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ค าน า 
 

 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ลงมติเห็นชอบในหลักการโครงการ  
ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 ซึ่งมาตรการฯ 
ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2558/59 
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์บูรณาการโครงการฯ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีเป้าหมายเพื่อด าเนินการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่ายและหรือ
แปรรูปของสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จ านวน 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงิน
สินเช่ือ 12,500 ล้านบาท ให้กับระบบสหกรณ์ เพื่อให้มีสภาพคล่องไปซื้อข้าวรวบรวมจากสมาชิก เพื่อช่วย
ชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่ เข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่ข้าวเปลือกออกมามาก เก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูป  
และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นข้าวสาร ซึ่งเป็นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  
และสถาบันเกษตร ในการลดต้นทุนการผลติ ชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาด รักษาเสถียรภาพระดับ
ราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการด าเนินการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ในจังหวัดสงขลาภายใต้
โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  ปี 2558/59 จะให้ความรู้ 
ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดจากการด าเนินงานแก่สหกรณ์อื่น ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่สนใจ สามารถน าวิธีการ
ด าเนินการโครงการฯ หรือข้อเสนอแนะ ใช้เป็นแนวทางในด าเนินงานหรือปรับปรุงโครงการฯ ให้ดีย่ิงข้ึน  
ในปีต่อไป ก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการวิชาการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเป็นองค์ความรู้ให้แก่  
ผู้ที่สนใจต่อไป   

  ผู้เสนอผลงานขอขอบคุณ นางอารี ฉายโช้น ผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน 
และร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ให้ค าปรึกษาในการจัดท าผลงานวิชาการครั้งนี้  และการด าเนินการ
โครงการฯ ครั้งนี้ จะไม่ส าเร็จลุล่วงได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชาการ 
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสงขลา 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ส านักงานเกษตรจังหวัด
สงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นส่วนส าคัญ
ท าให้โครงการฯ ประสบความส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทางวิชาการเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป 
  

                   สุมนา  นาคแก้ว 
               พฤษภาคม 2560  
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บทคัดยอ่ 
 

ชื่อเรื่อง  โครงการสินเช่ือเพือ่รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  
  ปีการผลิต 2558/59 จังหวัดสงขลา 
โดย  นางสาวสุมนา นาคแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัตกิาร  

กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการบรหิารการจัดการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
เอกสารเสนอประกอบการขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กลุม่สง่เสรมิและพฒันาการบรหิารการจัดการสหกรณ์
ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสงขลา 

ปี   พ.ศ. 2560 
........................................................... 

 

 การจัดท าผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยชะลอ
ปริมาณข้าวเปลือกที่ เข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่ ข้าวเปลือกออกมามาก เพื่อเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูป 
และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นข้าวสาร 

 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดสงขลามีสหกรณ์สมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 3 สถาบันเกษตรกร คือ สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากัด สหกรณ์การเกษตร
กระแสสินธ์ุ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จ ากัด  ซึ่งสหกรณ์มีแผนการรวบรวมข้าวเปลือก 
เพื่อจ าหน่าย จ านวน 3,100 ตัน และรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป จ านวน 100 ตัน ผลการรวบรวม
ข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่าย จ านวน 2,175 ตัน และผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป จ านวน 10 ตัน 
สหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับอนุมัติสินเช่ือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
สงขลา รวมทั้งสิ้น จ านวน 32.5 ล้านบาท เบิกจ่ายเงินกู้ทั้งสิ้น จ านวน 23.80 ล้าน คงเหลือส่งคืน ธ.ก.ส.
ทั้งสิ้น จ านวน 8.70 ล้านบาท เมื่อครบก าหนดช าระ สหกรณ์สามารถส่งช าระเงินกู้ ยืมพร้อมดอกเบี้ยคืน
ให้แก่ ธ.ก.ส. ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ประโยชน์ที่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการฯ คือ มีสภาพคล่องทางการเงินในการด าเนินธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนดอกเบี้ยต่ า ท าให้สมาชิก 
มีรายได้เพิ่มข้ึน ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน บรรเทาความเดือนร้อนให้แก่สมาชิก และเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร รักษาเสถียรภาพระดับราคาข้าวเปลือก ช่วยชะลอปริมาณ
ข้าวเปลือกเข้าสู่ตลาดในช่วงที่ข้าวเปลือกออกมามาก ซึ่งจากการด าเนินการตามโครงการฯ ยังพบว่ามี
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่เข้าใจข้ันตอน  
วิธีปฏิบัติ การยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการขอสินเช่ือต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ท าให้สหกรณ์ได้รับอนุมัติสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. ล่าช้า ล่วงเลยฤดูกาลเก็บเกี่ยวหลังจากฤดูกาล
เก็บเกี่ยวข้าว สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่มีตลาดรองรับการซื้อข้าวเปลือกที่แน่นอน และไม่มีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเปลือกที่แปรรูปเป็นข้าวสาร เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวบรวม
ผลผลิตเสร็จสิ้นในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว สหกรณ์ไม่น าเงินกู้ส่งคืน ธ.ก.ส. ในทันที เนื่องจากยังไม่ครบ
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ก าหนดสัญญา (30 กันยายน 2559) ท าให้สหกรณ์รับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และการติดตามผลและการ
รายงานผลการด าเนินงานธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เกิดความล่าช้า สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ไม่รายงานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ข้อมูลที่ ได้รับไม่ เป็นปัจจุบัน ผู้ เสนอผลงานจึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยให้  ธ.ก.ส. สาขา ช้ีแจงข้ันตอนการขอ
สินเช่ือจากธนาคาร วิธีการเบิกเงิน และการส่งช าระเงินคืน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด 
เพื่อเป็นการซักซ้อมท าความเข้าใจ กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ท าให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็วในการ
รวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ ควรให้มีผู้แทนจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด และพัฒนาชุมชน เข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมทางตลาด  
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว/รวบรวมผลิตผล ควรแนะน า
ให้สหกรณ์น าส่งเงินพร้อมดอกเบี้ยคืน ธ.ก.ส. โดยเร็ว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์เอง และภาครัฐ
ลดรายจ่ายงบประมาณส่วนดอกเบี้ยชดเชยให้แก่สหกรณ์ได้ และควรให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ช่วยติดตาม
ผลและการรายงานผลการด าเนินงานธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และรายงาน
ปัญหาอุปสรรค รวมถึงการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินกู้ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สหกรณ์น าไปใช้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของผลงาน 

จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง มีขนาดพื้นที่ 7,393,889 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 4,853,249 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของ
ภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส านักงานจังหวัดสงขลา,2559) จังหวัด
สงขลา มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 16 อ าเภอ 127 ต าบล 987 หมู่บ้าน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
2559) ซึ่งบริเวณที่มีการท านาข้าวที่ส าคัญตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ าทะเลสาบ ได้แก่ พื้นที่ในคาบสมุทรสทิงพระ 
ประกอบด้วย อ าเภอกระแสสินธ์ุ อ าเภอระโนด อ าเภอสทิงพระ อ าเภอสิงหนคร  ซึ่งถือได้ว่าเป็น“แหล่ง 
อู่ข้าวอู่น้ าของคนภาคใต้ตอนล่าง” (อาชีพส่วนใหญ่.(ม.ป.ป.)) อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่นาข้าวได้
ลดลงตามล้าดับในหลายพื้นที่อันเนื่องจากปัญหาการเกิดน้้าท่วมหรือฝนแล้ง ซึ่งพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรเป็นประจ า สาเหตุหลัก คือ ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ าในพื้นที่น้ า
ต้นทุนไม่เพียงพอเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ าจากทะเลสาบสงขลา เมื่อมีการรุกตัวของน้ าเค็มถึงทะเลสาบ
ตอนบน และระบบกระจายน้ าที่ไม่เหมาะสม แตใ่นช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบชลประทาน
ปรับปรุงโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระโนด - กระแสสินธ์ุ (ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 
16.กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง, 2559) มีการใช้ข้าวพันธ์ใหม่ ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีและเครื่องจักรกลมาก
ข้ึน ทั้งรถไถนาและรถเกี่ยวข้าว ดังนั้น เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จึงสนใจ
ประกอบอาชีพท านาข้าวมากขึ้นตามล าดับ และพื้นที่การเกษตรในคาบสมุทรสทิงพระเหมาะสมที่จะปลูก
ข้าวหลากหลายสายพันธ์ุ เช่น พันธ์ุข้าวหอมมะลิ พันธ์ุไรซ์เบอร์รี่ พันธ์ุข้าวหอมนิล พันธ์ุปทุมทอง พันธ์ุข้าว
ขาว กข และพันธ์ุข้าวพื้นเมืองในท้องถ่ิน เช่น ข้าวอ้ายเฉ่ียง ข้าวพันธ์ุหอมกระดังงา เป็นต้น ส่งผลให้ 
เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกจะออกสู่ตลาดจ านวนมาก และประสบปัญหาราคาข้าวเปลือก
ตกต่ า ท าให้เกษตรกรต้องรับภาระการขาดทุน รายได้ต่อครัวเรือนลดลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน 

เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รัฐบาลจึงมี
นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและสินค้าภาคการเกษตร คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่  
27 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษา
เสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 เฉพาะโครงการที่ เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ในการลดต้นทุนการผลิต ชะลอปริมาณข้าวเปลือกเข้าสู่ตลาด รักษาเสถียรภาพระดับราคาข้าวเปลือกให้มี
ประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ซึ่งมาตรการช ่วยเหล ือเกษตรกรและรักษา
เสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 ภายใต ้โครงการส ินเช ื่อเพ ื่อรวบรวมข ้าวและสร ้างม ูลค ่าเพ ิ่ม 
โดยสถาบ ันเกษตรกร เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีการผลิต 2557/58 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์บูรณาการ
โครงการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
มีเป้าหมายเพื่อด าเน ินการรวบรวมข ้าวเปลือกเพ ื่อจำหน ่ายและหร ือแปรร ูปของสถาบันเกษตรกร 
กล ุ ่มเกษตรกร และวิสาหกิจช ุมชนจ านวน 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก วงเง ินสินเช ื่อ 12,500 ล้านบาท  
(หน ึ่งหม ื่นสองพ ันห ้าร ้อยล ้านบาท) ให ้ก ับระบบสหกรณ ์เพ ื่อให ้ม ีสภาพคล ่องไปซ ื้อข ้าวรวบรวมจากสมาช ิก 
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เพ ื่อช ่วยชะลอปร ิมาณข ้าวเปล ือกท ี่เข ้าส ู่ตลาดในช ่วงเวลาท ี่ข ้าวเปล ือกออกมามากเก ็บข ้าวเปล ือกไว ้แปรร ูป 
และเพ ื่อสร ้างม ูลค ่าเพ ิ่มโดยการแปรร ูปเป ็นข ้าวสาร โดยร ัฐบาลเป ็นผ ู ้ร ับภาระดอกเบ ี้ยแทนสถาบ ัน
เกษตรกรในอ ัตราร ้อยละ 2 สถาบ ันเกษตรจ่ายดอกเบ ี้ยในอ ัตราร้อยละ 2 ต ่อปี ระยะเวลาในการขอร ับ
เง ินชดเชยดอกเบ ี้ยจากรัฐบาล ไม ่เก ิน 12 เด ือน โดยมีระยะเวลาเบ ิกเง ินก ู้ภายในว ันท ี่ 30 ม ิถุนายน 2559 
และระยะเวลาการชำระหน ี้ไม ่เก ิน 12 เด ือน น ับแต ่ว ันเบ ิกเง ินก ู ้ แต ่ไม ่เก ินว ันท ี่ 30 ก ันยายน 2559  
ซึ่งระยะเวลาโครงการเริ่มต ั้งแต ่ว ันท ่ี 1 ต ุลาคม 2558 สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ก ันยายน 2559 

จากปัญหาผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดจ านวนมาก และประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ า 
ท าให้เกษตรกรต้องรับภาระการขาดทุน รายได้ต่ อครัวเรือนลดลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน  
ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในจังหวัดสงขลา ท าให้สหกรณ์ในพื้นที่
คาบสมุทรสทิงพระ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากัด สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด  
และสหกรณ์การเกษตรสงิหนคร จ ากัด มีความสนใจโครงการฯ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ส ินเช ื่อเพ ื่อ
รวบรวมข ้าวและสร ้างม ูลค ่าเพ ิ่มโดยสถาบ ันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มข้ึน และแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ดังนั้น ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดสงขลาในฐานะหน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม แนะน า ก ากับ ดูแล สถาบันเกษตรกร 
ในพื้นที่จังหวัดสงขลาจึงด าเนินการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในพื้นที่ 
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ในจังหวัดสงขลา ด าเนินการโครงการฯ นี้ ให้เกิดประโยชน์
แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรอย่างสูงสุด โดยมีการประชุมช้ีแจงโครงการฯ แก่สถาบันเกษตรกรและ
หน่วยงานต่างๆ ทราบ โดยมีคณะอนุกรรมการบรหิารโครงการส ินเช ื่อเพ ื่อรวบรวมข ้าวและสร ้างม ูลค ่าเพ ิ่ม
โดยสถาบ ันเกษตรกรเป็นคณะร่วมกันพิจารณา กลั่นกรอง ช่วยเหลือ สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามที่โครงการฯ ก าหนดหรือไม่ ซึ่งสถาบันเกษตรกรที่
ผ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการฯ สามารถยื่นเสนอโครงการพร้อมเอกสารหลักฐานรายละเอียด 
ต่างๆ และวงเงินสินเช่ือของโครงการฯ ต่อ ธ.ก.ส. สาขา เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช่ือ เมื่อได้รับอนุมัติ
สินเช่ือแล้ว สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องน าเงินไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ น าไปรวบรวม
ข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่าย และรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป และตลอดระยะเวลาของโครงการฯ หรือ
จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีหน้าที่รายงานปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก
เพื่อจ าหน่ายและแปรรูปให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาทราบเป็นระยะสิ้นสุดโครงการฯ จะต้องสรุป 
ผลโครงการฯ ให้กรมฯ ทราบด้วย ดังนั้น ผู้เสนอผลงานขอเสนอโครงการส ินเช ื่อเพ ื่อรวบรวมข ้าวและ 
สร ้างม ูลค ่าเพ ิ่มโดยสถาบ ันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการน าเสนอเพื่อให้
ทราบวิธีปฏิบัติ ข้ันตอนการท างานในส่วนของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสงขลา รวมถึงความยุ่งยากในการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน 
หรือผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และปรับปรุงเทคนิคการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 

 (1) เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่ข้าวเปลือกออกมามาก 
 (2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร 
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1.3 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

 
1.4 ผู้ร่วมด าเนินการ 

นางรุจิรา อารยะญาณ ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมและ  
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสงขลา สัดส่วนผลงานร้อยละ 20   

 



 

บทที่ 2  
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 

 
ผลงานเรื่องโครงการสินเช่ือ เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  

ปีการผลิต 2558/59 จังหวัดสงขลา ผู้เสนอผลงานได้ใช้ความรู้ทางวิชาการในการด าเนินการ ดังนี้ 
1. คู่มือปฏิบัติงาน โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  

ปีการผลิต 2558/59 
2. แนวทางการด าเนินโครงการสินเช่ือเพือ่รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน

เกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 
3. ค าแนะน ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบญัชีโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว 

และสร้างมลูค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 
4. การสร้างเครือข่าย 
5. หลักการตลาด 4P 
6. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 คู่มือปฏิบัติงาน โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร  
ปีการผลิต 2558/59 (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2558) 

ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ

ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว  ปีการผลิต 2558/59 เฉพาะโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในการลดต้นทุนการผลิต ชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาด
รักษาเสถียรภาพระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร 

โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร  
สาระส าคัญของโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
    มาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปี  ปีการผลิต 2557/58 ภายใต้โครงการสินเช่ือ 

เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  วงเงินสินเช่ือ 20,000 ล้านบาท คาดการณ์ว่า 
จะมีปริมาณการรวบรวมและหรือแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารประมาณ  3 – 4 ล้านตันข้าวเปลือก  
ซึ่งข้อมูลของกรมส่งเสริสหกรณ์ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อขายและ 
แปรรูปมีจ านวน 1.85 ล้านตันข้าวเปลือกและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) 
สนับสนุนสินเช่ือภายใต้โครงการดังกล่าววงเงินที่อนุมัติให้สินเช่ือไปแล้วจ านวน  12,086.12 ล้านบาท 
ดังนั้น ในการด าเนินโครงการต่อเนื่องในปี  2558/59 จึงปรับลดปริมาณเป้าหมายในการด าเนินการ
รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่ายและหรือแปรรูปของสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน 
เป็น 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเช่ือ 12,500 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท) ให้กับ
ระบบสหกรณ์เพื่อให้มีสภาพคล่องไปซื้อข้าวรวบรวมจากสมาชิก 
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 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่ข้าวเปลือกออกมามาก 

2.2 เพื่อเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูป 
2.3 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นข้าวสาร 

3. เป้าหมาย 
สนับสนุนสินเช่ือแก่สถาบนัเกษตรกรซึง่ประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ

ชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่าย และ/หรือการแปรรูป รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 12,500 ล้านบาท 
(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท ) โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรในอัตรา 
ร้อยละ 2 สถาบันเกษตรจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
จากรัฐบาลไม่เกิน 12 เดือน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
4.1 ระยะเวลาเบิกเงินกู้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
4.2 ระยะเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันเบิกเงินกู้ แตไ่ม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2559 
4.3 ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558–30 กันยายน 2559 

5. วิธีการด าเนินงาน 
5.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และ ธ.ก.ส. ด าเนินการประชุมช้ีแจง

และประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่สถาบันเกษตรกรและหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือ 

เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด  
5.3 ธ.ก.ส. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติสถาบันเกษตรกร 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ และก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 

5.4 สถาบันเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถ 
ยื่นเสนอโครงการ พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ และวงเงินสินเช่ือของโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่ก าหนด 

5.5 ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร และรายละเอียดโครงการที่สถาบันเกษตรกร 
เสนอมาพร้อมพิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการแล้วสรุปผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในเบื้องต้นแจ้งให้สถาบันเกษตรกร เพื่อด าเนินการต่อไป 

5.6 สถาบันเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติให้สถาบัน 
เกษตรกรยื่นเสนอการขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ได้เลย หากเป็นสถาบันเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่และยังไม่เคยเข้าร่วม
โครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรกอ่น แล้วให้สถาบันเกษตรกรนั้นยื่นเสนอการขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส. โดยใช้วิธี
ปฏิบัติปกติของธนาคารตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเมื่อ ธ.ก.ส. อนุมัติวงเงินกู้แล้วให้รายงาคณะอนุกรรมการฯ 
ทราบต่อไป 

5.7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมสง่เสรมิสหกรณ์รว่มกับ ธ.ก.ส. ด าเนินการ
ติดตามโครงการและประเมินผล 
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6. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
6.1 รัฐบาลสนับสนุนเงินชดเชยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนให้กับสถาบันเกษตรกรตามวงเงิน 

ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะให้กู้ในวงเงินสินเช่ือ 12,500 ล้านบาท  
(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินทุนของ ธ.ก.ส. โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามโครงการในอัตรา
ผ่อนปรนเท่ากับMLR – 1 (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ ร้อยละ 5 ต่อปี) ซึ่งสถาบันเกษตรกรจะรบัภาระดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 2 โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2 ระยะเวลา 
ในการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล 12 เดือน นับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา
สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 กันยายน 2559 

6.2 รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยและค่าบริหารโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  
236.67 ล้านบาท 

7. หลักประกันเงินกู้และเง่ือนไขโครงการ 
หลักประกันเงินกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติของ ธ.ก.ส. และก าหนดเงื่อนไขให้สถาบัน

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องจัดท าประกันวินาศภัยตามแบบและวิธีการที่ ธ.ก.ส. ก าหนด 
8. วงเงินกู้ตามโครงการน้ีแยกต่างหากจากวงเงินกู้ปกติ 
9. มอบหมายให้ผู้จัดการหรือผู้ท่ีผู้จัดการมอบหมายมีอ านาจอนุมัติเงินกู้ตามโครงการน้ี 
รายละไม่เกิน 500 ล้านบาท 
10. ให้สถาบันเกษตรกรจัดท าประกันวินาศภัยตามแบบและวิธีการท่ี ธ.ก.ส. ก าหนด 
11. หลักประกัน 

สถาบันเกษตรกรซึ่งกู้เงินตามโครงการฯ  ต้องมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ฉบับที่ 31และข้อบังคับฉบับที่  20 ตามที่ผู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้พิจารณาก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

11.1 มีอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จ านองต่อเจ้าหนี้อื่นที่จ านองเป็นประกันหนี้เงินกู้โดยผู้มี
อ านาจอนุมัติเงินกู้ได้สอบสวน และพิจารณาเป็นที่พอใจว่าอสังหาริมทรัพย์นั้น  มีราคาตลาดตามที่ผู้มี
อ านาจอนุมัติเงินกู้ประเมินไว้ ไม่น้อยกว่าจ านวนเงินกู้ส่วนที่ไม่มีหลักประกันตามข้อ 10.2 การถอนจ านอง 
จะกระท าได้ต่อเมื่อสถาบันเกษตรกรผู้กู้ได้ช าระหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับเสร็จสิ้นแล้ว 

11.2 มีผลิตผลการเกษตรมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้เงินกู้แก่ธนาคาร  โดยจ านวน
เงินกู้ในเวลาใดก็ตาม ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบแห่งราคาประเมนิของผลิตผลที่น าเปน็หลกัประกนั ผู้มีอ านาจ
อนุมัติเงินกู้มีอ านาจผ่อนผันการน าผลิตผลการเกษตรมาเป็นหลักประกัน  ตามข้อ 10.2 โดยพิจารณาจ่าย
เงินกู้แก่สถาบันเกษตรกรผู้กู้ในวงเงินไม่เกินร้อยละสามสิบของวงเงินกู้รายปกี่อนที่ผูกู้้จะน าผลติผลการเกษตร
มาเป็นหลักประกันแก่ธนาคารก็ได้ เมื่อสถาบันเกษตรกรผู้กู้ได้รับเงินกู้ตามวรรคสองของข้อ 10.2 แล้ว ผู้กู้
ต้องน าผลิตผลการเกษตรมมีูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของเงินกู้ดังกล่าวมาเป็นหลักประกันแก่ธนาคาร
ภายในเวลาที่ผู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้ก าหนดผลิตผลการเกษตรที่น ามาเป็นหลักประกันต้องเป็นผลิตผลของ
สถาบันเกษตรกรผู้กู้เอง และมีสภาพซึ่งโดยปกติเก็บรักษาได้คงทน 

11.3 มีหลักประกันอื่นตามที่ผู้จัดการธนาคารก าหนดเป็นประกันการช าระหนี้เงินกู้ 
ในกรณีท่ีสถาบันเกษตรกรผู้กู้ไม่สามารถจัดให้มีหลักประกนัตามข้อ 11.1 , 11.2  

หรือ 11.3 ได้ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้มีอ านาจผ่อนผัน ให้สถาบันเกษตรกรผู้กู้ไม่ต้องมีหลักประกัน  
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แต่ต้องให้กรรมการด าเนินการของสถาบันเกษตรกรผู้กู้ท้ังหมด จัดท าหนังสือค้ าประกันตามแบบท่ี
ธนาคารก าหนดในฐานะส่วนตัวเป็นประกันการช าระหน้ีเงินกู้ในกรณีท่ีสถาบันเกษตรกรผู้กู้ผิดสัญญา
ไม่สามารถช าระหน้ีเงินกู้คืนให้แก่ธนาคารได้ กรรมการด าเนินการของสถาบันเกษตรกรท้ังหมด จะต้อง
รับผิดชอบร่วมกันชดใช้คืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารครบถ้วนตามจ านวนเงินกู้ 

12. การด าเนินการหลังการสิ้นสุดโครงการ 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ให้สถาบันเกษตรกรช าระคืนเงินกู้ให้เสร็จ

สิ้นในกรณีที่สถาบันเกษตรกรผู้กู้ไม่ช าระคืนต้นเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับ
ต้นเงินส่วนทีม่ิได้ช าระตามก าหนดตามอัตราปกติของ ธ.ก.ส. และบวกเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละสามต่อปีจนกว่า
จะช าระเสร็จ แต่เมื่อดอกเบี้ยรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายก าหนด 

13. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
13.1 ช่วยชะลออุปทานข้าวเปลือกในตลาดจากการรวบรวม แปรรูปข้าวของสถาบันเกษตรกร

เพื่อรอจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก สถาบันเกษตรกรมีการแปรรูปข้าวสารเพิ่มข้ึน 
13.2 สามารถลดภาระดอกเบี้ยแก่สถาบันเกษตรกร เป็นเงินรวม 308.70 ล้านบาท  

และเพิ่มมูลค่าจากการรวบรวมและแปรรูปข้าว 
13.3 เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากโครงการฯไม่น้อยกว่า  

1 ล้านครัวเรือน สถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจรวบรวม และแปรรูปข้าว 
14. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของสถาบันเกษตรกร 
1. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ช้ีแจงมาตรการ เบื้องต้นแกส่หกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ตามหนงัสือ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1107/13246 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง โครงการสินเช่ือ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมลูค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปกีารผลิต 2558/59 แจ้งมติคณะรัฐมนตร ี
ให้จังหวัดพร้อมจัดส่งโครงการฯ แนวทางการด าเนินโครงการฯ ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะอนกุรรมการ
บรหิารโครงการสินเช่ือเพือ่รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ให้จังหวัด
เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามมาตรการบรรลุเป้าหมาย โดยใหส้หกรณ์จังหวัดด าเนินการ ดังนี ้

 1) ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดได้รับทราบโครงการฯ และแจ้ง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการสนิเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 
2558/59 

 2) ประสานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท าแผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/59 
2. สหกรณ์จังหวัดด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรทราบมาตรการ เพื่อสมัคร

เข้าร่วมโครงการฯ โดยแนะน าการเตรียมความพร้อมเบื้องตน้ ดังนี้ 
  1) สถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จะตอ้งจัดท าแผน
รวบรวมข้าวเปลือก (แผนซื้อ-ขายข้าวเปลือก) ปีการผลิต2558/59 ตามศักยภาพและปริมาณที่จะด าเนินการ
ได้รวมเป้าหมายทัง้ประเทศ 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก 
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 2) สถาบันเกษตรกรอาจจะต้องเปิดวงเงินกู้เครดิตเงินสดกับ ธ.ก.ส. ใหม่ตามมาตรการนี้ 
 3) กรณีที่เปิดวงเงิน สถาบันเกษตรกรได้กู้เต็มวงเงินแล้ว สถาบันเกษตรกรสามารถขอขยาย 

วงเงินกู้ได้อีก 
 4) ให้สถาบันเกษตรกรเตรียมจัดท าข้อมูลเปิดวงเงินเครดิตเงินสด เพื่อขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส. 
 5) ให้สถาบันเกษตรกรตรวจสอบวงเงินกู้ยืมฯ นายทะเบียนสหกรณ์ 
 6) ให้สหกรณ์จังหวัดให้ค าแนะน าการจัดท าโครงการ (แผนธุรกิจตามแบบ ธ.ก.ส.) 

แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 7) ให้สหกรณ์จังหวัดให้ค าแนะน าการจัดเตรียมความพร้อมแก่สถาบันเกษตรกรอย่างใกล้ชิด 

รวมทั้ง ประสานผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขา ในรายละเอียดการปฏิบัติ 
  8) วัตถุประสงค์เงินกู้ เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร) รวบรวม แปรรูปข้าวเปลือก 
  9) วงเงินตามรายหรือประเภทโครงการ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ธ.ก.ส. ก าหนดเบื้องต้น 
กล่าวคือ วงเงินกู้ยืมของสถาบันเกษตรกรผู้กู้แต่ละราย ข้ึนอยู่กับศักยภาพ และขีดความสามารถของสถาบัน
เกษตรกร ซึ่งสถาบันเกษตรกรได้ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบเบื้องต้น
ตามโครงการที่สถาบันเกษตรกรยื่นเสนอจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัดก่อน 

 10) อ านาจพิจารณาอนุมัติวงเกินกู้ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นของโครงการ โดยพิจารณา
ตามศักยภาพและขีดความสามารถของสถาบันเกษตรกรซึ่งสถาบันเกษตรกรได้ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินธุรกิจ
และน าเสนอ ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติการให้สินเช่ือต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 การประชุมชี้แจงและและประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธ.ก.ส. และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกันช้ีแจงโครงการให้สหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกร 
ขั้นตอนท่ี 3 การตั้งอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด 
เพื่อให้การด าเนินงานตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต ปี 2558/59 

มาตรการสนับสนุนแหล่งเงินทนุ โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 
และโครงการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการสนับสนุนแหลง่เงนิทุน และมาตรการส่งเสรมิการตลาดข้าวใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเกษตรกร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดบัจังหวัด 
โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบ 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นรองประธาน
อนุกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หัวหน้าส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ เกษตรจังหวัด ร่วมเป็นอนุกรรมการ สหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ/ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่สหกรณ์จังหวัดมอบหมาย 
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เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเป็นอนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. อ านาจหน้าท่ี 

- อ านวยการ ก ากับ แนะน าการด าเนินโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 
2558/59 และโครงการเช่ือมโยงการตลาดข้าวในประเทศและต่างประเทศ ในระดับจังหวัด ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- พิจารณาเสนอความเห็น กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกรในกรณีที่เป็นผู้กู้รายใหม่ 

- ประสานงาน ช่วยเหลือการตลาดข้าวเปลือก การตลาดข้าวสาร และการเช่ือมโยงเครือข่าย
ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 

- ติดตามผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิม่โดยสถาบันเกษตรกร โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนา
ปี ปีการผลิต 2558/59 และโครงการเช่ือมโยงการตลาดข้าวในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายโครงการ 

- แต่งตั้งคณะท างานตามความเหมาะสม 
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก าหนดหลักเกณฑ์

คุณสมบัติสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการสินเช่ือ 
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติ ดังนี้ 

คุณสมบัติสถาบันเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
1) สถาบันเกษตรกร หมายถึง สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี ้ให้รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 

2) เป็นสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร) ที่มีศักยภาพและไม่มี 
การทุจริตในรอบปีการด าเนินงานที่ผ่านมา หรือมีการทุจริตแต่ได้ด าเนินแก้ไขแล้ว 

3) เป็นสถาบันเกษตรกร ที่มีประวัติการช าระหนี้ดี ไม่มีหนี้ค้างช าระ 
4) ปัจจุบันยังคงมีการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีผลประกอบการดี 
5) ไม่มีเหตุผิดปกติ หรือไม่มีข้อบกพร่องอันเป็นสาระส าคัญ 
6) มีหลักประกันเงินกู้ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ประเมินและวิเคราะห์แล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่ธนาคารก าหนด 
7) เป็นลูกค้าที่ดีให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานของธนาคารมาโดยตลอด 
8) ผ่านการประเมินสถานะและการประกอบธุรกิจลูกค้าจากธนาคาร 
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9) ด าเนินกิจการธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก และหรือแปรรูปข้าวสาร 
หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการ 

1) สถาบันเกษตรกรที่จะยื่นเสนอโครงการ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด าเนินการหรืออาจต้องผ่านที่ประชุมใหญ่ด้วยแล้วแต่กรณี และต้องมีวงเงินกู้ยืมเพียงพอตามที่ประชุมใหญ่
ของสถาบันเกษตรกรและนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ 

2) สถานที่ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ  สถาบันเกษตรกรที่มี คุณสมบัติครบถ้วนตาม 
ข้อ 1.1 และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นเสนอโครงการ พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ  
และจ านวนสินเช่ือของโครงการฯ ณ สถานที่ ที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มก าหนด 

3) เอกสารหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยสถาบันเกษตรกรต้องแนบเอกสารตามที่ 
ธ.ก.ส. ก าหนด 

4) คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเอกสาร 
และรายละเอียดโครงการที่สถาบันเกษตรกรเสนอมา พร้อมพิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน
โครงการแล้วสรุปผลการพจิารณาให้ความเห็นชอบโครงการในเบื้องต้น แล้วแจ้งให้สถาบันเกษตรกรทราบ
ต่อไป 

5) การพิจาณาผ่านการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว 
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร มีเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้น ดังนี้ 

(1) เป็นสถาบันเกษตรกรมีประสบการณ์และความช านาญ 
(2) เป็นสถาบันเกษตรกร ที่ไม่มีข้อบกพร่องในการด าเนินงานที่เป็นสาระส าคัญ 
(3) ปัจจุบันยังด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่เป็นสถาบันเกษตรกรที่ได้รับ 

การจดทะเบียนใหม่ยังไม่ถึง 1 ปี หากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้กู้ เงิน 
ตามโครงการนี้ได้ ให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

6) ผู้เก็บรักษาเงินสดและผู้จัดท าบัญชีของสถาบันเกษตรกรต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
7) ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ 
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของสถาบัน

เกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ในเบื้องต้น 
 1. กรณีสถาบันเกษตรกร (ลูกค้าเก่า) ให้สถาบันเกษตรกรนั้นยื่นเสนอการขอกู้เงินจาก  

ธ.ก.ส. ได้โดยตรง 
  2. กรณีสถาบันเกษตรกร (ลกูค้าใหม)่ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ จะตอ้งได้รบัความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ก่อน แล้วให้สถาบันเกษตรกรนั้นยื่นเสนอการขอกูเ้งินจาก ธ.ก.ส. โดยใช้
วิธีปฏิบัติโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิม่โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 
และเมือ่ ธ.ก.ส. อนมุัติวงเงินกู้แล้วใหร้ายงานคณะอนุกรรมการฯ ทราบต่อไป 
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ขั้นตอนท่ี 6 การยื่นเอกสารกู้ 
สถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นเอกสารได้ที่ ธ.ก.ส. สาขา  

และ ธ.ก.ส. สาขาจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบรหิารโครงการ
ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเอกสารที่สถาบนัเกษตรกรต้องยื่นต่อ ธ.ก.ส. ดังนี ้

 1) หนังสือของสถาบันเกษตรกรเพื่อขอเข้าร่วมโครงการฯ/หนังสือขอกู้ยืมเงินเครดิตเงินสด 
2) รายงานการประชุมของคณะกรรมการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกร รายงานการ 

ประชุมใหญ่ครั้งล่าสุด (ถ้ามี) 
3) แผนการด าเนินงานประจ าปี/แผนธุรกิจ/แผนการเบิกรับ – ช าระหนี้เงินกู้ 
4) ประมาณการกระแสเงินสด 
5) งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนล่าสุด 
6) ส าเนาวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ (ปีล่าสุด) 
7) รายงานกิจการประจ าปีย้อนหลัง 3 ปี 
8) ข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยการขายผลผลิต 
9) หนงัสือน าส่งบัตรตัวอย่างลายมือช่ือ 
10) แบบสรุปผลการวิเคราะห์วงเงินกู้ประจ าปี 
11) ภาพถ่ายอาคารส านักงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจพร้อมแผนที่ตั้ง 
12) รายงานผู้สอบบัญชีแบบยาว/รายงานผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน 
ขั้นตอนท่ี 7 การอนุมัติเงินกู้ 
การอนุมัติเงินกู้ ธ.ก.ส. จะเป็นผู้อนุมัติเงินกู้ โดยจะใช้ความเห็นของ คณะอนุกรรมการบริหาร

โครงการระดับจังหวัด ประกอบการพิจารณา และเมื่อ ธ.ก.ส . อนุมัติแล้ว จะโอนเงินกู้ เข้าบัญชี 
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ขั้นตอนท่ี 8 การด าเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและการแปรรูปข้าวสาร 
กรณีรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย 

 1) ให้สถาบันเกษตรกรด าเนินการธุรกิจซื้อ-ขายข้าวเปลือกในรูปแบบการด าเนินธุรกิจปกติของ
สถาบันเกษตรกร แบบซื้อมาขายไป ตามกลไกราคาตลาด หรือการด าเนินธุรกิจลักษณะตลาดกลาง
ข้าวเปลือก 

 2) ส าหรับสถาบันเกษตรกรที่กู้ยืมสินเช่ือเพื่อรวบข้าวเปลือกเพื่อเก็บไว้แปรรูปเป็นข้าวสาร 
ให้ด าเนินการจัดท าแผนรวบรวมและจัดเก็บไว้ต่างหาก รวมถึงให้มีการประกันภัยข้าวเปลือกตามข้อก าหนด
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 3) ให้สถาบันเกษตรกรใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด 
กรณีรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือแปรรูป 

 1) ให้สถาบันเกษตรกรด าเนินธุรกิจที่มีโรงสี  หรือมีการแปรรูปข้าวสาร ที่ประสงค์เข้าร่วม
โครงการฯ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเก็บไว้แปรรูป 

 2) ให้สถาบันเกษตรกรด าเนินการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกหรือเกษตรกรทั่วไปเพื่อเก็บไว้ 
แปรรปูโดยด าเนินการลักษณะธุรกจิปกติของสหกรณ์ ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น  
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การจัดหาข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ การจัดเก็บ การแปรรูปเป็นข้าวสาร และการจัดหาตลาดข้าวสาร 
ไว้รองรับ 
 3) การจัดเก็บข้าวเปลือกเพื่อการแปรรูป ให้สถาบันเกษตรกรจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ถูกต้องตาม
ลักษณะที่ควรจัดเก็บ เพื่อป้องกันมิให้ข้าวเปลือกเสื่อมคุณภาพ 

 4) การด าเนินการแปรรูปต้องค านึงถึงการปฏิบัติตามหลักวิธีการที่ดี การน าข้าวเปลือกเข้าแปรรูป
ในลักษณะ FIFO และมีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีโดยทั่วไป 
 5) ให้มีการจัดท าประกันภัยข้าวเปลือก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามโครงการ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 6) สถาบันเกษตรกรควรประสานการจัดหาตลาด ช่องทางการตลาดข้าวสารไว้ล่วงหน้า  
นอกจากนีส้หกรณ์จังหวัดควรส่งเสริมการตลาดข้าวสาร เครอืข่ายข้าวสาร และช่องทางอื่นๆ ด้วย 

ขั้นตอนท่ี 9 การรายงานและติดตาม/การประเมินผล/การสรุปผลโครงการ 
 1) รายงานข้อมลูผ่านระบบศูนย์สารสนเทศ บันทกึข้อมลูรวบรวมข้าว ทุกวันพฤหัสบดีภายใน
เวลา16.30 น. 
 2) ข้อมูลที่ใช้รายงานเป็นข้อมูลผลการรวบรวมข้าว ตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงวัน
พฤหัสของสปัดาหป์ัจจุบัน 

 3) การสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ (ตามแบบที่กรมสง่เสรมิสหกรณ์ก าหนด) 
2.2 แนวทางการด าเนินโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร  
ปีการผลิต 2558/59 (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2558) 
 1. ใหส้ถาบันเกษตรกรวางแผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/59 ร่วมกบัสหกรณ์จังหวัด
 2. สถาบันเกษตรกร จะต้องเปิดวงเงินกู้เครดิตเงินสดกบั ธ.ก.ส. ใหม่ ตามโครงการนี ้
 3. กรณีทีเ่ปิดวงเงิน และสถาบันเกษตรกรได้กูเ้ต็มวงเงินแล้ว สามารถขอขยายวงเงินกู้ได้อีก 
 4. ให้สหกรณ์ตรวจสอบวงเงินกู้ยืมฯ กับนายทะเบียนสหกรณ์ 

5. หากผู้ขอกู้เป็นลูกค้าเดิมที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีการผลิต 2557/58 ให้ยื่นเอกสารการกู้โดยตรง
กับ ธ.ก.ส. เว้นแต่เป็นผู้ขอกู้รายใหม่จะต้องผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 

6. ให้สหกรณ์จังหวัดให้ค าแนะน าการจัดท าโครงการ  (แผนธุรกิจตามแบบ ธ.ก.ส.) แก่สถาบัน
เกษตรกร 

7. ให้สหกรณ์จังหวัดให้ค าแนะน าสหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 

8. กรณีหมดฤดูรวบรวมข้าว ให้สถาบันเกษตรกรน าเงินช าระหนี้คืน ธ.ก.ส. ทนัที โดยไม่ต้องรอ
จนครบสัญญาสิ้นสุดโครงการ 

9. กรณีสถาบันเกษตรกรไม่สามารถช าระหนี้ให้กบั ธ.ก.ส. ได้เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ให้จังหวัด ดูแล
ช่วยเหลือ และเร่งด าเนินการให้สถาบันเกษตรกรส่งช าระหนี้ให้กับ  ธ.ก.ส. โดยเร็ว เนื่องจาก ธ.ก.ส.  
จะคิดดอกเบี้ยกับสถาบันเกษตรกรในอัตราปกติ 

10. ให้สหกรณ์จังหวัดก ากับดูแลการด าเนินโครงการฯ ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ระดบัจงัหวัด 
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2.3 ค าแนะน ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าว  
และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 (กรมส่งเสรมิสหกรณ์.กองพัฒนาสหกรณ์
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร, 2559) 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
และรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/2559 ซึ่ งโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและ 
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดังกล่าว เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนสินเช่ือแก่สถาบันเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  
เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่าย และ/หรือเพื่อการแปรรูป รวมวงเงินทั้งสิ้น 12,500 ล้านบาท  
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบนัเกษตรกรในอัตรา
ร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลา
โครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559  นั้น 

โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 
มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากโครงการฯ ปีการผลิต 2557/58 ที่เป็นสาระส าคัญ คือ เป้าหมายสถาบัน
เกษตรกร วงเงินสินเช่ือและอัตราดอกเบี้ ยที่สถาบันเกษตรกรต้องจ่ายร้อยละ 2 ต่อปี กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ค าแนะน ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเช่ือ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ที่ก าหนดไปแล้วนั้น ยงคงเหมาะสมเป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป ดังนั้น สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ยังคงสามารถน าค าแนะน ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชี
โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ที่ กษ 0404/ว86 ลงวันที่  25 สิงหาคม 2557 มาถือใช้โดยอนุโลม โดยในข้อ 2.9 การช าระคืนเงินกู้ 
ตามโครงการ เปลี่ยนจากช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ทั้งนี้ สามารถ 
Download ค าแนะน าดังกล่าวได้ที่ Website กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ลูกค้า) ในหัวข้อระบบบัญชี 

ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบและอนุมัติ
โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเช่ือ
แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อ จ าหน่ายและแปรรูป 
วัตถุประสงค์เพื่อชะลออุปทานข้าวเปลือกในตลาด ลดภาระดอกเบี้ยแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรวบรวมและแปรรูปข้าวเปลือก ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ 
การรวมกลุ่มแล้ว ยังสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตการตลาดข้าวในภาพรวมด้วย 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ถือปฏิบัติ 
ในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

1. การด าเนินโครงการ 
 1.1 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ร่วมกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

สนับสนุนสินเช่ือแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่ายและแปรรูป  
รวมวงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระจ่ายดอกเบี้ยแทน
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สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอัตรา MLR -1 ระยะเวลา 12 เดือน 
 1.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว 

และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ยื่นเสนอขอสินเช่ือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

 1.3 ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 
2. วิธีปฏิบัติทางบัญชี 

ด้วยโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรมีการก าหนด 
เงื่อนไขการบริหารและการปฏิบัติงานตามโครงการฯ โดยให้มีการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการ
ตามโครงการฯ เป็นการเฉพาะ จึงก าหนดให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรบันทึกรายการบัญชี จัดท าบัญชี
ย่อยทะเบียนและรายงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่ายและแปรรูป  
ตามโครงการฯ แยกไว้ต่างหากจากการด าเนินธุรกิจปกติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อประโยชน์  
ในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามโครงการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

2.1 การรับเงินกู้โครงการฯ 
เมื่อได้รับเงินกู้โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ให้จัดท าใบโอนบัญชีแนบติดกับเอกสารการรับเงินกู้ แล้วบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการ
ไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บันทึกบัญชีโดย 
 เดบิต  เงินฝากธนาคาร      xx 
  เครดิต  เงินกู้ ธ.ก.ส. - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว   xx 

2.2 การรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก 
ในการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่ายและแปรรูปตามโครงการฯ ให้สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรจดัท าทะเบียนสมาชิกที่ขายข้าวเปลือก - โครงการสินเช่ือเพือ่รวบรวมข้าว เพื่อทราบจ านวน
และรายละเอียดของสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว 

เมื่อได้รับข้าวเปลือกจากสมาชิก ให้จัดท าเอกสารเช่นเดียวกับการรวบรวม
ข้าวเปลือกในการด าเนินธุรกิจปกติ ประกอบด้วย ใบตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก ใบช่ัง น้ าหนักและ 
ใบเบิกเงิน โดยระบุว่า “โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว” ส่งให้ผู้มีอ านาจเพื่ออนุมัติการจ่ายเงิน แล้วจ่ายเงินค่า
ข้าวเปลือกให้แก่สมาชิก สิ้นวันจัดท าใบส าคัญจ่ายแนบไว้ข้างหน้าเอกสารดังกล่าวา บันทึกบัญชีในสมุด  
เงินสดและสมุดซื้อข้าวเปลือกผ่านรายการไปยั งบัญชีที่ เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  
บันทึกบัญชีโดย 
 เดบิต  ซื้อข้าวเปลือก - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว   xx 
  เครดิต  เงินสด       xx 
 จากนั้น จัดท าทะเบียนคุมข้าวเปลือก - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว โดยบันทึก
ข้าวเปลือกที่รวบรวมแยกตามชนิดของข้าวเปลือก 

2.3 การขายข้าวเปลือก 
 2.3.1 การขายข้าวเปลือกเป็นเงินสด ให้จัดท าเอกสารเช่นเดียวกับการขาย
ข้าวเปลือกเป็นเงินสดในการด าเนินธุรกิจปกติ ประกอบด้วย ใบช่ังน้ าหนักและใบรับเงินขายสินค้า  
โดยระบุ ว่า“โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว”ส่งให้ผู้มีอ านาจเพื่ ออนุมั ติการขาย แล้วรับเงิน 
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ค่าข้าวเปลือกจากผู้ซื้อ สิ้นวัดจัดท าใบส าคัญรับแนบไว้ข้างหน้าเอกสารดังกล่าว บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด
และสมุดขายข้าวเปลือก ผ่านรายการไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บันทึกบัญชี
โดย 
  เดบิต  เงินสด       xx 
    เครดิต  ขายข้าวเปลือก - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว  xx 
จากนั้น บันทึกลดยอดข้าวเปลือกที่ขายเป็นเงินสดแยกตามชนิดในทะเบียนคุมข้าวเปลือก - โครงการ
สินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว 
 2.3.2 การขายข้าวเปลือกเป็นเงินเชื่อ ให้จัดท าเอกสารเช่นเดียวกับการขาย
ข้าวเปลือกเป็นเงินเช่ือในการด าเนินธุรกิจปกติ ประกอบด้วย ใบช่ังน้ าหนักและใบก ากับสินค้า โดยระบุว่า 
“โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว”ส่งให้ผู้มีอ านาจเพื่ออนุมัติการขาย สิ้นวันบันทึกบัญชีในสมุดขาย
ข้าวเปลือก ผ่านรายการไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปและจัดท าบัญชีย่อยลูกหนี้ ค่า
ข้าวเปลือก - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว บันทึกบัญชีโดย 
  เดบิต  ลูกหนี้ค่าข้าวเปลือก - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว xx 
    เครดิต  ขายข้าวเปลือก - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว  xx 
จากนั้น บันทึกลดยอดข้าวเปลือกที่ขายเป็นเงินเช่ือแยกตามชนิดในทะเบี ยนคุมข้าวเปลือก - โครงการ
สินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว 
  การรับช าระหน้ีค่าข้าวเปลือก 
  เมื่อลูกหนี้มาช าระค่าข้าวเปลือก ให้ตรวจสอบบัญชีย่อยลูกหนี้และจัดท าใบเสร็จรับเงิน 
แล้วรับเงินค่าข้าวเปลือกจากลูกหนี้ สิ้นวันจัดท าใบส าคัญรับแนบไว้ข้างหน้าเอกสารดงักล่าว บันทึกบัญชี
ในสมุดเงินสด ผ่านรายการไปยังบัญชีทีเ่กี่ยวข้องในสมุดบญัชีแยกประเภททั่วไป และบันทึกลดยอดลกูหนี้
ในบัญชีย่อยลกูหนี้ค่าข้าวเปลือก - โครงการสินเช่ือเพือ่รวบรวมข้าว บันทึกบญัชีโดย 
  เดบิต  เงินสด       xx 
    เครดิต  ลูกหนี้ค่าข้าวเปลือก - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว xx 

2.4 การแปรรูปข้าวเปลือก 
 2.4.1 การเบิกข้าวเปลือกเพ่ือน าเข้าแปรรูป ให้จัดท าเอกสารเช่นเดียวกับการเบิก
ข้าวเปลือกเพื่อน าเข้าแปรรูปในการด าเนินธุรกิจปกติ ประกอบด้วย ใบช่ังน้ าหนักและใบเบิกข้าวเปลือก 
เข้าผลิต โดยระบุว่า “โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว” แล้วบันทึกลดยอดข้าวเปลือกที่น าเข้าแปรรูปแยก
ตามชนิดในทะเบียนคุมข้าวเปลือก - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว โดยระบุว่าเบิกเพื่อน าเข้าแปรรูป 
โดยไม่ต้องบันทึกบัญชีแต่อย่างใด 
 2.4.2 การบันทึกสินค้าแปรรูป เมื่อแปรรูปข้าวเปลือกตามโครงการฯ แล้วเสร็จ  
ให้จัดท ารายงานปริมาณข้าวที่สีได้ประจ าวัน เช่นเดียวกับการด าเนินธุรกิจปกติ โดยระบุว่า “โครงการ
สินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว” บันทึกปริมาณข้าวเปลอืกที่เบิกใช้เพื่อการแปรรูปและปริมาณข้าวสาร ปลายข้าว
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่แปรรูปส าเร็จ รวมทั้งรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดท าทะเบียนคุมสินค้าแปรรูป- 
โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว โดยบันทึกข้าวสาร ปลายข้าวและผลิตภัณฑ์พลอยได้แต่ละชนิดที่แปรรูป
ส าเร็จ 
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2.5 การจัดเก็บข้าวเปลือกและสินค้าแปรรูป 
การจัดเก็บข้าวเปลือกและสินค้าแปรรูปตามโครงการฯ เพื่อรอจ าหน่าย ให้สหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรแจ้งสถานที่จัดเก็บให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อทราบ   
และด าเนินการท าประกันภัย โดยรัฐบาลเปน็ผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายเบีย้ประกันภัยแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

2.6 การขายสินค้าแปรรูป 
 2.6.1 การขายสินค้าแปรรูปเป็นเงินสด ให้จัดท าเอกสารเช่นเดียวกับการขายสินค้า
แปรรูปเป็นเงินสดในการด าเนินธุรกิจปกติ คือ ใบรับเงินขายสินค้า โดยระบุว่า “โครงการสินเช่ือเพื่อ
รวบรวมข้าว” ส่งให้ผู้มีอ านาจเพื่ออนุมัติการขาย แล้วรับเงินจากผู้ซื้อ สิ้นวันจัดท าใบส าคัญรับแนบไว้
ข้างหน้าเอกสารดังกล่าว บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและสมุดขายสินค้า ผ่านรายการไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บันทึกบัญชีโดย 
  เดบิต เงินสด       xx 
    เครดิต ขายข้าวสาร - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว  xx 
    ขายปลายข้าว - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว  xx 
    ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว xx 
จากนั้น บันทึกลดยอดข้าวสาร ปลายข้าวและผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ขายเป็นเงินสดแยกตามชนิดในทะเบียน
คุมสินค้าแปรรูป - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว 

2.6.2 การขายสินค้าแปรรูปเป็นเงินเชื่อ ให้จัดท าเอกสารเช่นเดียวกับการขาย
สินค้าแปรรูปเป็นเงินเช่ือในการด าเนินธุรกิจปกติ  คือ ใบก ากับสินค้า โดยระบุว่า “โครงการสินเช่ือเพื่อ
รวบรวมข้าว” ส่งให้ผู้มีอ านาจเพื่ออนุมัติการขายสิ้นวันบันทึกบัญชีในสมุดขายสินค้า ผ่านรายการไปยัง
บัญชีที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปและจัดท าบัญชีย่อยลูกหนี้ค่าสินค้าแปรรูป - โครงการ
สินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว บันทึกบัญชีโดย 
  เดบิต ลูกหนี้ค่าสินค้าแปรรูป - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว xx 
    เครดิต ขายข้าวสาร - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว  xx 
    ขายปลายข้าว - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว  xx 
    ขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว xx  
จากนั้น บันทึกลดยอดข้าวสาร ปลายข้าวและผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ขายเป็นเงินเช่ือแยกตามชนิดใน
ทะเบียนคุมสินค้าแปรรูป - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว 
  การรับช าระหน้ีค่าสินค้าแปรรูป เมื่อลูกหนี้มาช าระค่าสินค้าแปรรูป ให้ตรวจสอบ
บัญชีย่อยลูกหนี้และจัดท าใบเสร็จรับเงิน แล้วรับเงินจากลูกหนี้ สิ้นวันจัดท าใบส าคัญรับแนบไว้ข้างหน้า
เอกสารดังกล่าว บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด ผ่านรายการไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภท
ทั่วไปและบันทึกลดยอดลูกหนี้ในบัญชีย่อยลูกหนี้ค่าสินค้าแปรรูป - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว 
บันทึกบัญชีโดย 
  เดบิต เงินสด       xx 
    เครดิต ลูกหนี้ค่าสินค้าแปรรูป - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว xx 
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2.7 การรายงาน 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ต่อคณะอนุกรรมการ

บริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัดตามแบบ 
และระยะเวลาที่ก าหนด 

2.8 การตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือ 
ในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ให้ท าการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 

ตามโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวสาร ปลายข้าวและผลิตภัณฑ์พลอยได้ เช่นเดียวกับสิ นค้า
คงเหลือของธุรกิจปกติ โดยแต่งตั้งผู้ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการเก็บรักษาสินค้าเป็นกรรมการตรวจนับสินค้า
คงเหลือเพื่อทราบปริมาณและสภาพของสินค้าตามโครงการแต่ละชนิดที่เหลืออยู่ตามความเป็นจริง  
โดยเปรียบเทียบปริมาณที่ตรวจนับได้กับทะเบียนคุมข้าวเปลือก - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว และทะเบียนคุม
สินค้าแปรรูป - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว และให้ตีราคาตามราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 
แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

2.9 การช าระคืนเงินกู้ตามโครงการฯ 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ช าระคืนเงินกู้โครงการฯ พร้อม

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 

เมื่อโอนเงินฝากธนาคารเพื่อช าระคืนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยโครงการฯ แล้ว ให้จัดท า
ใบโอนบัญชีแนบไว้ข้างหน้าเอกสารการโอนเงินฝากธนาคาร แล้วบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  
ผ่านรายการไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บันทึกบัญชีโดย 
 เดบิต เงินกู้ ธ.ก.ส. - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว   xx 
         ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ - โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว  xx 
         เครดิต เงินฝากธนาคาร       xx 

2.10 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 2.10.1 การแสดงรายการ โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
สถาบันเกษตรกรสนับสนุนสินเช่ือแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่ายและแปรรูปเป็นข้าวสาร ปลายข้าวและผลิตภัณฑ์พลอย
ได้เก็บไว้รอจ าหน่ายในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบต่อผล
การด าเนินการตามโครงการฯ ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 จึงให้
แสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ดังนี้ 

(1) กรณียังไม่สิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ แต่สิ้นสุดรอบระยะเวลาปีทาง
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้แสดงยอดคงเหลือของทุกบัญชีตามโครงการฯ ที่เกิดข้ึนต้ังแต่วัน
เริ่มโครงการฯ (1 ตุลาคม 2557) จนถึงวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแยกตามหมวด
และประเภทบัญชีเช่นเดียวกับยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปในการด าเนินธุรกิจปกติ รายการ
บัญชีตามโครงการฯ ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินให้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับรายการบัญชี
ตามโครงการฯ ที่เกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายให้ปิดไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนการผลิต ต้นทุน
ขายและก าไร (ขาดทุน) โดยถือเป็นการด าเนินธุรกิจปกติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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(2) กรณีสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ ในระหว่างปีทางบัญชีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร ให้แสดงยอดคงเหลือของทุกบัญชีตามโครงการฯ ที่เกิดข้ึนตั้งแต่วันเริ่มปีทางบัญชี
ถัดไปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จนถึงวันสิ้นสุดโครงการฯ (30 กันยายน 2558) แยกตามหมวดและ
ประเภทบัญชีเช่นเดียวกับ (1) เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ไม่ต้องจัดท างบก าไรขาดทุนโครงการฯ แยกต่างหากจากงบ
ก าไรขาดทุนประจ าปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 2.10.2 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ให้สหกรณ์และ 

กลุ่มเกษตรกรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเงินกู้ยืมคงเหลือในวันสิ้นปีทางบัญชี เงื่อนไขและหลักปฏิบัติที่
ก าหนดของโครงการฯ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
 ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 เงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน…………….บาท 
เป็นเงินกู้โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
1 ต่อปี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมข้าวเปลือก
เพื่อจ าหน่ายและแปรรูปเป็นข้าวสาร ปลายข้าวและผลิตภัณฑ์พลอยได้เก็บไว้รอจ าหน่ายในช่วงระยะเวลา
ที่เหมาะสม โดยมี………………………………………………..เป็นหลักประกัน  
2.4 การสร้างเครือข่าย (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2552) 

เครือข่าย (Network) คือ การเช่ือมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยน
ข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็น
อิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน ประเด็นส าคัญของ
นิยามดังกล่าว คือ (1) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ (2) กิจกรรมที่ท าใน
เครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลีย่นซึ่งกันและกัน และ (3) การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ 

การเชื่อมโยง ในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมาน่ัง “รวมกัน”เพื่อพูดคุย
สนทนากันเฉย ๆโดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เปรียบเหมือนการเอาก้อนอฐิมากองรวมกัน ย่อมไม่
เกิดประโยชน์แต่อย่างใด การเช่ือมโยงเข้าหากันจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็นก าแพง
โดยการประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบและก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกที่มี  
ความสนใจร่วมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับ
ของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยและไม่ใช่การรวบรวมรายช่ือบุคคลที่มี
ความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพื่อสะดวกแก่การติดต่อการมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพิ่มข้ึน 
ยิ่งได้รายช่ือมามากก็ยิ่งท าให้เครือข่ายใหญ่ข้ึน การกระท าเช่นนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตข้ึน
เพื่อจะได้บรรจุอิฐได้มากข้ึน แต่กองอิฐในถุง ก็ยังวางระเกะระกะขาดการเช่ือมโยงประสานกันอย่างเป็น
ระบบ  

ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมบางอย่าง
ร่วมกัน เพื่อน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น เมื่อภารกิจ
บรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัว
กันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้ 
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องค์ประกอบของเครือข่าย 
เครือข่ายเทียม (Pseudo network) หมายถึงเครือข่ายชนิดที่ เราหลงผิดคิดว่าเป็นเครือข่าย  

แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกัน 
และไม่ได้ต้ังใจที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยม 
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ลักษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อระหว่างสมาชิก ดังนั้น การท า 
ความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความส าคัญ เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้
แทนการสร้างเครือข่ายเทียม 

เครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบส าคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ (1) มีการรับรู้และมุมมองที่
เหมือนกัน (common perception) (2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) (3) มีความสนใจหรือ
มีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) (4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย 
(stakeholders participation) (5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
(6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent) (7) มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 

การก่อเกิดของเครือข่าย  
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมจีุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆ กัน แบ่งชนิดของ

เครือข่ายออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  
 1. เครือข่ายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ท างาน
คล้ายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การด ารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรง
กระตุ้นที่เกิดข้ึนภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นน้ีมักเกิดข้ึนในพื้นที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ 
เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิล าเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็น
กลุ่มโดยจัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิกเพิ่มข้ึนจึงขยายพื้นที่ด าเนินการออกไป  
หรือมีการขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากข้ึน ในที่สุดก็พัฒนาข้ึนเป็นเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุม 
ต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น เครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน  
แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 2. เครือข่ายจัดตั้ง มักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ 
การจัดต้ังอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมาก
ภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพื้นฐาน ความต้องการ ความคิด ความเข้าใจ หรือมุมมอง
ในการจัดต้ังเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการท างานเฉพาะกิจช่ัวคราวที่ไม่มีความ
ต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการช้ีแนะที่ดี ด าเนินงานเป็นข้ันตอนจน
สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจนน าไปสู่การพัฒนาเปน็เครือข่ายที่
แท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลด
ขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง 

 3. เครือข่ายวิวัฒนาการ เป็นการถือก าเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้
เกิดจากการจัดต้ังโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล /องค์กรมารวมกัน
ด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็น
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การได้รับฟังหรือการไปได้เห็นการด าเนินงานของเครือข่ายอื่นๆ  มาแล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน  
สร้างพันธะสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่าน้ีแม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้น
ภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตส านึกที่ดี เมื่อได้รับการกระตุ้นและ
สนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งท านองเดียวกันกับเครือข่ายที่เกิดข้ึน
โดยธรรมชาติ เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนสร้าง
เสริมสุขภาพ เป็นต้น 

ปรัชญาการสร้างเครือข่าย  
การสร้างเครือข่ายต้องค านึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับมนุษย์ การน าเครือข่ายต้องมี LINK หมายถึง “การเช่ือมโยง” 
L – Learning การเรียนรู้  
I – Investment การลงทุน  
N – Nature การฟูมฟักบ ารุง  
G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ ซึ่งรวมกันเป็นค าว่า LINK หมายถึงการเช่ือมโยง  

  การสร้างเครือข่าย (Networking) 
 การสร้างเครือข่าย หมายถึง การท าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้สมาชิก
ในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบ
พึ่งพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว 
เช่นการส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายช่ือ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย  

 ความจ าเป็นท่ีต้องมีเครือข่าย  
 การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆ ที่ใช้วิธีด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรม
ภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการ
ติดต่อสื่อสารกับภายนอก การด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอ ยู่
ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้
เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 
 การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของ
ตน ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่าย เพ่ือความยั่งยืน 
 1) สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม 
 2) สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก  ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กร 
ของสมาชิก 
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 3) มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่า
ท าได้ และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ อย่าท ากิจกรรม 
ที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าท าไม่ส าเร็จอาจท าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได ้
 4) จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
 5) สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก
ที่ยังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้ 

6) สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย  
7) สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและความช านาญที่มีอยู่  

โดยร่วมกันต้ังเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 

8) สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายในลักษณะ
ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน 

9) จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพื่อเช่ือมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอด
ความเป็นเครือข่ายต่อไป 

10) จัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

11) จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
  การรักษาเครือข่าย 

ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่ส าเร็จย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้ ประคับประคอง
ให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
แล้ว ก็จ าเป็นต้องรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไว้ หลักการรักษาความส าเร็จของเครือข่ายมีดังนี ้

1) มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง 
2) มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
3) ก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 
4) จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 
5) ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
6) มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

2.5 หลักการตลาด 4P (Nanosoft & Solution Ltd, ม.ป.ป.) 
 2.5.1 Product คือ สินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอให้กับลูกค้า แนวทางการก าหนดตัว product 
ให้เหมาะสมก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้า หมายต้องการอะไร เช่นต้องการน้ าผลไม้ที่ สะอาด สด ในบรรจุภัณฑ์  
ถือสะดวก โดยไม่สนรสชาติ  เราก็ต้องท าตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ใช่ว่าเราชอบหวานก็จะพยายาม  
ใส่น้ าตาลเข้าไป แต่โดยทั่วไปแนวทางที่จะท าสินค้าให้ขายได้มี อยู่สองอย่าง คือ (1) สินค้าที่มีความ
แตกต่างโดยการสร้างความแตกต่างนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จริงว่าต่างกันและ ลูกค้า
ตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เช่นคุณสมบัติพิเศษ รูปลักษณ์ การใช้งาน ความปลอดภัย ความคงทนโดย
กลุ่มลูก ค้าที่เราจะจับก็จะเป็นลูกค้าที่ไม่มีการแข่งขันมาก (niche market) (2) สินค้าที่มีราคาต่ านั่นคือ
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การยอมลดคุณภาพในบางด้านที่ไม่ส าคัญลงไป เช่นสินค้าที่ผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไม่ดี นักพอใช้งานได้ 
แต่ถูกมากๆ หรือ สินค้าที่เลียนแบบแบรนด์ดังๆ ในซุปเปอร์สโตรต่างๆ จริงๆ แล้วส าหรับนักธุรกิจมือใหม่
ควรเลือกในแนวทาง สร้างความแตกต่างมากกว่า การเป็นสินค้าราคาถูกเพราะ หากเป็นด้านการผลิตแล้ว
รายใหญ่ จะมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่ารายย่อย แต่หากเป็นด้านบริการ เราอาจจะเริ่มต้นที่ราคาถูกก่อน  
แล้วค่อยๆ หาตลาดที่ราย ใหญ่ไม่สนใจ 
 2.5.2 Price ราคาเป็นสิ่งที่ค่อนข้างส าคัญในการตลาด แต่ไม่ใช่ว่า คิดอะไรไม่ออกก็ลดราคาอย่าง
เดียวเพราะการลดราคาสินค้า อาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดีข้ึนได้ หากปัญหาอื่นๆ  ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
การตั้งราคาในที่นี้จะเป็นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมายของเรา เช่น หากเรา
ขายน้ าผลไม้ที่จตุจักร ราคาอาจจะต้องถูกหน่อย แต่หากขายที่สยาม หากตั้งราคาถูกไป เช่น 10 บาท 
กลุ่มที่เป็นเป้าหมายอยากให้ซื้ออาจจะไม่ซือ้ แต่คนที่ซื้ออาจจะเป็นคนอีกกลุ่มซึ่งมนี้อยกว่า และไม่คุ้มที่จะ
ขายแบบนี้ในสยาม ยิ่งไปกว่าน้ันหากราคา และรูปลักษณ์สินค้าไม่เข้ากัน ลูกค้าก็จะเกิดความข้องใจและ
อาจจะกังวลที่จะซื้อ เพราะราคาคือตัวบ่งบอกภาพลักษณ์ของสินค้าที่ส าคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม  
ในด้านการท าธุรกิจขนาดย่อมแล้ว ราคาที่เราต้องการ อาจไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งขนาดน้ัน แต่จะมองกันใน
เรื่องของตัวเลข ซึ่งจะมีวิธีก าหนดราคาง่ายต่างๆ ดังนี ้
  1) ก าหนดราคาตามลูกค้า คือการก าหนดราคาตามที่เราคิดว่า ลูกค้าจะเต็มใจจ่าย  
ซึ่งอาจจะได้มาจากการท าส ารวจ หรือแบบสอบถาม 
  2) ก าหนดราคาตามตลาด คือการก าหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด ซึ่งอาจจะต่ ามากจนเรา
จะมีก าไรน้อยดังนั้นหาก เรา คิด ที่จะก าหนดราคาตามตลาด เราอาจจะต้องมานั่งคิดค านวณย้อนกลับว่า 
ต้นทุนสินค้าควร เป็นเท่าไรเพื่อจะได้ก า ไร ตามที่ตั้งเป้า แล้วมาหาทางลดต้นทุนลง  

3) ก าหนดราคาตามต้นทุน+ก าไร วิธีนี้เป็นการค านวณว่าต้นทุนของเราอยู่ที่เท่าใด แล้วบวก
ค่าขนส่ง ค่าแรงของเรา บวกก าไร จึงได้มาซึ่งราคา แต่หากราคาที่ได้มาสูงมาก เราอาจจ าเป็นต้องมีการท า
ประชาสัมพันธ์ หรือปรับภาพลักษณ์ ให้เข้ากับราคาน้ัน 

2.5.3 Place คือ วิธีการน าสินค้าไปสู่มือของลูกค้า หากเป็นสินค้าที่จะขายไปหลายๆ แห่ง วิธีการ
ขายหรือการกระจายสินค้าจะมีความส าคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสินค้านั้นไม่ใช่ขายให้มาก
สถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันข้ึนอยู่กับว่า สินค้าของท่านคืออะไร และกลุ่มเป้าหมายท่านคือใคร เช่น
ของใช้ในระดับบน ควรจะจ ากัดการขายไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจจะท าให้เสียภาพลักษณ์ได้สิ่งที่เรา
ควรจะค านึงอีกอย่างของวิธีการกระจายสินค้าคือต้นทุนการกระจายสินค้า  เช่น การขายสินค้า 
ใน 7-eleven อาจจะกระจายได้ทั่วถึง แต่อาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่า หากจะกล่าวถึงธุรกิจที่เป็นการขายหน้า
ร้าน Place ในที่นี้ก็คือ ท าเล ซึ่งก็ควรเลือกที่ ให้เหมาะสมกับสินค้าของเราเช่นกัน อย่างมาบุญครองกับ 
สยามเซ็นเตอร์ จะมีกลุ่มคนเดินที่ต่างออกไปและลักษณะสินค้าและราคาก็ไม่เหมือนกันด้วยทั้งๆ ที่ตั้งอยู่
ใกล้กัน ท่านควรขายที่ใดก็ต้องพิจารณาตามลักษณะสินค้า 
 2.5.4 Promotion คือการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะสินค้าของเรา เช่น โฆษณา
ในสื่อต่างๆ หรือการท ากิจกรรม ที่ท าให้คนมาซื้อสินค้าของเรา เช่น การท าการลดราคาประจ าปี  
หากจะพูดในแง่ของธุรกิจขนาดย่อม การโฆษณาอาจจะเป็นสิ่งที่เกินความจ าเป็นเพราะจะต้องใช้เงิน  
จะมากหรือน้อยก็ข้ึนกับ ช่องทางที่เราจะใช้ ที่จะดีและอาจจะฟรีคือ สื่ออินเตอร์เนต ซึ่งมีผู้ใช้เพิ่มจ านวน
ข้ึนมากในแต่ละปี สื่ออื่นๆ ที่ถูกๆ ก็จะเป็นพวก ใบปลิว โปสเตอร์ หากเป็นสื่อท้องถ่ินก็จะมี รถแห่วิทยุ
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ท้องถ่ิน หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน วิธีในการเลือกสื่อนอกจากจะดูเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วควรดูเรื่องการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายด้วย เช่น หากจะโฆษณาให้กลุ่มผู้ใหญ่ โดยเลือกสื่ออินเตอร์เนต(เพราะฟรี) ก็อาจจะเลือก 
เว็บไซต์ที่ผู้ใหญ่เล่น ไม่ใช้เว็บที่วัยรุ่นเข้ามาคุยกัน เป็นต้น 
2.6 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะอุตสาหกรรมเกษตร, ม.ป.ป.)  
 2.6.1 การใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์มีบทบาท ที่ส าคัญยิ่งต่อผู้ผลิต
สินค้า เนื่องจากบรรจภัุณฑ์สามารถท าหน้าที่ส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มข้ึน ในเวลาเดียวกันมี
โอกาสลดต้นทุนสินค้าอันจะน าไปสู่ยอดก าไรสูงซึ่งเป็นเป้าหมาย ของทุกองค์กรในระบบการค้าเสรี 

การตลาด คือกระบวนการทางด้านบริหารที่รับผิดชอบต่อกลุ่มเป้าหมายโดยการค้น หา 
ความต้องการ และสนองความต้องการนั้นเพื่อบรรลุถึงก าไร ตามที่ต้องการ ตามค านิยาม การตลาด
ประกอบด้วย องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ กลุ่มเป้าหมาย การสนองความต้องการ และก าไร  
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะนั้น จ าเป็นต้องหาข้อมูลจากตลาด พร้อมทั้งค้นหาความต้องการ  
ของกลุ่มเป้าหมายในรูปของการบริโภค สินค้าหรือบริการ ส่วนการตอบสนองความต้องการนั้น ต้องใช้
กลไกทางด้านส่วนผสมทางการตลาด เพื่อชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายหรอืผู้ซือ้ให้เลอืกซื้อสินค้าเราแทนที่จะซื้อ 
ของคู่แข่งเพื่อบรรลุถึงก าไรที่ได้ก าหนดไว้ 

สภาวะการจัดจ าหน่ายสมัยใหม่  ในระบบจ าหน่ายสมัยใหม่ เช่น ในซุปเปอร์มาร์เก็ต  
ซึ่งมีสินค้าวางขายอยู่เป็นนับพันประเภท แต่ละประเภท จะมีสินค้าที่เป็นคู่แข่งขันวางขายกันเป็นสิบเพื่อ
การเปรียบเทียบเลือกซื้อ ภายใต้สภาวะการขาย เช่นน้ี ผู้ซื้อจะใช้เวลาประมาณเศษ 2 ใน 3 ของเวลาที่อยู่
ในร้านเดินจากสินค้าประเภทหนึ่ง ไปยังสินค้าอีกประเภทหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ซื้อโดยเฉลี่ยใช้เวลา  
10 – 15 นาที ในการเลือกซื้อสินค้า และสมมติว่าโดยเฉลี่ยผู้ซื้อแต่ละคนจะซื้อสินค้าประมาณ 12 ช้ิน  
นั่นก็หมายความว่า เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้านั้นมีเวลาเพียง 1 นาที ในสภาพความเป็นจริง
เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า จะแปรเปลี่ยนไปแล้วแต่ประเภทของสินค้า สินค้าบางชนิด  
เช่น ไข่ หมู ไก่ อาจใช้เวลาเลือกนาน กล่าวคือใช้เวลาประมาณ 20 - 50 วินาที ในขณะที่สินค้าบางชนิด 
เช่น ข้าว น้ าอัดลม เป็นต้น จะใช้เวลาน้อยเพียงแค่ 10 วินาที จากปรากฏการณ์นี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า 
ในยุคนี้ผู้ซื้อใช้เวลาน้อยมาก ณ จุดขายในขณะที่มีสินค้า ให้เลือกมากมาย ด้วยเหตุน้ี บรรจุภัณฑ์ในยุคนี้  
จึงจ าเป็นต้องออกแบบ ให้ได้รับความสนใจอย่างเร่งรีบ โดยมีเวลาผา่นตาบนหิ้งในช่วงเวลา 10 –50 วินาที 
ที่จะสร้างความมั่นใจ ให้แก่ลูกค้าเพื่อตัดสินใจซื้อและวางลงในรถเข็น บทบาทของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวนี้ 
เป็นบทบาททางด้านการตลาดในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมากข้ึนเรื่อย 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เป็นการออกแบบงานพิมพ์แบบ  
3 มิติ ที่เป็นพาณิชย์ศิลป์ ดังนั้น บุคลากรที่รับผิดชอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางกราฟฟิก นอกจากเป็น 
นักออกแบบแล้วยังต้องเป็นคนช่างสังเกต มีความรู้ทางด้านธุรกิจ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบนั้น  
เป็นสื่อและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจการจ าหน่าย ในการออกแบบข้อมูลที่ผู้พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ควรรู้มีดังนี้ 

 (1) ด้านการตลาด เนื่องจากบรรจุ ภัณฑ์ เป็นองค์ประกอบ ส่วนหนึ่งของการตลาด  
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงต้องค านึงถึง หลักการและเทคนิคทางด้านการตลาด อันประกอบด้วย  
การตั้งเป้าหมาย การจัดกลยุทธ์ การวางแผนการตลาด การส่งเสริมการจ าหน่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ต้องทราบวิธีการจัดเรียง และบรรยากาศ ของการจ าหน่าย ณ จุดขาย การค านึงถึงสถานที่ที่วางขายสินค้า
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เป็นปัจจัยแรกในการออกแบบ เช่น การวางขายในตลาดสด หรือวางขายในห้าง เป็นต้น  แนวทางในการ
ออกแบบทั่วไป คือ การเปรียบเทียบ กับสินค้า คู่แข่ง การเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่การเปรียบเทียบ เพื่อ
ลอกเลียนแบบ แต่เป็นการเปรียบเทียบเพื่อหาจุดเด่น ของสินค้าเพื่อขาย (Unique Selling Point) การใช้
ค าว่า “ใหม่”“สด” หรือ “ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ” ล้วนเป็นค าบรรยายที่จะเน้น ถึงจุดขายของสินค้า 
ค าบรรยายดังกล่าวจ าต้องเป็นสิ่งที่ผลิตได้และปฏิบัติได้จริง ยกตัวอย่าง เช่น การออกแบบมีค าว่า “ใหม่ 
ผู้ผลิตต้องมั่นใจว่าในตลาดหาสินค้าที่ทดแทนหรือคล้ายคลึงกันได้ยาก 

 (2) ตัวสินค้าที่จะใช้บรรจุ การออกแบบบรรจุภัณฑ์จะประสบความส าเร็จ ได้ต่อเมื่อ
ผู้ออกแบบและ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ ของตัวสินค้าอย่างถ่องแท้ คุณสมบัติ เด่นของสินค้าที่จะ
สนอง ความต้องการของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ ง ที่จะต้องสร้างข้ึนมา มิฉะนั้น 
จะไม่ทราบเลยว่าจะเสนออะไร เพื่อสนองความต้องการของผู้ซื้อ/กลุ่มเป้าหมาย และการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ก็จะไม่สามารถบรรลุถึง จุดเป้าหมาย ท้ายที่สุดการตลาด ของสินค้าน้ันก็พังพินาศ 

(3) กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งอาจเป็นผู้บริโภคสินค้าเอง หรื อไม่ได้เป็นผู้บริโภค  
อาจแยกตามสถานะทางสังคม การออกแบบที่ดี จะต้องทราบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณที่
บริโภค ความสะดวก ในการน าอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์ มาบริโภค เป็นต้น สถานะของผู้ บริโภคที่ควร
ค านึงถึงมีดังนี้ 
  - เพศ    - อาชีพ 
  - ระดับการศึกษา - สถานะครอบครัว 
  - เช้ือชาติ   - ขนาดครอบครัว 
  - ศาสนา   - สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ 
  - ย่านที่พักอาศัย  -สิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ท าข้ึนโดยไม่ได้ท าการศึกษาวิจัย อาจจะต้องใช้วิธีการสังเกต แล้วประเมิน  
จากสิ่งที่สังเกต น าข้อมูลที่วิเคราะห์ หรือรวบรวมได้ส่งต่อให้นักออกแบบ เพื่อท าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย  
 สิ่งที่พึงให้ความส าคัญ กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ซื้อไม่ได้เป็นผู้บริโภค เช่น สินค้าของ
ฝาก การออกแบบบรรจภัุณฑ์ ยิ่งมีความส าคัญที่จะต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี เพิ่มคุณค่าแก่สินค้าให้เหมาะสม  
กับเป็น สินค้าฝากจากแดนไกล โดยบรรจุภัณฑ์จ าเป็นต้องสร้างมโนภาพ ( Imaginary) ที่ดีต่อตัวสินค้า 
พร้อมทั้งมี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ ค านึงถึงความสะดวกในการน ากลับ และพิจารณาถึงระยะเดินทาง
พอสมควร ก่อนจะถึงมือผู้บริโภคด้วย ยกตัวอย่างเช่น ไอศกรีมที่บรรจุขายในปริมาณและขนาดบริโภค 
ของครอบครัว ควรจะพิจารณาใส่น้ าแข็งแห้งเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าในระหว่างทาง เป็นต้น 
  (4) กฎข้อบังคับ ในกรณีของบรรจุภัณฑ์อาหาร องค์กรของรัฐที่เข้ามามีบทบาทควบคุมดูแล  
คือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารทีบ่รรจใุนภาชนะบรรจุภัณฑ์
ปิดสนิท จ าต้องขออนุญาตจาก อย. พร้อมหมายเลขก ากับ ปรากฏการณ์ใหม่ ส าหรับสินค้าที่จัดจ าหน่าย
ผ่านทางซุปเปอรม์าร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ คือ การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากด้วยสัญลักษณ์
รหัสแท่งที่เรียกว่า “บาร์โค้ด (Bar Code) ดังภาพที่ 5 ” ซึ่งเป็นรหัส ประจ าตัวสินค้า เพื่อความสะดวกใน
การคิดเงิน และตัดสต๊อกของผู้ขายปลีก 
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  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 ทาง อย. ได้มีประกาศแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ด าเนินตาม โครงการน าสัญลักษณ์รหัสแท่งมาใช้ในฉลากอาหาร” ท าหน้าที่ศึกษาข้อมูล ก าหนดรูปแบบ 
และวิธีการ น าสัญลักษณ์รหัสแท่งมาใช้ ในข้ันตอนขออนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร และในข้ันตอน
การตรวจติดตาม ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด ทั้งนี้เพื่อดูแลตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ  
และป้องกัน การปลอมแปลงเลขทะเบียนต ารับ และเลขที่การรับอนุญาตใช้ฉลาก การที่ อย. เตรียมการ  
ที่จะน าระบบ สัญลักษณ์รหัสแท่ง มาใช้แทนที่ตัวอักษรและตัวเลขในอนาคตนั้น การขออนุญาตใช้รหัส
แท่งเป็นสิ่งที่นักออกแบบและผู้ประกอบการแปรรูปอาหารควรศึกษาและประยุกต์ใช้  
  (5) ช่องทางการจ าหน่าย กุญแจส าคัญของผลิตภัณฑ์อาหาร คือ อายุการเก็บรักษาของ
สินค้าโดยปกติอาหารสด เช่น ก๋วยเตี๋ยวสด กระยาสารท เป็นต้น มีอายุการเก็บที่สั้น เพียงไม่กี่วัน 
เนื่องจากสูญเสีย สภาวะคุณสมบัติ ของอาหาร ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์ เช่น ถ้ามี
การประยุกต์ใช้ วิธีการปรับสภาวะ บรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ (Modified Atmosphere Packaging) 
ส าหรับก๋วยเตี๋ยวสด พร้อมกับการเลือกใช้ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่ถูกต้องเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บสินค้าและส่ง
ขายได้ทั่วราชอาณาจักรแทน ที่จะขายเฉพาะ ที่ตลาดสด หรือส่งขายวันต่อวัน ด้วยเหตุนี้ การเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ย่อมช่วยเพิ่มโอกาส ในการเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มีมากข้ึนโดยการส่งให้
พ่อค้าขายส่ง พ่อค้าขายปลีก หรือขายส่งให้แก่ ห้างร้าน การส่งตรงไปยังศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า 
(Distribution Center หรือ DC) เป็นต้น หรือพิจารณา ช่องทางการจ าหน่าย เริ่มจากการขายหน้าบ้าน 
ตลาดสด และขยายไปถึงการขายสู่ห้างใหญ่ ที่มีศูนย์ รวบรวมกระจายสินค้า (DC) ย่อมมีผลต่อการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง  
  (6) สภาวะการแข่งขัน การเก็บข้อมูลของคู่แข่งขันเป็นสิ่งจ า เป็น อย่างยิ่งที่จะท าให้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ออกแบบมา เด่นกว่าคู่แข่งขันภายใต้สภาวะช่องทางการจ าหน่ายหรือจุดขายที่ เป็นจริง เช่น  
การวางขาย ณ แหล่งท่องเที่ยวซึ่งไม่มีช้ันหิ้ง วางอย่างเรียบร้อยเช่นเดียวกับในซุปเปอร์มาร์เก็ต การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ย่อมต้องค านึงถึง ความสามารถในการวางเรียงซ้อนได้อย่างมั่นคง เนื่องจากไม่มีช้ันหิ้งรองรับ 
เป็นต้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยการลอกเลียนแบบ ของคู่แข่งขันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรท า อย่างยิ่ง 
เพราะจะ มีวัฏจักรชีวิตบรรจุภัณฑ์สั้นมาก ในทางปฏิบัติทั่วไปการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ควรสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ที่ตั้งไว้ และสร้างความแตกต่างในการออกแบบ เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายในการออกแบบ 
  (7) สิ่งแวดล้อม แม้ว่าในประเทศไทย ยังไม่มีองค์กรใด หรือหน่วยงานของรัฐออกกฎ
ข้อบังคับ ต่อการควบคุมดูแลปัญหาของบรรจภัุณฑ์ ที่มีผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง แต่กระแส
การรณรงค์ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับความสนใจจากชุมชนเมืองมากยิ่งข้ึน  
การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุ ที่น ากลับมาผลิตใหม่สามารถลดปริมาณขยะและก าจัดได้ง่าย จึงเป็น
จุดขายเพื่อเป็นการส่งเสริมการจ าหน่ายได้อย่างดี 

ตามที่ได้อธิบายแล้วว่าบรรจุภัณฑ์ มีบทบาทในส่วนผสมการตลาด ในการท าหน้าที่เสริม
กิจกรรมการตลาด ในแต่ละข้ันตอนของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ รายละเอียดปลี กย่อยในการช่วยเสริม
กิจกรรมต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

1) การใช้โฆษณา บรรจุภัณฑ์จ าเป็นต้องออกแบบให้จ าได้ง่าย ณ จุดขาย หลังจาก
กลุ่มเป้าหมายได้เห็นหรือฟังโฆษณามาแล้ว ในกลยุทย์น้ีบรรจุภัณฑ์ มักจะต้องเด่น กว่าคู่แข่งขัน หรือมี
กราฟฟิกที่สะดุดตาโดยไม่ต้องให้กลุ่มเป้าหมายมองหา ณ จุดขาย 
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2) การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ เปลี่ยนแปลงไป อาจ
จ าเป็นต้องมี การออกแบบปริมาณสินค้าต่อหน่วยขนส่งใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ส าหรับจุดขายใหม่ การเพิ่มหิ้ง ณ จุดขายที่เรียกว่า POP (Point of Purchase) อาจมีส่วนช่วยส่งเสริม
การขาย เมื่อเปิดช่องทาง การจัดจ าหน่ายใหม่ 

3) เจาะตลาดใหม่ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ในการเจาะตลาด
ใหม่ หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ ในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนตราสินค้าใหม่อีกด้วย 

4) ผลิตภัณฑ์ใหม่ ถ้าผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสินค้า ที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าเก่า เช่น เปลี่ยนจากการ
ขาย กล้วยตากแบบเก่า เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่มาเป็น กล้วยตากชุบน้ าผึ้ง อาจใช้บรรจุภัณฑ์เก่ าแต่เปลี่ยนสี
ใหม่ เพื่อแสดงความส าพันธ์กับสินค้าเดิม หรืออาจใช้เทคนิคของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ยูนิฟอร์ม  
แต่ในกรณีที่เป็นสินค้าใหม่ถอดด้ามจ าต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่หมด แต่อาจคงตราสินค้าและ 
รูปแบบเดิมไว้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มที่เคยเป็นลูกค้าประจ า ของสินค้าเดิม  

5) การส่งเสริมการขาย จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อเน้น  
ให้ผู้บริโภคทราบว่า มีการเพิ่มปริมาณสินค้า การลดราคาสินค้า หรือการแถมสินค้า รายละเอียดบนบรรจุ
ภัณฑ์ย่อมมีส่วนช่วย ในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความอยากซื้อมากข้ึน 

6) การใช้ตราสินค้า เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี เพื่อสร้างความทรงจ าที่ดีต่อสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ที่มีตราสินค้าใหม่ ควรจะได้รับการออกแบบใหม่ด้วยการเน้นตราสินค้า  

7) เปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ โดยปกติสินค้าแต่ละชนิดมีวัฏจักร ชีวิตของตัว
มันเอง (Product Life Cycle) เมื่อถึงวัฏจักรชีวิตช่วงหนึ่งๆ จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนโฉมของ บรรจุภัณฑ์ 
เพื่อยืดอายุของวัฏจักร ในบางกรณี การเปลี่ยนขนาดอาจเกิดจากนวัตกรรมใหม่ ทางด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น 
การเลือกใช้วัสดุใหม่จึงมีการเปลี่ยนรูปทรงหรือขนาด ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตามมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่จะต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อรักษาหรือขยายส่วนแบ่งการตลาด  

กิจกรรมทั้ง 7 ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง ของกิจกรรมทางด้านการตลาดที่ใช้ 
บรรจุภัณฑ์ เป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ปรากฏการณ์ทางด้านการตลาดอื่นๆ ย่อมมีเกิดข้ึนหลายครั้ง ที่
จะสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาดได้ สิ่งส าคัญที่สุดของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล ในการออกแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านตลาดและช่องทางการจ าหน่าย ด้วยเหตุนี้ความต้องการด้านตัวสินค้า 
และบรรจุภัณฑ์จ าต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยค านึงถึงปัจจัย ทางด้านการ
ผลิต และความสามารถในการแปรรูปบรรจุภัณฑ์เป็นเกณฑ์ 
 องค์ประกอบการออกแบบ 
 ตามที่ได้ทราบกันแล้ว องค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์ มีอยู่หลากหลายประเภท ณ จุดขายที่มีสินค้า
เป็นร้อยให้เลือก องค์ประกอบต่างๆ ที่ออกแบบไว้บนบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกซื้อบรรจุ
ภัณฑ์และสินค้าน้ัน รายละเอียดหรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจิตส านึกของผู้ผลิตสินค้า 
และสถานะ (Class) ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถขยับเป็นสื่อโฆษณาระยะยาว ส่วนประกอบที่ส าคัญ 
บนบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยที่สุดควรประกอบด้วย (1) ช่ือสินค้า (2) ตราสินค้า (3) สัญลักษณ์ทางการค้า  
(4) รายละเอียดของสินค้า (5) รายละเอียดส่งเสริมการขาย (6) รูปภาพ (7) ส่วนประกอบของสินค้า  
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(8) ปริมาตรหรือปริมาณ (9) ช่ือผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย (ถ้ามี) (10) รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย 
เช่น วันผลิต วันหมดอายุ เป็นต้น 
 เมื่อมีการเก็บข้อมูลของรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วจึงเริ่มกระบวนการออกแบบ ด้วยการ
เปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับมาเป็นกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จุดมุ่งหมายทั่ว ๆ ไปในการออกแบบมีดังนี้ 
 (1) เด่น (Stand Out) ภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง ตัวบรรจุภัณฑ์จ าต้องออกแบบ  
ให้เด่นสะดุดตา (Catch the Eye) จึงจะมีโอกาสได้รับความสนใจ จากกลุ่มเป้าหมายเมื่อวางประกบกับ
บรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง เทคนิคที่ใช้กันมากคือ รูปทรงและขนาดซึ่งเปน็องค์ประกอบพื้นฐาน ของบรรจุภัณฑ์
หรืออาจใช้ การตั้งตราสินค้าให้เด่น เป็นต้น 
 (2) ตราภาพพจน์และความแตกต่าง (Brand Image Differentiate) เป็นความรู้สึกที่จะต้อง
ก่อให้เกิดข้ึน กับกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีการสังเกตเห็น แล้วจูงใจให้อ่านรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์การ
ออกแบบตราภาพพจน์ ให้มีความแตกต่างนี้ เป็นวิธีการออกแบบที่แพร่หลายมาก ความรู้สึกร่วมที่ดี  
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นพาณิชย์ศิลป์ที่สร้างข้ึนเพื่อ ให้ผู้ซื้อเกิดความรู้สึกที่ดี ต่อศิลปะที่ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์โดยรวมทั้งหมด เริ่มจากการก่อให้เกิดความสนใจด้วยความเด่น เปรียบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ  
เพื่อจูงใจให้ตัดสินใจซื้อ สร้างความมั่นใจเพิ่มข้ึนส าหรับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม และจบลงด้วยความรู้สึก  
ที่ดีที่สามารถสนองต่อ ความต้องการของผู้ซื้อได้ จึงก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ “ซื้อฉันสิ” (Buy Me)  
จึงนับเป็นรูปธรรมสุดท้ายที่  บรรจุภัณฑ์ต้องท าให้อุบั ติ ข้ึน ด้วยเหตุนี้ การชักจูงหว่านล้อมโดยรูป  
ค าบรรยาย สัญลักษณ์ หรือรางวัลที่ได้รับ ย่อมสร้างให้เกิดความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของและอยากทดลอง
สินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์นั้น 
 ทฤษฎีตราสินค้า (Branding) 
 ในสภาพธุรกิจปัจจุบันที่เรียกว่าโลกานุวัตรนั้น ขอบเขตของช่องทางการจ าหน่ายสินค้า จะไม่
จ ากัดอย่างสมัยก่อน โดยสามารถน าไปจ าหน่ายในอีกมุมหนึ่งของโลก รวมทั้งสามารถแหวกม่าน ของความ
แตกต่างทางด้านเช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรมได้ด้วยวิธีการสร้างบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ ( Identity) 
พร้อมกับการสร้างภาพพจน์ที่สามารถจดจ าได้ง่าย (Recognition) ให้แก่สินค้า ทฤษฎีของตราสินค้า 
(Branding) เป็นวิธีการง่ายๆ มีหลักการพอสังเขป คือ การน าสินค้าที่เห็นอยู่ทั่วๆ ไป ซึ่งไม่มีความแตกต่าง
จากสินค้าของคู่แข่งแต่เพิ่มคุณค่าพิเศษลงไปที่สินค้า แล้วสร้างภาพพจน์ของสินค้าด้วยการตั้งช่ือ การใช้
บรรจุภัณฑ์ และการโฆษณาเข้าช่วยส่งเสริมภาพพจน์นั้นๆ กลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างตราสินค้านี้
เริ่มเกิดข้ึน ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกว่า 100 ปีมาแล้วโดยสบู่ซันไลต์ จากนั้นได้รับการประยุก ต์
น ามาใช้กับสินค้า พื้นบ้านต่างๆ เช่น กาแฟ ชา ข้าวโอ้ต เป็นต้น ด้วยการตั้งช่ือใหม่ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้ทันสมัย ท าโฆษณาทั่วทั้งประเทศ และสร้างเครือข่ายการขายทั่วทั้งประเทศด้วยระบบการจัดส่ง ที่ตรง
ต่อเวลาและแน่นอน 
 การพัฒนาข้ันต่อมา ของการใช้ตราสินค้า คือ การแยกประเภทของสินค้าและเจาะกลุ่มเป้าหมาย 
ที่แตกต่างกัน เพื่อขยายตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน ด้วยเหตุนี้ ในยุคปัจจุบันจึงสามารถพบสินค้า ที่มี
อรรถประโยชน์แตกต่างกัน และเจาะกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย ไม่ยกเว้นแม้กระทั่ง อาหารสัตว์
เลี้ยงส าหรับสุนัข แมว และปลา เป็นต้น 
 การสร้างตราสินค้า (Branding) เมื่อกล่าวถึงตราสินค้า (Brand) จะหมายถึงสิ่งที่ผู้ซื้อจดจ าได้ 
และท าการเลือก ณ จุดขาย ทั้งที่ในอดีตกาลศัพท์ค าว่า Branding มาจากการตีตราบนสัตว์ด้วยเหล็กที่เผา
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ร้อนจนแดงในปศุสัตว์ เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าสัตว์นั้นเป็นของคอกใดเจ้าของใด ศัพท์ค านี้ได้รับการ
ประยุกต์มาใช้กับบรรจุภัณฑ์ โดยหมายถึงภาพพจน์ของบรรจุภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่บรรจุสินค้าอยู่ภายใน 
วิวัฒนาการของตราสินค้ามิได้มีความหมายเฉพาะตราอย่างเดียว แต่รวมถึงรูปทรงโครงสร้างและการ
ออกแบบทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์อุปโภคบริโภค จึงอาจเรียกได้อีกช่ือหนึ่งว่า Total Branding 
 การสร้างตราสินค้า จนเป็นที่ยอมรับแก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและเงินทุนพอสมควร 
ยกตัวอย่างเช่น ผงซักฟอก “เปา” ที่พยายามสร้างตราสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับแข่งกับ “แฟ้บ” เมื่อสิบกว่า
ปีก่อน เป็นต้น ถ้าสามารถสร้างตราสินค้า จนเป็นที่ยอมรับได้แล้ว ตราสินค้าจะเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่า
มิได้ ขององค์กรนั้นๆ เนื่องจากผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะมีความซื่อสัตย์และเช่ือถือในตราสินค้าน้ันๆ 
(Brand Loyalty)  
 งานที่ยากที่สุดในการออกแบบตราสินค้า คือ การสร้างภาพพจน์ของบรรจุภัณฑ์และตัวสินค้า 
ตัวอย่างของ ผงซักฟอก “เปา” เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในการสร้างภาพพจน์ให้แก่สินค้า โดยการสร้าง
ภาพพจน์ ของความยุติธรรม ด้วยการหยิบเอาความนิยมของภาพยนตร์เปาบุ้นจิ้นมาเป็นอุปกรณ์ในการ
สร้างตราสินค้า (Brand Device) เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ซื้อว่า จะได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคา
ยุติธรรม ตัวอย่างของผงซักฟอก“เปา”แสดงให้เห็นว่า ความคิดริเริ่มเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบ
ตราสินค้า 
 ภาพพจน์ของบรรจุภัณฑ์ที่สร้างข้ึน จ าต้องท าให้กลุ่มเป้าหมายจดจ าได้ง่าย (Recognition)  
การออกแบบตราสินค้าจึงจ าเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ของตราสินค้าเข้ามาช่วย นอกเหนือจากสัญลักษณ์  
ทางการค้า (Logo) ยังมีช่ือและรูปภาพด้วย ในกรณีของผงซักฟอก “เปา” ดังกล่าวแล้วคือ รูปของท่าน
เปาบุ้นจิ้นและช่ือเปา ซึ่งตอนแรกใช้ช่ือเต็มว่า “เปาบุ้นจิ้น” และต่อมาได้ย่อสั้นลงมาเหลือแต่ค าว่า “เปา” 
นอกจากรูปของ ท่านเปาบุ้นจิ้นก็ไม่ได้ใส่ เนื่องจากผงซักฟอก “เปา” นี้ติดตลาดเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้ว  
 ตราสินค้า (Brand) และสัญลักษณ์ทางการค้า (Logo) จากที่กล่าวมาแล้วจะพบว่าตราสินค้า  
เป็นการรวมสิ่งที่มีคุณค่า (Set of Values) ของตัวบรรจุภัณฑ์ไว้ในความทรงจ าของกลุ่มเป้าหมาย  
ตราสินค้าที่ดีจะสื่อให้ทราบถึงกลุ่มบริโภคสินค้าช่องทางการจัดจ าหน่ ายของสินค้าและความรู้สึกที่มีต่อ
บรรจุภัณฑ์ สืบเนื่องจากตราสินค้ามีหน้าที่ท าให้ผู้ซื้อ/กลุ่มเป้าหมายจ าสินค้าได้ (Recognition) โดยมี
สัญลักษณ์ทางการค้า และการออกแบบกราฟฟิกผนวกอยู่บนบรรจุภัณฑ์ เราจึงกล่าวได้ว่าสั ญลักษณ์
ทางการค้า เป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้า  
 ตามค าจ ากัดความจากหนังสือ Glossary of Package Terms สัญลักษณ์ทางการค้า (Logo) คือ 
ค าที่มาจาก Logotype เป็นสัญลักษณ์พิเศษที่ออกแบบมา โดยเฉพาะแทนตัวองค์กร เพื่อใช้ในการโฆษณา 
และการส่งเสริม การจ าหน่ายสินค้า และบริการขององค์กรที่มีขนาด และลักษณะเฉพาะแบบไม่ซ้ ากับใคร 
เพื่อใช้ในกิจการทางด้านการตลาดต่างสถานที่ ด้วยวิธีการแตกต่างกันให้กลุ่มเป้าหมาย จ า ได้ว่าเป็น 
กิจกรรมขององค์กรนั้นๆ 
 ตราสินค้านั้นจะใช้กับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ในขณะที่สัญลักษณ์ทางการค้าจะเป็นเครื่องหมาย 
ตัวแทนขององค์กร เมื่อไรก็ตามที่กิจกรรมทางด้านการตลาด ก าหนดไว้ว่าจะต้องมีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ ตราสินค้าก็จะได้รับการออกแบบใหมไ่ปด้วย ในขณะเดียวกันสัญลักษณ์ทางการค้าโดยส่วนใหญ่ 
จะยังคงเหมือนเดิม อาจจะมีการเข้าใจผดิว่าสัญลักษณ์ทางการค้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม ่แต่ในสภาพ
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ความเป็นจริงแล้ว สัญลักษณ์ทางการค้า มักจะมีการออกแบบเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อพบว่าไม่ทันสมัยและไม่สามารถสร้างความประทับใจ  
 การใช้ตราสินค้าในเมืองไทยนั้น ยังนิยมใช้รูปของเจ้าของกิจการมาเป็นสัญลักษณ์ทางการค้า  
ซึ่งอาจจะเป็นสมัยนิยมในอดีต แต่ในปัจจุบันนี้ถ้าใช้หลักทางด้านการตลาดสมัยใหม่ ในการอ อกแบบ  
ตราสินค้าแล้ว จะพบว่าสัญลักษณ์ทางการค้าดังกล่าว ไม่สามารถสนองกับจุดมุ่งหมายในการออกแบบ 
ตราสินค้าได้ดีนัก เนื่องจากการสร้างภาพพจน์และการจ าเป็นไปได้ยาก ยกเว้นว่ารูปเจ้าของกิจการที่ใช้ 
เป็นสัญลักษณ์ทางการค้าน้ัน เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศหรือทั่วโลกที่ต้องการสินค้าน้ันไปจ าหน่าย  
 วิเคราะห์ข้ันตอนการตัดสินใจเลือกซื้อ 
 ในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเป้าหมายที่จับจ่ายซื้อสินค้า มี เหตุจูงใจที่แตกต่างกัน  
การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ทางด้านกราฟฟิกต้องพยายามสนองตอบต่อ สิ่งจูงใจของกลุ่มเป้าหมายที่จะให้
เลือกซื้อสินค้า เช่น กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายอาจมีการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคแตกต่างกัน ซึ่งอาจแยกได้เป็นดังนี้ 
 1) ซื้อน้อยแบบดาวกระจาย กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มักจะเป็นคนโสด ครอบครัวขนาดเล็ก  
และหนุ่มสาววัยรุ่นที่มีก าลังซื้อไม่มากนัก ซื้อสินค้าปริมาณน้อยช้ิน แต่อาจซื้อหลายประเภท ข้ึนอยู่กับ
ก าลังการซื้อ การออกแบบส าหรับกลุ่มเป้าหมายนี้ จะต้องค านึงถึงปริมาณต่อบรรจุภัณฑ์ที่น้อย มีความ
สะดวกในการใช้และเก็บหลังการใช้  
 2) ซื้อมากแบบดาวเต็มฟ้า กลุ่มเป้าหมายน้ีอาจจะกว้างกว่าหรือมมีากกว่ากลุ่มเป้าหมายแบบแรก 
การออกแบบเพื่อการจับกลุ่มเป้าหมายนี้ให้ชัดเจนจึงค่อนข้างล าบากมากกว่า การออกแบบ ที่มุ่งให้
ความส าคัญต่อสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือจุดขายเป็นหลักในการออกแบบ พร้อมทั้งพิจารณาสภาวะคู่แข่ง 
ยกตัวอย่างเช่น อาหารขบเค้ียวส าหรับผู้ชาย จะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความเป็นชายบนบรรจุ
ภัณฑ์ และพยายามฉีกแนวจากคู่แข่ง  
 3) ซื้อแบบดาวดวงเด่น เป็นการซื้อแบบเฉพาะเจาะจง เช่น การซื้อเครื่องดื่มชูก าลัง กลุ่มเป้าหมาย 
จะสามารถก าหนดได้อย่างเด่นชัด การออกแบบจะเน้นอรรถประโยชน์และภาพพจน์ของสินค้าเป็นเกณฑ์ 
เหตุจูงใจในการซื้อสินค้าเหล่าน้ีเป็นการซื้อเพราะความนิยมและความเช่ือถือ 
 4) ซื้อแบบดาวหาง คือ การซื้อแบบไม่ได้ตั้งใจ กล่าวคือ เกิดความอยากได้อย่างฉับพลันเมื่อเห็น
สินค้า บรรจุภัณฑ์ส าหรับนักท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นการซื้อแบบดาวหาง การออกแบบจะเน้นสถานที่ผลิต 
ตราสินค้า ส่วนประกอบทางโภชนาการของสินค้า เป็นต้น ส่วนรูปแบบกราฟฟิกค่อนข้างจะสะดุดตา 
และสะดวกในการน าพา 
 สรีระในการอ่านและประสาทสัมผัส 
 ส่วนประกอบต่างๆ ที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์จะได้รับการอ่านโดยทางประสาทตา ประสาท
ความรู้สึก ของคนจะอ่านข้อมูลเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิมที่มี  เช่น ยี่ห้อ สีสันในการออกแบบ  
หรืออาจมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลของบรรจุภัณฑ์คู่แข่งที่อยู่ใกล้ๆ แล้วท าการวิเคราะห์ ขบวนการ
ตัดสินใจดังกล่าวนี้ จะกระท าอย่างเร็วมากโดยใช้เวลาไม่กี่วินาที ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อแสดงได้  
 ใต้สภาวะการจัดจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ข้ันตอนของความสนใจในบรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่วางอยู่
บนหิ้ง มักจะเกิดในระยะประมาณ 3 เมตรข้ึนไปหรือในระยะที่คนผ่านหิ้งช้ัน การออกแบบให้เกิดความ
สนใจในระยะนี้ มักจะเกิดจากรูปทรงและส่วนประกอบโดยรวมของบรรจุภัณฑ์ เช่น ตราสินค้า เป็นต้น 
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บ่อยครั้ง ที่เกิดจากโฆษณาหรือมีความทรงจ าที่ดีมาก่อน ในบางครั้งอาจเกิดจากป้ายโฆษณา ณ จุดขาย 
ราคาที่ลดพิเศษหรือมีการส่งเสริมการขาย เป็นต้น 
 ข้ันตอนความประทับใจในบรรจุภัณฑ์จะเกิดในระยะไม่เกิน 3 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่กลุ่มเป้าหมาย 
เริ่มอ่านได้ว่าเป็นสินค้าอะไร ผลิตโดยใคร ในช่วงระยะไม่เกิน 3 เมตรที่กลุ่มเป้าหมาย เริ่มอ่านรายละเอียด 
บนบรรจุภัณฑ์ได้ ส่วนประกอบในการออกแบบที่ส าคัญ คือ ต้องทราบจุดเด่นของสินค้าที่เรียกว่า Unique 
Selling Point ซึ่งบรรจุภัณฑ์พยายามจะอวด และเชิญชวนให้ติดตามรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ ด้วยการ
หยิบขึ้นมาพิจารณา และพิจารณาและเปรียบเทียบ 
 ข้ันตอนที่เหลือคือ การเปรียบเทียบหารายละเอียดเพื่อความมั่นใจ การตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนั้น 
มักจะเกิดในระยะไม่เกิน 1 เมตร ระยะนี้เกิดข้ึนที่ระยะประมาณ20 เซนติเมตร คือ ในระยะที่กลุ่มเป้าหมาย 
จะหยิบบรรจุภัณฑ์ข้ึนมาศึกษาเปรียบเทียบและตัดสินใจ 
 1) สรีระการอ่าน ณ จุดขาย ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต หิ้งช้ันที่วางสินค้ามีอยู่หลายส่วนหลาย
ประเภท สินค้าในแต่ละส่วน จะถูกวางเรียงเป็นช้ันๆ จากการศึกษาสรีระการอ่านของคนจะพบว่า  
โดยเฉลี่ยการอ่านรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ที่อยู่บนหิ้งจะอยู่ที่ระยะห่างไม่เกิน 1 เมตรหรือประมาณ  
90 เซนติเมตร จากหิ้งช้ันที่วางแสดงสินค้า ณ ระยะห่างประมาณ 90 เซนติเมตรนี้ สายตาที่กวาดอ่านไป
ตามแนวราบ หรือแนวของหิ้งช้ันจะอยู่ในระยะประมาณ 130 เซนติเมตร ซึ่งจากการศึกษาการอ่านใน
แนวดิ่งพบว่า ระดับความสูง ที่สายตาจะให้ความสนใจมากที่สุด อยู่ที่ระดับความสูงจากพื้นประมาณ  
110 เซนติเมตร หิ้งช้ันที่อยู่สูงจากพื้นต้ังแต่ระดับ 60 เซนติเมตร ถึง 125 เซนติเมตร จะเป็นหิ้งช้ันที่ได้รับ
ความสนใจ มากกว่า หิ้งช้ันในระดับความสูงอื่นๆ 
 การศึกษายังได้ศึกษาถึงโอกาสที่สินค้า จะถูกหยิบจากช้ันที่มีความสูงต่างๆ กันผลปรากฏว่า 
สนิค้าที่วางอยู่ในระดับความสูงที่ 93 - 100 เซนติเมตร จากพื้นจะมีโอกาสได้รับการหยิบมากที่สุด เนื่องจาก
เป็นช้ันที่ สะดวกต่อการหยิบมากที่สุดซึ่ง ให้คะแนนเต็ม 100 หิ้งช้ันที่มีโอกาสได้รับการหยิบรองลงมา คือ 
หิ้งช้ันที่มีความสูงจากพื้น 120 - 145 เซนติเมตร นับเป็นคะแนนได้ 85 คะแนน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
ระดับความสูงที่สินค้าจะได้รับการมองเห็นมากที่สุด ส าหรับความสูงอื่นๆ ที่ลดหลั่นกันไป กล่าวได้ว่าเมื่อ
เทียบ ความสูงของหิ้งช้ัน จากความสูงของไหล่ หิ้งช้ันที่ห่างจากไหล่ทางด้านล่าง จะมีโอกาสได้รับการหยิบ
มากกว่าหิ้งช้ันที่อยู่ในระดับสูงกว่าไหล่ 
 จากข้ันตอนและระยะทางที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนี้ เป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ าต้อง
ออกแบบ ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ดังที่กล่าวมา เช่น ตราสินค้า เป็นต้น ไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่ง 
ทั้ง 6 ด้านของบรรจุภัณฑ์ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ นอกจากนั้นการจัดสรรเลื อกต าแหน่งของ
ส่วนประกอบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เรียงตามล าดับก่อนหลัง ว่าจะไว้ที่ไหนบนบรรจุภัณฑ์แต่ละด้าน 
นั้นจะต้องเข้าใจ ถึงสรีระการอ่านของสายตาคน เพ่งมองสิ่งของใดๆ ในระยะไม่เกิน 1 เมตร 
 2) สรีระในการอ่านบรรจุภัณฑ์ จากการทดลองโดยใช้อุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวของสายตาคน
พบว่า คนส่วนใหญ่มีการเคลื่อนไหว ของลูกนัยน์ตาในการอ่านคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ 
 (1) เมื่อสายตาเริ่มเพ่งจากจุดเริ่มต้นจุดใดจุดหนึ่งเหมือนๆ กัน สายตาจะเริ่มอ่านจาก  
ทางซ้ายมือข้ึนสู่ข้างบน 
 (2) การกวาดสายตาจะเริ่มกวาดจากด้านซ้ายไปยังด้านในทางตามเข็มนาฬิกา 
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 (3) สายตาจะเสาะหาจุดสิ้นสุดในการอ่านซึ่งมักจะเป็นขวามือ ข้างล่าง การค้นพบสรีระการ
อ่านดังกล่าวแล้วนี้ จะพบว่าต าแหน่งของบรรจุภัณฑ์ทางซ้ายมือ จะได้รับการอ่านก่อนทางขวามือ  
ในขณะเดียวกันต าแหน่ง ทางส่วนบน ของบรรจุภัณฑ์จะได้เปรียบกว่าส่วนล่างของบรรจุภัณฑ์ ดังนั้ น 
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากข้อมูลที่ได้รับ เช่น กลยุทธ์ทางการตลาด สภาวะคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆ 
ผู้ออกแบบจะสามารถ จัดเรียงส่วนประกอบต่างๆ ของการออกแบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการ
ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
 2. ข้ันตอนการออกแบบ  
 สิ่งที่ผู้ซื้อเสียความรู้สึกมากที่สุด คือ บรรจุภัณฑ์ไม่สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการ 
หรือไม่สามารถท างาน ได้ตามที่บรรยายบนบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น มีการโฆษณาบนบรรจุภัณฑ์ ว่าเป็น
ซองออกแบบใหม่ฉีกเปิดได้ง่าย แต่พอเปิดซองแล้วสินค้าเกลื่อนกระจายไปทั่วพื้น เป็นต้น เหตุการณ์ 
เช่นนี้ผู้บริโภคจะไม่ต าหนิบรรจุภัณฑ์ แต่จะไม่ยอมรับสินค้ายี่ห้อนั้นๆ เพราะถือว่าถูกหลอก ไม่ว่าบรรจุภัณฑ์
ที่ว่าน้ีจะออกแบบมาสวยงามน่าประทับใจเพียงใด ในฐานะเจ้าของสินค้าจ าต้อง ยอมรับว่า ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์มาไม่ดี จากตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นที่ประจักษ์ว่าจุดมุ่งหมายในการออกแบบไม่รอบคอบ โดยไม่ใส่ใจ
ในสิ่งเล็กน้อยดังกล่าวนี้ จะมีผลกระทบต่อยอดขายของสินค้า เนื่องจากประสบการณ์อันเลวร้าย  
ที่เกิดข้ึน ด้วยเหตุน้ีการออกแบบบรรจุภัณฑ์จ าต้องมีการวางแผนงาน และก าหนดจุดมุ่งหมายรองรับ ซึ่งมี
หลายประการไว้อย่างชัดเจน ข้ันตอนการออกแบบอย่างสังเขปแสดงดังนี ้
 - เริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าหน่ายและตั้งช้ือตราสินค้าว่า Mrs Paul’s พร้อม
รูปแบบตัวอักษร ที่สอดคล้องกับจุดยืนของสินค้า 
 - เมื่อใส่รายละเอียดลงไปบนบรรจุภัณฑ์ ด้วยการเน้นจุดขายว่าใช้ส่วนประกอบอาหาร 
จากธรรมชาติ พบว่าตราสินค้าน้ันเล็กเกินไปจึงขยายตราสินค้าให้ใหญ่ข้ึน 
 - ลองเปลี่ยนพื้นข้างหลงัเป็นพื้นสีเขียวและสีแดงเพื่อเปรียบเทียบความเด่น สะดุดตาของ 
บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ 
 - มีการทดลองเอาบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบลองวางขึ้นหิ้ง ณ จุดขายเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน  
และส ารวจความเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 
 - บรรจุภัณฑ์สุดท้ายที่ทดสอบแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายยอมรับมากที่สุดและสนองความต้องการ 
ของผู้ซื้อ 
 ข้ันตอนการออกแบบกราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์จะคล้ายคลึงกับข้ันตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
แต่อาจจะมีส่วนปลีกย่อยที่ควรค านึงถึงดังต่อไปนี้ 
 2.1 การตั้งจุดมุ่งหมาย ในการตั้งจุดมุ่งหมาย ในการออกแบบกราฟฟิก ของบรรจุภัณฑ์ มีสิ่งจ าเป็นที่
ต้องรู้หรือศึกษาข้อมูล คือ ต าแหน่ง (Positioning) ของบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด ในกรณีที่
บรรจุภัณฑ์มีอยู่ในตลาดแล้ว การทราบถึงต าแหน่ง ดังภาพที่ 20 ย่อมท าให้ตั้งจุดมุ่งหมายในการออกแบบ
ได้ง่าย นอกจากต าแหน่งของสินค้า สิ่งที่จ าต้องค้นหาออกมา คือ จุดขายหรือ UPS (Unique Selling 
Point) ของสินค้า ที่จะโฆษณาบนบรรจุภัณฑ์ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบส าคัญในการตั้งจุดมุ่งหมาย
ของการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
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 2.2 การวางแผนปัจจัยต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลข้ันตอน เพื่อเตรียมร่าง
จุดมุ่งหมาย และขอบเขตการออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อาจวางแผนได้ 
2 วิธี คือ 

2.2.1 ปรับปรุงพัฒนาให้ฉีกแนวแตกต่างจากคู่แข่ง 
2.2.2 ปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันโดยตรงได้ด้วยบรรจุภัณฑ์ 

ที่ดีกว่า หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า การตั้งเป้าหมาย และวางแผนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ย่อมต้อง
ศึกษาสถานภาพบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง พร้อมกับล่วงรู้ถึงนโยบายของบริษัทตัวเอง และกลยุทธ์การตลาด 
ที่จะแข่งกับคู่แข่งขัน 
 การวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
 สามารถใช้การวิเคราะห์แบบ 5W + 2H ดังนี้ 
  WHY ท าไม 
  WHO ใคร 
  WHERE ที่ไหน 
  WHAT อะไร 
  WHEN เมื่อไร 
  HOW อย่างไร 
  HOW MUCH ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการพัฒนา 
 1. WHY ท าไม เหตุการณ์หรือปัจจัยอะไรท าให้ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ท าไมต้องพัฒนา
กราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์ ท าไมไม่แก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างอื่นๆ แทน 
 2. WHO ใคร ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี้ บุคคล หรือแผนกที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง 
 3. WHERE ที่ไหน สถานที่ที่จะวางจ าหน่ายสินค้าอยู่ที่ไหน ขอบเขตพื้นที่ที่จะวางขายสินค้า 
บรรจุภัณฑ์ ที่ออกแบบครอบคลุมพื้นที่มากน้อยแค่ไหน 
 4. WHAT อะไร จุดมุ่งหมายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์คืออะไร ข้อจ ากัดในการออกแบบมีอะไรบ้าง 
จุดขายของสินค้าคืออะไร การใช้งานของบรรจุภัณฑ์คืออะไร 
 5. WHEN เมื่อไร ควรจะเริ่มงานการพัฒนาเมื่อไร เมื่อไรจะพัฒนาเสร็จ วางตลาดเมื่อไร 
 6. HOW อย่างไร จะใช้เทคโนโลยีแบบใด อย่างไร จะจัดหาเทคโนโลยีใหม่ใช้วัดความสนใจ  
ของบรรจุภัณฑ์ ที่ออกแบบ 
 7. HOW MUCH ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีงบประมาณเท่าไร ค าตอบที่ได้รับ
จากค าถาม 5W + H นี้จะน าไปสู่การวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้ 
 ข้ันตอนการวางแผนออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 การวางแผนเริ่มต้นด้วยจุดประสงค์ของการพัฒนา พร้อมด้วยข้อจ ากัดต่างๆ รายละเอียดการ
วางแผนต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 : การวางแผน 
 1.1 ก าหนดเวลา 
 1.2 ผลงานที่จะได้รับในแต่ละข้ันท างาน 
 1.3 รายละเอียดของตราสินค้า (Branding) 
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 1.4 ผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน 
 ข้ันตอนที่ 2 : การรวบรวมข้อมูล อันได้แก่ 
 2.1 ข้อมูลการตลาด 
 2.2 สถานะ การแข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด (SWOT : Strength, Weakness, 
Opportunity, Treat) 
  2.3 ข้อมูลจากจุดขาย 
 2.4 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/พฤติกรรมผู้บริโภค 
 2.5 เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ ระบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักร 
 ข้ันตอนที่ 3 : การออกแบบร่าง 
 3.1 พัฒนาความคิดริเริ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 ร่างต้นแบบ ประมาณ 3 – 5 แบบ 
 3.3 ท าต้นแบบ ประมาณ 2 – 3 แบบ 
 ข้ันตอนที่ 4 : การประชุมวิเคราะห์ปรับต้นแบบ 
 4.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค 
 4.2 วิเคราะห์การสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 4.3 เลือกต้นแบบที่ยอมรับได้ 
 ข้ันตอนที่ 5 : การท าแบบเหมือนร่าง 
 5.1 เลือกวัสดุที่จะท าแบบ 
 5.2 ออกแบบกราฟฟิกเหมือนจริง พร้อมตราสินค้าและสัญลักษณ์ทางการค้า 
 5.3 ข้ึนแบบ 
 ข้ันตอนที่ 6 : การบริหารการออกแบบ เริ่มจากการติดต่อโรงงานผูผ้ลติวัสดุบรรจุภัณฑ์ จนถึงการ
ควบคุมงานผลิต ให้ได้ตามแบบที่ต้องการ พร้อมทั้งจัดเตรียมรายละเอียดการสั่งซื้อ ( Specification) 
เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถผลิตได้ตามต้องการ ข้ันตอนสุดท้ายเป็นการติดตามผล ของบรรจุภัณฑ์ 
ที่ออกแบบไปแล้ว ว่าสามารถสนองตามจุดมุ่งหมายของการออกแบบ และบรรลุถึงวัตถุประสงค์  
ขององค์กรเพียงใด 
 3. เทคนิคการออกแบบรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์นั้น สามารถจับต้องได้ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะ
เป็นรูปทรงเลขาคณิต เช่น สี่เหลี่ยมและทรงกลมรูปทรงที่แตกต่างกัน ย่อมก่อให้ความรู้สึกที่แตกต่า งกัน 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ท าให้เพิ่มขีดความสามารถ ในการออกแบบรูปทรงต่างๆ กัน
ของวัสดุหลัก 4 ประเภท อันได้แก่ กระดาษ โลหะ แก้ว และ พลาสติก ที่เห็นได้ชัด คือ กระป๋องโลหะ  
ที่แต่เดิมมักเป็นรูปทรงกระบอก เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถออกแบบเป็นรูปทรงอื่นที่ เรียกว่า Contour 
Packaging รูปลักษณ์ใหม่นี้ ย่อมก่อให้เกิดความสะดุดตาและสร้างความสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 นอกจากรูปลักษณ์ของตัวบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟฟิกตามที่ได้บรรยายอย่างละเอียด
มาแล้ว ย่อมมีบทบาทอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมาย ในหัวข้ อนี้จะยกตัวอย่าง 
ของเทคนิค การออกแบบกราฟฟิก ที่ได้รับการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางเมื่อโอกาสเอื้ออ านวยให้  
ย่อมเห็นได้ชัดว่ากล่องแถวล่าง ที่ออกแบบมีกราฟฟิกเรียบขนานกับแนวราบ ย่อมไม่สะดุดตาเท่ากับกล่อง
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แถวบน ที่ออกแบบเป็นเส้นเอียงที่สะดุดตามากกว่าเมื่อวางอยู่บนหิ้ง เทคนิคการออกแบบนี้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้บนกล่องที่พิมพ์สอดสีอย่างสวยงาม 
 3.1 การออกแบบเป็นชุด (Package Uniform) 
 การออกแบบเป็นชุดเป็นเทคนิคที่มีความนิยมมากใช้กันมาก จากกราฟฟิกง่ายๆ ที่เป็น จุด เส้น 
และภาพ มาจัดเป็นรูปบนบรรจุภัณฑ์ สร้างอารมณ์ร่วมจากการสัมผัสด้วยสายตา หลักเกณฑ์ในการ
ออกแบบ คือ ให้ดูง่ายสะอาดตา แต่ต้องทันสมัยและเหมาะแก่การใช้งาน ความง่ายสะอาดตามีผลต่อการ
ดึงดูดความสนใจ ความทันสมัยช่วยสร้างความแปลกใหม่ ส่วนความรู้สึกว่าเหมาะแก่การใช้งานเสริม 
ความรู้สึกว่าคุ้มค่าเงิน และความมั่นใจในตัวสินค้า 
 จากการออกแบบเป็นชุดของสินค้า มีผลต่อการท าให้ผู้บริโภคเกิดความทรงจ าที่ดีถ้าออกแบบได้
ตรงกับ รสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นชุดเปรียบเสมือนชุดแบบฟอร์ม  
ของเสื้อผ้าคนที่ใส่ เช่น มีชุดสูท ชุดพระราชทาน ชุดม่อฮ่อม เป็นต้น การออกแบบเสื้อผ้าที่เป็ นชุดนี้ 
เมื่อใครเห็น ก็ทราบว่าชุดอะไร แม้ว่าจะใช้เสื้อผ้าและสีสัน ที่แตกต่างกัน การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุด
นี้ก็มีหลักการคล้ายคลึงกัน 
 การออกแบบเสื้อผ้าเป็นชุด ยังมีช่ือเรียก แต่ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่มีช่ือเรียก จึงจ าต้อง
ยึดเอกลักษณ์บางอย่าง บนบรรจุภัณฑ์เป็นตัวเช่ือมโยงให้รู้ว่าเป็นชุดเดียวกัน อาจใช้สัญลักษณ์ทางการค้า 
ใช้สไตล์การออกแบบ ใช้การจัดเรียงวางรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ ในระดับเดียวกัน นอกจากนี้
รูปแบบของตัวอักษรจะต้องเป็นสไตล์เดียวกัน เป็นตัวอย่างของเทคนิคการออกแบบเป็นชุด 
 3.2 การเรียงต่อเป็นภาพ ณ จุดขาย 
 เทคนิคการออกแบบวิธีนี้ ยึดหลักในการสร้างภาพ ณ จุดขายให้เป็นภาพใหญ่ อาจจะดูเป็นภาพ  
ที่ปะติดปะต่อ หรืออาจเป็นภาพกราฟฟิกขนาดใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้รโิภคใน
ระยะทางไกล ตามรายละเอียดเรื่องสรีระในการอ่าน และประสาทสัมผัสของผู้ซื้อ ณ จุด เนื่องจากโอกาส 
ที่ตัวบรรจุภัณฑ์ และรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ จะสามารถมองเห็นในระยะเกิน 10 เมตรข้ึนไปนั้นเป็นไป
ได้ยาก ด้วยเหตุน้ีจึงต้องใช้พื้นที่บนหิ้งที่วางสินค้าน้ันจัดเป็นภาพใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจ 
 สิ่งพึงระวังในภาพที่ต่อข้ึนจากการเรียงบรรจุภัณฑ์นั้น จะต้องเป็นภาพที่สร้างความประทับใจ 
หรือกระตุ้นให้เกิดความอยากได้ของกลุ่มเป้าหมายที่อาจเคยเห็นภาพดังกล่าวจากสื่ออื่นๆ เช่น บนตัว
บรรจุภัณฑ์ที่เคยบริโภค หรือสื่อโฆษณาต่างๆ เป็นต้น การต่อเป็นภาพของบรรจุภัณฑ์นี้ยังต้องระมัดระวัง 
ข้ันตอนการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ เช่น การทับเส้น และการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์จะต้องแน่นอนมีคุณภาพดี 
เพื่อว่าภาพที่ต่อข้ึนมาจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ตามต้องการ 
 3.3 การออกแบบแสดงศิลปะท้องถ่ิน 
 เทคนิคการออกแบบวิธีนี้ มีจุดมุ่งหมายอันดับแรก คือ การส่งเสริมสินค้าที่ผลิตภายในท้องถ่ิน 
เพื่อเสนอแก่นักท่องเที่ยว ให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก ถ้าสินค้าดังกล่าวได้รับความนิยมในวงกว้าง ก็สามารถ
น าออกขาย ในตลาดที่มีขนาดใหญ่ข้ึน หรืออาจส่งขายไปยังต่างประเทศได้ ถ้าสามารถควบคุมคุณภาพ 
การผลิต และมีวัตถุดิบมากพอ พร้อมทั้งกระบวนการผลิต แบบอัตโนมัติที่สามารถวางแผนงานการผลิตได้ 
 รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ที ่ใช้สื่อความหมายเพื่อเปน็ของฝากนี้ มักจะใช้สิ่งที่รู้จักกันดีในท้องถ่ิน
นั้น เช่น รูปจระเข้ชาละวันของจังหวัดพิจิตร รถม้ าของจังหวัดล าปาง ภูมิประเทศในท้องถ่ิน เป็นต้น  
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ในบางกรณีอาจน าวัสดุที่ผลิตได้ในท้องถ่ินมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อความแปลกใหม่ นอกเหนือจาก
รายละเอียดของกราฟฟิก การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อซื้อไป เป็นของฝากจ าต้องพิจารณาถึงความสะดวก 
ในการน ากลับของผู้ซื้อ และความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ในการน าไปมอบเป็นของขวัญ ตัวอย่างของกล่อง
บรรจุอาหารทะเลอบแห้ง มีการออกแบบหูหิ้วเพื่อความสะดวกในการน ากลับ 
 3.4 การออกแบบของขวัญ 
 เทคนิคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แบบของขวัญค่อนข้างจะแตกต่างจากเทคนิคต่างๆ ที่ได้กล่าวมา 
สาเหตุเนื่องจากผู้ซื้อสินค้า ที่เป็นของขวัญไม่มีโอกาสบริโภค และหลายครั้งที่การตัดสินใจซื้อเกิดข้ึน  
ณ จุดขาย ด้วยเหตุน้ีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของขวัญที่ดีจึงมีบทบาทส าคัญมากต่อความส าเร็จของการ
ขายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลต่างๆ ดังตัวอย่างของเหล้าบรั่นดีซันโตรี่ที่ปกติเป็นสินค้าของเพศชาย 
แต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถออกแบบในรูปของขวัญ และกลุ่มเป้าหมายก็สามารถเจาะไปยังกลุ่ม
ผู้หญิงได้  
 เทคนิคต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วนี้ เป็นเทคนิคที่นิยม ใช้อย่างแพร่หลาย นอกเหนือจากเทคนิค 
การออกแบบ กราฟฟิกแล้ว ในฐานะนักออกแบบกราฟฟิกยังจ าต้องรู้ถึงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี 
ทั้งในด้าน การบรรจุ และการพิมพ์ ดังต่อไปนี้ 
 - ข้อมูลของเครื่องจักรที่จะใช้ในการบรรจุ เช่น การข้ึนรูป การบรรจุ การปิด การขนย้าย  
พร้อมวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ 
 - ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่พัฒนาข้ึนมาใหม่ หรือการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์  
ที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากๆ ผลการทดสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
ควรแจ้งไปยังนักออกแบบกราฟิกด้วย 
 - นักออกแบบกราฟฟิก ควรจะทราบถึงข้อจ ากัดของโครงสร้างที่พัฒนา โดยฝ่ายเทคโนโลยี  
เช่น ช่องปากที่เปิดของบรรจุภัณฑ์ ความเหนียวข้น ของผลิตภัณฑ์ อายุขัยของผลิตภัณฑ์อาหาร การเก็บ 
การขนส่ง เป็นต้น 
 - รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ ระบบการพิมพ์ ที่จะใช้กับวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่จะเลือกใช้จ านวนสี
ที่จะพิมพ์ได้ วิธีการเคลือบ ข้อจ ากัดใดๆ ที่เกี่ยวกับการพิมพ์เหล่าน้ีเป็นรายละเอียดที่จ าเป็นมาก ส าหรับ
การออกแบบกราฟฟิก 
 - ในกรณีที่สินค้าเดียวกันบรรจุในบรรจุภัณฑ์ต่างประเภทกัน เช่น อาหารเหลวบรรจุในขวด 
และซอง นักออกแบบกราฟฟิก มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงข้อจ ากัด ของบรรจุภัณฑ์ 
แต่ละระบบ 
 - ในการออกแบบกราฟฟิก ส าหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างประเภทกัน จะใช้เทคนิคการออกแบบ 
ที่แตกต่างกัน กุญแจส าคัญของการออกแบบ ให้สัมฤทธิผล คือ การสื่อสารระหว่างแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้นักออกแบบ กราฟฟิก สามารถใช้ความคิดริเริ่มต่างๆ สร้างสรรค์งานทางศิลปะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการออกแบบ 
 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ Printing and packaging 
 ข้ันตอนท้ายที่สุดของการบรรจุภัณฑ์คือการผลิต ซึ่งอาจจะผกผันข้ันตอนของการผลิต รูปร่าง 
ของภาชนะ หรือลักษณะของกราฟฟิกกันได้ว่า ข้ันตอนใดต้องผลิตข้ึนมาก่อน เช่น การบรรจุภัณฑ์
ประเภทรูปทรงแข็งตัว (rigid forms) อาทิ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เซลามิกส์ ต้องผลิตเป็นรูปทรงภาชนะ
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บรรจุส าเรจ็รปูมาก่อนแล้ว ค่อยสร้างลักษณะของกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ข้ึนทีหลัง หรือบรรจุภัณฑ์ที่สร้าง
ข้ึนมาจากกระดาษ ฟิล์มพลาสติก รูปอลุมิเนียมฟอยส์ แผ่นเหล็กอาบดีบุก  (tin plate) จะต้องสร้าง
ลักษณะกราฟฟิกบนแผ่นระนาบ 2 มิติ ของวัสดุให้เสร็จก่อนน ามาข้ึนรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ เป็นต้น 
แต่ไม่ว่าจะผกผันข้ันตอนอย่างใดก็ตาม การสร้างงานลักษณะกราฟฟิคบรรจุภัณฑ์เพื่อการบ่งช้ีขอ ง
เอกลักษณ์เฉพาะ ผลิตภัณฑ์จะต้องคงอยู่โดยอาศัยเทคนิคและกรรมาวิธีของการพิมพ์เข้ามาช่วย 
 ดังนั้นเมื่อกระบวนการก าหนดโครงสร้าง และการออกแบบกราฟฟิคบรรจุภัณฑ์ผ่านการลงมติ
เป็นที่ยอมรับ ระหว่างผู้ออกแบบและผู้ผลิตแลว้ จึงต้องมีกระบวนการเลอืกพิมพ์บรรจภัุณฑ์ที่เหมาะสมกนั
โครงสร้าง และความต้องการทางคุณภาพของผลงานด้วย เช่น บรรจุภัณฑ์ทรงกลม อาทิ ขวดน้ าอัดลม 
ขวดแชมพูสระผม ต้องป้องกันการหลุดลอกของสีจากความเปียกช้ืน ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมจึงต้องใช้
วิธีการพิมพ์ ซิลค์สกรีน(silk screen) โดยพิมพ์สีสันลวดลายงานกราฟฟิกลงบนผิวของบรรจุภัณฑ์โดยตรง
เพราะภาชนะบรรจุ มีผิวโค้ง เป็นต้น 
 ระบบการพิมพ์ (the printing process)  
 ระบบการ พิมพ์ที่ ใช้ในการสร้างสรรค์ตกแต่ง ลักษณะกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ในวงการ
อุตสาหกรรมทุกวันนี้น้ัน ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับหลักการพิมพ์ 4 กระบวนการใหญ่ๆ ตามลักษณะของ
การสร้างแม่พิมพ์คือ 
 1. กระบวนการพิมพ์ผิวนูน (relief printing process) ได้แก่ การพิมพ์ระบบ press letter และ
การพิมพ์ระบบ flexo. 
 2. กระบวนการพิมพ์ร่องลกึ (intaglio printing process) เช่น การพิมพ์ระบบกราเวียร์ gravure 
 3. กระบวนการพิมพ์พื้นราบ (planographic printing process) ได้แก่การพิมพ์ในระบบ
ออฟเซต 
 4. กระบวนการพิมพ์ผ่านฉากพิมพ์ (serigraphic printing process) ได้แก่ การพิมพ์ระบบซิลค์
สกรีน silk screen การพิมพ์ฉลุลาย stencil 
 การพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพรส 
 การพิมพ์โดยระบบเลตเตอร์เพรส เป็นระบบการพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุกว่า 500 ปีมาแล้ว  
โดยนักประดิษฐ์  ์ชาวเยอรมันช่ือ กูเตนเบอร์ก gurenburg เป็นผู้คิดค้นการพิมพ์โดยใช้ตัวอักษร แต่ละตัว
มาผสมกัน เป็นค าข้ึนได้คนแรก ท าให้การพิมพ์หนังสือเป็นที่แพร่หลายตั้งแต่บัดน้ันเป็นต้นมา 
 การเกิดภาพในการพิมพ์ของระบบนี้ เกิดข้ึนโดยวิธีที่กระดาษถูกกดลงบนแม่พิมพ์ ที่ได้รับการคลึง
หมึกแล้วโดยตรง การกดทับลงไปท าให้หมึกถ่ายทอดลงบนกระดาษเกิดเป็นภาพพิมพ์ข้ึน แม่พิมพ์ของ
ระบบเลตเตอร์เพรสมีลักษณะนูนสูงข้ึนมาจากพื้น คือส่วนที่เป็นภาพจะสูงข้ึนมากกว่า บริเวณที่ไม่ใช่ภาพ 
หมึกจะจับติดเฉพาะบริเวณที่เป็นภาพสูงข้ึนมานี้เท่าน้ัน แม่พิมพ์อาจเป็นตัวเรียงโลหะ หรือเป็นบล็อกทั้ง
ช้ินก็ได้ ส าหรับตัวเรียงโลหะนั้น ท าด้วยโลหะผสมของตะกั่วและดีบุกกดเป็นส่วนใหญ่ มีความสูงจากฐาน
จนถึงผิวตัวอักษร 0.918 นิ้ว ตัวอักษรที่ใช้มีขนาดแตกต่างกันทั้งความสูง และความหนา ดังที่เห็น 
ในหนังสือทั่วๆ ไป ตังเรียงโลหะนี้จะใช้เรียงได้เฉพาะข้อความที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น ส่วนพวกแผนภูมิ 
กราฟ ตาราง หรือภาพ จะต้องใช้แม่พิมพ์ที่เป็นบล็อกแทน 
 การพิมพ์ในระบบนี้ เหมาะส าหรับใช้พิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากวัสดุจ าพวกกระดาษเป็นส่วน
ใหญ่เช่น พิมพ์บนกล่องกระดาษแข็งแบบพับ ถุงกระดาษ ซองกระดาษ หรือพิมพ์เป็นแบบตราฉลาก
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ส าหรับ ปิดผนึกบน บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น แต่ข้อเสียของคุณภาพการพิมพ์ก็มีอยู่  เช่น ท าให้เกิดรอยดุนนูน
ข้ึนด้านหลังของกระดาษ ขอบภาพและตัวอักษรไม่เรียบ เนื่องจากกระดาษและแม่พิมพ์โลหะถูกกดอัดให้
สัมผัส และดึงกระดาษออกมาโดยตรง อีกทั้งแม่พิมพ์ท าด้วยโลหะแข็ง อาจท าให้เกิดการทะลุฉีกขาดจาก
การกดอัดพิมพ์ได้ 
 การพิมพ์ระบบเฟลกโซ 
 หลักการพิมพ์ระบบ flexo นั้น แม่พิมพ์ท าด้วยยางบริเวณที่เกิดภาพ จะนูนสูงข้ึนมาจากพื้น
เช่นเดียวกับ แม่พิมพ์ในระบบเลตเตอร์เพรส การท าแม่พิมพ์จะต้องท าแม่พิมพ์บนสังกะสีก่อนแล้วจึงเอา 
bakelite ไปทาบนแผ่นสังกะสีที่กัดกรดเป็นแม่พิมพ์เมื่อถ่ายแบบมาแล้วน าแผ่นยางไปอัดบน bakelite  
จึงจะได้แม่พิมพ์ยางออกมา กรรมวิธีก็คล้ายคลึงกับการตรายางที่ใช้ปั้มในส านักงานทั่วไป แม่พิมพ์ยาง  
ที่ได้เรียกว่า polymer plate ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์มีความเหมาะสมในการใช้งาน เพราะทนทานรับหมึก
ได้ดี 
 ระบบการพิมพ์จะมีลูกกลิ้งยางจุ่มอยู่ในอ่างหมึก ลูกกลิ้งจะพาหมึกมาติดที่ลูกกลิ้ งเหล็ก ลูกกลิ้ง
เหล็กนี้จะถ่ายทอดหมึกไปให้ลูกกลิ้งอีกลูก ที่จะถ่ายทอดหมึกให้แม่พิมพ์ยางแล้วค่อย ถ่ายทอดลงบนผิว 
ของวัตถุ โดยมีลูกกลิ้งเหล็กอีกอันติดอยู่ 
 บรรจุภัณฑ์ที่ท าด้วยระบบเฟลกโซก็ได้แก่ กล่องกระดาษลูกฟูก ถุงกระดาษ ถุงปูนซีเมนต์ ถุงใส่
ปุ๋ย ถุงพลาสติกใหญ่ๆ กล่องนม UHT เป็นต้น 
 การพิมพ์ระบบกราเวียร์ 
 การเวียร์เป็นกรรมวิธีการพิมพ์แบบแม่พิมพ์ร่องลึก intaglio ซึ่งส่วนที่เป็นภาพ หรือลายเส้น 
ที่พิมพ์ จะถูกกัดเจาะ เป็นบ่อเล็กๆ จ านวนนับลา้นบ่อเรียกว่า เซลล์ ซึ่งขังหมึกส าหรบัที่จะพิมพ์ลงบนวัสดุ
อะไรก็ตาม ส่วนบริเวณที่ไม่ใช่ภาพจะเป็นผิวเรยีบและอยู่สงูกว่าบ่อหมึก บ่อหมกึแต่ละบ่อแยกออกจากกัน
โดยผนัง ที่เรียกว่า cell wall หรือ land บ่อเล็กๆ นี้ขังหมึกไว้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันแล้วแต่ขนาดของบ่อ
ปริมาณหมึก ถ้ามากก็จะท าให้สเีข้มมากกว่าบ่อที่มีหมกึน้อยกว่า ท าให้สามารถพิมพ์ภาพที่มีโทนต่อเนื่องได้ 
 แม่พิมพ์กราเวียร์นี้ท ามาจากเหล็กรูปทรงกระบอก ซึ่งมีผิ วชุบด้วยทองแดง และบ่อหมึกเล็กๆ  
ก็จะถูกกัดลงในช้ันของทองแดงนี้ หรือแม่พิมพ์อาจน ามาเป็นแผ่น แล้วน ามาหุ้มรอบลูกกลิ้งเหล็กอีก
ช้ันหนึ่ง 
 หลักการพิมพ์กราเวียร์ แม่พิมพ์ที่ถูกกัดเป็นภาพแล้ว จะหมุนอยู่ในอ่างหมึกเหลวเหมือนกับการ
พิมพ์แบบเฟลกโซ หมึกจะเกาะอยู่ในบ่อหมึกที่กัดไว้และจะมีมีดปาดหมึก (doctor blade) เป็นเหล็ก
สปริงยาวๆ กดแนบ สนิทอยู่กับผิวของแม่พิมพ์ท าหน้าที่ปาดหมึกออกจากผิว หมึกก็จะติดอยู่กับเฉพาะ 
ในบ่อหมึก เมื่อผ่านวัสดุแผ่นเรียบเข้าไปจะมีลูกกลิ้งเหล็กท าหน้าที่กด ( impression) วัสดุติดกับแม่พิมพ์ 
หมึกเหลวเมื่อรับแรงอัดก็จะถ่ายทอดหมึก (transfer) จากแม่พิมพ์ลงบนผิวของวัตถุเป็นลายเส้น  
ทางกราฟฟิกออกมา 
 การพิมพ์ระบบกราเวียร์ด เป็นระบบการพิมพ์ที่สามารถผลิตภาพลายเส้น (line work) และภาพ
ฮาล์ฟโตน (half tone) ได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว อีกทั้งยังพิมพ์บนผิววัตถุต่างๆ ได้อีกหลายประเภท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจภัุณฑ์ที่ท าจากวัสดุจ าพวกพลาสติกและอลมูิเนียมฟอยส ์ระบบการพิมพใ์นระบบนี้
จึงเป็นที่นิยมใช้ ในการบรรจุภัณฑ์เป็นจ านวนมาก เพราะคุณภาพการพิมพ์ทัดเทียมกับระบบออฟเซท  
ได้เช่นกัน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้การพิมพ์ระบบกราเวียร์นี้ ได้แก่ 
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 - กล่องกระดาษพับ 
 - ห่อของที่ยืดหยุ่นได ้
 - กระดาษห่อของขวัญ 
 - กระดาษห่อของ 
 - ฉลาก ตรา ทั้งแผ่นและม้วน 
 ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษอื่น ๆ 
 - สิ่งพิมพ์พิเศษ ก้นกรองบุหรี่ กระป๋องโลหะ เป็นต้น 
 การพิมพ์ระบบออฟเซท 
 การพิมพ์ด้วยระบบออฟเซทเป็นที่แพร่หลายนิยมใช้กันทั่วโลก จะสังเกตได้ว่าในปัจจุบัน ระบบนี้
มีส่วนผูกพันกับชีวิตประจ าวันจนแยกไม่ออกไม่ว่าหนังสือพิมพ์ หนังสือต ารา นวนิยาย วารสารรายสัปดาห์ 
รายเดือน โปสเตอร์ แผ่นพับหรือโบรชัวร์ ทุกรายการนี้พิมพ์ด้วยระบบออฟเซททั้งสิ้น หรืออาจจะกล่าวได้
ว่าการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซทมีบทบาทเข้ามาแทนที่ระบบเลต เตอร์เฟรสที่ล้าหลังไป งานออฟเซท
สามารถให้คุณค่าของงานพิมพ์ได้สูงเนื่องจากมีการผสมผสานของเม็ด สกรีนได้อย่างละเอียดหลักการพิมพ์ 
ในระบบนี้ มีความแตกต่างจากการพิมพ์ระบบเลตเตอร์เฟรสโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ 
 1. แม่พิมพ์เป็นแบบผิงระนาบแทนที่จะเป็นตัวนูน  
 2. แม่พิมพ์จะรับหมกึ แล้วถ่ายทอดภาพไปยังตัวกลาง คือผ้ายางแบลงเกตแล้วจึงลงไปบน
กระดาษ ไม่ใช่เป็นการสมัผสัโดยตรงเหมือนระบบเลตเตอรเ์ฟรส 
 3. การที่แม่พิมพ์เป็นแบบผวิระนาบ ท าให้ส่วนที่เป็นภาพที่ต้องรับหมึก และส่วนที่ไม่ใช่ภาพ ที่จะ
รับหมึกไม่ได้ อยู่ในระดับเดียวกัน จึงต้องหาวิธีที่จะท าให้ส่วนที่เป็นภาพเท่านั้นที่จะรับหมึก และถ่ายทอด
ไปยังแบลงเกต ซึ่งท าได้โดยการน าน้ ามาเคลือบผิวส่วนที่ไม่ใช่ภาพ แล้วปล่อยให้ส่วนที่เป็นภาพ (ซึ่งไม่รับ
น้ าหมึก) รับหมึก ดังนั้นระบบออฟเซทจึงมีน้ าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
 การพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน 
 การพิมพ์ซิลค์สกรนี ก็คือการน าผ้าไหม (silk) ที่ผลิตข้ึนมาเพื่อการพิมพ์นี้โดยเฉพาะน ามาขึงให้ตึง 
กับขอบไม้หรือกรอบโลหะ แล้วสร้างภาพข้ึนบนผ้าไหมซึ่งมีสภาพเป็นฉากพิมพ์ (screen) ปิดกันในส่วนที่
ไม่ต้องการให้เกิดเป็นภาพทึบตัน และปล่อยให้ส่วนที่ต้องการให้เป็นภาพโปร่งไว้ การพิมพ์ปิดกั้นผ้าไหมนี้ 
มีหลายวิธีการ เช่น ระบายด้วยสีน้ ามัน แซลแลค ฟิล์ม ตลอดจนถึงการใช้น้ าบาวาว แสงปิดกั้น และเมื่อ
น าแผ่นฟิล์มไปวางทาบลงบนสิ่งที่จะพิมพ์ทั้งรูปทรง 3 มิติ หรือแผ่นเรียนที่มีพื้นผิวไม่ขรุขระมาก เช่น 
กระดาษ ผ้า แก้ว พลาสติก โลหะ ไม้ ฯลฯ แล้วหยอดสีลงบนแม่พิมพ์ใช้ยางปาด (squeegee) ที่มีผิวหน้า
ตัดเรียบ ปาดดันสีให้ผ่านแม่พิมพ์ทะลุออกไปติดบนพื้นรองรับ ซึ่งก็จะได้ภาพพิมพ์ตามที่ต้องการ 
 การพิมพ์ด้วยระบบซิลค์สกรนีน้ี มีบทบาทกับภาชนะบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีเดียว 
ที่จะพิมพ์บนวัสดุหรือภาชนะผิวโค้ง เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะที่ผ่านการข้ึนรูปแล้ว 
 จากการพิมพ์ระบบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่ามีเทคนิกและระบบการพิมพ์ที่น ามาใช้ พิมพ์
บนบรรจุภัณฑ์ มากมายหลายกรรมวิธี และมิใช่ว่าจะมีแต่กรรมวิธีที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น ระบบการพิมพ์ 
ในปัจจุบัน นับว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก ระบบการพิมพ์ต่างๆ ถูกคิดค้นมามากมาย แต่ถึงอย่างไร 
ก็เป็นการแตกยอดออกไปในกระบวนการพิมพ์ 4 ประการ หรือการประสานกันในเทคนิคกรรมวิธีที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น เช่น การพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ค เป็นการพิมพ์ด้วยการยิงหมึกออกมาเป็นจุดประกอบเป็น
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ตัวอักษร และข้อความต่อเนื่องบน บรรจุภัณฑ์ก็พัฒนาข้ึนมาแทนการพมิพ์แบบ stencil และ silk screen 
การพิมพ์ระบบแพด (pad transfer printing) ก็เป็นการประสานหลกัการระหว่างการพิมพ์ระบบออฟเซท 
ซิลค์สกรีนและเฟลกโซ เพื่อให้พิมพ์บนวัตถุที่มี 
 
 



 

บทที่ 3  
ผลการด าเนนิงาน 

 
3.1 เน้ือหาสาระและขั้นตอนการด าเนินการ 

สมาชิกสหกรณ์ในคาบสมุทรสทิงพระ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากัด  สหกรณ์
การเกษตรกระแสสนิธ์ุ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จ ากัด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
(ท านา) เป็นหลัก ในปีการผลิต 2558/59 สมาชิกสหกรณ์ ได้รับผลกระทบผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาด 
จ านวนมาก และประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ า ท าให้สมาชิกสหกรณ์ต้องรับภาระการขาดทุน 
รายได้ต่อครัวเรือนลดลง สหกรณ์จึงตระหนักถึงความเดือนร้อนของสมาชิก จึงสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ
ส ินเช ื่อเพ ื่อรวบรวมข ้าวและสร ้างม ูลค ่าเพ ิ่มโดยสถาบ ันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 เพื่อท าให้สมาชิก
สามารถขายข้าวเปลือกได้ราคาสูงข้ึน และน าข้าวเปลือกที่รวบรวมได้ไปแปรรูปเป็นข้าวสาร เป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มอีกทางหนึ่ง ในการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสงขลา ภายใต้
โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 เริ่มตั้งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มีการ ข้ันตอนในการด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติของโครงการฯ ดังนี้ 

3.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสงขลารับทราบโครงการฯ และแจ้ง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมู ลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  
ปีการผลิต 2558/59 

3.1.2 ประสานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แนะน าการเตรียมความพร้อมสถาบันเกษตรกร  
ที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ต้องท าแผนรวบรวมข้าวเปลือก (แผนซื้อ - ขายข้าวเปลือก) 
ปีการผลิต 2558/59 ตามศักยภาพและปริมาณที่จะด าเนินการได ้

3.1.3 แจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด 

3.1.4 จัดประชุมช้ีแจงโครงการฯ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
3.1.5 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการด าเนินโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง

มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติ 
3.1.6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อตรวจสอบเอกสารและ

คุณสมบัติและสถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ในเบื้องต้น 
3.1.7 สถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นเอกสารไดท้ี่ ธ.ก.ส. สาขา 

และ ธ.ก.ส. สาขา จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ 
ระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3.1.8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตร ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาเงินกู้ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ยื่นค าขอกู้กับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และติดตามผลการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
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3.1.9 ธ.ก.ส. จะเป็นผู้อนุมัตเิงินกู้ โดยใช้ความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ 
ประกอบการพจิารณา เมื่อ ธ.ก.ส. อนุมัติแล้ว จะโอนเงินกูเ้ข้าบัญชีของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ  

3.1.10 สถาบันเกษตรกรด าเนินการธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและการแปรรูปข้าวสาร 
3.1.11 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานและติดตาม/ประเมินผล/สรุปผลโครงการฯ  

ให้กรมสง่เสรมิสหกรณ์ทราบ 
3.2 ส่วนของงานท่ีผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ โดยมีสัดส่วนของผลงานร้อยละ 80 

การรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ผู้จัดท าผลงานได้ด าเนินการโดยมี
รายละเอียดแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

3.2.1 ผู้จัดท าผลงาน ศึกษาหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีปฏิบัติของโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2558/59 อย่างละเอียดถ่ีถ้วน หลังจากนั้นจัดท าบันทึก
ข้อความถึงสหกรณ์จังหวัดสงขลา เพื่อลงนามแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้สหกรณ์การเกษตรในเขต
พื้นที่ที่มีการปลูกข้าว ได้แก่ อ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธ์ุ อ าเภอสทิงพระ และอ าเภอสิงหนคร 
รับทราบโครงการฯ พร้อมจัดท าบันทึกข้อความให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์
โครงการฯ อีกทางหนึ่ง 

3.2.2 ด าเนินการจัดท าหนังสือพร้อมส่งแบบส ารวจแผนการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 
2558/59 (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ภายใต้โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
สถาบันเกษตรกร ตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด ให้สหกรณ์ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 
คือ สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากัด สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตร  
สิงหนคร จ ากัด เพื่อจัดท าแผนรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อขาย และรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงแบบส ารวจแผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/59 (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) 
 ภายใตโ้ครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมลูค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 
 
ท่ี 

 
ชื่อสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร 

โรงสี แผน
รวบรวมเพื่อ

จ าหน่าย 
(ตัน) 

แผน
รวบรวม
เพ่ือแปร
รูป (ตัน) 

รวม
ปริมาณ 
รวบรวม 

(ตัน) 

ประสงค์ขอ
กู้เงิน ธ.ก.ส. 
(ล้านบาท) 

มี ตัน/
วัน 

1 xxxx / / xx xx xx xx 
2 xxxx / / xx xx xx xx 
3 xxxx / / xx xx xx xx 

รวมท้ังสิ้น   xx xx xx xx 
ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2559) 

จากตารางที่ 1 แสดงแบบส ารวจแผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/59 
(สหกรณ์/กลุ่มเกษตร) ภายใต้โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 
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ข้อมูลในตารางประกอบด้วย ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตร โรงสี  และก าลังการผลิต แผนรวบรวม 
เพื่อจ าหน่าย (หน่วยเป็นตัน) แผนรวบรวมเพื่อแปรรปู (หน่วยเป็นตัน) ผลรวมปริมาณรวบรวม (หน่วยเป็น
ตัน) และสหกรณ์มีความประสงค์ขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส.จ านวนเท่าไร นอกจากนี้ ได้ประสานสหกรณ์ 
ที่เข้าประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ เข้าไปแ นะน า
สหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดท าแผนรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อขาย และแผนรวบรวมเพื่อแปรรูป  
ตามแบบส ารวจที่กรมฯ ก าหนด โดยค านึงถึงศักยภาพและปริมาณที่สหกรณ์จะด าเนินการได้ โดยให้
สหกรณ์เปรียบเทียบผลการรวบรวมข้าวเปลือกจากปีก่อนเป็นฐานในการวางแผนการรวบรวม รวมถึง
ก าลังการผลิตของเครื่องสีข้าวที่สหกรณ์มีโรงสีเป็นของตนเอง เมื่อสหกรณ์รายงานแผนการรวบรวมส่งให้
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาทราบแล้ว ผู้จัดท าผลงาน ได้บันทึกข้อมูล รายงานแผนการรวบรวม
ข้าวเปลือกเพื่อขาย และเพื่อแปรรูป เข้าระบบข้อมูลการผลิตพืชของสถาบันเกษตรกร ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์  
 3.2.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งแนวทางการด าเนินโครงการฯ และส่งส าเนาค าสั่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว ระดับจังหวัด  
และอ านาจหน้าที่ พร้อมรายช่ือสหกรณ์ที่แจง้ความประสงค์เข้ารว่มโครงการฯ ให้จังหวัดด าเนินการตามวิธี
ปฏิบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการฯ นั้น ผู้จัดท าผลงาน ได้ด าเนินการจัดท าบันทึก ข้อความถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือเพื่อแจ้งเวียนค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว ระดับจังหวัดให้คณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องทราบ ประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สงขลา เกษตรจังหวัดสงขลา และผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดสงขลา และด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนค าสั่งฯ ดังกล่าว ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 

ที่รับผิดชอบสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบ 

 3.2.4 ผู้จัดท าผลงานได้ท าความเข้าใจโครงการฯ คู่มือการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการ
จัดท าบันทึกข้อความถึงผู้ราชการจังหวัดสงขลา เพื่อจัดส่งคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ แนวทางการด าเนิน
โครงการฯ และรายช่ือสหกรณ์ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมค าแนะน ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการ
ผลิต 2558/59 ให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ถือปฏิบัติ และจัดท าบันทึกข้อความแจ้งให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบทราบ เพื่อแนะน า ส่งเสริม สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติตามคู่มือ
ปฏิบัติงานโครงการฯ แนวทางการด าเนินโครงการฯ และค าแนะน ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 
และจัดท าหนังสือถึงสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งส าเนาโครงการฯ แนวทางการด าเนินโครงการฯ 
และรายช่ือสหกรณ์ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้สหกรณ์ทราบ เพื่อจะได้ศึกษาข้อมูล  
วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ได้อย่างถูกต้อง 
 3.2.5 เมื่อกองแผนงาน ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ ผู้จัดท าผลงาน ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงาน  
(Action Plan) ให้สอดคล้องกับแผนที่กองแผนก าหนด เสนอผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา  
การบริหารการจัดการสหกรณ์ และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จากนั้นเสนอให้
สหกรณ์จังหวัดสงขลาลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประกอบด้วย กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตาม  
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ตรวจเยี่ยม และแนะน า สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายการประชุมและฝึกอบรม
จากนั้น ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความถึงผู้ ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อจัดท าหนังสือเชิญประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการ
ผลิต 2558/59 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และจัดท าหนังสือเชิญประชุมไปยังสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการฯ จัดท าบันทึกข้อความถึงผูอ้ านวยการกลุ่มสง่เสรมิสหกรณ์ที่รบัผิดชอบ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด เพื่อซักซ้อม ท าความเข้าใจ วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ เอกสารหลักฐานต่างๆ  
ในการขออนุมัติสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. และน าผลการอนุมัติสินเช่ือเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
โครงการฯ พิจารณาจดัท าหนังสอืถึงสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอใช้สถานที่ และท าหนังสือเชิญสหกรณ์
การเกษตรในคาบสมุทรสทิงพระ ให้เข้าร่วมประชุมเช่ือมโยงสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวของจังหวัด
สงขลา ณ ส านักงานสหกรณ์ 
 3.2.6 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว และสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร ระดับจงัหวัด ผู้จัดท าผลงาน ได้ด าเนินการจองห้องประชุม จัดเตรียมระเบยีบ
วาระการประชุม ประสานงานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ สหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่
รับผิดชอบให้เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด จดบันทึกรายงานการประชุม ช้ีแจง
หลักเกณฑ์โครงการฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณาให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ ยื่นค าขอกู้
ต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และติดตามผลการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาให้แก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ถอดเทป
บันทึกเสียงการประชุม พิมพ์รายงานการประชุมเสนอประธานในที่ประชุมลงนามตรวจสอบรายงาน  
การประชุม และท าหนังสือถึงคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ พร้อมส่งส าเนารายงานการประชุม  
ที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ แก้ไขรายงานการประชุมภายในก าหนด  
ซึ่งการจัดประชุมในแต่ละครั้ง ได้ประสานงานขอข้อมูลรายละเอียดจาก นางสาวบวรลักษณ์ มาศปัน 
เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา และนางรุจิรา อารยะญาณ 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระการประชุม นอกจากนี้ มีการจัดประชุมเช่ือมโยงสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาด
ข้าวของจังหวัด ณ ที่ท าการสหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด พร้อมจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
บันทึกเทปการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อย 
 3.2.7 เมื่อมติที่ประชุมให้มีการติดตามการด าเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่โครงการฯ 
ก าหนด ผู้จัดท าผลงาน จึงได้ร่วมกับกลุม่สง่เสริมสหกรณ์ที่รับผดิชอบสหกรณ์ ลงพื้นที่ ณ ส านักงานสหกรณ์
ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแนะน า ส่งเสริม สหกรณ์ในการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อขาย และเพื่อแปรรูปเป็น
ข้าวสาร พร้อมบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ เช่น ภาพการรวบรวมข้าวเปลือกในแต่ละสหกรณ์ ภาพการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นต้น บันทึกลงแผ่น CD และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเป็นรายไตรมาส  
 3.2.8 เมื่อสมาชิกสหกรณ์เริ่มฤดูการรวบรวมข้าวเปลือก สหกรณ์มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน 
ปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก มูลค่าที่จ าหน่ายได้ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ทราบทุกวัน
พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ ซึ่งผู้จัดท าผลงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ ลงพื้นที่ไปติดตาม
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ผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการรวบรวม
ข้าวเปลือก และผู้จัดท าผลงานได้ ด าเนินการสรุปผลโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2558/59 ทั้งรวบรวมเพื่อจ าหน่ายและรวบรวมเพื่อแปรรูป ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ทราบ ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ  

ในการด าเนินการตามโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  
ปีการผลติ 2558/59 ผู้เสนอผลงาน ได้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ ดังกล่าว ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก าหนด และได้แนะน าใหส้ถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ด าเนินการบันทึกบัญชีโครงการฯ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามค าแนะน ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59  

ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินโครงการฯ พบว่า 
 1. ด้านการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่าย 

 1.1 สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกแล้ว ไม่มียุ้งฉางเก็บข้าวเปลือก และไม่มีโรงสีข้าวเป็นของ 
ตนเอง ต้องพึ่งพาโรงสีเอกชนภายนอกรับซื้อข้าวเปลือก ท าให้สหกรณ์รับภาระต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มข้ึน 

 1.2 โรงสีข้าวเอกชน ไม่มารับซื้อข้าวเปลือกตามที่สหกรณ์ก าหนด เนื่องจากผลผลิตออกน้อย 
และโรงสีข้าวที่รับซื้อข้าวสารอยู่ต่างจังหวัด ท าให้เสียเวลาในการเดินทาง ท าให้ข้าวเปลือกเน่าเสียหาย
บางส่วน 

 1.3 สถาบันเกษตรกร ได้รับสินเช่ือจากโครงการฯ ไม่ทันต่อความต้องการใช้เงิน เนื่องจาก 
ล่วงเลยระยะเวลาการเก็บเกี่ยว หรือ ฤดูการผลิต ซึ่ งภาคใต้เริ่มปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 
เดือนตุลาคม – มีนาคม ของทุกปี 
 2. ด้านการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสาร 

2.1 สหกรณ์มีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก แต่เกิดปัญหาเครื่องจักรช ารุดเสียหายบ่อยครั้ง ก าลัง  
การผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  

2.2 ไม่มีตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอน เพราะข้าวที่น ามาแปรรูปเป็นข้าวพันพื้นเมือง เช่น  
ข้าวอ้ายเฉ้ียง ข้าวสังหยดข์ ข้าวขาว กข 70 ซึ่งข้าวพันธ์ุดังกล่าว เป็นที่ต้องการในตลาดเล็ก ไม่สามารถ
น าไปจ าหน่ายในตลาดกลางหรือตลาดขนาดใหญ่ได้ สหกรณ์ต้องจัดหาแหล่งจ าหน่ายข้าวสารเอง  

ผู้น าเสนอผลงาน จึงน าแนวคิดด้านการตลาดการขนส่งโลจิตติกส์ และการเช่ือมโยงเครือข่าย 
มาประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหา โดยแนะน าให้สหกรณ์ด าเนินการ ด้านการขนส่ง ให้สหกรณ์ติดต่อโรงสี
ข้าวชุมชน และโรงสีข้าวจังหวัดใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ด้านการตลาด ให้สหกรณ์ หาตลาด
รองรับก่อนการปลูกข้าว เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สหกรณ์อื่นๆ โดยให้สหกรณ์รวมตัวกัน  
เพื่อเช่ือมโยงตลาดข้าวสารระหว่างกัน แนะน าให้สหกรณ์สร้างตราสินค้าเป็นของตนเอง เน้นการ
ประชาสัมพันธ์ข้าวเพื่อสุขภาพและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เป็นต้น  
3.3 ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ)  
  3.3.1 เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดสงขลาได้ประชาสัมพันธ์โครงการสินเช่ือ
เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมลูค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ได้รับทราบโครงการ และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า จังหวัดสงขลา มีสหกรณ์สมัครใจ
เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 3 สถาบันเกษตรกร คือ สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากัด สหกรณ์การเกษตร 
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กระแสสินธ์ุ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จ ากัด ซึ่งสหกรณ์มีแผนการรวบรวมข้าวเปลือก 
เพื่อจ าหน่ายและรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  แสดงแผนการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2558/59 จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการสินเช่ือ 
  เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 

 
ท่ี 

 
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

โรงสี 
แผนรวบรวม
เพ่ือจ าหน่าย 

(ตัน) 

แผน
รวบรวม

เพ่ือแปรรูป 
(ตัน) 

รวม
ปริมาณ 
รวบรวม 

(ตัน) 

ประสงค์ขอกู้
เงิน ธ.ก.ส. 
(ล้านบาท) 

มี 
ตัน/
วัน 

1 สหกรณ์การเกษตรระโนด 
จ ากัด 

- - 3,000 - 3,000 20 

2 สหกรณ์การเกษตรกระแส-
สินธ์ุ จ ากัด 

- - 100 - 100 5 

3 สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร 
จ ากัด 

/ 3 - 100 100 10 

รวมท้ังสิ้น  3 3,100 100 3,200 35 
ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (2559) 
 จังหวัดสงขลา มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ ยื่นความประสงค์ขอกู้ เงินจากธนาคาร  
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในพื้นที่ที่สหกรณ์ตั้งอยู่ จ านวน 3 สหกรณ์ ได้รับอนุมัติสินเช่ือ
จ านวน 3 สหกรณ์ วงเงินที่ธนาคารฯ อนุมัติ จ านวน 32.5 ล้านบาท (สามสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายเงินกู้ทั้งสิ้น จ านวน 23.80 ล้านบาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) คงเหลือส่งคืนธนาคาร  
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลาทั้งสิ้น จ านวน 8.70 (แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง 
               มูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร 

ท่ี ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
วงเงินท่ี

ได้รับอนุมัติ 
(ล้านบาท) 

อนุมัติ 
เมื่อวันท่ี 

เบิกรับเงิน 
(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
ส่งคืน ธ.ก.ส. 
(ล้านบาท) 

1 สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากัด 12 17 มี.ค.59 7.80 4.20 
2 สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด 16 18 ก.พ.59 16 - 
3 สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จ ากัด 4.5 17 พ.ค.59 - 4.5 

รวมท้ังสิ้น 32.5  23.80 8.70 
ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (2559) 

เมื่อสิ้นสุดโครงการ (30 กันยายน 2559) สหกรณ์ทั้งหมดสามารถส่งช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
ให้แก่ ธ.ก.ส.สาขาที่ได้สหกรณ์ได้รับสินเช่ือภายในก าหนด 
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ผลการด าเนินโครงการ ผู้เสนอผลงาน ได้ด าเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2559 แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  
 1. จัดประชุมและฝึกอบรม ประกอบด้วย  

1.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ จ านวน 3 ครั้ง 
1.2 จัดประชุมเช่ือมโยงสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวของจังหวัด จ านวน 1 ครั้ง 

 2. ติดตาม ตรวจเยี่ยม และแนะน าสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เสนอผลงาน ได้ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม เพื่อจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ซึ่งได้มีการ
จัดประชุม จ านวน 3 ครั้ง และสามารถจัดประชุมเช่ือมโยงสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวของจังหวัด 
จ านวน 1 ครั้ง ณ ส านักงานสหกรณ์ และลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์จ านวน 3 สหกรณ์ 
บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ เช่น ภาพการรวบรวมข้าวเปลือกในแต่ละสหกรณ์ ภาพการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เป็นต้น บันทึกลงแผ่น CD และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเป็นรายไตรมาส จ านวน 4 ครั้ง และติดตามผลการรวบรวมข้าวเปลือกของ
สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบทุกวัน
พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ด าเนินการสรุปผลโครงการ
สินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2558/59 ทั้งรวบรวมเพื่อจ าหน่ายและ
รวบรวมเพื่อแปรรูป ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วัน รายละเอียด ดังนี้ 
 1. จัดประชมุคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมขา้วและสรา้งมลูค่าเพ่ิม  
โดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด จ านวน 3 ครั้ง 

1.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 จัดประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สงขลา มีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน จากคณะอนุกรรมการทั้งหมด 8 คน และมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยสหกรณ์จังหวัดสงขลา ในฐานะอนุกรรมการและ
เลขานุการ ได้มอบหมาย ให้ผู้เสนอผลงาน และนายประวัติ แดงบรรจง นักวิชาการสหกรณ์ช านาญพิเศษ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ช้ีแจงค าสั่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1037/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อ
รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2558  
และอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบรหิารโครงการฯ และช้ีแจงมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรและรักษา
เสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 ภายใต้โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
สถาบันเกษตรกร ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ เอกสารที่ใช้ในการขอกู้/พิจารณาเงินกู้โครงการฯ ที่ต้องเตรยีมเสนอต่อ 
ธ.ก.ส. พร้อมนี้ผู้เสนอผลงาน ได้รับมอบหมายให้ช้ีแจงข้ันตอน วิธีปฏิบัติ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2558/59 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้สหกรณ์และ
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ทราบ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร นางสาวบวรลักษณ์  มาศปัน อนุกรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ว่าจังหวัดสงขลา มีสหกรณ์เข้าร่วมฯ โครงการฯ ปีการผลิต 2558/59 จ านวน 3 
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สหกรณ์ ได้อนุมัติสินเช่ือแล้วจ านวน 2 สหกรณ์ วงเงินสินเช่ือที่อนุมัติ 28 ล้านบาท ประกอบด้วย สหกรณ์
การเกษตรระโนด จ ากัด จ านวน 12 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด จ านวน 16 ล้าน
บาท ส่วนอีก 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จ ากัด อยู่ระหว่างส่งเอกสารหลั กฐานยื่นขอกู้
สินเช่ือต่อ ธ.ก.ส. ซึ่งมติที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานการอนุมัติสินเช่ือให้แก่สถาบันเกษตรกร  
ที่เข้าร่วมโครงการฯ และพิจารณาอนุมตัิเพิ่มเติมในหลักการในสหกรณ์การเกษตรสงิหนคร จ ากัด และหากมี
สถาบันเกษตรกรใดประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม ให้เร่งด าเนินการยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอกู้จาก 
ธ.ก.ส. สาขาต่อไป 

1.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จัดประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสงขลา มีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน จากคณะอนุกรรมการทั้งหมด 8 คน  
และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 13 คน รวมทั้งสิน้ 20 คน สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
21 มีนาคม 2559 ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแก้ไข
รายงานการประชุม ปรากฏว่า นางสาวบวรลักษณ์ มาศปัน เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมในวาระที่ 3.4 ซึ่งไม่เป็นสาระส าคัญ คณะอนุกรรมการฯ  
จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2559 ในวาระติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการ เสนอรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลือก
ให้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ทราบ ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 4  แสดงแบบรายงานปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกและแปรรูปข้าวสารของสหกรณ์ ในจังหวัดสงขลา ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559  
 

วงเงินทีไ่ดร้ับอนุมัติ

(ลา้นบาท) ปริมาณ (ตนั)  จ านวน (บาท) ปริมาณ (ตนั) จ านวน (บาท) ปริมาณ (ตนั) จ านวน (บาท) 
1 สกก.กระแสสินธุ์ จก. 16 ข้าวขาว กข. 2,130 16,000,000.00    60 432,155.00      60 432,692.00      2.82    1.15       537.00         
2 สกก.ระโนด จก. 12 ข้าวขาว 3,000 12,000,000.00    261.93 1,808,336.00    261.93 1,886,913.00    8.73    5.01       78,577.00     

ข้าวหอมปทุม 853.73 6,352,863.50    853.73 6,438,253.50    28.46  16.32     85,390.00     
3 สกก.สิงหนคร จก. 4.5 - 100 4,500,000.00      - - - - - -

32.5 5,230 32,500,000.00 1,175.66 8,593,354.50 1,175.66 8,757,858.50 40.01 22.48    164,504.00 
 

*หมายเหตธุ.ก.ส. อนุมติัวงเงิน จ านวน 5 ล้านบาท ให้สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จ ากดั เมือ่วนัที ่13 พ.ค.59
ร้อยละแต่ละสหกรณ์ ค านวณจาก ((ผลการรวบรวมปริมาณของแต่ละสหกรณ์X 100/ปริมาณตามแผนของแต่ละสหกรณ์ต้ังไว)้)
ร้อยละเทียบกบัแผนทัง้หมด ค านวณจาก ((ผลการรวบรวม (ปริมาณ)ทัง้หมด X 100/ผลรวมปริมาณแผนการรวบรวมทัง้หมด))

รวมทัง้สิน้

แผนการรวบรวม ผลการรวบรวม ผลการจ าหน่าย 

ปริมาณรวบรวมข้าวเปลอืกเพ่ือขาย

ที่ ชื่อสหกรณ์ ชนิดของข้าว

แบบรายงานปริมาณการรวบรวมข้าวเปลอืกและแปรรูปข้าวสารของสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที ่25 พฤษภาคม 2559

ร้อยละ
แตล่ะ

สหกรณ์

สว่นตา่งจากการ
จ าหน่าย (บาท)

ร้อยละ
เทยีบกับ

แผนทัง้หมด

 
ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (2559) 
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จากตารางที่ 4 ข้างต้น แสดงรายงานปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกและแปรรูปข้าวสาร 
ของสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ของสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง สหกรณ์ได้ยื่นเอกสารขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส.สาขา ในพื้นที่ 
เพื่อให้สหกรณ์น าไปด าเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่าย และรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป  
ในฤดูการผลิต ปี 2558/59 ตามโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  
ปีการผลิต 2558/59 ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง ได้รับอนุมัติสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว วงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ จ านวน 32.5 ล้านบาท ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด จ านวน 16 ล้านบาท, 
สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากัด จ านวน 12 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จ ากัด จ านวน 4.5 
ล้านบาท ชนิดข้าวที่รวบรวม ได้แก่ ข้าวขาว กข.ข้าวขาว และข้าวหอมประทุม แผนการรวบรวมข้าวเปลือก
ทั้ง 3 สหกรณ์ จ านวน 5,230 ตัน มูลค่าทั้งสิ้นจ านวน 32.5 ล้านบาท ผลการรวบรวมทั้งสิ้น 1,175.66 ตัน 
มูลค่า 8,593,354.50 บาท ผลการจ าหน่าย จ านวน 1,175.66 ตัน มูลค่า 8,757,858.50 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนการรวบรวมทั้งหมด พบว่า สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกได้ร้อยละ 22.48  และมีส่วนต่างจากการจ าหน่าย
จ านวน 164,504 บาท 

จากข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่ายและแปรรูป  
ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากราคารับซื้อข้าวเปลือกในตลาดมีความผันผวน และสหกรณ์ไม่มีตลาด
รับซื้อข้าวเปลอืกทีแ่น่นอน เพราะไม่มโีรงสข้ีาวเป็นของตนเอง ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางหรอืโรงสีข้าวเอกชน 
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ แนะน าให้สหกรณ์จัดท าแผนการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ 
และให้สหกรณ์แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารก่อนจ าหน่าย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวสารอีกทางหนึ่ง 
และธ.ก.ส. ได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้สหกรณ์ด าเนินการเบิก
จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และส่งช าระคืนภายในวันที่ 30 กันยายน 2559  
และขอให้สหกรณ์น าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ก่อนการรวบรวมข้าวเปลือก
และหลังการรวบรวมข้าวเปลือก รวมถึงภาพการจัดประชุมเช่ือมโยงสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าว
ของจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559  
มติที่ประชุมรับทราบ 

1.3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 จัดประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สงขลา มีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 คน จากคณะอนุกรรมการทั้ งหมด 8 คน  
และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 14 คน รวมทั้งสิน้ 20 คน สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 
31 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแก้ไข
รายงานการประชุม ปรากฏว่า นางจุรีพร ศิริรังสี แทนหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอแก้ไขรายงาน
การประชุม ซึ่งไม่เป็นสาระส าคัญ คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการฯ ครั้งที่  2/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ในวาระเพื่อทราบฝ่ายเลขานุการ  
เสนอรายงานปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกและแปรรูปข้าวสารของสหกรณ์ที่ เข้าร่วมโครงการ ฯ  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 พบว่า สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากัด และสหกรณ์การเกษตร  
กระแสสินธ์ุ จ ากัด สามารถรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่ายรวมกัน จ านวน 2,175.80 ตัน มูลค่า  
14,807,366.50 บาท และจ าหน่ายได้รวมกัน จ านวน 2,174.53 ตัน มูลค่า 15,158,488.50 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 41.60 ของแผนการรวบรวมทั้งหมด ในส่วนของการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป เป็นข้าวสาร 
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ของสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จ ากัด ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก สหกรณ์ได้รับสินเช่ือจากธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหลังจากฤดูการผลิต และฤดูการเก็บเกี่ยว สหกรณ์จึงขอส่งคืนเงินกู้ทั้ง
จ านวนให้แก่ ธ.ก.ส. ท าให้ผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ไม่สอดคล้องกับแผนการรวบรวม
ข้าวเปลือกที่ก าหนด และจากการลงพื้นที่ติดตามผลการรวบรวมข้าวเปลือก พบว่า มีบริษัทเอกชนเข้ามา
แทรกแซงราคารับซื้อข้าวเปลือก โดยให้ราคาสูงกว่าที่สหกรณ์รับซื้อ ท าให้สหกรณ์เสียโอกาสในการรับซื้อ
ข้าวสารจากสมาชิกคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ จึงแนะน า ให้สหกรณ์ที่เบิกเงินกู้เพื่อไปด าเนินการ
รวบรวมข้าวเปลือก เมื่อสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว ให้สหกรณ์เร่งด าเนินการส่งเงินคืนเงินกู้แก่ธ.ก.ส. เพื่อไม่ให้
สหกรณ์รับภาระดอกเบี้ยที่เกิดข้ึน และแนะน าให้สหกรณ์จัดท าแผนการตลาด และจัดหาช่องทางการจัด
จ าหน่าย หรือตลาดรับซื้อข้าวสารล่วงหน้า มติที่ประชุมรับทราบ 
 2. จัดประชุมเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวของจังหวัด จ านวน 1 ครั้ง 

จังหวัดสงขลา ได้ท าหนังสือเชิญสหกรณ์ในคาบสมุทรสทิงพระ เข้าร่วมประชุมเช่ือมโยง
สร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวของจังหวัดสงขลา โดยมีการจัดประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์
การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 มีสหกรณ์เข้าร่วมประชุม จ านวน 5 สหกรณ์ 
คือ สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากัด สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ 
จ ากัด สหกรณ์การเกษตรกรสิงหนคร จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรเกาะยอ จ ากัด ซึ่งจากการประชุม
ร่วมกัน สหกรณ์มีแนวทางการจัดท าโลโก้/ตราสินค้า พร้อมบรรจุภัณฑ์ เพื่อบรรจุข้าวสารออกจ าหน่าย 
และจัดให้มีการประชุมเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และหาแนวทางในการจ าหน่ายผลิตผลของสหกรณ์      

 3. ติดตาม ตรวจเยี่ยม และแนะน าสถาบันเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ผู้เสนอผลงาน ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และแนะน า สหกรณ์
ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 3 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 -25 มีนาคม 2559 

4. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ภาพการรวบรวมข้าวเปลือกในแต่ละสหกรณ์ ภาพการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นต้น บันทึกลงแผ่น CD และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเป็นรายไตรมาส 

จังหวัดสงขลา ได้บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการด าเนินโครงการฯ ตั้งแต่ภาพกิจกรรมการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  
ปีการผลิต 2558/59 การจัดประชุมเช่ือมโยงสร้างเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวของจังหวัดสงขลา การ
ติดตาม ตรวจเยี่ยม และแนะน าสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่ง จังหวัดสงขลา ได้ประมวลภาพ
ตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น รายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

4.1 ครั้งที่ 1 สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (ธ.ค.58) รายงานเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 (ตามบันทึก
ข้อความส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ สข 0010/57 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559) 

4.2 ครั้งที่ 2 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (มี.ค.59) รายงานเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 (ตามบันทึก
ข้อความส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ สข 0010/369 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559)  

4.3 ครั้งที่ 3 สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (มิ.ย.59) รายงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (ตามบันทึก
ข้อความส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 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 (ตามบันทึก
ข้อความส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ สข 0010/1248 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559) 

 5. ติดตามผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ รายงาน 
ผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ
เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ด าเนินการสรุปผลโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมลูค่าเพ่ิมโดยสถาบัน
เกษตรกร ปี 2558/59 ท้ังรวบรวมเพ่ือจ าหน่ายและรวบรวมเพ่ือแปรรูป ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ทราบ ภายใน 15 วัน 

 จังหวัดสงขลา ได้รายงานผลการติดตามการรวบรวมข้าวเปลือกของสถาบั นเกษตร
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบทุกวันพฤหัสบดี  

เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ 30 กันยายน 2559 จังหวัดสงขลา ได้ท าหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ 
การเกษตรระโนด จ ากัด สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จ ากัด 
จัดท ารายงานติดตามความเคลื่อนไหวลูกหนี้ที่เกิดจากการจ าหน่ายข้าวเปลือกและยังไม่ได้รับช าระเงิน  
จากผู้ซื้อ และให้จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงานผลการรวบรวมข้าวเปลือกและการแปรรูปข้าว โครงการ
สินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ตา มหนังสือ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ สข 0010/927,928,928 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  ปรากฏผล  
ตามตารางที่ 5 – 7  ดังนี้ 

 



 

ตารางท่ี 5  แสดงแบบรายงานติดตามความเคลื่อนไหวลูกหนี้ที่เกิดจากการจ าหน่ายข้าวเปลือกและยังไม่รับช าระเงินจากผู้ซื้อ 
     ภายใต้โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ของจังหวัดสงขลา 
 

(หน่วย : บาท)

1
สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ 
จ ากดั - - - - -

2 สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากดั นางสาวกาญจนา เมอืงจันทร์ 5,757,780.50     - - 5,757,780.50       

3
สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร 
จ ากดั

- - - - -

รวม 5,757,780.50    -                  -    5,757,780.50       

ไมม่ลูีกหนี้ เนื่องจาก
สหกรณ์เพิง่เร่ิม
ด าเนินการตอนนี้เน้น
น ามาแปรรูป ขายเป็น
ข้าวสาร

แบบรายงานติดตามความเคลื่อนไหวลูกหน้ีทีเ่กิดจากการจ าหน่ายข้าวเปลือกและยงัไม่ได้รับช าระเงินจากผู้ซ้ือ
ภายใต้โครงการสนิเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบนัเกษตรกร

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสงขลา
ข้อมูล ณ วันที ่15 สงิหาคม 2559

ที่ ช่ือ สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ช่ือลูกหน้ี (ระบช่ืุอ)
รายการ  หมายเหตุ

ยอดลูกหน้ีค้างช าระยกมาลูกหน้ีเพ่ิมข้ึนระหวา่งเดือนรบัช าระ ยอดลูกหน้ีคงเหลือยกไป

 
ที่มา :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (2559)
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ตารางท่ี 6  แสดงแบบสรุปผลโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมลูค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59  
               (การรวบรวมเพื่อจ าหน่าย) ของจังหวัดสงขลา 
 

แบบฟอร์ม 2 (รายจังหวัด)

ปรมิาณ 
(ตัน)

มูลค่า 
(บาท)

รายได้ค่าบรกิาร
(บาท)

ปรมิาณ 
(ตัน)

มูลค่า 
(บาท)

ต้นทนุ
ค่าบรกิาร
(บาท)

ปรมิาณ 
(ตัน)

มูลค่า 
(ราคา
ทนุ) 
(บาท)

รายได้
(บาท)

ค่าใช้จา่ย (บาท)
ก าไร (ขาดทนุ)

(บาท)

1 สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากดั 12,000,000.00   7,800,000.00     7,800,000.00     - 2,098.00      14,612,448.50   -                2,099.00    14,261,326.50   -          -       -        109,846.00   14,612,448.50    14,371,172.50    241,276.00     

2 สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากดั 16,000,000.00   16,000,000.00    16,000,000.00    - 76.00          546,040.00       1,322.00        76.00        545,503.00       -          -       -        -              547,362.00        545,503.00        1,859.00         

28,000,000.00  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   15,159,810.50    14,916,675.50    243,135.00     

ประโยชน์ทีเ่กษตรกรได้รับจากโครงการ
1. จ านวนเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากดั จ านวน  2,087 ราย รับซ้ือรวบรวมข้าวจากสมาชิก จ านวน 42 ราย
2. จ านวนเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากดั จ านวน 1,451 ราย รับซ้ือรวมรวมข้าวจากสมาชิก จ านวน 9 ราย
    รายได้ของสมาชิกทีเ่พิม่ขึ้นต่อรายเฉล่ีย 55,460 บาท รายได้ทีเ่พิม่ขึ้นต่อรายเฉล่ีย 46,363 บาท

 ส่งช าระแล้ว 
(ล้านบาท)

2.4 สรปุผลการด าเนินงาน

2. ผลการด าเนินงานรวบรวมเพ่ือจ าหน่าย

2.1 ขายข้าวเปลือกตามโครงการ 2.2 ซ้ือข้าวเปลือกตามโครงการ
2.3 ข้าวเปลือก

คงเหลือ
ค่าใช้จา่ยใน

การด าเนินงาน
โครงการฯ

รวม

 วงเงินกู้ทีไ่ด้รบั
อนุมัติจาก ธ.ก.ส. 

(ล้านบาท)

 เงินกู้ทีข่อเบกิ 
(ล้านบาท)

 คงเหลือ
(ล้านบาท)

แบบสรุปผลโครงการสนิเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบนัเกษตรกร ป ี2558/59 (การรวบรวมเพ่ือจ าหน่าย)
ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสงขลา

โทรศัพท ์074 550 684 โทรสาร 074 550 684 E-mail cpd_sangkhla@cpd.go.th

ที่ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

1. วงเงินกู้ ธ.ก.ส. 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (2559) 
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ตารางท่ี 7  แสดงแบบสรุปผลโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมลูค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59  
               (การรวบรวมเพื่อแปรรูป) ของจังหวัดสงขลา 

 
แบบฟอร์ม 3 (รายจังหวัด)

 ขายข้าวสาร
 ขายผลิตภัณฑ์
พลอยได้รวม

 ต้นทุน
ข้าวเปลือกที่ส่ง

เข้าแปรรูป

 ค่าใช้จ่ายใน
การแปรรูปฯ

1 สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จ ากดั 4,500,000.00     4,500,000.00   4,500,000.00    - 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       

4,500,000.00     4,500,000.00   4,500,000.00    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       

ประโยชน์ทีเ่กษตรกรได้รับจากโครงการ
1. จ านวนเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จ ากดั จ านวน  4,745 ราย รับซ้ือรวบรวมข้าวจากสมาชิก จ านวน 4 ราย
2. รายได้ของสมาชิกทีเ่พิม่ขึ้นต่อรายเฉล่ีย 31,000 บาท

 2.2 ส่งข้าวเปลือกแปรรปู

 วงเงินกู้ทีไ่ด้รบั
อนุมัติจาก ธ.ก.ส. 

(ล้านบาท)

 เงินกู้ทีข่อเบกิ 
(ล้านบาท)

 คงเหลือ
(ล้านบาท)

 2.1 ซ้ือข้าวเปลือกตามโครงการ

ที่ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

แบบสรุปผลโครงการสนิเช่ือเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบนัเกษตรกร ป ี2558/59 (การรวบรวมเพ่ือแปรรูป)
ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสงขลา

โทรศัพท ์074 550 684  โทรสาร 074 550 684  E-mail cpd_sangkhla@cpd.go.th

 ปรมิาณ 
(ตัน)

 มูลค่า 
(บาท)

2. ผลการด าเนินงานรวบรวมเพ่ือแปรรปู

 มูลค่า 
(บาท)

 มูลค่า(ราคาทนุ) 
(บาท)

1. วงเงินกู้ ธ.ก.ส. 

 ปรมิาณ 
(ตัน)

 ปรมิาณ 
(ตัน)

รวม

 2.3 ข้าวเปลือกคงเหลือ

 รายได้ (บาท)

 2.4 สรปุผลการด าเนินงาน

 ส่งช าระแล้ว 
(ล้านบาท)  ก าไร (ขาดทนุ)

(บาท)

 ค่าใช้จา่ย (บาท)

 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (2559)

54 



55 
 

 
 
 

จากตารางที่ 5 ข้างต้น แสดงแบบรายงานติดตามความเคลื่อนไหวลูกหนี้ที่เกิดจากการจ าหน่าย
ข้าวเปลือกและยังไม่รับช าระเงินจากผู้ซื้อ ภายใต้โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
โดยสถาบันเกษตรกร ของจังหวัดสงขลา พบว่า สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากัด มีลูกหนี้ค้างช าระหนี้ 
จ านวน 1 ราย เป็นเงินจ านวน 5,757,780.50 บาท 

จากตารางที่ 6 ข้างต้น แสดงแบบสรุปผลโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 (การรวบรวมเพื่อจ าหน่าย) ของจังหวัดสงขลา สรุปผลได้ ดังนี ้
 1. สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากัด รับเงินกู้จาก ธ.ก.ส. จ านวน 12 ล้านบาท เบิกจ่ายไป  
7.8 ล้านบาท ผลการรับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการ จ านวน 2,099 ตัน มูลค่า 14,261,326.50 บาท   
ผลการจ าหน่ายข้าวเปลือก จ านวน 2,098 ตัน มูลค่า 14,612,448.50 บาท 
 2. สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด รับเงินกู้จาก ธ.ก.ส. จ านวน 16 ล้านบาท เบิกจ่ายไป  
16 ล้านบาท ผลการรับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการ จ านวน 76 ตัน มูลค่า 545,503 บาท  
ผลการจ าหน่ายข้าวเปลือก จ านวน 76 ตัน มูลค่า 546,040 บาท 
 จากตารางที่ 7 ข้างต้น แสดงแบบสรุปผลโครงการสินเช่ือเพื่ อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 (การรวบรวมเพื่อแปรรูป) จังหวัดสงขลามีสหกรณ์การเกษตร
สิงหนคร จ ากัด เข้าร่วมโครงการฯ รับเงินกู้จาก ธ.ก.ส. จ านวน 4.5 ล้านบาท เบิกจ่ายไป 4.5 ล้านบาท 
ผลการรับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการ จ านวน 10 ตัน มูลค่า 90,000 บาท ส่งเข้าเปลือกแปรรูป  
จ านวน 3 ตัน มูลค่า 27,000 บาท 
 3.3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจ  
การรวบรวมข้าวเปลือกเพิ่มมากขึ้น 
  2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวเปลือก โดยการน าแปรรูปเป็นข้าวสาร และออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมท าการตลาดโดยการเช่ือมโยงเครือข่ายข้าวสารระหว่างกัน ท าให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง สร้างรายได้เพิ่มให้กับสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรในรูปแบบของ
สหกรณ์ที่แท้จริง 

3.4 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 3.4.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา สามารถน าแนวทางการด าเนินงาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
โครงการฯ ซักซ้อมท าความเข้าใจ แนะน า ส่งเสริม และแก้ปัญหาให้กับสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร 
ให้สามารถด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้อย่างถูกต้อง  
 3.4.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. เป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน 
เพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจและสามารถน าไปใช้หมุนเวียนในระบบได้ เพราะเป็นเงินทุนดอกเบี้ยต่ า  
 3.4.3 สหกรณ์เป็นแหล่งรับซื้อ-ขาย แปรรูป ข้าวเปลือกจากสมาชิก ท าให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มข้ึน  
ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน บรรเทาความเดือนร้อนให้แก่สมาชิก และเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร รักษาเสถียรภาพระดับราคาข้าวเปลือก ช่วยชะลอปริมาณ
ข้าวเปลือกเข้าสู่ตลาดในช่วงที่ข้าวเปลือกออกมามาก 
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 3.4.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีศักยภาพในการรวบรวมข้าวเปลือก สามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจรวบรวมและแปร
รูปข้าวสารได้ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 
 3.4.5 ท าให้สหกรณ์น าปัญหาหรืออุปสรรคจากการด าเนินการ ร่วมกันหาวิธีการปรับปรุงให้ดีข้ึนหรือ
ต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวเปลือกในอนาคต เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเช่ือมโยงตลาด
สินค้าเกษตรระหว่างกัน เป็นต้น 

3.5 ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค  
 3.5.1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่เข้าใจข้ันตอน วิธีปฏิบัติ การยื่นเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ในการขอสินเช่ือต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท าให้สหกรณ์ได้รับ
อนุมัติสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. ล่าช้า ล่วงเลยฤดูกาลเก็บเกี่ยวหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ท าให้สมาชิกไม่มี
ข้าวขายให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้เสนอผลงาน ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดประชุมช้ีแจง
โครงการฯ พร้อมจัดท าคู่มือให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
และมอบหมายให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ช้ีแจงในส่วนของข้ันตอน วิธีปฏิบัติ การยื่นเอกสารประกอบการขออนุมัติ
สินเช่ือต่างๆ  
 3.5.2 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีตลาดรองรับการซื้อข้าวเปลื อกที่แน่นอน และไม่มีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเปลือกที่แปรรูปเป็นข้าวสาร 
 3.5.3 เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวบรวมผลผลิตเสร็จสิ้นในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว สหกรณ์ไม่น า
เงินกู้ส่งคืน ธ.ก.ส. ในทันที เนื่องจากยังไม่ครบก าหนดสัญญา (30 กันยายน 2559) ท าให้สหกรณ์
รับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มข้ึน และภาครัฐเสียประโยชน์  ผู้เสนอผลงาน ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยการเชิญสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อเน้นย้ า และก าชับ
ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เร่งด าเนินการส่งเงินคืน ธ.ก.ส. ภายในก าหนด ป้องกันการน าเงินไปใช้นอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ในการขอสินเช่ือ  
 3.5.4 การติดตามผลและการรายงานผลการด าเนินงานธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกในสหกรณ์ / 
กลุ่มเกษตรกร เกิดความล่าช้า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่รายงานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ข้อมูลที่ได้รับ  
ไม่เป็นปัจจุบัน ผู้เสนอผลงานได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการอธิบายท าความเข้าใจ เกี่ยวกับแบบฟอร์ม 
ที่ใช้รายงาน แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ ให้เข้าใจ
ตรงกันเพื่อป้องกันความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในการท างาน 

 



 

บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการด าเนินการตามโครงการการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน

เกษตรกร ในฤดูการผลิตปี 2558/59 ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มีสหกรณ์เข้าร่วมจ านวน 3 สหกรณ์ ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตามที่ไดก้ล่าวมาแล้ว และในส่วนของการแก้ไขปัญหา มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ธ.ก.ส. สาขา ควรมีการช้ีแจงข้ันตอนการขอสินเช่ือจากธนาคาร วิธีการเบิกเงิน และการส่งช าระ
เงินคืน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการซักซ้อมท าความเข้าใจ กับสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ท าให้เกิดความถูกต้อง และรวดเร็วในการรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ 
 2. ควรให้มีผู้แทนจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และพัฒนาชุมชน เข้ามาเป็น
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมทางตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่าย การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 3. เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเกบ็เกี่ยว/รวบรวมผลิตผล ควรแนะน าให้สหกรณ์น าส่งเงินพร้อมดอกเบี้ย
คืน ธ.ก.ส.โดยเร็ว เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของสหกรณ์เอง และภาครัฐลดรายจ่ายงบประมาณส่วนดอกเบี้ย
ชดเชยให้แก่สหกรณ์ได ้
 4. ควรให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ช่วยติดตามผลและการรายงานผลการด าเนินงานธุรกจิรวบรวม
ข้าวเปลือกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และรายงานปัญหาอุปสรรค รวมถึงการตรวจสอบ ติดตามการใช้
เงินกู้ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

ขอรับรองว่าผลงานดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

 

ลงช่ือ.................................................  

            (นางสาวสุมนา นาคแก้ว)  
       ผู้เสนอผลงาน  
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