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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานผักไฮโดรโปนิกส์ของวิสาหกิจ
ชุมชนท่าสะอ้าน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็ นงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม กลุม่ ตัวอย่างคือ ประธาน
สมาชิก แกนน�ำวิสาหกิจชุมชน ตัวแทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ เทศบาลเขารูปช้าง และส�ำนักเกษตรจังหวัด
เครือ่ งมือวิจยั ได้แก่ การส�ำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุม่ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาความสัมพันธ์ของค�ำตอบ ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการห่วงโซ่
อุปทานผักไฮโดรโปนิกส์ของวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน ได้ยดึ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนการ
ดังนี้ 1) การวางแผน ได้มาจากสมาชิกกลุม่ ทัง้ 10 คน เป็ นการวางแผนด้านสภาพพืน้ ทีใ่ นการเพาะปลูกและ
เป็ นผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ 2) การจัดการโซ่อุปทาน คือ การเตรียมการ ได้แก่ การเตรียมคน พืน้ ที่ วัสดุ และอุปกรณ์
การคัดเมล็ดพันธุท์ ม่ี คี ณ
ุ ภาพ ท�ำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เพือ่ น�ำขึน้ แปลงผักดูแล ควบคุมให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช จัดระบบน�้ำ-ไฟใส่ธาตุอาหาร บ�ำรุงรักษาไม่ให้แมลงและวัชพืชท�ำลายผัก
ล�ำดับสุดท้ายคือเก็บเกีย่ วทุกวันหรือสองวันครัง้ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของพันธุผ์ กั 3) การจ�ำหน่ายใส่บรรจุภณ
ั ฑ์ทม่ี ี
การรับรองเกษตรปลอดภัย (Q) จากกรมวิชาการเกษตรซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดย
จ�ำหน่ายเองทีศ่ นู ย์เรียนรูว้ สิ าหกิจชุมชนท่าสะอ้านไฮโดรโปนิกส์ และตลาดนัดเกษตรทุกวันศุกร์เวลา 6.30-13.00 น.
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Supply chain management of Tha-sa-an’s community enterprise of
hydroponic vegetables, Muang district, Songkhla province
Chairat Juspalo3 and Sujitraporn Juspalo4

Abstract
The study aims at exploring types of a supply chain management of Tha-sa-an’s community
enterprise of hydroponic vegetables in Muang district, Songkhla Province. The samples included the
community leader, community members, community core-leaders of the enterprise, and representatives
of the government sector from Khao Roop Chang municipality and Songkhla Provincial Agricultural
Office. This study employed surveys, in-depth interview, and group discussions. Data was qualitatively
analyzed by using content analysis in order to seeking for the data and the answer relationship. It was
found that the supply chain management of Tha-sa-an’s community enterprise of hydroponic vegetables
was based on the philosophy of Sufficiency Economy within the following attributes: 1) planning: all
10 ten members of the enterprise implemented the plantation’s plan and was a supplier; 2) supply
chain management: this section dealt with a preparation of manpower, location, equipment, selecting
high quality seed stocks, cleaning seed stocks in order to plant them, implementing the quality and
control according to the GAP standard management for plants, applying sanitary system, sanitizing,
preventing pests and weeds, and harvesting daily or every two days; 3) selling the products: shipment
of produce with Department of Agriculture’s ‘Q’ qualified certified-containers; supported by Khao Rip
Chang municipality. The products were distributed by the community itself at the Community Enterprise
of Tha-sa-an’s Learning Center of Hydroponic Vegetables, and at every Friday’s Agricultural Market,
06.30 a.m. - 13.00 p.m.
Keywords: 1. Supply chain management 2. Hydroponic vegetables
3. Tha-sa-an’s community enterprise
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ภาคเกษตรมีบทบาทความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเกีย่ วข้องกับคน
จ�ำนวนมาก เป็ นแหล่งผลิตอาหารเลีย้ งชาวโลก ก่อให้เกิดความมันคงด้
่
านอาหาร เป็ นฐานวัตถุดบิ ให้ภาค
อุตสาหกรรมและภาคบริการสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ รวมทัง้ ยังเป็ นวิถชี วี ติ แหล่งภูมปิ ั ญญาและวัฒนธรรม
ทีส่ บื มานาน การพัฒนาภาคเกษตรให้ยงยื
ั ่ นจึงถือเป็ นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างไรก็ดรี ะยะ 15 ปี ทผ่ี า่ นมาภาคเกษตรประสบกับกระแสการเปลีย่ นแปลง ทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสภาพภูม ิ
อากาศส่งผลต่อโอกาสการพัฒนาโดยรวม ดังนัน้ จึงจ�ำเป็ นทีท่ ุกภาคส่วนจะมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดแผนใน
อนาคตอย่างเป็ นรูปธรรม แก้ไขปั ญหาอุปสรรคเดินหน้ารุกอย่างเป็ นระบบควบคูก่ บั ภาคอืน่ เพือ่ ความก้าวหน้า
อย่างพอเพียงและเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันไปพร้อมกัน ส�ำหรับแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เป็ นการสร้างภูมคิ มุ้ กันในมิตติ ่าง ๆ ทีค่ รอบคลุมด้านการเกษตร ภาพรวม
ทัง้ หมด ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกร การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมันคงด้
่ านอาหาร และการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างสมดุลและ
ยังยื
่ น รวมทัง้ ก�ำหนดกระบวนการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการเกษตรสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้ความส�ำคัญต่อการเชือ่ มโยง
ให้พน้ื ที่ ท้องถิน่ และชุมชน มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ทีส่ อดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่
ท้องถิน่ และชุมชนให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสูค่ วามยังยื
่ นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2555)
โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปั ญญา เพือ่ เป็ นภูมคิ ุม้ กันให้กบั คนในภาคเกษตรให้มคี ุณภาพ มีระบบเศรษฐกิจ
สีเขียวทีใ่ ช้ความรูแ้ ละจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยไปปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมทีเ่ ข้มแข็ง เชือ่ ม
โยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมภิ าคอย่างเท่าทัน สร้างความยังยื
่ นของภาคเกษตรและความมังคั
่ งด้
่ าน
อาหารและพลังงาน รวมทัง้ การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยังยื
่ น เป็ นฐานการพัฒนาประเทศทีม่ นคงและ
ั่
สมดุล มุง่ สูก่ ารให้เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ประชาชนมีความมันคงด้
่ านอาหารเป็ นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน
(Office of Agricultural Economics, 2011)
จากผลกระทบข้างต้นรัฐบาลจึงมีนโยบายมุ่งสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิจในระดับ
รากหญ้า โดยใช้วสิ าหกิจชุมชนเป็ นกลไกในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ซึง่ เป็ นกิจการทีเ่ กิดขึน้ ด้วยการรวมตัวกัน
ของชุมชน โดยมีการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์จากพืน้ ฐานภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ดัง้ เดิม อาจเป็ นวิสาหกิจแบบ
พอเพียงหรือสามารถเลีย้ วตัวเองได้และท้ายทีส่ ดุ วิสาหกิจชุมชนอาจจะสามารถพัฒนาก้าวไปสูก่ ารเป็ นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีไ่ ด้มาตรฐานระดับภูมภิ าคหรือระดับประเทศไปในทีส่ ุด จึงกล่าวได้ว่า
วิสาหกิจชุมชนเป็ นแกนน�ำส�ำคัญในการระดมทรัพยากร เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยง ผสมผสานวัฒนธรรม และ
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูไ่ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพซึง่ กลุม่ งานพัฒนาวิสาหกิจเกษตรชุมชน Department of Agricultural Extension (2006)
ได้อธิบายความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว้วา่ วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ Small and Micro Community
Enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนทีเ่ กีย่ วกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรืออื่น ๆ ทีด่ �ำเนินการโดย
คณะบุคคลทีม่ คี วามผูกพัน มีวถิ ชี วี ติ ร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นนิตบิ ุคคลใน
รูปแบบใด หรือไม่เป็ นนิตบิ ุคคลเพือ่ สร้างรายได้และเพือ่ การพึง่ พาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่าง
ชุมชน หรือกล่าวโดยสรุปก็คอื การประกอบการเพือ่ การจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพือ่ การพึง่ ตนเอง
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ซึง่ ทุนของชุมชนนัน้ ก็จะหมายรวมถึงทรัพยากร ผลผลิตทางการเกษตร ความรู้ ภูมปิ ั ญญา วัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิน่ โดยกิจการวิสาหกิจชุมชนต่างมีจุดแข็ง คือ ความเชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของวิสาหกิจแต่ละ
พืน้ ทีร่ วมถึงความคล่องตัวของชุมชนสามารถสร้างความรูส้ กึ ในการเป็ นเจ้าของ และมีความใกล้ชดิ ลูกค้า สามารถ
ปรับตัวเข้ากับท้องถิน่ และใช้ฝีมอื และความช�ำนาญในการบริการลูกค้า (Wingwon, 2007)
ในปัจจุบนั การปลูกพืชไร้ดนิ (hydroponics) เป็ นทีน่ ยิ มกันอย่างกว้างขวาง มีการปลูกในระดับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่และท�ำรายได้ให้แก่ผปู้ ระกอบการเป็ นอย่างดี ทัง้ นี้เนื่องมาจากว่าผูบ้ ริโภคในยุคปั จจุบนั ได้หนั มาให้
ความสนใจเกีย่ วกับสุขภาพกันมากขึน้ จึงเลือกทีจ่ ะบริโภคผักทีป่ ลูกในระบบ Hydroponics ซึง่ มีการปลูกใน
โรงเรือนทีค่ วบคุมแมลงศัตรูพชื ได้ ท�ำให้มกี ารใช้สารเคมีน้อยลง ผักทีไ่ ด้จงึ เป็ นผักอนามัย มีการปนเปื้ อนสารเคมี
น้อยมากและเป็ นทางเลือกหนึ่งทีผ่ บู้ ริโภคหันมาให้ความสนใจมากขึน้ อีกทัง้ การปลูกและการจัดการต่าง ๆ
ไม่ยงุ่ ยากอย่างทีค่ ดิ ทุกคนสามารถปลูกเองได้ทกุ ครัวเรือน เพือ่ บริโภคภายในครอบครัว ท�ำให้ได้บริโภคผักที่
สด สะอาดปลอดภัย และช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และยังเป็ นการท�ำกิจกรรมร่วมกันภายใน
ครอบครัว สร้างความผูกพันและความอบอุ่นให้เกิดขึน้ กับครอบครัวได้อกี ทางหนึ่งด้วย การปลูกพืชไร้ดนิ เป็ น
ค�ำทีแ่ ปลมาจากภาษาอังกฤษ 2 ค�ำคือค�ำว่า Soilless Culture และ Hydroponics ซึง่ สามารถอธิบายได้ 2
ลักษณะ คือ “Soilless culture” เป็ นวิธกี ารปลูกพืชเลียนแบบการปลูกพืชบนดินแต่ไม่ใช้ดนิ เป็ นวัสดุปลูก แต่
เป็ นการปลูกพืชลงบนวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น แผ่นฟองน�้ำ ทราย กรวด ขีเ้ ลือ่ ย แกลบ ขุยมะพร้าว เป็ นต้น แทนดิน
โดยพืชสามารถเจริญเติบโตบนวัสดุปลูกทีใ่ ช้เป็ นทีย่ ดึ เกาะและจากการได้รบั สารละลายธาตุอาหารพืช ทีม่ นี ้�ำ
ทีผ่ สมกับแร่ธาตุต่าง ๆ (หรือปุ๋ ย) ทีพ่ ชื ต้องการจากทางรากพืช และ “Hydroponics” เป็ นการปลูกพืชทีไ่ ม่ใช้
วัสดุปลูก กล่าวคือ จะท�ำการปลูกพืชลงในสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง
(bare roots) ทดแทนการปลูกพืชในดินทีเ่ ราใช้ในการปลูกพืชในการเกษตรทัวไป
่ ค�ำศัพท์ในภาษากรีกทีม่ ี
ความหมายว่า การเกษตร คือ Geoponics ซึง่ ค�ำว่า Hydroponics เป็ นค�ำผสมระหว่างค�ำ 3 ค�ำ คือ ไฮโดร
(hydro) หมายถึง น�้ำ โปโนส (ponos) เป็ นค�ำทีม่ าจากภาษากรีก หมายถึง การท�ำงานอิกส์ (ics) หมายถึง
ศาสตร์หรือศิลปะ รวมความคือ วอเตอร์-เวิรค์ กิง้ (water-working) หมายถึงการท�ำงานของน�้ำทีม่ สี ารละลาย
ธาตุอาหารผ่านรากพืช ซึง่ ต้องมีการควบคุมอุณหภูมขิ องสารละลายธาตุอาหารพืช ให้เหมาะสมกับการเจริญ
เติบโต (Thailand Institute of Scientidic and Technological Research, 2011)
วิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้านไฮโดรโปนิกส์ ต�ำบลเขารูปช้าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้ดำ� เนินการ
มากกว่า 8 ปี เมือ่ กลุม่ มีความเป็ นรูปธรรม ก็ได้รบั การหนุนเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ และพยายามขับเคลือ่ น
ให้เกิดเครือข่ายการปลูกผักปลอดสารพิษในระดับครอบครัวและระดับต�ำบล โดยวัตถุประสงค์ประการแรก คือ
ปลูกผักเพือ่ บริโภคภายในครอบครัวและจ�ำหน่ายภายในชุมชน หลังจากนัน้ ปลูกผักในเชิงพาณิชย์ เพือ่ จ�ำหน่าย
ในตลาดชุมชนและระดับจังหวัด ยังมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทัง้ ขาดข้อมูลด้านการผลิต การตลาด เทคโนโลยี
และการบริหารจัดการทีด่ ี ปั ญหาของวิสาหกิจชุมชนฯ เช่น ปั ญหาทีเ่ กิดจากแมลงศัตรูพชื สภาพภูมอิ ากาศ
วัตถุดบิ ในการเพาะปลูกต้องซือ้ ท�ำให้มตี น้ ทุน ช่องทางการจัดจาหน่ายยังน้อย สมาชิกจ�ำนวนหนึ่งยังขาดความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งเกษตรอินทรียท์ ำ� ให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิต และการมีสนิ ค้าทดแทนคือผักทีป่ ลูกบนดิน
ประเภทอืน่ ๆ จากสภาพปั ญหาทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นท�ำให้เกิดสมมติฐานของการน�ำโครงการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม
มาประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีต่ �ำบลนี้เพือ่ น�ำไปสูก่ ารแก้ไขปั ญหาในระดับจุลภาค เพือ่ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผัก
ปลอดสารพิษให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์วิจยั
เพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานผักไฮโดรโปนิกส์ของวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
ขอบเขตการวิ จยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้จำ� แนกขอบเขตการศึกษาออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจยั ครัง้ นี้ใช้วธิ วี ทิ ยาการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory
Action Research - PAR) โดยเจาะลึกกลุม่ วิสาหกิจชุมชนและผูป้ ระกอบการเจ้าของคนเดียว (Sole Enterprise)
ในด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดบิ การปลูก การดูแลรักษาด้วยวิธเี กษตรอินทรีย์ การ
เก็บรักษา การจ�ำหน่ายและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้ได้แนวทางการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานของวิสาหกิจ
ชุมชนท่าสะอ้าน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ในการศึกษาครัง้ นี้ได้ก�ำหนดพืน้ ทีใ่ นการวิจยั คือ วิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน
ไฮโดรโปนิกส์ ต�ำบลเขารูปช้าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วมในการท�ำวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ เี ลือกแบบเจาะจง ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ ประธาน
สมาชิก แกนน�ำวิสาหกิจชุมชน ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นและตัวแทนจากภาครัฐ ได้แก่ เทศบาลเขารูปช้าง ส�ำนักเกษตร
จังหวัด พัฒนากร และเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวน 30 คน
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารโดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ รายละเอียดและขัน้ ตอนในการวิจยั
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที ่ 1 ศึกษาบริบทชุมชนและพืน้ ทีป่ ลูกผักไฮโดรโปนิกส์บา้ นท่าสะอ้าน ต�ำบลเขารูปช้าง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ด้วยการส�ำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก ประธาน สมาชิก และแกนน�ำวิสาหกิจชุมชน และ
จัดประชุมระดมความคิดเห็น สมาชิกวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะปั จจัยทีเ่ กือ้ หนุนใน
การด�ำเนินงาน รวมถึงความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั และเกณฑ์การศึกษา
ขัน้ ตอนที ่ 2 ศึกษาศักยภาพความพร้อมและปั ญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ท่าสะอ้าน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้วยเทคนิค SWOT
ขัน้ ตอนที ่ 3 ศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานผักไฮโดรโปนิกส์ของวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพิม่ มูลค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขันตอนที
้
่4 สรุปผลข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานผักไฮโดรโปนิกส์ของวิสาหกิจชุมชน
ท่าสะอ้าน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
เครื่องมือในการวิ จยั
1. การส�ำรวจ โดยใช้แบบศึกษาบริบทชุมชนและพืน้ ทีป่ ลูกผักไฮโดรโปนิกส์บา้ นท่าสะอ้าน ต�ำบลเขา
รูปช้าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 1) สภาพภูมศิ าสตร์ ท�ำเลทีต่ งั ้ ภูมอิ ากาศ และการคมนาคม
2) ผูน้ �ำและการปกครอง 3) วัฒนธรรมชุมชน 4) สภาพเศรษฐกิจ 5) การมีสว่ นร่วม
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2. การสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมระดมความคิดเห็น โดยใช้แบบศึกษาศักยภาพความพร้อมและปัญหา
อุปสรรคในการด�ำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT
analysis)
3. การสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมระดมความคิดเห็น โดยใช้แบบศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่
อุปทานผักไฮโดรโปนิกส์ของวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพิม่ มูลค่าตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงคือ 3 ห่วง 2 เงือ่ นไข คือ ความพอประมาณ (moderation) มีเหตุผล (reasonableness)
มีภมู คิ มุ้ กัน (risk Management) ความรู้ (knowledge) และคุณธรรม (virtue)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพทีไ่ ด้จากแบบศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานผักไฮโดรโปนิกส์
ของวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เรียบเรียงและ
น�ำเสนอตามข้อเท็จจริง
ผลการวิ จยั
จากการศึกษาพบว่า บริบทชุมชนทีส่ นับสนุ นการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ของวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คือ 1) ด้านท�ำเลทีต่ งั ้ เป็ นเส้นทางผ่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมีโครงสร้าง
พืน้ ฐานค่อนข้างดีและมีความปลอดภัยในการเดินทาง 2) ด้านผูน้ �ำชุมชนมีวสิ ยั ทัศน์ ส่งเสิรมอาชีพให้ประชาชน
มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 3) ด้านวัฒนธรรมชุมชนส่งเสริมให้มกี ารช่วยเหลือซึง่ กันและกัน 4) ด้านเศรษฐกิจ
มีกลุม่ อาชีพเสริมจ�ำนวนมาก มีอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 5) การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
โดยกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มหี น่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงานท้องถิน่ (เทศบาล) สถาบันการ
ศึกษา ส่วนสถานการณ์การด�ำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน พบว่า มีจดุ แข็งคือ ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพปราศจาก
สารอนินทรียต์ กค้างในดินตรงกับความต้องการของตลาด กระบวนการผลิตได้รบั มาตรฐาน GAP สะอาด
ปลอดภัยจากสารพิษ ผูผ้ ลิตมีคณ
ุ ธรรมและเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์สามารถถ่ายทอดความองค์ความรูไ้ ด้ มีจดุ อ่อน
คือ ความหลากหลายของพันธุผ์ กั มีเฉพาะผักใบ ผลผลิตยังมีนอ้ ย สินค้าค้ายังไม่เป็ นทีร่ จู้ กั และมีราคาสูงเทียบกับ
ผักในตลาดท้องถิน่ โอกาสในการแข่งขัน ได้แก่ การได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น เทศบาล
ต�ำบลเขารูปช้างและส�ำนักงานเกษตร อ�ำเภอเมืองสงขลา กระแสนิยมบริโภคผักอินทรีย์ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
สามารถเป็ นอาชีพเสริมให้กบั ครัวเรือนทีต่ อ้ งการเพิม่ รายได้และการน�ำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
ใช้เป็ นฐานในการออกแบบหลักสูตรให้กบั ประชาชนได้มาเรียนรูก้ ารบริโภคผักปลอดสารพิษด้วยการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ ส่วนอุปสรรคในการแข่งขันได้แก่ ปริมาณเงินทุนหมุนเวียนมีจำ� กัด สภาพอากาศในบางฤดูกาล
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผักท�ำให้ผลผลิตไม่เพียงพอ สถานทีใ่ นการกระจายสินค้ามีจำ� กัดและช่วงผลิตภัณฑ์
สัน้ เนื่องจากไม่สามารถเก็บได้นานในอุณหภูมปิ กติ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน ตัง้ อยูท่ ่ี 119 หมูท่ ่ี 8 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เริม่ จากแนวความคิดของนายกรวิชญ์ มาระเสนา ได้จดั ตัง้ เป็ นวิสาหกิจชุมชนในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550
เพื่อปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ยึดหลักเกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) มีการจัดการโดยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (sufficiency economy principle) คือ 3 ห่วง 2 เงือ่ นไข คือ ความพอประมาณ (moderation) มีเหตุผล
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(reasonableness) มีภมู คิ มุ้ กัน (risk management) ความรู้ (knowledge) และคุณธรรม (virtue)
ตารางที ่ 1 การวิเคราะห์การจัดการของวิสาหกิจชุมชน ท่าสะอ้าน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการ

วิ ธีปฏิ บตั ิ

ประโยชน์

ความพอประมาณ

สมาชิกมีเพียง 10 คน ท�ำหน้ าที่เป็ น ไม่มหี นี้สนิ
แรงงาน ครอบคลุมทุกภารกิจคือ การ
ผลิต การขาย และบัญชี

มีเหตุผล

ผลิตและจ�ำหน่าย ณ บ้านประธาน
มีความเข้มแข็ง
กลุม่ ฯและตลาดเกษตรโดยมีการ
วางแผนการผลิตทีด่ ี
ผลิตเป็ นอาชีพเสริม มีการบริหารทุน มีความมันคง
่
ด้วยความรอบคอบและประหยัด
ผลิตภัณฑ์มคี วามหลากหลายและมี
มาตราฐานผ่านการรับรอง GAP
แสวงหาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการผลิต สามารถแก้ปัญหาได้ถกู ต้อง
ทีไ่ ด้มาตรฐานตลอดเวลา

มีภมู คิ มุ้ กัน

ความรู้
คุณธรรม

มีนโยบายผลิตสินค้าทีไ่ ด้มาตราฐาน
สะอาดและปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ได้รบั การยอมรับ

กลุม่ วิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน ได้ดำ� เนินกิจกรรมการปลูกและจ�ำหน่ายผักปลอดสารพิษ เช่น ผักคะน้า
ผักกาด ผักสลัด ผักขม ผักกวางตุง้ ฮ่องเต้ และผักบุง้ เป็ นต้น โดยจ�ำนวนสมาชิก 10 คน ได้มกี ารปรับเปลีย่ น
โครงสร้างการท�ำงานจนเป็ นทีย่ อมรับของสังคมและผูบ้ ริโภค ตลอดจนได้ตงั ้ เป็ น “จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเกีย่ วกับ
ผักปลอดสารพิษในระดับต�ำบล” ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตรและเทศบาลเขารูปช้าง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ของวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ การ
วางแผน การเตรียมสถานที่ พันธุผ์ กั การดูแลรักษา การบัญชี และการตลาด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวางแผน
เกษตรกรผูป้ ลูกผักไฮโดรโปนิกส์ของวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน เป็ นอาชีพเสริม รายนามสมาชิก
ประกอบด้วย นายกรวิชญ์ มาระเสนา (ประธานกลุม่ ) นายนพรัตน์ ทองหวัน่ นางกนกลักษณ์ มาระเสนา นาง
กานสิร ิ ฟาราจ นายเจริญ กาญจนพันธุ์ นายณิชาภัทร กาญจนพันธุ์ นางดรรชณี ไกลสนาม นางหนูพา ทองหวัน่
นางมัณฑนา ทองหวัน่ และนางปราณี ทองหวัน่ น�ำหลักการแบ่งงานกันท�ำ (division of work) มาใช้ในการ
ด�ำเนินการ
2. การเตรียมสถานที่ พันธุผ์ กั และการดูแลรักษา
ด�ำเนินการผลิตในบริเวณพืน้ ทีข่ องประธานกลุม่ ฯ แบ่งเวรประจ�ำวัน เพือ่ ดูแลผัก ส�ำหรับอุปกรณ์การผลิต
ได้แก่ โต๊ะปลูก โฟม ผ้ายางปูโต๊ะ มุง้ กันแมลง เป็ นต้น
ขัน้ แรก เตรียมพืน้ ทีส่ ำ� หรับปลูก ต้องท�ำความสะอาดทุกครัง้ โดยล้างและตากแดดอย่างน้อยหนึ่งวัน
ก่อนปลูก
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งอกสูง)

ขัน้ ทีส่ อง เลือกชนิดและเมล็ดพันธุท์ ส่ี งซื
ั ่ อ้ โดยตรงจากผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ (เลือกจากบริษทั ทีม่ อี ตั ราการ

ขัน้ ทีส่ าม การด�ำเนินการปลูกและบ�ำรุงดูแลรักษา ได้แก่ ตรวจดูระดับของเหลว (อาหาร) แมลง และ
การเจริญเติบโตของผัก สมาชิกแบ่งเวรการดูแลผลผลิตอย่างสม�่ำเสมอ ดูสภาพอากาศ แต่ละวัน ความสะอาด
และแมลง จะใช้มงุ้ กันแมลงมีการก�ำจัดแมลงโดยการให้แมลงฆ่าแมลง
ขัน้ ทีส่ ี ่การเก็บเกีย่ ว จะขึน้ กับชนิดผัก และสภาพอากาศซึง่ เป็ นระยะเวลาทีเ่ หมาะสม อาจคลาดเคลือ่ น
ได้บา้ ง โดยปกติไม่เกินหนึ่งสัปดาห์
3. การบัญชี
การบัญชีจะดูแลโดยประธานกลุม่ ฯ และด�ำเนินการจัดหาเงินทุน จากการออมของสมาชิก
โดยค่าใช้จา่ ยการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์มาจาก 10 ส่วน คือ โต๊ะปลูก ไม้ เหล็ก แผ่นโฟม พลาสติกหุม้
หลังคา มุง้ พันธุผ์ กั ธาตุอาหาร ถาด และเพาะเมล็ด (ฟองน�้ำ)
ค่าใช้จา่ ย (cost) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ค่าใช้จา่ ยคงที่ (fix cost) เช่น โต๊ะปลูก และค่าใช้จา่ ย
ผันแปร (variable cost) เช่น เมล็ดพันธุ์ ดังนี้คอื
ส่วนแรก ค่าใช้จา่ ยคงที่ มาจาก 2 ส่วน คือ 1) โต๊ะปลูก (ขนาด 1.00 x 3.60 เมตร) ไม้ เหล็ก แผ่นโฟม
(แผ่นปลูก จ�ำนวน 6 แผ่น) พลาสติกหุม้ หลังคา มุง้ ท่อน�้ำ ปั ม๊ น�้ำ รวมต้นทุนส่วนนี้เท่ากับ 15,000 บาทต่อหลัง
สามารถใช้งานได้นาน 5-6 ปี ถาดเพาะ 150 บาทต่อถาด ใช้จำ� นวน 200 ถาด รวมเท่ากับ 30,000 บาท สรุป
ค่าใช้จา่ ยคงทีร่ วม (total fix cost) เท่ากับ 45,000 บาทต่อหลัง
ส่วนทีส่ อง ค่าใช้จา่ ยผันแปร มาจาก 2 ส่วน คือ 1) เมล็ดพันธุ์ และธาตุอาหาร มีคา่ เท่ากับ 2,000 บาท
ต่อครัง้ ต่อหลัง ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดผัก คุณภาพ และอัตราการงอก (โดยประมาณเท่ากับ 180 บาท/6 ลิตร) และ
ค่าใช้จา่ ยน�้ำประปา มีคา่ ประมาณ 20-25 บาท/หลัง/เดือน
4. การตลาด
การด�ำเนินการวางแผนการตลาดได้ใช้หลักการหาตลาดก่อนการผลิตและใช้กลยุทธ์แบบขายเองโดยการ
ให้คณะกรรมการเป็ นผูผ้ ลิต ส่วนสมาชิกเป็ นผูข้ ายโดยใช้วธิ กี ารขายตรงตามตลาดทัวไปเพราะทางวิ
่
สาหกิจ
ชุมชนต้องการให้คนระดับฐานะกลาง ๆ จนถึงระดับล่าง ได้บริโภคผักทีป่ ลอดภัยสารพิษ
4.1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผักสลัด ผักกวางตุง้ ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักบุง้ เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์จะได้รบั การ
รับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ GAP (Good Agricultural Practice) พืช จากกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบรรจุภณ
ั ฑ์ (packaging) เป็ นถุงพลาสติก จากการออกแบบของ
กลุม่ ฯ
4.2 ราคา ในการตัง้ ราคามี 2 รูปแบบคือ ราคาขายปลีก และราคาขายส่ง ได้แก่ ราคาขายปลีก 15 บาท
ต่อถุง จ�ำนวน 2-3 ขีดจะมีการลดราคาให้ในกรณีซอ้ื เป็ นประจ�ำ (3 ถุงในราคา 40 บาท)
4.3 การจัดจ�ำหน่าย กรณีขายปลีกในบริเวณหน้าบ้านประธานกลุม่ ตลาดนัดสินค้าเกษตร ตลาดนัด
วันอาทิตย์
4.4 การส่งเสริมการตลาด มีการประชาสัมพันธ์กลุ่มผ่านเครือข่ายเฟสบุ๊คที่ www.facebook.com/
TasaarnHydroponics/?fref=ts
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Supply chain ผักไฮโดรโปนิ กส์
วิ สาหกิ จชุมชนท่าสะอ้าน
การวางแผน

- สมาชิกของกลุม่
- ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ

เตรียมการ

- คนและพืน้ ที่
- วัสดุและอุปกรณ์
- ชนิดและ
เมล็ดพันธุ์
- ท�ำความสะอาด

ด�ำเนินการ
และ
บ�ำรุงรักษา
- ขึน้ แปลงผัก
- ระบบน�้ำ-ไฟ
- GAP พืช
- แมลงและวัชพืช
- ธาตุอาหาร

การเก็บเกีย่ ว

- ทุกวัน
- สองวันครัง้
- บรรจุภณ
ั ฑ์

การจ�ำหน่าย

- จ�ำหน่ายเอง
- ตลาดนัดเกษตร

ภาพที ่ 1 Supply chain ผักไฮโดรโปนิกส์ วิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและประชุมระดมความคิดเห็น พบว่ารูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานผัก
ไฮโดรโปนิกส์ของวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้ยดึ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีกระบวนการดังนี้ 1) การวางแผน มาจากสมาชิกกลุม่ ทัง้ 10 คน เกีย่ วกับสภาพพืน้ ทีใ่ นการเพาะปลูก ผูจ้ ดั หา
วัตถุดบิ 2) การจัดการโซ่อุปทาน คือ การเตรียมการ ได้แก่ การเตรียมคนและพืน้ ทีว่ สั ดุและอุปกรณ์, การคัด
เมล็ดพันธุท์ ม่ี คี ณ
ุ ภาพ ท�ำความสะอาด เพือ่ น�ำขึน้ แปลงผักดูแลลควบคุม ตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ
GAP พืช จัดระบบน�้ำไฟใส่ธาตุอาหาร บ�ำรุงรักษาไม่ให้แมลงและวัชพืชท�ำลายผัก ล�ำดับสุดท้ายคือเก็บเกีย่ ว
ทุกวันหรือสองวันครัง้ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของพันธุผ์ กั 3) การจ�ำหน่ายใส่บรรจุภณ
ั ฑ์ทม่ี กี ารรับรองเกษตรปลอดภัย
(Q) จากกรมวิชาการเกษตรซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยจ�ำหน่ายเองทีศ่ นู ย์เรียนรู้
วิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้านไฮโดรโปนิกส์ และตลาดนัดเกษตรทุกวันศุกร์เวลา 6.30-13.00 น. ส่วนปั ญหาและ
อุปสรรคในการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานผักไฮโดรโปนิกส์ของวิสาหกิจชุมชน ท่าสะอ้าน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
มีดงั นี้คอื 1) การตลาด เนื่องจากเจ้าของวิสาหกิจฯ มีความคิดด้านการวางแผนการตลาด โดยใช้หลักการ
หาตลาดก่อนการผลิตและใช้กลยุทธ์ขายเอง จึงท�ำให้ชอ่ งทางในการจัดจ�ำหน่ายมีน้อย ไม่ครอบคลุมผูบ้ ริโภค
ทุกระดับและขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 2) การควบคุมการผลิต ในบางครัง้ วิสาหกิจฯ จะประสบ
ปั ญหาเนื่องจากเพลีย้ ไฟ ไรแดง ร่วมถึงเชือ้ ราทีเ่ กิดจากอาการโรครากเน่า และโรคใบจุด ท�ำให้ขาดทุน การ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แม้ระบบน�้ำจะมีธาตุอาหารทีพ่ ชื ต้องการครบ แต่ในช่วงหน้าร้อนต่อหน้าฝน รากพืชจะ
ไม่สามารถดูดสารอาหารได้เต็มที่ เนื่องจากมีเชือ้ รา 2 ชนิดจะเติบโตได้ดี และเป็ นเชือ้ ราทีม่ กั จะเกิดขึน้ กับการ
ปลูกพืชชนิดเดียวซ�้ำ ๆ หลายครัง้ และชอบไปเกาะอิงอาศัยอยูก่ บั รากพืช ไปเกาะปกคลุมรากพืช จนรากพืช
ไม่สามารถดูดอาหารได้ ท�ำให้พชื ขาดสารอาหารแสดงอาการเป็ นโรครากเน่า ใบจุด ดังนัน้ วิสาหกิจฯจึงขาด
ความรูใ้ นการก�ำจัดศัตรูพชื 3) ขาดความรูแ้ ละประสบการณ์ในบางครังเจ้
้ าของวิสาหกิจฯ อาจจะขาดประสบการณ์
ในสาขาธุรกิจทีก่ ำ� ลังประกอบอยู่ ซึง่ เจ้าของมีภมู หิ ลังในงานวิศวกรโครงสร้าง ด้วยสาเหตุน้จี งึ อาจไม่คนุ้ เคยต่อ
การเกษตร จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรูเ้ รือ่ งต่าง ๆ เช่น การก�ำจัดศัตรูพชื เทคนิคการผลิต การตลาด เป็ นต้น
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สรุปและอภิ ปรายผล
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ พบว่ารูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานผักไฮโดรโปนิกส์ของวิสาหกิจชุมชน
ท่าสะอ้าน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการปลูกผักไฮโดร
โปนิกส์ของวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้าน ซึง่ มีแนวคิดในการท�ำงาน คือ 1) ซื่อสัตย์ หมายถึง มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของตนเอง 2) คุณธรรม หมายถึง รับผิดชอบสินค้าทุกชนิดทีผ่ ลิตส่งออกขาย 3) กตัญญู หมายถึง ลูกค้า
คือผูม้ พี ระคุณเสมอ
วิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้านยังให้ความส�ำคัญกับผูบ้ ริโภค โดยค�ำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยใน
ผลิตผลจากการเกษตรเป็ นอย่างมาก มีการน�ำแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการผลิตทางการเกษตร (GAP) เพือ่ ให้ได้ผลผลิต
ทีป่ ลอดภัย มีคุณภาพ ปราศจากศัตรูพชื และจุลนิ ทรีย์ ไม่ท�ำให้เกิดมลพิษต่อธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตาม
มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sumanansorn (2011) ได้กล่าวว่า เกษตรกรทีป่ ลูก
ผักตามแนวทาง GAP ท�ำให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายบางส่วน เช่น สารเคมีในการก�ำจัดศัตรูพชื ค่าปุ๋ ยเคมี
รวมทัง้ ให้เกษตกรมีการใช้ปุ๋ยหมักและน�้ำหมักชีวภาพทดแทน และยังส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้
บริโภคมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี และแนวทางในการจัดการห่วงโซ่อุปทานผักไฮโดรโปนิกส์ของวิสาหกิจชุมชนท่า
สะอ้านผ่านกระบวนการวิจยั พบว่ามีแนวทางดังนี้คอื 1) ตัง้ เป็ นศูนย์เรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคนิคการผลิตผักไฮโดร
โปนิกส์ตามกระบวนการผลิตมาตรฐาน และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั ประชาชน 2) เพิม่ การสือ่ สาร
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภครับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับผักไฮโดรโปนิกส์มากขึน้ ทัง้ ด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และแหล่งจ�ำหน่าย โดยใช้สอ่ื ทีผ่ บู้ ริโภคเข้าถึงได้งา่ ย นอกจากนี้ตอ้ งมีการบริหารให้สนิ ค้าสามารถ
กระจายเข้าถึงผูบ้ ริโภคทุกระดับ ซึง่ สอดคล้องกับ Thummasang (2013) ได้กล่าวว่า การพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม
ผักไฮโดรโปนิกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการตลาด ผูป้ ระกอบการต้องเพิม่ การสื่อสาร โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภครับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับผักไฮโดรโปนิกส์มากขึน้ ทัง้ ด้านความโดดเด่น ด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภครับรูถ้ งึ ความแตกต่างจากผักทัวไป
่ นอกจากนี้ตอ้ งมีการบริหารให้สนิ ค้าสามารถ
กระจายเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ ไม่เน้นเฉพาะการจ�ำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรม/ร้านอาหาร แต่
ควรกระจายสินค้าให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคทุกระดับ 3) การวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับฤดูกาลเพือ่ รักษากลไก
ด้านการตลาด ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Khamanarong (2000) ได้กล่าวว่าธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ในภูมภิ าค
ปั จจุบนั ถือเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การศึกษาความต้องการของผูบ้ ริโภคก็เป็ นส่วนส�ำคัญใน
การวางแผนการผลิต เพื่อช่วยด้านการตลาด และการเติบโตของกิจการ แม้ในปั จจุบนั ผูผ้ ลิตบางส่วนจะยัง
เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่หากมีการส่งเสริมทีด่ ี มีการศึกษาความต้องการของผูบ้ ริโภค เพือ่
น�ำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและจ�ำหน่าย กิจการเหล่านี้กจ็ ะเติบโตไปสูร่ ะดับอุตสาหกรรมได้ 4)
การสร้างพันธมิตรทางการตลาด เพือ่ เป็ นศูนย์กระจายสินค้าและก�ำหนดราคากลางร่วมกัน เพือ่ ส่งเข้าสูต่ ลาด
ใหญ่ปัจจุบนั ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sukwong (2000) ได้กล่าวว่าระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จำ� นวน
มาก เมือ่ วิเคราะห์ในเชิงพาณิชย์ ตลาดถือเป็ นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องพิจารณา เพราะถึงแม้จะสามารถคิดค้นเทคนิค
การผลิตจนสามารถผลิตได้ดเี พียงใด หากไม่มกี ลไกทางการตลาดทีเ่ ป็ นรูปธรรม โอกาสในการประสบความ
ส�ำเร็จในการผลิตเชิงธุรกิจก็เป็ นไปได้ยาก โดยเฉพาะเทคนิคในการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผูบ้ ริโภค เพื่อให้
ผูบ้ ริโภคเกิดการรับรูใ้ นคุณค่าของผลิตภัณฑ์
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กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้ได้รบั การสนุบสนุนงบประมาณจากธนาคารเกษตรและสหกรณ์จำ� กัด ขอขอบคุณ คุณกรวิชญ์
มาระเสนา ประธานวิสาหกิจชุมชนท่าสะอ้านไฮโดรโปนิกส์ นายกเทศบาลเขารูปช้าง และผูท้ รงคุณวุฒใิ นการ
ให้ขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็นในการจัดท�ำรายงานการวิจยั
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