมีความทรงจาที่ดีมาก่อน ในบางครั้งอาจเกิดจากป้ายโฆษณา ณ จุดขาย
ราคาที่ลดพิเศษหรือมีการส่งเสริมการขาย เป็นต้น
ขั้นตอนความประทับใจในบรรจุภัณฑ์จะเกิดในระยะไม่เกิน 3 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่กลุ่มเป้าหมาย
เริ่มอ่านได้ว่าเป็นสินค้าอะไร ผลิตโดยใคร ในช่วงระยะไม่เกิน 3 เมตรที่กลุ่มเป้าหมาย เริ่มอ่านรายละเอียด
บนบรรจุภัณฑ์ได้ ส่วนประกอบในการออกแบบที่สาคัญ คือ ต้องทราบจุดเด่นของสินค้าที่เรียกว่า Unique
Selling Point ซึ่งบรรจุภัณฑ์พยายามจะอวด และเชิญชวนให้ติดตามรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ ด้วยการ
หยิบขึ้นมาพิจารณา และพิจารณาและเปรียบเทียบ
ขั้นตอนที่เหลือคือ การเปรียบเทียบหารายละเอียดเพื่อความมั่นใจ การตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนั้น
มักจะเกิดในระยะไม่เกิน 1 เมตร ระยะนี้เกิดขึ้นที่ระยะประมาณ20 เซนติเมตร คือ ในระยะที่กลุ่มเป้าหมาย
จะหยิบบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาศึกษาเปรียบเทียบและตัดสินใจ
1) สรี ระการอ่าน ณ จุดขาย ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต หิ้ งชั้นที่ว างสิ นค้ามีอยู่ห ลายส่ วนหลาย
ประเภท สิ น ค้ าในแต่ ล ะส่ ว น จะถู ก วางเรี ยงเป็ น ชั้ น ๆ จากการศึ ก ษาสรีระการอ่ านของคนจะพบว่ า
โดยเฉลี่ยการอ่านรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ ที่อยู่บนหิ้งจะอยู่ที่ระยะห่ างไม่เกิน 1 เมตรหรือประมาณ
90 เซนติเมตร จากหิ้งชั้นที่วางแสดงสินค้า ณ ระยะห่างประมาณ 90 เซนติเมตรนี้ สายตาที่กวาดอ่านไป
ตามแนวราบ หรือแนวของหิ้งชั้นจะอยู่ในระยะประมาณ 130 เซนติเมตร ซึ่งจากการศึกษาการอ่านใน
แนวดิ่งพบว่า ระดับ ความสูง ที่สายตาจะให้ ความสนใจมากที่สุ ด อยู่ที่ระดับความสูงจากพื้นประมาณ
110 เซนติเมตร หิ้งชั้นที่อยู่สูงจากพื้นตั้งแต่ระดับ 60 เซนติเมตร ถึง 125 เซนติเมตร จะเป็นหิ้งชั้นที่ได้รับ
ความสนใจ มากกว่า หิ้งชั้นในระดับความสูงอื่นๆ
การศึกษายั งได้ศึกษาถึงโอกาสที่สิ นค้า จะถูกหยิบ จากชั้นที่ มีความสู งต่างๆ กันผลปรากฏว่า
สินค้าที่วางอยู่ในระดับความสูงที่ 93 - 100 เซนติเมตร จากพื้นจะมีโอกาสได้รับการหยิบมากที่สุด เนื่องจาก
เป็นชั้นที่ สะดวกต่อการหยิบมากที่สุดซึ่ง ให้คะแนนเต็ม 100 หิ้งชั้นที่มีโอกาสได้รับการหยิบรองลงมา คือ
หิ้งชั้นที่มีความสูงจากพื้น 120 - 145 เซนติเมตร นับเป็นคะแนนได้ 85 คะแนน แต่ในความเป็นจริงแล้ว
ระดับความสูงที่สินค้าจะได้รับการมองเห็นมากที่สุด สาหรับความสูงอื่น ๆ ที่ลดหลั่นกันไป กล่าวได้ว่าเมื่อ
เทียบ ความสูงของหิ้งชั้น จากความสูงของไหล่ หิ้งชั้นที่ห่างจากไหล่ทางด้านล่าง จะมีโอกาสได้รับการหยิบ
มากกว่าหิ้งชั้นที่อยู่ในระดับสูงกว่าไหล่
จากขั้น ตอนและระยะทางที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนี้ เป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ จาต้อง
ออกแบบ ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ดังที่กล่าวมา เช่น ตราสินค้า เป็นต้น ไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่ง
ทั้ง 6 ด้ านของบรรจุ ภัณ ฑ์ เพื่ อดึ งดูด ความสนใจของผู้ ซื้อ นอกจากนั้น การจัด สรรเลื อกต าแหน่ งของ
ส่วนประกอบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรียงตามลาดับก่อนหลัง ว่าจะไว้ที่ไหนบนบรรจุภัณฑ์แต่ละด้าน
นั้นจะต้องเข้าใจ ถึงสรีระการอ่านของสายตาคน เพ่งมองสิ่งของใดๆ ในระยะไม่เกิน 1 เมตร
2) สรีระในการอ่านบรรจุภัณฑ์ จากการทดลองโดยใช้อุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวของสายตาคน
พบว่า คนส่วนใหญ่มีการเคลื่อนไหว ของลูกนัยน์ตาในการอ่านคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ
(1) เมื่ อ สายตาเริ่ ม เพ่ งจากจุ ด เริ่ ม ต้ น จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง เหมื อ นๆ กั น สายตาจะเริ่ ม อ่ า นจาก
ทางซ้ายมือขึ้นสู่ข้างบน
(2) การกวาดสายตาจะเริ่มกวาดจากด้านซ้ายไปยังด้านในทางตามเข็มนาฬิกา
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(3) สายตาจะเสาะหาจุดสิ้นสุดในการอ่านซึ่งมักจะเป็นขวามือ ข้างล่าง การค้นพบสรีระการ
อ่ านดั งกล่ าวแล้ ว นี้ จะพบว่า ต าแหน่ งของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ท างซ้ ายมื อ จะได้ รับ การอ่ านก่ อ นทางขวามื อ
ในขณะเดียวกันตาแหน่ ง ทางส่ วนบน ของบรรจุภัณฑ์จะได้เปรียบกว่าส่วนล่างของบรรจุภัณฑ์ ดังนั้ น
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากข้อมูลที่ได้รับ เช่น กลยุทธ์ทางการตลาด สภาวะคู่แข่ง และปัจจัยอื่น ๆ
ผู้ออกแบบจะสามารถ จัดเรียงส่วนประกอบต่างๆ ของการออกแบบให้ สอดคล้องกับเป้าหมายในการ
ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2. ขั้นตอนการออกแบบ
สิ่ งที่ ผู้ ซื้อเสี ย ความรู้ สึ ก มากที่ สุ ด คือ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ไม่ส ามารถท างานได้ต รงตามความต้ องการ
หรือไม่สามารถทางาน ได้ตามที่บรรยายบนบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น มีการโฆษณาบนบรรจุภัณฑ์ ว่าเป็น
ซองออกแบบใหม่ฉีกเปิ ดได้ง่าย แต่พอเปิดซองแล้วสิ นค้าเกลื่อนกระจายไปทั่วพื้น เป็นต้น เหตุการณ์
เช่นนี้ผู้บริโภคจะไม่ตาหนิบรรจุภัณฑ์ แต่จะไม่ยอมรับสินค้ายี่ห้อนั้นๆ เพราะถือว่าถูกหลอก ไม่ว่าบรรจุภัณฑ์
ที่ว่านี้จะออกแบบมาสวยงามน่าประทับใจเพียงใด ในฐานะเจ้าของสินค้าจาต้อง ยอมรับว่า ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์มาไม่ดี จากตัวอย่างที่ยกมานี้เป็น ที่ประจักษ์ว่าจุดมุ่งหมายในการออกแบบไม่รอบคอบ โดยไม่ใส่ใจ
ในสิ่ ง เล็ ก น้ อ ยดั ง กล่ าวนี้ จะมี ผ ลกระทบต่ อ ยอดขายของสิ น ค้ า เนื่ อ งจากประสบการณ์ อั น เลวร้ า ย
ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์จาต้องมีการวางแผนงาน และกาหนดจุดมุ่งหมายรองรับ ซึ่งมี
หลายประการไว้อย่างชัดเจน ขั้นตอนการออกแบบอย่างสังเขปแสดงดังนี้
- เริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่จาหน่ายและตั้งชื้อตราสินค้าว่า Mrs Paul’s พร้อม
รูปแบบตัวอักษร ที่สอดคล้องกับจุดยืนของสินค้า
- เมื่อใส่รายละเอียดลงไปบนบรรจุภัณฑ์ ด้วยการเน้นจุดขายว่าใช้ส่วนประกอบอาหาร
จากธรรมชาติ พบว่าตราสินค้านั้นเล็กเกินไปจึงขยายตราสินค้าให้ใหญ่ขึ้น
- ลองเปลี่ยนพื้นข้างหลังเป็นพื้นสีเขียวและสีแดงเพื่อเปรียบเทียบความเด่น สะดุดตาของ
บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ
- มีการทดลองเอาบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบลองวางขึ้นหิ้ง ณ จุดขายเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
และสารวจความเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
- บรรจุภัณฑ์สุดท้ายที่ทดสอบแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายยอมรับมากที่สุดและสนองความต้องการ
ของผู้ซื้อ
ขั้นตอนการออกแบบกราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์จะคล้ายคลึงกับขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
แต่อาจจะมีส่วนปลีกย่อยที่ควรคานึงถึงดังต่อไปนี้
2.1 การตั้งจุดมุ่งหมาย ในการตั้งจุดมุ่งหมาย ในการออกแบบกราฟฟิก ของบรรจุภัณฑ์ มีสิ่งจาเป็นที่
ต้องรู้ห รือศึกษาข้อมูล คือ ตาแหน่ง (Positioning) ของบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด ในกรณี ที่
บรรจุภัณฑ์มีอยู่ในตลาดแล้ว การทราบถึงตาแหน่ง ดังภาพที่ 20 ย่อมทาให้ตั้งจุดมุ่งหมายในการออกแบบ
ได้ง่าย นอกจากตาแหน่ งของสิ น ค้า สิ่งที่จาต้องค้นหาออกมา คือ จุดขายหรือ UPS (Unique Selling
Point) ของสินค้า ที่จะโฆษณาบนบรรจุภัณฑ์ ทั้งสองสิ่งนี้เป็น องค์ประกอบสาคัญในการตั้งจุดมุ่งหมาย
ของการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์

32
2.2 การวางแผนปั จ จั ย ต่ างๆ ที่ ได้ จ ากการวิ เคราะห์ ร วบรวมข้ อ มู ล ขั้ น ตอน เพื่ อ เตรี ย มร่ า ง
จุดมุ่งหมาย และขอบเขตการออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อาจวางแผนได้
2 วิธี คือ
2.2.1 ปรับปรุงพัฒนาให้ฉีกแนวแตกต่างจากคู่แข่ง
2.2.2 ปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันโดยตรงได้ด้วยบรรจุภัณ ฑ์
ที่ดีกว่า หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า การตั้งเป้าหมาย และวางแผนการพัฒนาบรรจุภัณ ฑ์ดังกล่าว ย่อมต้อง
ศึกษาสถานภาพบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง พร้อมกับล่วงรู้ถึงนโยบายของบริษัทตัวเอง และกลยุทธ์การตลาด
ที่จะแข่งกับคู่แข่งขัน
การวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สามารถใช้การวิเคราะห์แบบ 5W + 2H ดังนี้
WHY ทาไม
WHO ใคร
WHERE ที่ไหน
WHAT อะไร
WHEN เมื่อไร
HOW อย่างไร
HOW MUCH ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการพัฒนา
1. WHY ทาไม เหตุการณ์หรือปัจจัยอะไรทาให้ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ทาไมต้องพัฒนา
กราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์ ทาไมไม่แก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างอื่นๆ แทน
2. WHO ใคร ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี้ บุคคล หรือแผนกที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง
3. WHERE ที่ไหน สถานที่ที่จะวางจาหน่ายสินค้าอยู่ที่ไหน ขอบเขตพื้นที่ที่จะวางขายสินค้า
บรรจุภัณฑ์ ที่ออกแบบครอบคลุมพื้นที่มากน้อยแค่ไหน
4. WHAT อะไร จุดมุ่งหมายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์คืออะไร ข้อจากัดในการออกแบบมีอะไรบ้าง
จุดขายของสินค้าคืออะไร การใช้งานของบรรจุภัณฑ์คืออะไร
5. WHEN เมื่อไร ควรจะเริ่มงานการพัฒนาเมื่อไร เมื่อไรจะพัฒนาเสร็จ วางตลาดเมื่อไร
6. HOW อย่างไร จะใช้เทคโนโลยีแบบใด อย่างไร จะจัดหาเทคโนโลยีใหม่ใช้วัดความสนใจ
ของบรรจุภัณฑ์ ที่ออกแบบ
7. HOW MUCH ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีงบประมาณเท่าไร คาตอบที่ได้รับ
จากคาถาม 5W + H นี้จะนาไปสู่การวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้
ขั้นตอนการวางแผนออกแบบบรรจุภัณฑ์
การวางแผนเริ่มต้นด้วยจุดประสงค์ของการพัฒ นา พร้อมด้วยข้อจากัดต่างๆ รายละเอียดการ
วางแผนต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การวางแผน
1.1 กาหนดเวลา
1.2 ผลงานที่จะได้รับในแต่ละขั้นทางาน
1.3 รายละเอียดของตราสินค้า (Branding)
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1.4 ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
ขัน้ ตอนที่ 2 : การรวบรวมข้อมูล อันได้แก่
2.1 ข้อมูลการตลาด
2.2 สถานะ การแข่ งขั น จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส ข้ อ จ ากั ด (SWOT : Strength, Weakness,
Opportunity, Treat)
2.3 ข้อมูลจากจุดขาย
2.4 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/พฤติกรรมผู้บริโภค
2.5 เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ ระบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักร
ขั้นตอนที่ 3 : การออกแบบร่าง
3.1 พัฒนาความคิดริเริ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ร่างต้นแบบ ประมาณ 3 – 5 แบบ
3.3 ทาต้นแบบ ประมาณ 2 – 3 แบบ
ขั้นตอนที่ 4 : การประชุมวิเคราะห์ปรับต้นแบบ
4.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค
4.2 วิเคราะห์การสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4.3 เลือกต้นแบบที่ยอมรับได้
ขั้นตอนที่ 5 : การทาแบบเหมือนร่าง
5.1 เลือกวัสดุที่จะทาแบบ
5.2 ออกแบบกราฟฟิกเหมือนจริง พร้อมตราสินค้าและสัญลักษณ์ทางการค้า
5.3 ขึ้นแบบ
ขั้นตอนที่ 6 : การบริหารการออกแบบ เริ่มจากการติดต่อโรงงานผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ จนถึงการ
ควบคุมงานผลิ ต ให้ ได้ต ามแบบที่ต้อ งการ พร้อ มทั้งจัดเตรียมรายละเอียดการสั่ งซื้อ (Specification)
เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถผลิตได้ตามต้องการ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการติดตามผล ของบรรจุภัณฑ์
ที่ อ อกแบบไปแล้ ว ว่ า สามารถสนองตามจุ ด มุ่ งหมายของการออกแบบ และบรรลุ ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์
ขององค์กรเพียงใด
3. เทคนิคการออกแบบรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์นั้น สามารถจับต้องได้ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะ
เป็นรูปทรงเลขาคณิต เช่น สี่เหลี่ยมและทรงกลมรูปทรงที่แตกต่างกัน ย่อมก่อให้ความรู้สึกที่แตกต่า งกัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ทาให้เพิ่มขีดความสามารถ ในการออกแบบรูปทรงต่างๆ กัน
ของวัสดุหลัก 4 ประเภท อันได้แก่ กระดาษ โลหะ แก้ว และ พลาสติก ที่เห็นได้ชัด คือ กระป๋องโลหะ
ที่แต่เดิมมักเป็นรูปทรงกระบอก เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถออกแบบเป็นรูปทรงอื่นที่ เรียกว่า Contour
Packaging รูปลักษณ์ใหม่นี้ ย่อมก่อให้เกิดความสะดุดตาและสร้างความสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
นอกจากรู ป ลั กษณ์ ของตัว บรรจุภัณ ฑ์ การออกแบบกราฟฟิก ตามที่ ได้บ รรยายอย่างละเอี ยด
มาแล้ว ย่อมมีบ ทบาทอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมาย ในหัวข้ อนี้จะยกตัวอย่าง
ของเทคนิ ค การออกแบบกราฟฟิ ก ที่ ได้รับ การประยุ กต์ ใช้ อย่ างกว้างขวางเมื่อ โอกาสเอื้ ออ านวยให้
ย่อมเห็นได้ชัดว่ากล่องแถวล่าง ที่ออกแบบมีกราฟฟิกเรียบขนานกับแนวราบ ย่อมไม่สะดุดตาเท่ากับกล่อง
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แถวบน ที่ออกแบบเป็นเส้นเอียงที่สะดุดตามากกว่าเมื่อวางอยู่ บนหิ้ง เทคนิคการออกแบบนี้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้บนกล่องที่พิมพ์สอดสีอย่างสวยงาม
3.1 การออกแบบเป็นชุด (Package Uniform)
การออกแบบเป็นชุดเป็นเทคนิคที่มีความนิยมมากใช้กันมาก จากกราฟฟิกง่ายๆ ที่เป็น จุด เส้น
และภาพ มาจัดเป็ น รูป บนบรรจุ ภัณ ฑ์ สร้างอารมณ์ ร่วมจากการสั มผั สด้ว ยสายตา หลักเกณฑ์ ในการ
ออกแบบ คือ ให้ดูง่ายสะอาดตา แต่ต้องทันสมัยและเหมาะแก่การใช้งาน ความง่ายสะอาดตามีผลต่อการ
ดึงดูดความสนใจ ความทัน สมัยช่วยสร้างความแปลกใหม่ ส่วนความรู้สึ กว่าเหมาะแก่การใช้งานเสริม
ความรู้สึกว่าคุ้มค่าเงิน และความมั่นใจในตัวสินค้า
จากการออกแบบเป็นชุดของสินค้า มีผลต่อการทาให้ผู้บริโภคเกิดความทรงจาที่ดีถ้าออกแบบได้
ตรงกั บ รสนิ ย มของกลุ่ ม เป้ า หมาย การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ เป็ น ชุ ด เปรี ย บเสมื อ นชุ ด แบบฟอร์ ม
ของเสื้ อผ้าคนที่ใส่ เช่น มีชุดสู ท ชุดพระราชทาน ชุดม่อฮ่อม เป็นต้น การออกแบบเสื้อผ้ าที่เป็ นชุดนี้
เมื่อใครเห็น ก็ทราบว่าชุดอะไร แม้ว่าจะใช้เสื้อผ้าและสีสัน ที่แตกต่างกัน การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุด
นี้ก็มีหลักการคล้ายคลึงกัน
การออกแบบเสื้อผ้าเป็นชุด ยังมีชื่อเรียก แต่ในการออกแบบบรรจุภั ณฑ์ ไม่มีชื่อเรียก จึงจาต้อง
ยึดเอกลักษณ์บางอย่าง บนบรรจุภัณฑ์เป็นตัวเชื่อมโยงให้รู้ว่าเป็นชุดเดียวกัน อาจใช้สัญลักษณ์ทางการค้า
ใช้สไตล์การออกแบบ ใช้การจัดเรียงวางรายละเอียดบนบรรจุภัณ ฑ์ให้ อยู่ ในระดับเดียวกัน นอกจากนี้
รูปแบบของตัวอักษรจะต้องเป็นสไตล์เดียวกัน เป็นตัวอย่างของเทคนิคการออกแบบเป็นชุด
3.2 การเรียงต่อเป็นภาพ ณ จุดขาย
เทคนิคการออกแบบวิธีนี้ ยึดหลักในการสร้างภาพ ณ จุดขายให้เป็นภาพใหญ่ อาจจะดูเป็นภาพ
ที่ปะติดปะต่อ หรืออาจเป็นภาพกราฟฟิกขนาดใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคใน
ระยะทางไกล ตามรายละเอียดเรื่องสรีระในการอ่าน และประสาทสัมผัสของผู้ซื้อ ณ จุด เนื่องจากโอกาส
ที่ตัวบรรจุภัณฑ์ และรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ จะสามารถมองเห็นในระยะเกิน 10 เมตรขึ้นไปนั้นเป็นไป
ได้ยาก ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้พื้นที่บนหิ้งที่วางสินค้านั้นจัดเป็นภาพใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจ
สิ่งพึงระวังในภาพที่ต่อขึ้นจากการเรียงบรรจุภัณฑ์ นั้น จะต้องเป็นภาพที่สร้างความประทับใจ
หรือกระตุ้นให้ เกิดความอยากได้ของกลุ่มเป้าหมายที่อาจเคยเห็นภาพดังกล่าวจากสื่ออื่น ๆ เช่น บนตัว
บรรจุภัณฑ์ที่เคยบริโภค หรือสื่อโฆษณาต่างๆ เป็นต้น การต่อเป็นภาพของบรรจุภัณฑ์นี้ยังต้องระมัดระวัง
ขั้นตอนการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ เช่น การทับเส้น และการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์จะต้องแน่นอนมีคุณภาพดี
เพื่อว่าภาพที่ต่อขึ้นมาจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ตามต้องการ
3.3 การออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น
เทคนิคการออกแบบวิธีนี้ มีจุดมุ่งหมายอันดับแรก คือ การส่งเสริมสินค้าที่ผลิตภายในท้องถิ่น
เพื่อเสนอแก่นักท่องเที่ยว ให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก ถ้าสินค้าดังกล่าวได้รับความนิยมในวงกว้าง ก็สามารถ
นาออกขาย ในตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรืออาจส่งขายไปยังต่างประเทศได้ ถ้าสามารถควบคุมคุณภาพ
การผลิต และมีวัตถุดิบมากพอ พร้อมทั้งกระบวนการผลิต แบบอัตโนมัติที่สามารถวางแผนงานการผลิตได้
รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ที่ ใช้สื่อความหมายเพื่อเป็นของฝากนี้ มักจะใช้สิ่งที่รู้จักกันดีในท้องถิ่น
นั้ น เช่น รูป จระเข้ช าละวัน ของจั งหวัดพิจิตร รถม้ าของจังหวัดล าปาง ภูมิประเทศในท้องถิ่น เป็ นต้น
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ในบางกรณี อาจน าวัส ดุที่ ผ ลิ ต ได้ในท้ องถิ่น มาใช้เป็ น บรรจุภั ณ ฑ์ เพื่ อความแปลกใหม่ นอกเหนือจาก
รายละเอียดของกราฟฟิก การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อซื้อไป เป็นของฝากจาต้องพิจารณาถึงความสะดวก
ในการนากลับของผู้ซื้อ และความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ในการนาไปมอบเป็นของขวัญ ตัวอย่างของกล่อง
บรรจุอาหารทะเลอบแห้ง มีการออกแบบหูหิ้วเพื่อความสะดวกในการนากลับ
3.4 การออกแบบของขวัญ
เทคนิคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แบบของขวัญค่อนข้างจะแตกต่างจากเทคนิคต่างๆ ที่ได้กล่าวมา
สาเหตุเนื่ องจากผู้ ซื้อสิน ค้า ที่เป็ น ของขวัญ ไม่มีโอกาสบริโภค และหลายครั้งที่การตัดสิ นใจซื้อเกิดขึ้น
ณ จุดขาย ด้วยเหตุนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของขวัญที่ดีจึงมีบทบาทสาคัญมากต่อความสาเร็จของการ
ขายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลต่างๆ ดังตัวอย่างของเหล้าบรั่นดีซันโตรี่ที่ปกติเป็นสินค้าของเพศชาย
แต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถออกแบบในรูปของขวัญ และกลุ่มเป้าหมายก็สามารถเจาะไปยังกลุ่ม
ผู้หญิงได้
เทคนิคต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วนี้ เป็นเทคนิคที่นิยม ใช้อย่างแพร่หลาย นอกเหนือจากเทคนิค
การออกแบบ กราฟฟิกแล้ว ในฐานะนักออกแบบกราฟฟิกยังจาต้องรู้ถึงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี
ทั้งในด้าน การบรรจุ และการพิมพ์ ดังต่อไปนี้
- ข้อมูลของเครื่องจักรที่จะใช้ในการบรรจุ เช่น การขึ้นรูป การบรรจุ การปิด การขนย้าย
พร้อมวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
- ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ หรือการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์
ที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากๆ ผลการทดสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุบรรจุภัณฑ์
ควรแจ้งไปยังนักออกแบบกราฟิกด้วย
- นักออกแบบกราฟฟิก ควรจะทราบถึงข้อจากัดของโครงสร้างที่พัฒนา โดยฝ่ายเทคโนโลยี
เช่น ช่องปากที่เปิดของบรรจุภัณฑ์ ความเหนียวข้น ของผลิตภัณฑ์ อายุขัยของผลิตภัณฑ์อาหาร การเก็บ
การขนส่ง เป็นต้น
- รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ ระบบการพิมพ์ ที่จะใช้กั บวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่จะเลือกใช้จานวนสี
ที่จะพิมพ์ได้ วิธีการเคลือบ ข้อจากัดใดๆ ที่เกี่ยวกับการพิมพ์เหล่านี้เป็นรายละเอี ยดที่จาเป็นมาก สาหรับ
การออกแบบกราฟฟิก
- ในกรณีที่สินค้าเดียวกันบรรจุในบรรจุภัณฑ์ต่างประเภทกัน เช่น อาหารเหลวบรรจุในขวด
และซอง นักออกแบบกราฟฟิก มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงข้อจากัด ของบรรจุภัณฑ์
แต่ละระบบ
- ในการออกแบบกราฟฟิก สาหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างประเภทกัน จะใช้เทคนิคการออกแบบ
ที่แตกต่างกัน กุญแจสาคัญของการออกแบบ ให้สัมฤทธิผล คือ การสื่อสารระหว่างแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นักออกแบบ กราฟฟิก สามารถใช้ความคิดริเริ่มต่างๆ สร้างสรรค์งานทางศิลปะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการออกแบบ
การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ Printing and packaging
ขั้นตอนท้ายที่สุดของการบรรจุภัณฑ์คือการผลิต ซึ่งอาจจะผกผันขั้นตอนของการผลิต รูปร่าง
ของภาชนะ หรือ ลั กษณะของกราฟฟิ กกั น ได้ว่า ขั้ น ตอนใดต้ องผลิ ต ขึ้น มาก่อ น เช่ น การบรรจุ ภั ณ ฑ์
ประเภทรูปทรงแข็งตัว (rigid forms) อาทิ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เซลามิกส์ ต้องผลิตเป็นรูปทรงภาชนะ
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บรรจุสาเร็จรูปมาก่อนแล้ว ค่อยสร้างลักษณะของกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ขึ้นทีหลัง หรือบรรจุภัณฑ์ที่สร้าง
ขึ้น มาจากกระดาษ ฟิ ล์ ม พลาสติ ก รูป อลุ มิ เนี ยมฟอยส์ แผ่ น เหล็ กอาบดีบุ ก (tin plate) จะต้อ งสร้าง
ลักษณะกราฟฟิกบนแผ่นระนาบ 2 มิติ ของวัสดุให้เสร็จก่อนนามาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ เป็นต้น
แต่ ไม่ ว่าจะผกผั น ขั้ น ตอนอย่ างใดก็ ตาม การสร้างงานลั ก ษณะกราฟฟิ ค บรรจุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อการบ่ งชี้ข อ ง
เอกลักษณ์เฉพาะ ผลิตภัณฑ์จะต้องคงอยู่โดยอาศัยเทคนิคและกรรมาวิธีของการพิมพ์เข้ามาช่วย
ดังนั้นเมื่อกระบวนการกาหนดโครงสร้าง และการออกแบบกราฟฟิคบรรจุภัณฑ์ผ่านการลงมติ
เป็นที่ยอมรับ ระหว่างผู้ออกแบบและผู้ผลิตแล้ว จึงต้องมีกระบวนการเลือกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกัน
โครงสร้าง และความต้องการทางคุณภาพของผลงานด้วย เช่น บรรจุภัณฑ์ทรงกลม อาทิ ขวดน้าอัดลม
ขวดแชมพูสระผม ต้องป้องกันการหลุดลอกของสีจากความเปียกชื้น ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมจึงต้องใช้
วิธีการพิมพ์ ซิลค์สกรีน(silk screen) โดยพิมพ์สีสันลวดลายงานกราฟฟิกลงบนผิวของบรรจุภัณฑ์โดยตรง
เพราะภาชนะบรรจุ มีผิวโค้ง เป็นต้น
ระบบการพิมพ์ (the printing process)
ระบบการ พิ ม พ์ ที่ ใช้ ในการสร้ า งสรรค์ ต กแต่ ง ลั ก ษณะกราฟฟิ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ นวงการ
อุตสาหกรรมทุกวันนี้นั้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับหลักการพิมพ์ 4 กระบวนการใหญ่ๆ ตามลักษณะของ
การสร้างแม่พิมพ์คือ
1. กระบวนการพิมพ์ผิวนูน (relief printing process) ได้แก่ การพิมพ์ระบบ press letter และ
การพิมพ์ระบบ flexo.
2. กระบวนการพิมพ์ร่องลึก (intaglio printing process) เช่น การพิมพ์ระบบกราเวียร์ gravure
3. กระบวนการพิ ม พ์ พื้ น ราบ (planographic printing process) ได้ แ ก่ ก ารพิ ม พ์ ใ นระบบ
ออฟเซต
4. กระบวนการพิมพ์ผ่านฉากพิมพ์ (serigraphic printing process) ได้แก่ การพิมพ์ระบบซิลค์
สกรีน silk screen การพิมพ์ฉลุลาย stencil
การพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพรส
การพิ มพ์ โดยระบบเลตเตอร์เพรส เป็ นระบบการพิ มพ์ ที่ เก่าแก่ที่ สุ ดมีอายุกว่า 500 ปี มาแล้ ว
โดยนักประดิษฐ์ ์ชาวเยอรมันชื่อ กูเตนเบอร์ก gurenburg เป็นผู้คิดค้นการพิมพ์โดยใช้ตัวอักษร แต่ละตัว
มาผสมกัน เป็นคาขึ้นได้คนแรก ทาให้การพิมพ์หนังสือเป็นที่แพร่หลายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
การเกิดภาพในการพิมพ์ของระบบนี้ เกิดขึ้นโดยวิธีที่กระดาษถูกกดลงบนแม่พิมพ์ ที่ได้รับการคลึง
หมึกแล้วโดยตรง การกดทับลงไปทาให้หมึกถ่ายทอดลงบนกระดาษเกิดเป็นภาพพิมพ์ขึ้น แม่พิมพ์ของ
ระบบเลตเตอร์เพรสมีลักษณะนูนสูงขึ้นมาจากพื้น คือส่วนที่เป็นภาพจะสูงขึ้นมากกว่า บริเวณที่ไม่ใช่ภาพ
หมึกจะจับติดเฉพาะบริเวณที่เป็นภาพสูงขึ้นมานี้เท่ านั้น แม่พิมพ์อาจเป็นตัวเรียงโลหะ หรือเป็นบล็อกทั้ง
ชิ้นก็ได้ สาหรับตัวเรียงโลหะนั้น ทาด้วยโลหะผสมของตะกั่วและดีบุกกดเป็นส่วนใหญ่ มีความสูงจากฐาน
จนถึงผิวตัวอักษร 0.918 นิ้ว ตัวอักษรที่ใช้มีขนาดแตกต่างกันทั้งความสูง และความหนา ดังที่เห็น
ในหนังสือทั่ วๆ ไป ตังเรียงโลหะนี้จะใช้เรียงได้เฉพาะข้อความที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น ส่วนพวกแผนภูมิ
กราฟ ตาราง หรือภาพ จะต้องใช้แม่พิมพ์ที่เป็นบล็อกแทน
การพิมพ์ในระบบนี้ เหมาะสาหรับใช้พิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ทามาจากวัสดุจาพวกกระดาษเป็นส่วน
ใหญ่ เช่น พิมพ์บ นกล่ องกระดาษแข็งแบบพับ ถุงกระดาษ ซองกระดาษ หรือพิ มพ์เป็นแบบตราฉลาก
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สาหรับ ปิดผนึกบน บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น แต่ข้อเสียของคุณภาพการพิมพ์ก็มีอยู่ เช่น ทาให้เกิดรอยดุนนูน
ขึ้นด้านหลังของกระดาษ ขอบภาพและตัวอักษรไม่เรียบ เนื่องจากกระดาษและแม่พิมพ์โลหะถูกกดอัดให้
สัมผัส และดึงกระดาษออกมาโดยตรง อีกทั้งแม่พิมพ์ทาด้วยโลหะแข็ง อาจทาให้เกิดการทะลุฉีกขาดจาก
การกดอัดพิมพ์ได้
การพิมพ์ระบบเฟลกโซ
หลั กการพิ มพ์ร ะบบ flexo นั้ น แม่พิ มพ์ท าด้วยยางบริเวณที่เกิดภาพ จะนูน สู งขึ้น มาจากพื้ น
เช่นเดียวกับ แม่พิมพ์ในระบบเลตเตอร์เพรส การทาแม่พิมพ์จะต้องทาแม่พิมพ์บนสังกะสีก่อ นแล้วจึงเอา
bakelite ไปทาบนแผ่นสังกะสีที่กัดกรดเป็นแม่พิมพ์เมื่อถ่ายแบบมาแล้วนาแผ่นยางไปอัดบน bakelite
จึงจะได้แม่พิมพ์ยางออกมา กรรมวิธีก็คล้ายคลึงกับการตรายางที่ใช้ปั้มในสานักงานทั่วไป แม่พิมพ์ยาง
ที่ได้เรียกว่า polymer plate ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์มีความเหมาะสมในการใช้งาน เพราะทนทานรับหมึก
ได้ดี
ระบบการพิมพ์จะมีลูกกลิ้งยางจุ่มอยู่ในอ่างหมึก ลูกกลิ้งจะพาหมึกมาติดที่ลูกกลิ้ งเหล็ก ลูกกลิ้ง
เหล็กนี้จะถ่ายทอดหมึกไปให้ลูกกลิ้งอีกลูก ที่จะถ่ายทอดหมึกให้แม่พิมพ์ยางแล้วค่อย ถ่ายทอดลงบนผิว
ของวัตถุ โดยมีลูกกลิ้งเหล็กอีกอันติดอยู่
บรรจุภัณฑ์ที่ทาด้วยระบบเฟลกโซก็ได้แก่ กล่องกระดาษลูกฟูก ถุงกระดาษ ถุงปูนซีเมนต์ ถุงใส่
ปุ๋ย ถุงพลาสติกใหญ่ๆ กล่องนม UHT เป็นต้น
การพิมพ์ระบบกราเวียร์
การเวีย ร์เป็ น กรรมวิธีการพิ มพ์แบบแม่พิมพ์ ร่องลึ ก intaglio ซึ่งส่ วนที่ เป็นภาพ หรือลายเส้ น
ทีพ่ ิมพ์ จะถูกกัดเจาะ เป็นบ่อเล็กๆ จานวนนับล้านบ่อเรียกว่า เซลล์ ซึ่งขังหมึกสาหรับที่จะพิมพ์ลงบนวัสดุ
อะไรก็ตาม ส่วนบริเวณที่ไม่ใช่ภาพจะเป็นผิวเรียบและอยู่สูงกว่าบ่อหมึก บ่อหมึกแต่ละบ่อแยกออกจากกัน
โดยผนัง ที่เรียกว่า cell wall หรือ land บ่อเล็กๆ นี้ขังหมึกไว้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันแล้วแต่ขนาดของบ่อ
ปริมาณหมึก ถ้ามากก็จะทาให้สีเข้มมากกว่าบ่อที่มีหมึกน้อยกว่า ทาให้สามารถพิมพ์ภาพที่มีโทนต่อเนื่องได้
แม่พิมพ์กราเวียร์นี้ทามาจากเหล็กรูปทรงกระบอก ซึ่งมีผิ วชุบด้วยทองแดง และบ่อหมึกเล็ก ๆ
ก็จ ะถูกกัดลงในชั้น ของทองแดงนี้ หรือแม่พิ มพ์ อาจนามาเป็นแผ่น แล้ วน ามาหุ้ มรอบลู กกลิ้ งเหล็ กอีก
ชั้นหนึ่ง
หลักการพิมพ์กราเวียร์ แม่พิมพ์ที่ถูกกัดเป็นภาพแล้ว จะหมุนอยู่ในอ่างหมึกเหลวเหมือนกับการ
พิมพ์แบบเฟลกโซ หมึกจะเกาะอยู่ในบ่อ หมึกที่กัดไว้และจะมีมีดปาดหมึก (doctor blade) เป็นเหล็ ก
สปริงยาวๆ กดแนบ สนิทอยู่กับผิวของแม่พิมพ์ทาหน้าที่ปาดหมึกออกจากผิว หมึกก็จะติดอยู่กับเฉพาะ
ในบ่อหมึก เมื่อผ่านวัสดุแผ่นเรียบเข้าไปจะมีลูกกลิ้งเหล็กทาหน้าที่กด (impression) วัสดุติดกับแม่พิมพ์
หมึกเหลวเมื่อรับแรงอัดก็จะถ่ายทอดหมึก (transfer) จากแม่พิมพ์ลงบนผิวของวัตถุเป็นลายเส้น
ทางกราฟฟิกออกมา
การพิมพ์ระบบกราเวียร์ด เป็นระบบการพิมพ์ที่สามารถผลิตภาพลายเส้น (line work) และภาพ
ฮาล์ฟโตน (half tone) ได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว อีกทั้งยั งพิมพ์บนผิววัตถุต่างๆ ได้อีกหลายประเภท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุจาพวกพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยส์ ระบบการพิมพ์ในระบบนี้
จึงเป็นที่นิยมใช้ ในการบรรจุภัณฑ์เป็นจานวนมาก เพราะคุณภาพการพิมพ์ทัดเทียมกับระบบออฟเซท
ได้เช่นกัน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้การพิมพ์ระบบกราเวียร์นี้ ได้แก่
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- กล่องกระดาษพับ
- ห่อของที่ยืดหยุ่นได้
- กระดาษห่อของขวัญ
- กระดาษห่อของ
- ฉลาก ตรา ทั้งแผ่นและม้วน
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษอื่น ๆ
- สิ่งพิมพ์พิเศษ ก้นกรองบุหรี่ กระป๋องโลหะ เป็นต้น
การพิมพ์ระบบออฟเซท
การพิมพ์ด้วยระบบออฟเซทเป็นที่แพร่หลายนิยมใช้กันทั่วโลก จะสังเกตได้ว่าในปัจจุบัน ระบบนี้
มีส่วนผูกพันกับชีวิตประจาวันจนแยกไม่ออกไม่ว่าหนังสือพิมพ์ หนังสือตารา นวนิยาย วารสารรายสัปดาห์
รายเดือน โปสเตอร์ แผ่นพับหรือโบรชัวร์ ทุกรายการนี้พิมพ์ด้วยระบบออฟเซททั้งสิ้น หรืออาจจะกล่าวได้
ว่าการพิ มพ์ด้วยระบบออฟเซทมีบทบาทเข้ามาแทนที่ระบบเลต เตอร์เฟรสที่ล้ าหลังไป งานออฟเซท
สามารถให้คุณค่าของงานพิมพ์ได้สูงเนื่องจากมีการผสมผสานของเม็ด สกรีนได้อย่างละเอียดหลักการพิมพ์
ในระบบนี้ มีความแตกต่างจากการพิมพ์ระบบเลตเตอร์เฟรสโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ
1. แม่พิมพ์เป็นแบบผิงระนาบแทนที่จะเป็นตัวนูน
2. แม่พิมพ์จะรับหมึก แล้วถ่ายทอดภาพไปยังตัวกลาง คือผ้ายางแบลงเกตแล้วจึงลงไปบน
กระดาษ ไม่ใช่เป็นการสัมผัสโดยตรงเหมือนระบบเลตเตอร์เฟรส
3. การที่แม่พิมพ์เป็นแบบผิวระนาบ ทาให้ส่วนที่เป็นภาพที่ต้องรับหมึก และส่วนที่ไม่ใช่ภาพ ที่จะ
รับหมึกไม่ได้ อยู่ในระดับเดียวกัน จึงต้องหาวิธีที่จะทาให้ส่วนที่เป็นภาพเท่านั้นที่จะรับหมึก และถ่ายทอด
ไปยังแบลงเกต ซึ่งทาได้โดยการนาน้ามาเคลือบผิวส่วนที่ไม่ใช่ภาพ แล้วปล่อยให้ส่วนที่เป็นภาพ (ซึ่งไม่รับ
น้าหมึก) รับหมึก ดังนั้นระบบออฟเซทจึงมีน้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
การพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน
การพิมพ์ซิลค์สกรีน ก็คือการนาผ้าไหม (silk) ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการพิมพ์นี้โดยเฉพาะนามาขึงให้ตึง
กับขอบไม้หรือกรอบโลหะ แล้วสร้างภาพขึ้นบนผ้าไหมซึ่งมีสภาพเป็นฉากพิมพ์ (screen) ปิดกันในส่วนที่
ไม่ต้องการให้เกิดเป็นภาพทึบตัน และปล่อยให้ส่วนที่ต้องการให้เป็นภาพโปร่งไว้ การพิมพ์ปิดกั้นผ้าไหมนี้
มีหลายวิธีการ เช่น ระบายด้วยสีน้ามัน แซลแลค ฟิล์ม ตลอดจนถึงการใช้น้าบาวาว แสงปิดกั้น และเมื่อ
นาแผ่น ฟิล์มไปวางทาบลงบนสิ่งที่จะพิมพ์ทั้งรูปทรง 3 มิติ หรือแผ่นเรียนที่มีพื้นผิว ไม่ขรุขระมาก เช่น
กระดาษ ผ้า แก้ว พลาสติก โลหะ ไม้ ฯลฯ แล้วหยอดสีลงบนแม่พิมพ์ใช้ยางปาด (squeegee) ที่มีผิวหน้า
ตัดเรียบ ปาดดันสีให้ผ่านแม่พิมพ์ทะลุออกไปติดบนพื้นรองรับ ซึ่งก็จะได้ภาพพิมพ์ตามที่ต้องการ
การพิมพ์ด้วยระบบซิลค์สกรีนนี้ มีบทบาทกับภาชนะบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีเดียว
ที่จะพิมพ์บนวัสดุหรือภาชนะผิวโค้ง เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะที่ผ่านการขึ้นรูปแล้ว
จากการพิมพ์ระบบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่ามีเทคนิกและระบบการพิมพ์ที่นามาใช้ พิมพ์
บนบรรจุภัณฑ์ มากมายหลายกรรมวิธี และมิใช่ว่าจะมีแต่กรรมวิธีที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น ระบบการพิมพ์
ในปัจจุบัน นับว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก ระบบการพิมพ์ต่างๆ ถูกคิดค้นมามากมาย แต่ถึงอย่างไร
ก็เป็นการแตกยอดออกไปในกระบวนการพิมพ์ 4 ประการ หรือการประสานกันในเทคนิคกรรมวิธีที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น เช่น การพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ค เป็นการพิมพ์ด้วยการยิงหมึกออกมาเป็นจุดประกอบเป็น
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ตัวอักษร และข้อความต่อเนื่องบน บรรจุภัณฑ์ก็พัฒนาขึ้นมาแทนการพิมพ์แบบ stencil และ silk screen
การพิมพ์ระบบแพด (pad transfer printing) ก็เป็นการประสานหลักการระหว่างการพิมพ์ระบบออฟเซท
ซิลค์สกรีนและเฟลกโซ เพื่อให้พิมพ์บนวัตถุที่มี

บทที่ 3
ผลการดาเนินงาน
3.1 เนื้อหาสาระและขั้นตอนการดาเนินการ
สมาชิ ก สหกรณ์ ในคาบสมุ ท รสทิ งพระ ได้ แ ก่ สหกรณ์ ก ารเกษตรระโนด จ ากั ด สหกรณ์
การเกษตรกระแสสินธุ์ จากัด และสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จากัด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
(ทานา) เป็นหลัก ในปีการผลิต 2558/59 สมาชิกสหกรณ์ ได้รับผลกระทบผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาด
จานวนมาก และประสบปั ญ หาราคาข้าวเปลื อกตกต่า ทาให้ ส มาชิกสหกรณ์ ต้องรับภาระการขาดทุ น
รายได้ต่อครัวเรือนลดลง สหกรณ์จึงตระหนักถึงความเดือนร้อนของสมาชิก จึง สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ
สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 เพื่อทาให้สมาชิก
สามารถขายข้าวเปลือกได้ราคาสูงขึ้น และนาข้าวเปลือกที่รวบรวมได้ไปแปรรูปเป็นข้าวสาร เป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มอีกทางหนึ่ ง ในการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสงขลา ภายใต้
โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มีการขั้นตอนในการดาเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติของโครงการฯ ดังนี้
3.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสงขลารับทราบโครงการฯ และแจ้ง
ความประสงค์ เข้ า ร่ ว มโครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ รวบรวมข้ า วและสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ ม โดยสถาบั น เกษตรกร
ปีการผลิต 2558/59
3.1.2 ประสานสหกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกร แนะน าการเตรี ย มความพร้ อ มสถาบั น เกษตรกร
ที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ต้องทาแผนรวบรวมข้าวเปลือก (แผนซื้อ - ขายข้าวเปลือก)
ปีการผลิต 2558/59 ตามศักยภาพและปริมาณที่จะดาเนินการได้
3.1.3 แจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด
3.1.4 จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
3.1.5 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดาเนิ นโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติ
3.1.6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติและสถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ในเบื้องต้น
3.1.7 สถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นเอกสารได้ที่ ธ.ก.ส. สาขา
และ ธ.ก.ส. สาขา จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ
ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.1.8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตร ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาเงินกู้ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ยื่นคาขอกู้กับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร และติดตามผลการดาเนินงาน และแก้ไขปัญหาให้ แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
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3.1.9 ธ.ก.ส. จะเป็นผู้อนุมัติเงินกู้ โดยใช้ความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ
ประกอบการพิจารณา เมื่อ ธ.ก.ส. อนุมัติแล้ว จะโอนเงินกู้เข้าบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ
3.1.10 สถาบันเกษตรกรดาเนินการธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและการแปรรูปข้าวสาร
3.1.11 สานักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานและติดตาม/ประเมินผล/สรุปผลโครงการฯ
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ
3.2 ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ โดยมีสัดส่วนของผลงานร้อยละ 80
การรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ในจังหวัด สงขลา ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้ างมู ล ค่ า เพิ่ ม โดยสถาบั น เกษตรกร ปี ก ารผลิ ต 2558/59 ผู้ จั ด ท าผลงานได้ ด าเนิ น การโดยมี
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 ผู้จัดทาผลงาน ศึกษาหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีปฏิบัติของโครงการสินเชื่อเพื่อ รวบรวมข้าว
และสร้างมูล ค่าเพิ่ มโดยสถาบั น เกษตรกร ปี 2558/59 อย่างละเอียดถี่ถ้วน หลั งจากนั้ น จัดทาบั นทึ ก
ข้อความถึงสหกรณ์จังหวัดสงขลา เพื่อลงนามแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้สหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้ น ที่ ที่ มีก ารปลู กข้ าว ได้แ ก่ อาเภอระโนด อาเภอกระแสสิ น ธุ์ อ าเภอสทิ งพระ และอาเภอสิ งหนคร
รับทราบโครงการฯ พร้อมจัดทาบันทึกข้อความให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิ ดชอบช่วยประชาสัมพันธ์
โครงการฯ อีกทางหนึ่ง
3.2.2 ดาเนิ น การจั ดท าหนังสื อพร้อมส่งแบบส ารวจแผนการรวบรวมข้าวเปลื อกปีการผลิ ต
2558/59 (สหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกร) ภายใต้โครงการสิ น เชื่อเพื่ อรวบรวมข้าวและสร้างมูล ค่าเพิ่ มโดย
สถาบันเกษตรกร ตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด ให้ส หกรณ์ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
คือ สหกรณ์ การเกษตรระโนด จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรกระแสสิ น ธุ์ จากัด และสหกรณ์ การเกษตร
สิ ง หนคร จ ากั ด เพื่ อ จั ด ท าแผนรวบรวมข้ า วเปลื อ กเพื่ อ ขาย และรวบรวมข้ า วเปลื อ กเพื่ อ แปรรู ป
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงแบบสารวจแผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/59 (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
โรงสี
แผน
แผน
รวม
ประสงค์ขอ
ที่
ชื่อสหกรณ์/กลุ่ม
มี ตัน/ รวบรวมเพื่อ รวบรวม ปริมาณ กู้เงิน ธ.ก.ส.
เกษตรกร
เพื่อแปร รวบรวม (ล้านบาท)
วัน จาหน่าย
(ตัน)
รูป (ตัน)
(ตัน)
1 xxxx
/ /
xx
xx
xx
xx
2 xxxx
/ /
xx
xx
xx
xx
3 xxxx
/ /
xx
xx
xx
xx
รวมทั้งสิ้น
xx
xx
xx
xx
ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2559)
จากตารางที่ 1 แสดงแบบสารวจแผนการรวบรวมข้าวเปลื อก ปีการผลิ ต 2558/59
(สหกรณ์/กลุ่มเกษตร) ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
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ข้ อ มู ล ในตารางประกอบด้ ว ย ชื่ อ สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตร โรงสี และก าลั ง การผลิ ต แผนรวบรวม
เพื่อจาหน่าย (หน่วยเป็นตัน) แผนรวบรวมเพื่อแปรรูป (หน่วยเป็นตัน) ผลรวมปริมาณรวบรวม (หน่วยเป็น
ตั น ) และสหกรณ์ มี ค วามประสงค์ ข อกู้ เงิน จาก ธ.ก.ส.จ านวนเท่ าไร นอกจากนี้ ได้ ป ระสานสหกรณ์
ที่เข้าประสงค์เข้าร่ว มโครงการฯ โดยลงพื้ นที่ ร่ว มกับกลุ่ มส่ งเสริมสหกรณ์ ที่ รับผิ ดชอบ เข้าไปแนะน า
สหกรณ์ เพื่อ เตรีย มความพร้ อมจั ด ทาแผนรวบรวมข้าวเปลื อกเพื่อขาย และแผนรวบรวมเพื่อแปรรูป
ตามแบบสารวจที่กรมฯ กาหนด โดยคานึงถึงศักยภาพและปริมาณที่ สหกรณ์ จะดาเนินการได้ โดยให้
สหกรณ์เปรียบเทียบผลการรวบรวมข้าวเปลือกจากปีก่อนเป็นฐานในการวางแผนการรวบรวม รวมถึง
กาลังการผลิตของเครื่องสีข้าวที่สหกรณ์มีโรงสีเป็นของตนเอง เมื่อสหกรณ์รายงานแผนการรวบรวมส่งให้
ส านั กงานสหกรณ์ จั งหวัดสงขลาทราบแล้ ว ผู้ จัดท าผลงาน ได้ บัน ทึ กข้อมู ล รายงานแผนการรวบรวม
ข้าวเปลือกเพื่อขาย และเพื่อแปรรูป เข้าระบบข้อมูลการผลิตพืชของสถาบันเกษตรกร ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์
3.2.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งแนวทางการดาเนินโครงการฯ และส่งสาเนาคาสั่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะอนุก รรมการบริห ารโครงการสิ น เชื่ อเพื่ อ รวบรวมข้าว ระดับ จังหวัด
และอานาจหน้าที่ พร้อมรายชื่อสหกรณ์ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้จังหวัดดาเนินการตามวิธี
ปฏิบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการฯ นั้น ผู้จัดทาผลงาน ได้ดาเนินการจัดทาบันทึก ข้อความถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือเพื่อแจ้งเวียนคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสิ นเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว ระดับจังหวัดให้ คณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องทราบ ประกอบด้ วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สงขลา เกษตรจังหวัดสงขลา และผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดสงขลา และดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความแจ้งเวียนคาสั่งฯ ดังกล่าว ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ที่รับผิดชอบสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบ
3.2.4 แนวทางการดาเนิ นโครงการฯ และรายชื่อสหกรณ์ ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
พร้อมคาแนะนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ถือปฏิบัติ
และจัดทาบันทึกข้อความแจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบทราบ เพื่อแนะนา ส่งเสริม สหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ปฏิบัติตามคู่มือ ปฏิบัติงานโครงการฯ แนวทางการดาเนินโครงการฯ และคาแนะนากรม
ตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ อ ย่ างเคร่ งครั ด และจั ด ท าหนั งสื อ ถึ ง สหกรณ์ ที่ เข้ าร่ ว มโครงการฯ เพื่ อ ส่ งส าเนา
โครงการฯ แนวทางการดาเนินโครงการฯ และรายชื่อสหกรณ์ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้
สหกรณ์ทราบ เพื่อจะได้ศึกษาข้อมูล
วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ได้อย่างถูกต้อง
3.2.5 เมื่อกองแผนงาน ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานโครงการฯ ผู้ จั ด ท าผลงาน ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ งาน
(Action Plan) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนที่ ก องแผนก าหนด เสนอผู้ อ านวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริม และพั ฒ นา
การบริหารการจัดการสหกรณ์ และผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จากนั้นเสนอให้
สหกรณ์จังหวัดสงขลาลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประกอบด้วย กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตาม

43
ตรวจเยี่ ยม และแนะน า สถาบั น เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายการประชุมและฝึ กอบรม
จากนั้ น ด าเนิ น การจั ดท าบั นทึ กข้ อความถึ งผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดสงขลา เพื่ อ จั ดท าหนั งสื อเชิ ญ ประชุ ม
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้ างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการ
ผลิ ต 2558/59 และผู้ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และจัดทาหนังสื อเชิญประชุมไปยังสหกรณ์ ที่เข้าร่วม
โครงการฯ จัดทาบันทึกข้อความถึงผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด เพื่อซักซ้อม ทาความเข้าใจ วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ เอกสารหลักฐานต่างๆ
ในการขออนุมัติสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. และนาผลการอนุมัติสิ นเชื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
โครงการฯ พิจารณาจัดทาหนังสือถึงสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอใช้สถานที่ และทาหนังสือเชิญสหกรณ์
การเกษตรในคาบสมุทรสทิงพระ ให้เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวของจังหวัด
สงขลา ณ สานักงานสหกรณ์
3.2.6 การจั ด ประชุ มคณะอนุ กรรมการบริห ารโครงการสิ นเชื่อ เพื่ อ รวบรวมข้ าว และสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร ระดับจังหวัด ผู้จัดทาผลงาน ได้ดาเนินการจองห้องประชุม จัดเตรียมระเบียบ
วาระการประชุม ประสานงานคณะกรรมการบริห ารโครงการฯ สหกรณ์ และกลุ่ ม ส่ งเสริม สหกรณ์ ที่
รับ ผิ ดชอบให้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด จดบันทึกรายงานการประชุม ชี้แจง
หลักเกณฑ์โครงการฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการร่วมกัน พิจารณาให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ ยื่นคาขอกู้
ต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และติดตามผลการดาเนินงาน และแก้ไขปัญหาให้แก่
สหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการ ณ ห้ องประชุม ส านั กงานสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ถอดเทป
บั น ทึกเสี ยงการประชุม พิมพ์ รายงานการประชุมเสนอประธานในที่ป ระชุมลงนามตรวจสอบรายงาน
การประชุม และทาหนั งสือถึงคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ พร้อมส่งสาเนารายงานการประชุม
ที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ แก้ไขรายงานการประชุมภายในกาหนด
ซึ่ งการจั ดประชุ มในแต่ ล ะครั้ ง ได้ ประสานงานขอข้ อมู ลรายละเอี ยดจาก นางสาวบวรลั กษณ์ มาศปั น
เจ้ าหน้ าที่ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรจังหวัด สงขลา และนางรุจิ รา อารยะญาณ
นั กวิชาการสหกรณ์ ช านาญการ กลุ่ มส่งเสริมและพัฒ นาธุรกิจสหกรณ์ เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระการประชุม นอกจากนี้ มีการจัดประชุมเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาด
ข้าวของจังหวัด ณ ที่ทาการสหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จากัด พร้อมจัดทาระเบียบวาระการประชุม
บันทึกเทปการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเรียบร้อย
3.2.7 เมื่อมติที่ประชุมให้มีการติดตามการดาเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่โครงการฯ
กาหนด ผู้จัดทาผลงาน จึงได้ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบสหกรณ์ ลงพื้นที่ ณ สานักงานสหกรณ์
ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแนะนา ส่งเสริม สหกรณ์ในการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อขาย และเพื่อแปรรูปเป็น
ข้าวสาร พร้อมบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ เช่น ภาพการรวบรวมข้าวเปลือกในแต่ละสหกรณ์ ภาพการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นต้น บันทึกลงแผ่น CD และรายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเป็นรายไตรมาส
3.2.8 เมื่อสมาชิกสหกรณ์เริ่มฤดูการรวบรวมข้าวเปลือก สหกรณ์มีหน้าที่รายงานผลการดาเนินงาน
ปริมาณการรวบรวมข้าวเปลื อก มู ลค่ าที่ จาหน่ ายได้ ให้ ส านั กงานสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ทราบทุ กวั น
พฤหั ส บดีของทุ กสั ป ดาห์ จนกว่าจะสิ้ นสุ ดโครงการฯ ซึ่งผู้ จั ดท าผลงานร่วมกั บเจ้ าหน้ าที่ ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ ลงพื้นที่ไปติดตาม
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ผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสถาบัน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการรวบรวม
ข้าวเปลือก และผู้จัดทาผลงานได้ ดาเนินการสรุปผลโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2558/59 ทั้งรวบรวมเพื่อจาหน่ายและรวบรวมเพื่อแปรรูป ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ทราบ ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ
ในการดาเนินการตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
ปีการผลิต 2558/59 ผู้เสนอผลงาน ได้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ ดังกล่าว ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
กาหนด และได้แนะนาให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดาเนินการบันทึกบัญชีโครงการฯ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามคาแนะนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติ ทางบัญชีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59
ปัญหาและอุปสรรค ในการดาเนินโครงการฯ พบว่า
1. ด้านการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่าย
1.1 สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกแล้ว ไม่มียุ้งฉางเก็บข้าวเปลือก และไม่มีโรงสีข้าวเป็นของ
ตนเอง ต้องพึ่งพาโรงสีเอกชนภายนอกรับซื้อข้าวเปลือก ทาให้สหกรณ์รับภาระต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น
1.2 โรงสีข้าวเอกชน ไม่มารับซื้อข้าวเปลือกตามที่สหกรณ์กาหนด เนื่องจากผลผลิตออกน้อย
และโรงสีข้าวที่รับซื้อข้าวสารอยู่ต่างจังหวัด ทาให้เสียเวลาในการเดินทาง ทาให้ข้าวเปลือกเน่าเสียหาย
บางส่วน
1.3 สถาบั นเกษตรกร ได้รับสินเชื่อจากโครงการฯ ไม่ทันต่อความต้องการใช้เงิน เนื่องจาก
ล่วงเลยระยะเวลาการเก็บเกี่ยว หรือ ฤดูการผลิต ซึ่ งภาคใต้เริ่มปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ
เดือนตุลาคม – มีนาคม ของทุกปี
2. ด้านการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสาร
2.1 สหกรณ์ มีเครื่องสี ข้าวขนาดเล็ก แต่เกิดปัญ หาเครื่องจักรช ารุดเสียหายบ่อยครั้ง กาลั ง
การผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
2.2 ไม่มีต ลาดรองรับ สิ น ค้าที่ แน่น อน เพราะข้ าวที่ นามาแปรรูปเป็น ข้าวพั น พื้ นเมือง เช่ น
ข้าวอ้ายเฉี้ยง ข้าวสังหยดข์ ข้าวขาว กข 70 ซึ่งข้าวพันธุ์ดังกล่าว เป็นที่ต้องการในตลาดเล็ก ไม่สามารถ
นาไปจาหน่ายในตลาดกลางหรือตลาดขนาดใหญ่ได้ สหกรณ์ต้องจัดหาแหล่งจาหน่ายข้าวสารเอง
ผู้นาเสนอผลงาน จึงนาแนวคิดด้านการตลาดการขนส่งโลจิตติกส์ และการเชื่อมโยงเครือข่าย
มาประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหา โดยแนะนาให้สหกรณ์ดาเนินการ ด้านการขนส่ง ให้สหกรณ์ติดต่อโรงสี
ข้าวชุมชน และโรงสี ข้าวจั งหวัดใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ด้านการตลาด ให้ สหกรณ์ หาตลาด
รองรั บ ก่อนการปลู ก ข้าว เช่น โรงพยาบาล ห้ างสรรพสิ น ค้า สหกรณ์ อื่ นๆ โดยให้ ส หกรณ์ รวมตัว กั น
เพื่ อ เชื่ อ มโยงตลาดข้ าวสารระหว่ างกั น แนะน าให้ ส หกรณ์ ส ร้ า งตราสิ น ค้ า เป็ น ของตนเอง เน้ น การ
ประชาสัมพันธ์ข้าวเพื่อสุขภาพและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เป็นต้น
3.3 ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ)
3.3.1 เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดสงขลาได้ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ได้รับทราบโครงการ และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า จังหวัดสงขลา มีสหกรณ์สมัครใจ
เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 3 สถาบันเกษตรกร คือ สหกรณ์การเกษตรระโนด จากัด สหกรณ์การเกษตร
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กระแสสิ น ธุ์ จ ากัด และสหกรณ์ การเกษตรสิ งหนคร จากัด ซึ่งสหกรณ์มีแผนการรวบรวมข้าวเปลือก
เพื่อจาหน่ายและรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงแผนการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2558/59 จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการสินเชื่อ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59
โรงสี
แผน
รวม
แผนรวบรวม
ประสงค์ขอกู้
รวบรวม
ปริมาณ
เงิน ธ.ก.ส.
ตัน/ เพื่อจาหน่าย
ที่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มี
เพื่อแปรรูป รวบรวม
(ตัน)
(ล้านบาท)
วัน
(ตัน)
(ตัน)
1 สหกรณ์ ก ารเกษตรระโนด
3,000
3,000
20
จากัด
2 สหกรณ์การเกษตรกระแส100
100
5
สินธุ์ จากัด
3 สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร
/ 3
100
100
10
จากัด
รวมทั้งสิ้น
3
3,100
100
3,200
35
ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (2559)
จั ง หวั ด สงขลา มี ส หกรณ์ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ ยื่ น ความประสงค์ ข อกู้ เงิ น จากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในพื้นที่ที่สหกรณ์ตั้งอยู่ จานวน 3 สหกรณ์ ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
จานวน 3 สหกรณ์ วงเงิ นที่ธนาคารฯ อนุมัติ จานวน 32.5 ล้านบาท (สามสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
เบิกจ่ายเงินกู้ทั้งสิ้น จานวน 23.80 ล้านบาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) คงเหลือส่งคืนธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลาทั้งสิ้น จานวน 8.70 (แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสิ นเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร
วงเงินที่
คงเหลือ
อนุมัติ
เบิกรับเงิน
ที่
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ได้รับอนุมัติ
ส่งคืน ธ.ก.ส.
เมื่อวันที่
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1 สหกรณ์การเกษตรระโนด จากัด
12
17 มี.ค.59
7.80
4.20
2 สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จากัด
16
18 ก.พ.59
16
3 สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จากัด
4.5
17 พ.ค.59
4.5
รวมทั้งสิ้น
32.5
23.80
8.70
ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (2559)
เมื่อสิ้นสุดโครงการ (30 กันยายน 2559) สหกรณ์ทั้งหมดสามารถส่งชาระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
ให้แก่ ธ.ก.ส.สาขาที่ได้สหกรณ์ได้รับสินเชื่อภายในกาหนด
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ผลการดาเนิน โครงการ ได้ดาเนินการในส่ วนที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
ประจาปี พ.ศ. 2559 แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของ
สหกรณ์ และกลุ่ มเกษตรกร ภายใต้โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อรวบรวมข้าวและสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม โดยสถาบั น
เกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
1. จัดประชุมและฝึกอบรม ประกอบด้วย
1.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ จานวน 3 ครั้ง
1.2 จัดประชุมเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวของจังหวัด จานวน 1 ครั้ง
2. ติดตาม ตรวจเยี่ยม และแนะนาสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้เสนอผลงาน ได้ดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการประชุม เพื่อจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ซึ่งได้มีการ
จัดประชุม จานวน 3 ครั้ง และสามารถจัดประชุมเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวของจังหวัด
จานวน 1 ครั้ง ณ สานั กงานสหกรณ์ และลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานของสหกรณ์จานวน 3 สหกรณ์
บั น ทึ ก ภาพกิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น ภาพการรวบรวมข้ า วเปลื อ กในแต่ ล ะสหกรณ์ ภาพการจั ด ประชุ ม
คณะอนุ ก รรมการฯ เป็ น ต้ น บั น ทึ ก ลงแผ่ น CD และรายงานผลการด าเนิ น กิ จ กรรมตามโครงการฯ
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเป็นรายไตรมาส จานวน 4 ครั้ง และติดตามผลการรวบรวมข้าวเปลือกของ
สถาบั น เกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการฯ รายงานผลการดาเนิ น งานให้ กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ทราบทุ กวัน
พฤหั สบดีของทุกสัป ดาห์ จ นกว่าจะสิ้ นสุดโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ด าเนินการสรุปผลโครงการ
สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2558/59 ทั้งรวบรวมเพื่อจาหน่ายและ
รวบรวมเพื่อแปรรูป ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วัน รายละเอียด ดังนี้
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด จานวน 3 ครั้ง
1.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 จัดประชุม ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์จังหวัด
สงขลา มีคณะอนุ กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน จากคณะอนุกรรมการทั้งหมด 8 คน และมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยสหกรณ์จังหวัดสงขลา ในฐานะอนุกรรมการและ
เลขานุการ ได้มอบหมาย ให้ผู้เสนอผลงาน และนายประวัติ แดงบรรจง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒ นาการบริหารการจัดการสหกรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ชี้แจงคาสั่ ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1037/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อ
รวบรวมข้ าวและสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ มโดยสถาบั น เกษตรกร ระดั บ จั งหวั ด ลงวัน ที่ 20 พฤศจิ กายน 2558
และอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ และชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษา
เสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
สถาบันเกษตรกร ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ เอกสารที่ใช้ในการขอกู้/พิจารณาเงินกู้โครงการฯ ที่ต้องเตรียมเสนอต่อ
ธ.ก.ส. พร้อมนี้ ผู้เสนอผลงาน ได้รับมอบหมายให้ ชี้แจงขั้นตอน วิธีปฏิบัติ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้
เกษตรกรผู้ ป ลู ก ข้ า วปี ก ารผลิ ต 2558/59 ของสมาชิ ก สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร ให้ ส หกรณ์ แ ละ
คณะอนุ กรรมการบริ ห ารโครงการฯ ทราบ ในส่ วนของเจ้ าหน้ าที่ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร นางสาวบวรลั ก ษณ์ มาศปั น อนุ ก รรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุ กรรมการฯ ว่าจั งหวัดสงขลา มี ส หกรณ์ เข้ าร่วมฯ โครงการฯ ปี การผลิ ต 2558/59 จ านวน 3
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สหกรณ์ ได้อนุมัติสินเชื่อแล้วจานวน 2 สหกรณ์ วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ 28 ล้านบาท ประกอบด้วย สหกรณ์
การเกษตรระโนด จากัด จานวน 12 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จากัด จานวน 16 ล้าน
บาท ส่วนอีก 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จากัด อยู่ระหว่างส่ งเอกสารหลักฐานยื่นขอกู้
สิ น เชื่ อต่ อ ธ.ก.ส. ซึ่ งมติที่ ป ระชุ มรั บทราบผลการด าเนิ นงานการอนุ มั ติ สิ นเชื่ อให้ แก่ สถาบั นเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ และพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมในหลักการในสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จากัด และหากมี
สถาบันเกษตรกรใดประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม ให้เร่งดาเนินการยื่ นเอกสารหลักฐานเพื่อขอกู้จาก
ธ.ก.ส. สาขาต่อไป
1.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จัดประชุม ณ ห้ องประชุมสานักงานสหกรณ์
จังหวัดสงขลา มี คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน จากคณะอนุกรรมการทั้งหมด 8 คน
และมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
21 มี นาคม 2559 ฝ่ายเลขานุ การได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแก้ไข
รายงานการประชุ ม ปรากฏว่ า นางสาวบวรลั ก ษณ์ มาศปั น เจ้ า หน้ า ที่ ธ .ก.ส. อนุ ก รรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมในวาระที่ 3.4 ซึ่งไม่เป็นสาระสาคัญ คณะอนุกรรมการฯ
จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2559 ในวาระติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการ เสนอรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลือก
ให้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ทราบ ดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงแบบรายงานปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกและแปรรูปข้าวสารของสหกรณ์ ในจังหวัดสงขลา ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
แบบรายงานปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกและแปรรูปข้าวสารของสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ปริมาณรวบรวมข้าวเปลือกเพือ่ ขาย
ที่

ชื่อสหกรณ์

1 สกก.กระแสสินธุ์ จก.
2 สกก.ระโนด จก.
3 สกก.สิงหนคร จก.
รวมทัง้ สิน้

วงเงินทีไ่ ด้รับอนุมัติ

ชนิดของข้าว

แผนการรวบรวม

(ล้านบาท)
ปริมาณ (ตัน)
16
ข้าวขาว กข.
2,130
12
ข้าวขาว
3,000
ข้าวหอมปทุม
4.5
100
32.5
5,230

ผลการรวบรวม

จานวน (บาท) ปริมาณ (ตัน)
16,000,000.00 60
12,000,000.00 261.93
853.73
4,500,000.00
32,500,000.00 1,175.66

จานวน (บาท)
432,155.00
1,808,336.00
6,352,863.50
8,593,354.50

ผลการจาหน่าย
ปริมาณ (ตัน)
60
261.93
853.73
1,175.66

ร้อยละ ร้อยละ
ส่วนต่างจากการ
แต่ละ เทียบกับ
จาหน่าย (บาท)
สหกรณ์ แผนทัง้ หมด

จานวน (บาท)
432,692.00 2.82
1,886,913.00 8.73
6,438,253.50 28.46
8,757,858.50 40.01

1.15
5.01
16.32

537.00
78,577.00
85,390.00
22.48 164,504.00

*หมายเหตุธ.ก.ส. อนุมตั วิ งเงิน จานวน 5 ล้านบาท ให้สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จากัด เมือ่ วันที่ 13 พ.ค.59
ร้อยละแต่ละสหกรณ์ คานวณจาก ((ผลการรวบรวมปริมาณของแต่ละสหกรณ์X 100/ปริมาณตามแผนของแต่ละสหกรณ์ตงั้ ไว้))
ร้อยละเทียบกับแผนทัง้ หมด คานวณจาก ((ผลการรวบรวม (ปริมาณ)ทัง้ หมด X 100/ผลรวมปริมาณแผนการรวบรวมทัง้ หมด))
ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (2559)
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จากตารางที่ 4 ข้ างต้ น แสดงรายงานปริม าณการรวบรวมข้ าวเปลื อกและแปรรู ป ข้ าวสาร
ของสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ของสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง สหกรณ์ได้ยื่นเอกสารขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส.สาขา ในพื้นที่
เพื่ อให้ สหกรณ์ น าไปดาเนิ นธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจาหน่าย และรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป
ในฤดูการผลิต ปี 2558/59 ตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
ปีการผลิต 2558/59 ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง ได้รับอนุมัติสิ นเชื่อจาก ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ ว วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ จานวน 32.5 ล้านบาท ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จากัด จานวน 16 ล้านบาท,
สหกรณ์การเกษตรระโนด จากัด จานวน 12 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จากัด จานวน 4.5
ล้านบาท ชนิดข้าวที่รวบรวม ได้แก่ ข้าวขาว กข.ข้าวขาว และข้าวหอมประทุม แผนการรวบรวมข้าวเปลือก
ทั้ง 3 สหกรณ์ จานวน 5,230 ตัน มูลค่าทั้งสิ้นจานวน 32.5 ล้านบาท ผลการรวบรวมทั้งสิ้น 1,175.66 ตัน
มูลค่า 8,593,354.50 บาท ผลการจาหน่าย จานวน 1,175.66 ตัน มูลค่า 8,757,858.50 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนการรวบรวมทั้งหมด พบว่า สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกได้ร้อยละ 22.48 และมีส่วนต่างจากการจาหน่าย
จานวน 164,504 บาท
จากข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่ อจาหน่ายและแปรรูป
ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากราคารับซื้อข้าวเปลือกในตลาดมีความผันผวน และสหกรณ์ไม่มีต ลาด
รับซื้อข้าวเปลือกที่แน่นอน เพราะไม่มีโรงสีข้าวเป็นของตนเอง ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีข้าวเอกชน
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ แนะนาให้สหกรณ์ จัดทาแผนการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
และให้สหกรณ์แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารก่อนจาหน่าย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวสารอีกทางหนึ่ง
และธ.ก.ส. ได้รายงานผลการเบิ กจ่ ายเงินกู้ของสหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ สหกรณ์ ดาเนินการเบิ ก
จ่ายเงินให้ แล้ วเสร็จ ภายในวัน ที่ 30 มิ ถุนายน 2559 และส่ งช าระคืนภายในวันที่ 30 กัน ยายน 2559
และขอให้สหกรณ์นาเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ฝ่ายเลขานุการ ได้ประมวลภาพการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ ก่อนการรวบรวมข้าวเปลือก
และหลังการรวบรวมข้าวเปลือก รวมถึงภาพการจัดประชุมเชื่อมโยงสร้างเครือ ข่ายการผลิตการตลาดข้าว
ของจั งหวัดสงขลา ณ ห้ องประชุมสหกรณ์ การเกษตรกระแสสินธุ์ จากัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
มติที่ประชุมรับทราบ
1.3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 จัดประชุม ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์จังหวัด
สงขลา มี ค ณะอนุ ก รรมการฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง หมด 6 คน จากคณะอนุ ก รรมการทั้ งหมด 8 คน
และมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแก้ไ ข
รายงานการประชุม ปรากฏว่า นางจุรีพร ศิริรังสี แทนหัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอแก้ไขรายงาน
การประชุม ซึ่งไม่เป็นสาระสาคัญ คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารโครงการฯ ครั้ งที่ 2/2559 เมื่ อ วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2559 ในวาระเพื่ อ ทราบฝ่ ายเลขานุ ก าร
เสนอรายงานปริ ม าณการรวบรวมข้ าวเปลื อ กและแปรรู ป ข้ าวสารของสหกรณ์ ที่ เข้ าร่ ว มโครงการ ฯ
ข้อมู ล ณ วัน ที่ 27 กรกฎาคม 2559 พบว่า สหกรณ์ การเกษตรระโนด จากัด และสหกรณ์ การเกษตร
กระแสสิ น ธุ์ จ ากั ด สามารถรวบรวมข้ าวเปลื อ กเพื่ อ จ าหน่ ายรวมกั น จ านวน 2,175.80 ตั น มู ล ค่ า
14,807,366.50 บาท และจาหน่ายได้รวมกัน จานวน 2,174.53 ตัน มูลค่า 15,158,488.50 บาท คิดเป็น
ร้ อยละ 41.60 ของแผนการรวบรวมทั้ งหมด ในส่ วนของการรวบรวมข้ าวเปลื อกเพื่ อแปรรูป เป็ นข้ าวสาร
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ของสหกรณ์ การเกษตรสิ งหนคร จ ากั ด ยั งไม่ ได้ ด าเนิ นการ เนื่ องจาก สหกรณ์ ได้ รับสิ นเชื่ อจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหลังจากฤดูการผลิต และฤดูการเก็บเกี่ยว สหกรณ์จึงขอส่งคื นเงินกู้ทั้ง
จ านวนให้ แก่ ธ.ก.ส. ท าให้ ผ ลการรวบรวมข้ าวเปลื อ กของสหกรณ์ ไม่ ส อดคล้ องกั บ แผนการรวบรวม
ข้าวเปลือกที่กาหนด และจากการลงพื้นที่ติดตามผลการรวบรวมข้าวเปลือก พบว่า มีบริษัทเอกชนเข้ามา
แทรกแซงราคารับซื้อข้าวเปลือก โดยให้ราคาสูงกว่าที่สหกรณ์รับซื้อ ทาให้สหกรณ์เสียโอกาสในการรับซื้อ
ข้าวสารจากสมาชิกคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ จึงแนะนา ให้สหกรณ์ที่เบิกเงินกู้เพื่อไปดาเนินการ
รวบรวมข้าวเปลือก เมื่อสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว ให้สหกรณ์เร่งดาเนินการส่ งเงินคืนเงินกู้แก่ธ.ก.ส. เพื่อไม่ให้
สหกรณ์รับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น และแนะนาให้สหกรณ์จัดทาแผนการตลาด และจัดหาช่องทางการจัด
จาหน่าย หรือตลาดรับซื้อข้าวสารล่วงหน้า มติที่ประชุมรับทราบ
2. จัดประชุมเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวของจังหวัด จานวน 1 ครั้ง
จังหวัดสงขลา ได้ทาหนังสื อเชิญสหกรณ์ ในคาบสมุทรสทิงพระ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยง
สร้างเครือข่ายการผลิ ตการตลาดข้าวของจังหวัดสงขลา โดยมีการจัดประชุม ณ ห้ องประชุมสหกรณ์
การเกษตรกระแสสินธุ์ จากัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 มีสหกรณ์เข้าร่วมประชุม จานวน 5 สหกรณ์
คือ สหกรณ์การเกษตรระโนด จากัด สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จากัด สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ
จากัด สหกรณ์การเกษตรกรสิงหนคร จากัด และสหกรณ์การเกษตรเกาะยอ จากัด ซึ่งจากการประชุม
ร่วมกัน สหกรณ์มีแนวทางการจัดทาโลโก้/ตราสินค้า พร้อมบรรจุภัณฑ์ เพื่อบรรจุข้าวสารออกจาหน่าย
และจัดให้มีการประชุมเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวเป็นประจาทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และหาแนวทางในการจาหน่ายผลิตผลของสหกรณ์
3. ติดตาม ตรวจเยี่ยม และแนะนาสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และแนะนา สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 3 สหกรณ์
เมื่อวันที่ 23 -25 มีนาคม 2559
4. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ภาพการรวบรวมข้าวเปลือกในแต่ละสหกรณ์ ภาพการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นต้น บันทึกลงแผ่น CD และรายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเป็นรายไตรมาส
จังหวัดสงขลา ได้บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการดาเนินโครงการฯ ตั้งแต่ภาพกิจกรรมการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
ปีการผลิต 2558/59 การจัดประชุมเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวของจังหวัดสงขลา การ
ติดตาม ตรวจเยี่ยม และแนะนาสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่ง จังหวัดสงขลา ได้ประมวลภาพ
ตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น รายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
4.1 ครั้งที่ 1 สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (ธ.ค.58) รายงานเมื่ อวันที่ 28 มกราคม 2559 (ตามบันทึก
ข้อความสานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ สข 0010/57 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559)
4.2 ครั้งที่ 2 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (มี.ค.59) รายงานเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 (ตามบันทึก
ข้อความสานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ สข 0010/369 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559)
4.3 ครั้งที่ 3 สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (มิ.ย.59) รายงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (ตามบันทึก
ข้อความสานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ สข 0010/753 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559)
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4.4 ครั้งที่ 4 สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (ก.ย.59) รายงานเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 (ตามบั นทึก
ข้อความสานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ สข 0010/1248 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
5. ติ ด ตามผลการรวบรวมข้า วเปลือ กของสถาบั น เกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการฯ รายงาน
ผลการดาเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ
เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ดาเนินการสรุปผลโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปี 2558/59 ทั้งรวบรวมเพื่ อจาหน่ายและรวบรวมเพื่อแปรรูป ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ทราบ ภายใน 15 วัน
จั งหวั ด สงขลา ได้ รายงานผลการติ ดตามการรวบรวมข้ าวเปลื อ กของสถาบั น เกษตร
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รายงานผลการดาเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบทุกวันพฤหัสบดี
เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ 30 กันยายน 2559 จังหวัดสงขลา ได้ทาหนังสือแจ้งให้สหกรณ์
การเกษตรระโนด จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรกระแสสินธุ์ จากัด และสหกรณ์ การเกษตรสิงหนคร จากัด
จัดทารายงานติดตามความเคลื่อนไหวลูกหนี้ที่เกิดจากการจาหน่ายข้าวเปลื อกและยังไม่ได้รับช าระเงิน
จากผู้ซื้อ และให้จัดทาแบบสรุปผลการดาเนินงานผลการรวบรวมข้าวเปลือกและการแปรรูปข้าว โครงการ
สิ น เชื่ อเพื่ อรวบรวมข้ าวและสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม โดยสถาบั น เกษตรกร ปี การผลิ ต 2558/59 ตามหนั งสื อ
ส านั ก งานสหกรณ์ จั งหวัดสงขลา ที่ สข 0010/927,928,928 ลงวันที่ 11 สิ งหาคม 2559 ปรากฏผล
ตามตารางที่ 5 – 7 ดังนี้

ตารางที่ 5 แสดงแบบรายงานติดตามความเคลื่อนไหวลูกหนี้ที่เกิดจากการจาหน่ายข้าวเปลือกและยังไม่รับชาระเงินจากผู้ซื้อ
ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ของจังหวัดสงขลา
แบบรายงานติดตามความเคลื่อนไหวลู กหนีท้ เี่ กิดจากการจาหน่ายข้าวเปลื อกและยังไม่ได้รับชาระเงิ นจากผู้ซอื้
ภายใต้โครงการสินเชื่อเพือ่ รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิม่ โดยสถาบันเกษตรกร
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559
(หน่วย : บาท)
รายการ
ที่

ชื่อ สหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร

ชื่อลู กหนี้ (ระบุชื่อ)

ยอดลู กหนี้ค้างชาระยกมา
ลู กหนี้เพิ่มขึ้นระหว่างเดือนรับชาระ ยอดลู กหนี้คงเหลื อยกไป

สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์
1 จากัด
2 สหกรณ์การเกษตรระโนด จากัด นางสาวกาญจนา เมืองจันทร์

3

สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร
จากัด

-

รวม

หมายเหตุ

5,757,780.50

-

5,757,780.50

-

-

-

-

-

-

5,757,780.50

-

ไม่มลี ูกหนี้ เนื่องจาก
สหกรณ์เพิง่ เริ่ม
ดาเนินการตอนนี้เน้น
นามาแปรรูป ขายเป็น
ข้าวสาร

5,757,780.50

ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (2559)
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ตารางที่ 6 แสดงแบบสรุปผลโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59
(การรวบรวมเพื่อจาหน่าย) ของจังหวัดสงขลา
แบบฟอร์ม 2 (รายจังหวัด)
แบบสรุปผลโครงการสินเชื่อเพือ่ รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิม่ โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2558/59 (การรวบรวมเพือ่ จาหน่าย)
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074 550 684 โทรสาร 074 550 684 E-mail cpd_sangkhla@cpd.go.th
1. วงเงินกู้ ธ.ก.ส.

2. ผลการดาเนินงานรวบรวมเพื่อจาหน่าย
2.1 ขายข้าวเปลือกตามโครงการ

ที่

สหกรณ์ / กลุ่ มเกษตรกร

วงเงินกูท้ ี่ได้รับ
อนุมัติจาก ธ.ก.ส.
(ล้านบาท)

1 สหกรณ์การเกษตรระโนด จากัด
12,000,000.00
2 สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จากัด 16,000,000.00
รวม

28,000,000.00

2.3 ข้าวเปลือก
คงเหลือ

2.2 ซื้อข้าวเปลือกตามโครงการ

2.4 สรุปผลการดาเนินงาน

ค่าใช้จา่ ยใน
มูลค่า
การดาเนินงาน
(ราคา
โครงการฯ
ทุน)
(บาท)

เงินกูท้ ี่ขอเบิก
(ล้านบาท)

ส่งชาระแล้ว
(ล้านบาท)

คงเหลือ
(ล้านบาท)

7,800,000.00
16,000,000.00

7,800,000.00
16,000,000.00

-

2,098.00 14,612,448.50
76.00
546,040.00

1,322.00

2,099.00
76.00

14,261,326.50
545,503.00

-

-

-

109,846.00
-

23,800,000.00

23,800,000.00

-

2,174.00 15,158,488.50

1,322.00

2,175.00 14,806,829.50

-

-

-

109,846.00

ปริมาณ
(ตัน)

มูลค่า
(บาท)

รายได้ค่าบริการ ปริมาณ
(บาท)
(ตัน)

มูลค่า
(บาท)

ต้นทุน
ปริมาณ
ค่าบริการ
(ตัน)
(บาท)

รายได้
(บาท)

ค่าใช้จา่ ย (บาท)

กาไร (ขาดทุน)
(บาท)

14,612,448.50
547,362.00

14,371,172.50
545,503.00

241,276.00
1,859.00

15,159,810.50

14,916,675.50

243,135.00

ประโยชน์ทเี่ กษตรกรได้รับจากโครงการ
1. จานวนเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรระโนด จากัด จานวน 2,087 ราย รับซื้อรวบรวมข้าวจากสมาชิก จานวน 42 ราย
2. จานวนเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จากัด จานวน 1,451 ราย รับซื้อรวมรวมข้าวจากสมาชิก จานวน 9 ราย
รายได้ของสมาชิกทีเ่ พิม่ ขึ้นต่อรายเฉลี่ย 55,460 บาท รายได้ทเี่ พิม่ ขึ้นต่อรายเฉลี่ย 46,363 บาท

ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (2559)
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ตารางที่ 7 แสดงแบบสรุปผลโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59
(การรวบรวมเพื่อแปรรูป) ของจังหวัดสงขลา
แบบฟอร์ม 3 (รายจังหวัด)
แบบสรุปผลโครงการสินเชื่อเพือ่ รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิม่ โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2558/59 (การรวบรวมเพือ่ แปรรูป)
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074 550 684 โทรสาร 074 550 684 E-mail cpd_sangkhla@cpd.go.th
1. วงเงินกู้ ธ.ก.ส.

2. ผลการดาเนินงานรวบรวมเพื่อแปรรูป
2.1 ซื้อข้าวเปลือกตามโครงการ

ที่

สหกรณ์ / กลุ่ มเกษตรกร

วงเงินกูท้ ี่ได้รับ
อนุมัติจาก ธ.ก.ส.
(ล้านบาท)

เงินกูท้ ี่ขอเบิก
(ล้านบาท)

ส่งชาระแล้ว
(ล้านบาท)

คงเหลือ
(ล้านบาท)

2.2 ส่งข้าวเปลือกแปรรูป

2.3 ข้าวเปลือกคงเหลือ

2.4 สรุปผลการดาเนินงาน
รายได้ (บาท)

ปริมาณ
(ตัน)

มูลค่า
(บาท)

ปริมาณ
(ตัน)

มูลค่า
(บาท)

ปริมาณ มูลค่า(ราคาทุน)
(ตัน)
(บาท)
ขายข้าวสาร

1 สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จากัด

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

รวม

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

-

ค่าใช้จา่ ย (บาท)

ต้นทุน
ขายผลิตภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายใน
ข้าวเปลือกที่ส่ง
พลอยได้รวม
การแปรรูปฯ
เข้าแปรรูป

กาไร (ขาดทุน)
(บาท)

10.00

90,000.00

3.00

27,000.00

7.00

63,000.00 60,000.00

3,000.00

27,000.00

5,000.00

31,000.00

10.00

90,000.00

3.00

27,000.00

7.00

63,000.00

3,000.00

27,000.00

5,000.00

31,000.00

ประโยชน์ทเี่ กษตรกรได้รับจากโครงการ
1. จานวนเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จากัด จานวน 4,745 ราย รับซื้อรวบรวมข้าวจากสมาชิก จานวน 4 ราย
2. รายได้ของสมาชิกทีเ่ พิม่ ขึ้นต่อรายเฉลี่ย 31,000 บาท

ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (2559)
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จากตารางที่ 5 ข้างต้น แสดงแบบรายงานติดตามความเคลื่อนไหวลูกหนี้ที่เกิดจากการจาหน่าย
ข้าวเปลื อกและยั งไม่รั บช าระเงินจากผู้ ซื้อ ภายใต้โครงการสิ นเชื่อเพื่ อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ ม
โดยสถาบั นเกษตรกร ของจังหวัดสงขลา พบว่า สหกรณ์ การเกษตรระโนด จากัด มีลู กหนี้ค้างช าระหนี้
จานวน 1 ราย เป็นเงินจานวน 5,757,780.50 บาท
จากตารางที่ 6 ข้างต้น แสดงแบบสรุปผลโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 (การรวบรวมเพื่อจาหน่าย) ของจังหวัดสงขลา สรุปผลได้ ดังนี้
1. สหกรณ์การเกษตรระโนด จากัด รับเงินกู้จาก ธ.ก.ส. จานวน 12 ล้านบาท เบิกจ่ายไป
7.8 ล้ านบาท ผลการรับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการ จานวน 2,099 ตัน มูลค่า 14,261,326.50 บาท
ผลการจาหน่ายข้าวเปลือก จานวน 2,098 ตัน มูลค่า 14,612,448.50 บาท
2. สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จากัด รับเงินกู้จาก ธ.ก.ส. จานวน 16 ล้านบาท เบิกจ่ายไป
16 ล้านบาท ผลการรับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการ จานวน 76 ตัน มูลค่า 545,503 บาท
ผลการจาหน่ายข้าวเปลือก จานวน 76 ตัน มูลค่า 546,040 บาท
จากตารางที่ 7 ข้างต้น แสดงแบบสรุปผลโครงการสินเชื่อเพื่ อรวบรวมข้าวและสร้ างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 (การรวบรวมเพื่อแปรรูป) จังหวัดสงขลามีสหกรณ์การเกษตร
สิงหนคร จากัด เข้าร่วมโครงการฯ รับเงินกู้จาก ธ.ก.ส. จานวน 4.5 ล้านบาท เบิกจ่ายไป 4.5 ล้านบาท
ผลการรั บ ซื้ อ ข้ า วเปลื อ กตามโครงการ จ านวน 10 ตั น มู ล ค่ า 90,000 บาท ส่ ง เข้ า เปลื อ กแปรรู ป
จานวน 3 ตัน มูลค่า 27,000 บาท
3.3.2 เชิงคุณภาพ
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจ
การรวบรวมข้าวเปลือกเพิ่มมากขึ้น
2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวเปลือก โดยการนาแปรรูปเป็นข้าวสาร และออกแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ มาตรฐาน พร้ อมท าการตลาดโดยการเชื่อ มโยงเครือข่ ายข้ าวสารระหว่างกั น ท าให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง สร้างรายได้เพิ่มให้กับสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรในรูปแบบของ
สหกรณ์ที่แท้จริง
3.4 การนาไปใช้ประโยชน์
3.4.1 สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา สามารถนาแนวทางการดาเนินงาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
โครงการฯ ซั ก ซ้ อ มท าความเข้ า ใจ แนะน า ส่ ง เสริ ม และแก้ ปั ญ หาให้ กั บ สหกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกร
ให้สามารถดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้อย่างถูกต้อง
3.4.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน
เพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจและสามารถนาไปใช้หมุนเวียนในระบบได้ เพราะเป็นเงินทุนดอกเบี้ยต่า
3.4.3 สหกรณ์ เป็ น แหล่ ง รับซื้อ-ขาย แปรรูป ข้าวเปลื อกจากสมาชิก ทาให้ สมาชิกมีรายได้ เพิ่ มขึ้ น
ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ ายในครัว เรือน บรรเทาความเดื อนร้อนให้ แก่สมาชิก และเป็นการสร้าง
มู ล ค่ าเพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ผลทางการเกษตร รั กษาเสถี ยรภาพระดั บราคาข้ าวเปลื อก ช่ วยชะลอปริมาณ
ข้าวเปลือกเข้าสู่ตลาดในช่วงที่ข้าวเปลือกออกมามาก
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3.4.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนาความรู้ไปปรับปรุงการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีศักยภาพในการรวบรวมข้าวเปลือก สามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจรวบรวมและแปร
รูปข้าวสารได้ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
3.4.5 ทาให้สหกรณ์นาปัญหาหรืออุปสรรคจากการดาเนินการ ร่วมกันหาวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือ
ต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวเปลือกในอนาคต เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเชื่อมโยงตลาด
สินค้าเกษตรระหว่างกัน เป็นต้น
3.5 ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
3.5.1 สหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่เข้าใจขั้นตอน วิธีปฏิบัติ การยื่นเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ในการขอสินเชื่อต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทาให้สหกรณ์ได้รับ
อนุมัติสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ล่าช้า ล่วงเลยฤดูกาลเก็บเกี่ยวหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ทาให้สมาชิกไม่มี
ข้าวขายให้แก่สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ผู้เสนอผลงาน ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดประชุมชี้แจง
โครงการฯ พร้อมจัดทาคู่มือให้แก่สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
และมอบหมายให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ชี้แจงในส่วนของขั้นตอน วิธีปฏิบัติ การยื่นเอกสารประกอบการขออนุมัติ
สินเชื่อต่างๆ
3.5.2 สหกรณ์ ที่ เข้ าร่ ว มโครงการฯ ไม่ มี ต ลาดรองรับ การซื้ อ ข้ าวเปลื อกที่ แน่ น อน และไม่ มี ก าร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเปลือกที่แปรรูปเป็นข้าวสาร
3.5.3 เมื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร รวบรวมผลผลิตเสร็จสิ้นในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว สหกรณ์ไม่นา
เงิน กู้ ส่ งคื น ธ.ก.ส. ในทั น ที เนื่ อ งจากยั งไม่ ค รบก าหนดสั ญ ญา (30 กั น ยายน 2559) ท าให้ ส หกรณ์
รับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และภาครัฐเสียประโยชน์ ผู้เสนอผลงาน ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยการเชิญสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อเน้นย้า และกาชับ
ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เร่งดาเนินการส่งเงินคืน ธ.ก.ส. ภายในกาหนด ป้องกันการนาเงินไปใช้นอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
3.5.4 การติ ด ตามผลและการรายงานผลการด าเนิ น งานธุร กิ จ รวบรวมข้ าวเปลื อ กในสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกร เกิดความล่าช้า สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ไม่รายงานอย่างสม่าเสมอ ทาให้ ข้อมูลที่ได้รับ
ไม่เป็นปัจจุบัน ผู้เสนอผลงานได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยการอธิบายทาความเข้าใจ เกี่ยวกับแบบฟอร์ม
ที่ใช้รายงาน แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ ให้เข้าใจ
ตรงกันเพื่อป้องกันความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในการทางาน
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บทที่ 4
ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินการตามโครงการการสิ นเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ในฤดูการผลิตปี 2558/59 ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด สงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มีสหกรณ์เข้าร่วมจานวน 3 สหกรณ์ ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และในส่วนของการแก้ไขปัญหา มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ธ.ก.ส. สาขา ควรมีการชี้แจงขั้นตอนการขอสินเชื่อจากธนาคาร วิธีการเบิกเงิน และการส่งชาระ
เงินคืน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการซักซ้อมทาความเข้าใจ กับสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ทาให้เกิดความถูกต้อง และรวดเร็วในการรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
2. ควรให้มีผู้แทนจากสานักงานพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และพัฒนาชุมชน เข้ามาเป็น
คณะอนุ กรรมการฯ เพื่ อช่ว ยเหลื อด้ านการส่ งเสริม ทางตลาด ช่อ งทางการจัด จาหน่าย การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
3. เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว/รวบรวมผลิตผล ควรแนะนาให้สหกรณ์นาส่งเงินพร้อมดอกเบี้ย
คืน ธ.ก.ส.โดยเร็ว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์เอง และภาครัฐลดรายจ่ายงบประมาณส่วนดอกเบี้ย
ชดเชยให้แก่สหกรณ์ได้
4. ควรให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ช่วยติดตามผลและการรายงานผลการดาเนินงานธุรกิจรวบรวม
ข้าวเปลือกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และรายงานปัญหาอุปสรรค รวมถึงการตรวจสอบ ติดตามการใช้
เงินกู้ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์

