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1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยแนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนรากฐานของภูมิสังคม
ของไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง โดยใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจใน
กิจกรรมการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต เพื่อให้การประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมี
การพัฒนาไปอย่างเป็นล าดับขั้นและม่ันคง  

ผลจากการศึกษาเชิงลึก ถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ อันเนื่องมาจากโครงการตามแนว
พระราชด าริ ในโครงการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ระยะที่  1 นั้นพบว่า มีกลไกหลายองค์ประกอบที่สามารถจะน ามาปรับใช้เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระบวนการขับเคลื่อนความรู้และแนวพระราชด าริฯ สู่การพัฒนาในระดับ
ประชาชน/ชุมชน/พื้นท่ี/ภูมิภาค/ประเทศอย่างเป็นล าดับขั้น โดยจัดท าออกมาในรูปแบบโมเดลการปฏิบัติ 
(Practical Model) การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ต่อมา การศึกษาในระยะที่ 2 ในโครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่จาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้น าโมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) การพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1 ไปวิเคราะห์รูปแบบและผลการพัฒนาใน
บริบทต่างๆ อาทิ ต้นแบบโครงการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริโดยหน่วยงานต่างๆ และโครงการขยายผลการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
โดยชุมชน ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินการตามปัจจัยการพัฒนาใน Practical Model สามารถแบ่งเป็น
ล าดับขั้น 3 ระดับ คือ (1) ครัวเรือนพ่ึงตนเอง (2) ชุมชนรวมกลุ่มพ่ึงตนเองได้ และ (3) การเชื่อมโยงสู่
ภายนอก 

การพัฒนาในขั้นที่ 1 ครัวเรือนพ่ึงตนเอง เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า และจัดการ
ผลิตด้านการเกษตรภายในครัวเรือน อันเป็นการผลิตเพื่อพออยู่พอกินและพ่ึงตนเอง  

การพัฒนาในขั้นที่ 2 ชุมชนรวมกลุ่มพ่ึงตนเองได้ มีหัวใจของการพัฒนาอยู่ที่ “การรวมกลุ่ม” เป็น
การรวมพลังกันภายในชุมชนในรูปกลุ่มต่างๆ อาจเป็นสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน เพ่ือร่วมแรงด าเนินงาน
ในเรื่องต่างๆ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา 

การพัฒนาในขั้นที่ 3 การเชื่อมโยงออกสู่ภายนอก เป็นการเชื่อมโยงติดต่อประสานกับชุมชน
ภายนอก เช่น ธนาคาร บริษัท ห้างร้านเอกชน เพ่ือจัดหาแหล่งทุนหรือแหล่งเงินมาช่วยในการลงทุนพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น 

ผลการศึกษาข้างต้นชี้ให้เห็นว่าหัวใจส าคัญของการพัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้น คือ “การรวมกลุ่ม” 
ในขั้นที่ 2 (ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้) ซึ่งมีหลายรูปแบบ และผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นก็มีหลากหลายระดับ 
ทั้งล้มเหลวและประสบความส าเร็จ ถือเป็นความท้าทายของประเทศไทย เนื่องจากในภาพรวมยังถือว่าการ
รวมกลุ่มที่ประสบความส าเร็จต่อเนื่องยาวนานยังมีไม่มากนัก อุปสรรคที่พบมีหลายลักษณะ เช่น  
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(1) การรวมกลุ่มไม่ได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของสมาชิก สมาชิกยังไม่ก้าวเข้าสู่การเป็น 
“Sustainable Minded Farmer” ดังนั้น เมื่อยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาชีพของตนให้
ยั่งยืน เมื่อเข้ามาสู่การเป็นสมาชิกกลุ่มก็ไม่สามารถน าความรู้ดังกล่าวมาร่วมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มได้ เมื่อ
สมาชิกขาดความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้ยั่งยืน  

(2) การรวมกลุ่มในขั้นต้นประสบความส าเร็จ แต่ขยับไปสู่การรวมกลุ่มแบบเต็มรูปไม่ได้ การ
รวมกลุ่มลักษณะนี้ มักจะมีผู้น าที่เข้มแข็งพัฒนาขึ้นมาในหมู่สมาชิก ผู้น ากลุ่มมีความรู้ มีวินัย ใช้ความรู้ใน
การบริหารจัดการกลุ่ม เช่น มีการก าหนดมาตรฐานการเพาะปลูก/มาตรฐานผลผลิต มีการก าหนดกติกาที่
สมาชิกยอมรับและปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มลักษณะนี้ ยังคงเป็นรูปแบบของกลุ่มอาชีพที่มี
การรวมซื้อรวมขาย ร่วมวางแผนผลิต แต่ยังไม่ยกระดับไปถึงวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ที่มีการบริหารจัดการ
อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจ ากัดของทุน ข้อจ ากัดขององค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การบริหารองค์กร เป็นต้น  

(3) การรวมกลุ่มแบบเต็มรูปไม่ส าเร็จ ต้องยุติบทบาทลง ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้บริหารขาดธรร
มาภิบาล ไม่มีการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อมาเกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่นจนต้องปิดกิจการ  

ดังนั้น การศึกษาและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ในขั้นที่ 2 ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะน าไปสู่การมีแนวทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ ให้ชุมชน
สามารถรวมกลุ่มกันได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มของชุมชน เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น โดยศึกษา
ถึงวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม กลไกและกระบวนการด าเนินงาน ที่ชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้ ตามหลักการของทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 

(2) เพ่ือวิเคราะห์บทเรียนความส าเร็จและอุปสรรคในการรวมกลุ่มตามหลักการของทฤษฎี
ใหม่ในข้ันที่ 2 ให้ประสบความส าเร็จ จากกรณีศึกษาท่ีได้คัดเลือก 

(3) เพ่ือศึกษาโครงสร้าง บทบาทและการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่
ตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 รวมทั้ง น าเสนอกลไกการบูรณาการ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการ
รวมกลุ่มของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

(4) เพ่ือจัดท าคู่มือการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ในขั้นที่ 2 ซึ่งจะ
ระบุปัจจัย กระบวนการ การบูรณาการ และตัวชี้วัดในการเตรียมตัวเข้าสู่การพัฒนาในขั้น
ที่ 2, การรักษาการรวมกลุ่มของชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนการพัฒนาต่อไปสู่การพัฒนา
ในขั้นที่ 3 
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1.3 ขอบเขตของการด าเนินงาน 

(1) น าโมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มาเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์รูปแบบการรวมกลุ่มของชุมชน ตามหลักการของทฤษฎี
ใหม่ในข้ันที่ 2  

(2) ศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มของชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เป็น
ต้น โดยศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม กลไกและกระบวนการด าเนินงาน ที่
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามหลักการของทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 

(3) ศึกษาโครงสร้าง บทบาทและการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่ตาม
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2  รวมทั้ง น าเสนอกลไกการบูรณาการ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการ
รวมกลุ่มของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

(4) ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ในการคัดเลือกกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของชุมชน จากหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนที่พัฒนาพ้ืนที่ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 

(5) ศึกษาข้อมูลและลงพ้ืนที่กรณีศึกษาต่างๆ เพ่ือเก็บข้อมูลในรูปแบบ กระบวนการ ปัจจั ย
และตัวชี้วัดการด าเนินงานตามหลักการของทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 และโมเดลการปฏิบัติ 
(Practical Model) 

(6) วิเคราะห์บทเรียนความส าเร็จและอุปสรรคในการรวมกลุ่มตามหลักการของทฤษฎีใหม่ใน
ขั้นที่ 2 ให้ประสบความส าเร็จ จากกรณีศึกษาที่ได้คัดเลือก โดยสังเคราะห์และสรุปปัจจัย
สู่ความส าเร็จและปัจจัยเสี่ยงของการรวมกลุ่มชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

(7) ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Practical Model) ให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามเนื้อหา/ประเด็น
ส าคัญที่ได้รับจากกรณีศึกษา  

(8) จัดท าคูม่ือการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ในขั้นที่ 2 ซึ่งจะระบุ
ปัจจัย กระบวนการ การบูรณาการ และตัวชี้วัดในการเตรียมตัวเข้าสู่การพัฒนาในขั้นที่ 2, 
การรักษาการรวมกลุ่มของชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนการพัฒนาต่อไปสู่การพัฒนาในขั้น
ที่ 3 
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1.4 การด าเนินงานที่ผ่านมา 

คณะที่ปรึกษาฯ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ใน
ขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ โดยสรุปกิจกรรมการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา ดังนี้ 

ตารางที่ 1.1 กิจกรรมการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ล าดับ วันที่ เรื่อง ร่วมกับ สถานที ่

1 19 ม.ค. 60 การประชุมท า
ความเข้าใจ 

ก่อนเริ่มโครงการ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ  มูลนิธิปิดทอง
หลังพระ 

2 27 ก.พ.– 
23 มี.ค. 60 

การสัมภาษณ์ เกษตรอินทรีย์/วิสาหกิจชุมชน/ 
สถาบันการเงินชุมชน 

จังหวัดขอนแก่น 

3 13 มี.ค. 60 การสัมภาษณ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โรงแรม 
Prince Palace 

4 15 มี.ค. 60 การสัมภาษณ์ เกษตรอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี กลุ่มเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน) อ าเภอหนอง

หญ้าไซ 
ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ 

5 27 มี.ค. 60 การสัมภาษณ์ ผู้จัดการ ธกส. อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัด
สุพรรณบุรี กลุ่มเกษตรกร ชุมชนต้นแบบตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ธกส. ขั้นที่ 3 
รองพัฒนาการอ าเภอศรีประจันต์ 

6 31 มี.ค. 60 การสัมภาษณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชน ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

7 31 มี.ค. 60 การสัมภาษณ์ รองอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

8 4 เม.ย. 60 การสัมภาษณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

9 25-26  
เม.ย. 60 

การลงพ้ืนที่ศึกษา
สหกรณ์ชมรม
ชาวสวนมะม่วง 

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ ากัด 

สหกรณ์จังหวัด จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

การจัดการสหกรณ์ 
ประธานคณะกรรมการ ผู้แทนฝ่ายจัดการ และ

สมาชิกสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 
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ล าดับ วันที่ เรื่อง ร่วมกับ สถานที ่
10 2-3 พ.ค. 60 การลงพ้ืนที่ศึกษา

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านถ่อน

นาลับ 

ประธานและสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ต.ถ่อนนา
ลับ อ.บ้านดุง 

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาบ้านดุง 
11 4-5 พ.ค. 60 การลงพ้ืนที่ศึกษา

สหกรณ์บ้านลาด 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

สหกรณ ์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้แทนเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 
ผู้จัดการและสมาชิกสหกรณ์บ้านลาด 

12 23-24 พ.ค. 60 การลงพ้ืนที่ศึกษา 
บ้านโคกล่าม- 
บ้านแสงอร่าม 

ประธาน กรรมการและสมาชิกกลุ่มต่างๆ ของ
บ้านโคกล่าม-บ้านแสงอร่าม  

จังหวัดอุดรธานี 

เจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองฯ และอาสาสมัครใน
พ้ืนที่ 

13 11-12 ก.ค. 60 การลงพ้ืนที่ศึกษา 
ชุมชนบ้านเตย 

ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกชุมชนบ้านเตย จังหวัด
นครราชสีมา  ผู้จัดการและเจ้าหน้า ธ.ก.ส. สาขาพิมาย 

14 14-15 ก.ค. 60 การลงพ้ืนที่ศึกษา 
ชุมชนบ้านบัว 

ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกชุมชนบ้านบัว จังหวัดพะเยา 
พัฒนาการจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขาเมือง
พะเยา 

15 25 ก.ค. 60 การลงพ้ืนที่ศึกษา 
ชุมชนบ้านบางพลับ 

ผู้น าชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัด
สมุทรสงคราม พัฒนาการอ าเภอบางคนที 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 

16 10-11 ส.ค. 60 การลงพ้ืนที่ศึกษา 
หมู่บ้านคีรีวง 

รองผู้อ านวยการองค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

รองนายกอบต. อดีตก านัน และประธานกลุ่ม
ต่างๆ ของหมู่บ้านคีรีวง 
พัฒนาการอ าเภอลานสกา 
ผู้อ านวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

17 14-15 ส.ค. 60 การลงพ้ืนที่ศึกษา 
วิสาหกิจชุมชนบ้าน

เขากลาง 

ผู้ใหญ่บ้านบ้านเขากลาง และประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 

จังหวัดพัทลุง 

พัฒนาการจังหวัดพัทลุง 
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ล าดับ วันที่ เรื่อง ร่วมกับ สถานที ่
18 21-22 ส.ค. 60 การลงพ้ืนที่ศึกษา 

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี
บ้านน้ าเกี๋ยน 

ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนชีววิถ ีต าบลน้ าเกี๋ยน จังหวัดน่าน  
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

ผู้ประสานงาน BEDO ประจ าวิสาหกิจชุมชนชีว
วิถี ต าบลน้ าเกี๋ยน 

 

********* 
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2 กรอบแนวคิดการด าเนินงาน 

การด าเนินโครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ในขั้นที่ 2 ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการด าเนินงานไว้ 4 ส่วนหลัก เริ่มต้นด้วยส่วนที่ 1 
การทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ รวมไปถึงการทบทวนโมเดลปฏิบัติ (Practical 
Model) ส่วนที่ 2 เป็นการทบทวนแนวคิดและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของชุมชน อาทิ แนวคิด
การสร้างเครือข่าย แนวทางการรวมกลุ่มของชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริบทการบู รณา
การในพ้ืนที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้น น าข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนี้มาพัฒนาเป็นกรอบในการศึกษาข้อมูล
เชิงลึกในพ้ืนที่กรณีศึกษา ส่วนที่ 3 เป็นการลงพ้ืนที่กรณีศึกษา เพ่ือวิเคราะห์และถอดบทเรียนความส าเร็จ
และอุปสรรคของการรวมกลุ่มในชุมชน และสุดท้ายคือส่วนที่ 4 เป็นการน าผลที่ได้จากการศึกษามา
ปรับปรุงโมเดลปฏิบัติ (Practical Model) และพัฒนาคู่มือการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 2 

 
รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดการด าเนินงาน 

 

กรอบแนวคิดการด าเนินงาน

4

1

3

รูปแบบการรวมกลุ่มของชุมชน

บริบทการบูรณาการในพื้นที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดการสร้างเครือข่าย

คู่มือการขับเคลื่อน
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2

บทเรียนความส าเร็จ
และอุปสรรคของการ

รวมกลุ่มในชุมชน

10 กรณีศึกษา

บทวิเคราะห์กรณีศึกษา

ปรับปรุง Practical 
Model

กรอบการศึกษา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎีใหม่

โมดลการปฏิบัติ 
(Practical Model)

2
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2.1 ศึกษาแนวพระราชด าริเชิงปฏิบัติ  

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 2.1.1

ผลการทบทวนหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่” (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550) พบว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) ที่พระราชทานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 หรือ 40 ปีที่ผ่านมา โดย
ที่แนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนรากฐานของภูมิสังคมของไทยเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง 
ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ซึ่งจะน าไปสู่ความสุขในการด าเนินชีวิตอย่าง
แท้จริง โดยความหมายและสาระส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้ 

 เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้
ขอบเขตข้อจ ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือหลักในการลดการพ่ึงพา 
เพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตัวเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการ
ไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่
จ าเป็นจะต้องจ ากัดเฉพาะแต่ภาคเกษตร หรือ ภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาค
อสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ 
เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและ
สังคม 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้ 

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

 ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ได้แก่ 

 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตแลมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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รูปที่ 2.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวอย่างพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

 เป้าหมายการพัฒนาเป็นล าดับขั้น 

“..... การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน    คือ ความพอมี 
พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด
แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมพอควร และปฏิบัติได้แล้ว จึง
ค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป....” 

พระราชด ารัส วันที่ 18 กรกฎาคม 2517 

“.. เมื่อปี 2517 วันนั้นฉันพูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินได้ ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอกินก็ยิ่งดี ..” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541 

“..... คนไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ๆ เหมือนสร้างเชื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนกัน เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แต่
ที่จริงแล้วเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน....” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2542 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ภูมิคุ้มกันมีเหตุผล

ความรู้ คุณ รรม

พอประมาณ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 
โดยไม่เบียดบังตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมาณ

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่าง
รอบคอบ

3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมี “เงื่อนไข” ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียง 2 ประการ ดังนี้
1. เงื่อน ขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้นั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ

2. เงื่อน ขคุณ รรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิตท่ีมา : เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

(มูลนิธิชัยพัฒนา, 19 กันยายน 2550)
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 ความพอประมาณในการผลิตและบริโภค 

“..... การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบ
พอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนั้นมิได้
หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมัน
เกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่
ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่ง
มากนัก....” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 5 ธันวาคม 2539 

“..... ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตัวเอง คือท า
จากรายได้ 200-3000 บาท ขึ้นไปเป็น 20,000–30,000 บาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน 
เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง.... ที่ฉันคิดคือเป็น Self-
Sufficiencyof Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู.... ในหมู่บ้านไกลๆ ที่
ฉันไปเขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย 
เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ ....” 

พระราชด ารัส ณ พระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล  
วันที่ 17 มกราคม 2544 

 ความมีเหตุผลในการใช้ทรัพยากร 

“..... เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหา
เงินมาส าหรับซื้อน้ ามันส าหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซม แต่เวลาใช้นั้นเราก็
ต้องป้อนน้ ามันเป็นอาหาร เสร็จแล้วมันคายควัน ควันเราสูไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควาย
เวลาเราใช้เราก็ต้องป้อนอาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่ว่ามันคายออกมา ที่มัน
คายออกมาก็เป็นปุ๋ย แล้วก็ใช้ได้ส าหรับให้ที่ดินของเราไม่เสีย....” 

พระราชด ารัส เนื่องในพระราชพิธีพีชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 9 พฤษภาคม 2529 

“..... เศรษฐกิจพอเพียง เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้เครื่องปั่นไฟ หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุด
เทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แต่จะบอกว่า
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เป็นสิ่งที่ท าไม่ได้ จะต้องมี
การแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว 
แต่ว่าพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือ ให้สามารถที่จะด าเนินงานได้....” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 5 ธันวาคม 2542 
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 ภูมิคุ้มกัน 

“..... ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศก็เห็นว่าประเทศ
ไทย เรานี่ก้าวหน้าดี การเงินการอุตสาหกรรมการค้าดี ก าไร อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรา
ก าลังเสื่อมลงไปใหญ๋ ทฤษฎีว่า ถ้ามีเงินเท่านั้นๆ มีการกู้เท่านั้นๆ หมายความว่าเศรษฐกิจ
ก้าวหน้า แล้วก็ประเทศก็เจริญก็หวังว่าจะเป็นมหาอ านาจ ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า 
จริงตัวเลขดี แต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนนั้นไม่มีทาง
....” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 5 ธันวาคม 2536 

“..... ที่เป็นห่วงนั้น เพราะแม้ในเวลา 2 ปี ที่เป็นปีกาญจนาภิเษกก็ได้เห็นสิ่งที่ท าให้เห็นได้
ว่า ประชาชนยังมีความเดือดร้อนมาก และมีสิ่งที่ควรจะแก้ไขและด าเนินการต่อทุกด้าน มี
ภัยธรรมชาติกระหน่ า ภัยธรรมชาตินี้เราคงสามารถที่จะบรรเท่าได้หรือแก้ไขได เพียงแต่
ว่าต้องใช้เวลาพอใช้ มีภัยที่มาจากจิตใจคน ซึ่งก็แก้ไขได้เหมือนกัน แต่ว่ายากกว่าภัย
ธรรมชาติ....” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2539  

 ความรู้ 

“..... เราไม่เป็นประเทศร่ ารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศก้าวหน้าอย่าง
มาก เราไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่าง
มากมี่แต่ถดถอย ประเทศแหล่านั้นที่เป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอย
หลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับต ารามากเกินไป ท า
อย่างสามัคคีนี่แหละ คือ เมตตากัน จะอยู่ได้ตลอดไป....” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2534 

 คุณ รรม 

“..... พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง 
คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืน
น้อย.... ซื่อตรง ไม่โลกอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก อาจจะมี
ของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน....” 

พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541  
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ทฤษฏีที่เป็นตัวอย่างของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่เด่นชัดที่สุด คือ ทฤษฎีใหม่ ซึ่ง
สาระส าคัญของทฤษฎีใหม่ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 ความส าคัญของทฤษฎีใหม ่

• บริหารจัดการที่ดินแปลงเล็กเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร 

• ค านวณปริมาณน้ าที่จะกักเก็บให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดปี 

• วางแผนพัฒนาที่สมบูรณ์แบบส าหรับเกษตรรายย่อย เป็น 3 ระดับขั้นอย่าง
ชัดเจนและเชื่อมโยงกัน 

 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น 

• เป้าหมาย : เกษตรกรมีผลผลิตพอกินตลอดปี  

• กิจกรรมส าคัญ : แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 ส่วน 
- ส่วนที่ 1 : 30% ขุดสระกักเก็บน้ าฝนใช้ทั้งปี เลี้ยงสัตว์/พืชน้ า 
- ส่วนที่ 2 : 30% ปลูกข้าว 
- ส่วนที่ 3 : 30% ปลูกพืชหลังนา 
- ส่วนที่ 4 : 10% ที่อยู่อาศัย โรงเรือน เลี้ยงสัตว์ 

• ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- เกษตรกรพอกินตลอดป ี
- ลดรายจ่าย 
- เพ่ิมรายได้จากผลผลิตที่เกินบริโภค (ถ้ามี) 

• ปัจจัยสู่ความส าเร็จ / ปัจจัยที่จะท าให้ยืนหยัดในระดับนี้ได้ 
- เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจในหลักการและปฏิบัติได้ 

 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 

• เป้าหมาย : ชุมชนเข้มแข็ง ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือ
ลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิต  

• กิจกรรมส าคัญ : ชุมชนร่วมแรงและแบ่งปันทรัพยากรต่อไปนี้ 
- การผลิต : ร่วมแรงกันผลิตตั้งแต่ หาพันธุ์พืช เตรียมดิน น้ า 
- การตลาด : เมื่อได้ผลผลิตแล้ว ต้องหาและใช้โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 

ร่วมกัน เช่น ใช้ลานตากข้าวร่วมกัน หายุ้งข้าว/ เครื่องสีข้าวรวม และ
ร่วมกันจ าหน่ายผลผลิตให้ได้ราคาดี 

- การเป็นอยู่ : มีปัจจัยพื้นฐานเช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ 
- สวัสดิการ : ชุมชนมีสถานีอนามัย มีกองทุนไว้กู้ยืม 
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- การศึกษา : ชุมชนมีบทบาทส่งเสริมการศึกษา เช่น กองทุนเพ่ือ
การศึกษาของเยาวชนในพื้นที ่

- สังคมและศาสนา : ชุมชนเป็นที่รวมในการพัฒนาจิตใจ 

• ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- ผลผลิตชุมชนเพ่ิมข้ึน และราคาผลผลิตสูงขึ้น 
- มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตในชุมชน 

• ปัจจัยสู่ความส าเร็จ / ปัจจัยที่จะท าให้ยืนหยัดในระดับนี้ได้ 
- กิจกรรมทั้งหมดต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน และทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ มูลนิธิ และเอกชน โดยเฉพาะการสร้าง
แหล่งกักเก็บน้ า 

 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 

• เป้าหมาย : เครือข่ายสังคมใหญ่เข้มแข็ง (ชุมชน องค์กร ธุรกิจ) แบ่งปัน 
ช่วยเหลือกัน ถ่ายทอดภูมิปัญญา เงินทุน/เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม และอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

• กิจกรรมส าคัญ : ชุมชนเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ เพ่ือ 
- รวมกันเป็นสหกรณ์ขายส่งเครื่องมืออุปกรณ์ 
- เชื่อมโยงกับแหล่งทุน สามารถเพ่ิมศักยภาพในการผลิต 
- เชื่อมโยงกับภาคเอกชน รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส าหรับการเพ่ิม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
- ร่วมมือกันขายผลผลิตตรงไปยังบริษัทผู้ซื้อรายใหญ่ 

• ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- ผลผลิตชุมชนมีมูลค่าสูงขึ้น 

• ปัจจัยสู่ความส าเร็จ / ปัจจัยที่จะท าให้ยืนหยัดในระดับนี้ได้ 

- …… 

ผลจากการทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สามารถสรุปกรอบโครงสร้างของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ได้ดังรูปที่ 2.3 โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้มีการผลิต
และบริโภคตามศักยภาพของพ้ืนที่ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม โดยอยู่บนหลักของความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขของความรู้และ
คุณธรรม ซึ่งเมื่อน าไปปรับใช้เป็นทฤษฎีใหม่ ก็จ าแนกการพัฒนาในแต่ละระดับโดยมีเป้าหมายในแต่ละ
ระดับอย่างชัดเจน ได้แก่ ความพอเพียงในระดับครัวเรือน ความพอเพียงในระดับชุมชน และความพอเพียง
ในระดับพ้ืนที ่
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รูปที่ 2.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

 

 พระราชด ารัสด้านการรวมกลุ่มของชุมชน  2.1.2

การพัฒนาประเทศในแต่ละพ้ืนที่มีความซับซ้อนแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิสังคม นับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแนวคิด/ทฤษฎีเพ่ือ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนในหลายพ้ืนที่ของประเทศได้น าองค์
ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ ในการพัฒนา โดยด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ หรือการริเริ่มกิจกรรมการพัฒนา
ต่าง ๆ ในแต่ละพ้ืนที่ ส่งผลให้พ้ืนที่ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาหารพอกินตลอดปี และบางราย
สามารถน าผลผลิตที่มีมากกว่าการบริโภคไปจ าหน่ายได้เงินกลับมาเป็นทุนรอนของครอบครัว โดยมีพระ
ราชด ารัสด้านการรวมกลุ่มของชุมชนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่คณะที่
ปรึกษาได้รวบรวมไว้ดังนี้ 
  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

มีภูมคุ้มกันมีเหตุผล

ความรู้ คุณ รรม

การผลิตและบริโภค             
ตามศักยภาพของพื้นที่

เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และวัฒน รรม

พอประมาณ

1. ความพอเพียงระดับครัวเรือน
 เป้าหมาย : เกษตรกรพอกินตลอดปี

2. ความพอเพียงระดับชุมชน 
 เป้าหมาย : ชุมชนเข้มแข็ง ไม่เบียดเบียน

กัน แบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อ
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 

การพัฒนา
ตามล าดับข้ัน

3. ความพอเพียงระดับพ้ืนที่ ภูมิภาค
 เป้าหมาย : เครือข่ายสังคมใหญ่

เข้มแข็ง  ชุมชน องค์กร ธุรกิจ  
แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา เงินทุน เทคโนโลยี เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
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ตารางที่ 2.1 พระราชด ารัสด้านการรวมกลุ่มของชุมชน 

เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 
1. การสร้างราย ด้ 

การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ ์

“… ผลิตผลในทางเกษตรก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ เราจะต้องผลิตให้มี
คุณภาพที่ดีที่สม่ าเสมอ และมีจ านวนสม่ าเสมอ เพราะว่าตลาด
คือการค้าต้องอาศัยความสม่ าเสมอของคุณภาพ และปริมาณถึง
จะจ าหน่ายได้สะดวกและได้ราคาดี...” 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่
กลุ่มเกษตกรหุบกระพง อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่ 
26 พฤษภาคม 2516 

• ผลผลติมีคณุภาพ
และจ านวน
สม่ าเสมอ 

• ตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

• การค้นคว้าวิจัย 
การดัดแปลง 

• การผลิตดดัแปลง 
จ าหน่าย บรโิภค 
ให้สอดคล้องกัน 

• สร้างมลูค่าเพิ่มให้
ผลิตภณัฑ ์

... หลักการของสถานท่ีนี้ก็คือจะต้องดูว่าผลิตผลผลิตอย่างไรตั้งแต่
ต้น... มีการค้นคว้าวิจัย ว่าจะดัดแปลงผลิตผลเหล่านั้นอย่าง ร 
ส าหรับให้ไปสู่ผูบ้ริโภค เช่นโคนมก็ให้นมซึ่งผ่านกรรมวิธีต่างๆ 
เพื่อที่จะเป็นนมส าหรับบริโภค นมส าหรับเก็บไว้ได้นานหน่อย 
หรือข้าวก็มีโรงสีส าหรับสขี้าว แล้วก็ส่งไปให้แก่สมาชิก ... ซึ่งทุกสิ่ง
ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการเกษตรนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน ต้องผลิต 
ดัดแปลง จ าหน่าย และบริโภค คือใช้ ถ้าตลอดทางเป็น ปโดยดี
และแต่ละคนก็ได้ท าดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ด้วยความตั้งใจดี ด้วย
ความมีหลักวิชาที่ดี ทุกคนก็ได้ประโยชน์ ทุกคนได้รับผลที่ดี ไม่ว่า
ผู้ผลิต ไม่ว่าผู้ที่ดัดแปลง ไม่ว่าผู้ที่บริโภค ได้ประโยชน์ทั้งนั้น และ
ท าให้ส่วนรวมของเรามีความมั่นคงได้ ...” 

พระราชด ารัส พระราชทาน แก่
คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง 
และสมาชิกผู้รับนมสด ณ 
โครงการส่วนพระองค์ สวน
จิตรลดา วันศุกร์ ที ่8 พฤษภาคม 
2530 

“...เมื่อตั้งโรงสี ปลูกข้าวเองบ้าง และไปซื้อข้าวจากเกษตรกรบ้าง 
น ามาสี และขายในราคาที่เหมาะสม เป็นในรูปสหกรณ์ ท่ีท าท่ีสวน
จิตรฯนี้ไม่ได้ใช้ข้าวที่ปลูกในสวนจิตรฯ เพราะว่าข้าวที่ปลูกในสวน
จิตรฯ เอาไปเข้าพิธีแรกนาขวัญ ข้าวที่โรงสีนี้ เป็นข้าวที่ซ้ือมา
จากเกษตรกรโดยตรง โดยให้ราคาที่เหมาะสม เกษตรกรก็มี
ความสุข เพราะขายข้าวในราคาที่เหมาะสม และผู้บริโภคก็ซ้ือ
 ด้ในราคาถูก เพราะว่าไม่ต้องมีการขนส่งมากเกินไป ไม่ต้องมีคน
กลางมากเกินไป ตกลงท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคก็มีความสุข” 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่
คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯ ถวาย
ชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดา
ลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวัง
ดุสิต วันพฤหัสบดีที ่4 ธันวาคม 
2540 

โครงสร้าง
พ้ืนฐานการ
ผลิต 

“... วิ ีท่ีจะให้ผู้ผลิตนมโคสามารถจ าหน่ายนม ด้ก็มีทางเดียวคือ
ต้ังโรงงาน แล้วให้โรงงานนั้นเป็นของผู้ผลิต มิใช่ว่าบริษัทฝร่ัง
หรือญี่ปุ่นมาลงทุนสร้างโรงงานแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้า
ต่อ ปนั้น ความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่เรารับ ม่ ด้ .... แต่ถ้าผู้ที่
ผลิตวัตถุดิบกับผู้ที่แปรสภาพเป็นเจ้าของเดียวกันจะไม่เกิดปัญหา 
เพราะว่าท ากันเอง แต่การท ากันเองนี้มีความล าบากอยู่ที่ต้องมี
วินัยอยู่มาก ต้องมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมของกิจการอย่าง
ส าคัญ ถ้าต้ังในรูปสหกรณ์ ด้ก็จะเป็นการดี แต่ถ้าสร้างในรูป
สหกรณ์ ม่ ด้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก็เห็นควรล้มเลิกกิจการ...” 

 

 

 

 

พระราชด ารัส พระราชทาน แก่
คณะกรรมการด าเนินงานสร้าง
โรงงานนมผงที่ต าบลหนองโพ 
จังหวัดราชบุรี ณ พระต าหนกั
จิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่ 11 
กันยายน 2513 

• การตั้งโรงงานโดย
มีเกษตรกรร่วม
เป็นเจ้าของ 

• การตั้งสหกรณ ์
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

กระบวนการ
บริหาร
จัดการ  

(การบริหาร
เงิน
กฎระเบียบ) 

“…คนๆ เดียวจะท ากิจการโคนมนี้ จะไม่ได้เพราะว่าต้องมีการ
ลงทุน เมื่อมีการลงทุนแล้วก็หมายถึงว่า จะต้องมีทุนมาลง ทุนนั้น
จะต้องได้มาจากการกู้ แต่ถ้ากู้ในอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างที่ชอบกู้
กันลงท้ายมีคนเดียวท่ีจะรวย คือ "เจ้าหนี้"...” 

พระราชด ารัส พระราชทาน แก่
คณะกรรมการด าเนินงานสร้าง
โรงงานนมผงที่ต าบลหนองโพ 
จังหวัดราชบุรี ณ พระต าหนกั
จิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่ 11 
กันยายน 2513 

• การลงทุนที่
เหมาะสม โดย
ดอกเบี้ยที่ไม่ควร
สูงจนเกินไป 

• การก าหนด
กฎระเบียบที่เป็น
ที่ยอมรับและ
ทันสมัย 

“……ระเบียบการที่จะตั้งโรงงานและบริหารโรงงานและกิจการ
ต่างๆ นี้ ก็จะต้องร่างกฎบังคับให้รัดกุมในรูปสหกรณ์ในอนาคต 
....ขอให้ทุกคนได้พิจารณา แล้วก็ช่วยกันออกความคิด ... เมื่อ
ถูกต้องก็บรรจุเข้าไปในระเบียบการ ก็คงจะยังมีปัญหาอีกไม่น้อย 
ถ้ามีปัญหาอะไรก็มาพิจารณากัน ...” 

พระราชด ารัส พระราชทาน แก่
คณะกรรมการด าเนินงานสร้าง
โรงงานนมผงที่ต าบลหนองโพ 
จังหวัดราชบุรี ณ พระต าหนกั
จิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่ 11 
กันยายน 2513 

กระบวนการ
บริหาร
จัดการ 
(โครงสร้าง
การจัดการ
องค์กร) 

“... ปัญหาส าคัญที่สุดก็มีปัญหาการบริหารโรงงาน ตั้งแต่การผลิต 
การแปรสภาพ จนกระทั่งการค้าขาย อันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ 
ใครจะเป็นกรรมการ ใครจะเป็นผู้ขาย ปัญหาเหล่านี้เราจะต้อง
ขบ  ...” 

พระราชด ารัส พระราชทาน แก่
คณะกรรมการด าเนินงานสร้าง
โรงงานนมผงที่ต าบลหนองโพ 
จังหวัดราชบุรี ณ พระต าหนกั
จิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่ 11 
กันยายน 2513 

• การก าหนด
โครงสร้าง
ผู้บริหารและ
บุคลากรที่
เหมาะสม 

• การก าหนด
โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

“...  วิธีที่จะให้ผู้ผลิตนมโคสามารถจ าหน่ายนมได้ก็มีทางเดียวคือ
ตั้งโรงงาน แล้วให้โรงงานนั้นเป็นของผู้ผลิต มิใช่ว่าบริษัทฝรั่งหรือ
ญี่ปุ่นมาลงทุนสร้างโรงงานแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าต่อไป
นั้น ความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่เรารับไม่ได้ .... แต่ถ้าผู้ที่ผลิต
วัตถุดิบกับผู้ที่แปรสภาพเป็นเจ้าของเดียวกันจะ ม่เกิดปัญหา 
เพราะว่าท ากันเอง ...” 

พระราชด ารัส พระราชทาน แก่
คณะกรรมการด าเนินงานสร้าง
โรงงานนมผงที่ต าบลหนองโพ 
จังหวัดราชบุรี ณ พระต าหนกั
จิตรลดารโหฐาน วันศุกร์ ที่ 11 
กันยายน 2513 

การกู้ยืม/
เงินทุน
สหกรณ์ 

“ถ้าท างานดี ก็จะท าให้สามารถได้รับเงินกู้สินเชื่อ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่ง
ที่ทราบว่าชาวสหกรณ์ทุกคนหรือเกือบทุกคนเข้าใจว่า การตั้ง
สหกรณ์นั้นมีความดีอยู่เป็นส าคัญอยู่ที่ว่าไปกู้เงินเขาได้ ไปกู้จาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ข้อนี้ก็เป็นของดีส่วนหนึ่ง อีก
ส่วนหน่ึงอาจเป็นอันตรายได้ ว่าการ ปกู้ยืมเงินในรูปใดๆ มีเสีย ด้ 
มีอันตราย ด้ เพราะว่าแต่ละคนด้วยก าลังของตนอาจจะมีไม่พอ
ส าหรับกจิการที่จะให้มีความก้าวหน้าโดยเร็ว แต่ว่าถ้าไม่คิดดีๆ ไป
กู้ยืมเพราะคิดว่าเป็นสหกรณ์ไปกู้ยืมเขาได้ ก็กู้ยืมมาลงทุนในสิ่งที่
 ม่คุ้มค่า หรือ เอาทุนคืนเขา ม่ ด้ อันนี้เสียหายมาก” 

พระราชด ารัสในโอกาสที่ผู้น า
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม
และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ 
ศาลาดุสิดาลัย วันพธุที่ 14 
พฤษภาคม 2523 

• การกู้ยืมเพื่อ
ลงทุนในกิจการ
อย่างคุ้มค่า โดย
ค านึงถึงผลผลตที่
มีคุณค่า 

• การก าหนด
นโยบายเงินทุน/
กู้ยืม 

 

“การที่ไปกู้ยืมเขา ถ้าเอาเงินมาใช้ในทางที่ถูกสร้างสรรค์กิจการให้
มีก าไรได้ ให้มีความก้าวหน้าได้ ก็ควรท าได้ โดยเฉพาะไปกู้ยืมจาก
ธนาคารซึ่งตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะส าหรับเกษตรและสหกรณ์ อันนี้ก็
นับว่าปลอดภัย ... ฉะนั้น การที่จะไปกู้ยืมในฐานะบุคคลก็ตาม 
หรือในฐานะสหกรณ์ก็ตาม จะต้องคิดให้ดีว่าการกู้มือนั้นมีเหตุผล
หรือไม่ การกู้ยืมแล้วก็มาท าให้ผลิตผลของเรามีคุณสมบัติ หรือมี
ราคาสูงขึ้นก็ถูกต้อง ... ฉะนั้น ก็ขอสนับสนุนเรื่องการลงทุนด้วย
การ ปกู้แล้วมาลงทุน เพ่ือที่จะท าให้ผลิตผลของเรามีคุณค่ามาก
ขึ้น” 

พระราชด ารัสในโอกาสที่ผู้น า
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม
และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ 
ศาลาดุสิดาลัย วันพธุที่ 14 
พฤษภาคม 2523 
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

“การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์นั้น ต้องก าหนดนโยบายให้ดีแต่ต้น  ม่ใช่
เพียงแต่เป็นแหล่งเงินกู้ และต่อมาประลบปัญหาหนี้สูญ ในที่สุด
กิจการก็ล้มเหลว ปโดยปริยาย ทั้งนี้ น่าจะดูตัวอย่างจากสหกรณ์
ที่ประสบความส าเร็จ เช่น สหกรณ์โคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรี” 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่
ศูนย์รวมนม สถานบี ารุงสัตว์
สกลนคร บ้านหนองยาง จ.
สกลนคร วันที่ 19 พฤศจกิายน 
2532 

บุคลากร 

 

“…สมาชิกแต่ละสหกรณ์  จะต้องเพาะความสามัคคีกัน  ความ
เข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ... แต่ละคนต้องมีวินัยจริง ...” 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 
และสหกรณ์การประมง ทัว่
ราชอาณาจกัร ณ ศาลาดุสิดาลยั 
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2522 

• สมาชิกสหกรณ์
ต้องมีความ
สามัคคีและมีวินัย 

2. การส่งเสริมสมาชิก 

การเป็น
แหล่งขาย
วัตถุดิบ 

“…นอกจากในด้านเกษตรกรหรือในด้านเกษตรโดยตรง ก็ยังต้อง
อาศัยทางอุตสาหกรรมและทางธุรกิจ เพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นมี
ประโยชน์และท ากิจการงานให้เป็นรายได้ที่เต็มเปี่ยม ผลิตผล
ต่างๆ นั้นย่อมต้องมาดัดแปลงเปลี่ยนแปลง แม้แต่ข้าวก็จะต้อง
มาสีให้บริโภค ด้ หรือต้องมาให้นัก ุรกิจด าเนินการเพ่ือที่จะ
จ าหน่ายออก ปให้เป็นราย ด้...” 

พระราชด ารัสในโอกาสที่ผู้แทน
กรรมการสหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง ยวุ
เกษตรกร และสมาชกิผู้รับนมสด 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ 
โครงการส่วนพระองค์ สวน
จิตรลดาวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 
2531 

• การดัดแปลง
ผลิตผลเพื่อสร้าง
มูลค่าและ
จ าหน่ายเพื่อเป็น
รายได ้

 

การให้
ความรู้
เกษตรกร 

 

“...ต้ังศูนย์การอบรมการสหกรณ์แก่ เจ้าหน้าที่  ตลอดถึง
ประชาชนต่อ ปด้วย ...” 

พระราชด ารัส ในพธิีเปิดประชุม
รัฐสภาสมัยประชุมสามัญ ณ พระ
ที่นั่งอนันตสมาคม วันจันทร์ที่ 25 
มิถุนายน 2500 

• การเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
สหกรณ ์

• การเสริมสร้าง
ความรู้/การดูแล
สมาชิกในวิชาการ
ผลิต ความเป็นอยู่ 
และการจ าหน่าย 

• คุณสมบัติการ
ท างานร่วมกัน 
และการใช้ความรู้
ความสามารถใน
การเผื่อแผ่และ
ช่วยเหลือกัน 

• สมาชิกต้องใช้
ความรู้หรือ
วิทยาการต่าง ๆ 
อย่างถูกต้อง 
 

“…อาชีพในด้านการเกษตรทุกทุกอย่างต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน
...ความรู้ในวิชาการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ ทั้งความรู้ใน
ด้านจ าหน่าย ล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมด... ” 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 
และสหกรณ์การประมง ทัว่
ราชอาณาจกัร ณ ศาลาดุสิดาลยั 
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2522 

“...ในค าว่าสหกรณ์นี้ก็ช้ีแจงอยู่แล้วว่าเรามีหน้าที่อะไร แต่ว่าให้
ลึกซึ้งเข้าไปต้องนึกถึงว่าท างานร่วมกันนั้นต้องท าอะ รบ้าง มี
คุณสมบัติอะ รบ้างคุณสมบัติส าคัญก็คือความเผ่ือแผ่ให้แก่กัน 
ซึ่งก็เรียกกันว่าสามัคคี อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ความรู้ความสามารถ
นั้นมาเผ่ือแผ่มาช่วยกัน ท าคนเดียวยาก แต่ถ้าร่วมกันท า งานนั้น
จะง่ายขึ้นและมีผลที่มั่นคงยิ่งขึ้น แต่ในการท างานร่วมกัน ต้องมี
คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญ จะต้องมีความสุจริต...” 

พระราชด ารัสพระราชทานแก่
คณะสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 
กรรมการสหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์นิคม และสหกรณ์การ
ประมงทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลา
ดุสิดาลัย วันศุกร์ที ่9 พฤษภาคม 
2529 

“...สมาชิกทุกคนจะต้องเรียนรู้วิชาการให้ใช้วิทยาการต่างๆนี้ให้
ถูกต้อง ถ้าใช้ ม่ถูกต้องก็เกิดผลเสียหาย ด้ คือ วิชาการทั้งในด้าน
กลไกต่างๆ และวิชาการ แม้จะในด้านการตั้งสหกรณ์หรือในด้าน
การค้า...” 

พระราชด ารัสพระราชทานแก่
คณะสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 
กรรมการสหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์นิคม และสหกรณ์การ
ประมงทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลา
ดุสิดาลัย วันศุกร์ที ่9 พฤษภาคม 
2529 

การอบรม
การท าบัญชี

“...ในประเทศไทย เราด าเนินงานมาเป็นเวลานานแล้วในเรื่องที่จะ
ให้ชาวบ้านได้อยู่ดีกินดี จนกระทั่งเป็นประเพณีของชาวบ้านของ

พระราชด ารัสพระทานแก่
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเร่ืองการ

• การจัดท าบญัชี
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 
ครัวเรือน 

 

คนไทยที่จะ ม่ต้องท าบัญชีมากเกิน ป อาจจะหาว่าเลอะเทอะ 
หาว่าไม่เป็นเรื่องเป็นราว เพราะว่าเมืองไทยนี้ออกจะตามสบาย
เกินไป ตามสบายนี้อาจจะดีเหมือนกัน ไปแสดงบัญชียาก แต่ว่า
ตามสบายมันดี เพราะมันสบาย...” 

ประยุกต์เทคโนโลยกีารถา่ยท า
ภาพถา่ยทางอากาศและ
ดาวเทียมในการวางแผนการใช้
ที่ดินลุ่มน้ าทางเหนือของประเทศ
ไทย ณ โรงแรมรินค า จังหวัด
เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 
2523 

ครัวเรือนท่ีใช้ง่าย 
ไม่มากเกินไป 

• ความเข้าใจในการ
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

• การจัดท าบัญชี
ของสหกรณ ์“...เมื่อผลิตอะ รแล้วก็จ าหน่าย ปก็มีราย ด้ ก็ต้องท าบัญชี 

ชาวบ้านท าบัญชีบางทีไม่ค่อยถูก ทางราชการท าบัญชีก็ถูกต้อง
เกินไป ..” 

พระราชด ารัสในโอกาสที่ประธาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ น า
ผู้เข้าร่วมสัมมนาและบุคคลต่างๆ
ที่เกี่ยวขอ้งเฝ้าฯ เพื่อรับ
พระราชทานพระบรมราโชบาย
เกี่ยวกบัการด าเนินงานในช่วง
ต่อไป ณ ศาลาดุสิดาลัย วันศุกร์ที ่
26 สิงหาคม 2531 

“ให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์รับซื้อยาง ทั้งยางแผ่นและน้ ายาง 
(Latex) โดยการรวบรวมราษฎร 20 – 30 ครอบครัว เหมือนกับ
สหกรณ์หมู่บ้าน และให้ตั้งอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
เมื่อโรงผลิตยางเสร็จแล้ว ก็ให้ท าผลิตภัณฑ์จากน้ ายางต่อไป
...”“...เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จะท าบันทึกว่าเราลงทุนเท่า ร 
ค่าเคร่ืองมือเท่า ร เวลาท าแล้วขาย ด้เงินเท่า ร่ เงินที่ ด้มาก็
ต้องท าบัญชี บัญชีเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ฯ ตามธรรมดาศูนย์ฯ 
ต้องมีรายได้ส่งเข้าคลัง แต่ที่นี่เป็นการท าบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา จะต้องตั้งทุนขึ้นมา เมื่อสามารถเก็บเองไว้ได้ และ
จะต้องท าเหมือนชาวบ้าน ชาวบ้านก็ต้องท าบัญชี ศูนย์ฯ นี้ต้อง
เป็นตัวอย่างของการท าบัญชี ผลิตภัณฑ์ยางก็ต้องท าบัญชี” 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่
บ้านโคกกแูว จังหวัดนราธิวาส 
วันที่ 26 กันยายน 2531 

การกู้ยืม/
เงินทุนด้าน
พัน ุ์พืชและ
ยา 

“... ถ้ามีกิจการใดที่จะต้องหาเงินทุนมาลงทุน เช่น หาพันธุ์พืชที่ดี
มาลงทุนเสียก่อน ก็สามารถที่จะหาทุนมาให้กู้ให้ยืมในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ า ที่ดี ดีกว่าที่จะให้แต่ละคนในกลุ่มหรือในหมู่บ้าน
 ปหาทุนมาในดอกเบี้ยสูงและ ม่แน่นอนว่าจะ ด้ผลดีหรือ ม่ ...” 

พระราชด ารัสในโอกาสที่อธบิดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ น าประธาน
สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์
นิคมทั่วประเทศ 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ 
ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ 12 
พฤษภาคม 2520 

• การหาเงินกู้ที่มี
อัตราดอกเบีย้ต่ า
ให้สมาชิก 

 

3. การดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิก 

ร้านค้า
สวัสดิการ 

“...ที่หุบกระพงนี่เป็นเวลาหลายปีที่มีผู้เพิ่มเข้าในกลุ่มลุกขึ้นในที่
ประชุมบอกว่าผมขอเงิน ก็เลยถามว่าจะเอาเงินไปท าอะไร ก็บอก
ว่าผมหิวผมไม่มีกิน ก็บอกว่าไม่มีกินก็ท างานซี เขาบอกว่าเขาท า 
แต่ว่าผักท่ีเขาปลูกมันยังเล็กยังขายไม่ได้ เพราะเขาเพิ่มรับมาท า ก็
ขาดข้าว ก็ไม่มีอะไรทาน ก็เลยเข้าใจเหตุผลที่เขาขอเงิน และอยาก
ทราบว่าเขาเข้าใจจริงหรือไม่ ก็เลยถามว่าถ้าให้ข้าวจะเอาไหม เขา
บอกว่าเขาชอบก็เลยบอกว่าจะให้เงินแก่กลุ่มเป็นส่วนรวม และ
ให้กลุ่ม ปซ้ือข้าวโดยใช้วิ ีเชื่อก่อน มาเอาข้าว ปแล้วจดเอา ว้

พระบรมราโชวาท พระราชทาน
แก่คณะกรรมการสมาคม
เศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์ณ 
พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วัน
อังคารที่ 17 มิถุนายน 2518 

• การมีสวสัดิการ
ดูแลความเป็นอยู่
สมาชิก 
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 
เมื่อมีราย ด้มาก็ใช้คืน เท่ากับเป็นธนาคารแห่งหนึ่ง เป็น
สวัสดิการ วิ ีนี้พิสูจน์ว่า ด้ผล ...” 

“...สหกรณ์ก็ต้องสะสมเงินทุนและก็ท าเหมือนว่าสหกรณ์นั้นเป็น
นายทุน เมื่อมีก า รแล้วก็มาแบ่งตามส่วน ด้ อันนี้ก็จะเกิด
สวัสดิการด้วย เพราะว่าคนที่ท าน้อยก็มีสิทธิ ในสวัสดิการ
เหมือนกัน ...” 

พระบรมราโชวาท พระราชทาน
แก่คณะกรรมการสมาคม
เศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์ณ 
พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วัน
อังคารที่ 17 มิถุนายน 2518 

การอบรม
อาชีพเสริม 

“ให้จัดต้ังขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพราษฎร ซึ่งประกอบด้วย
ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างตีเหล็ก ทอผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ เลี้ยงสัตว์ 
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ปลูกป่าสมุนไพร ท าอิฐบล็อค ฯลฯ เพ่ือจ า
น่ายเป็นราย ด้พิเศษ กับจะ ด้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรหมู่บ้าน
ใกล้เคียง” 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระ
บรมรมชินีนาถ ต าบลบา้นม่วง 
อ าเภอบา้นม่วง จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2533 

• หัตถกรรมสร้าง
รายได้พิเศษ 

• การประกอบ
อาชีพเสริมนอก
ฤดูท านา 
 “... โครงการที่จะให้มีงานท านอกฤดูการท านา หรือแม่จะอยู่ใน

ฤดูกาลท านา แต่เกิดมีภัยธรรมชาติ เช่นน้ าท่วม หรือ น้ าแห้ง
เกิดขึ้น ปีนั้นเก็บเกี่ยวข้าว ม่ ด้ เขาก็จะ ปท าอาชีพอื่นก็ ด้ เช่น 
ทอผ้า หรือ ท าหัตถกรรมอื่นๆ ไปรับจ้าง เรื่องทอผ้านี้ก็เป็นเรื่อง
ของแผนกศิลปาชีพ ซึ่งเป็นแผนกที่เวลาไปเยี่ยมราษฎร เป็นแผนก
ส าคัญ ...” 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่
คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระ
พรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุ
สิดาลัย วันพฤหัสบดีที ่4 
ธันวาคม 2523 

การส่งเสริม
คุณ รรม/
จริย รรม 

“... สมาชิกแต่ละคนมีความส าคัญ ถ้าสมาชิกท าตนไม่ตรงตาม
จุดประสงค์ของสหกรณ์ ก็เท่ากับทรยศตัวเอง ก็ไม่คุ้ม ฉะนั้นขอย้ า
ว่าความซ่ือสัตย์สุจริตต่อกันและต่อตัวเองเป็นสิ่งส าคัญ และ
เป็นหัวใจของการอยู่เป็นสหกรณ์ ...” 

พระราชด ารัสในโอกาสที่อธบิดี
กรมปศุสัตว์ น าผู้แทนเกษตรกรผู้
เล้ียงโคนมและผู้แทนสมาชิก
สถานีผสมเทียม เข้าทูลละอองธุลี
พระบาท ณ ปะร าพธิีบริเวณ
โครงการเกษตรสวนจิตรลดา วัน
พฤหัสบดี ที ่12 พฤษภาคม 
2520 

• ความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน/ความเห็น
อกเห็นใจกัน 

• ความซื่อสัตย์
สุจรติต่อกันและ
ต่อตัวเอง 

• ความ
ขยันหมั่นเพียร 

• ความสามัคค ี

 

“... ฉะนั้น การตั้งเป็นสหกรณ์นี้ และเข้าใจกันดี เกื้อหนุนซึ่งกัน
และกันในกลุ่มสหกรณ์ เป็นการดีมากและท าความเจริญ สิ่งที่
ส าคัญในการด ารงความเป็นบึกแผ่นของสหกรณ์และกิจการ
สหกรณ์ในประเทศ ทยนี้  ก็คือความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 
ความเห็นอกเห็นใจ ความ ... ที่เรียกว่าความซ่ีอสัตย์สุจริตต่อกัน 
คือ ไม่ใช่ว่าซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติแต่ละคน แต่ว่าซื่อสัตย์
สุจริตต่อกัน ...” 

พระราชด ารัสในโอกาสที่อธบิดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ น าประธาน
สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์
นิคมทั่วประเทศ 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณ 
ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ 12 
พฤษภาคม 2520 

“... ฉะนั้น ความขยันหมั่นเพียรก็เป็นศูนย์กลางอย่างหนึ่ง 
เรียกว่าเป็นกุญแจอย่างหนึ่งของความส าเร็จของสหกรณ์ ...ผู้ที่
จะอยู่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ต้องสามัคคี สามัคคีก็แปลว่าพร้อม
เพรียง ถ้า ม่พร้อมเพรียงกัน กิจการก็ ม่ก้าวหน้า คือ กิจการไม่
เป็นไปตามที่เราต้องการ แล้วถ้ากิจการไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ 
กิจการล้มเราเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ เราก็ล้มเหมือนกัน ฉะนั้น 
ค าว่าสามัคคีคือความพร้อมเพรียง เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนิน
สหกรณ์” 

พระราชด ารัสพระราชทานแก่
คณะผู้น าสหกรณ์การเกษตรและ
สหกรณ์นิคม ณ ศาลาดุสิดาลัย 
วันพฤหัสบดีที ่11พฤษภาคม 
2521 
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เร่ือง พระราชด ารัส ที่มา ประเด็นส าคัญ 

การกู้ยืม/
เงินทุนเพ่ือ
การศึกษา/
อื่นๆ 

“...ผู้ที่ ม่สบายเดือดร้อน อาจให้เงินส่งเสริมเป็นสวัสดิการ ให้ไป
เลยก็ได้ หรือให้มาติดต่อทางโรงพยาบาลให้แพทย์เคลื่อนที่ไปช่วย 
...” 

พระบรมราโชวาท พระราชทาน
แก่คณะกรรมการสมาคม
เศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์ณ 
พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วัน
อังคารที่ 17 มิถุนายน 2518 

• การมีเงินทุน
ช่วยเหลือสมาชิก 
 

 

2.2 การทบทวนโมเดลการปฏิบัติ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เพ่ือการ
พัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้นตามแนวพระราชด าริ (Framework for Practical Application) โดยน า
หลักการ/ทฤษฎีส าคัญ มาปรับใช้ในแต่ละข้ันตอนของงานพัฒนา ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ในระดับพ้ืนที่/ภูมิภาค โดยจัดท าออกมาในรูปแบบโมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) การพัฒนาที่
ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 
รูปที่ 2.4 Practical Model ของการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชด าริ“ทฤษฎีใหม่” เพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินงานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนารวม 3 ขั้นตอน เริ่มจาก ขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537 เป็น
การบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า และจัดการผลิตด้านการเกษตรภายในครัวเรือน อันเป็นการผลิต
เพ่ือพออยู่พอกินและพ่ึงตนเอง ส่วนขั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นการรวมพลังกันภายใน
ชุมชนในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์เพ่ือร่วมแรงด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด ความ
เป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา และขั้นที่ 3 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นการ
เชื่อมโยงติดต่อประสานกับชุมชนภายนอก เช่น ธนาคาร บริษัท ห้างร้านเอกชน เพ่ือจัดหาแหล่งทุนหรือ
แหล่งเงินมาช่วยในการลงทุนพัฒนาในด้านต่าง ๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น
สามารถพ่ึงพาตนเอง 

 
รูปที่ 2.5 ทฤษฎีใหม่ 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างเป็นระบบ จึงท าการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
ยกระดับและความยั่งยืนในการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในแต่ละขั้นตามกรอบ
รูปแบบโมเดลการปฏิบัติ (Practical Model)  ดังแสดงในรูปต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 2.6 ทฤษฎีใหม่แต่ละขั้นและองค์ประกอบของ Practical Model 

ทฤษฎีใหม่

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
บริหารจัดการที่ดินและน้ า

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
พอกินตลอดป 

ขั้นที่ 2: รวมกลุ่ม สหกรณ์
เพื่อการผลิต การตลาด และดูแล
ความเป็นอยู่ของสมาชิก ชุมชน
 สร้างภูมิคุ้มกันก่อนออกสู่ภายนอก 

ขั้นที่ 3: ออกสู่ภายนอก  
เชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก  

 ด้านอาชีพ ทุน การตลาด การผลิต 
และรักษาทุนทางสังคมให้ยั่งยืน
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รูปที่ 2.7 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และองค์ประกอบของ Practical Model 

 
รูปที่ 2.8 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และองค์ประกอบของ Practical Model 
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1.3 บริหารจัดการที่ดนิ
ขนาดเล็กใหเ้กิด
ประโยชน์สงูสุด

1.2 ท ากจิกรรม
การเกษตร
พออยู่พอกนิ

1.1 บริหารจัดการน้ าและป่า
ให้ ด้ประโยชน์ตลอดป 

ขั้นที่ 1: ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
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2.2 พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับการตลาด

2.1 
รวมกลุ่ม
และดูแล
ความ
เป็นอยู่
สมาชิก

2.3 ส่งเสริมการเกษตร
สมาชิก

ขั้นที่ 2: ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเอง ด้ 
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รูปที่ 2.9 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 และองค์ประกอบของ Practical Model 

 
รูปที่ 2.10 Practical Model ตามทฤษฎีใหม่ 

    
   

         

        
         
       

                    

                                                       

                     

       
      
     
      

        
      
        
          
      

                
        

        
      

              
           

      

           

        
(Agenda)

    
         
        

   
    

              
              
          

                 

              
           
          
       

                                 
•                  
•                                  

         
     

    
     

              
                          
                 

                       

          
        

                     
                    

                   
                          

                       

                
            

           
                

           
            

            -    
              

                
                 

          
               

                               
•    Supply chain        
• Product / Efficiency      
•                                     

                                      
•    Supply chain                  
• Branding / Business Model
•                                     

                      
                        

    3      
      

        

      

         

       

        

Sustainable-
Minded Farmer

       
           

            
                        

         
          
Business 
Incubator

Supply Chain   
               

           
   

          
        

        
(Function)

        
(Area)

         
        

             
(Community / Area)

3.1 เชื่อมโยงตลาด แหล่งทุน
องค์ความรู้ และเทคโนโลยี

ขั้นที่ 3: ออกสู่ภายนอก 
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3 ผลการศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มของชุมชน 

3.1 แนวคิดการสร้างเครือข่าย / การรวมกลุ่ม  

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการรวมกลุ่มของชุมชนรูปแบบต่างๆ ที่พบในปัจจุบัน อาทิ สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่ม สถาบัน ศูนย์ สภา เป็นต้น เพ่ือรวบรวมรูปแบบการรวมกลุ่ม ซึ่งเป็นการพัฒนาตามทฤษฎีใหม่
ในขั้นที่สอง โดยท าการศึกษากฎ ระเบียบและข้อบังคับ เพื่อท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ สาระส าคัญและ
ข้อจ ากัดของการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งศึกษากลไกและกระบวนการด าเนินงานของชุมชนในกลุ่ม
ต่างๆ ตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 เพื่อน าไปสู่การหาแนวทางท่ีชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง และสามารถพัฒนาเข้าสู่
ขั้นที่ 3 ได้ ตลอดจนศึกษาโครงสร้าง บทบาทและการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่
ตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2  เพ่ือน าไปสู่เสนอกลไกการบูรณาการ อันจะเป็นแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อน
การรวมกลุ่มของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้มีองค์ความรู้พ้ืนฐานที่รอบด้าน จึงได้ท าการทบทวนแนวคิดทางวิชาการเกี่ยวกับการ
สร้างเครือข่าย / การรวมกลุ่ม แนวทางปฏิบัติในการรวมกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งบริบทการบูร
ณาการในพื้นท่ีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดการสร้างเครือข่าย / การรวมกลุ่ม 3.1.1

การสร้างเครือข่าย / การรวมกลุ่ม จะมีการพัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้น ทั้งนี้ การวัดระดับความ
เข้มแข็งของการรวมกลุ่มสามารถพิจารณาได้จาก Networking Maturity Model ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ระดับที่ 1: เริ่มสร้าง (Forming) ระดับที่ 2: ขยายตัว (Expanding) ระดับที่ 3: อยู่ตัว (Matured) 
และระดับท่ี 4: ยั่งยืน (Sustained) 

ระดับท่ี 1 เริ่มสร้าง (Forming) เป็นช่วงเริ่มสร้างเครือข่าย สร้างสมาชิก ก าหนดเป้าหมาย 
ก าหนดแผนระยะสั้น มีการประชุมสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับท่ี 2 ขยายตัว (Expanding) เป็นช่วงขยายเครือข่าย มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น มีกิจกรรม
เครือข่ายสม่ าเสมอ แกนน ามี Leadership ในการน าเครือข่าย  

ระดับท่ี 3 อยู่ตัว (Matured) เป็นช่วงที่เครือข่ายขยายตัวอย่างเต็มที่ การด าเนินงานมีระบบ 
สมาชิกมีเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน และได้รับการสนันบสนุนเชิงนโยบาย 

ระดับท่ี 4 ยั่งยืน (Sustained) เป็นช่วงที่เครือข่ายยกสถานะเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน มีการจัดการ
องค์ความรู้ มีแหล่งทรัพยากรเพื่อการด าเนินการและพัฒนาเครือข่ายในระยะยาว 
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รูปที่ 3.1 Networking Maturity Model 

ระดับที่ 1: เริ่มสร้าง (Forming) เป็นช่วงเริ่มสร้างเครือข่าย / การรวมกลุ่ม กิจกรรมที่แสดงถึง
เข้มแข็งของการรวมกลุ่ม ประกอบด้วย การประชุม/หารือระหว่างสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ (ทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ) การมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น โดยที่สมาชิกเสนอแนวคิด โครงการ กิจกรรม นอกจากนี้ 
ควรมีแกนน าสื่อสารวัตถุประสงค์และทิศทางการด าเนินงานของเครือข่ายได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้สมาชิกมี
ความเข้าใจในเป้าหมายการด าเนินงานร่วมของเครือข่าย โดยส่วนใหญ่แล้วในระยะนี้ เครือข่าย/กลุ่ม จะ
ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับที่ 2: ขยายตัว (Expanding) เป็นช่วงขยายเครือข่าย / ขยายกลุ่ม กิจกรรมที่แสดงถึง
เข้มแข็งของการรวมกลุ่ม ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ มี Active Member เพ่ิมขึ้น
สม่ าเสมอ สมาชิกร่วมในการก าหนดแผนการด าเนินงานกลางและแกนน าประสานการด าเนินงานของ
สมาชิกได้อย่างทั่วถึง 

ระดับที่ 3: อยู่ตัว (Matured) เป็นช่วงที่เครือข่าย/กลุ่มขยายตัวอย่างเต็มที่ กิจกรรมที่แสดงถึง
เข้มแข็งของการรวมกลุ่ม ประกอบด้วย การสื่อสารจากเครือข่ายสู่สมาชิกและระหว่างสมาชิก สมาชิกขยาย
ผลกิจกรรมเครือข่ายไปใช้ในองค์กรของตน สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากร (โปร่งใส) แกนน า
แสดงบทบาทแก้ไขปัญหา อุปสรรคของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเครือข่ายมีโครงสร้าง/
กระบวนงานมาตรฐาน 

ระดับที่ 4: ยั่งยืน (Sustained) เป็นช่วงที่เครือข่าย/กลุ่มยกสถานะเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน กิจกรรม
ที่แสดงถึงเข้มแข็งของการรวมกลุ่ม ประกอบด้วย สมาชิกร่วมในการระดมทรัพยากรเข้าสู่เครือข่าย แกนน า
มีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย มีการจัดการองค์ความรู้ของเครือข่าย และมี
แหล่งทรัพยากรส าหรับด าเนินการในระยะยาว 

Networking Maturity Model

ระดับที่ 1: เริ่มสร้าง
(Forming)

ระดับที่ 2: ขยายตัว
(Expanding)

ระดับที่ 3: อยู่ตัว
(Matured)

ระดับที่ 4: ยั่งยืน
(Sustained)

เป็นช่วงเริ่มสร้าง
เครือข่าย สร้าง
สมาชิก ก าหนด

เป้าหมาย ก าหนด
แผนระยะสั้น มีการ
ประชุมสมาชิกอย่าง

สม่ าเสมอ

เป็นช่วงขยาย
เครือข่าย มีจ านวน
สมาชิกเพิ่มขึ้น มี
กิจกรรมเครือข่าย

สม่ าเสมอ แกนน ามี 
Leadership ในการ

น าเครือข่าย 

เป็นช่วงที่เครือข่าย
ขยายตัวอย่างเต็มที่ 
การด าเนินงานมี
ระบบ สมาชิกมี
เป้าหมายร่วมที่

ชัดเจน และ ด้รับ
การสนันบสนุนเชิง

นโยบาย

เป็นช่วงที่เครือข่าย
ยกสถานะเป็น

เครือข่ายที่ยั่งยืน มี
การจัดการองค์
ความรู้ มีแหล่ง

ทรัพยากรเพื่อการ
ด าเนินการและ

พัฒนาเครือข่ายใน
ระยะยาว
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รูปที่ 3.2 กิจกรรมส าคัญใน Networking Maturity Model 

การรวมกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนากลุ่ม อย่างไรก็ตาม ในการ
รวมกลุ่มมักประกอบไปด้วยสมาชิกกลุ่มย่อยที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน สามารถจ าแนก
ได้เป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) Assignment network (2) Social network (3) Information network 
(4) Resource network และ (5) Knowledge network ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มที่
แตกต่างกันไป แต่มีการประสานเชื่อมโยงกันในจุดส าคัญ 

ทั้งนี้ ได้น าตัวอย่างการรวมกลุ่มของเครือข่ายอนาคตไทยจังหวัดขอนแก่นมาแสดงเป็นตัวอย่าง 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในคุณลักษณะและบทบาทของกลุ่ม/เครือข่าย แต่ละประเภท โดยมีละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 ที่มาและข้อมูลทั่ว ปของเครือข่ายอนาคต ทยจังหวัดขอนแก่น 
แกนน าเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น ได้ท าการรวมกลุ่มสมาชิกขึ้นมาทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้กลุ่มสมาชิกได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนให้โครงการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โดยในวันที่ 29 
มีนาคม 2559 ทางมูลนิธิมั่นพัฒนาในนามเครือข่ายอนาคตไทย ได้ลงนามบันทึกความ
ร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนภารกิจเครือข่ายอนาคตไทยกับ
องค์กรภาคีเครือข่ายอนาคตไทย จ.ขอนแก่น โดยการรณรงค์ปลูกจิตส านึกเชิงบวก 
ภายใต้โครงการ “อย่าใครว่าไทย” ภายใต้ 4 แกนหลัก คือ อย่าให้ใครว่าคนขอนแก่น 
“ฟุ้งเฟ้อ ไร้สติ มักง่าย ขี้โกง” ร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชนที่ดีเพ่ืออนาคตไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้ 

Networking Maturity Model
ระดับที่ 1: เริ่มสร้าง

(Forming)
ระดับที่ 2: ขยายตัว

(Expanding)
ระดับที่ 3: อยู่ตัว

(Matured)
ระดับที่ 4: ยั่งยืน
(Sustained)

1.1) มีการประชุม/หารือ
ระหว่างสมาชิกอย่าง
สม่ าเสมอ (ทั้งเป็นทางการ
และ ม่เป็นทางการ)
2.1) มีจ านวนสมาชิก
เพิ่มขึ้น
3.1) สมาชิกเสนอแนวคิด 
โครงการ กิจกรรม
4.1) แกนน าสื่อสาร
วัตถุประสงค์และทิศ
ทางการด าเนินงานของ
เครือข่าย ด้อย่างชัดเจน
5.1) สมาชิกมีความเข้าใจ
ในเป้าหมายการด าเนินงาน
ร่วมของเครือข่าย
6.1) เครือข่าย ด้รับการ
สนับสนุนเชิงนโยบาย

1.2) มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ
2.2) มี Active Member 
เพิ่มขึ้นสม่ าเสมอ
3.2) สมาชิกร่วมในการ
ก าหนดแผนการด าเนินงาน
กลาง
4.2) แกนน าประสานการ
ด าเนินงานของสมาชิก ด้
อย่างทั่วถึง

1.3) มีการสื่อสารจาก
เครือข่ายสู่สมาชิก และ
ระหว่างสมาชิก
2.3) สมาชิกขยายผล
กิจกรรมเครือข่าย ปใช้ใน
องค์กรของตน
3.3) สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การจัดสรรทรัพยากร 
(โปร่งใส)
4.3) แกนน าแสดงบทบาท
แก้ ขปัญหา อุปสรรคของ
เครือข่าย ด้อย่างมี
ประสิท ิภาพ
5.2) เครือข่ายมีโครงสร้าง/
กระบวนงานมาตรฐาน

3.4) สมาชิกร่วมในการ
ระดมทรัพยากรเข้าสู่
เครือข่าย
4.4) แกนน ามีบทบาท
สนับสนุนการพัฒนาความ
เข้มแข็งของเครือข่าย
5.3) มีการจัดการองค์
ความรู้ของเครือข่าย
6.2) มีแหล่งทรัพยากร
ส าหรับด าเนินการในระยะ
ยาว
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(1) สนับสนุนและเชื่อมต่อวัตถุประสงค์หลัก ทั้งเชิงเป้าประสงค์ กรอบวิธีการ และ
ประเด็นการขับเคลื่อน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(2) สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายอนาคตไทยจังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกันกับองค์กรต่างๆ ในเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรระหว่างเครือข่ายในเชิงช่อง
ทางการสื่อสารเพ่ือสร้างกระแส และในเชิงประเด็นการด าเนินงานที่เป็นความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสมาชิกเครือข่าย 

 บทบาทของกลุ่ม/เครือข่าย แต่ละประเภท 

การท างานของกลุ่ม/เครือข่ายในจังหวัดขอนแก่นแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) Assignment 
network (2) Social network (3) Information network (4) Resource network และ (5) 
Knowledge network ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 3.3 รูปแบบการสร้างเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น 

(1) Assignment network  
 เป็นเครือข่ายที่มีพันธสัญญาในการขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น การที่เครือข่าย

อนาคตไทยจังหวัดขอนแก่น ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ มูลนิธิมั่นพัฒนาในฐานะ
เครือข่ายอนาคตไทย ก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมเครือข่าย รวมทั้งมี
กรอบกิจกรรมที่ตกลงกันไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

 กลุ่มท่ีมีศักยภาพในการเป็นแกนน าใน Assignment network ควรเป็นหน่วยงานที่มีพันธ
กิจ บุคลากร และกลไกการท างานที่เป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานของเครือข่าย เช่น  
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o เครือข่ายภาครัฐ เช่น ส านักงานจังหวัด เทศบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย  
o เครือข่ายภาคเอกชน เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจต่างๆ 

(2) Social network  
 เป็นเครือข่ายภาคสังคม รวมตัวกันในเชิงสังคม การท างานระหว่างสมาชิกในกลุ่มจะเป็น

ในรูปแบบของความสมัครใจ ไม่ได้มีการก าหนดเป้าหมายและกรอบกิจกรรมที่ชัดเจนนัก 
จะรวมตัวกันเมื่อมีกิจกรรมที่สมาชิกมีความสนใจตรงกัน ซึ่งพบว่าในกลุ่มเครือข่ายสังคมนี้ 
ยังแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 
o เครือข่ายจิตอาสา เช่น ชมรมเรารักพระราชา การรวมตัวของสมาชิกจะเกิดขึ้น เมื่อมี

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ดังนั้น สมาชิกจะเกาะกันหลวมๆ โดยมีช่องทางสื่อสารเป็น
เครื่องมือในการระดมสมาชิก 

o เครือข่ายที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น ชมรมแท็กซี่สนามบิน รวมตัวกันเพ่ือ
ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้และมาตรฐานการให้บริการ ดังนั้น การรวมตัวจะแน่น
หนากว่าเครือข่ายจิตอาสา นอกจากนี้จะมีกฎ กติกา เพ่ือให้การรวมตัวเป็นไปอย่างมี
ระเบียบ และพัฒนาการบริการของสมาชิกได้ 

(3) Information network  
 เป็นเครือข่ายส าหรับการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการท างานที่ตรงกันของเครือข่าย เช่น  
o ความร่วมมือระหว่างแกนน าของเครือข่ายอนาคตไทยจังหวัดขอนแก่น และกรรมการ

ชมรมแท็กซี่สนามบิน และกรรมการชมรมเรารักพระราชา เป็นต้น  
(4) Resource network  
 เป็นเครือข่ายที่สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งหมายรวมถึง งบประมาณ 

ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และอ่ืนๆ 
o มูลนิธิมั่นพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในช่วงตั้งต้นเครือข่าย 
o แกนน าเครือข่ายสนับสนุนงบประมาณและสถานที่จัดประชุมย่อยเครือข่ายกับชมรม

แท็กซี่สนามบินขอนแก่น เป็นต้น 
(5) Knowledge network  
 เป็นเครือข่ายในการจัดการความรู้เพ่ือการขับเคลื่อนเครือข่าย เช่น  
o มูลนิธิมั่นพัฒนาและเครือข่ายอนาคตไทยในส่วนกลาง มีการถ่ายความรู้เพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกันทั้ง 4 ด้าน มายังเครือข่ายอนาคตไทยจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอาจผ่านตัวบุคคล 
หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการร่วมกัน 

o เครือข่ายสถานศึกษาในพ้ืนที่ เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น  อาจ
รับผิดชอบบทบาทในการถอดบทเรียนการท างานของเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การต่อ
ยอดและขยายผลในพื้นที่ต่อไป 
 

3.2 รูปแบบการรวมกลุ่มในต่างประเทศ 

การศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มในต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งการรวมกลุ่มทางสังคม (social 
cohesion) ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในภาพรวม โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างรายได้
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ให้กับชุมชน การรวมกลุ่มในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน (community enterprise) และสหกรณ์ 
(cooperative) ซึ่งเป็นรูปแบบการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน 

 การรวมกลุ่มทางสังคม (Social Cohesion) 3.2.1

 รูปแบบการรวมกลุ่มทางสังคม (Social Cohesion) 

การรวมกลุ่มทางสังคม (social cohesion) นับเป็นกลไกการรวมกลุ่มที่แพร่หลายอย่างมากใน
ประเทศทางตะวันตก ดังนั้น เพ่ือให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดีจึงได้มีการทบทวนรูปแบบการรวมกลุ่มทางสังคม
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ อาทิ องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 
Economic Co-operation and Development - OECD) สถาบันวิจัยของสหประชาชาติส าหรับสังคม
พัฒนา (United Nations Research Institute for Social Development - UNRISD) และจาก 4 
ประเทศชั้นน า ได้แก่ แคนาดา อังกฤษ เยอรมนี และออสเตรเลีย  

 
รูปที่ 3.4 การศึกษาการรวมกลุ่มทางสังคม (social cohesion) ในต่างประเทศ 

 

ผลจากการศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มต่างๆ พบว่ารูปแบบที่สามารถอธิบายได้ชัดเจนและเข้าใจได้
ง่าย คือ รูปแบบจาก Strategic Research and Analysis Directorate, Department of Canadian 
Heritage (2002) ซึ่งระบุไว้ว่า “การรวมกลุ่มทางสังคม (social cohesion) หมายถึง ความเต็มใจของคน
ในชุมชนที่จะร่วมมือและท างานร่วมกันในทุกระดับของชุมชนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน”  
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รูปที่ 3.5 รูปแบบการรวมกลุ่มในต่างประเทศ 

 

การรวมกลุ่มทางสังคม (social cohesion) จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นจ าเป็นต้องอาศัย
ระยะเวลาและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่มีพันธกิจในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิด
การรวมกลุ่มนั้น ต้องเริ่มจากการก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม จากนั้นต้องมี
กระบวนการในการท าความเข้าใจและช่วยเหลือให้คนในชุมชนท าการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ว่าจุดหมาย
ปลายทางของการพัฒนานั้น ชุมชนต้องการให้เกิดการกระจายรายได้และผลประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างไร 
เช่น ให้น้ าหนักกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมากน้อยเพียงใด ให้น้ าหนักกับการพัฒนาด้านสังคมในชุมชน
มากน้อยเพียงใด เน้นด้านใดบ้าง อาทิ ด้านการศึกษาของเยาวชน สุขภาพของคนในชุมชน ความปลอดภัย 
หรือความเป็นอยู่ท่ีดีของคนในชุมชน เป็นต้น 

กิจกรรมในการรวมกลุ่มและกิจกรรมที่จะน าพาชุมชนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ต้องได้รับการ
ออกแบบและวางแผนเป็นอย่างดี ให้ตรงกับศักยภาพของคนในชุมชนและเป้าหมายที่ต้องการจะไป ทั้งนี้ 
เมื่อการรวมกลุ่มด าเนินการได้ระยะหนึ่ง การยกระดับกลุ่มและมาตรฐานกิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญ กล่าวคือ 
ควรมีการยกระดับการรวมกลุ่มแบบหลวมๆ ให้มีการท างานในลักษณะของสถาบัน (institutionalization) 
สร้างกฎกติกาในการท างานร่วมกัน สร้างบรรทัดฐานและค่านิยมเพ่ือเป็นหลักในการท ากิจกรรมร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชน 

การรวมกลุ่มนั้น ต้องอาศัยทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพ่ือให้
เกิดการรวมกลุ่มและน าไปสู่การเกิดบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันในชุมชน นอกจากนั้น การสนับสนุนทาง
การเมืองในเรื่องของนโยบายด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มและน าไปสู่การเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ หากผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนสอดคล้องกับเป้าหมายที่ชุมชนร่วมกัน
ก าหนดไว้เบื้องต้น ก็จะเป็นแรงส่งที่ท าให้การรวมกลุ่มแน่นแฟ้นขึ้น กิจกรรมทางสังคมที่วางไว้ก็จะเกิด
ความต่อเนื่อง และสามารถยกระดับผลลัพธ์ได้ต่อเนื่องเป็นวัฎจักรต่อไป 

ชุมชน
เป้าหมายท่ี
จะส่งเสริม
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รวมกลุ่ม

เศรษฐกิจ

การศึกษา
ความ

ปลอดภัย

สุขภาพ
ความ

เป็นอยู่ท่ีดี

ผลลัพ ์
ทางสังคม

เป้าหมาย
การกระจาย
ราย ด้และ

ผลประโยชน์

สถาบัน 
บรรทัดฐาน

ค่านิยม 
ของชุมชน

ทุนทาง
วัฒน รรม

การรวมกลุ่ม/
เครือข่าย

นโยบาย
ด้านสังคม
นโยบาย

ด้านเศรษฐกิจ

ทุนทางสังคม
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 ตัวช้ีวัดการรวมกลุ่มทางสังคม (Social Cohesion) 

ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทางสังคม (social 
cohesion) เมื่อเกิดการรวมกลุ่มขึ้นแล้ว จ าเป็นต้องมีการติดตามอยู่ตลอดเพ่ือให้การรวมกลุ่มประสบ
ความส าเร็จและความยั่งยืนในระยะยาว โดยตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการรวมกลุ่ม 
ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัดได้แก่ (1) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (2) การมีส่วนร่วมในชุมชน (3) การ
รับรู้ถึงความปลอดภัย (4) การเข้าถึงทรัพยากร (5) ความรู้สึกถึงความมั่งคั่ง (6) ความยุติธรรมและการ
ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในชุมชน และ (7) การสร้างพลังชุมชน 

 
รูปที่ 3.6 ตัวชี้วัดการรวมกลุ่มทางสังคม (social cohesion) 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีประเด็นส าคัญที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ ได้แก่ การ
ที่สมาชิกในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ
หรือท าความ เข้าใจในเรื่องปัญหา ความต้องการ องค์ประกอบ ประโยชน์ที่พึงจะได้รับ สมาชิกรู้สึกภูมิใจใน
ชุมชน สมาชิกมีความรู้สึกร่วม โดยได้รับการกระตุ้นจากการมีจิตส านึกเดียวกัน เห็นปัญหาร่วมกันและ 
ต้องการแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหานั้นร่วมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วมในชุมชน มีประเด็นส าคัญท่ีต้องติดตามเป็นพิเศษ ได้แก่ การที่สมาชิกใน
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรเป็นกิจกรรมที่ยึดโยงกับความรู้ประสบการณ์และภูมิ
ปัญญาที่สมาชิกมีอยู่และเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในชุมชนมีความสนใจ เช่น กิจกรรมป่าชุมชน กิจกรรมการ
อนุรักษ์แม่น้ า กิจกรรมเลี้ยงโคนม เป็นต้น รวมไปถึงการที่สมาชิกในชุมชนร่วมเป็นอาสาสมัครในงานต่างๆ 
ของชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การเข้าถึงทรัพยากร มีประเด็นส าคัญ ได้แก่ การที่สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรของชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และการให้บริการของทางภาครัฐ เช่น สาธารณสุข การ
จัดหางาน มีการกระจายของอย่างเป็นธรรม เป็นต้น 

การรวมกลุ่ม
ผลลัพ /์ เป้าหมายของ

การรวมกลุ่ม

การ
รวมกลุ่ม

การสนับสนุนจากภาครัฐ

นโ
ยบ

าย
ด้า

นส
ังค

ม

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ทุนทางวัฒนธรรม
ทุนทางสังคม

ตัวชี้วัด
1. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชน
2. การมีส่วนร่วมในชุมชน
3. การรับรู้ถึงความ

ปลอดภัย
4. การเข้าถึงทรัพยากร
5. ความรู้สึกถึงความมั่งคั่ง
6. ความยุติธรรมและการ

ได้รับการดูแลอย่างเท่า
เทียมกันในชุมชน

7. การสร้างพลังชุมชน

เศรษฐกิจ

การศึกษา
ความ

ปลอดภัย

สุขภาพ
ความ

เป็นอยู่ท่ีดี
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ตัวชี้วัดที่ 6 ความยุติธรรมและการได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในชุมชน  มีประเด็นส าคัญ 
ได้แก่ ความเพียงพอของการสนับสนุนทางการเงินของสมาชิกที่มีรายได้ต่ า โอกาสทางเศรษฐกิจในชุมชน
และสมาชิกในชุมชนมีความไว้วางใจหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 3 การรับรู้ถึงความปลอดภัย ตัวชี้วัดที่ 5 ความรู้สึกถึงความมั่งคั่ง และตัวชี้วัดที่ 7 การ
สร้างพลังชุมชน ไม่ได้มีข้อแนะน าถึงประเด็นที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ ซึ่งต้องไปปรับใช้ให้เหมาะสมในบริบท
ที่แตกต่างกันไปของการพัฒนาชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 

 ขั้นตอนการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคม (Social Cohesion) 

การรวมกลุ่มของชุมชน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) สร้างให้ผู้น าในชุมชนหรือคนในชุมชนมีภาวะผู้น าและเกิดความมุ่งมั่นที่จะให้สมาชิกใน
ชุมชนมารวมกลุ่มเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

2) พัฒนาให้เกิดวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าร่วมกันของการรวมกลุ่มในชุมชน 
3) มีการวางแผนการด าเนินงานรวมกลุ่มและการบริหารจัดการที่ดี 
4) ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
5) สร้างให้เกิดการรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนกับชุมชน 
6) ด าเนินการให้เกิดการวมกลุ่มในชุมชนเป้าหมายที่หน่วยงานมีข้อมูลของชุมชนอย่าง

เพียงพอก่อนแล้วค่อยขยายไปชุมชนอื่นๆ  
7) สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นถึงความยั่งยืนของการรวมกลุ่ม 

 การรวมกลุ่มในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) 3.2.2

งานวิจัยครั้งนี้ เลือกศึกษารูปแบบการการรวมกลุ่มในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนจาก 2 ประเทศ 
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประสบความส าเร็จของประเทศทางตะวันออก และประเทศอังกฤษ 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประสบความส าเร็จของประเทศทางทางตะวันตก  

 กรณีศึกษาการพัฒนา Community enterprise ของประเทศญี่ปุ่น 

สังคมของคนญี่ปุ่นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมชาติ ดังนั้น การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
จึงไม่ต้องเริ่มนับ 1 จากการสร้างความเห็นร่วมของสมาชิกในชุมชน แต่ไปเริ่มที่การหาพันธมิตรที่เข้มแข็ง 
นั่นคือ การรวมตัวกันของภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจใน
ชนบท    

วิสาหกิจชุมชนด าเนินการอยู่บนความร่วมมือระหว่างภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ปรับปรุงการบริหารจัดการ และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือ
ดังกล่าวจะส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยองค์ความรู้เฉพาะของแต่ละฝ่ายมาผสมผสานกัน กล่าวคือ ใช้เทคนิคการ
เพาะปลูกจากเกษตรกร และใช้ความรู้ทางการผลิตที่มีมาตรฐานจากภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงความรู้ทาง
การค้าและการตลาดจากภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องออกแบบระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ ทั้ง
การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาเทคโนโลยี การขยายก าลังการผลิต และการหาตลาด 
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รูปที่ 3.7 รูปแบบการพัฒนา community enterprise ของประเทศญี่ปุ่น 

 

โดยสรุป ปัจจัยที่ท าให้การพัฒนา Community enterprise ของประเทศญี่ปุ่นประสบ
ความส าเร็จ มีดังต่อไปนี้ 

1. การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
2. การสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ (product value-added) และการพัฒนารูปแบบบริการ

ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
3. การสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
4. การบริหารจัดการโดยชุมชน 
5. การเน้นการใช้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่มีอยู่ 

 

 กรณีศึกษาการพัฒนา Community Enterprise ของประเทศอังกฤษ 

การพัฒนา Community enterprise ของประเทศอังกฤษ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
(1) การสร้างความเห็นร่วมของชุมชน (2) การระบุความต้องการและโอกาสของชุมชน (3) การรวมกลุ่ม (4) 
การจัดตั้งองค์กร community enterprise และ (5) การด าเนินงาน community enterprise 

การยกระดับความร่วมมือระหว่างภาคการเกษตร                    การพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท  
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

เกษตรกร

เทคนิคการเพาะปลูก ฯลฯ

ผู้จัดการด้านการ
ผลิตและการค้า

ความรู้เรื่องการท าธุรกิจฯลฯ

การจัดการทรัพยากรต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การพัฒนาบริการใหม่

ปรับปรุง
การบริหาร

จัดการ

จัดหาผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาเทคโนโลยี
- ขยายก าลังการผลิต

- หาตลาด

การสนับสนุน
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รูปที่ 3.8 กระบวนการพัฒนา Community enterprise ของประเทศอังกฤษ 

 

 ขั้นตอนที่ 1 : การสร้างความเห็นร่วมของชุมชน โดยเริ่มจากการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยการจัดให้มีการประชุมของสมาชิกในชุมชนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเกิด
แนวคิดของวิสาหกิจชุมชน การจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ แบบไม่เป็นทางการเพ่ือให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม และการสร้างความผูกพันกับกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่มีอยู่เดิมเพ่ือเป็นการ
สร้างความไว้ใจและความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ซึ่งถ้าชุมชนใดไม่สนใจแนวคิดการรวมกลุ่ม
เพ่ือให้เกิด community enterprise ก็ให้หน่วยงานที่เข้าไปด าเนินการยุติบทบาทการ
ท างานลง 

 ขั้นตอนที่ 2 : การระบุความต้องการและโอกาสของชุมชน เริ่มจากการจัดให้มีการ
ประชุมเพ่ือค้นหาความต้องการของชุมชน ว่าชุมชนต้องการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้าและ
บริการประเภทใด ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจ / โอกาสทางการตลาดของ
สินค้าและบริการประเภทนั้นควบคู่ไปด้วย กล่าวคือ ควรเป็นสินค้าและบริการที่ชุมชนมี
ความสนในและมีศักยภาพในการผลิต ในขณะเดียวกันก็เป็นสินค้าและบริการที่อยู่ใน
ความต้องการของตลาดด้วย 

 ขั้นตอนที่ 3 : การรวมกลุ่ม โดยการให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในเรื่อง
ต่างๆ แก่ชุมชน เพ่ือให้ อาทิ การพัฒนาและยกระดับความรู้และทักษะการท างานที่
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จ าเป็นแก่ชุมชน การจัดหาผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ชุมชนต้องการเพ่ือมาช่วยในการจัดตั้ง 
Community Enterprise รวมทั้งการให้ค าปรึกษาในการวางแผนและการช่วยจัดหา
ทรัพยากรต่างๆ  

 ขั้นตอนที่ 4 : การจัดตั้งองค์กร Community Enterprise ควรด าเนินการเมื่อกลุ่มมี
ความเข้าใจและทักษะในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มในขั้นตอนที่ 3 มาระยะหนึ่งแล้ว 
ทั้งนี้ การจัดตั้งองค์กรในลักษณะของ Community Enterprise จะช่วยให้การผลิตและ
การบริหารจัดการเป็นระบบมากขึ้นและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เช่น มีการวางแผน
ธุรกิจและด าเนินกิจกรรมทางการตลาดที่แข่งขันได้มีประสิทธิภาพขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
ประกอบไปด้วยสมาชิกที่หลากหลาย บางส่วนสามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบได้ง่าย แต่
บางส่วนอาจมีปัญหาในการท างานเป็นระบบ และชอบการมีอิสระอยู่บ้างเหมือนช่วงที่
ท างานในข้ันตอนที่ 3 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความผาสุกและความสามัคคีในหมู่สมาชิก ในช่วง
ระยะเปลี่ยนผ่านจ าเป็นต้องสร้างสมดุลของกิจกรรมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 ขั้นตอนที่ 5 : การด าเนินงาน Community Enterprise เป็นการบริหารจัดการและ
ด าเนินธุรกิจตามที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 4 ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้ สิ่งส าคัญคือ ระบบ
ติดตามและประเมินผล ที่จะผลักดันให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ของชุมชน 

 การรวมกลุ่มในลักษณะของสหกรณ์ (Cooperative) 3.2.3

งานวิจัยครั้งนี้ เลือกศึกษารูปแบบการการรวมกลุ่มในลักษณะของสหกรณ์จากประเทศฟินแลนด์
ซึ่งถือเป็นระเทศที่มีการพัฒนาของสหกรณ์มาอย่างยาวนานและเป็นรูปแบบที่ประสบความส าเร็จ 
นอกจากนั้นฟินแลนด์ยังถือเป็นประเทศแห่งสหกรณ์ของโลก  

 การเกิดขึ้นของสหกรณ์ในยุโรป 

ระหว่างศตวรรษที่  18-19  ได้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรปซึ่งมีการน าเอาเครื่องจักรมา
ใช้แทนแรงงานคนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  คือ เกิดภาวการณ์ว่างงานและเศรษฐกิจตกต่ า 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในครั้งนั้น ท าให้คนจ านวนมากได้รับผลกระทบจึงเริ่มแสวงหาหนทางที่จะ
ปลดเปลื้องความทุกข์ จึงท าให้สหกรณ์เกิดขึ้นมาจากแนวคิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างมนุษย์ในอันที่จะ
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น 

 ส่วนแบ่งทางการตลาดของสหกรณ์ในยุโรป 

สหกรณ์ในยุโรปถือเป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยประเทศ
ที่มีสหกรณ์มีส่วนแบ่งการทางตลาดสูงสุด  3 อันดับแรกในยุโรป ได้แก่ 1) ประเทศฟินแลนด์ 2) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และ 3) ประเทศเดนมาร์ก ตามล าดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยส่วนแบ่งทางการตลาดของสหกรณ์ในยุโรป
อยู่ที่ 40%  
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รูปที่ 3.9 ส่วนแบ่งทางการตลาดของสหกรณ์ในยุโรป 

ที่มา: Final Report: Support for Farmers' Cooperatives, European Commission (2010) 
 

 จุดเริ่มต้นของการเกิดสหกรณ์ในประเทศ ินแลนด์ 
o ประเทศฟินแลนด์มีการปกครองตนเองแต่อยู่ภายใต้จักรวรรดิรัสเซีย โดยในช่วงปลายศตวรรษ

ที่ 19 ประเทศฟินแลนด์เรียกร้องความเป็นชาติเพ่ือเป็นอิสระจากจักรวรรดิรัสเซีย ซึ่ง
ฟินแลนด์พบว่า เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความเป็นอิสระ 

o สถานการณ์ของประเทศฟินแลนด์ในช่วงศตวรรษที่ 19 ประชาชนส่วนใหญ่กว่า 90% 
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เกษตรกรอยู่ในฐานะผู้เช่าพ้ืนที่ท าการเกษตรซึ่งถูก
เอาเปรียบจากนายทุน คนในพ้ืนที่ชนบทยากจนและเข้าถึงร้านค้าได้ยาก ประชาชนจึงคิดว่า
ต้องรวมตัวกันเพ่ือให้มีอ านาจต่อรองและมีการตั้งร้านค้าเป็นของชุมชนตนเองแทนการซื้อจาก
นายทุน 

o สองพ่ีน้องตระกูล Gebhard ซึ่งเป็นนักคิดคนส าคัญของฟินแลนด์ เชื่อว่าความร่วมมือร่วมใจ
ของเกษตรกรเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและท าให้ฟินแลนด์
สามารถสร้างชาติได้ โดยสองพ่ีน้องตระกูล Gebhards ได้เดินทางไปเรียนรู้เรื่องความร่วมมือ
ที่ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สวีเดน และประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป 

o ต่อมาฟินแลนด์เริ่มเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจโดยเริ่มจากการตั้งสหกรณ์ซึ่งได้รับอิทธิพลมา
จากการปฏิรูปทางสังคมและเศรษฐกิจในยุโรป  

 
รูปที่ 3.10 สถานการณ์ของประเทศฟินแลนด์ในช่วงศตวรรษที่ 19 
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 การพัฒนากล กการสนับสนุนสหกรณ์ในประเทศ ินแลนด์ 
o สหกรณ์ในฟินแลนด์เกิดขึ้นมากว่า 100 ปี โดยเริ่มแรกมีการก่อตั้งองค์การกลางเพ่ือการ

พัฒนาสหกรณ์ในประเทศฟินแลนด์ หรือ ที่เรียกว่า Pellervo ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 1899
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรและเพ่ือเผยแพร่
แนวคิดของสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดย Pellervo ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ แต่มี
บทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลการจัดตั้งและด าเนินงานของสหกรณ์ในประเทศฟินแลนด์
ซึ่งที่ผ่านมาได้ท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จจ านวนมาก  

o ต่อมาในปี ค.ศ. 1901 กฎหมายสหกรณ์ฉบับแรกก็เกิดขึ้น และตามมาด้วยการจัดตั้งองค์กร
รัฐบาลกลางในปี ค.ศ. 1902 ซึ่ง  3 องค์ประกอบนี้ถือเป็น 3 เสาหลักของการพัฒนาสหกรณ์
ของประเทศฟินแลนด์  

o จาก 3 เสาหลัก ที่สร้างข้ึน ความร่วมมือในการสร้างอุตสาหรรมอาหาร การพัฒนาด้านการค้า
ปลีก และการสร้างเศรษฐกิจใหม่ของฟินแลนด์ก็เกิดขึ้น สหกรณ์มีบทบาทส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศฟินแลนด์ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงจาก
ประเทศเกษตรกรรมมาเป็นประเทศอุตสาหกรรม และสหกรณ์ได้พัฒนาจากสังคมชนบทมายัง
สังคมเมือง  

o สหกรณ์ของประเทศฟินแลนด์ส่วนใหญ่ถูกพัฒนาโดยกลยุทธ์ Bottom-up Strategy แต่
ฟินแลนด์เชื่อว่าสิ่งที่ส าคัญกว่ากลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์คือจิตวิญญาณของคนในชาติที่จะ
พัฒนาสหกรณ์ให้ส าเร็จ 

 
รูปที่ 3.11 การพัฒนาระบบสหกรณ์ของประเทศฟินแลนด์ 
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o ปัจจุบัน Pellervo มีสมาชิกมากกว่า 250 สหกรณ์ โดยสหกรณ์การเกษตรเกือบทั้งหมดใน
ประเทศฟินแลนด์เป็นสมาชิกของ Pellervo ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิก Pellervo คือ
สหกรณ์ประเภทสถาบันการเงิน (cooperative banks) 

 
รูปที่ 3.12 โครงสร้างองค์กรของ Pellervo 

 

 ความส าคัญของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ินแลนด์ 

สหกรณ์มีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจและสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
ฟินแลนด์จาก coordinated market economy เป็น liberal market economy โดยโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ตลาดภายในประเทศ (finn pole) และตลาดโลก (global 
pole) ซ่ึงสหกรณ์มีบทบาทส าคัญในตลาดภายในประเทศ (finn pole)  

 
รูปที่ 3.13 โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศฟินแลนด์ 
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 สหกรณ์ในประเทศ ินแลนด์ 

ประเทศฟินแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสหกรณ์ของโลก (cooperative nation of the 
world) จ านวนประชากรของประเทศฟินแลนด์ทั้งหมดประมาณ 5.4 ล้านคน เป็นสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 
4 ล้านคน โดยเฉลี่ยประชาชนจะเป็นสมาชิกอย่างน้อย 2 สหกรณ ์ในพ้ืนที่ชนบท เกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็น
สมาชิกสหกรณ์ถึง 4 สหกรณ์  

ประเทศฟินแลนด์ เป็นประเทศที่มี่สหกรณ์มากที่สุดประเทศหนึ่ง คือ ทุกๆ 2 ไมล์ จะมีสหกรณ์
ตั้งอยู่ ซึ่งมีทั้งสหกรณ์ที่เป็นประเภทธนาคาร ร้านค้า และบริการต่างๆ ซึ่งมากกว่าประเทศอังกฤษถึง 40% 
สหกรณ์ท้ังหมดของประเทศฟินแลนด์ได้สร้างรายได้รวมคิดเป็น 30 billion euro ($40.9 billion USD) 

 
รูปที่ 3.14 สมาชิกสหกรณ์ในประเทศฟินแลนด์ 

 

ประเภทของสหกรณ์ในประเทศฟินแลนด์มีทั้งหมด 14 ประเภท ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท างานและผู้ประกอบการ 2) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  และ  
3) กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส าหรับชุมชน 

o กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท างานและผู้ประกอบการ ประกอบด้วยสหกรณ์ 5 ประเภท ได้แก่  
1) สหกรณ์ที่ลูกจ้างเป็นเจ้าของ 2) สหกรณ์ที่ผู้ค้าปลีกเป็นเจ้าของ 3) สหกรณ์เครือข่าย
ผู้ประกอบการ 4) สหกรณ์ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจภายในโรงเรียน และ 5) สหกรณ์ผู้ประกอบการ 

o กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วยสหกรณ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) สหกรณ์ผู้บริโภค 
2) สหกรณ์ผู้ผลิต 3) สถาบันการเงิน และ 4) สหกรณ์ประกันภัย 

o กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส าหรับชุมชน ประกอบด้วยสหกรณ์ 5 ประเภท ได้แก่  
1) สหกรณ์บอรดแบนด์ 2) สหกรณ์พลังงาน 3) สหกรณ์น้ า 4) สหกรณ์ไฟฟ้า และ  
4) สหกรณ์โทรศัพท์ 

โดยสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ผู้บริโภคเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงของการ
เกิดขบวนการเคลื่อนไหวในเรื่องของการรวมกลุ่ม 



40                           โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รูปที่ 3.15 ประเภทของสหกรณ์ในประเทศฟินแลนด์ 
 

 กรณีศึกษาสหกรณ์ผู้ผลิตในประเทศ ินแลนด์ (Producer Co-operative) 

 
o สหกรณ์โคนมในประเทศฟินแลนด์ 
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- กลางปี ค.ศ. 1890 มีหมู่บ้านโคนม จ านวน 3,500 หมู่บ้าน แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มกัน
อย่างชัดเจน ต่อมาในปี ค.ศ. 1895 เริ่มมีการรวมกลุ่มจากการที่กฎหมายการจัดตั้งบริษัท
ได้ถูกแก้ไขเพ่ือให้เกษตรกรสามารถถือหุ้นในโรงงานแปรรูปได้ จากนั้นในปี ค.ศ. 1901 
กฎหมายสหกรณ์อนุญาตให้สามารถจัดตั้งสหกรณ์โคนมได้ และ 5 ปี หลักจากนั้นมามี
สหกรณ์โคนมจ านวน 30 แห่งถูกตั้งขึ้น 

- ในปี ค.ศ. 1908 มีจ านวนสหกรณ์โคมนมเกิดขึ้นทั้งสิ้น 332 สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์โคนมเกิด
จากการริเริ่มของผู้ผลิตนมและความก้าวหน้าของสหกรณ์โคนมก็มาจากทั้งเกษตรกรและ
ภาครัฐ ที่ร่วมมือกันพัฒนา โดยภาครัฐได้มีการสนับสนุนโดยการจัดตั้งหน่วยงานในระดับ
ภูมิภาคขึ้นเพ่ือให้ความรู้และค าแนะน าในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 

o จุดเริ่มต้นของ Valio 

การส่งออกเนยเป็นงานที่ส าคัญของสหกรณ์โคนมในสมัยนั้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้สหกรณ์โคนม
ต่างๆ เข้ามาหารือร่วมกันเพื่อที่จะรวมกันตัวส่งออกผลิตภัณฑ์จากนมอ่ืนๆ จากการหารือในครั้งนั้นสหกรณ์
โคนมต่างๆ จึงร่วมกันจัดตั้งบริษัท Valio ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1905 เป็นบริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและส่งออก
ผลิตภัณฑ์นมให้กับสหกรณ์โคนมของประเทศฟินแลนด์ โดยบริษัท Valio ถือเป็น second tier 
cooperative ของเกษตรกรโคนม 

บริษัท Valio ถือเป็นบริษัทโคนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์และเป็นที่ยอมรับในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง บริษัท Valio เป็นเจ้าของโดยเกษตรกรโคนม จาก 18 สหกรณ์โคนม (a farmer-
owned company) โดยจะผลิต แปรรูปและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากนม ซึ่งวัตถุดิบน้ านมต่างๆ มาจาก
สหกรณ์โคนม ห่วงโซ่การผลิตนมของ บริษัท Valio สามารถสร้างงานได้ประมาณ 25,000-30,000 คน ใน
ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งคิดเป็นถึง 10% ของห่วงโซ่การผลิตอาหารในฟินแลนด์ และมีโรงงานผลิต 15 แห่งใน
ประทศฟินแลนด์ และอีก 2 แห่งในต่างประเทศ มีบริษัทลูกในอีก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสวีเดน
ประเทศเอสโทเนีย ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง
ประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศท่ัวโลก 
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รูปที่ 3.16 โครงสร้างของ บริษัท Valio 

 กรณีศึกษาสหกรณ์ผู้ขายในประเทศ ินแลนด์ (Consumer Co-operative) 

 
 

o โครงสร้างองค์กรของ S Group 
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S Group ประกอบด้วย 20 สหกรณ์ในระดับภูมิภาค และ 8 สหกรณ์ในระดับท้องถิ่น รวมถึง
บริษัท SOK และบริษัทลูก ซึ่งสหกรณ์เป็นเจ้าของ 100% และสมาชิกทั้งหมดถือเป็นเจ้าของสหกรณ์ โดย 
บริษัท SOK ท าหน้าที่เป็นบริษัทกลาง ด าเนินงานต่างๆ ให้กับสหกรณ์ ทั้งในเรื่องของการจัดซื้อ การเป็น
ผู้ เชี่ ยวชาญ และให้บริการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ นอกจากนั้น SOK  
ยังท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเชิงกลยุทธ์แก่ S Group  ซึ่ง S Group ด าเนินการทั้งในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจ
บริการ มีร้านค้ามากกว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศฟินแลนด์ ปี ค.ศ. 2015 มีสมาชิกสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 
2,222,506 คน 

o โครงสร้างธุรกิจของ S Group 

S Group ด าเนินกิจการต่างๆ มากมายทั้งธุรกิจร้านค้าทั้งขายส่งและขายปลีก ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจปั้มน้ ามัน และอ่ืนๆ ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศฟินแลนด์เป็น
เจ้าของโดยสหกรณ์ท้ังสิ้น  

 

 
รูปที่ 3.17 โครงสร้างธุรกิจของ S Group 
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รูปที่ 3.18 ผลการด าเนินงานของ S Group 

 

 สรุปปัจจัยท่ีท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จ อยู่รอด หรือล้มเหลวในประเทศ ินแลนด์ 
o ปัจจัยที่ท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จ 

- มีการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันอยู่ตลอดและมีกาเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อยู่ตลอด 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบสหกรณ์ไปเป็นสหกรณ์  consumer co-ops และ co-op banks  
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบสหกรณ์เดิมไปเป็นแบบ hybrids  
- ให้ความส าคัญกับสมาชิก 

o ปัจจัยที่ท าให้สหกรณ์เริ่มอยู่รอดได้ 
- เริ่มมีการพัฒนาระบบและกระบวนการท างานของสหกรณ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ก็

ยังประสบกับความท้าทายต่างๆ อยู่ 
o ปัจจัยที่ท าให้สหกรณ์ประสบความล้มเหลว 

- ปรับตัวหรือพัฒนาช้าเกินไป 
- การบริหารจัดการภายในขาดประสิทธิภาพ ผู้บริหารระดับสูงขาดความสามารถและ

ทักษะในการบริหารงานและไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 
- มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเงิน 

 

3.3 รูปแบบการรวมกลุ่มในประเทศ  

การรวมกลุ่มในประเทศนั้น คณะที่ปรึกษาได้ท าการศึกษาการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ ที่มีใน
ปัจจุบัน อาทิ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น โดยพบว่ามี 4 หน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ได้แก่ 1) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบ
ของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่ม OTOP 2) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบของชุมชนสหกรณ์ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร และ  4) ธนาคาร
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เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากหน่วยงานที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาเพ่ือช่วยยกระดับการ
รวมกลุ่ม ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารสุข และกระทรวงพาณิชย์  

 
รูปที่ 3.19 หน่วยงานที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มในประเทศ 

 

 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน 3.3.1

 ข้อมูลพื้นฐาน: หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ปี พ.ศ. 2549  กรมการพัฒนาชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการน้อมน า “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย จึงริเริ่มคิดค้นและพัฒนารูปแบบกิจกรรม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง โดยเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการ
ขับเคลื่อนการรวมกลุ่มทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หมู่บ้านเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกผู้น าชุมชนและแผนชุมชนในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม 
โดยในระยะแรกระหว่างปี 2549 - 2551  เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยเกณฑ์ประเมิน 
6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

o  ด้านการลดรายจ่าย (ท าสวนครัว ลด ละ เลิกอบายมุข) 
o ด้านการเพ่ิมรายได้ (มีอาชีพสุจริต ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม) 
o ด้านการประหยัด (มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ) 
o ด้านการเรียนรู้ (สืบทอดภูมิปัญญามีการเรียนรู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง) 
o ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้วัตถุดิบในชุมชนประกอบ อาชีพปลูกต้นไม้) 
o ด้านการเอ้ืออารีต่อกัน (ช่วยเหลือคนจนคนด้อยโอกาส รู้รักสามัคคี) 

มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด รวม 58,537 หมู่บ้าน 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 กรมการพัฒนาชุมชนได้ขยายผลการท างานสู่ความยั่งยืน โดยขยาย 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ซึ่งได้จัดท าเกณฑ์ในการประเมิน
ความพร้อมเพ่ือพิจารณาศักยภาพใน 4 ด้าน รวม 23 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

o ด้านจิตใจและสังคม มี 7 ตัวชี้วัด 
o ด้านเศรษฐกิจ มี 5 ตัวชี้วัด 
o ด้านการเรียนรู้ มี 7 ตัวชี้วัด 
o ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 4 ตัวชี้วัด 

 
รูปที่ 3.20 เกณฑ์ในการประเมินความพร้อมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 
รูปที่ 3.20 เกณฑ์ในการประเมินความพร้อมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ต่อ) 
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จากเกณฑ์ในการประเมินความพร้อม สามารถน ามาจ าแนกประเภทหมู่บ้านเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

o ระดับท่ี 1 “พออยู่ พอกิน” คือ ครัวเรือนมีการพัฒนาจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ท ากิน ท าใช้ 
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และมีการออม ซึ่งหมู่บ้านที่จัดอยู่ในระดับที่ 1 ต้องผ่านการประเมินใน
ตัวชี้วัดหลัก 10 ตัวชี้วัด จาก 23 ตัวชี้วัด 

o ระดับที่ 2 “อยู่ดี กินดี” คือ หมู่บ้านที่สามารถบริหารจัดการพัฒนาในรูปแบบกลุ่ม และการ
พัฒนารายได้ด้วยระบบกลุ่ม สามารถเพ่ิมรายได้และขยายโอกาสให้คนในชุมชน ซึ่งหมู่บ้านที่
จัดอยู่ในระดับที่ 2 ต้องผ่านการประเมินในตัวชี้วัดหลัก 17 ตัวชี้วัด จาก 23 ตัวชี้วัด 

o ระดับที่ 3 “มั่งมี ศรีสุข” คือ หมู่บ้านที่มีการบริหารพัฒนาด้วยองค์กรเครือข่ายในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและมีสวัสดิการชุมชน ซึ่งหมู่บ้านที่จัดอยู่
ในระดับท่ี 3 ต้องผ่านการประเมินในตัวชี้วัดหลัก 23 ตัวชี้วัด จาก 23 ตัวชี้วัด 

วิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เริ่มจากการเข้าไปสร้างและพัฒนาแกนน าหมู่บ้าน
ให้เป็นผู้น าในการพัฒนาฝึกอบรมให้เป็นครัวเรือนต้นแบบในการขยายผลไปสู่ครัวเรือนอ่ืนๆ ควบคู่ไปกับ
การจัดเวทีประชาคมและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน อาทิ ข้อมูล จปฐ. (ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดง
ถึงสภาพความจ าเป็นพ้ืนฐานของคนในครัวเรือน) ข้อมูล กชช.2ค (ข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงสภาพทั่วไป
ของหมู่บ้าน) ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน รวมทั้งจัดท าและใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
หมู่บ้าน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ฝึกอาชีพและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงพาตนเอง ผลการ
ด าเนินงาน (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2559) ที่ส าคัญ ได้แก ่

o มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 7,309 หมู่บ้าน  
o มีผู้น าชุมชน/แกนน าในการพัฒนาหมู่บ้าน 21,927 คน  
o มีครอบครัวที่เป็นต้นแบบ 219,270 ครัวเรือน  
o มีหมู่บ้านที่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 904 แห่ง 

ตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละแห่งมีการบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เป็นต้น 
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รูปที่ 3.21 ต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน 

 

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 

เป้าหมายการพัฒนาชุมชน 3 ระดับ
 ระดับที่ 1 “พออยู่ พอกิน” คือ ครัวเรือนมี

การพัฒนาจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ท ากิน 
ท าใช้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีการออม

 ระดับที่ 2 “อยู่ดี กินดี” คือ หมู่บ้าน/ชุมชน
ที่สามารถบริหารจัดการพัฒนาในรูปแบบ
กลุ่ม และการพัฒนารายได้ด้วยระบบกลุ่ม 
สามารถเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้คนใน
ชุมชน 

 ระดับที่ 3 “มั่งมี ศรีสุข” คือ หมู่บ้าน/ชุมชน 
ที่มีการบริหารพัฒนาด้วยองค์กรเครือข่ายใน
การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสการ
ประกอบอาชีพและมีสวัสดิการชุมชน

วิ ีการ
• เข้าไปสร้างและพัฒนาแกนน าหมู่บ้านให้เป็นผู้น าในการ

พัฒนาฝึกอบรมครอบครัว พัฒนาให้เป็นครัวเรือนต้นแบบใน
การขยายผลไปสู่ครัวเรือนอื่นๆ 

• จัดเวทีประชาคมและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน
– จปฐ. : ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจ าเป็น

พื้นฐานของคนในครัวเรือน
– กชช.2ค : ข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงสภาพทั่วไปของหมูบ่้าน
– บัญชีครัวเรือน

• จัดท าและใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้าน 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ฝึกอาชีพและส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการชุมชนพึ่งพาตนเอง

• ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2559)
– มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 7,309 หมู่บ้าน 
– มีผู้น าชุมชน/แกนน าในการพัฒนาหมู่บ้าน 21,927 คน 
– มีครอบครัวที่เป็นต้นแบบ 219,270 ครัวเรือน 
– มีหมู่บ้านที่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 904 แห่ง

ต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง : กรมการพัฒนาชุมชน

ตัวอย่างรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ที่มีการบูรณาการหลายหน่วยงานและเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน
ที่ ชื่อบ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ระดับการพัฒนา
1 คลองซอยท่ี11 2 บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี มั่งมีศรีสุข
2 ทุ่งกระโปรง 12 ป่าขะ บ้านนา นครนายก อยู่ดีกินดี
3 หัวอ่าว 5 บางช้าง สามพราน นครปฐม อยู่ดี กินดี
4 สะพานด า 11 วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี มั่งมีศรีสุข
5 นากลาง 9 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา อยู่ดี กินดี
6 บุรีรัมย์ 1 ในวงใต้ ลัอุ่น ระนอง อยู่ดี กินดี
7 เกตรี 3 เกตรี เมืองสตูล สตูล อยู่ดี กินดี
8 จ ารุง 7 เนิน ้อ แกลง ระยอง มั่งมีศรีสุข
9 ถ่อนนาลับ 1 ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี มั่งมีศรีสุข
10 ธาตุทอง 8 ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ พออยู่พอกิน
11 หนองแก 4 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ มั่งมีศรีสุข
12 แม่ใจใต้ 7 เวียง ฝาง เชียงใหม่ มั่งมีศรีสุข
13 โป่งเทวี 2 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย ม่ังมีศรีสุข
14 ซาววา 1 พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน มั่งมีศรีสุข



 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 49 

 บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม  

กรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับให้เกิดการ
รวมกลุ่ม พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งการสร้างทรัพยากร
มนุษย์จะมุ่งเน้นไปที่ “การสร้างผู้น า” โดยเฉพาะผู้น าที่เป็นทางการในพ้ืนที่  เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอยู่
ในสายความสัมพันธ์ตามโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทยที่มีอยู่เดิม อีกทั้งยังเป็นหน่วยการปกครองที่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด หน่วยงานหลักของกรมการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะ (1) ส านักส่งเสริมความ
เข้มแข็งชุมชน (2) ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และ (3) ส านักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการรวมลุ่ม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างทรัพยากร
มนุษย์ การเป็นแหล่งในการส่งเสริมด้านทุน และการพัฒนาในด้านธุรกิจ 

 
รูปที่ 3.22 โครงสร้างการพัฒนากลุ่มของกรมการพัฒนาชุมชน 

 

 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดย  .ก.ส. 3.3.2

 ที่มาและความส าคัญ 

ธ.ก.ส. มุ่งต่อยอดกิจกรรมพัฒนาชนบทผ่านชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎีใหม่ที่มีศักยภาพในระดับที่ โดยพัฒนาขึ้นเป็น “ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ธ.ก.ส.” ซึ่งได้ด าเนินการติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่
รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามภูมิสังคม อาทิเช่น การบริหารจัดการเกษตรครบวงจร การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตตามผลผลิตหลัก การบริหารจัดการดิน น้ า พันธุ์พืช/สัตว์ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการตามเก็บป่าและปลูกสร้างป่า รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชุมชนมา
ขยายผลสู่เกษตรกรรายย่อยท่ีเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. และประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
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 การประเมนิ/ตัวชี้วัดความพร้อมในการจัดตั้งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

ธ.ก.ส . จัดท าตัวชี้วัดความพร้อมในการจัดตั้งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบ 3  ด้าน รวม 29 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

o ด้านการเรียนรู้และการเติบโตของคน/กลุ่ม  
- ระดับบุคคล (ผู้น าและสมาชิก) มี 11 ตัวชี้วัด 
- ระดับกลุ่ม (ผู้น าและสมาชิก) มี 8 ตัวชี้วัด 

o ด้านเศรษฐกิจ มี 9 ตัวชี้วัด 
o ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มี 1 ตัวชี้วัด 

จากผลการประเมินดังกล่าว จะน ามาแบ่งระดับชุมชนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

o ชุมชนต้นแบบขั้นที่ 1:  การพ่ึงพาตนเอง เน้นที่การพัฒนาคน 
o ชุมชนต้นแบบขั้นที่ 2:  การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน เน้นที่การพัฒนากลุ่ม 
o ชุมชนต้นแบบขั้นที่ 3:  การเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน เน้นที่การพัฒนาเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจ

ชุมชน 

 
รูปที่ 3.23 เกณฑ์ในการประเมิน/ตัวชี้วัดความพร้อมในการจัดตั้งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
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รูปที่ 3.24 เกณฑ์ในการประเมิน/ตัวชี้วัดความพร้อมในการจัดตั้งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 
รูปที่ 3.25 เกณฑ์ในการประเมิน/ตัวชี้วัดความพร้อมในการจัดตั้งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 

 โครงสร้างการพัฒนากลุ่มของ  .ก.ส. 

การพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจต้นแบบของ ธ.ก.ส. ทั้ง 3 ระดับ จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพัฒนาคน
และการพัฒนาชุมชน โดยในการพัฒนาคนนั้นจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้น าและสมาชิก ส่วนการ
พัฒนาชุมชนจะให้ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มและชุมชน  
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รูปที่ 3.26 โครงสร้างการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจต้นแบบของ ธ.ก.ส.  

 วิ ีการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มของ  .ก.ส. 
o เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ประกอบด้วย พนักงานธนาคาร และผู้น าชุมชน 

- พนักงานธนาคาร : ก าหนดให้มีคณะท างานชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
- ผู้น าชุมชน : ฝึกอบรมผู้น าชุมชนในหลักสูตรกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนฯ 

o ประเมินและจัดล าดับขั้นชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพิจารณาจัด
กระบวนการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเหมาะสม 

o ก าหนดให้ใช้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือหลัก 
- ให้สาขาด าเนินการจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยใช้ผู้น าชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก จัด

เวทีเรียนรู้เป็นประจ าทุกเดือน ท าบันทึกผลให้เห็นพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน 
o ก าหนดให้มีตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

- ระดับบุคคล: จ านวนสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
เรื่อง การจดบัญชีครัวเรือน การลดรายจ่ายในการผลิตและในครัวเรือน การออมเงิน 

- ระดับชุมชน ได้แก่ การมีแผนชุมชนและน าแผนชุมชนไปปฏิบัติ จ านวนของการรวมกลุ่ม
เพ่ือท ากิจกรรมขับเคลื่อนแผนชุมชน จ านวนแผนธุรกิจชุมชน การมีกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน 
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รูปที่ 3.27 เป้าหมายและวิธีการพัฒนาชุมชน 3 ขั้น 

 

 รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และผลส าเร็จ 

ในปี พ.ศ. 2554 ธ.ก.ส. ได้ก าหนดเป็น “วาระแห่ง ธ.ก.ส.” ขึ้น เพ่ือมุ่งให้เกิดการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามทฤษฎีใหม่ โดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนและเกษตรกรด้วย
การร่วมมือกับภาคีพัฒนา ทั้งสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคราชการ ในลักษณะบูรณา
การเชิงระบบ เพ่ือเข้าไปสนับสนุนด้านเงินทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเกษตรกร
อย่างครบวงจรและยั่งยืน ช้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ธ.ก.ส. สามารถพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ทั้งสิ้น 6,450 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 1 จ านวน 5,000 แห่ง 
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 2 จ านวน 1,000 แห่ง และชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 3 
จ านวน 450 แห่ง 

 

เป้าหมายการพัฒนาชุมชน 3 ขั้น
 ขั้นที่ 1 ก่อเกิดจิตส านึกในการพึ่งพาตนเองของสมาชิกชุมชน
 ขั้นที่ 2 ขับเคลื่อนสู่การรวมกลุ่มพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชนและระหว่างชุมชน
 ขั้นที่ 3 พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงเครือขา่ยเศรษฐกิจชุมชน

วิ ีการ
1. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ประกอบด้วย พนักงานธนาคาร และผู้น าชุมชน

o พนักงานธนาคาร : ก าหนดใหม้ีคณะท างานชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
o ผู้น าชุมชน : ฝึกอบรมผู้น าชุมชนในหลักสูตรกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนฯ

2. จัดล าดับขั้นชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพิจารณาจัด
กระบวนการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเหมาะสม

3. ก าหนดให้ใช้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือหลัก
o ให้สาขาด าเนินการจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยใช้ผู้น าชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลกั จัด

เวทีเรียนรู้เป็นประจ าทุกเดือน ท าบันทึกผลให้เห็นพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน
4. ก าหนดให้มีตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ

o ระดับบุคคล: จ านวนสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
เรื่อง การจดบัญชีครัวเรือน การลดรายจ่ายในการผลิตและในครัวเรือน การออมเงิน

o ระดับชุมชน ได้แก่ การมีแผนชุมชนและน าแผนชุมชนไปปฏิบัติ จ านวนของการรวมกลุ่ม
เพื่อท ากิจกรรมขับเคลื่อนแผนชุมชน จ านวนแผนธุรกิจชุมชน การมีกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน
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รูปที่ 3.28 ต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงโดย ธ.ก.ส. 

 

 
รูปที่ 3.29 ตัวอย่างเครื่องมือวิเคราะห์และเส้นทางพัฒนาชุมชนต้นแบบ 

 

ต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2558 ถึง 2560 ทาง ธ.ก.ส. ได้จัดสรรงบประมาณปีละ 200 ล้าน
บาท รวม 600 ล้านบาท โดยเน้นพัฒนาเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องจาก
พระราชด าริทั้ง 6 แห่ง ใช้คนและชุมชนเป็นศูนย์กลางผ่านชุมชนต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 5 แผนงานหลัก คือ แผนงานที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน แผนงานที่ 2 การพัฒนาต้นแบบเกษตรกรทันสมัย แผนงานที่ 3 การพัฒนาต้นกล้าทายาทเกษตรกร
มืออาชีพ แผนงานที่ 4 การพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบ และแผนงานที่ 5 การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจชุมชน 

ส าหรับโครงการดังกล่าวจะบูรณาการความร่วมมือของภาคีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคเกษตรไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความส าเร็จสาขา
ต่างๆ ประกอบด้วย ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8,000 ชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. 315 แห่ง เกษตรกรคนเก่ง ครูเกษตรกร และเกษตรกรทันสมัย 
3,000 คน ทายาทเกษตรกร 600 คน สหกรณ์การเกษตร (สกก.) 1,034 แห่ง และสหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การตลาด (สกต.) 77 แห่ง 

ทั้งนี้  การด าเนินโครงการดังกล่าว จะประสานการท างานร่วมกับเครือข่ายภาคีพัฒนา 
ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มูลนิธิ
อาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ส านักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สถาบันการศึกษา สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ
มูลนิธิอาจารย์จ าเนียร สาระนาค (มจส.) 

ธ.ก.ส.หวังว่าจะได้ต้นแบบของเกษตรกรทันสมัย 500 คน ต้นแบบชุมชนที่เข้มแข็ง 8 ,000 แห่ง 
และ ต้นแบบสหกรณ์ที่ดี 249 แห่ง เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร สร้าง
โอกาสการเข้ามาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเชื่อมโยง
การตลาด ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าการเพ่ิมผลผลิต 9 พืชหลัก จ าแนกเป็นเกษตรกรประมาณ 3 ล้านราย 
ชุมชนประมาณ 30,000 ชุมชน และสหกรณ์การเกษตรประมาณ 1,111 แห่ง  

 

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.3.3

 พัฒนาการส าคัญของสหกรณ์ในประเทศ ทย 

สหกรณ์ในประเทศไทยมีพัฒนาการมายาวนานกว่าร้อยปี โดยมีจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในช่วงปี  พ.ศ.
2517  ถึง 2518 ได้มีการควบรวมสหกรณ์หาทุนแล้วจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร ซึ่งวางเป้าหมายไว้ที่ 1 
อ าเภอ มีสหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง เพ่ือท าหน้าที่ในด้านการท าธุรกิจและจัดหาสินเชื่อ โดยเฉพาะการ
จัดหาปัจจัยการผลิตมาจ าหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์การเกษตรในแต่ละอ าเภอมีการเติบโต
จนขนาดใหญ่มาก การพัฒนาของสหกรณ์ได้มีเติบโตเป็นอย่างดีเพราะการสนับสนุนจากภาครัฐ ช่วงปี พ.ศ. 
2530 ถึง 2539 รัฐได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่สหกรณ์ ส าหรับการจัดสร้างสถานที่เก็บรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น ยุ้งฉาง ไซโล เป็นต้น และ ในราว พ.ศ. 2545 ได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้าน
การแปรรูป เช่น โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม เป็นต้น 

จุดเปลี่ยนส าคัญ คือ ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมาตั้งหน่วยงานรวมกันที่จังหวัด 
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โดยให้เหลือหน่วยงานเกษตรอ าเภออยู่ในพื้นท่ีเพียงหน่วยงานเดียว จึงท าให้ความใกล้ชิดระหว่างประชาชน
กับสหกรณ์เริ่มห่างกันออกไป ส่งผลให้ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึง 2554 สหกรณ์ได้เผชิญกับวิกฤติเพราะเหตุที่
สหกรณมี์ขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่แนวโน้มการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก 
กลับด าเนินไปในทิศทางท่ีแย่ลงแม้ว่าภาพรวมของสหกรณ์การด าเนินงานจะมีประสิทธิภาพก็ตาม 

 ข้อมูลของสหกรณ์ในประเทศ ทย 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ 
โดยด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 รวมถึงกฎ/
ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 4 พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 นิยามสหกรณ์ 
ไว้ว่า “คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้” โดยกฎกระทรวง ก าหนดประเภทของ
สหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนไว้ 7 ประเภท ได้แก่ 
1) สหกรณ์การเกษตร 2) สหกรณ์ประมง 3) สหกรณ์นิคม 4) สหกรณ์ร้านค้า 5) สหกรณ์บริการ 6) 
สหกรณ์ออมทรัพย์ และ 7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

 

ตารางที่ 3.2 จ านวนสหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย แยกตามประเภท 

 
 

ปัจจุบันพบว่ามีสหกรณ์จ านวนมากที่ยุติการด าเนินงานลง โดยจากสถิติพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2557  
ถึง 2558 จ านวนสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่มีน้อยกว่าจ านวนสหกรณ์ที่เลิกกิจการไป คิดเป็นสัดส่วน 1:1.54 และ
1:1.04 ตามล าดับ 
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รูปที่ 3.30 เปรียบเทียบจ านวนสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ต่อสหกรณ์ท่ีเลิกด าเนินการปี 2551-2558 

 
รูปที่ 3.31 เปรียบเทียบสัดส่วนสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ต่อสหกรณ์ท่ีเลิกด าเนินการปี 2551-2558 

 

ในส่วนของจ านวนสมาชิกสหกรณ์และมูลค่าทางธุรกิจของสหกรณ์พบว่าจ านวนสมาชิกสหกรณ์มี
จ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง 2558 โดยในปีพ.ศ. 2558 มีจ านวนสมาชิกสหกรณ์มากถึง 
11,487,227 คน โดยแยกเป็นสมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน 3,779 คน และสมาชิกของ
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร จ านวน 3,240 คน นอกจากนั้นในส่วนของมูลค่าทางธุรกิจในปีพ.ศ. 2558 
พบว่ามีมูลค่าสูงถึง 2,229684.75 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.53 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
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ตารางที่ 3.3 จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2556-2558 

 
 

ตารางที่ 3.4 จ านวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภท 

 
 

ตารางที่ 3.5 มูลค่าทางธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรย้อนหลัง 3 ปี 
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 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานสหกรณ์ 

สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง สหกรณ์ที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ทั้ง 7 ข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

1) ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปี
ใดมีอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม ให้ตัดปีนั้น
ออก 

2) ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลังไม่มีการกระท าอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์ 
3) ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดท างบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้วน าเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชี 

4) ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
สมาชิกท้ังหมด ร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

5) ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจ ารับผิดชอบด าเนินการและธุรกิจของสหกรณ์  
หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีบุคคลอ่ืน เช่น กรรมการ สมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ประจ า 

6) ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่าย
เงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

7) ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระท าการอันใดเป็นการฝ่าฝืน 
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 

จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนสหกรณ์ที่น ามาจัดมาตรฐานทั้งหมด 6,121 แห่ง แต่มีจ านวน
สหกรณ์ท่ีผ่านมาตรฐาน จ านวน 5,283 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.31และไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 838 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 13.69  

ตารางที่ 3.6 จ านวนสหกรณ์ท่ีผ่านมาตรฐาน 
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ตารางที่ 3.7 สัดส่วนสหกรณ์ที่ผ่านต่อสหกรณ์ท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน ประจ าปี 2556 – 2558 

 
 

 การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นประจ าป  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าเกณฑ์ในการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นประจ าปี โดยการคัดเลือกจะ
พิจาณาสหกรณ์ใน 6  ด้าน คะแนนรวม 100  คะแนน แบ่งเป็น ความความคิดริเริ่ม 10 คะแนน 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน 35 คะแนน บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อ
สถาบัน 25 คะแนน ความมั่นคงและสถานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 15 คะแนน และ การท ากิจกรรม
ด้านสาธารณประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 คะแนน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2555 ถึง 2559 มีสหกรณ์ดีเด่นทั้งสิ้น 35 แห่ง  
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o ภาคเหนือ รวมสหกรณ์ดีเด่น 12 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด  

 
o ภาคกลาง รวมสหกรณ์ดีเด่น 12 แห่ง ในพื้นที่ 9 จังหวัด  
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o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมสหกรณ์ดีเด่น 4 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด  

 
o ภาคใต ้รวมสหกรณ์ดีเด่น 7 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด  

 
 บทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม  

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ในการส่งเสริมและก ากับดูแลสหกรณ์ ที่ผ่านมาได้เน้นแต่บทบาทด้าน 
“การส่งเสริม” เพียงอย่างเดียวแต่มิได้มุ่งเน้นด้าน “การก ากับดูแล” ในปัจจุบันจึงจะเพ่ิมบทบาทในด้าน
การก ากับดูแลเข้าไปควบคู่กับการมุ่งให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยในช่วงเริ่มแรกกรม
ส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่ม ช่วยในการจัดรูปแบบโครงสร้าง 
หากกลุ่มมีแนวโน้มที่จะสามารถด าเนินการได้ก็จะส่งเสริมให้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ ซ่ึงการท างานที่ผ่านมาจะมุ่ง
ไปที่สร้างกลไกธรรมาภิบาลให้ “ตัวสหกรณ”์ มากกว่าการพัฒนา “ตัวสมาชิก” 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวนโยบายมุ่งสู่การกลับมาดูแลสมาชิกของสหกรณ์
มากขึ้น ทั้งการให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนให้ความรู้ ร่วมเข้าประชุม รับทราบปัญหาความต้องการของสมาชิก
สหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เน้นการดูแลสมาชิกมากกว่าการท าธุรกิจ แต่ผลลัพธ์ยังไม่เกิดมากนัก อีกทั้งยังได้รับ
แรงต้านจากผู้จัดการและกรรมการ การพัฒนาของสหกรณ์ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนใน
ภาพรวมทั้งหมด ไม่มีการแบ่งแยกประเภทและขนาด แต่ในปี พ.ศ. 2554 ได้จ าแนกสหกรณ์ออกเป็น 4 
ระดับ คือ ระดับดี ระดับกลาง ระดับล่าง และสหกรณ์ที่เลิกด าเนินการที่อยู่ระหว่างช าระบัญชี โดยมีการ
ประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์  ด้านการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ ด้านความมั่นคงทางการเงิน และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ มีสหกรณ์ที่ดูแลสมาชิกเป็นอย่างดี ประมาณ 
300 แห่ง จากสหกรณ์กว่า 878 แห่งทั่วประเทศ 

การมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ เกิดขึ้นในลักษณะที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมา 
แต่การด าเนินงานจะแยกส่วนกัน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่มีอ านาจที่จะเข้าไปบังคับสมาชิกได้โดยตรง แต่
จะใช้ช่องทางผ่านสหกรณ์เพ่ือท าให้เกิดการมีส่วนร่วมกันมากขึ้น  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะท าหน้าที่



 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 63 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์และในปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณไ์ด้เตรียมวางกฎเพ่ือ
ควบคุมการใช้เงินและการระดมทุนของสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถมีผลบังคับใช้ได้ราวกลางปีพ.ศ. 2560 

 สรุปปัจจัยท่ีท าให้การรวมกลุ่มประสบความส าเร็จ (สัมภาษณ์จากส่วนกลาง)  
o สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นจาก “ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่” รวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมา

เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของกลุ่ม จะเป็นรูปแบบที่สามารถด าเนินกิจการอยู่
ได้ และไม่มีแนวโน้มที่จะปิดตัวลง 

o ผู้จัดการสหกรณ์เป็นกลไกส าคัญของการด าเนินกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นคนในพ้ืนที่ ทั้งนี้
ผู้จัดการจ าเป็นต้องมีความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ มากกว่าการที่เป็นคนเก่ง 

o สหกรณ์จะต้องรวมกันอย่างเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการตั้งแต่การรับซื้อ
ผลผลิตของสมาชิก โดยต้องพัฒนาให้มีโรงงานแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสินค้า เพ่ือเป็นช่องทาง
ส าหรับการส่งออกสินค้า ทั้งนี้ พบว่าสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จจะมีความสามารถในด้าน
การตลาด เพ่ือหาค าสั่งซื้อและสามารถก าหนดราคารับซื้อผลผลิตของสมาชิกได้เอง ซึ่งอาจ
เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด 

 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขับเคลื่อนสหกรณ์ (สัมภาษณ์จากส่วนกลาง) 
o ผู้จัดการสหกรณ์ (ฝ่ายจัดการ)  

- ผู้จัดการสหกรณ์ส่วนใหญ่ เริ่มสร้างสหกรณ์มาตั้งแต่ปี 2519-2520 และอยู่กันมาต่อเนื่อง 
และจ านวนไม่น้อยที่มองว่าตนเองเป็นเจ้าของสหกรณ์  

- ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ส่วนใหญ่ ไม่ได้สร้างกลไกให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจการของสหกรณ์ 

- ผู้จัดการสหกรณ์ให้ประโยชน์ในรูปของเบี้ยประชุมต่อคณะกรรมการสหกรณ์เพ่ือฮ้ัว
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 

- ข้อสังเกตคือ ในปีพ.ศ. 2560 จะเป็นช่วงที่มีผู้จัดการสหกรณ์จ านวนมากเข้าสู่การ
เกษียณอายุ จึงพบเหตุการณ์ทุจริตเพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ตั้งแต่ปี 2553-2554 เป็น
ต้นมา  

o คณะกรรมการ 
- ด้านคณะกรรมการด าเนินงานโดยไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมมือกับผู้จัดการกระท า

การไม่โปร่งใสซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกท าให้สมาชิกไม่อยากเข้ามามีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ 

- คณะกรรมการของสหกรณ์บางแห่งถูกครอบง าโดยนักการเมือง เพ่ือใช้สหกรณ์เป็นฐาน
เสียง 

o สมาชิกของสหกรณ์ 
- สมาชิกจ านวนมาก มีทรรศนะคติต่อสหกรณ์ว่า เป็นเถ้าแก่ ที่มาปล่อยสินเชื่อให้สมาชิก 
- สมาชิกไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของสหกรณ์แต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกหนี้  
- สมาชิกไม่เข้ามาร่วมก ากับกิจการของสหกรณ์และไม่มาร่วมประชุมเพราะมักถูกทวงหนี้ใน

วันประชุม 
- สมาชิกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม อยากได้ผลตอบแทนสูงๆ โดยไม่มอง

การเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวของสหกรณ์ 
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o การจัดการสหกรณ์ 
- ด้านการจัดการสินค้า ปัจจัยในการผลิตส าหรับจ าหน่ายแก่สมาชิก  

 การด าเนินงานส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้จัดการ (ฝ่ายจัดการ) และกรรมการ ซึ่งเอ้ือให้เกิด
ปัญหาการทุจริตในการซื้อสินค้าจากพวกพ้องหรือการได้ค่าคอมมิชชั่น  

- ด้านการให้สินเชื่อแก่สมาชิก 

 พบปัญหาการปล่อยสินเชื่อที่เกินตัวและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนท าให้สมาชิกต้อง
ขายสินทรัพย์ โดยเฉพาะที่ดินของตนเองเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ 

 วิสาหกิจชุมชน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 3.3.4

 ความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชน 

  ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพ่ือประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้าอยู่มากมาย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังมี
ขนาดไม่ถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือสหกรณ์ แต่เป็นธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือ
เศรษฐกิจของประเทศได้ในระดับหนึ่ง ธุรกิจในระดับนี้ยังมีปัญหาที่ประสบอยู่คือไม่เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานรัฐหรือเอกชนอ่ืนๆ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ และการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริงเนื่องจากข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและความต้องการไม่ชัดเจน รัฐบาลจึงก าหนดให้มีการออก
กฎหมายรองรับการประกอบการของชุมชนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจ านวนหนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น 

 ข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มาตรา 3 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการ
ของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอ่ืนๆ ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน 
มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรื อไม่เป็นนิติ
บุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน ความหมายของ
วิสาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพ่ือการจัดการ "ทุนของชุมชน" อย่างสร้างสรรค์เพ่ือการ
พ่ึงตนเอง "ทุนของชุมชน" ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุน
ทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เป็นพ่ีเป็นน้องไว้ใจ
กัน) 

ลักษณะส าคัญของวิสาหกิจชุมชน  มีองค์ประกอบอย่างน้อย 7 ประการ ได้แก่  1) ชุมชนเป็น
เจ้าของและผู้ด าเนินการ 2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน   
แรงงานในชุมชน เป็นหลัก 3) ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน 4) เป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 5) มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 6) 
มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ และ  7) มีการพ่ึงพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการท ากิจกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 
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 การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  

กฎหมายก าหนดให้มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร โดยในระดับปฐมภูมิ ส่งเสริมการ
จัดตั้ง การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย ในการน าทุนชุมชนมาใช้เหมาะสม การร่วมมือกันในชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ ส่วนในระดับสูงขึ้นจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
รักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและการตลาด การสร้างความเชื่อถือทางธุรกิจ และความปลอดภัย
แก่ผู้บริโภค การประสานงานแหล่งเงินทุน เพ่ือให้สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาไปสู่การประกอบ
ธุรกิจขนาดย่อม และขนาดกลาง ต่อไป การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะให้การสนับสนุนการ
จัดตั้งการประกอบการ การตลาด ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมอ่ืน เพ่ือขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน 

 เกณฑ์ในการประเมินวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 

คุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ต้องประกอบด้วย 1) มีระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) มี
แนวคิดในการจัดการทุน เพ่ือให้มีทุนในการประกอบการ ภายใต้เงื่อนไขของการพ่ึงตนเองเป็นเบื้องต้น 3) 
มีระบบวิสาหกิจชุมชนที่มีกิจกรรมหลากหลายตามฐานทรัพยากรภูมิปัญญาหรือเงื่อนไขของท้องถิ่น 4) มี
ระบบสวัสดิการส าหรับสมาชิกและชุมชน และ 5) มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและให้ความใสใจกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาแนวคิดและการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือบ่งชี้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองของวิสาหกิจชุมชนและเพ่ือความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยการ
พิจารณาใน 5  ด้าน รวม 100  คะแนน ได้แก่  

o ความคิดริเริ่ม 10 คะแนน 
o ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน 35 คะแนน 
o บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน 25 คะแนน 
o ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน  15 คะแนน 
o การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15 คะแนน                 

วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศประจ าปี 2559 ได้แก่  

o รางวัลชนะเลิศ  
- วิสาหกิจชุมชนชีววิถีต าบลน้ าเกี๋ยน ต.น้ าเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 

o รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ต.หาดล้า  อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

o รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
- เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม ต.น้ าอ้อม  อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 

o รางวัลชมเชย 6 รางวัล ประกอบด้วย 
- วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชบ้านพระแก้ว ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
- วิสาหกิจชุมชนผ้าทอไทยทรงด าบ้านหัวเขาจีน ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่านเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ 

จ.ฉะเชิงเทรา 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสวนยางนายูง ต. นายูง อ. นายูง จ.อุดรธานี 
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- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาน้ ายางสดบ้านถ้ าทะลุ ต.ถ้ าทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
- วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีทอง ต.ท่าชนะ  อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 

 บทบาทของหน่วยงานกลางในการพัฒนาขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานนิติบุคคลตาม พรบ. ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และการเลิกกิจการของ
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งเป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเลขานุการ โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริม
การเกษตร และผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างครบ
วงจรและประสานงานในการให้การสนับสนุนแก่กิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนในการ
ประกอบการ จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นไปตามความต้องการ
ของวิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต การจัดการ การบัญชี ภาษีอากร และการตลาด 

 บทบาทของหน่วยงานในพื้นที่ในการพัฒนาขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 

o ระยะของการก่อตั้งกลุ่ม 
- เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอจะท าหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้และประสานสร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
- ในทางปฏิบัติพบว่า วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนั้นเพ่ือ “สร้างรายได้

เสริม” ให้แก่ครัวเรือน/กลุ่ม เพ่ิมเติมจากรายได้จากภาคเกษตร โดยไม่ได้มีเป้าหมายว่า
จะต้องสร้างให้เป็นรายได้หลัก  

- วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเสริมรายได้ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ด าเนินกิจกรรม
ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเป็นรายได้หลัก 

o ระยะของการรวมตัวต่อเนื่อง 
- ปัจจุบันมีโครงการตลาดร่มเขียว ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหนึ่งในช่องทางการ

ขายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน และโครงการผักปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม
มิตรผล 

o ระยะของการชะลอตัว / การถดถอย 
- กลุ่มที่ไม่ได้รวมตัวจากปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกจะปิดตัวไปในที่สุด 

หรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
- กรณีที่วิสาหกิจชุมชนเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัว ทางสหกรณ์การเกษตรจะไม่ได้เข้า

ไปเร่งรัดอะไร แต่จะให้เวลากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการที่จะกลับมารวมตัวด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันเมื่อพร้อม 

 การบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 
o เจ้าหน้าที่ของเกษตรอ าเภอจะท าหน้าที่ให้ความรู้ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสร้างความ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องเฉพาะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เงินลงทุนรวมถึงด้าน
การตลาด การให้ความรู้/ความช่วยเหลือจะด าเนินการตามที่กลุ่มวิสาหกิจเข้ามาขอความ
ช่วยเหลือ หรือ ตามนโยบาย/โครงการของรัฐ อาทิ  
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- เชิญพัฒนาการชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการพัฒนา
สินค้า OTOP ส่งเสริมด้านการตลาดของสินค้าที่ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชน 

- เชิญเจ้าหน้าที่กรมการข้าว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้าว 

- ประสานงานกับธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เป็นต้น 

o ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการสนับสนุนเครื่องมือใน
การผลิต แต่ไม่พบว่ามีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ี   

 สรุปปัจจัยท่ีท าให้การรวมกลุ่มประสบความส าเร็จ (สัมภาษณ์จากส่วนกลาง)  
o การตลาด  

- ผลิตสินค้าแล้วมีช่องทางในการขาย  
- ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสม่ าเสมอ  

o การบริหารจัดการกลุ่ม  
- การบริหารการเงินอย่างโปร่งใสเป็นระบบ มีการท าบัญชีรายรับ รายจ่าย การเบิกเงินที่

เป็นระบบ 
- มีการวางแผนในกระบวนการผลิต เช่น ก าหนดจ านวนในการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ของ

สมาชิก เป็นต้น นอกจากนั้น ยังเน้นให้ปลูกที่หลากหลาย ตลอดจนใช้ประโยชน์และผลิต
สินค้า จากต้นทุนที่มีอยู่ อาทิ การผลิตข้าวข้าวตังจากข้าวที่ผลิตได้ , การน าร าข้าวไปเป็น
ส่วนผสมในการเลี้ยงสุกร ไก่ และปลา เป็นต้น 

- ในกรณีที่กลุ่มประสบปัญหาขึ้น จะร่วมกันในการแสวงหาทางออกผ่านกระบวนการพูดคุย
กันของสมาชิก 

o ผู้น า 
- ผู้น าของกลุ่มจะมีท้ังผู้น าตามธรรมชาติและผู้น าที่มีต าแหน่งหน้าที่เป็นทางการ 
- แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแสวงหาตลาด และ

ช่องทางในการค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
o สมาชิก 

- มีความซื่อสัตย์และเชื่อใจระหว่างกัน  
- มีการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ไม่ทิ้งช่วงเวลาให้เนิ่นห่างออกไป  

o ร่วมกันด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย มุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

o การตลาด 
- ตลาดที่มีความสามารถรับซื้อได้ในราคาที่สูง เช่น ห้างสรรพสินค้า จะมีข้อจ ากัดหลาย

ประการที่กลุ่มไม่สามารถส่งขายได้ อาทิ ปริมาณสั่งซื้อที่สูงกว่าความสามารถในการผลิต 
มาตรฐานคุณภาพของสินค้า การจ่ายช าระเงินในระยะเวลาที่นาน และปัญหาการ
รวมกลุ่มระหว่างวิสาหกิจชุมชนในการรวบรวมผลผลิต เป็นต้น 

- ต้นทุนในการผลิตของกลุ่มมีค่อนข้างสูง ส่งผลให้ ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ
เอกชนได้ 
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o สมาชิก 
- สมาชิกไม่ซื่อสัตย์และไม่มีความเชื่อใจระหว่างกัน 
- กรณีผู้น าไม่เข้มแข็ง สมาชิกไม่เข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แสดงผลผ่าน

แนวโน้มของผลผลิตที่ลดต่ าลง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้วิสาหกิจชุมชนนั้นต้องเลิก
ด าเนินการไป 

- สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนวัยท างานและผู้สูงอายุ แต่ในกลุ่มเยาวชนพบว่ายังมีจ านวนน้อยที่
จะเข้าสู่ภาคการผลิตของวิสาหกิจชุมชน และแนวโน้มของวิสาหกิจชุมชนยังไม่มีท่าทีที่จะ
เพ่ิมสูงขึ้น 

o ความร่วมมือกับหน่วยงานหลักทางด้านการตลาด ในกรณีของพาณิชย์จังหวัด พบว่าไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

 OTOP โดยกรมการพัฒนาชุมชน 3.3.5

 ข้อมูลพื้นฐานโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”  One Tambon One Product : OTOP  

โครงการ OTOP เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของ
ประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า โดยเน้นการส่งเสริมธุรกิจ ในชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนให้มี
รายได้เป็นของตนเอง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่มาปรับใช้ในการผลิตและพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน โดยรวมถึง
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนให้กับประชาชนระดับรากหญ้าซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ขณะนั้นประเทศเผชิญกับปัญหา
วิกฤตทางเศรษฐกิจ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นโครงการที่สนับสนุนให้  ประชาชนด าเนินงาน
ด้วยหลักการพ้ืนฐานส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 2) การพ่ึงตนเอง และ 3) การคิด
อย่างสร้างสรรค์และการสร้างทรัพยากรมนุษย์  

 พัฒนาการของการขับเคลื่อน OTOP 

กรมพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าที่ส่งเสริมและขับเคลื่อน OTOP ซึ่งเน้นที่การส่งเสริม
อาชีพให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ ชุมชน โดยใช้วีการรวมกลุ่มที่เน้นกระบวนการท างานร่วมกันเป็นตัว
ขับเคลื่อน โดยกระบวนการส่งเสริมในอดีตนั้นจะพิจารณาจากความสนใจของประชาชนในพ้ืนที่ว่ามีความ
สนใจในอาชีพใดและมีผู้สนใจรวมกันเป็นเท่าไหร่  หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการวิเคราะห์ทุนชุนชน ทั้งนี้ 
ช่วงเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2518 การรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นจะอยู่ในลักษณะของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ในช่วง
ต่อมาการรวมกลุ่มจะเกิดขึ้นในลักษณะการรวมกันแบบเครือข่ายซึ่งการท างานจะเป็นการด าเนินงานของ
ปัจเจกบุคคลแต่ร่วมมือกันในด้านก าหนดกติกาและการขายสินค้า  

ต่อมาภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนมากขึ้นเพ่ือให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
พัฒนาสินค้าโดยภาครัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยง
สินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพ่ิม เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศและได้ก าหนดระเบียบ
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ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิ ตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ.2544 
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2544 ขึน้  

 เกณฑ์ในการจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 

กรมพัฒนาชุมชนจะใช้เกณฑ์ในการจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  โดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละ
ประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งก าหนดคะแนนรวมไว้ คะแนน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 3  ด้าน คือ 
1) หลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 2) หลักเกณฑ์ด้านการตลาดและความเป็นมาของ
ผลิตภัณฑ์ และ  3) หลักเกณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะน ามาก าหนดกรอบในการจัดระดับผลิตภัณฑ์ 
ออกเป็น 5 ระดับ ตามค่าคะแนนดังต่อไปนี้ 

o ระดับ 5 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 90-100 คะแนน) เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือมี
ศักยภาพในการส่งออก 

o ระดับ 4 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 80-89 คะแนน) เป็นสินค้าที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสู่สากล 

o ระดับ 3 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 70-79 คะแนน) เป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับกลางที่สามารถ
พัฒนาสู่ระดับ 4 ดาวได ้

o ระดับ 2 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 50-69 คะแนน) เป็นสินค้าที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 3 ดาวได้ 
มีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ 

o ระดับ 1 ดาว (ได้คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน) เป็นสินค้าที่ไม่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 2  ดาวได้ 
เนื่องจากมีจุดอ่อนมากและพัฒนายาก 

 บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาขับเคลื่อน OTOP 

เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาขับเคลื่อน OTOP คือ ต้องการให้เกิดการจ้างงานในหมู่บ้าน/ 
ชุมชน เพื่อให้หมู่บ้าน/ ชุมชนมีรายได้เป็นของตนเอง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง
บทบาทหน้าที่หนักของกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนพัฒนา OTOP คือ การพัฒนาผู้ประกอบการ 
OTOP การส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้า OTOP และการจัดหาช่องทางด้านการตลาดให้แก่ OTOP  

กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนกลุ่มโดยยึดหลัก 5 ก. ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม 
กรรมการ กติกา (กฎระเบียบ) กองทุน (กองทุนตั้งต้น) และกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม ต่อมาได้เพ่ิมอีกหนึ่ง
ด้าน คือ การจัดสรรผลประโยชน์ (สวัสดิการ) ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนจะจัดแบ่งผู้ประกอบการ OTOP เป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการรายเดียว ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 
ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 10 ล้านบาท  โดยทุกกลุ่มต้องมาจดทะเบียนเป็นผู้ผลิหรือผู้ประกอบการสินค้า
OTOP ซ่ึงจะรับจดทะเบียน 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง แต่ในขณะนี้ได้น าเสนอให้มีการรับจดทะเบียนทุกปี ซึงสินค้าที่
จะมาจดทะเบียน OTOP ได้นั้นต้องเป็นสินค้าที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โครงการ OTOP สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางการจัด
จ าหน่ายของภาครัฐ เช่น งานจัดแสดงสินค้าต่างๆ นอกจากนี้ในช่วงแรกกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการ
จัดล าดับผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้น และจัดให้มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้น 2 ประเภท คือ การคัดสรร
และจัดระดับกลุ่มผู้บริโภค โดยแบ่งระดับเป็น 1-5 ดาว และ การคัดสรรและจัดระดับด้านกลุ่มผู้ซื้อ แบ่ง
ระดับเป็น A-D ซึ่งต่อมาพบว่าการแบ่งระดับเป็น A-D นั้นไม่ประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติมากนัก จึง
น ามาปรับใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานภายในเพื่อด าเนินการส่งเสริมตามความเหมาะสมของกลุ่ม เช่น ใน
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กรณีกลุ่มที่อยู่ในระดับ C และ D ซึ่งอยู่ในระดับต่ าและเป็นกลุ่มที่มีปริมาณมากที่สุดของ OTOP  กรมการ
พัฒนาชุมชนจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลส่งเสริมในกลุ่มดังกล่าว ขณะที่กลุ่มที่ได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่ม A 
และ B ทางกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้ามาส่งเสริมในกลุ่มนี้ต่อไป 

จากข้อมูลพบว่าผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญและเลือกซื้อสินค้า OTOP ตามระดับดาว 
(1-5 ดาว) ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าสินค้าระดับ 4-5 ดาว สามารถขายได้ดี โดยผู้ประกอบการสินค้าในระดับนี้
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวท าให้รัฐบาลมีนโยบายใหม่ในปีพ.ศ. 2559 คือ
โครงการ OTOP Trader เพ่ือเข้ามาช่วยเหลือสินค้า OTOP ในระดับ 1-2 ดาว เพ่ือเป็นการสร้างช่องทาง
ในการจ าหน่ายสินค้า โดยก าหนดให้มี  OTOP Trader  1 แห่ง ต่อ 1 จัดหวัด และมีสถานะเป็นนิติบุคคล 
ปัจจุบันเปิดด าเนินการไปแล้ว 41 แห่ง อาทิ OTOP Trader จังหวัดพระนครศรีอยุธยา OTOP Trader 
จังหวัดสระบุรี OTOP Trader จังหวัดกาญจนบุรี OTOP Trader จังหวัดชุมพร OTOP Trader จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี OTOP Trader จังหวัดน่าน และ OTOP Trader จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น 

 สรุปปัจจัยท่ีท าให้การรวมกลุ่มประสบความส าเร็จ (สัมภาษณ์จากส่วนกลาง)  
o ปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ คือ ชุมชนจะต้องมีกระบวนการกลุ่ม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่

สมาชิกและกรรมการต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะด าเนินการ ด้านกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จะต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิก และเมื่อได้ผลประโยชน์มาแล้วจะต้องจัดสรรแบ่ง
กันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดจะตั้งอยู่บนฐานของบริบทชุมชน ซึ่งการรวมกลุ่ม
ของทางภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีจุดเด่น แม้ว่าจะเกิดขึ้นได้ยากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานอย่างจริงจัง ส่งผลให้การรวมกลุ่มของภาคใต้สามารถด าเนินไปได้ดีและ
ยาวนานกว่าภูมิภาคอ่ืน  

o ผู้น าต้องหาตลาดเก่ง ความส าเร็จในการท าตลาดอยู่ที่ความรู้และความสามารถของผู้น ากว่า 
80%  

o กลุ่มที่มีผู้น า หรือ สมาชิกที่เป็นแม่ค้าร่วมอยู่ด้วย มักจะเกาะกลุ่มกันได้นาน และหาตลาดได้ 
เพราะมีทักษะการขายเป็นพื้นฐาน และอยากจะหาตลาด อยากจะขาย 

 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มและ OTOP (สัมภาษณ์จากส่วนกลาง) 
o ปัญหาของการรวมกลุ่มส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาด้านบริหารจัดการภายในกลุ่ม 
o OTOP ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ด าเนินกิจการในลักษณะกลุ่ม 
o OTOP ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตแต่มีจุดอ่อนด้านการตลาดและการขาย

สินค้า  
o การรวมกลุ่มของ OTOP มีจุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตทีมีอยู่ในชุมชน โดย

เงินที่อยู่ในกองทุนจะต้องน าไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมที่ต้องด าเนินการตาม
ความเห็นของสมาชิก แต่พบว่าสมาชิกยังไม่เข้าใจจึงน าเงินในกองทุนมาท าการปล่อยกู้แทนที่
จะน าไปด าเนินกิจกรรมเพ่ือก่อให้เกิดรายได้หรือส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกในกลุ่ม  
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4 โครงสร้าง บทบาท และการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาโครงสร้าง บทบาทและการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่ตามทฤษฎี
ใหม่ ขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มของชุมชนให้ประสบความส าเร็จ โดย
มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ ปัจุบันมีหน่วยงานเกี่ยวข้องสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1 )
หน่วยงานการจัดตั้ง/การรวมกลุ่ม และ (2) หน่วยงานส าคัญในการยกระดับการรวมกลุ่ม 

 
รูปที่ 4.1 โครงสร้างหน่วยงานเเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานส่งเสริมการจัดตั้ง/การรวมกลุ่ม 

หน่วยงานส่งเสริมการจัดตั้ ง/การรวมกลุ่ม เป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ  
“การรวมกลุ่ม” ซ่ึงเป็นการรวมพลังกันภายในชุมชนในรูปกลุ่มต่างๆ อาจเป็นสหกรณ์หรือวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อร่วมแรงด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ 
การศึกษา สังคม และศาสนา ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

หน่วยงานส าคัญในการยกระดับการรวมกลุ่ม 

หน่วยงานส าคัญในการยกระดับการรวมกลุ่มเป็นหน่วยงานที่สร้างความเข้มแข็งและยกระดับใน
การรวมกลุ่มไปสู่ระดับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับต่าง ๆ เช่น การพัฒนาวิชาการเกษตร
ด้านต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การส่งออกสินค้าเกาตรที่มีคุณภาพ ตลอดจน การ
รักษา/ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และคุ้มครอง IP เป็นต้น โดยมีหน่วยงานส าคัญ ได้แก่ 
กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

หน่วยงานส่งเสริมการจัดต้ัง การรวมกลุ่ม

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาด ทย

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กรมส่งเสริม
การเกษตร

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

 .ก.ส.

กระทรวงการคลัง
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(กตส. , กวก.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์
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4.1 โครงสร้างและบทบาท กรมการพัฒนาชุมชน 

 อ านาจหน้าที่และบทบาท 4.1.1

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนด
สาระส าคัญของอ านาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้ 

“...ข้อ ๒  ให้กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ  โดย
สนับสนุนให้มีการจัดท าและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท ายุทธศาสตร์
ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติเพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 

(๒) จัดท าและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับประเมิน
ความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน 

(๓) พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้  การอาชีพ การ
ออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนชุมชน ผู้น า
ชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน 

(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพ่ือใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพ่ือใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชุมชน 

(๖) ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ผู้น าชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่าย
องค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการท างาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ...” 

 สรุปบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม 4.1.2
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

และยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย สรุปบทบาทส าคัญได้ ดังนี้ 

 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 พัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน 
 จดัการความรู้ การอาชีพและการออม  
 จัดการความรู้การบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน 
 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน 
 วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพ่ือใช้ในงานพัฒนาชุมชน 
 ฝึกอบรมและพัฒนา ผู้น าชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน 
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4.2 โครงสร้างและบทบาท  นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( .ก.ส.) 

 อ านาจหน้าที่และบทบาท 4.2.1

พระราชบัญญัติ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ ๗  พ.ศ. ๒๕๕๐) ก าหนดสาระส าคัญของวัตถุประสงค์ สรุปได้ดังนี้ 

“...มาตรา  ๙   ธนาคารมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรส าหรับการ                           
(ก)  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรม 
(ข)  ประกอบอาชีพอย่างอ่ืนเพื่อเพ่ิมรายได้ 
(ค)  พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายได้หรือ พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร 
(ง)  ด าเนินกิจการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม ซึ่งเป็น

การด าเนินการร่วมกับผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรหรือครอบครัว
ของเกษตรกร 

(๒)  ประกอบธุรกิจอ่ืนอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม 
(๓)  ด าเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนาชนบท  โดยให้ความช่วยเหลือทาง การเงินหรือ

การบริหารจัดการแก่บุคคล  กลุ่มบุคคล  ผู้ประกอบการ  กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน  รวมทั้งองค์กรที่จัดตั้ง
ขึ้นในรูปแบบใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน  ทั้งนี้  เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการลงทุน  
การผลิต  การแปรรูป และการตลาด หรือเพ่ือส่งเสริม ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจหรือเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(๔)  ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินงานภายใต้ขอบเขต วัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งสหกรณ.์..” 

 สรุปบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม 4.2.2
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มของ

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย สรุปบทบาทส าคัญได้ 
ดังนี้ 

 ช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ  
กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน 

 ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เก่ียวเนื่อง 
 ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการประกอบอาชีพอย่างอ่ืนเพื่อเพ่ิมรายได้ 
 ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอ่ืน 
 ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม 
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน 
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4.3 โครงสร้างและบทบาท กรมส่งเสริมการเกษตร 

 อ านาจหน้าที่และบทบาท 4.3.1

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
ก าหนดสาระส าคัญของอ านาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้ 

“...ข้อ ๑  ให้กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต 
การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่าในสินค้าเกษตร การก าหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร การ
ควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกร เพ่ือสร้าง
รายได้และความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
(๒) ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร 
(๓) พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตพืช 

ประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือ

ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย...” 

 สรุปบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม 4.3.2
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

และยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย สรุปบทบาทส าคัญได้ ดังนี้ 

 เพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่าในสินค้าเกษตร 
 ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร 
 พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิต 

 

4.4 โครงสร้างและบทบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 อ านาจหน้าที่และบทบาท 4.4.1

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
ก าหนดสาระส าคัญของอ านาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้ 

“...ข้อ ๑  ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพ่ิมขี ด
ความสามารถในด้านการบริหารการจัดการ การด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจ
สหกรณ์สู่ระดับสากล เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการนิคมสหกรณ์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ์ 
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(๓) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ สหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป  

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติ 
๖) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจ

ระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ...” 

 สรุปบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม 4.4.2
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย สรุปบทบาทส าคัญได้ ดังนี้ 

 ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 
 ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์ 
 สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 

4.5 โครงสร้างและบทบาท หน่วยงานสนับสนุนอ่ืน 

หน่วยงานสนับสนุนอ่ืนที่มีความส าคัญในการยกระดับการรวมกลุ่ม เป็นหน่วยงานที่สร้างความ
เข้มแข็งและยกระดับในการรวมกลุ่มไปสู่ระดับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับต่าง ๆ เช่น การ พัฒนา
วิชาการเกษตรด้านต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การส่งออกสินค้าเกาตรที่มีคุณภาพ ตลอดจน 
การรักษา/ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และคุ้มครอง IP เป็นต้น โดยมีหน่วยงานส าคัญ ได้แก่ กรม
วิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กรม
วิทยาศาสตร์บริการ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

 กรมวิชาการเกษตร 4.5.1

4.5.1.1 อ านาจหน้าที่และบทบาท 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
ก าหนดสาระส าคัญของอ านาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้ 

“... ข้อ ๒  กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับพืช โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาพืช ให้ได้พืช
พันธุ์ดี เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอดจน
บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับดิน น้ า ปุ๋ย พืชวัสดุการเกษตร 
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ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช เพ่ือให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ โดยให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับพืช 
(๒) ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่อง ดิน น้ า 

ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช การบริการส่งออกสินค้าเกษตร และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(๓) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ เกษตรกร และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย...” 

4.5.1.2 สรุปบทบาทหลักส าคัญเกี่ยวข้องกับการยกระดับการรวมกลุ่ม 

กรมวิชาการเกษตรเป็นกลไกสนับสนุนที่ส าคัญในการสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจของกลุ่มและ
ยกระดับการรวมกลุ่มของชุมชน ซึ่งเป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย สรุปบทบาทส าคัญได้ ดังนี้ 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร 
 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับดิน น้ า ปุ๋ย พืชวัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช 
 ให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 
 พัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับพืช 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ เกษตรกร และเอกชนที่

เกี่ยวข้อง 

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4.5.2

4.5.2.1 อ านาจหน้าที่และบทบาท 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ก าหนดสาระส าคัญของอ านาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้ 

“... ข้อ ๒  ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ก าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความรู้ด้านการ
บริหารการเงินและการบัญชี ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดท าบัญชีและรายงานสภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในและระบบข้อมูล
ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี สามารถบริหารงานได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ก าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

(๓) ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีแก่คณะกรรมการและ
สมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรเครือข่าย 

(๔) ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดท าบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชด าริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

(๕) ก ากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
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(๖) จัดท ารายงานสภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือ
ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย...” 

4.5.2.2 สรุปบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นกลไกสนับสนุนที่ส าคัญในการสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจของกลุ่ม
และยกระดับการรวมกลุ่มของชุมชน ซึ่งเป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย สรุปบทบาทส าคัญได้ 
ดังนี้ 

 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 ก าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 
 ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี 
 ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดท าบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ

วิสาหกิจชุมชน 
 เสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในและระบบข้อมูลด้าน

การบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี 

 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 4.5.3

4.5.3.1 อ านาจหน้าที่และบทบาท 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ก าหนดสาระส าคัญของอ านาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้ 

“...มาตรา ๗  ให้ส านักงานมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและ

ท้องถิ่น 
(๓) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ เพ่ือเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพต่อ
คณะรัฐมนตรี 

(๔) เก็บรวบรวมและจัดท าบัญชีรายการพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มีแหล่งก าเนิดหรือพบได้ใน
ประเทศรวมทั้งภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลและดูแลการใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการการเข้าถึงและใช้

ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 
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(๘) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเพ่ือให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่าว 

(๙) เป็นศูนย์กลางติดตามและประสานการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้มีความเชื่อมโยงกันและสอดคล้อง
กับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

(๑๐) ปฏิบัติงานหรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดให้ท าหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมอบหมาย ...” 

4.5.3.2 สรุปบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เป็นกลไกสนับสนุนที่ส าคัญในการ
สร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจของกลุ่มและยกระดับการรวมกลุ่มของชุมชน ซึ่งเป็นไปตามกรอบอ านาจ
หน้าที่ตามกฏหมาย สรุปบทบาทส าคัญได้ ดังนี้ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชน
และท้องถิ่น 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
 เผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความ

หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 
 การจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและ

ท้องถิ่นตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ
ประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่าว 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 4.5.4

4.5.4.1 อ านาจหน้าที่และบทบาท 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๔๕ ก าหนดสาระส าคัญของอ านาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้ 

“... ข้อ ๑ ให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการ
ด าเนินการก ากับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการ
กลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(๑) พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยการส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการรับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศท าให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ 

(๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ โดยการบริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการ
และเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการของภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
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(๓) พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดหา จัดระบบ และ
จัดบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด าเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่ง
กลางของข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  

(๔) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในสาขาที่ส าคัญและตามความจ าเป็น รวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(๕) เป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านฟิสิกส์ เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม และ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางด้านฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และฟิสิกส์
เชิงกลและวิศวกรรม รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ์วัดแก่หน่วยงานทั้ง
ของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย...” 

4.5.4.2 สรุปบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นกลไกสนับสนุนที่ส าคัญในการสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจของกลุ่ม
และยกระดับการรวมกลุ่มของชุมชน ซึ่งเป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย สรุปบทบาทส าคัญได้ 
ดังนี้ 

 เสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศท าให้

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในสาขาที่ส าคัญและตามความจ าเป็น 
 ถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 สอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ์วัด 

 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4.5.5

4.5.5.1 อ านาจหน้าที่และบทบาท 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดสาระส าคัญของอ านาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้ 

“... ข้อ ๑  ให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน
การมาตรฐานของประเทศโดยส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศให้มีคุณภาพให้เป็นที่
ยอมรับ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาการมาตรฐานของ
ประเทศ   

(๒) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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(๓) ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และระหว่างประเทศในด้านการมาตรฐาน รวมทั้งการท าความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง 

(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบที่เกี่ยวข้องกับการมาตรฐานและการรับรองความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ  การจดทะเบียนบุคลากร หลักสูตรฝึกอบรม และองค์กรที่ให้
การฝึกอบรมด้านการมาตรฐาน 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศด้านการมาตรฐานของประเทศ 
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการมาตรฐาน 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่กระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย...” 

4.5.5.2 สรุปบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นกลไกสนับสนุนที่ส าคัญในการสร้างความก้าวหน้า
ทางธุรกิจของกลุ่มและยกระดับการรวมกลุ่มของชุมชน ซึ่งเป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย 
สรุปบทบาทส าคัญได้ ดังนี้ 

 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศให้มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ 
 รับรองระบบที่เกี่ยวข้องกับการมาตรฐาน 
 รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ  การจดทะเบียนบุคลากร 

หลักสูตรฝึกอบรม และองค์กรที่ให้การฝึกอบรมด้านการมาตรฐาน 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4.5.6

4.5.6.1 อ านาจหน้าที่และบทบาท 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดสาระส าคัญของอ านาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้ 

“...ข้อ ๑  ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ซึ่งล้วนถือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เหล่านั้นต้องมีคุณภาพและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มี
หลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสม
ประโยชน์ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

(๒) พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือให้มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) เฝ้าระวัง ก ากับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการและการ

โ ษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
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(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๕) ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 
เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของตนได้ 

(๖) พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย...” 

4.5.6.2 สรุปบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นกลไกสนับสนุนที่ส าคัญในการสร้างความก้าวหน้าทาง
ธุรกิจของกลุ่มและยกระดับการรวมกลุ่มของชุมชน ซึ่งเป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย สรุป
บทบาทส าคัญได้ ดังนี้ 

 เฝ้าระวัง ก ากับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการและ
การโ ษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ 

 ติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4.5.7

4.5.7.1 อ านาจหน้าที่และบทบาท 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนด
สาระส าคัญของอ านาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้ 

“...ข้อ ๑  ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยการสร้างกลไกการบริการเพ่ือการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจน
ปกป้องพิทักษ์สิทธิและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

(๒) พัฒนาการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆ จากภูมิปัญญาไทย และสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

(๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
(๔) พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
(๕) สร้างกลไกและส่งเสริมในการปกป้องและพิทักษ์สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไทยทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ และสร้างวินัยทางการค้า 
(๖) ด าเนินการเพื่อไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
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(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย...” 

4.5.7.2 สรุปบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสนับสนุนที่ส าคัญในการสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจของกลุ่ม
และยกระดับการรวมกลุ่มของชุมชน ซึ่งเป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย สรุปบทบาทส าคัญได้ 
ดังนี้ 

 คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาใหม่ๆ จากภูมิปัญญาไทย 

 สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

 

4.6 กรอบการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การก าหนดกรอบแนวทางการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่ตามทฤษฎีใหม่ 
ขั้นที่ 2 ได้แก่ ขั้นที่ 2.1 ชุมชนรวมกลุ่มขั้นต้น เช่น ในรูปของกองทุน กลุ่มอาชีพ เพ่ือดูแลความเป็นอยู่
สมาชิก พัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด และส่งเสริมการเกษตรสมาชิก  (ขั้นที่ 2.2) ชุมชน
รวมกลุ่มแบบเต็มรูป เช่น วิสาหกิจ สหกรณ์ เพ่ือดูแลความเป็นอยู่สมาชิก พัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับ
การตลาด และส่งเสริมการเกษตรสมาชิก อนึ่ง เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงและการส่งต่อไปสู่ความส าเร็จ จึง
ได้พิจารณาแนวทางการบูรณาการเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาขั้นที่ 3  ชุมชนเชื่อมโยงสู่ภายนอก เชื่อมแหล่ง
ทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อยกระดับการผลิต การตลาด ของกลุ่ม 

 การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการจัดตั้ง/การรวมกลุ่ม 4.6.1

ผลการวิเคราะห์บทบาทส าคัญของ 4 หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการจัดตั้ง/การรวมกลุ่ม พบว่า
ทั้ง 4 หน่วยงานมีบทบาทส าคัญในการรวมกลุ่มตามหลักการของทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 ให้ประสบ
ความส าเร็จ และมี 2 หน่วยงานที่มีบทบาทเชื่อมโยงไปในขั้นตอนที่ 3 ดังนี้ 
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รูปที่ 4.2 บทบาทส าคัญของ 4 หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการจัดตั้ง/การรวมกลุ่ม 

 

4.6.1.1 ขั้นตอนที่ 2.1 ชุมชนรวมกลุ่มขั้นต้น 

ขั้นตอนที่ 2.1 ชุมชนรวมกลุ่มขั้นต้น เช่น ในรูปของกองทุน กลุ่มอาชีพ เพ่ือดูแลความเป็นอยู่
สมาชิก พัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด และส่งเสริมการเกษตรสมาชิกนั้น แต่ละหน่วยงานมี
บทบาทส าคัญ ดังนี้ 

 กรมการพัฒนาชุมชน 
 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ฝึกอบรมและพัฒนา ผู้น าชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน 
 พัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน 
 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน 
 จัดการความรู้ การอาชีพ และการออม 
 วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพ่ือใช้ในงานพัฒนาชุมชน 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอ่ืน 
 ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม 

การพัฒนาพื้นที่ตามทฤษฎี
ใหม่

บทบาทส าคัญเกี่ยวข้อง  ตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย  

กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์  นาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

2.1ชุมชนรวมกลุ่มข้ันต้น 
เช่น ในรูปของกองทุน 
กลุ่มอาชีพ เพ่ือดูแล
ความเป็นอยู่สมาชิก 
พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับการตลาด 
และส่งเสริมการเกษตร
สมาชิก

 .  ชุมชนรวมกลุ่มแบบ
เต็มรูป เช่น วิสาหกิจ 
สหกรณ์ เพื่อดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก 
พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ
การตลาด และส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก

 . ชุมชนเช่ือมโยงสู่
ภายนอก เชื่อมแหล่ง
ทุน องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ
การผลิต การตลาด ของ
กลุ่ม

ฝึกอบรมและพัฒนา
ผู้น าชุมชน องค์การชุมชน 

และเครือข่ายองค์การ
ชุมชน

พัฒนาระบบมาตรฐานการ
พัฒนาชุมชน

การจัดการความรู้การบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
และการให้บริการข้อมูล

สารสนเทศชุมชน

ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

การจัดการความรู้ 
การอาชีพ และการออม

ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการพัฒนา
ความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่าง

อ่ืน

ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีเก่ียวเน่ือง

ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการประกอบ
อาชีพอย่างอ่ืนเพื่อเพิ่มรายได้

ช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ กลุ่มบุคคล 

ผู้ประกอบการ  กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน 

ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการส่งเสริม
หรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร
หรือชุมชน

ให้ความรู้เก่ียวกับ
อุดมการณ์ หลักการและ

วิธีการสหกรณ์

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบสหกรณ์ให้มี

ความเข้มแข็ง

ศึกษา วิเคราะห์ ความ
ต้องการของตลาดสินค้า

สหกรณ์

ส่งเสริม สนับสนุน และ
คุ้มครองระบบสหกรณ์

สร้างเครือข่ายการ
เช่ือมโยงธุรกิจระหว่าง

สหกรณ์กับสหกรณ์ 
สหกรณ์กับเอกชนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ

เพิ่มศักยภาพของเกษตรกร
ในการผลิต การแปรรูป 
การเพิ่มมูลค่าในสินค้า

เกษตร

ส่งเสริม และพัฒนา
เกษตรกรและองค์กร

เกษตรกร

ฝึกอาชีพเกษตรกร และ
ให้บริการทางการเกษตร

พัฒนา ส่งเสริม และ
ประสานการถ่ายทอด

ความรู้ด้านการผลิต และ
การจัดการผลผลิต

วิจัย พัฒนา และสร้างองค์
ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนา

ชุมชน
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 ช่วยเหลือทางการเงินแก่ เกษตรกร กลุ่ ม เกษตรกรหรือสหกรณ์  กลุ่ ม บุคคล 
ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน 

 กรมส่งเสริมการเกษตร 
 ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร 

4.6.1.2 ขั้นตอนที่ 2.2 ชุมชนรวมกลุ่มแบบเต็มรูป 

ขั้นตอนที่ 2.2 ชุมชนรวมกลุ่มแบบเต็มรูป เช่น วิสาหกิจ สหกรณ์ เพ่ือดูแลความเป็นอยู่สมาชิก 
พัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด และส่งเสริมการเกษตรสมาชิก แต่ละหน่วยงานมีบทบาทส าคัญ 
ดังนี้ 

 กรมการพัฒนาชุมชน 
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์ 
 ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เก่ียวเนื่อง 
 ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการประกอบอาชีพอย่างอ่ืนเพื่อเพ่ิมรายได้ 

 กรมส่งเสริมการเกษตร 
 พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิต 
 เพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่าในสินค้าเกษตร 

4.6.1.3 ขั้นตอนที่ 3 ชุมชนเชื่อมโยงสู่ภายนอก 

ขั้นตอนที่ 3 ชุมชนเชื่อมโยงสู่ภายนอก เชื่อมแหล่งทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี เพ่ือยกระดับการ
ผลิต การตลาดของกลุ่ม แต่ละหน่วยงานมีบทบาทส าคัญ ดังนี้ 

 กรมการพัฒนาชุมชน 
 การจัดการความรู้การบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

4.6.1.4 การบูรณาการงานส าคัญ 

 ส าหรับงานส าคญัที่ต้องให้ความส าคัญในการบูรณาการและท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพแลดความซ้ าซ้อน ดังนี้ 

 งานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและวิ ีการสหกรณ์ เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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 งานพัฒนาระบบมาตรฐานชุมชน และระบบสหกรณ์ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

 งานส่งเสริมหรือสนับสนุนการเกษตรกรรม เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร 

 งานพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
รูปที่ 4.3 บทบาทส าคัญในการบูรณาการเพ่ือการส่งเสริมการจัดตั้ง/การรวมกลุ่ม 

 

 การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการรวมกลุ่ม 4.6.2

ผลการวิเคราะห์บทบาทส าคัญของ 7 หน่วยงานหลักในการยกระดับการรวมกลุ่ม พบว่าทั้ง 7 
หน่วยงานมีบทบาทส าคัญในการรวมกลุ่มตามหลักการของทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 ให้ประสบความส าเร็จ และ
มี 2 หน่วยงานที่มีบทบาทเชื่อมโยงไปในขั้นตอนที่ 3 ดังแสดงในรูป 

 

การพัฒนาพื้นที่ตามทฤษฎี
ใหม่

บทบาทส าคัญเกี่ยวข้อง  ตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย  

กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์  นาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

2.1ชุมชนรวมกลุ่มข้ันต้น 
เช่น ในรูปของกองทุน 
กลุ่มอาชีพ เพ่ือดูแล
ความเป็นอยู่สมาชิก 
พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับการตลาด 
และส่งเสริมการเกษตร
สมาชิก

 .  ชุมชนรวมกลุ่มแบบ
เต็มรูป เช่น วิสาหกิจ 
สหกรณ์ เพื่อดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก 
พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ
การตลาด และส่งเสริม
การเกษตรสมาชิก

 . ชุมชนเช่ือมโยงสู่
ภายนอก เชื่อมแหล่ง
ทุน องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ
การผลิต การตลาด ของ
กลุ่ม

ฝึกอบรมและพัฒนา
ผู้น าชุมชน องค์การชุมชน 

และเครือข่ายองค์การ
ชุมชน

พัฒนาระบบมาตรฐานการ
พัฒนาชุมชน

การจัดการความรู้การบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
และการให้บริการข้อมูล

สารสนเทศชุมชน

ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

การจัดการความรู้ 
การอาชีพ และการออม

ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการพัฒนา
ความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่าง

อ่ืน

ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีเก่ียวเน่ือง

ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการประกอบ
อาชีพอย่างอ่ืนเพื่อเพิ่มรายได้

ช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ กลุ่มบุคคล 

ผู้ประกอบการ  กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน 

ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการส่งเสริม
หรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร
หรือชุมชน

ให้ความรู้เก่ียวกับ
อุดมการณ์ หลักการและ

วิธีการสหกรณ์

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบสหกรณ์ให้มี

ความเข้มแข็ง

ศึกษา วิเคราะห์ ความ
ต้องการของตลาดสินค้า

สหกรณ์

ส่งเสริม สนับสนุน และ
คุ้มครองระบบสหกรณ์

สร้างเครือข่ายการ
เช่ือมโยงธุรกิจระหว่าง

สหกรณ์กับสหกรณ์ 
สหกรณ์กับเอกชนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ

เพิ่มศักยภาพของเกษตรกร
ในการผลิต การแปรรูป 
การเพิ่มมูลค่าในสินค้า

เกษตร

ส่งเสริม และพัฒนา
เกษตรกรและองค์กร

เกษตรกร

ฝึกอาชีพเกษตรกร และ
ให้บริการทางการเกษตร

พัฒนา ส่งเสริม และ
ประสานการถ่ายทอด

ความรู้ด้านการผลิต และ
การจัดการผลผลิต

วิจัย พัฒนา และสร้างองค์
ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนา

ชุมชน

ส่งเสริมหรือสนับสนุนการเกษตรกรรม

พัฒนาระบบมาตรฐานชุมชน และระบบสหกรณ์

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและ
วิธีการสหกรณ์

การพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการขงตลาด
การพัฒนาผลผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ให้
ตรงความต้องการ

ขงตลาด
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รูปที่ 4.4 บทบาทส าคัญของ 4 หน่วยงานหลักในการยกระดับการรวมกลุ่ม 

 

4.6.2.1 ขั้นตอนที่ 2.1 ชุมชนรวมกลุ่มขั้นต้น 

ขั้นตอนที่ 2.1 ชุมชนรวมกลุ่มขั้นต้น เช่น ในรูปของกองทุน กลุ่มอาชีพ เพ่ือดูแลความเป็นอยู่
สมาชิก พัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด และส่งเสริมการเกษตรสมาชิกนั้น แต่ละหน่วยงานมี
บทบาทส าคัญ ดังนี้ 

 กรมวิชาการเกษตร 
 พัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับพืช 
 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับดิน น้ า ปุ๋ย พืชวัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ เกษตรกร และเอกชนที่

เกี่ยวข้อง 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดท าบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ

วิสาหกิจชุมชน 
 ก าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 

 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
 เผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความ

หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 
 
 

การพัฒนาพื้นที่
ตามทฤษฎีใหม่

บทบาทส าคัญเกี่ยวข้อง  ตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย  

กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2.1ชุมชนรวมกลุ่ม
ขั้นต้น เช่น ในรูป
ของกองทุน กลุ่ม
อาชีพ เพื่อดูแล
ความเป็นอยู่
สมาชิก พัฒนาการ
ผลิตให้สอดคล้อง
กับการตลาด และ
ส่งเสริมการเกษตร
สมาชิก

 .  ชุมชนรวมกลุ่ม
แบบเต็มรูป เช่น 
วิสาหกิจ สหกรณ์ 
เพื่อดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก 
พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ
การตลาด และ
ส่งเสริมการเกษตร
สมาชิก

 . ชุมชนเชื่อมโยงสู่
ภายนอก เชื่อม
แหล่งทุน องค์
ความรู้ เทคโนโลยี 
เพื่อยกระดับการ
ผลิต การตลาด 
ของกลุ่ม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมาย
ท้ังภาครัฐ เอกชน และ

เกษตรกร

ให้ค าแนะน าเก่ียวกับดิน 
น้ า ปุ๋ย พืชวัสดุ

การเกษตร ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์พืช

ให้บริการการส่งออก
สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ

พัฒนาวิชาการเกษตร
ด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับพืช

ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรแก่
เจ้าหน้าท่ี ส่วนราชการ 
เกษตรกร และเอกชนท่ี

เก่ียวข้อง

ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

ก าหนดระบบบัญชีและ
มาตรฐานการสอบบัญชี

ให้ค าปรึกษาแนะน า
และให้ความรู้ด้าน
การบริหารการเงิน

และการบัญชี

ถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมการจัดท าบัญชี

ให้แก่สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ

วิสาหกิจชุมชน

เสริมสร้างให้สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรมี

ระบบการควบคุมภายใน
และระบบข้อมูลด้าน

การบริหารการเงินและ
การบัญชีท่ีดี

ส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาของ
ชุมชนและท้องถ่ิน

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ลงทุนเก่ียวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

เผยแพร่องค์ความรู้และ
การให้บริการการเข้าถึง

และใช้ประโยชน์
เก่ียวกับความ

หลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาของ
ชุมชนและท้องถ่ิน

จดทะเบียนคุ้มครอง
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญา
ของชุมชนและท้องถ่ิน
ตามกฎหมายต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง

วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชุมชน โดย
การศึกษา วิจัย และ

พัฒนาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในสาขาท่ี

ส าคัญและตามความ
จ าเป็น

ถ่ายทอดไปสู่การใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

สอบเทียบความถูกต้อง
เท่ียงตรงของเครื่องมือ

และอุปกรณ์วัด

ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ภายในประเทศให้มี
คุณภาพให้เป็นท่ียอมรับ

รับรองระบบท่ีเก่ียวข้อง
กับการมาตรฐาน

รับรองความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการ

ทดสอบและสอบเทียบ  
การจดทะเบียนบุคลากร 
หลักสูตรฝึกอบรม และ
องค์กรท่ีให้การฝึกอบรม

ด้านการมาตรฐาน

เฝ้าระวัง ก ากับ และ
ตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
สถานประกอบการและ
การโ ษณา รวมท้ังผล
อันไม่พึงประสงค์ของ

ผลิตภัณฑ์

ติดตามหรือเฝ้าระวัง
ข้อมูลข่าวสารด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ

คุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
ส่งเสริมการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงาน

ทรัพย์สินทางปัญญา
ใหม่ๆ จาก

ภูมิปัญญาไทย

สร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์จากทรัพย์สิน

ทางปัญญา

เฝ้าระวัง ก ากับ และ
ตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
สถานประกอบการและ
การโ ษณา รวมท้ังผล
อันไม่พึงประสงค์ของ

ผลิตภัณฑ์

คุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
ส่งเสริมการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงาน

ทรัพย์สินทางปัญญา
ใหม่ๆ จาก

ภูมิปัญญาไทย

ให้บริการการส่งออก
สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ

สอบเทียบความถูกต้อง
เท่ียงตรงของเครื่องมือ

และอุปกรณ์วัด

สอบเทียบความ
ถูกต้องเท่ียงตรงของ
เครื่องมือและอุปกรณ์

วัด

เสริมสร้างการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
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 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในสาขาที่ส าคัญและตามความจ าเป็น 
 สอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ์วัด 

 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 รับรองระบบที่เกี่ยวข้องกับการมาตรฐาน 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 เฝ้าระวัง ก ากับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการและ

การโ ษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทาง

ปัญญาใหม่ๆ จากภูมิปัญญาไทย 

4.6.2.2 ขั้นตอนที่ 2.2 ชุมชนรวมกลุ่มแบบเต็มรูป 

ขั้นตอนที่ 2.2 ชุมชนรวมกลุ่มแบบเต็มรูป เช่น วิสาหกิจ สหกรณ์ เพ่ือดูแลความเป็นอยู่สมาชิก 
พัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด และส่งเสริมการเกษตรสมาชิก แต่ละหน่วยงานมีบทบาทส าคัญ 
ดังนี้ 

 กรมวิชาการเกษตร 
 ให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร 

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 เสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในและระบบข้อมูลด้าน

การบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี 
 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชน

และท้องถิ่น 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 สอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ์วัด 
 ถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ  การจดทะเบียน

บุคลากร หลักสูตรฝึกอบรม และองค์กรที่ให้การฝึกอบรมด้านการมาตรฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 เฝ้าระวัง ก ากับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการและ

การโ ษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ 
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 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทาง

ปัญญาใหม่ๆ จากภูมิปัญญาไทย 

4.6.2.3 ขั้นตอนที่ 3 ชุมชนเชื่อมโยงสู่ภายนอก 

ขั้นตอนที่ 3 ชุมชนเชื่อมโยงสู่ภายนอก เชื่อมแหล่งทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี เพ่ือยกระดับการ
ผลิต การตลาดของกลุ่ม แต่ละหน่วยงานมีบทบาทส าคัญ ดังนี้ 

 กรมวิชาการเกษตร 
 ให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี 

 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
 จดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

ตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 สอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ์วัด 
 เสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศให้มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

4.6.2.4 การบูรณาการงานส าคัญ 

 ส าหรับงานส าคัญท่ีต้องให้ความส าคัญในการบูรณาการและท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อน ดังนี้ 

 งานพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมวิชาการ
เกษตร ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมวิชาการ
เกษตรและกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 งานรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการบูรณา
การร่วมกันระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 งานยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการบูรณา
การร่วมกันระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 งานส่งออกสินค้าเกาตรที่มีคุณภาพ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมวิชาการ
เกษตรและกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

 
รูปที่ 4.5 บทบาทส าคัญในการบูรณาการเพ่ือการส่งเสริมการยกระดับการรวมกลุ่ม 

 

 

การพัฒนาพื้นที่
ตามทฤษฎีใหม่

บทบาทส าคัญเกี่ยวข้อง  ตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย  

กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2.1ชุมชนรวมกลุ่ม
ขั้นต้น เช่น ในรูป
ของกองทุน กลุ่ม
อาชีพ เพื่อดูแล
ความเป็นอยู่
สมาชิก พัฒนาการ
ผลิตให้สอดคล้อง
กับการตลาด และ
ส่งเสริมการเกษตร
สมาชิก

 .  ชุมชนรวมกลุ่ม
แบบเต็มรูป เช่น 
วิสาหกิจ สหกรณ์ 
เพื่อดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก 
พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับ
การตลาด และ
ส่งเสริมการเกษตร
สมาชิก

 . ชุมชนเชื่อมโยงสู่
ภายนอก เชื่อม
แหล่งทุน องค์
ความรู้ เทคโนโลยี 
เพื่อยกระดับการ
ผลิต การตลาด 
ของกลุ่ม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมาย
ท้ังภาครัฐ เอกชน และ

เกษตรกร

ให้ค าแนะน าเก่ียวกับดิน 
น้ า ปุ๋ย พืชวัสดุ

การเกษตร ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์พืช

ให้บริการการส่งออก
สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ

พัฒนาวิชาการเกษตร
ด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับพืช

ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรแก่
เจ้าหน้าท่ี ส่วนราชการ 
เกษตรกร และเอกชนท่ี

เก่ียวข้อง

ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

ก าหนดระบบบัญชีและ
มาตรฐานการสอบบัญชี

ให้ค าปรึกษาแนะน า
และให้ความรู้ด้าน
การบริหารการเงิน

และการบัญชี

ถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมการจัดท าบัญชี

ให้แก่สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ

วิสาหกิจชุมชน

เสริมสร้างให้สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรมี

ระบบการควบคุมภายใน
และระบบข้อมูลด้าน

การบริหารการเงินและ
การบัญชีท่ีดี

ส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาของ
ชุมชนและท้องถ่ิน

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ลงทุนเก่ียวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

เผยแพร่องค์ความรู้และ
การให้บริการการเข้าถึง

และใช้ประโยชน์
เก่ียวกับความ

หลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาของ
ชุมชนและท้องถ่ิน

จดทะเบียนคุ้มครอง
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญา
ของชุมชนและท้องถ่ิน
ตามกฎหมายต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง

สอบเทียบความ
ถูกต้องเท่ียงตรงของ
เครื่องมือและอุปกรณ์

วัด

วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชุมชน โดย
การศึกษา วิจัย และ

พัฒนาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในสาขาท่ี

ส าคัญและตามความ
จ าเป็น

ถ่ายทอดไปสู่การใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

สอบเทียบความถูกต้อง
เท่ียงตรงของเครื่องมือ

และอุปกรณ์วัด

ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ภายในประเทศให้มี
คุณภาพให้เป็นท่ียอมรับ

รับรองระบบท่ีเก่ียวข้อง
กับการมาตรฐาน

รับรองความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการ

ทดสอบและสอบเทียบ  
การจดทะเบียนบุคลากร 
หลักสูตรฝึกอบรม และ
องค์กรท่ีให้การฝึกอบรม

ด้านการมาตรฐาน

เฝ้าระวัง ก ากับ และ
ตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
สถานประกอบการและ
การโ ษณา รวมท้ังผล
อันไม่พึงประสงค์ของ

ผลิตภัณฑ์

ติดตามหรือเฝ้าระวัง
ข้อมูลข่าวสารด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ

คุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
ส่งเสริมการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงาน

ทรัพย์สินทางปัญญา
ใหม่ๆ จาก

ภูมิปัญญาไทย

สร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์จากทรัพย์สิน

ทางปัญญา

เฝ้าระวัง ก ากับ และ
ตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
สถานประกอบการและ
การโ ษณา รวมท้ังผล
อันไม่พึงประสงค์ของ

ผลิตภัณฑ์

คุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
ส่งเสริมการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงาน

ทรัพย์สินทางปัญญา
ใหม่ๆ จาก

ภูมิปัญญาไทย

ให้บริการการส่งออก
สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ

เกษตร

ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ

เกษตร

พัฒนาวิชาการ
เกษตรด้านต่างๆ

พัฒนาวิชาการ
เกษตรด้านต่างๆ

พัฒนาวิชาการ
เกษตรด้านต่างๆ

ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และคุ้มครอง IP 

ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ

เกษตร
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการ
เกษตร

สอบเทียบความถูกต้อง
เท่ียงตรงของเครื่องมือ

และอุปกรณ์วัด

รักษามาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ 
และคุ้มครอง IP

รักษามาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ 
และคุ้มครอง IP

รักษามาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ 
และค้มุครอง IP

รักษามาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ 
และคุ้มครอง IP

ส่งออกสินค้า
เกาตรที่มี
คุณภาพ

ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และคุ้มครอง IP 

เสริมสร้างการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ส่งออกสินค้า
เกาตรที่มี
คุณภาพ

ยกระดับ
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และ
คุ้มครอง IP 
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5 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรณีศึกษา 

จากการรวบรวมข้อมูลและทบทวนรูปแบบการรวมกลุ่ม กระบวนการด าเนินงาน ตลอดจน
โครงสร้างและบทบาทการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม คณะที่ปรึกษาฯ ร่วมกับ
มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในการก าหนดเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษา ทั้งนี้ แหล่งที่มาของข้อมูล
ในการพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษา มาจาก (1) ข้อมูลและเอกสารที่หน่วยงานต่างๆ เผยแพร่ อาทิ กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการพัฒนาชุมชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ  รวมทั้ง (2) ค าแนะน าจาก
หน่วยงานหลักท่ีปฏิบัติภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมการรวมกลุ่มข้างต้น 

5.1 การส ารวจการรวมกลุ่มของชุมชนเบื้องต้น (Pre-Survey) 

ก่อนพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษา คณะที่ปรึกษาฯ ได้ลงพ้ืนที่เบื้องต้น เพ่ือศึกษาและท าความ
เข้าใจบริบท รูปแบบและกระบวนการรวมกลุ่มของชุมชนก่อนการคัดเลือกและลงพ้ืนที่กรณีศึกษา รวมทั้ง
เพ่ือท าให้การก าหนดเกณฑ์และการคัดเลือกกรณีศึกษามีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่ม/หน่วยงานที่
คณะที่ปรึกษาได้ไปสัมภาษณ์เบื้องต้น มีดังนี้ 

ตารางที่ 5.1 การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้น 

ครั้งที ่ วันที่ บุคคล/ หน่วยงาน/ เครือข่าย สถานที ่

1 27 ก.พ. – 
23 มี.ค. 60 

เกษตรอินทรีย์/วิสาหกิจชุมชน/สถาบันการเงินชุมชน  จังหวัดขอนแก่น 

2 13 มี.ค. 60 เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี Prince Palace 

3 15 มี.ค. 60 เกษตรอ าเภอหนองหญ้าไซจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุ่มเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน) อ าเภอหนองหญ้าไซ 

ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ 

4 27 มี.ค. 60 ผู้จัดการ ธกส. อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุ่มเกษตรกร ชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ธ.ก.ส. ขั้นที่ 3 

รองพัฒนาการอ าเภอศรีประจันต์ 

5 31 มี.ค. 60 ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน 
ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน 

รองอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

6 4 เม.ย. 60 ผู้อ านวยการกลุ่มงานผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน 
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5.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษา 

เพ่ือคัดเลือกกรณีศึกษาการรวมกลุ่มของชุมชน ในการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยและกระบวนการ
รวมกลุ่มของชุมชนในรูปแบบต่างๆ คณะที่ปรึกษาได้ออกแบบหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์
พ้ืนฐานที่ส าคัญ คือ ชุมชนนั้นจะต้องมีการด าเนินงานบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม่ ประกอบกับหลักเกณฑ์การพิจารณาอีก 6 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ประเภทการรวมกลุ่ม 

เป็นชุมชนที่มีรูปแบบการรวมกลุ่มแบบใด เป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม
อาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง OTOP หรือรูปแบบอื่นๆ  

2. หน่วยงานสนับสนุนหลัก 

เป็นกลุ่มที่มีหน่วยงานใดเป็นหลักในการสนับสนุน มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มูลนิธิ
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นหลักในการสนับสนุนการ
รวมกลุ่มและการด าเนินงานของกลุ่มในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์การรวมกลุ่ม 

เป็นกลุ่มที่รวมกลุ่มกันเพ่ืออะไร เพ่ือยกระดับอาชีพ จากการรวมซื้อ-รวมขาย หรือเพ่ือเป็น
แหล่งเงินทุนของชุมชน ในรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินชุมชน เป็นต้น 

4. ระดับของการรวมกลุ่ม 

ปัจจุบัน ชุมชนมีการพัฒนาการรวมกลุ่มไปได้ในระดับใด ระดับการรวมกลุ่มขั้นต้น หรือ 
ระดับที่ชุมชนสามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเต็มรูปแบบ จากต้นน้ าจนถึงปลายน้ าของ
กระบวนการผลิต 

5. ผลการรวมกลุ่ม 

เป็นชุมชนที่มีผลการรวมกลุ่มเป็นอย่างไร ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว  

6. อ่ืนๆ 

6.1 ขนาดของกลุ่ม - เป็นกลุ่มมีขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง หรือขนาดใหญ่ โดยพิจารณาจาก
จ านวนหมู่บ้านและเครือเรือนที่เป็นสมชิกและกลุ่มดูแลอยู่ 

6.2 ต าแหน่งที่ตั้ง – กลุ่มมีต าแหน่งที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคใด ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก หรือ ภาคใต้ 
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รูปที่ 5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษา 

 

5.3 ผลการคัดเลือกกรณีศึกษา 

จากการทบทวนข้อมูลและเอกสาร ตลอดจนค าแนะน าจากหน่วยงานหลักที่ปฏิบัติภารกิจโดยตรง 
คณะที่ปรึกษาได้ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ คัดเลือกกรณีศึกษาและลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข้อมูลจริง 
จ านวน 10 กรณีศึกษา ตามเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

ประเภท
การรวมกลุ่ม

หน่วยงาน
สนับสนุนหลัก

วัตถุประสงค์
การรวมกลุ่ม

ผลการ
รวมกลุ่ม

ระดับของ
การรวมกลุ่ม

การยกระดับอาชีพ
•รวมซื้อปัจจัยการผลิต 
•รวมขายผลผลิต 

การเงิน
•ออมทรัพย์ 
•สถาบันการเงินชุมชน

ส าเร็จ

ล้มเหลว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมส่งเสริมการเกษตร

 นาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

( .ก.ส.)

สหกรณ์

วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพ

OTOP

รวมกลุ่มขั้นต้น
(ระดับ 1-2.1)

รวมกลุ่มเต็มรูป
(ระดับ 2.2-3)

1 2 3

อื่นๆ

ขนาด
กลุ่ม

ภูมิภาค

4 5 6

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

มูลนิ ิปิดทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชด าริ
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รูปที่ 5.2 รายละเอียดการคัดเลือกกรณีศึกษา 

1 2 3 4 5 6

ประเภทการรวมกลุ่ม หน่วยงานสนับสนุนหลัก วัตถุประสงค์
ผลการ

รวมกลุ่ม
ระดับ

• ยกระดับอาชีพ
• สนับสนุน

การเงิน
• ส าเร็จ
• ล้มเหลว

• กรมส่งเสริมสหกรณ์
• กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
• กรมการพัฒนาชุมชน
• กรมส่งเสริมการเกษตร
• มูลนิธปิิดทองหลังพระฯ
• ททท.

• สหกรณ์
• วิสาหกิจชุมชน
• กลุ่มอาชีพ
• หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
• OTOP

• รวมกลุ่มขั้นต้น
• รวมกลุ่มเต็มรูป

อื่นๆ

• ขนาดกลุ่ม
• ภูมิภาค

ยกระดับ
อาชีพ

ส าเร็จ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์
รวมกลุ่ม

เต็มรูป
ขนาดใหญ่
ภาคตะวันออก

สหกรณ์ชมรมชาวสวน
มะม่วงจังหวัด

 ะเชิงเทรา จ ากัด 
(จ. ะเชิงเทรา)

สนับสนุน
การเงิน

ล้มเหลว
กรมการพัฒนาชุมชน
ธ.ก.ส.

วิสาหกิจชุมชน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

รวมกลุ่ม
ขั้นต้น

ขนาดเล็ก
ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

ถ่อนนาลับ 
(จ.อุดร านี)

ยกระดับ
อาชีพ

สนับสนุน
การเงิน

ส าเร็จกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์
รวมกลุ่ม

เต็มรูป
ขนาดกลาง
ภาคตะวันตก

สหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด 

(จ.เพชรบุรี)

ยกระดับ
อาชีพ

กลุ่มอาชีพ
รวมกลุ่ม

ขั้นต้น

ขนาดเล็ก
ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม
(จ.อุดร านี)

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ล้มเหลว

• ธ.ก.ส. • อบต.

ยกระดับ
อาชีพ

ส าเร็จ
กรมการพัฒนาชุมชน
ธ.ก.ส.

วิสาหกิจชุมชน
รวมกลุ่ม
ขั้นต้น

ขนาดเล็ก
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

ชุมชนบ้านเตย
(จ.นครราชสีมา)

1 2 3 4 5 6

ประเภทการรวมกลุ่ม หน่วยงานสนับสนุนหลัก วัตถุประสงค์
ผลการ

รวมกลุ่ม
ระดับ

• ยกระดับอาชีพ
• สนับสนุน

การเงิน
• ส าเร็จ
• ล้มเหลว

• กรมส่งเสริมสหกรณ์
• กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
• กรมการพัฒนาชุมชน
• กรมส่งเสริมการเกษตร
• มูลนิธปิิดทองหลังพระฯ
• ททท.

• สหกรณ์
• วิสาหกิจชุมชน
• กลุ่มอาชีพ
• หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
• OTOP

• รวมกลุ่มขั้นต้น
• รวมกลุ่มเต็มรูป

อื่นๆ

• ขนาดกลุ่ม
• ภูมิภาค

ยกระดับ
อาชีพ

ล้มเหลว
กรมการพัฒนาชุมชน
ททท.

กลุ่มอาชีพ
รวมกลุ่ม
ขั้นต้น

ขนาดเล็ก
ภาคกลาง

ชุมชน
บ้านบางพลับ

(จ.สมุทรสงคราม)

ยกระดับ
อาชีพ

ล้มเหลว
ททท.
อบต.

กลุ่มอาชีพ
รวมกลุ่ม
ขั้นต้น

ขนาดเล็ก
ภาคใต้

หมู่บ้านคีรีวง
(จ.นครศรี รรมราช)

ยกระดับ
อาชีพ

วิสาหกิจชุมชน
รวมกลุ่ม
ขั้นต้น

ขนาดเล็ก
ภาคใต้

วิสาหกิจชุมชน
บ้านเขากลาง

(จ.พัทลุง)
 กรมการพัฒนาชุมชน ส าเร็จ

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี
บ้านน้ าเกี ยน

(จ.น่าน)

ยกระดับ
อาชีพ

วิสาหกิจชุมชน
รวมกลุ่ม
ขั้นต้น

ขนาดเล็ก
ภาคเหนือ

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการเกษตร
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ส าเร็จ

ชุมชนบ้านบัว
(จ.พะเยา)

ยกระดับ
อาชีพ

สหกรณ์
กลุ่มอาชีพ

รวมกลุ่ม
เต็มรูป

ขนาดเล็ก
ภาคเหนือ

 กรมการพัฒนาชุมชน ส าเร็จ

• ธ.ก.ส. • อบต.
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1. สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัด ะเชิงเทรา จ ากัด จ. ะเชิงเทรา 

ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาเชิงลึกในวันที่ 25-26 เมษายน 2560 

ผลการพิจารณา 

1) ประเภทการรวมกลุ่ม – สหกรณ ์
2) หน่วยงานสนับสนุนหลัก – กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
3) วัตถุประสงค์ – เพ่ือยกระดับอาชีพ (รวมซื้อ-รวมขาย) 
4) ระดับการรวมกลุ่ม – รวมกลุ่มเต็มรูปแบบ 
5) ผลการรวมกลุ่ม – ประสบความส าเร็จ 
6) อ่ืนๆ – เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ (ครอบคลุม 7 อ าเภอ/ สมาชิก 159 ราย/ พ้ืนที่เพาะปลูก 

8,000 ไร่/ ผลผลิต 8,000 ตันต่อปี) อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก 

2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดร านี 

ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาเชิงลึกในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 

ผลการพิจารณา 

1) ประเภทการรวมกลุ่ม – หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และ วิสาหกิจชุมชน 
2) หน่วยงานสนับสนุนหลัก – กรมการพัฒนาชุมชน และ ธ.ก.ส. 
3) วัตถุประสงค์ – เพ่ือสนับสนุนการเงิน 
4) ระดับการรวมกลุ่ม – รวมกลุ่มขั้นต้น 
5) ผลการรวมกลุ่ม – ประสบความล้มเหลว 
6) อ่ืนๆ – เป็นกลุ่มขนาดเล็ก (8 หมู่บ้าน) อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาเชิงลึกในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 

ผลการพิจารณา 

1) ประเภทการรวมกลุ่ม – สหกรณ ์
2) หน่วยงานสนับสนุนหลัก – กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3) วัตถุประสงค์ – เพ่ือยกระดับอาชีพ (รวมซื้อ-รวมขาย) และเพ่ือสนับสนุนการเงิน 
4) ระดับการรวมกลุ่ม – รวมกลุ่มเต็มรูปแบบ 
5) ผลการรวมกลุ่ม – ประสบความส าเร็จ 
6) อ่ืนๆ – เป็นกลุ่มขนาดกลาง (สมาชิก 14,000 ราย/ 81 กลุ่ม/ เงินทุนหมุนเวียน 

1,300 ล้านบาท) อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี ภาคกลาง 
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4. โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จ.อุดร านี 

ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาเชิงลึกในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 

ผลการพิจารณา 

1) ประเภทการรวมกลุ่ม – กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ 
2) หน่วยงานสนับสนุนหลัก – มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
3) วัตถุประสงค์ – เพ่ือยกระดับอาชีพ  
4) ระดับการรวมกลุ่ม – รวมกลุ่มขั้นต้น 
5) ผลการรวมกลุ่ม – ประสบความล้มเหลว 
6) อ่ืนๆ – เป็นกลุ่มขนาดเล็ก (2 หมู่บ้าน/ 279 ครัวเรือน) อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. ชุมชนบ้านเตย อ.บ้านเตย จ.นครราชสีมา 

ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาเชิงลึกในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 

ผลการพิจารณา 

1) ประเภทการรวมกลุ่ม – วิสาหกิจชุมชน 
2) หน่วยงานสนับสนุนหลัก – กรมการพัฒนาชุมชน และ ธ.ก.ส. 
3) วัตถุประสงค์ – เพ่ือยกระดับอาชีพ (รวมซื้อ-รวมขาย)  
4) ระดับการรวมกลุ่ม – รวมกลุ่มขั้นต้น 
5) ผลการรวมกลุ่ม – ประสบความส าเร็จ 
6) อ่ืนๆ – เป็นกลุ่มขนาดเล็ก อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6. ชุมชนบ้านบัว จ.พะเยา 

ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาเชิงลึกในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 

ผลการพิจารณา 

1) ประเภทการรวมกลุ่ม – สหกรณ์ และกลุ่มอาชีพ 
2) หน่วยงานสนับสนุนหลัก – กรมการพัฒนาชุมชน 
3) วัตถุประสงค์ – เพ่ือยกระดับอาชีพ (รวมซื้อ-รวมขาย)  
4) ระดับการรวมกลุ่ม – รวมกลุ่มเต็มรูปแบบ 
5) ผลการรวมกลุ่ม – ประสบความส าเร็จ 
6) อ่ืนๆ – เป็นกลุ่มขนาดเล็ก (215 ครัวเรือน) อยู่ที่จังหวัดพะเยา ภาคเหนือ 
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7. ชุมชนบ้านบางพลับ จ.สมุทรสงคราม 

ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาเชิงลึกในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 

ผลการพิจารณา 

1) ประเภทการรวมกลุ่ม – กลุ่มอาชีพ 
2) หน่วยงานสนับสนุนหลัก – กรมการพัฒนาชุมชน และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
3) วัตถุประสงค์ – เพ่ือยกระดับอาชีพ (รวมซื้อ-รวมขาย)  
4) ระดับการรวมกลุ่ม – รวมกลุ่มข้ันต้น 
5) ผลการรวมกลุ่ม – ประสบความล้มเหลว 
6) อ่ืนๆ – เป็นกลุ่มขนาดเล็ก อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคกลาง 

8. หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรี รรมราช 

ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาเชิงลึกในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 

ผลการพิจารณา 

1) ประเภทการรวมกลุ่ม – กลุ่มอาชีพ 
2) หน่วยงานสนับสนุนหลัก – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารส่วน

ต าบล 
3) วัตถุประสงค์ – เพ่ือยกระดับอาชีพ (รวมซื้อ-รวมขาย) 
4) ระดับการรวมกลุ่ม – รวมกลุ่มขั้นต้น 
5) ผลการรวมกลุ่ม – ประสบความล้มเหลว 
6) อ่ืนๆ – เป็นกลุ่ มขนาดเล็ก  (ครอบคลุม  4 หมู่ บ้ าน/ 7 กลุ่ ม )  อยู่ที่ จั งหวัด

นครศรีธรรมราช ภาคใต ้

9. วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จ.พัทลุง 

ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาเชิงลึกในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2560 

ผลการพิจารณา 

1) ประเภทการรวมกลุ่ม – วิสาหกิจชุมชน 
2) หน่วยงานสนับสนุนหลัก – กรมการพัฒนาชุมชน 
3) วัตถุประสงค์ – เพ่ือยกระดับอาชีพ (รวมซื้อ-รวมขาย) 
4) ระดับการรวมกลุ่ม – รวมกลุ่มขั้นต้น 
5) ผลการรวมกลุ่ม – ประสบความส าเร็จ 
6) อ่ืนๆ – เป็นกลุ่มขนาดเล็ก (74 ครัวเรือน) อยู่ที่จังหวัดพัทลุง ภาคใต ้
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10. วิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี ยน จ.น่าน 

ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาเชิงลึกในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 

ผลการพิจารณา 

1) ประเภทการรวมกลุ่ม – วิสาหกิจชุมชน 
2) หน่วยงานสนับสนุนหลัก – กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร และ

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
3) วัตถุประสงค์ – เพ่ือยกระดับอาชีพ (รวมซื้อ-รวมขาย) 
4) ระดับการรวมกลุ่ม – รวมกลุ่มขั้นต้น 
5) ผลการรวมกลุ่ม – ประสบความส าเร็จ 
6) อ่ืนๆ – เป็นกลุ่มขนาดเล็ก (210 ครัวเรือน) อยู่ที่จังหวัดน่าน ภาคเหนือ 

 

 
รูปที่ 5.3 สรุปการคัดเลือกกรณีศึกษา 

 

 

  

คร้ังที่ กรณีศึกษา จังหวัด ระหว่างวันที่

1 สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด ฉะเชิงเทรา 25-26 เม.ย. 60

2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านถ่อนนาลับ อุดรธานี 2-3 พ.ค. 60

3 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด เพชรบุรี 4-5 พ.ค. 60

4 โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม

อุดรธานี 23-24 พ.ค. 60

5 ชุมชนบ้านเตย นครราชสีมา 11-12 ก.ค. 60

6 ชุมชนบ้านบัว พะเยา 14-15 ก.ค. 60

7 ชุมชนบ้านบางพลับ สมุทรสงคราม 25 ก.ค. 60

8 หมู่บ้านคีรีวง นครศรีธรรมราช 10-11 ส.ค. 60

9 วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง พัทลุง 14-15 ส.ค. 60

10 วิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี๋ยน น่าน 21-22 ส.ค. 60
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6 ผลการลงพื้นที่กรณีศึกษา 10 แห่ง 

การลงพ้ืนที่กรณีศึกษา 10 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลในรูปแบบและกระบวนการรวมกลุ่ม 
ตามหลักการของทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 และโมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) ซึ่งพ้ืนที่ทั้ง 10 แห่ง
ประกอบด้วย  

(1) สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(2) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
(3) สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี  
(4) โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน อย่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี 
(5) ชุมชนบ้านเตย จังหวัดนครราชสีมา  
(6) ชุมชนบ้านบัว จังหวัดพะเยา 
(7) ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม 
(8) หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(9) วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง 
(10) วิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี๋ยน จังหวัดน่าน  

 

6.1 สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัด ะเชิงเทรา จ ากัด 

 รูปแบบและกระบวนการรวมกลุ่ม 6.1.1

สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของ “สหกรณ์
การเกษตร” ซึ่งมีส านักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุนรอง
หลายหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  
(กรมวิชาการเกษตร)  

ผู้ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่ม คือ เกษตรกรชาวสวนมะม่วงที่ประสบปัญหาร่วมกันจากการถูกกดราคา
ผลผลิต ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกชาวสวนมะม่วง 159 รายใน 7 อ าเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ 
สหกรณช์มรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด มีวัตถุประสงค์การด าเนินงาน 4 ข้อ ได้แก่ (1) เป็น
ศูนย์กลางติดต่อประสานงานด้านการผลิตและการตลาด ระหว่างสมาชิกและองค์กรต่างๆ (2) สนับสนุน
การด าเนินงานของสมาชิก ในการจัดหาปัจจัยการผลิต รวมรวบผลผลิต และการตลาด  (3) รวบรวม 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตมะม่วงคุณภาพ และ (4) ส่งเสริมความมั่นคง 
ความสามัคคี และสวัสดิการของสมาชิก 
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รูปที่ 6.1 รูปแบบการรวมกลุ่มของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด 

 

กระบวนการรวมกลุ่มสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด มี 3 ระยะ ได้แก่ (1) 
ช่วงปี 2541-2545 รวมกลุ่มในรูปของชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา (2) ช่วงปี 2546-2548 
รวมกลุ่มในรูปของวิสาหกิจชุมชนชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ (3) ช่วงปี 2549 – ปัจจุบัน 
รวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด 

 ระยะที่ 1 : 2541-2545 

การรวมกลุ่มเริ่มต้นจากการที่มะม่วงราคาตก ชาวสวนมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทราถูก
พ่อค้าคนกลางกดราคาอย่างหนัก ในปี 2541 จึงมีกลุ่มเกษตรกรประมาณ 10 รายเข้ามาหารือ
กันหาแนวทางแก้ไข โดยเข้าไปขอค าแนะน าจากเกษตรจังหวัด ซึ่งทางเกษตรจังหวัดได้เชิญ
บริษัทผู้ส่งออกมาประชุมหารือกัน และได้ทางออก คือ บริษัทส่งออกจะรับซื้อมะม่วงแรดจาก
กลุ่มชาวสวนมะม่วง แต่ขอให้จัดตั้งเป็นชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือสะดวกต่อ
การรวบรวมผลผลิตเพ่ือการส่งออก  

 ระยะที่ 2 : 2546-2548 

ต่อมา ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการสนับสนุนจากเกษตรจังหวัด
ให้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วง และด าเนินการเรื่อยมาจนวิสาหกิจมีขนาด
ใหญ่ขึ้น มีสมาชิกกว่า 100 ราย ทางผู้น าและสมาชิกกลุ่มจึงหารือกันเพ่ือยกระดับกลุ่มให้มี
ระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งในขณะนั้นมี 2 ทางเลือก คือ จะไปเป็น SME 
หรือ สหกรณ์ โดยข้อสรุปของผู้น าและสมาชิกกลุ่ม คือ การไปเป็นสหกรณ์ ทั้งนี้ เพ่ือให้กลุ่ม
เป็นกลไกในการดูแลสมาชิกให้มั่นคงในระยะยาว มิใช่การมุ่งการค้าหรือก าไรมากจนเกินไป  
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ผู้น ากลุ่มได้ศึกษาระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งและบริหารจัดการสหกรณ์ พบว่ามี
ความยุ่งยากมาก จึงเข้าไปพบสหกรณ์จังหวัดเพ่ือขอค าแนะน า ซึ่งได้รับค าแนะน าและประเด็น
ที่ต้องสอบทานก่อนการจัดตั้งสหกรณ์ ได้แก่ ความพร้อมของผู้น าและสมาชิก ความพร้อมของ
สถานที่ตั้ง ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และแผนการด าเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ หลังจากได้
ปรึกษาหารือสหกรณ์จังหวัดอยู่หลายรอบ และสอบทานความพร้อมในด้านต่างๆ จึงสามารถ
จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด ในปี 2549 

 ระยะที่ 3 : 2549 - ปัจจุบัน 

ในระยะที่ 3 นี้ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง สหกรณ์ท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ  

 บริษัทส่งออกเข้ามาแนะน าเรื่องตลาดท าให้มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการใช้
พ้ืนที่ปลูกมะม่วงใหม่ โดยเน้นมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ตลาดญี่ปุ่น รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในแปลงปลูก  

 กรมวิชาการเกษตรเข้ามาให้ความรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพแปลงมะม่วง เช่น 
เทคนิคการตัดแต่งก่ิง การปลูกนอกฤดู และเรื่อง GAP  

 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาแนะน าอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเกี่ยวกับการ
จัดท าและใช้ประโยชน์จากระบบบัญชีการเงิน รวมทั้งการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในให้สอดคล้องนโยบายบริหารงานของสหกรณ์ เช่น การปันผล 
การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นต้น  

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุน
งบประมาณซื้ออุปกรณ์การผลิต และการพาไปออกบูธที่ญี่ปุ่นเพ่ือเปิด
ประสบการณ์ทางการตลาด ถึงตัวผู้บริโภคโดยตรง  
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รูปที่ 6.2 กระบวนการรวมกลุ่มของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด 

 

 
รูปที่ 6.3 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 1 : 2541-2545 
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รูปที่ 6.4 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 2 : 2546-2548 

 
รูปที่ 6.5 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 3 : 2549 – ปัจจุบัน 

 

นอกจากนี้ ในกระบวนการรวมกลุ่มของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ามี
ผลงานและการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ (1) ขายของราคาดี ขายได้ในทุกตลาด (2) กลุ่มเข้มแข็ง สมาชิก
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กลุ่มมีความรู้ ขยัน ซื่อสัตย์ ร่วมแรงร่วมใจ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (4) การส่งเสริมการ
ใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือประเมินผลและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 
รูปที่ 6.6 ขายของราคาดี ขายได้ในทุกตลาด 

 
รูปที่ 6.7 ศึกษาและรู้ว่าผู้ซื้อต้องการอะไร 
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รูปที่ 6.8 บุกตลาดมะม่วงคุณภาพในทุกระดับ 

 
รูปที่ 6.9 สร้างตราสัญลักษณ์ 
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รูปที่ 6.10 กลุ่มเข้มแข็ง สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ขยัน ซื่อสัตย์ ร่วมแรงร่วมใจ 
 

 
รูปที่ 6.11 สหกรณ์ให้สมาชิกรับรู้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทส่งออก 
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รูปที่ 6.12 นับจ านวนถุงห่อผล   

 

 
รูปที่ 6.13 ก าหนดมาตรฐาน และสมาชิกท าตามทุกขั้นตอน 
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รูปที่ 6.14 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

 

 
รูปที่ 6.15 ผสมปุ๋ยใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
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รูปที่ 6.16 พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือการส่งออก 

 

 
รูปที่ 6.17 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ 
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รูปที่ 6.18 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในแปลงปลูกร่วมกับบริษัทคู่ค้า 

 

 
รูปที่ 6.19 พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
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 จุดส าคัญท่ีพบจากการรวมกลุ่ม 6.1.2

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมเพื่อการรวมกลุ่ม 

• “มะม่วงถูกกดราคา” เกษตรกรขาดอ านาจต่อรอง 

จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มมาจาก “มะม่วงถูกกดราคา” เนื่องจากมะม่วงเป็นผลผลิตตาม
ฤดูกาล ทีเ่มื่อมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน มักท าให้ราคาตกและมีการแข่งขันสูง 
เกษตรกรแต่ละครัวเรือน ขาดอ านาจต่อรองและมักจะถูกกดราคา 

ในขณะนั้น ผู้น าและเกษตรกร 4-5 ราย ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมชาวสวนมะม่วง เพ่ือ
ร่วมกันขายมะม่วงและสร้างอ านาจการต่อรองให้ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น อันเป็นจุดเริ่มต้นของ
การรวมกลุ่ม  

ต่อมาผู้น าและสมาชิกยึดโยงเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะกลุ่ ม
เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตอย่างยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิท ิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น รรม 

• ยกระดับสถานะกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  

กลุ่มมีพัฒนาการการรวมกลุ่มจากเล็กไปหาใหญ่ โดยเริ่มจากชมรม (ปี41) สู่วิสาหกิจชุมชน 
(ปี46) และยกระดับสู่การเป็นสหกรณ์อย่างเต็มรูปแบบ (ปี49) ท าให้ทั้งฝ่ายผู้น า ฝ่ายจัดการ
และฝ่ายสมาชิกค่อยๆเรียนรู้การวิธีการและการบริหารจัดการกลุ่ม เป็นฐานการท างานเป็น
กลุ่มท่ีดีอยู่เดิม ส่งผลให้การยกระดับสถานะกลุ่มเป็นไปอย่างมั่นคง  

การยกระดับกลุ่มสู่การเป็นสหกรณ์ ซึ่งมีระบบธรรมาภิบาลที่ชัดเจน มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและสมาชิก 

• ก าหนดกติกาและการจัดสรรผลประโยชน์อย่างชัดเจนและเป็นธรรม 

ผู้น า-บริหาร-สมาชิก ได้ใช้เวทีประชุมกลุ่มในการก าหนดข้อตกลงร่วมกัน และยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกัน เช่น การเข้าร่วมในกิจกรรมกลุ่ม จากการเข้าประชุมกลุ่ม-การขายมะม่วง
ให้กับสหกรณ์-การซื้อปัจจัยการผลิตกับสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกล้วนแล้วแต่ได้รับประโยชน์ในแต่
ละจุดทั้งสิ้น 

ปรับปรุงกฎกติกาและสิทธิประโยชน์สมาชิกอยู่เสมอ รวมทั้งกระตุ้นให้สมาชิกท าธุรกิจกับ
สหกรณ์ตลอด Business Process เช่น ซื้อปัจจัยการผลิต ท าตามมาตรฐานฟาร์มที่ก าหนด 
และขายผลผลิตให้กลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดล ุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

• น าความรู้ใหม่ มาปรับโมเดลธุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

กลุ่มเสาะหาความรู้และน าความรู้ใหม่ทั้งจากภายในและภายนอก มาใช้ในการปรับโมเดล
ธุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย เช่น  

- ความรู้ในการผลิต – การปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในแปลงปลูกจากคู่ค้า ใน
มาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร 
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- ความรู้ในการบริหารจัดการ – การวางแผนการผลิตรายปี/รายเดือน ให้สอดคล้องกับ
ปริมาณซื้อขายล่วงหน้า และการบริหารจัดการกลุ่มจากสหกรณ์จังหวัด 

- ความรู้ทางการเงิน – การบันทึกการบัญชี และการวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ่ม 

- ความรู้ด้านเทคโนโลยี - การใช้ Barcode/QRCode ติดที่ผลมะม่วง เพ่ือสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้บริโภค ซึ่งสามารถตรวจสอบสินค้าถึงแหล่งผลิตและผู้ผลิตได้  

• เสาะหาตลาดที่มีมูลค่าสูง (high-end) รวมทั้งมีตลาดเป้าหมายในหลายระดับ 

ฝ่ายผู้น า-ฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันหาตลาดในหลายระดับให้กับสมาชิก ตั้งแต่ตลาดส่งออก 
ตลาดห้างสรรพสินค้า ตลาดค้าส่งในประเทศ ตลาดท้องถิ่น ซึ่งสมาชิกทุกคนมีสิทธิในการ
เข้าถึงตลาดแต่ละระดับได้ ขึ้นกับคุณภาพผลผลิตที่สามารถส่งมอบได้ ท าให้สมาชิกเกิด
กระบวนการปรับกระบวนคิด ในการใช้ตลาดน า แล้วหันมาพัฒนาคุณภาพมากกว่าปริมาณ  

การมีตลาดหลายระดับ เป็นสิ่งยืนยันประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มได้เป็นอย่างดี 
ประโยชน์ที่เกิดจากการที่กลุ่มมีอ านาจการต่อรองจากการรวมขาย สามารถเชื่อมโยงกับ
ผู้ผลิตหลายกลุ่ม และเป็นประโยชน์ที่สมาชิกไม่สามารถมีได้ หากด าเนินการขายเอง 

• สร้างตราสัญลักษณ์ (แบรนด์) ของตนเอง 

กลุ่มสร้างตราสัญลักษณ์ของตนเอง ทั้งตราสัญลักษณ์ของกลุ่มเอง และตราสัญลักษณ์ร่วมที่
พัฒนาขึ้นกับห้างสรรพสินค้า ท าให้ผลมะม่วงของกลุ่มมีอัตลักษณ์ มีความแตกต่างและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิท ิภาพการผลิตและการขาย 

• ด าเนินการครบวงจร ทั้งการรวมซื้อและรวมขาย 

กลุ่มมีรูปแบบการด าเนินงานที่ช่วยสมาชิกเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการขาย กล่าวคือ 

การรวมซื้อ มีการรวมซื้อในปริมาณมากท าให้มีอ านาจต่อรองสามารถซื้อปัจจัยการผลิต
ได้ในราคาถูกลงเนื่องจากได้รับ “ส่วนลดการค้า (Trade Discount ” 

 กลุ่มเลือกช าระด้วยเงินสดท าให้ได้รับ “ส่วนลดเงินสด (Cash Discount ” 

การรวมขาย มีการรวมขายในปริมาณมากท าให้มีอ านาจต่อรองสามารถขายผลผลิตได้ใน
ราคาสูงขึ้น ราคาแน่นอน และแก้ปัญหาการถูกกดราคาได้อย่างยั่งยืน 

• “ท าน้อย ได้มาก” 

ผู้น าน าหลักการที่ว่า “ท าน้อย ได้มาก” มาผลักดันให้สมาชิกหันมาเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต 
แทนการผลิตเชิงปริมาณ เนื่องจากมีบทพิสูจน์แล้วว่าการปลูกมะม่วงที่น้อย ดูแลตาม
ค าแนะน าอย่างดี เน้นการปลูกมะม่วงที่มีคุณภาพ ท้ายที่สุดแล้ว สมาชิกจะสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตมะม่วง และสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าได้ เนื่องจากกลุ่มมี
ช่องทางการตลาดระดับบนรองรับไว้ให้แล้ว 
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ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 

• พัฒนากระบวนการที่เข้มแข็งและต่อเนื่องกับสมาชิก 

กลุ่มมีมาตรการเพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาใน 3 
กิจกรรมหลักและติดตาม 3 ปีต่อเนื่อง คือ (1) กิจกรรมรวมขาย ขายผลผลิตมะม่วงของ
สมาชิก (2) กิจกรรมรวมซื้อ ซื้อปุ๋ย ยา ถุงห่อของสมาชิก และ (3) กิจกรรมการประชุมกลุ่ม
ประจ าปี เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม  

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

• เป็นสหกรณ์เป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

กลุ่มเป็นสหกรณ์เป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท าให้ได้รับความรู้ทางบัญชีและเรียนรู้
การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน ตลอดจนน าไปพัฒนาการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

• เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาก ในการสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนกับหน่วยงาน
ภายนอก 

กลุ่มมีกระบวนการในการทบทวนตัวเอง ท าให้ระบุความต้องการของกลุ่มที่ชัดเจนและรู้ว่าจะ
ไปเชื่อมโยง ขอความรู้ และขอรับการสนับสนุนเรื่องใด จากหน่วยงานใด 

 

6.2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดร านี 

 รูปแบบและกระบวนการรวมกลุ่ม 6.2.1

การรวมกลุ่มเกิดขึ้นครั้งแรงช่วงปี พ.ศ. 2519 โดยจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  โดยการ
ส่งเสริมของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งมีสมาชิกเริ่มต้นราว 25 คน มีการท ากิจกรรมเพียงแค่สมาชิก
ต้องส่งเงินเป็นรายเดือนเข้ากลุ่ม ประมาณรายละ 20 - 1,000 บาท การด าเนินงานในช่วงแรกไม่ค่อย
ประสบผลส าเร็จเพราะสมาชิกไม่มีความมั่นใจในกลุ่ม 

ต่อมา มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมุ่งหวัง ให้ชุมชนน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาหมู่บ้านอย่างเป็นล าดับขั้น 
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รูปที่ 6.20 รูปแบบการรวมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

 

กระบวนการรวมกลุ่มของหมู่บ้านถ่อนนาลับมี 3 ระยะ ได้แก่ (1) ช่วงปี 2519-2547 (2) ช่วงปี 
2547-2555 และ (3) ช่วงปี 2518 – ปัจจุบัน  

 ระยะที่ 1 : 2519-2547 

การรวมกลุ่มเกิดขึ้นครั้งแรงช่วงปี พ.ศ. 2519 โดยจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
โดยการส่งเสริมของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งมีสมาชิกเริ่มต้นราว 25 คน มีการท า
กิจกรรมเพียงแค่สมาชิกต้องส่งเงินเป็นรายเดือนเข้ากลุ่ม ประมาณรายละ 20 - 1,000 บาท 
การด าเนินงานในช่วงแรกไม่ค่อยประสบผลส าเร็จเพราะสมาชิกไม่มีความมั่นใจในกลุ่ม และ
การรวมกลุ่มอ่ืนๆ ก็ไม่มีเพ่ิมเติมในระยะนี้ การบริหารงานของกลุ่มมีลักษณะประคับประคอง
ไป ไม่มีการขยายตัวของกลุ่ม 

 ระยะที่ 2 : 2547-2555 

ในช่วงปี 2547 หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มมากขึ้นกว่าเดิม 
โดยเฉพาะ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ได้เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการสนับสนุนของทางภาครัฐท าให้บ้านถ่อนนาลับมีการรวมกลุ่มเกิดขึ้น โดยใน
เริ่มแรกมีการกลุ่มทั้งหมด 13 กลุ่ม อาทิ สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มโรงสี
ชุมชน และกลุ่มศึกษาดูงาน เป็นต้น 

 ระยะที่ 3 : 2556-ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน กลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นได้หยุดด าเนินการไปเป็นส่วนใหญ่ เหลือเพียง 3 กลุ่ม คือ 
สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มร้านค้าชุมชน และกลุ่มศึกษาดูงาน โดยกลุ่มที่หยุดด าเนินการไปมี
หลายสาเหตุ เช่น ขาดทุน ไม่คนท างานในส่วนของการจัดการกลุ่ม และสมาชิกไม่เชื่อมั่นต่อ
กลุ่ม เป็นต้น 
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สถาบันการเงินชุมชนนับเป็นกลุ่มที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด เนื่องจากได้รับการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เข้ามาวาง
ระบบบริหารจัดการให้เป็นอย่างดี และมีการติดตามให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลุ่มร้านค้าชุมชนเป็นแหล่งซื้อขายของชุมชน จึงมีสมาชิกเข้ามาแวะเวียนใช้บริการอยู่
เป็นประจ า ในขณะที่กลุ่มศึกษาดูงานนั้นก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีคณะต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชม
ดูงานเป็นประจ า เนื่องจากหมู่บ้านถ่อนนาลับได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และพ่อแสนหมั้นซึ่งเป็นผู้น าชุมชนก็เคยได้รับรางวัลผู้ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า การรวมกลุ่มในพ้ืนที่ค่อนข้างจะลดความส าคัญลง ไม่มี
คนรุ่นใหม่เข้ามาสืบสานการท างานของกลุ่ม แต่ละครัวเรือนมีรายได้และเน้นพ่ึงพาตนเองเป็น
หลัก เช่น แต่ละครัวเรือนมีรถคูโบต้ากันทุกครัวเรือน เน้นการท าการเกษตรในครัวเรือนเป็น
หลัก 

นอกจากนี้ ส านักงานพัฒนาชุมชนได้มีการส่งเสริมกลุ่ม OTOP ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ
ของชุมชน คือ ผลิตภัณฑ์มุกประดับ ที่มีการผลิตกันหลายกลุ่มในหมู่บ้าน และมีการส่งออกไป
ขายยังต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ใช้ในวัด ทั้งนี้ การรวมกลุ่มในรูปของ OTOP นั้น
มักจะเป็นลักษณะที่มีผู้ประกอบการเป็นหัวหน้า และมีสมาชิกจากบ้านต่ างๆ ท าหน้าที่ผลิต
ชิ้นงานส่งให้ คล้ายๆ กับการรับจ้างผลิตชิ้นงาน โดยผู้ประกอบการที่เป็นหัวหน้าจะท าหน้าที่ใน
การติดต่อกับลูกค้าโดยตรง 

 
รูปที่ 6.21 กระบวนการรวมกลุ่มระยะที่ 1  
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รูปที่ 6.22 กระบวนการรวมกลุ่มระยะที่ 2  

 

 
รูปที่ 6.23 กระบวนการรวมกลุ่มระยะที่ 3 
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 จุดส าคัญท่ีพบจากการรวมกลุ่ม 6.2.2

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมเพื่อการรวมกลุ่ม 

• ไม่เห็นความส าคัญของการรวมกลุ่ม ไม่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องรวมกลุ่ม 

มีการรวมกลุ่มเฉพาะกิจเพ่ือรับประโยชน์ที่จะได้จากภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาชุมชน  

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิท ิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น รรม 

• ชุมชนอยู่ในพื้นที่สีแดงจึงขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ  

ต าบลถ่อนนาลับอยู่ในพ้ืนที่สีแดง ผู้น าชุมชนได้น าหลักคิดการปกครองมาใช้ในการดูแลและ
จัดระเบียบของชุมชน 

• ผู้น าไม่สามารถท าให้ชุมชนร่วมสร้างเป้าหมายและพัฒนาไปด้วยกันได้ 

ผู้น าและสมาชิกในชุมชนขาดความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินงานในรูปแบบกลุ่ม  ไม่
เคยรวมกลุ่มและด าเนินการร่วมกันในรูปแบบกลุ่มมาก่อน ท าให้เกิดความไม่มั่นใจและไม่เห็น
ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม  

ขาดแผนชุมชนที่สมาชิกในชุมชนร่วมกันท า จึงท าให้ชุมชนไม่มีเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน 
ไม่เห็นทิศทางที่ชุมชนจะเดินไปในอนาคต 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดล ุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

• ผู้น าและสมาชิกในชุมชนขาดความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

ผู้น าและสมาชิกในชุมชนขาดความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจและการด าเนินงาน
ในรูปแบบกลุ่ม ไม่เคยรวมกลุ่มและด าเนินการร่วมกันในรูปแบบกลุ่มมาก่อน  อีกทั้งไม่มี
ความรู้และความเข้าใจในโมเดลธุรกิจที่ดีพอที่จะพัฒนาให้ทันสมัยได้ ทั้งในเรื่องข้าว ซึ่งเป็น
ผลผลิตหลักของชุมชนและเรื่องธนาคารชุมชน ที่เป็นแหล่งเงินทุนของชุมชน 

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิท ิภาพการผลิตและการขาย 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

• N/A 
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6.3 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี 

 รูปแบบและกระบวนการรวมกลุ่ม 6.3.1

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของ “สหกรณ์การเกษตร” ซึ่งมี
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุนรองหลายหน่วยงาน ได้แก่ 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)  

ชาวนาเดือดร้อนขาดแคลนเงินทุน มีหนี้สิน รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพเกือบทั้งชุมชน ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากพ่อค้าคนกลาง จึงเริ่มรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์หาทุน ในปี 2483 สหกรณ์หาทุน 28 แห่ง รวมตัวกัน 
และ 2495 เพ่ิมขึ้นมาอีก 4 กลุ่ม ต่อมา ในปี 2512 รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ไม่
จ ากัดสินใช้” และในปี 2518 “สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ไม่จ ากัดสินใช้” ได้ควบรวมกับ “สหกรณ์ที่ดิน
บ้านลาด” จัดตั้งเป็น “สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด” 

สมาชิกสหกรณเ์ริ่มจากเกษตรกรสมาชิก 400 ครอบครัว จาก 32 สหกรณ์หาทุน ปัจจุบันมีสมาชิก 
8,577 คน ซึ่งมาจากกลุ่มย่อยในสหกรณ์ จ านวน  81 กลุ่ม สมาชิกส่วนใหญ่ร้อยละ 99 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 40-50 ปี 

 
รูปที่ 6.24 รูปแบบการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 

 

กระบวนการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด มี 3 ระยะ ได้แก่ (1) ช่วงปี 2483-2511
รวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์หาทุน 32 แห่ง (2) ช่วงปี 2512-2517 รวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด ไม่จ ากัดสินใช้ และ (3) ช่วงปี 2518 – ปัจจุบัน รวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด 
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 ระยะที่ 1 : 2483-2511 และ ระยะท่ี 2 : 2512-2517  

การรวมกลุ่มเริ่มต้นจากการที่ชาวนาเดือดร้อนขาดแคลนเงินทุน มีหนี้สิน รายได้ไม่พอ
เลี้ยงชีพเกือบทั้งชุมชน ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง จึงมีการรวมกลุ่มกันในรูปของ
สหกรณ์หาทุน โดยในปี 2483 สหกรณ์หาทุน 28 แห่งได้รวมตัวกัน และเพ่ิมขึ้นมาอีก 4 กลุ่ม 
ในปี 2495 ต่อมาในปี 2512 สหกรณ์หาทุนทั้ง 32 แห่งได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “สหกรณ์
การเกษตรบ้านลาด ไม่จ ากัดสินใช้” 

 ระยะที่ 3 : 2518 - ปัจจุบัน 

ในระยะที่ 3 “สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ไม่จ ากัดสินใช้” ได้ควบรวมกับ “สหกรณ์
ที่ดินบ้านลาด” จัดตั้งเป็น “สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด” พบว่ามีการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่การรับซื้อข้าว ท าโรงสี แปรรูปข้าว ขายข้าวถุง ขายปัจจัยการผลิต รวมทั้งเพ่ิม
พืชเศรษฐกิจใหม่ๆ เช่น กล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่น ผักปลอดสาร ตลอดจนการสร้างตลาดสด
เกษตรกร Green Market เพ่ือรองรับผลผลิตจากเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยท างานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 
รูปที่ 6.25 กระบวนการรวมกลุ่มของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 
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รูปที่ 6.26 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะท่ี 1 และ 2 

 

 
รูปที่ 6.27 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะท่ี 3 
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นอกจากนี้ ในกระบวนการรวมกลุ่มของสหกรณ์การเกษตรบ้านบาด พบว่ามีผลงานและการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) ตัดปัญหาหนี้รุงรังและสร้างอาชีพเกษตรเข้มแข็ง  
(2) กลุ่มเข้มแข็ง สมาชิกรู้หน้าที่และมีวินัย  
(3) การขยายธุรกิจอย่างเป็นล าดับขั้น  
(4) การจัดสรรก าไรเพื่อประโยชน์ สมาชิก และสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ไปพร้อมกัน  
(5) การติดตาม รับรู้ และแก้ไขปัญหาให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง  
(6) สร้างคนรุ่นใหม่ไว้รองรับทั้งภาคเกษตรและส่วนของการจัดการสหกรณ์ 
 

 
รูปที่ 6.28 ผลงานและสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

 
รูปที่ 6.29 ตัดปัญหาหนี้สินและถูกกดราคาข้าว 
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รูปที่ 6.30 สร้างรายได้ที่มั่นคงจากพืชเศรษฐกิจ 

 

 
รูปที่ 6.31 ตลาดสดเกษตรกร Green Market 
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รูปที่ 6.32 กลุ่มเข้มแข็ง สมาชิกรู้หน้าที่และมีวินัย 

 

 
รูปที่ 6.33 อบรมให้สมาชิกรู้จักช่วยเหลือตัวเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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รูปที่ 6.34 โครงการอบรมกล้วยหอมทอง 

 

 
รูปที่ 6.35 ขยายธุรกิจอย่างเป็นล าดับขั้น 
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รูปที่ 6.36 จัดสรรก าไรเพ่ือประโยชน์สมาชิกและสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ไปพร้อมกัน 

 

 
รูปที่ 6.37 กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ และสหกรณ์ต่างๆ 
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รูปที่ 6.38 สวัสดิการส าหรับสมาชิก 

 
 

 
รูปที่ 6.39 ติดตาม รับรู้ และแก้ไขปัญหาให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

 



126                          โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รูปที่ 6.40 ให้ความช่วยเหลือสมาชิกโครงการกล้วยฯ 

 

 
รูปที่ 6.41 สร้างคนรุ่นใหม่ไว้รองรับทั้งภาคเกษตรและส่วนของการจัดการสหกรณ์ 
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 จุดส าคัญท่ีพบจากการรวมกลุ่ม 6.3.2

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมเพื่อการรวมกลุ่ม 

• “ข้าวถูกกดราคา” เกษตรกรขาดอ านาจต่อรอง 

ผู้น าและสมาชิกยึดโยงเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะใช้กลุ่มเป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตอย่างยั่งยืน 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิท ิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น รรม 

• สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เทียบเท่าข้าราชการ 

สมาชิกของสหกรณ์ได้รับการดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย สิทธิประโยชน์เทียบเท่าข้าราชการ 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดล ุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

• ขยายและพัฒนาโมเดลธุรกิจอย่างเป็นล าดับขั้น 

ธุรกิจของสหกรณ์เริ่มต้นจากการรับซื้อข้าวจากสมาชิกเป็นหลัก ต่อมาพัฒนาไปสู่การท าโรงสี 
แปรรูปข้าว ขายข้าวถุง และเสริมรายได้ให้สมาชิกจากพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ เช่น กล้วยหอมทอง 
ผักปลอดภัย และการจัดพ้ืนที่ตลาดสดเกษตรกร เพ่ือขายผลผลิตโดยตรงแก่ผู้บริโภค 

• ฝ่ายจัดการได้ใช้กลไกของสหกรณ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

มีฝ่ายจัดการที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้กับสหกรณ์และสมาชิก 

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิท ิภาพการผลิตและการขาย 

• ด าเนินธุรกิจครบวงจร ทั้งการเป็นแหล่งเงินทุนของสมาชิก ขายปัจจัยการผลิต และรับซื้อ
ผลผลิต 

เป็นแหล่งเงินทุน เป็นแหล่งเงินทุนหลักให้กับสมาชิก ท าให้ไม่มีธนาคารพาณิชย์ในพื้นท่ี 

ขายปัจจัยการผลิต ขายปุ๋ย ยาและปัจจัยการผลิตอ่ืนๆให้กับสมาชิกในราคาที่ถูกกว่าราคา
ตลาด 

รับซื้อผลผลิต รับซื้อข้าว ท าโรงสี แปรรูปข้าว ขายข้าวถุง รวมทั้งเพ่ิมพืชเศรษฐกิจ
ใหม่ๆ เช่น กล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่น ผักปลอดสาร รวมถึงการสร้างตลาด
สดเกษตรกร (Green Market) เพ่ือรองรับผลผลิตจากเกษตรกรในพ้ืนที่ 
โดยท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 

• มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง 

สหกรณมี์กระบวนการระชุมกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการรับสมาชิก
ใหม่ที่ต้องมีการรับรองจากสมาชิกเดิมก่อน เพ่ือเป็นระบบการคัดกรองสมาชิกและการดูแล
กันเองภายในกลุ่ม 
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ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

• เรียนรู้การบริหารกลุ่มอย่างมืออาชีพ   

ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักกรมส่งเสริมสหกรณ์และการบริหารเงิน
ตามหลักกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงการบริหารกลุ่ม จนท าให้กลุ่ม
เป็นที่พ่ึงพิงของสมาชิก (ปี 57 มีสมาชิก 8,577 คน) และกลุ่มมีความเข้มแข็งและเติบโตขึ้น
ตามล าดับ (ปี 57 มีเงินทุนหมุนเวียน 1,076.75 ล้านบาท)  

ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

• มีความร่วมมือและการสนับสนุนกับหน่วยงานภายนอกอยู่เสมอ 

กลุ่มมีความร่วมมือและการสนับสนุนกับหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร 

 

6.4 โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 รูปแบบและกระบวนการรวมกลุ่ม 6.4.1

การพัฒนาในโครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด าริ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าจากอ่างห้วย
คล้ายฯ อย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรสามารถน าน้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายฯ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมไดอ้ย่างต่อเนื่อง และให้มีการบริหารกองทุนส่งเสริมอาชีพเกษตร เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้
จากภาคเกษตร 

2554 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ โดยความร่วมมือจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้
เข้าไปพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว หลังจากได้ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ชุมชน ตัวแทนชุมชนจากกลุ่มต่างๆ มาร่วมกัน
กันพัฒนาพื้นที โดยเริ่มจากกองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ า และขยายไปยังกองทุนส่งเสริมอาชีพต่างๆ รวม 10 กองทุน 
โดยมีสมาชิกผู้ประโยชน์เป็นเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 279 
ครัวเรือน 
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รูปที่ 6.42 รูปแบบการรวมกลุ่มในพ้ืนทีโ่ครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
 

กระบวนการรวมกลุ่มในพ้ืนที่โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย มี 3 
ระยะ ได้แก่ (1) ช่วงปี 2554-2555 ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม (2) ช่วงปี 2556-2558 บริหารจัดการกลุ่มโดยชุมชน 
และ (3) ช่วงปี 2559 – ปัจจุบัน การฟ้ืนฟูปรับรากฐานกลุ่ม 

 ระยะที่ 1 : 2554-2555 ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม 

มูลนิธิชัยพัฒนาเสนอต่อมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ให้พิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ าห้วย
คล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นพ้ืนที่ขยายผลของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มูลนิธิปิดทอง
หลังพระฯ จึงเริ่มเข้ามาในพ้ืนที่เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยในระยะแรกของการด าเนินงานมีทาง
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์มาร่วมด าเนินงานด้วยและมีการท างานโดยบูรณาการ
กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ 

การสนับสนุนการรวมกลุ่มในช่วงแรกจะเป็นรูปแบบของการท าความเข้าใจกับ
ชาวบ้านในพื้นที่และชวนชาวบ้านมาร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับพ้ืนที่ โดยให้ชาวบ้านร่วมกันลง
มือด้วยตนเอง และการพาชาวบ้านไปดูงานในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งนี้ หลังจากดูงานก็กลับมาคุย
ร่วมกับชาวบ้านในพ้ืนที่อีกครั้งว่าสนใจอยากจะร่วมกันท าอะไร โดยแต่ชาวบ้านต้องลงแรงเอง 
ในขณะที่ทางมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จะช่วยส่งเสริมในด้านปัจจัยการผลิตและจะให้ความรู้
เพ่ือที่แต่ละกลุ่มจะได้ไปด าเนินงานต่อเองได้ 

ชาวบ้านเริ่มต้นที่การพัฒนาระบบน้ า ตามด้วยการส่งเสริมอาชีพ ดังนั้น กองทุนต่างๆ 
จึงเริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนทั้งหมด 10 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ า 2) 
กองทุนโรงสี 3) กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 4) กองทุนเมล็ดพันธุ์ผัก 5)  กองทุนปุ๋ย 6) กองทุนเป็ด 
7) กองทุนสุกร 8) กองทุนยาและเวชภัณฑ์ 9) กองทุนการตลาด 10) กองทุนแม่บ้านศึกษาดู
งาน 
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มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เตรียมความพร้อมในการบริหารกองทุนให้กับชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกตั้งกรรมการกองทุนโดยสมาชิก และการก าหนดกฎระเบียบในการ
ใช้ทรัพยากรของกองทุน เช่น ปฏิทินการใช้น้ า การยืมและคืนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ เป็นต้น 

 ระยะที่ 2 : 2556-2558 บริหารจัดการกลุ่มโดยชุมชน 

เมื่อทางมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เข้ามาในพ้ืนที่ก็ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยสนับสนุนการท างานของกองทุนต่างๆ อาทิ ปศุสัตว์จังหวัดเข้ามาสอน
เรื่องยาและเวชภัณฑ์ กรมพัฒนาที่ดินสอนการท าน้ าหมักและปุ๋ยชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีให้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เป็นต้น 

ต่อมา การรวมกลุ่มมีปัญหาจึงท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยการรวมบางกองทุนเข้า
ด้วยกัน ปัจจุบัน มีกองทุนทั้งสิ้นจ านวน 7 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ า 2) กองทุน
โรงสี 3) กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 4) กองทุนปุ๋ย 5) กองทุนปศุสัตว์ 6) กองทุนการตลาด และ 7) 
กองทุนแม่บ้านศึกษาดูงาน 

บางกองทุนยังคงรับษากิจกรรมการด าเนินงานไว้ได้ดี อาทิ กองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ า กองทุน
การตลาด และกองทุนแม่บ้านศึกษาดูงาน เป็นต้น แต่ก็มีหลายกองทุนประสบปัญหาและไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จากการสรุปผลในเบื้องต้นพบว่า มีปัญหาของการ
รวมกลุ่มในพื้นท่ีบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม หลายประการ ดังนี้  

o กฎระเบียบการเงินและการควบคุมภายในไม่รัดกุม และการจัดท าบัญชีกองทุนมี
ปัญหาในหลายกองทุน ได้แก่ กองทุนปศุสัตว์ กองทุนโรงสี และกองทุนเมล็ดพันธุ์ 

o กฎระเบียบการจัดสรรประโยชน์จากทรัพยากรมีชัดเจน แต่กรรมการไม่มีอ านาจ
ติดตามและบังคบัใช้ระเบียบ  

o สมาชิกไม่เห็นความส าคัญของการท าบัญชีครัวเรือน ไม่คิดต้นทุนก าไร  (ชินกับการ
ได้ฟรี) เมื่อสมาชิกไม่มีทักษะการคิดต้นทุน จึงไม่รู้จักหาวิธีลดต้นทุน เช่น กลุ่มไก่
แยกกันซื้ออาหารไก่ มีการมีรวมกันซื้อเพ่ือลดต้นทุนอาหารไก่ เป็นต้น 

o สมาชิกขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ การท าให้กลุ่มดูแลกันได้ในระยะยาว 
o สมาชิกขาดคุณธรรม และการควบคุมภายในของกองทุนไม่รัดกุมพอ เช่น สมาชิก

ยืมเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ สมาชิกยืมเมล็ดพันธุ์ไปแต่เก็บไว้ใช้เองหรือขายและ
เอาเมล็ดคุณภาพต่ ามาให้กองทุน 

o กรรมการขาดความรู้เรื่องบัญชีการเงินให้ท าการบริหารกองทุนเกิดความผิดพลาด
และมีปัญหา เช่น น าเงินค่าหุ้นไปรวมเป็นรายได้และน าไปจ่ายปันผล ท าให้ส่วนทุน
หายไป 

o กรรมการขาดธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในไม่รัดกุม เช่น กรรมการเก็บเงิน
สดไว้กับตัว ไม่น าเงินฝากธนาคาร เช่น เงินกองทุนปศุสัตว์หาย 30,000 บาท 

o โครงสร้างคณะกรรมการที่มากเกินไปและมีคนที่ท างานจริงๆ เพียงไม่กี่คน 
นอกจากนี้ คณะกรรมการส่วนใหญ่จะควบต าแหน่งมากกว่า 1 กองทุนและโดยมา
จะเป็นคนกลุ่มเดิมๆ สมาชิกคนอ่ืนๆ ก็ไม่เสียสละมาท าหน้าที่สมาชิกเพราะ
เสียเวลาและผลตอบแทนน้อย 
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o รูปแบบการท างานหรือกิจกรรมของกองทุนไม่มีความต่อเนื่องและสมาชิกส่วนมาก
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม อาทิ กองทุนเมล็ดพันธ์ข้าวไม่มีการ
ด าเนินงานใดๆ มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว 

o ไม่ได้ก าหนดกติกาหรือระเบียบของกลุ่มที่ชัดเจนตั้งแต่แรกจึงเกิดปัญหาในการ
บริหารจัดการกลุ่ม เช่น กองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ า มีการก าหนดกฎกติกาแค่ในเรื่องของ
ประโยชน์ในการใช้น้ าเท่านั้น แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการบริหารจัดการและการติดตาม
ผล ท าให้สมาชิกบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุน เป็นต้น 

 ระยะที่ 3 : 2559 – ปัจจุบัน การฟ้ืนฟูปรับรากฐานกลุ่ม 

ปัจจุบัน มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้ท าการสรุปบทเรียนและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซ่ึงแนวทางแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ได้แก่ 

o การปรับเปลี่ยนและคัดเลือกคณะกรรมการของแต่ละกองทุนใหม่และวางแผนการ
ท างานใหม่ในแต่ละกองทุน   

o การประสานให้ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาตรวจสอบบัญชี และเข้ามา
แนะน าให้ความรู้ในการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในที่ถูกต้องแก่กรรมการ
กองทุนต่างๆ 

 
รูปที่ 6.43 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 1 :2554-2555 
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รูปที่ 6.44 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 2 : 2556-2558  

 
รูปที่ 6.45 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 3 : 2559-ปัจจุบัน 

 



 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 133 

 จุดส าคัญท่ีพบจากการรวมกลุ่ม 6.4.2

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมเพื่อการรวมกลุ่ม 

• ไม่สามารถน าน้ าจากอ่างเก็บน้ ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ 

คนในชุมชนไม่สามารถน าน้ าจากอ่างเก็บน้ า (โครงการพระราชด าริ) มาใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้ จึงเกิดการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ าเพ่ือพัฒนาระบบส่งน้ าขึ้น เพ่ือร่วมกันวางแนวท่อ
และบริหารจัดการการใช้น้ า โดยมีการตั้งคณะกรรมการและตั้งกฎกติการ่วมกันของชุมชน 

• มีองค์กรเข้ามาสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ  

ไม่มีการก าหนดเป้าหมายและแผนพัฒนาชุมชนในภาพรวมที่อยู่บนฐานความต้องการของ
ชุมชน  

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิท ิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น รรม 

• การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 

สมาชิกในชุมชนไม่ได้ร่วมกันสร้างความพร้อมในการด าเนินการในรูปแบบกลุ่มอย่างแท้จริง 
เช่น ไม่มีผู้เสียสละมาเป็นกรรมการกลุ่ม ไม่เห็นความส าคัญของการบริหารงานกลุ่ม เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดล ุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิท ิภาพการผลิตและการขาย 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

• N/A 

 

6.5 ชุมชนบ้านเตย จังหวัดนครราชสีมา 

 รูปแบบและกระบวนการรวมกลุ่ม 6.5.1

ชุมชนบ้านเตย จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรากฐานของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
พัฒนาเป็นกลุ่มย่อยๆ ประกอบด้วย (1) กลุ่มการผลิต เช่น วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด 
กลุ่มข้าวอินทรีย์ กลุ่มโรงสีชุมชน และ (2) กลุ่มการเงิน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ โรงเรียนธนาคาร ซึ่งกลุ่มที่มี
พัฒนาการมากที่สุดในปัจจุบัน คือ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด 
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ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาวางรากฐาน
กระบวนการกลุ่ม ผ่านโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทาง ธ.ก.ส. มีนโยบายสนับสนุนทั่ว
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนรองหลายหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัด ส านักพัฒนาชุมชนจังหวัด และ อบต.  

ในปี 2551 เกษตรกร 57 ราย รวมตัวกันจัดตั้ง “กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์” และต่อมา ขึ้นทะเบียนเป็น 
“วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด” สมาชิกกลุ่มแรกเริ่มจากเกษตรกร 57 ราย ที่เป็นผู้น าและ
สมาชิกที่ท ากิจกรรมกลุ่มในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีเกษตรกรเป็นสมาชิก 115 ราย จากทั้งหมด 
172 ครัวเรือน โดยวัตถุประสงค์ของกลุ่มมี 3 ข้อด้วยกัน (1) เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด 
ส าหรับใช้ในกลุ่ม และขายให้หมู่บ้านใกล้เคียง (2) เพ่ือลดต้นทุนปุ๋ยให้กับสมาชิกในชุมชน และ (3) เพ่ือ
ฟ้ืนฟูสภาพดิน และสุขภาพของคนในชุมชน 

 
รูปที่ 6.46 รูปแบบการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด ชุมชนบ้านเตย 

 

กระบวนการรวมกลุ่มในพ้ืนที่ชุมชนบ้านเตย มี 3 ระยะ ได้แก่ (1) ช่วงปี 2549 เตรียมความพร้อม
ก่อนตั้งกลุ่ม (2) ช่วงปี 2550-2551 ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม และ (3) ช่วงปี 2552-ปัจจุบัน ยกระดับกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชน 

 ระยะที่ 1 : 2549 เตรียมความพร้อมก่อนตั้งกลุ่ม 

ในปี 2549 ธ.ก.ส. เลือกเข้าไปพัฒนาบ้านเตยเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ห่างไกล ถนนหนทาง
เป็นหลุมเป็นบ่อ และไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้าไปพัฒนาพ้ืนที่นี้อย่างจริงจัง ธ.ก.ส. จึงมีเป้าหมาย
จะพัฒนาให้พื้นที่แห่งนี้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้สามารถดูแลกันเองได้ โดย
เริ่มจากการท าให้ชาวบ้านมีทัศนคติที่ดีและเห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาของชุมชน 
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ก่อนเริ่มกระบวนการกลุ่ม ธ.ก.ส. ได้วางรากฐานเกี่ยวกับเรื่องการท าบัญชีครัวเรือน 
การลดรายจ่าย และการออมของคนในชุมชน เพ่ือสร้างวินัยในระดับครัวเรือน โดยใช้หลัก 
“บวร โมเดล” คือ การท างานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ขั้นที่ 1 เริ่มจากที่บ้าน 
โดยสอนให้แต่ละครัวเรือนฝึกท าบัญชีรับจ่ายแบบง่ายๆ สอนการวิเคราะห์และลดทอน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือจากครูและทางโรงเรียนในการจัดตั้ง
ธนาคารโรงเรียนขึ้น วางระบบธนาคารและสอนให้นักเรียนมาท าหน้าที่พนักงานธนาคาร ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการให้ความรู้และสร้างวินัยการออมให้กับเด็กแล้ว ยังใช้ช่องทางนี้ในการให้เด็ก
น าบัญชีครัวเรือนจากบ้านมาให้ครูตรวจ และน าค าแนะน ากลับไปบอกผู้ปกครอง กระบวนการ
ดังกล่าวนี้ช่วยให้การจดบัญชีครัวเรือน การลด ละ เลิก รายจ่ายที่ไม่จ าเป็นสามารถท าได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดย ธ.ก.ส. เข้าไปให้ความรู้และพาไปดูงานเกี่ยวกับวิธีการลดค่าใช้จ่าย เช่น การท าน้ า
หมัก การท าน้ ายาล้างจาน เพ่ือใช้ในครัวเรือน โดยในระยะนี้ มีคนเข้าร่วมกิจกรรมหมุนเวียนไป
มาประมาณ 100 คน จาก 172 ครัวเรือน 

 ระยะที่ 2 : 2550-2551 ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม 

ต่อมาในปี 2550 ธ.ก.ส. ร่วมกับพัฒนาการอ าเภอและองค์การบริหารส่วนต าบล ท า
การรวมกลุ่มให้ชัดขึ้น โดยด าเนินการใน 2 เรื่อง คือ (1) การปรับโครงสร้างคณะกรรมการ
หมู่บ้าน และ (2) การจัดท าแผนชุมชนแนวใหม่  

เรื่องที่ 1 คณะกรรมการหมู่บ้านผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวด โดยคัดเลือกจากผู้ที่
มาร่วมกิจกรรมกลุ่มบ่อยๆ จากจ านวน 100 คน คัดคนที่มาร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 
57 คน และจาก 57 คนนี้ให้เป็นกรรมการตัวจริง 18 คน และอีก 12 คน เป็นกรรมการฝึกงาน 
หรือฝึกท างานโดยยังไม่มีต าแหน่งนั่นเอง รวมมีผู้แทนมาท าหน้าที่ผู้น าหมู่บ้าน 30 คน  

เรื่องท่ี 2 การจัดท าแผนชุมชนแนวใหม่ ชักชวนให้ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกชุมชนมาร่วม
กันท าแผนชุมชน โดยมองหาสิ่งที่เป็นปัญหาของชุมชนจริงๆ ไม่ใช่การจัดงบประมาณท าถนน 
ส าคัญ คือ ต้องน าตัวเลขรายรับ รายจ่าย และหนี้สินของชุมชนมาดูประกอบ ซึ่งในครั้งนี้
สามารถน าตัวเลขมาวิเคราะห์ได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากแต่ละบ้านคุ้นเคยกับการท าบัญชีครัวเรือน
มากว่า 1 ปี ท าให้มีตัวเลขมารวมกันในระดับหมู่บ้านได้ครบถ้วนขึ้น ทั้งนี้  จากการร่วมกันดู
ตัวเลขพบว่าหนี้ที่เกิดจากค่าปุ๋ยมีมูลค่าสูงกว่า 4 ล้านบาท ชาวบ้านจึงมีความคิดอยากจะลด
ต้นทุนค่าปุ๋ยลง เนื่องจากอาชีพหลักของคนในบ้านเตยคือการท านา คนที่มีที่นามากที่สุดมีมาก
ถึง 400 กว่าไร่ น้อยที่สุด คือ 15 ไร่ หากลดค่าปุ๋ยได้ก็จะลดต้นทุนหลักในการท านาได้ และลด
หนี้ได้ในที่สุด 

เมื่อรู้ปัญหากระบวนการรวมกลุ่มก็เริ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. พา
คนในชุมชนไปดูงานการท าปุ๋ยจากสันติอโศกเพ่ือให้ชาวบ้านมีความรู้ หลังจากกลับมาจากดู
งาน ชาวบ้านได้รวมรวมหุ้นกันเพ่ือจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการท างานของกลุ่ม ทาง
ธ.ก.ส. ได้เข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยง ท าหน้าที่ให้ค าแนะและให้ความรู้ทุกอย่างในการจัดตั้งกลุ่ม ตั้งแต่
สอนในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ การบริหารกลุ่มและสมาชิก การท าบัญชี และช่วยวาง
โครงสร้างระบบบัญชีให้กับกลุ่ม เป็นต้น 
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จากการมี พ่ี เลี้ยงและระบบที่น่าเชื่อถื อ การรับสมาชิกและระดมทุนประสบ
ความส าเร็จดี โดยรวมเงินค่าหุ้นได้กว่า 3 แสนบาท กรรมการจึงน าเงินที่ได้ไปซื้อวัตถุดิบเพ่ือ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยครั้งนี้เป็นไปด้วยดี เนื่องจากกรรมการและสมาชิกมี
ความรู้ในการผลิตปุ๋ย สมาชิกม่ันใจและน าปุ๋ยไปใช้ในนา และต่อมาได้ผลดีกว่าที่คาดไว้ สมาชิก
เริ่มมีจ านวนมากขึ้น ผลิตปุ๋ยในปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่างจากปี 2548 ที่เคยมีการ
รวมตัวกันท าปุ๋ยมาครั้งหนึ่งแล้ว เนื่องจากได้เงินสนับสนุนจากโครงการ SML แต่ในครั้งนั้น 
รวมตัวกันเพ่ือรับเงินงบประมาณ จ านวน 250 ,000 บาท และท าการผลิตปุ๋ยเลยโดยไม่มี
ความรู้ ซึ่งมีเพียงกรรมการ 15 คนที่น าเงินไปผลิตปุ๋ย ชาวบ้านจึงไม่เชื่อมั่นไม่กล้าน าปุ๋ยไปใช้ 
กลุ่มจึงล้มไปในเวลารวดเร็ว 

 ระยะที่ 3 : 2552-ปัจจุบัน ยกระดับกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน 

ต่อมา สมาชิกมีจ านวนมากขึ้น ผลิตปุ๋ยมากขึ้น และมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น ธ.ก.ส. จึง
แนะน าให้กลุ่มไปขึ้นทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด” สมาชิกกลุ่ม
แรกเริ่มจากเกษตรกร 57 ราย ปัจจุบัน มีเกษตรกรเป็นสมาชิก 115 ราย จากทั้งหมด 172 
ครัวเรือน ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้แนะน าให้กลุ่มน าหลักการของสหกรณ์มาใช้ เช่น 

o เน้นให้มีการประชุมกันบ่อยๆ เมื่อมีปัญหาอะไรก็ให้น ามาคุยกันในที่ประชุม 
o ก าหนดโครงสร้างกรรมการ โดยประธานกลุ่ม ฝ่ายการเงิน และบัญชีจะเป็นคน

เดียวกันไม่ได้  
o ไม่ให้ประธานถือเงินเพราะในอนาคตอาจเกิดปัญหาเรื่องความโปร่งใสและจะท าให้

กลุ่มล้มได้  
o ผู้ใหญ่บ้านไม่ควรมาท าหน้าที่ประธานกลุ่มเพราะจะไม่มีเวลามาดูแลและบริหาร

จัดการกลุ่มอาจท าให้กลุ่มมีปัญหาได้ 

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ประสานงานให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาช่วยแนะน าเรื่อง
ระบบบัญชี การเงิน และช่วยตรวจบัญชีให้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และมีระบบบัญชีรองรับ
การท างานได้อย่างเหมาะสม 

การด าเนินงานของกลุ่มปุ๋ย ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของการแสวงหาก าไรที่เป็นตัวเงินเพียง
อย่างเดียว แม้ว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต แต่ยังคิดถึงประโยชน์อย่างอ่ืน 
เช่น การปรับพฤติกรรมของคนในหมู่บ้านให้มาท าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะท าให้คนในหมู่บ้านมี
สุขภาพดี อีกทั้งยังช่วยในระบบนิเวศน์ฟ้ืนตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี กระบวนการ
ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องสื่อสารท าความเข้าใจกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้แนะน าให้ดู
ความเข้มแข็งของกลุ่มจากตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3-4 ตัว เช่น 

o จ านวนสมาชิกที่มีการใช้สินค้าของกลุ่ม 
o จ านวนสมาชิกที่ท าธุรกิจกับกลุ่ม 
o จ านวนหุ้นควรต้องคงที่หรือโตนิดหน่อย ไม่หวือหวา  
o การให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกเน้นที่การเฉลี่ยคืน ไม่ได้เน้นที่เงินปันผล เช่น  

- มีหุ้น 10,000 ปันผลร้อยละ 5  
- ซื้อปุ๋ยกับกลุ่ม 300 กระสอบ ได้ปันผลเฉลี่ยคืน กระสอบละ 10 บาท  
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การด าเนินงานของกลุ่มไม่เน้นการเติบโตที่เร็วเกินไป แต่ค่อยเป็นค่อยไปตามความ
พร้อมของกลุ่ม ถึงแม้ว่าปุ๋ยของกลุ่มจะมีสิทธิบัตรแต่ทางกลุ่มก็ไม่ได้วางแผนเร่งผลิตเพ่ือเพ่ิม
ยอดขาย แต่เน้นการผลิตเพ่ือใช้ในชุมชนก่อน และขายส่วนที่เกินให้กับชุมชนอ่ืน โดยปริมาณ
การผลิตจะข้ึนอยู่กับปริมาณวัตถุดิบที่มีเป็นหลัก 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ใหญ่บ้านสมบัติ ได้ใช้กระบวนการกลุ่ม 
เพ่ือให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งด้านอาชีพ และการ
ดูแลชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายปลูกจิตส านึกเป็นประจ าทุกวันช่วงเช้าในเวลา 
6.00 น. อีกทั้งยังได้นัดประชุมหมู่บ้านทุกวันศุกร์ช่วงเย็น โดยไม่รวมการนัดประชุมในวาระที่มี
เรื่องส าคัญอ่ืนๆ โดยเรื่องส าคัญที่จะเน้นย้ าเป็นประจ า คือ การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง การปรับภูมิทัศน์-รักษาความสะอาดของหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังท าการตรวจ
ยาเสพย์ติดของคนในหมู่บ้าน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเป็นประจ า โดยมีการตั้งจุดตรวจต่างๆ ใน
หมู่บ้านทุกๆ 3 เดือน 

 
รูปที่ 6.47 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 1 :2549 
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รูปที่ 6.48 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 2 :2550-2551 

 

 
รูปที่ 6.49 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 3 :2555-ปัจจุบัน 
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 จุดส าคัญท่ีพบจากการรวมกลุ่ม 6.5.2

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมเพื่อการรวมกลุ่ม 

• “ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน” เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม 

การจัดท าแผนชุมชนแนวใหม่ ริเริ่มโดย ธ.ก.ส.  พัฒนาการอ าเภอและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ชักชวนให้ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกชุมชนมาร่วมกันท าแผนชุมชน โดยมองหาสิ่งที่เป็น
ปัญหาของชุมชนจริงๆ ไม่ใช่การจัดงบประมาณท าถนน ส าคัญ คือ ต้องน าตัวเลขรายรับ 
รายจ่าย และหนี้สินของชุมชนมาดูประกอบ จากการร่วมกันดูตัวเลขพบว่าหนี้ที่เกิดจากค่าปุ๋ย
มีมูลค่าสูงกว่า 4 ล้านบาท ชาวบ้านจึงมีความคิดอยากจะลดต้นทุนค่าปุ๋ยลง หากลดค่าปุ๋ยได้
ก็จะลดต้นทุนหลักในการท านาได้ และลดหนี้ได้ในที่สุด  

• มีพื้นฐานความมีวินัยระดับครัวเรือนและการท างานร่วมกันตามหลัก “บวร โมเดล” 

ชุมชนบ้านเตย มีรากฐานการมีวินัยที่ดีในระดับครัวเรือน โดย ธ.ก.ส. ได้มาวางรากฐาน
เกี่ยวกับเรื่องการท าบัญชีครัวเรือน การลดรายจ่าย และการออมของคนในชุมชน อีกทั้ง
ชุมชนยังมีการท างานร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มทางสังคมโดยใช้หลัก “บวร โมเดล” คือ การ
ท างานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิท ิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น รรม 

• น าความรู้มาวางโครงสร้างและกติกาการบริหารกลุ่ม 
ธ.ก.ส. ได้แนะน าให้กลุ่มน าหลักการของสหกรณ์มาใช้ เช่น 

- เน้นให้มีการประชุมกันบ่อยๆ เมื่อมีปัญหาอะไรก็ให้น ามาคุยกันในที่ประชุม 

- ก าหนดโครงสร้างกรรมการ โดยประธานกลุ่ม ฝ่ายการเงิน และบัญชีจะเป็นคน
เดียวกันไม่ได้  

- ไม่ให้ประธานถือเงินเพราะในอนาคตอาจเกิดปัญหาเรื่องความโปร่งใสและจะท าให้
กลุ่มล้มได้  

- ผู้ใหญ่บ้านไม่ควรมาท าหน้าที่ประธานกลุ่มเพราะจะไม่มีเวลามาดูแลและบริหาร
จัดการกลุ่มอาจท าให้กลุ่มมีปัญหาได ้

- ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาช่วยแนะน าเรื่องระบบบัญชี การเงิน และช่วยตรวจ
บัญชีให้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีระบบบัญชีรองรับการท างานได้อย่างเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดล ุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

• พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป 
ชุมชนบ้านเตยเริ่มจากรากฐานของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ ประกอบด้วย (1) กลุ่มการผลิต เช่น วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด 
กลุ่มข้าวอินทรีย์ กลุ่มโรงสีชุมชน และ (2) กลุ่มการเงิน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ โรงเรียน
ธนาคาร ซึ่งกลุ่มที่มีพัฒนาการมากที่สุดในปัจจุบัน คือ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
อัดเม็ด 
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• จดสิทธิบัตร ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่ม 
การด าเนินงานของกลุ่มไม่เน้นการเติบโตที่เร็วเกินไป แต่ค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมของ
กลุ่ม ถึงแม้ว่าปุ๋ยของกลุ่มจะมีสิทธิบัตรแต่ทางกลุ่มก็ไม่ได้วางแผนเร่งผลิตเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
แต่เน้นการผลิตเพ่ือใช้ในชุมชนก่อน และขายส่วนที่เกินให้กับชุมชนอ่ืน โดยปริมาณการผลิต
จะข้ึนอยู่กับปริมาณวัตถุดิบที่มีเป็นหลัก 

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิท ิภาพการผลิตและการขาย 

• ลดต้นทุนการผลิตข้าว ด้วยการผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง เหลือไว้ขาย 

“วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด” มีผู้น าและสมาชิกที่ท ากิจกรรมกลุ่มในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ของกลุ่มมี 3 ข้อด้วยกัน (1) เพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ราคา
ประหยัด ส าหรับใช้ในกลุ่ม และขายให้หมู่บ้านใกล้เคียง (2) เพ่ือลดต้นทุนปุ๋ยให้กับสมาชิกใน
ชุมชน และ (3) เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดิน และสุขภาพของคนในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 

• ผู้น าใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ผู้น าใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ทั้งด้านอาชีพ และการดูแลชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายปลูกจิตส านึกเป็น
ประจ าทุกวันช่วงเช้าในเวลา 6.00 น. อีกทั้งยังได้นัดประชุมหมู่บ้านทุกวันศุกร์ช่วงเย็น โดยไม่
รวมการนัดประชุมในวาระที่มีเรื่องส าคัญอ่ืนๆ 

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

• N/A 
 

6.6 ชุมชนบ้านบัว จังหวัดพะเยา 

 รูปแบบและกระบวนการรวมกลุ่ม 6.6.1

ชุมชนบ้านบัว จังหวัดพะเยา เริ่มจากรากฐานการรวมตัวเพ่ือแก้ปัญหาสังคม โดยเฉพาะด้าน
สุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงไปยังวิถีการท าอาชีพเกษตรของคนในชุมชน ต่อมาได้รับการส่งเสริมให้
เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นอีกหนึ่งรากฐานส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนากลุ่มย่อยเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด กลุ่มสานเข่ง, กลุ่มสานสุ่มไก่, กลุ่ม
โฮมสเตย์ เป็นต้น 

ส านักงานพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามารากฐานการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่การ
พัฒนาผู้น า แผนชุมชน และกิจกรรมลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ ต่อมาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามายกระดับกระบวนการกลุ่ม ผ่านโครงการชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ทาง ธ.ก.ส. มีนโยบายสนับสนุนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนรอง
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หลายหน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดพะเยา อบจ. ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด และ ททท. เป็นต้น  

กลุ่มที่มีพัฒนาการรุดหน้ามากที่สุดในพ้ืนที่ คือ กลุ่มข้าวอินทรีย์ ซึ่ งเริ่มจากการรวมกลุ่มข้าว
อินทรีย์ และยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด 
ตามล าดับ 

 
รูปที่ 6.50 รูปแบบการรวมกลุ่มในชุมชนบ้านบัว จังหวัดพะเยา 

 

กระบวนการรวมกลุ่มในชุมชนบ้านบัว จังหวัดพะเยา มี 3 ระยะ ได้แก่ (1) ช่วงปี 2532-2549 
เตรียมความพร้อมก่อนตั้งกลุ่ม (2) ช่วงปี 2548-2554 ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม และ (3) ช่วงปี 2555-ปัจจุบัน 
ยกระดับสู่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด 

 ระยะที่ 1 : 2532-2549 เตรียมความพร้อมก่อนตั้งกลุ่ม 

บ้านบัวมีพ้ืนที่ทั้งหมดรวม 3,000 ไร่ แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัยและป่าไผ่รวก อย่างละ 500 
ไร่ เป็นที่นาและสวน ราว 2,000 ไร่ เป็นหมู่บ้านที่มีชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานมาแล้วกว่า 200 
ปี ในปัจจุบันมีประชากรอยู่ 215 ครัวเรือน จ านวน 763 คน มีผู้ท าเกษตรกรรม 180 ครัวเรือน 
จากทั้งหมด 215 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ท านาเป็นอาชีพหลัก และมีรายได้เสริมจากการจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากไผ่ เช่น สุ่มไก่ เป็นต้น  

ในปี พ.ศ. 2532 เกิดเหตุมีคนในชุมชนบ้านบัวป่วยและมีความจ าเป็นต้องการเลือด 
ผู้ใหญ่บ้านจึงได้ส่งตัวแทนชาวบ้านไปช่วยให้เลือดกว่า 10 คน แต่ในทั้งหมดที่ไปพบว่ามีผู้ที่
สามารถให้เลือดได้เพียงคนเดียว นอกนั้นผลตรวจเลือดพบว่ามีสารพิษตกค้าง จากจุดนี้ท าให้
คนในหมู่บ้านเริ่มตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีท านา หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้าน
ได้ประสานกับทางอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านให้ช่วยเข้ามาตรวจเลือดคนในหมู่บ้านทั้งหมด 
ผลที่พบคือ มีชาวบ้านเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ที่ค่าเลือดปกติ แต่อีกร้อยละ 90 นั้น พบว่า
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เลือดมีสารพิษปนเปื้อน สิ่งนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ชุมชนต้องมาทบทวนตัวเองโดยการ
น าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าสู่การประชุมระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้ ผู้เฒ่าในหมู่บ้านได้ให้ข้อคิดว่า
การท านาแบบในอดีตไม่ต้องใช้สารเคมี คนในชุมชนสุขภาพดีอายุยืน ไม่ต้องไปโรงพยาบาล
เหมือนคนสมัยนี้ ชาวบ้านจึงฉุกคิดและน าไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการลด ละ เลิก การใช้
สารเคมี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการท านาโดยเลิกใช้สารเคมีและมาเริ่มท านา
อินทรีย์แทน หัวใจส าคัญของการเปลี่ยนวิถีการท านาแบบใช้ปุ๋ยเคมี คือ การสร้างความรู้แก่
สมาชิกในชุมชน การเดินทางไปดูงานยังพ้ืนที่อ่ืนๆ เป็นจุดเริ่มต้นของการหาความรู้ในเรื่องนี้ 
ตามมาด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 

นอกจากปัญหาสุขภาพและการใช้สารเคมี ในปี พ.ศ. 2539 ชาวบ้านบัวได้รวมใจกัน
น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยในระดับครัวเรือนได้
รณรงค์ให้ปลูกพืชพักสวนครัวรั้วกินได้ ปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์ที่สามารถรับประทานได้ ซึ่งการ
ด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นความต้องการของคนในชุมชนและตรงกับหลักการระเบิดจากข้าง
ใน ขณะเดียวกันยังเน้นการใช้หลักวิชาการเข้ามาช่วย  

พระภิกษุในชุมชนบ้านบัวมีบทบาทในการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเมื่อมีการเทศน์จะ
สอนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง การท ากิจกรรมลดรายจ่าย ซึ่ งบ้านบัวใช้วัดเป็นศูนย์กลาง
หมู่บ้านและใช้เป็นที่ประชุม นอกจากนี้ มีการจัดโครงการให้เยาวชนรู้จักการท านา เพ่ือปลูกฝัง
ให้เยาวชนทราบถึงวิถีชีวิตเกษตรกรรมของบรรพบุรุษ และไม่หลงอยู่ในกระแสบริโภคนิยม 

พ่อหลวงบาลอยู่ในทีมผู้น าชุมชนก่อนที่มาได้ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ดั งนั้น จึงเป็นที่
เคารพและไว้เนื้อเชื่อใจของคนในหมู่บ้าน ปี 2548 พ่อหลวงบาลได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
จึงเข้ามาพัฒนาชุมชนอย่างเต็มตัว โดยได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ SMART LEADER ของ
กรมการพัฒนาชุมชน ท าให้เข้าใจวิธีพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนกลุ่มและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก 

พ่อหลวงบาลและผู้น าชุมชนต่างเห็นพ้องกันว่าการจะแก้ปัญหาของหมู่บ้านนั้นท าคน
เดียวไม่ได้ ต้องใช้กระบวนการกลุ่มและกลุ่มแกนน าจึงจะมีพลังพอที่จะแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น 
จึงหารือกันและร่วมกันก าหนดโครงสร้างผู้น าชุมชนขึ้น โดยเชื่อมโยงใน 2 มิติ คือ แนวตั้งและ
แนวราบ กล่าวคือ ในแนวตั้งเป็นการเชื่อมโยงการท างานของผู้น าหมู่บ้าน ผู้แทนคุ้ม และ
สมาชิกคุ้ม ส่วนในแนวนอนเป็นการเชื่อมโยงการท างานกับกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน โดยสรุป คณะ
ผู้น าหมู่บ้านเป็นกลุ่มหัวไวใจสู้  พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาเป็นอย่างดี ซึ่งรวบรวม
ผู้แทนได้ 55 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน 30 คน (2) กลุ่ม
ปราชญ์ชาวบ้าน 15 คน และ (3) กลุ่มหัวหน้าคุ้ม 10 คน ทั้งนี้ พ่อหลวงบาลจะพูดคุยท าความ
เข้าใจระหว่างกัน และมอบหมาย กระจายงานและความรับผิดชอบไปยังกลุ่มคนดังกล่าว 
เพ่ือให้ช่วยด าเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้สิ่งส าคัญที่ใช้ในการจูงใจให้ร่วมกันท างานคือการพูดคุย
เพ่ือให้เกิดความเช้าใจในสิ่งที่จะท า และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในชุมชน 

การด าเนินกิจกรรมหมู่บ้านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย แม้ว่าคนใน
หมู่บ้านจะมีความแต่กต่างในการประกอบอาชีพกันอยู่บ้าง พ่อหลวงบาลจะบริหารจัดการ
หมู่บ้านโดยจัดความสามารถคนให้เหมาะสมกับงาน โดยได้ตั้งวิสัยทัศน์ เป้าหมายร่วมกันเอาไว้
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อย่างชัดเจน คือ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เพื่อท าให้ชาวบ้านบัวมีสุขภาพที่ดีข้ึน โดยบ้านบัว
ไม่ได้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เพราะชาวบ้านมีอาชีพเสริมในการท าผลิตภัณฑ์จักสาน
จากไผ่รวก  

การจูงใจให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกร่วมในการด าเนินงานนั้น พ่อหลวงบาลเน้นให้
ลูกบ้านได้เข้าใจถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาหากยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติ
ด้านสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี เครื่องมือส าคัญในการสร้างความเข้าใจและ
จูงใจ คือ การใช้เวทีประชาคม ทั้งในระดับคุ้มและระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดการพูดคุย รับรู้และ
แสวงหาทางออกของปัญหาร่วมกัน รวมถึงการก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาใช้ร่วมกัน เป็นประจ าทุก
เดือน ทั้งนี้กฎระเบียบอาจแก้ไขได้หากท าให้เกิดการกระทบกระทั่งกันมากเกินไป แต่จะแก้ไข
ผ่านเวทีประชาคม ซึ่งโดยปกติจะมีผู้เข้าร่วมกว่าร้อยละ 70-80 

นอกจากนี้ ผู้น าชุมชนได้กระตุ้นให้การมีกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือ
ท าให้ชาวบ้านมีจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกันในประโยชน์สาธารณะ เช่น (1) การจัดการขยะ โดย
การท าโครงการผ้าป่าขยะ ให้ชาวบ้านน าขยะมาขาย ต่อมาชาวบ้านรู้ว่าขยะมีราคา แต่ละบ้าน
ก็เก็บและจัดแยกขยะเพ่ือขาย ช่วยให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ (2) การให้ อสม. ตรวจสุขลักษณะ
ของแต่ละพ้ืนที่ โดยแลกพ้ืนที่กันตรวจสอบ จากนั้นน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ 
อสม. แต่ละคนรับผิดชอบ (3) ชาวบ้านราวร้อยละ 30 ไม่ปฏิบัติตามมติประชาคมหมู่บ้านเรื่อง
โครงการงดดื่มสุราในงานศพ ชุมชนมีมาตรการแก้ไขโดยชาวบ้านกลุ่มใหญ่ไม่ไปร่วมในงานศพ 
ท าให้ชาวบ้านกลุ่มน้อยต้องยอมปฏิบัติตามในที่สุด  

 ระยะที่ 2 : 2550-2554 ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม 

การท าข้าวอินทรีย์ ได้เริ่มจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านเพียง 15 ราย ที่สมัครใจ
กันเอง โดยมีเนื้อที่นารวมกัน 50 ไร่ เริ่มต้นเกิดจากการจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่ง
ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพ่ือที่จะได้รับใบรับรองข้าวอินทรีย์จากส านักงาน
เกษตรจังหวัด และท าหน้าที่ผลผลิตในราคาท่ีสูงกว่าท้องตลาดเพื่อน ามาสีและส่งขาย 

วิสากิจชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกทุกแปลง โดยสมาชิกทุกคนต้องเข้ารับการ
อบรมและรับหนังสือคู่มือบันทึกข้อมูล รวมถึงมีคณะกรรมการตรวจแปลง ท าการตรวจสอบอยู่
เป็นประจ าตามวงรอบ โดยจะบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการจัดการดิน ข้อมูลการปลูกข้าว 
ข้อมูลการดูแล ใส่ปุ๋ย ข้อมูลการเก็บเกี่ยว เป็นต้น เพ่ือให้กระบวนการผลิตเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อาทิ กรมส่งเสริม
การเกษตร ได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการปรับปรุงดิน การปรับปรุงพันธุ์ข้าว เป็นต้น จน
ชุมชนสามารถผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ได้ดีขึ้น ท าให้ข้าวหอมมะลิของกลุ่มขายได้ราคาดี 
เนื่องจากเป็น 1 ใน 23 จังหวัดที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งได้ราคาที่ดีกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไป 

การแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาหมู่บ้านเป็นรากฐาน
ส าคัญอีกประการหนึ่งของชุมชนบ้านบัว ผู้น าชุมชนมีพัฒนาความรู้ตนเองอยู่เสมอ ทั้งการ
ออกไปบรรยายให้ความรู้และหาความรู้ใหม่ ในขณะเดียวกัน ได้มีการสนับสนุนให้ลูกบ้านได้ไป
ศึกษาอบรมโดยพิจารรนาจากความถนัดและความเหมาะสม โดยจะมีเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้ไปอบรม
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นั้นต้องมีความจริงจังในการใฝ่หาความรู้และน าความรู้ชุดที่ได้กลับมาขยายต่อไปยังคนในชุมชน
อีก 2 เท่า และขยายต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพ่ือให้ทุกคนมีความรู้และสามารถมาช่วยกันพัฒนาต่อ
ยอดงานต่างๆ ของกลุ่มได้ 

พ่อหลวงบาลได้เชื่อมประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
มายกระดับการผลิตของกลุ่ม อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สนับสนุนงบประมาณ 
จ านวน 200,000 บาท เพ่ือมาพัฒนาเครื่องสีข้าวกล้อง จังหวัดสนับสนุนเครื่องคัดแยกมาข้าว
งบประมาณกว่า 1.6 ล้านบาท และได้รับงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด จ านวน 200,000 
บาท เพื่อปรับหัวสีข้าว เป็นต้น 

พ่อหลวงบาลสามารถใช้ช่องทางการสนับสนุนได้อย่างถูกต้องเพราะได้เข้าร่วมอบรม
ในโครงการ SMART LEADER ของกรมการพัฒนาชุมชน และเข้าใจบทบาทภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน นอกจากจะได้รับการสนับสนุนในกลุ่มข้าวอินทรีย์แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนในด้าน
อ่ืนๆ อาทิ  

 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้ช่วยพัฒนาด้านการสานสุ่มไก่  
 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ช่วยด้านการใช้วิถีชีวิตและการพัฒนาแพ็คเกจ

ผลิตภัณฑ์  
 ส านักงานเกษตรจังหวัด ประมง และปศุสัตว์ เพ่ือเสริมความรู้ให้แก่ชาวบ้าน

ด้านการเกษตร  
 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดให้ความรู้ด้านการตลาด  

ในปี พ.ศ. 2552 ธ.ก.ส. และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพะเยาได้ส่งบ้านบัวเข้า
ประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจาก กปร. และต่อมาในปี 
พ.ศ. 2554 ชุมชนบ้านบัวได้รับรางวัลการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และรางวัลอ่ืนๆ 
อีกมากมาย 

ระยะต่อมา มีหน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมเป็นจ านวนมาก พ่อหลวงบาลจึงได้แบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้แก่บุคคลอ่ืน และมีการมอบหมายผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบของหน้าที่หลัก ทั้งนี้
กลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านจะมีประธานและคณะกรรมการที่ไม่ซ้ ากัน 

พ่อหลวงบาลได้ให้ข้อสังเกตว่า การด าเนินงานของชุมชนบ้านบัวในระยะแรกจะเป็นไป
ในรูปแบบช่วยเหลือตัวเอง เมื่อสามารถเดินได้และอยู่รอดด้วยตนเอง จะมีหน่วยงานภาครัฐเข้า
มาให้การสนับสนุนเป็นจ านวนมาก เทียบได้กับทีมฟุตบอล หากเล่นดีมีผลงาน จะได้รับ
สปอนเซอร์เป็นจ านวนมาก  

 ระยะที่ 3 : 2555-ปัจจุบัน ยกระดับสู่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ้านดอกบัว จ ากัด 

ตั้งแต่ ปี 2555 เป็นต้นมา ชุมชนได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรปฏิรูป
ที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด ได้ผลิตข้าวอินทรีย์ออกจ าหน่ายไปทั่วประเทศ โดยใช้ชื่อ “ข้าวอินทรีย์
บ้านดอกบัว” มีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิขาว ,จมูกข้าว,ข้วกล้องหอม
มะลิ,ข้าวลืมผัว,ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และข้าวไรซ์เบอรรี่ ส่งออกจ าหน่ายไปทั่วประเทศ ในปัจจุบัน 
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สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด มีสมาชิกทั้งหมด 169 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่
กว่า 1,000 ไร่ และมีเงินกว่า 2,700,000 บาท 

พ่อหลวงบาลได้ให้ข้อสังเกตว่า การยกระดับเป็นสหกรณ์นอกจากจะส่งผลดีต่อการ
ขยายตลาดและเพ่ิมความน่าเชื่อถือแล้ว ยังเพ่ิมโอกาสในการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ มากขึ้น อาทิ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสามารถสนับสนุนโรงสีงบประมาณ 4 ล้านบาทได้ 
เมื่อจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ซึ่งมีก าลังการผลิตและปริมาณการขายที่สูงกว่าวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ 
การรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นของจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของสหกรณ์ โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐเข้าไปท าหน้าที่ในการวางระบบ อีกท้ังมีปัจจัยเกื้อหนุนด้านชาติพันธุ์ในการเป็นคนเมือง 
ไทยลื้อเช่นเดียวกัน หรือความเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 

ชุมชนบ้านบัวเป็นตัวแบบ หรือ ตัวอย่างการพัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยา ผู้ ว่า
ราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานเกษตร
จังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ต่างมุ่งพัฒนาชุมชนบ้านบัวให้เป็นพ้ืนที่ตัวอย่าง ดังนั้น 
งบประมาณและการสนับสนุนความรู้จึงมีไปที่ชุมชนบ้านบัวอย่างต่อเนื่อง 

ต่อมา สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด ได้น าข้าวอินทรีย์ของกลุ่มมา
ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป ซึ่งทาง พช. ได้มีการส่งเสริมในเรื่องการยกระดับมาตรฐานสินค้า 
เพ่ือให้ง่ายต่อการขาย รวมถึงเชื่อมโยงกับทางพาณิชย์จังหวัดเพ่ือช่วยในเรื่องช่องทางในการ
ขายสินค้า นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด เพ่ือดูเรื่องมาตรฐาน เป็นต้น 
ทั้งนี้กระบวนการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกลไกของคณะกรรมการที่มีอยู่ 

อย่างไรก็ตาม ในระยะแรก สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด พบ
ปัญหาในด้านการตลาด กล่าวคือ สินค้าข้าวที่เป็นสินค้าออร์แกนิคซึ่งมีราคาขายที่สูง ราว 60 
บาทต่อกิโลกรัม ท าให้สินค้าขายได้ไม่หมดตามความสามารถที่ผลิตได้ราว 30 -40 ตันข้าวสาร 
พช. จึงประสานให้เข้าสู่โครงการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจังหวัดพะเยา เพ่ือ
ช่วยให้ข้าวของบ้านบัวขายได้ในราคาดีและสามารถขายได้มากขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยพะเยา
และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานได้เข้ามาท าข้อตกลงรับซื้อข้าวในปริมาณมาก  

พ่อหลวงบาลพยายามติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายตลาดให้
กว้างขวางขึ้น ในปัจจุบัน บ้านบัวสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ได้ราว 500 ตันต่อปี ขายอยู่ที่
กิโลกรัมละ 55 – 60 บาท และได้ท าสัญญาซื้อขายข้าวกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และข้าวธรรม 
รวมกันกว่า 100 ตันต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2559 มีข้าวที่สีอยู่ประมาณ 110 ตัน  

นอกจากนี้ กลุ่มได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น กล่องข้าวมงคล 9 
ประการ ที่น าข้าว 9 ชนิด บรรจุในกล่อง พร้อมทั้งมีการปลุกเสกข้าวร่วมด้วย ซึ่งขายได้ในราคา
สูง คือ 199 บาท     

ในปัจจุบัน คนในชุมชนบ้านบัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในมิติของหนี้สิน พบว่า หนี้
ของชาวบ้านบัวเป็นหนี้ที่ดี การช าระหนี้คืนกองทุนหมู่บ้านไม่ประสบปัญหา ทั้งนี้เงินในกองทุน
หมู่บ้านของชุนชนบ้านบัวมีอยู่ 3,000,000 บาท โดยจะคิดดอบเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 6 เมื่อมีก าไร
ส่วนต่างจะน าเงินมาปันผลให้แก่สมาชิก รวมถึงการจัดสรรท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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กิจกรรมต้านยาเสพย์ติด เป็นต้น และกรรมการจะได้ค่าตอบแทนร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ 
ขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากจะได้อยู่ที่ ร้อยละ 4 

 
รูปที่ 6.51 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 1 :2532-2549 

 
รูปที่ 6.52 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 2 : 2548-2554 
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รูปที่ 6.53 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 3 : 2555-ปัจจุบัน 

 

 จุดส าคัญท่ีพบจากการรวมกลุ่ม 6.6.2

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมเพื่อการรวมกลุ่ม 

• “ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน” เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม 

ชุมชนบ้านบัวเริ่มจากรากฐานการรวมตัวเพ่ือแก้ปัญหาสังคม ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน 
ที่ 90% มีสารพิษตกค้างในเลือด เหตุการณ์นั้นท าให้ชุมชนตระหนักถึงความรุนแรงของ
ปัญหา และใช้กระบวนการประชาคมเพ่ือคิดหาสาเหตุของแต่ละเรื่องเพ่ือให้เกิดการระเบิด
จากข้างใน โดยชุมชนตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนในชุมชนต้องดี
ขึ้น โดยมีแนวคิดท่ีไม่ใช้สารเคมี ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก  

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิท ิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น รรม 

• มีเวทีประชาคมเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเข้าใจและให้ชุมชนร่วมกันวางกติกา 

ใช้ “บวร โมเดล” มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความมีส่วนร่วมในชุมชน ใช้วัดเป็นเวที
ประชาคม โดยมีกฎกติกาชัดเจนในการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับคนในชุมชนอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม ทั้งคนที่ได้รับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ท าให้ทุกคนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้
อย่างเป็นสุข 

มีการสร้างคณะท างานที่จะพัฒนาเป็นแกนน าของหมู่บ้านอยู่ตลอดและมีการกระจาย
คณะท างานไปในชุมชนเพ่ือดูแลชุมชนอย่างทั่วถึง โดยมีการแบ่งโครงสร้างคณะท างาน
ออกเป็น 3  ได้แก่ ด้านปกครอง ด้านปราบปราม และด้านวัฒนธรรม 

PTM 2.2PTM 2.1

ลดต้นทุนการผลิต/เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมราย ด้ / ขยายตลาด

 .ก.ส.

 .ก.ส. ส่งเสริมชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ชวนท า
บัญชีครัวเรือน 

กิจกรรมลดรายจ่าย 
และรวมกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มฯ

กลุ่มข้าวอินทรีย์

วิสาหกิจชุมชน
ข้าวอินทรีย์

ระยะที่ 1 : 2532-2549 

พช. เข้ามาสร้างผู้น า 
ชวนท าแผนชมุชน 
ส่งเสริมหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรจังหวัด

ระยะที่ 3 : 2555-ปัจจุบัน 

สนง. 
ตรวจบัญชี
สหกรณ์ 

พช.

คนในชุมชนเลือดเป็นพิษ
กว่า 90% จึงรวมตัวกัน
แก้ปัญหาสุขภาพ ลด ละ 

เลิกใช้สารเคมีในการเกษตร

สนง. 
พาณิชย์
จังหวัด

มูลนิ ิแม่ ้า
หลวง

ระยะที่ 2 : 2548-2554 

PTM 3

สร้างเครือข่าย/แบรนด์
/ผลิตภัณฑ์ใหม่/นวัตกรรม

สหกรณ์
การเกษตร

ปฏิรูปท่ีดินบ้าน
ดอกบัว จ ากัด

ชาวบ้านร่วมกิจกรรม
ลดรายจ่าย เร่ิมท า
บัญชี ท าแผนชุมชน

คณะผู้น าชุมชนมี 55 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ด้แก่ (1) คณะกรรมการหมู่บ้าน 3  คน 
(2) กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน 15 คน และ (3) กลุ่มหัวหน้าคุ้ม 1  คน

แผนชุมชน เวทีประชาคม กฎข้อบังคับของ
หมู่บ้าน วัดเป็น

ศูนย์กลาง
ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง

กลุ่มโ มสเตย์

กลุ่มสุ่ม ก่

กลุ่มสานเข่ง

เกษตรจังหวัดแนะน า
ให้ขึ้นทะเบียนวสิาหกิจชมุชน 
เพ่ือ ด้ใบรับรองข้าวอินทรีย์ 

พร้อมให้ความรู้มาตรฐานแปลง

เกษตรจังหวัดแนะน าให้
ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 
(เป็น 1 ใน 23 จังหวัด) 

ท าให้ ด้ราคาข้าวดี

พ.ศ. 2552  .ก.ส. และหน่วยงานในจังหวัด ด้ส่ง
บ้านบัวเข้าประกวด และ ด้รับรางวัลชนะเลิศ
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจาก กปร. 

• จังหวัดให้เคร่ืองคัดแยก
ข้าว 1.6 ล้านบาท

• อบจ. ใหเ้คร่ืองสีข้าว
กล้อง 2       บาท

สนง. พาณิชย์
จังหวัดให้โรงสี 

4 ล้านบาท

พช. ประสานให้เข้าสู่
โครงการประชารัฐรัก
สามัคคี ให้ขายข้าว
 ด้มากขึ้น เช่น ม.

พะเยากรมสวัสดิการ
คุ้มครองแรงงาน

MOU ซ้ือขาย
ข้าวกับมูลนิ ิ
แม่ ้าหลวงสนง. ตรวจบัญชี

สหกรณ์ ช่วย
ตรวจสอบบัญชี

จังหวัดพะเยา

อบจ
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ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดล ุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

• พัฒนาไปเป็นล าดับ ตามความพร้อมและศักยภาพของคนในชุมชน 

มีการรวมกลุ่ม รวมใจ ก่อนท าเรื่องข้าว จักสาน และท่องเที่ยว และยกระดับจากกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชนและเป็นสหกรณ์  

มีเป้าหมายและแผนการยกระดับมาตรฐานผลผลิตอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

มีการก าหนดพื้นที่นาข้าวอินทรีย์ 

มีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกที่จะผลิตข้าวอินทรีย์  

มีการปรับแปลงนาของสมาชิกอย่างเป็นระบบตามข้ันตอนดังนี้ (1) ปีที่ 1 เริ่มปรับเปลี่ยนเป็น
นาอินทรีย์ (2) ปีที่ 2 ปรับตามมาตรฐาน GAP (3) ปีที่ 3 เริ่มท านาอินทรีย์ (4) ปีที่ 4 นา
อินทรีย์ 80% (5) ปีที่ 5 นาอนิทรีย์ 100%  

• พัฒนาธุรกิจโฮมเตย์ให้เป็นของชุมชน  

ชุมชนได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ท าให้มีคณะศึกษาดูงานเข้ามาในชุมชน
ปีละกว่า 700-800 คณะ โดยนอกเหนือจากการที่ชุมชนจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนได้ต่อ
ยอดพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวโฮมสเตย์ เพ่ือรองรับคณะศึกษาดูงานได้อย่างครบวงจร เป็นการ
สร้างรายได้เพ่ิมให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง 

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิท ิภาพการผลิตและการขาย 

• สร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิต “ข้าวอินทรีย”์ 

ชุมชนมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด ได้ผลิตข้าว
อินทรีย์ออกจ าหน่ายไปทั่วประเทศ โดยใช้ชื่อ “ข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว” มีผลิตภัณฑ์ข้าว
อินทรีย์ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิขาว จมูกข้าว ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวลืมผัว ข้าวเหนียว
เขี้ยวงู และข้าวไรซ์เบอรรี่ ได้ในราคากิโลกรัมละ 55-60 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาข้าวทั่วไป อีกทั้ง
ยังขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปส่งออกจ าหน่ายไปทั่วประเทศ  

กลุ่มได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเพื่อเพ่ิมมูลค่า เช่น กล่องข้าวมงคล 9 ประการ ที่น าข้าว 9 
ชนิด บรรจุในกล่อง พร้อมทั้งมีการปลุกเสกข้าวร่วมด้วย ซึ่งขายได้ในราคาสูง คือ 199 บาท     

ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 

• ผู้น าใช้กระบวนการชุมชนที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง 

มีกิจกรรมในชุมชนอย่างสม่ าแสมอและต่อเนื่อง เช่น การตรวจเลือดของคนในชุมชนทุกเดือน 
ตรวจสุขลักษณะของทุกบ้านในชุมชน รวมทั้งมีการประชุมหมู่บ้านทุกเดือนโดยหัวหน้าคุ้ม
และสมาชิกเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรยีง 

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

• มีการใช้ความรู้ใหม่มาเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ผู้น าแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่คนในชุมชน 
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มีการสร้างและพัฒนากลุ่มแกนน าให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาของชุมชน  

ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

• มีการบริหารจัดการการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  

ชุมชนรู้ความต้องการของตนเองและรู้ว่าหน่วยงานใดจะสนับสนุนในเรื่องใดได้ พร้อมทั้ง
จัดล าดับและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาของชุมชนในแต่ละขั้น 

 

6.7 ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม 

 รูปแบบและกระบวนการรวมกลุ่ม 6.7.1

กลุ่มผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ต าบลบางพรหม มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของ “กลุ่มอาชีพ” ซึ่งมี
ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุนรองหลายหน่วยงาน ได้แก่ 
ส านักพัฒนาชุมชนจังหวัด,  ททท. ส านักงานสมุทรสงคราม, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   

ผู้ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่ม คือ ครูสมทรง แสงตะวัน ผู้น าชุมชนบ้านบางพลับ และผู้น าเกษตร 3-4 คนที่
จับเข่าหารือเกี่ยวกับปัญหาที่คนในพ้ืนที่ประสบร่วมกันจากการถูกกดราคาผลผลิต ต่อมา ได้จัดตั้ง “กลุ่ม
ผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ต าบลบางพรหม” โดยสมาชิกเริ่มต้น รวม 57 ราย มีพื้นที่ปลูกส้มโอ กว่า 300 ไร่ 
โดยทางกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต สร้างราคาที่ยุติธรรม และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
รูปที่ 6.54 รูปแบบการรวมกลุ่มในชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

กระบวนการรวมกลุ่มในชุมชนบ้านบางพลับ มี 2 ระยะ ได้แก่ (1) ช่วงปี 2514-2523 เตรียมความ
พร้อมก่อนตั้งกลุ่ม และ (2) ช่วงปี 2524-ปัจจุบัน ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม  
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 ระยะที่ 1 : 2514 – 2523 เตรียมความพร้อมก่อนตั้งกลุ่ม 

ในอดีตเกษตรกรในชุมชนบ้านบางพลับต้องเผชิญปัญหาการถูกกดราคาสินค้าจาก
พ่อค้าคนกลางเพราะมีการผูกขาด ซึ่งท าให้เกิดความเจ็บช้ าน้ าใจที่ไม่สามารถตั้งราคาสินค้าได้
เอง นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องการหวงองค์ความรู้ทางการเกษตร ไม่เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนทราบ ซึ่ง
ยังเป็นการท าเกษตรที่ใช้สารเคมี ท าให้ผลผลิตที่ออกมาขาดคุณภาพ 

ครูสมทรง แสงตะวัน ผู้น าชุมชนบ้านบางพลับ ได้ริเริ่มพูดถึงการรวมกลุ่มในขณะที่มี
การประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียน เพ่ือแนะน าถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งนี้ เพราะเห็นว่าการรวมกลุ่มจะช่วยให้ได้องค์ความรู้และสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เผชิญอยู่ โดยเฉพาะการเสียเปรียบพ่อค้าคนกลาง  

หลังจากได้ใช้เวลากว่า 6 ปี ในการชักชวนคนในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่ม แต่ไม่
ประสบผลส าเร็จมากนัก ครูสมทรงจึงคิดที่จะเริ่มลงมือท าให้ชุมชนเห็นเป็นตัวอย่างก่อนว่าการ
ท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีและการรวมลุ่มนั้นจะเป็นประโยชน์กับชุมชน ดังนั้น ในปี พ.ศ. 
2520 ครูสมทรง เริ่มซื้อที่ดิน รวม 7 ไร่ เพ่ือเริ่มท าการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี โดยเริ่มจากการ
ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนถิ่นของจ.สมุทรสงคราม จ านวน 300 ต้น แต่เกษตรกร
ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในขณะนั้นไม่นิยมปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่เพราะมีอัตราให้ผลผลิตต่อปีต่ าเพียง
ต้นละประมาณ 25 ลูก ย่างไรก็ตาม นายสมทรง เห็นว่าส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่นั้นจะมีจุดเด่นเรื่อง
ของรสชาติ และความสามารถในการทนทานต่อโรค และท าการปลูกเป็นตัวอย่างให้คนใน
ชุมชนได้เห็น 

ครูสมทรงได้ศึกษาหาความรู้และน ามาทดลองเพ่ือให้ส้มโอออกดอกดี ซึ่งจากการหา
ความรู้ ทดลอง และสังเกตพบว่าหากต้องการให้ส้มโอออกดอกจะต้องไม่รดน้ าโดยการปิดน้ า
ไม่ให้เข้าร่องสวนเมื่อส้มโอเกิดความเฉาจึงเริ่มรดน้ าเพ่ือให้เกิดใบอ่อนซึ่งจะท าให้หลังจากนั้น
อีก 8 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อทดลองเป็นที่เรียบร้อยจึงเห็นว่าสามารถท าให้ส้มโอออก
ผลผลิตได้ตามต้องการ จากนั้น มีการพัฒนารสชาติส้มโอให้มีความหวานโดยใช้ขี้แดดนาเกลือ
ซึ่งมีท่ีมาจากในอดีตบิดาของครูสมทรงเคยน าเกลือด าที่ไม่สามารถรับประทานได้มาใส่ในสวนที่
ปลูกมะพร้าวและส้มโอ โดยบอกว่าจะท าให้ผลผลิตสูงและมีรสชาติดี นอกจากนั้นครูสมทรงได้
ทดลองในการน าขี้แดดนาเกลือซึ่งเป็นเกลือที่เกิดจากซากแพลงตอนของสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่
ตายแล้วและตกผลึกเป็นแผ่นเขียวมาใช้ในสวนซึ่งเป็นดินกร่อย ท าให้ผลไม้มีรสชาติหวาน  

เมื่อประสบความส าเร็จในการทดลองได้เป็นคนแรก ครูสมทรงจึงคิดต่อว่าควรจะท าให้
ผลผลิตออกมาในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลตรุษจีน สารทจีน สงกรานต์และปีใหม่ หาก
สามารถให้ผลผลิตออกมาได้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้จะท าให้เกษตรกรสามารถตั้งราคาผลผลิต
เองได้ เพราะมีความต้องการซื้อในปริมาณมาก เมื่อคิดและลงมือท าจนประสบผลส าเร็จ 
สามารถช าระหนี้สินหมดในเวลา 2 ปี ท าให้ชาวบ้านรายอ่ืนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง และ
เริ่มสนใจที่จะหันมาปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ตามวิธีการของครูสมทราง 

 ระยะที่ 2 : 2524-ปัจจุบัน ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม 

ผลจากความส าเร็จในการท าการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมมีของครูสมทรงท าให้
ชาวบ้านหันมาสนใจและเข้ามาสอบถามและขอซื้อกิ่งพันธุ์ส้มโอจากครูสมทรงไปปลูกซึ่งท าให้
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เป็นจุดเริ่มต้นที่นายสมทรงได้ชักชวนให้ชาวบ้านมารวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือจะได้ส่งเสริมอบรมให้
ความรู้ จึงเกิดการรวมกลุ่มกันได้เป็นกลุ่มแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม  

กลุ่มผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ต าบลบางพรหม มีเป้าหมายพ้ืนฐานเพ่ือจะท าให้เกิด
ความสามัคคีขึ้นในชุมชน โดยเมื่อรวมกลุ่มแล้วจะต้องมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน สมาชิก
ต้องยอมรับในกฎกติกาที่ตั้งเอาไว้ และมีการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยเริ่มแรก
ของการรวมกลุ่มเกิดจากคนที่มีใจและประกอบอาชีพเหมือนกัน เริ่มจากเพียงคน 3 -4 คน ที่
ปลูกส้มโอและที่มีปัญหาการถูกกดราคาผลผลิตเช่นกัน จึงได้มาพูดคุยปรึกษาหารือเพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาโดยสามารถตั้งราคาขายได้เอง ในปี พ.ศ. 2524 ตั้งกลุ่มได้ส าเร็จและใช้ชื่อว่า 
“กลุ่มผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ต าบลบางพรหม” มีการเก็บค่าสมาชิกแรกเข้ารายละ 100 
บาท มีสมาชิกเริ่มต้น รวม 57 ราย มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอ กว่า 300 ไร่ โดยมีจุดเน้น 3 ประการ คือ 
“คุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน์” เป็นเงื่อนไขให้สมาชิกที่จะเข้าร่วมต้องยอมรับ โดย
จุดเน้นเรื่องคุณภาพนั้น คือ ความสามารถในการเก็บเกี่ยวเมื่อเวลาครบ 8 เดือน จุดเน้นเรื่อง
คุณธรรม คือ การประกันได้ว่าผลผลิตมีคุณภาพ หากผู้ซื้อไม่สามารถทานส้มโอที่ซื้อไปได้
จะต้องรับคืน มีการบอกที่มาที่ไปของส้มโอในแต่ละสวน และจะต้องไม่ใช้สารเคมี แต่ให้ใช้ปุ๋ย
คอก ปุ๋ยหมัก และข้ีแดดนาเกลือ เพราะมีธาตุโพแทสเซียมสูง 

เมื่อเกิดการรวมกลุ่มขึ้นท าให้มีการน าผลผลิตมารวมกันขาย โดยครูสมทรงเป็นตัวแทน
กลุ่มไปติดต่อพ่อค้ามารับซื้อผลผลิต ซึ่งด้วยคุณภาพของส้มโอที่ดีท าให้มีการสั่งซื้อเข้ามาใน
ปริมาณกว่า 10 ตันต่อครั้งเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศ และกลุ่มมีการพูดคุยเพ่ือก าหนดราคา
ขายร่วมกันคือ ที่ราคากิโลกรัมละ 80 บาท ทั้งนี้ เคยมีผู้ให้ราคาซื้อสูงกว่าราคาที่ตั้งเอาไว้ถึง 3 
เท่า เพื่อน าไปขายให้ต่างประเทศ แต่กลุ่มได้ประชุมกันและสรุปว่าจะไม่ขายแม้จะได้ราคาดีกว่า
เพราะต้องการให้คนไทยได้บริโภค  

กลุ่มผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ต าบลบางพรหม มีการก าหนดกติการในการด าเนินงาน
ไว้อย่างชัดเจน และหากมีผู้ต้องการสมัครเข้ามาร่วมกลุ่ม สมาชิกเดิมจะต้องให้การยอมรับเพ่ือ
ป้องกันปัญหาเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งทางกลุ่มมีรายได้รวมกว่า 10 ล้านบาทต่อปี  
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ในกลุ่มที่เกิดขึ้นจะด าเนินในลักษณะของสัญญาใจ ไม่มีการน าเงินมารวมไว้
เป็นกองกลาง ไม่มีกองทุน แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องรวมเงินกันสมาชิกจะให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ส าหรับการบริหารจัดการของสมาชิกจะแยกกันจัดการแต่หากสมาชิกเกิดความ
เดือดร้อนขึ้นจะมีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่เป็นกลไกช่วยเหลือได้ โดยมีสมาชิกรวมกว่า 100 คน 
นอกจากนี้ การบริหารจัดการกลุ่มในปัจจุบันจะเปิดกว้างในเรื่องการขายผลผลิตทางการเกษตร
ที่สมาชิกสามารถจัดการได้เอง โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมีการประชุมเพ่ือถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหา เป็นประจ าทุกวันจันทร์สิ้นเดือน เวลาประมาณ 18.00 
น. นอกจากนี้ จะมีเรียกประชุมด่วนในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น ในปี พ.ศ. 2559 เกิดปัญหา
แมลงวันทองระบาด ได้มีการเรียกประชุมกลุ่มเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งได้ประสานให้ทาง
ส านักเกษตรเข้ามาช่วยเหลือ 

หน่วยงานภาครัฐเริ่มเข้ามาให้การสนับสนุนตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา 
โดยเริ่มจากส านักงานเกษตรจังหวัด เนื่องจากกลุ่มได้ขอสนับสนุนด้านองค์ความรู้ โดยเฉพาะ
การยกระดับคุณภาพของผลผลิต ตามมาด้วยพัฒนาชุมชนที่ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้เกิด
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มูลค่าเพ่ิม รวมถึงต่อยอดเพ่ือให้เป็นสินค้าโอทอป ขณะที่  ททท. ได้ส่งเสริมให้เป็นชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงการเกษตร และมีการส่งประกวดและได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวไทย 
(Thailand Tourism Awards) ซึ่งได้รับรางวัลในระดับยอดเยี่ยมติดต่อกันมาถึง 5 สมัย ท าให้
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่มาแล้วถึง 7 ปี  ทั้งนี้ การช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ ส่วน
ใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ พาไปศึกษาอบรม และจะมาเยี่ยมเยือนบ้าง โดยทางพัฒนา
ชุมชนเคยเข้ามาสนับสนุนเรื่องบรรจุภัณฑ์ การสร้างเรื่องราวของสินค้า เพ่ือท าให้เพ่ิมราคาขาย 
แตค่รสูมทรงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นเนื่องจากสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพดีและสามารถขายได้ราคา
ตามที่ต้องการอยู่แล้ว และจากการที่เคยไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นจึงคิดว่าหากต้องการบริโภค
สินค้าต้องมาซ้ือถึงสถานท่ีผลิต ซึ่งเป็นการขายเรื่องราวของสินค้า 

ครูสมทรงได้น าส้มโอไปประกวดที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อปี พ.ศ.2540 และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ท าให้ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่มีชื่อเสียงทั่ว
ประเทศ หลังจากนั้นส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับท าวิจัยการใช้ประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือ เป็นเงิน 90,000 บาท ซึ่งได้รับรางวัลวิจัยใน
ระดับดีเด่น เพราะท าให้ทราบว่าขี้แดดนาเกลือมีสารอาหารส าหรับพืชในปริมาณสูง โดยเฉพาะ
โพแทสเซียม นอกจากนั้นยังส่งผลให้ชาวนาเกลือสามารถขายขี้แดดนาเกลือได้ในราคากิโลกรัม
ละ 2 บาท ปัจจุบันกลุ่มนาเกลือสามารถท าเงินได้เงินมากว่า 10 ล้านบาท นอกจากนั้นกลุ่มนา
เกลือยังได้กลายมาเป็นเครือข่ายกับกลุ่มของนายสมทรงและผลวิจัยการท าขี้แดดนาเกลือยัง
ขยายต่อไปยังกลุ่มบ้านแพ้วในการน าขี้แดดนาเกลือไปใส่ ในสวนมะพร้าวน้ าหอมและสวนแก้ว
มังกร 

เมื่อกลุ่มผู้ผลิตส้มโอรวมกันได้อย่างประสบความส าเร็จเป็นกลุ่มแรกของจังหวัด
สมุทรสงครามจึงเป็นตัวอย่างให้เกิดกลุ่มอ่ืนๆ ตามมาอีกกว่า  18 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มต่างๆ เหล่านี้
ต้องการจะมาเข้าร่วมกับกลุ่มของครูสมทรง แต่ด้วยข้อจ ากัดของจ านวนสมาชิกที่จะมีมาก
เกินไปจึงไม่สามารถรวมกลุ่มทั้งหมดได้ ทางครูสมทรงจึงไปเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มต่างๆ เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ในการรวมกลุ่มและการด าเนินงานต่างๆ แทน 
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รูปที่ 6.55 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 1 :2514-2523 

 
รูปที่ 6.56 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 2 : 2524-ปัจจุบัน 
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 จุดส าคัญท่ีพบจากการรวมกลุ่ม 6.7.2

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมเพื่อการรวมกลุ่ม 

•  “ส้มโอถูกกดราคา” เกษตรกรขาดอ านาจต่อรอง 

จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มมาจากการที่ส้มโอถูกกดราคา ผลผลิตเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองที่คุณภาพ
ยังไม่โดดเด่น เกษตรกรไม่สามารถต่อรองราคาได้ มีผู้น าที่ลุกขึ้นมาชักชวนคนที่ท าเกษตรใน
พ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิตและต่อรองราคากับผู้ซื้อได ้

• กลุ่มไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

กลุ่มไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต ดังนั้นกลุ่มจึงมีการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ ในลักษณะกลุ่มสัญญาใจ กลุ่มเครือข่าย 
ที่ไม่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ไม่เกิดความเป็นเจ้าและไม่มีภาระหน้าที่ต่อกัน 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิท ิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น รรม 

• สถานะกลุ่มเป็นเสมือนเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ของชาวสวนส้มโอในพื้นที่ ไม่ได้มีการ
ด าเนินการในรูปแบบกลุ่ม (รวมซื้อ-รวมขาย) 

สมาชิกไม่เห็นความจ าเป็นของการรวมกลุ่ม เพราะสมาชิกสามารถตกลงซื้อขายได้โดยตรงกับ
ผู้ซื้อโดยไม่ต้องอิงกลุ่ม กลุ่มจึงเป็นเสมือนแหล่งความรู้และที่ปรึกษาในกระบวนการผลิตส้ม
โอให้มีคุณภาพ ไม่มีการบริหารจัดการร่วมกันแต่อย่างใด 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดล ุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

• ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

ผู้น าริเริ่ม ทดลอง ลงมือท าเป็นตัวอย่างจนเห็นผลลัพธ์จริง โดยปรับปรุงคุณภาพส้มโอให้มี
เมล็ดน้อยลง มีรสหวานมากขึ้น ปรับการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ รวมถึงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คือ ขี้แดดนาเกลือ มาปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือให้ส้มโอมีรสชาติหวานขึ้น หรือวางแผนการ
ผลิตให้ออกนอกฤดูหรือช่วงเทศกาลเพ่ือให้ได้ราคาสูง โดยใช้เทคนิคการแกล้งดินและแกล้ง
ต้นไม้ (1 เดือนก่อนหน้าไม่รดน้ า) 

• มีการก าหนดหลักการด าเนินการร่วมกัน 

มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันในกลุ่มผู้ผลิตส้มโอว่าจะต้องด าเนินการตามหลัก ดังนี้ (1) 
ผลผลิตต้องมีคุณภาพ ต้องเก็บเกี่ยวอายุ 8 เดือน (2) ผู้ผลิตต้องมีคุณธรรม และ (3) ผู้ผลิต
ต้องไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด 

• ไม่มีความรู้และการเตรียมความพร้อมในการท าธุรกิจท่องเที่ยววิถีชุมชน 

ชุมชนได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ท าให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
ในขณะที่ชุมชนไม่มีแผนในการด าเนินการเกี่ยวกับโฮมสเตย์ของชุมชน ท าให้ต่างคนต่างท า 
ไมม่ีกติกาในการบริหารจัดการโฮมสเตย์ของชุมชน ท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจในกลุ่มและอาจ
ก่อให้เกิดปญัหาในระยะยาวได ้
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ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิท ิภาพการผลิตและการขาย 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

• N/A 
 

6.8 หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรี รรมราช 

 รูปแบบและกระบวนการรวมกลุ่ม 6.8.1

กลุ่มแรกๆ ในหมู่บ้านคีรีวง มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของ “ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ซึ่งมีมูลนิธิ
โกมลคีมทองเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก ส่วนหน่วยงานภาครัฐไม่พบว่ามีบทบาทในการสนับสนุนมากนัก 
ที่เข้ามามากกว่าหน่วยงานอื่นๆ คือ ททท.   

ผู้ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่ม คือ ผู้น าชุมชน 36 คน ที่ผ่านการอบรมโรงเรียนผู้น าของลนิธิโกมลคีมทอง 
ซึ่งในระยะแรกมีสมาชิกที่เข้าร่วมชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ านวน 40 ราย โดยทางกลุ่มมีวัตถุประสงค์ 4 
ด้านด้วยกัน ได้แก่ (1) รณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ (2) ให้ชาวบ้านได้รู้จักการบริหาร
จัดการชุมชน (3) อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไม่ให้เปลี่ยนแปลง และ (4) ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในคีรีวงได้
เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนในหมู่บ้าน 
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รูปที่ 6.57 รูปแบบการรวมกลุ่มในหมู่บ้านคีรีวง 

 

กระบวนการรวมกลุ่มในหมู่บ้านคีรีวง มี 3 ระยะ ได้แก่ (1) ช่วงปี 2523-2530 เตรียมความพร้อม
ก่อนตั้งกลุ่ม (2) ช่วงปี 2531-2550 ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม และ (3) ช่วงปี 2551-ปัจจุบัน กลุ่มดั้งเดิมสลายตัว 
เกิดกลุ่มย่อย 

 ระยะที่ 1 : 2523-2530 เตรียมความพร้อมก่อนตั้งกลุ่ม 

หมู่บ้านคีรีวงสามารถสืบประวัติย้อนไปได้กว่า 300 ปี โดยทหารที่กลับจากสงคราม
เมืองไทรบุรี ได้น าครอบครัวผู้คนกลุ่มหนึ่งล่องเรือมาตามล าคลองท่าดี จนพบท าเลที่เหมาะสม 
มีภูเขา มีป่า มีแม่น้ า 3 สาย จึงก่อตั้งชุมชนและให้ชื่อว่า “บ้านขุนน้ า” วิถีชีวิตของผู้คนในอดีต
พ่ึงพากับการหาของป่า ล่าสัตว์ เก็บไม้ผล บรรทุกเรือล่องไปขายน าเงินมาแลกซื้อข้าวสาร กะปิ 
เกลือ กับผู้คนแถบปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ จนถึงปากนคร ผลไม้ป่าที่มีคุณภาพก็ได้รับการ
คัดเลือกน าเมล็ดมาเพาะปลูกในป่าโดยการแผ้วถาง ปลูกแบบ “สมรม” ผสมผสานทั้งมังคุด 
ทุเรียน ลางสาด หมาก พลู จ าปาดะ ไม้พ้ืนล่างเป็นพืชสมุนไพร ชุมชนก็เริ่มขยายตัว มีการ
สร้างวัด ณ บริเวณเจดีย์เก่า ให้ชื่อว่า วัดคีรีวง 

ชุมชนคีรีวงประสบกับภัยต่าง ๆ มากมาย ทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยจากการเมือง
การปกครอง ดังนี้ 1) ปี พ.ศ. 2505 จังหวัดนครศรีธรรมราชประสบวาตภัย ต่อเนื่องมาจาก

แหลมตะลุมพุก สวนไม้ผล บ้านเรือนเสียหายหมด 2) ช่วงปี พ.ศ. 2506 ผู้คนในคีรีวงถูกเพ่งเล็ง

จากทางการว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมาก 3) ปีพ.ศ. 2518 คีรีวงประสบ
ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่สืบเนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายจากการตัดไม้ท าลายป่า 
จากภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจต่อเนื่องมา ประกอบกับระบบการผลิต
ของชุมชนถูกกดขี่โดยพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งการส่งบุตรหลานไปเรียนต้องใช้เงินมาก ท าให้ต้อง
เสียที่ดินให้กับนายทุน ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2523 ผู้น าชุมชนคีรีวงได้พยายามเสาะแสวงหาวิธีการ
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ช่วยเหลือชาวบ้าน จนได้พบกับแนวทางกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จากการพัฒนาชุมชนจึงได้น ามา
ริเริ่มในคีรีวง เริ่มจากสมาชิก 51 คน ทุนเริ่มต้น 35,000 บาท จนปัจจุบันมีทุนกว่า110 ล้าน
บาท 

ต่อมาชุมชนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง มี
การส่งหมู่บ้านเข้าประกวดซึ่งชนะตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด ภาค และในปีพ.ศ. 2529 ก็ชนะ
ระดับประเทศ ท าให้มีผู้คนมากมายเข้ามาศึกษาดูงาน 

 ระยะที่ 2 : 2531-2550 ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม 

ในปี พ.ศ. 2531 หมู่บ้านคีรีวงประสบเหตุน้ าป่าไหลหลาก น้ าป่าทะลักพร้อมดิน โคลน 
ทราย และไม้ซุงจากเทือกเขาหลวงไหลบ่ามาทับถมท าลายบ้านเรือน วัด โรงเรียน ชีวิตผู้คนล้ม
ตาย เกิดความเสียหายมากมายซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ชีวิตความ
เป็นอยู่ของราษฎร์ได้รับผลกระทบมาก ทางราชการได้แนะน าให้อพยพไปตั้งหมู่บ้านใหม่ในที่ที่
ปลอดภัย แต่ราษฎรไม่ยอมโยกย้ายไปจากถิ่นเดิมของบรรพบุรุษ เพราะมีชีวิตผูกพันจนละทิ้ง
ถิ่นฐานไม่ได้ จวบจนนายปราโมทย์ ไม้กลัด ได้เข้ามาส ารวจข้อมูลและมีความเห็นเช่นเดียวกับ
ชาวบ้าน และได้น าความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรง
พระราชทานเงินมากกว่า 100 ล้านบาท เพ่ือให้น ามาแก้ไขปัญหาในการป้องกันภัยพิบัติทางน้ า
ในระยะยาว 

หลังเกิดวิกฤตในหมู่บ้านมูลนิธิโกมลคีมทองได้เข้ามาช่วยท างานในพ้ืนที่และช่วยชุมชน
คิดว่าถ้าคีรีวงจะอยู่รอดต้องท าอย่างไร ซึ่งจากการท าประชาคมกันในหมู่บ้านพบว่าถ้าจะอยู่
รอดได้ต้องแก้ไขปัญหาและท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาคนเป็นสิ่งส าคัญเป็น
อันดับแรก ชุมชนคีรีวงได้เสนอโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านองค์กรพัฒนาเอกชน 
และสถานทูตออสเตรเลีย จนได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 600,000 บาท  ในปี พ.ศ. 2536 ได้
เปิดโรงเรียนผู้น าเพ่ือพัฒนาผู้น าทางสังคมทั้งผู้น าที่ ได้รับการแต่งตั้ง ผู้น าตามธรรมชาติ และ
เยาวชน มาฝึกอบรม 3 เดือน ฝึกทั้งการพูด การน าเสนอ การจับประเด็น การสื่อสาร การเขียน
โครงการ การท าแผนชุมชน จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม ตลอดจนการศึกษาดูงาน จากนั้น ให้
ทุกคนกลับมาท ากิจกรรมต่อเนื่องในชุมชน มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 36 คน   

หมู่บ้านคีรีวงได้มีท าแผนชุมชนเพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับป่า โดยวางหลักไว้ว่า (1) ต้องเอา
วิถีชีวิตมาเป็นจุดขาย (2) เอาภูมิปัญญามาเป็นจุดขาย และ (3) เอาวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาเป็น
จุดขาย โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งน าไปสู่การเกิดเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมา 

ส าหรับการจัดการด้านการท่องเที่ยว ภายหลังจากที่ทราบว่าการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) จะประกาศให้หมู่บ้านคีรีวงเป็นแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านจึงได้มีการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการนักท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นมาในปี  
พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) รณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ (2) ให้
ชาวบ้านได้รู้จักการบริหารจัดการชุมชน (3) อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไม่ให้เปลี่ยนแปลง และ 
(4) ต้องการให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในคีรีวงได้เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนใน
หมู่บ้าน ซึ่งในขณะนั้นมีสมาชิกเข้าร่วม 40 ครัวเรือน โดยคัดเลือกจากครัวเรือนที่มีความพร้อม
ก่อน นอกจากนั้นยังชมรมฯ มีการพัฒนาสมาชิกขึ้นมาเป็นไกด์เพ่ือน าเที่ยวในหมู่บ้าน มีการ
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ด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยว
ในคีรีวง 

 ระยะที่ 3 : 2551-ปัจจุบัน กลุ่มดั้งเดิมสลายตัว เกิดกลุ่มย่อย 

ในอดีต หมู่บ้านคีรีวงมีศูนย์ประสานงานกลางซึ่งเกิดขึ้นจากธนาคารเพ่ือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JBIC) และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้เข้า
มาดูงานในพ้ืนที่และเห็นว่าคีรีวงควรจะมีศูนย์ประสานงานกลางในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวขึ้น ดังนั้นเจบิคและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงได้ให้งบประมาณเพ่ือ
สร้างศูนย์ฯ ขึ้นมาและมีข้อก าหนดว่าห้ามให้หน่วยงานราชการเข้ามาดูแลอย่างเด็ดขาดชุมชน
จะต้องดูแลด้วยชุมชนเอง ในปัจจุบันศูนย์ฯ ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
เรื่องการท่องเที่ยวอีกแล้วเนื่องจากสมาชิกแยกกันไปรับนักท่องเที่ยวเองโดยไม่ผ่านศูนย์ฯ และ
ชมรมการท่องเที่ยว ปัจจุบันศูนย์ฯ ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการขายสินค้าของคนในชุมชน 
ปัจจุบันมีนายทิมาทร  ไชยบุญ เป็นผู้จัดการศูนย์ฯ มีพนักงานขายของซึ่งเป็นน้องสาวและ
ภรรยาของนายทิมาทร และมีการบริหารงานโดยคณะกรรมการ 

ในปัจจุบัน ไม่มีการด าเนินงานในรูปของชมรมการท่องเที่ยวคีรีวงอีกต่อไป เนื่องจาก
พอมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากคนในหมู่บ้านเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงเกิดการแตกตัวแยกไปท า
กันเองโดยไม่สนใจชมรมฯ ทั้งนี้ กลุ่มชาวบ้านในคีรีวงที่ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
แบ่งเป็น 2  กลุ่มหลักๆ ได้แก่ โฮมสเตย์และกลุ่มที่สามารถขายของได้ อาทิ กลุ่มผ้ามัดย้อมสี
ธรรมชาติ กลุ่มลูกไม้ กลุ่มใบไม้เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่ได้
ประโยชน์จากการขายอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 30 
เปอร์เซ็นต์  นอกจากนั้นยังมีกลุ่มที่ไม่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวรวมทั้งยังได้รับผลกระทบ
จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นจ านวนมากคือกลุ่มที่ประกอบอาชีพท าสวน  

ปัจจุบันนี้ ในช่วงเทศกาลจะมีรถนักท่องเที่ยวเข้ามาในคีรีวงกว่า 6,500 คัน ซึ่งมีเป็น
จ านวนมากเกินกว่าความต้องการที่หมู่บ้านจะรองรับได้ ซึ่งคนในชุมชนมองว่าเป็นเพราะ
หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ ททท. ที่ท าการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวคีรีวงมากไปแต่ไม่
สามารถจัดการกับปริมาณนักเที่ยวที่เข้ามาได้หรือไม่สามารถจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ได้ท าให้เกิดปัญหาขึ้นกับหมู่บ้าน อาทิ ปัญหาขยะ ปัญหารถติดในหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรได้ 
เป็นต้น  

ขณะนี้คนในหมู่บ้านส่วนหนึ่งมองเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอยากจะร่วมกัน
แก้ปัญหาพร้อมกับมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยมากขึ้น เนื่องจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องการท าให้คีรีวงเป็นหมู่บ้านในฝันให้ได้และให้ผู้น าและชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนชุมชน โดยในปัจจุบันทางพัฒนาอ าเภอก าลังเขียนโครงการและส่งข้าราชการลงมา
ส ารวจพ้ืนที่ ทั้งนี้แผนแม่บทท่องเที่ยวระยะยาวของคีรีวง คือ ต้องการท าให้คีรีวงเป็นเมืองใน
ฝันให้ได้ โดยจะเริ่มจากการปรับปรุงภูมิทัศน์และน าสายไฟฟ้าลงดิน 

หมู่บ้านคีรีวงไม่ค่อยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ แม้ กระทั่ง
งบประมาณของกรมอุทยานก็มาไม่ถึง โดยที่ผ่านมาส่วนใหญ่หมู่บ้านคีรีวงจะใช้ทุนจากชุมชน
ของตนเองแทบทั้งสิ้นในการพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีงบประมาณลงมา หน่วยงานจะเข้า



 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 159 

มาถามความเห็นประชาชนในพ้ืนที่ว่าจะท าอะไร เมื่อประชาชนมีข้อเสนอไป แต่ในท้ายที่สุด
หน่วยงานเจ้าของงบฯ จะคงด าเนินการตามความเห็นของหน่วยงานเอง และจะเกิดภาพ
สะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนที่ไม่สามารถควบคุมได้จะไม่ได้รับการสนับสนุน 

 
รูปที่ 6.58 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 1 :25-25 

 
รูปที่ 6.59 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 2 : 25-25 
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รูปที่ 6.60 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 3 : 25-ปัจจุบัน 

 

 จุดส าคัญท่ีพบจากการรวมกลุ่ม 6.8.2

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมเพื่อการรวมกลุ่ม 

• วิกฤติปัญหาอุทกภัย เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม 

เกิดวิกฤติปัญหาอุทกภัยแล้วชาวบ้านเกิดการรวมตัวกัน เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่ชุมชน จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเอง หลังจากนั้นได้เปลี่ยนความคิดไปสู่การใช้เรื่องการท่องเที่ยว
ในการขับเคลื่อนชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิท ิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น รรม 

• มีโรงเรียนผู้น า 

ปี 2532 มีการสร้างโรงเรียนผู้น า โดยการสร้างผู้น าในชุมชนจ านวน 32 คน ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ดี ฝึกคนให้คิด คิดเพ่ือชุมชน  

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดล ุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

• เกิดธุรกิจแบบปัจเจกบุคคลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว  

เมื่อการท่องเที่ยวของคีรีวงเกิดปรากฏการณ์เติบโตแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้เป้าหมาย
เริ่มแรกเลือนหายไป คนในคีรีวงมุ่งสนใจแต่ด้านเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล ความสนใจที่มีต่อ
ส่วนรวมน้อยลง จึงท าให้ทุกวันนี้มองว่าคีรีวงในภาพรวมอยู่ในภาวะล้มเหลว แต่หากมองแยก
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ส่วนกลับพบว่าแต่ละกลุ่มในพ้ืนที่ยังคงดูดี สามารถท างานได้อย่างเข้มแข็งรวมกลุ่มขับเคลื่อน
สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มเหมือน
เช่นเดิมได้  

• ปัญหาสะสม ขาดคนกลางที่เป็นที่ยอมรับในการประสาน จัดการและจัดสรรประโยชน์ใน
ภาพรวมของทั้งชุมชนให้เป็นธรรม 

ปัจจุบันอัตลักษณ์ของคีรีวงไม่มีความชัดเจน เช่น คนในชุมชนไม่นิยมในการเลือกใช้ผ้ามัด
ย้อมที่เป็นสินค้าของชุมชน นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดพ้ืนที่ท่องเที่ยวซึ่งในบางพ้ืนที่เกิด
ปัญหาคนในชุมชนไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือใช้ในการ
ขายของ 

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิท ิภาพการผลิตและการขาย 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

• N/A 
 

6.9 วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง 

 รูปแบบและกระบวนการรวมกลุ่ม 6.9.1

วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของ “วิสาหกิจชุมชน” ซึ่งมี
ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุนรองหลายหน่วยงาน ได้แก่ 
จังหวัดพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ  

ผู้ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่ม คือ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์และเกษตรกรชาวนา ที่ประสบปัญหา
ร่วมกันจากการถูกกดราคาผลผลิต เริ่มจากชาวนา 30 ราย ปัจจุบันมีสมาชิก 74 ราย ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชน
บ้านเขากลาง มีวัตถุประสงค์การด าเนินงาน เพ่ือรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก มาแปรรูปเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ท่ีมั่นคงให้กับสมาชิก 
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รูปที่ 6.61 รูปแบบการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง 

 

กระบวนการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง มี 2 ระยะ ได้แก่ (1) ช่วงปี 
2533-2547 ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม (2) ช่วงปี 2548-ปัจจุบัน ยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชน 

 ระยะที่ 1 : 2533-2547 ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม 

ในปี พ.ศ. 2533 บ้านเขากลางได้แยกออกมาเป็นหมู่บ้านใหม่ จึงมีสภาพล้าหลัง ไม่มี
แม้ถนนสัญจรไปมา วัฒนธรรมการ “ลงขัน” เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนบ้านที่เดือดร้อนจึงเริ่มต้นขึ้น 
ต่อมา ปัญหาความขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเริ่มมีมากขึ้น ชาวบ้านจึงระดมทุนเพ่ือจัดตั้งกลุ่ม
กองทุนข้ึนมาเพ่ือช่วยเหลือกันในหมู่บ้านต่อมาได้พัฒนาเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมีมติให้กลุ่มด าเนิน
กิจกรรมตามนโยบายของกรมพัฒนาชุมชนในขณะนั้นคือการท ายุ้งข้าว โดยกลุ่มรับซื้อข้าวจาก
สมาชิกมาตากแล้วเก็บไว้ขายปลายปีซึ่งได้ราคาสูงกว่าช่วงเก็บเกี่ยวใหม่ๆ ทั้งนี้ กลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตได้ด าเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ. 2544 มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม
กว่า 8 ล้านบาท 

 ระยะที่ 2 : 2548-ปัจจุบัน ยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชน 

ผลจากการที่เงินสะสมในกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และสมาชิกไม่ยอมกู้เงิน เงินปันผลก็ไม่ยอมรับแต่สะสมต่อ ท าให้กรรมการต้องมองหาโอกาสว่า
จะน าเงินไปลงทุนให้เกิดดอกผลอย่างไร จังหวะเดียวกันกับในปี พ.ศ . 2548 ได้มีการ
ประกาศใช้ พรบ. วิสาหกิจชุมชน และทางจังหวัดเองก็มีงบประมาณส าหรับสร้างโรงสีข้าว
ขนาด 12 ตันให้ ทางคณะกรรมการและสมาชิกจึงปรึกษาหารือกันว่าจะสามารถด าเนินการกัน
ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่นัดเคยท างานในโรงสีข้าวของสหกรณ์ควนขนุนจึงให้ความมั่นใจ
กับกลุ่มว่าจะด าเนินการได้ ทั้งนี้ การลงทุนครั้งนี้มีประโยชน์กับกลุ่มมาก เพราะจะช่วยลด
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของผลผลิตเนื่องจากภัยธรรมชาติและการถูกกดราคาข้าวจาก
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พ่อค้าคนกลาง ดังนั้น กลุ่มจึงมีมติให้ไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชมุชน มีสมาชิกเริ่มแรก 
จ านวน 30 กว่าคน มีกรรมการชุดแรก จ านวน 15 คน โดยตัวแทนสมาชิกที่มาเป็นกรรมการ
จะมาจากการจัดสรรตามกลุ่มหมู่บ้านที่เป็นฐานของกลุ่มออมทรัพย์เดิมที่มีอยู่ ซึ่งมีการตั้งกฎ
กติกาไว้ว่าสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องเป็นเกษตรกร แต่ถ้าเป็นข้าราชการ หรืออาชีพอ่ืน
แล้วอยากมาเป็นสมาชิก ครอบครัวนั้นต้องมีคนที่เป็นเกษตรกรและท านาด้วยจึงจะรับเข้าเป็น
สมาชิกกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มมีโรงสีขนาด 12 ตัน ดังนั้น จึงเลิกขายข้าวเปลือกและสีข้าวขายเอง 
ซึ่งได้ราคาดีกว่าข้าวเปลือกท าให้สมาชิกมีจ านวนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 74  คน  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเป็นหัวใจส าคัญของความยั่งยืนของกลุ่ม 
จากเดิมที่เคยปลูกข้าวหลายพันธุ์นั้น ทางผู้น ากลุ่มได้มีการหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้ง
โดยการเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ และการหาความรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต จึงรู้ว่าต้อง
ปรับพันธุ์ข้าวที่มีเอกลักษณ์จึงจะได้ราคาดีและขายได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2549 ทางกลุ่ม
ได้เริ่มปลูกข้าวตามระบบที่ส านักงานเกษตรจังหวัดได้แนะน าคือ GI หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(geographical indications) โดยปลูกแค่สายพันธุ์เดียวคือ พันธุ์สังข์หยด โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัดสนับสุนนเมล็ดพันธุ์ข้าว GI จ านวน 200 ไร่ ให้กับชุมชน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มกว่า 
95% หันมาปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยด และหลังจากได้ผลลผิตรอบแรกแล้วก็มีการน าพันธุ์ข้าวที่ได้
ไปในตอนแรกมาคืนแก่กลุ่มทั้งหมด ในระยะแรกสมาชิกที่ปลูกข้าว GI ต้องเข้าร่วมประชุมเวที
ที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 8 เวที ตามที่ศูนย์วิจัยข้าวก าหนดเพ่ือให้มีความรู้เพียงพอ ต่อมาทางกลุ่ม
เริ่มขยายไปที่ข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ 

ต่อมา กลุ่มเน้นใช้การตลาดน าการผลิต โดยมีการท าส ารวจความต้องการของตลาดทุก
ปีในช่วงเดือนธันวาคมเพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาวางแผนการผลิตและการขายในปีถัดไป 
นอกจากนี้ มีการน าข้าวมาแปรรูปเป็นผลผลิตต่างๆ อาทิ จมูกข้าว น ามาแปรรูปขาย จากเดิม
ขายได้กิโลกรัมละ 10  บาท หลังแปรรูป ขายได้กิโลกรัมละ 300  บาท น าปลายข้าว มาแปร
รูปเป็นแป้ง จากเดิมขายได้กิโลกรัมละ 15  บาท หลังแปรรูป ขายได้กิโลกรัมละ 50 บาท 
ปัจจุบัน รายได้ต่อปีของกลุ่มมีประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี 

การบริหารจัดการและพัฒนากลุ่มด าเนินมาได้ด้วยดี เนื่องจาก (1) มีผู้น ากลุ่มที่เก่ง
และมีความสามารถ โดยผู้ใหญ่นัดซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเคยมีประสบการณ์ท างาน
ในโรงสีจึงท าให้รู้ระบบการท างานและการควบคุมในเรื่องข้าวต่างๆ (2) มีกฎกติกาที่คิดร่วมกัน 
อาทิ สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มต้องเป็นสมาชิกผู้ปลูกข้าวกลุ่มย่อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (กลุ่ม GI และ
กลุ่ม GAP) สมาชิกทุกคนต้องแบ่งผลผลิตที่ได้ในแต่ละปีออกเป็น  4  ส่วน เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงทางอาหารและรายได้ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน  ส่วนที่ 2 เก็บไว้
ขยายพันธุ์ในปีต่อไป ส่วนที่ 3 น ามาส่งขายโรงสีของกลุ่ม และส่วนที่ 4 น าไปตากแดดรอราคาดี
แล้วค่อยขาย (3) กลุ่มมีโครงสร้างคณะกรรมการและเลขากลุ่มที่ชัดเจน (4) มีการประชุม
พบปะกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ประชุมใหญ่ปีละ  1 ครั้ง และมีประชุมย่อยเกือบทุกเดือน และมี
กรรมการชุดเล็กไว้คอยติดตามและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ จ านวน 10  คน (5) มีการจัดสรร
ผลประโยชน์ให้กับสมาชิก โดยก าไรที่ได้ในแต่ละปีจะแบ่งเป็นเงินปันผล 15% และ เงินเฉลี่ย
คืน 25% ดังนั้น สมาชิกในกลุ่มรู้สึกว่ากลุ่มเป็นที่พ่ึงของสมาชิกจริงๆ  
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สมาชิกของกลุ่มมีทั้งหมด 74 คน ปลูกข้าวอินทรีย์ 32 คน ที่เหลือปลูกข้าว GI และ 
GAP ทั้งนี้ การปลูกข้าว GI, GAP, และอินทรีย์ต้องปฎิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งใน
ระยะแรกกรมการข้าวได้จ้างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาให้ความรู้เรื่อง GMP 
ตามด้วย GI และ GAP อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการอบรมแต่ก็ยังพบปัญหาที่ตามมาคือ 
เกษตรกรลุงป้าทั้งหลายไม่ถนัดในการบันทึกข้อมูล ทางกลุ่มจึงแก้ปัญหาโดยมอบหมายให้เลขา
กลุ่มท าหน้าที่ติดตามและบันทึกบัญชีของสมาชิกทุกคน ซึ่งการท าแบบนี้จะท าให้ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วน ทั้งปริมาณผลผลิตของสมาชิกแต่ละคน ปริมาณการใช้ปุ๋ย ข้อมูลวันหว่าน 
วันที่ข้าวงอก ข้อมูลการดูแลนาข้าวของสมาชิก และวันเก็บเก่ียว  

การท างานร่วมกับหน่วยงานและการสร้างเครือข่าย  เป็นกลไกที่ช่วยยกระดับ
ความส าเร็จของกลุ่ม โดยกลุ่มมีการท างานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ศูนย์วิจัยข้าวจะเข้ามา
ช่วยเหลือในเรื่องของ GAP ส านักงานเกษตรเข้ามาช่วยในเรื่องของ GI มหาวิทยาลัยทักษิณเข้า
มาช่วยตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยทักษิณได้
ร่วมเข้ามาท าวิจัยและพัฒนาข้าวสังข์หยด นอกจากนี้ กลุ่มมีความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น 
กลุ่มเซ็นทรัลที่เข้ามาช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเข้าไปขายใน Top supermarket ได้ 
และให้ทุนสนับสนุนกลุ่มจ านวนประมาณ 200,000 บาท และรับซื้อข้าวจากกลุ่มในราคา 86 
บาท และน าไปขายใน Top supermarket ราคา 159 บาท ซึ่งราคาที่ส่ง Top สูงกว่าราคาที่
กลุ่มขายเอง ซึ่งก าหนดไว้ 60 บาท 

ยิ่งไปกว่า ทางกลุ่มเน้นการท างานเป็นเครือข่ายไม่ใช่การบริหารเชิงเดี่ยว เพราะมี
มุมมองว่าถ้าท างานเป็นเครือข่ายร่วมกับกลุ่มอ่ืนๆ จะเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจได้มากกว่าในกรณีที่
มีการซื้อขายล็อตใหญ่เพราะกลุ่มเดี่ยวอาจมีก าลังการผลิตไม่เพียงพอ ตลอดจนการท างานเป็น
เครือข่ายจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งปัจจุบันด าเนินการผ่านกิจกรรม
หลายอย่าง อาทิ การไปศึกษาดูงาน เป็นต้น 
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รูปที่ 6.62 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 1 :2533-2547 

 
รูปที่ 6.63 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 2 : 2548-ปัจจุบัน 
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 จุดส าคัญท่ีพบจากการรวมกลุ่ม 6.9.2

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมเพื่อการรวมกลุ่ม 

• “ข้าวถูกกดราคา” เกษตรกรขาดอ านาจต่อรอง 

ผู้น าและสมาชิกผนึกก าลังร่วมกันในการใช้มาตรฐานเพ่ือยกระดับข้าวของชุมชนให้มีอัต
ลักษณ์และเป็นที่ยอมรับว่าข้าวสังข์หยด ต้องปลูกที่บ้านเขากลาง จ.พัทลุงเท่านั้น วิธีนี้ท าให้
ชุมชนสามารถก้าวข้ามปัญหาราคาผลผลิตไดอ้ย่างยั่งยืน 

• มีพื้นฐานวินัยในระดับครัวเรือนที่ดีในการรวมกลุ่ม 

ชุมชนมีพ้ืนฐานมาจากการเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมาก่อน ท าให้คนในชุมชนคุ้นเคย
กับมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิท ิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น รรม 

• ก าหนดกติกาการจัดสรรข้าวที่ชัดเจน 

กลุ่มมีแนวทางการบริหารจัดการข้าวในกลุ่มที่ชัดเจน คือ แบ่งผลผลิตเป็น 4 ส่วน (1) ไว้
บริโภคในครัวเรือน (2) เก็บไว้ท าพันธุ์ (3) ขายให้กับกลุ่ม และ (4) ขายให้ท้องตลาดหรือโรงสี
ทั่วไป และกลุ่มรับซื้อมาขายในช่วงที่มีราคาสูง เพ่ือช่วยสมาชิกให้มีความมั่นคงทางอาหาร
และรายได้รวมทั้งท าให้ขายข้าวได้ในราคาสูง 

• สร้างทัศนคติและค่านิยมให้กับสมาชิกว่ากลุ่มเป็นที่พึ่ง 

จากการเป็นจังหวัดและหมู่บ้านขนาดเล็ก ส่งผลให้บ้านเขากลางเป็นพ้ืนที่ที่ถูกละเลยจาก
หน่วยงานภาครัฐ ผู้น าจึงมองวิกฤตเป็นโอกาสในการท าให้กลุ่มเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความมั่นคงและเป็นทีพ่ึ่งให้กับชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดล ุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

• สมาชิกสามารถเลือกผลิตข้าวได้หลายระดับ 

สมาชิกสามารถเลือกผลิตข้าวได้ ตามความถนัดในแต่ละระดับดังนี้ 
1) ข้าวพรีจีเอพี (Pre GAP) การผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพ้ืนฐาน

ส าหรับข้าว 
2) ข้าวจีเอพี (GAP) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับการผลิตข้าวเปลือก 
3) ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) การผลิตข้าวที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในทุกข้ันตอนการผลิต 
4) ข้าวจีไอ (Geographical Ingication Rice) ข้าวคุณภาพ มีชื่อเสียงที่เกิดจากแหล่ง

ภูมิศาสตร์ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ 

• พัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้น 

กลุ่มมีการพัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้นบนฐานความรู้ที่มีและรอให้สมาชิกพร้อมในการพัฒนา
ต่อไปด้วยกัน และมองการยกระดับสถานะเป็นสหกรณ์เป็นเป้าหมายในอนาคต 
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ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิท ิภาพการผลิตและการขาย 

• สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว จากมาตรฐานการผลิตในแต่ละระดับ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเป็นหัวใจส าคัญของความยั่งยืนของกลุ่ม จากเดิมที่
เคยปลูกข้าวหลายพันธุ์นั้น ทางผู้น ากลุ่มได้มีการหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้งโดยการ
เข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ และการหาความรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต จึงรู้ว่าต้องปรับ
พันธุ์ข้าวที่มีเอกลักษณ์จึงจะได้ราคาดีและขายได้ต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

• N/A 
 

6.10 วิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี ยน จังหวัดน่าน 

 รูปแบบและกระบวนการรวมกลุ่ม 6.10.1

วิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี๋ยน จังหวัดน่าน มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของ “วิสาหกิจชุมชน” ซึ่ง
มีส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุนรองหลายหน่วยงาน ได้แก่ 
พช., ธ.ก.ส., , BEDO กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  

ผู้ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่ม คือ ผู้น าและสมาชิกชุมชนร่วมกันในรูปแบบ “องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต าบลน้ าเกี๋ยน” ที่ประสบปัญหาร่วมกันจากชุมชนล่มสลาย มีปัญหาหนักทั้งตัดไม้ท าลายป่า การ
พนัน และยาเสพติด สมาชิกเริ่มแรกจ านวน 79 คน มีทุนเริ่มต้นทุน 59,900 บาท ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 มี
สมาชิก 680 คน คิดเป็นประมาณ 250 ครัวเรือน โดยกลุ่มมีวัตถุประสงค์การด าเนินงาน เพ่ือสร้างรายได้ที่
มั่นคงให้กับสมาชิก และรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติในชุมชน 
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รูปที่ 6.64 รูปแบบการรวมกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี๋ยน จังหวัดน่าน 

 

กระบวนการรวมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี๋ยน จังหวัดน่านมี 3 ระยะ ได้แก่ (1) ช่วง
ป ี2534-2548 เตรียมการก่อนการรวมกลุ่ม (2) ช่วงปี 2549-2556 ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชน” และ 
(3) ช่วงปี 2557-ปัจจุบัน ยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ และเข้าสู่รูปแบบบริษัท 

 ระยะที่ 1 : 2534-2548 เตรียมการก่อนการรวมกลุ่ม 

ในช่วงปี พ.ศ.2525 ที่รัฐบาลให้สัมปทานป่าไม้ ชาวบ้านยึดอาชีพแรงงานเรื่อยไม้เป็น
ส่วนใหญ่  ตัดไม้ในป่าขุนน้ าเกี๋ยนขายให้กับนายทุน หาของป่า ล่าสัตว์ป่า และบุกรุกพ้ืนที่ป่า
เป็นที่ท ากินมาโดยตลอด กระท่ังป่าขุนน้ าเกี๋ยนมอด ล าน้ าเกี๋ยนแห้งขอด ชาวบ้านเดือดร้อนไม่
มีน้ ากินน้ าใช้ และเกิดเป็นวิกฤตภัยแล้งในที่สุด 

ในปี พ.ศ.2532 น้ าเกี๋ยนแยกออกจาก ต.น้ าแก่น มาตั้งเป็น ต.น้ าเกี๋ยนและแบ่งการ
ปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน สถานการณ์ในขณะนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ท าการเกษตรไม่ได้ผล 
เนื่องจากวิกฤติภัยแล้ง ยังผลให้เกิดปัญหาหนี้สิน  หลายคนแก้ปัญหาด้วยการขายที่ดินท ากิน
ให้กับนายทุนในราคาถูก บางคนก็จ านอง หรือกู้เงินจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น นอกจากนี้แล้ว
ชาวบ้านส่วนใหญ่โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัว ก็ยังติดการพนัน จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้
หนี้สินพอกพูนสูงยิ่งขึ้น มีการเล่นการพนันเกือบทุกรูปแบบ เช่น ไพ่ ไฮโลว์ ปั่นแปะ ชนไก่ ชน
วัว ชนกว่าง กลุ่มผู้เล่นนั้น มีตั้งแต่ข้าราชการ พ่อบ้าน แม่บ้าน จนกระทั่งเยาวชน ยิ่งมีงานศพ
ในหมู่บ้าน ก็ยิ่งมีการเล่นไพ่ ไฮโลว์ ในงานศพ โดยอ้างว่าเป็นเพ่ือนเจ้าภาพ และที่หนักข้อขึ้น 
ระยะหลังๆ เริ่มมีการใช้ยาบ้าเพ่ือให้นั่งเล่นการพนันได้ทั้งคืนโดยไม่ง่วง และใช้ยาบ้าในการ
ท างานหามรุ่งหามค่ า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย 

ช่วงปีพ.ศ.2532-2534 เป็นช่วงที่ปัญหาต่างๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น สังคมและ
ศีลธรรมเสื่อมถอยลง ปัญหาสังคมและอาชญากรรมก็เกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ เช่นปัญหา
การลักขโมย แอบดูผู้หญิงอาบน้ า ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง น้ าเกี๋ยน 
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กลายเป็นชุมชนดงนักเลง ดงมือปืน และถูกปกคลุมด้วยกลุ่มอิทธิพลมืด สภาพสังคมในขณะนั้น 
ชาวบ้านมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ไม่คิดจะแก้ไขปัญหาของส่วนรวมร่วมกัน การให้ความร่วมมือ
กับทางราชการหรือส่วนรวมก็มีน้อยเต็มที 

ปัญหาต่างๆ กระทบกันเป็นลูกโซ่ การตัดไม้ท าลายป่า ความแห้งแล้ง หนี้สิน ติดการ
พนัน ติดยาเสพติด อาชญากรรม ศีลธรรมเสื่อมถอย ชาวบ้านอพยพไปขายแรงงานต่างจังหวัด 
เด็กๆ ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ท าให้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกไล่ออกจากโรงเรียน และ
ปัญหาด้านสุขภาพ ทุกอย่างสัมพันธ์กันหมด เจ้าอาสถูกชาวบ้านบางส่วนรวมตัวไล่ออกจากวัด 
ครูใหญ่โรงเรียนถูกพ่อแม่ผู้ปกครองไล่ออกจากพ้ืนที่ กล่าวได้ว่า น้ าเกี๋ยนตกอยู่ในสภาวะชุมชน
ล่มสลาย ถึงจุดตกต่ าที่สุดของชุมชน 

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 เหล่าผู้กล้าทั้งหลายลุกขึ้นมาจัดการชุมชน พลิกฟ้ืนวิถีผู้คน 
วิถีชุมชนกันอย่างจริงจัง เกิดการรวมพลังอย่างเด็ดเดี่ยวของ บ้าน วัด โรงเรียน และสถานี
อนามัย (ต่อมาเรียกว่ากระบวนการ บวรส.) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้านซึ่ ง
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ฝ่ายท้องถิ่น ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ต าบล เจ้าอาวาส จ านวน 42 คน เป็นแกนน าในการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชนซึ่ง
ต่อมาเรียกถูกเรียกว่า 42 ขุนศึก โดยร่วมกันก าหนดมาตรการชุมชน ออกมาตรการเพ่ือการอยู่
ร่วมกันใหม่ ตามแนวคิด “กินอ่ิม นอนอุ่น ฝันดี” 

ในระยะต่อมาช่วงปี พ.ศ.2537-2541 จากการที่ปัญหาบางด้านของชุมชนเริ่มคลี่คลาย
ลง เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน มีแนวร่วมพัฒนามากขึ้นโดยเปรียบเทียบ 
แต่ก็ยังมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอยู่บ้าง จึงได้มีการจัดตั้ง “องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต าบลน้ าเกี๋ยน” ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับต าบล ที่ท าหน้าที่ทั้งวางแผน ติดตาม 
และประสานงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติการให้กับชุมชน ทั้งนี้โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์
รวม โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง และยังคงเน้นการมีส่วนร่วมแบบ บวรส. โดยมีภาคีอ่ืน ๆ  เข้า
มาร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งผลการด าเนินงานในช่วงนี้ ท าให้สามารถด าเนิน
โครงการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร แบบที่คนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เช่น ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมให้ทุนการศึกษา พ่ีที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยไปแล้ว 
กลับมาติวหนังสือน้องให้มีความรู้และสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป และการจัดตั้งกลุ่ม
เสี่ยว (คือ คนที่เกิด พ.ศ. เดียวกัน) เพื่อพัฒนากลุ่มตนและชุมชน เป็นต้น 

 ระยะที่ 2 : 2549-2556 ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชน” 

หลังจากรวมตัวกันแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชนได้แล้วนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2549 พัฒนา
ชุมชนเข้ามาท าแผนชุมชนจึงรู้ว่าแต่ละครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในบ้านสูงมากชาวบ้านจึงร่วมกันหา
วิธีลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยพัฒนากรเข้ามาสอนการท าสบู่ ยาสระผม น้ ายาล้างจาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ต้องการลดการใช้สารเคมีในครัวเรือน และเพ่ือน า
สมุนไพรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อมาเมื่อรวมตัวกันท าสบู่ ยาสระผม น้ ายาล้างจานใช้เองในครัวเรือนแล้วชาวบ้านก็
เกิดแนวคิดท่ีจะท าเพ่ือขายจึงเกิดการรวมกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี๋ยน” ขึ้นมา โดย
มีสมาชิกเริ่มแรกจ านวน 79 คน มีทุนเริ่มต้นทุน 59,900 บาท และในปี 2550 ได้สร้างอาคาร
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เพ่ือท าการผลิตสินค้า ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 มีสมาชิก 680 คน คิดเป็นประมาณ 250 
ครัวเรือน สินทรัพย์ 3.5 ล้านบาท โดยสมาชิกสามารถถือหุ้นได้หุ้นละ 100 บาท มีปันผลและ
เฉลี่ยคืนปลายปี  

วิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี๋ยนจะเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมคือการให้ปลูกสมุนไพร 
และกระตุ้นให้สมาชิกซื้อของกับกลุ่มโดยสมาชิกสามารถซื้อของในราคาประมาณ 2 ใน 3 ของ
ราคาเต็ม โครงสร้างการบริหารวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารทั้งหมด 21 
คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน ผู้จัดการ ผู้ช่วยจัดการ เหรัญญิก เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
และบรรจุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการบริหารที่มาจากตัวแทนผู้น าชุมชนและผู้น ากลุ่มต่างๆ จ านวน 
19 คน และมีสมาชิกปลูกสมุนไพรจ านวน 210 คน  

วิสาหกิจชุมชนชีววิถีได้รับการสนับสุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นจ านวนมาก
เนื่องจากกลุ่มมีลักษณะที่เปิดรับและอยากจะพัฒนากลุ่มให้ดีขึ้น โดยหน่วยงานแรกที่เข้ามา
ช่วยเหลือคือ ธกส เข้าไปสอนท าน้ ายาอเนกประสงค์ จากนั้นพัฒนาชุมชนซึ่งเข้ามาร่วมท าแผน
ชุมชนและสอนการท าอาชีพเสริมและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การท าสบู่ ยาสระผม จนเป็นที่มา
ของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีในปัจจุบัน นอกจากนั้นพัฒนาชุมชนยังเข้ามาสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องในเรื่องของสินค้าโอทอปและเข้ามาช่วยพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านโอทอปท่องเที่ยว
ของจังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังมี ส านักงานเกษตรจังหวัดเข้ามาช่วยเรื่องการจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนและเป็นเหมือนพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการกลุ่มและ
การหาตลาด 

จุดยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ การที่ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ได้เข้ามาช่วยในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดย
เป็นหน่วยงานที่ช่วยประสานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือน าองค์ความรู้ที่กลุ่มต้องการ
มาช่วยพัฒนาในเรื่องต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์  

 ระยะที่ 3 : 2557-ปัจจุบัน ยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ และเข้าสู่รูปแบบบริษัท 

กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง มีการสร้างแบรนด์เพ่ือขยายตลาด ทั้ง
ตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ ส าหรับตลาดในประเทศ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจัด
จ าหน่ายภายใต้แบรนด์ ชีวาและชีวาน่า และจ าหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Top 
supermarket 7-11 และมีตัวแทนจ าหน่ายทั้งในจังหวัดน่านและต่างจังหวัด นอกจากผลิต
ภายใต้แบรนด์ของตัวเองแล้ว กลุ่มยังเป็น OEM รับผลิตให้กับสินค้าแบรนด์อ่ืนๆ ด้วย ต่อมา 
ทางกลุ่มได้ตกลงร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) เพ่ือจ าหน่าย
สินค้าของกลุ่มผ่านช่องทางของ สกต. นอกจากนี้ ในส่วนของภาคเอกชนนั้น สมาคม
ผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดน่านได้ให้น าโรงแรมต่างๆ ในจังหวัดน่านน าสินค้าของวิสาหกิจ
ชุมชนชีววิถีไปใช้ในโรงแรม 

ในระยะนี้ หน่วยงานพี่เลี้ยงในระยะแรกเริ่มมีบทบาทน้อยลง ทั้งในส่วนของส านักงาน
เกษตรจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชน และ BEDO โดยจะให้ค าปรึกษาเป็นระยะๆ แต่การ
ด าเนินงานทั้งหมดเป็นไปโดยคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนและสมาชิก ในขณะที่หน่วยงาน
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ใหม่ๆ เริ่มเข้ามายกระดับการแข่งขันของกลุ่ม อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้ามา
สนับสนุนให้เป็น “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village)” กรม
ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามาช่วยในเรื่องการขยายตลาด โดยแนะน าให้กลุ่ม
ไป “จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด” เพ่ือที่จะได้สามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้ 

เป้าหมายต่อไปของกลุ่มคือ ต้องการขยายให้สมาชิกปลูกสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้นและจะ
ขยายจากการขายเครื่องส าอางเป็นสารสกัดจากสมุนไพรร่วมด้วย  

 
รูปที่ 6.65 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 1 : 2534-2548 
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รูปที่ 6.66 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 2 : 2549-2556 

 
รูปที่ 6.67 กระบวนการรวมกลุ่ม ระยะที่ 3 : 2557-ปัจจุบัน 
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 จุดส าคัญท่ีพบจากการรวมกลุ่ม 6.10.2

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมเพื่อการรวมกลุ่ม 

• สภาวะชุมชนล่มสลาย เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม 

ปัญหาต่างๆ กระทบกันเป็นลูกโซ่ การตัดไม้ท าลายป่า ความแห้งแล้ง หนี้สิน ติดการพนัน ติด
ยาเสพติด อาชญากรรม ศีลธรรมเสื่อมถอย ชาวบ้านอพยพไปขายแรงงานต่างจังหวัด เด็กๆ 
ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ท าให้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกไล่ออกจากโรงเรียน และปัญหา
ด้านสุขภาพ ทุกอย่างสัมพันธ์กันหมด น้ าเกี๋ยนจึงตกอยู่ในสภาวะชุมชนล่มสลาย 

จนปี 2534 เหล่าผู้กล้าทั้งหลายลุกขึ้นมาจัดการชุมชน พลิกฟ้ืนวิถีผู้คน วิถีชุมชนกันอย่าง
จริงจัง เกิดการรวมพลังอย่างเด็ดเดี่ยวของ บ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย (ต่อมา
เรียกว่ากระบวนการ บวรส.) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้าน จ านวน 42 คน (42 ขุน
ศึก) เป็นแกนน าในการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ โดยร่วมกันก าหนดมาตรการชุมชน ออก
มาตรการเพื่อการอยู่ร่วมกันใหม่ ตามแนวคิด “กินอ่ิม นอนอุ่น ฝันดี” 

• จัดท าแผนชุมชน จึงรู้ว่าแต่ละครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในบ้านสูงมาก  
ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2549 พัฒนาชุมชนเข้ามาท าแผนชุมชน จึงรู้ว่าแต่ละครัวเรือนมี
ค่าใช้จ่ายในบ้านสูงมาก ชาวบ้านจึงร่วมกันหาวิธีลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยพัฒนากรเข้า
มาสอนการท าสบู่ ยาสระผม น้ ายาล้างจาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
ต้องการลดการใช้สารเคมีในครัวเรือน และเพ่ือน าสมุนไพรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ต่อมาเมื่อรวมตัวกันท าสบู่ ยาสระผม น้ ายาล้างจานใช้เองในครัวเรือนแล้วชาวบ้านก็เกิด
แนวคิดท่ีจะท าเพ่ือขายจึงเกิดการรวมกลุ่มขึ้นมา 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิท ิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น รรม 

• เป็นวิสาหกิจชุมชนของชุมชน โดยคนในชุมชน 

กลุ่มมีสถานะเป็นวิสาหกิจชุมชน และมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดี ด าเนินการโดยคนใน
ชุมชน สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในกิจการของวิสาหกิจชุมชนได้หลายช่องทาง อาทิ เป็น
สมาชิก (มีหุ้น) ขายสมุนไพรให้กลุ่ม เป็นพนักงาน ซื้อผลิตภัณฑ์ถูกกว่าราคาตลาด เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดล ุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

• มีความโดดเด่นในการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มสามารถบรรลุมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ (มผช./ฯลฯ) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภคได้ 

• มีห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มมีห้องปฏิบัติการเป็นของตนเอง เพ่ือใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจัดส่งให้กับผู้บริโภค 
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• มีความต้องการผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นฐาน 

ชาวบ้านซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม (สบู่ ยาสระผม น้ ายาล้างจาน) อยู่แล้ว สะท้อนให้เห็น
ถึงความมั่นคงของธุรกิจในระดับหนึ่ง ที่อย่างน้อยก็จะมีความต้องการจากคนในชุมชนเป็ น
ฐานในการด าเนินธุรกิจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิท ิภาพการผลิตและการขาย 

• สร้างมูลค่าเพิ่มจากการรับรองคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรท้องถิ่น  

กลุ่มสามารถผลักดันให้สมุนไพรท้องถิ่น (ใบหมี่ ) ให้มีการรับรองคุณประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ได้ สิ่งนี้สามารถสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์จากบ้านน้ าเกี๋ยนจาก
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนทั่วไปจากแหล่งอื่น อันจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 

• มองหาการสร้างมูลค่าเพิ่มอ่ืนๆจากวัตถุดิบสมุนไพร 

เป้าหมายต่อไปของกลุ่มคือ ต้องการขยายให้สมาชิกปลูกสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้นและจะขยาย
จากการขายเครื่องส าอาง เป็นสารสกัดจากสมุนไพร ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงอีกทางหนึ่ง
ด้วย 

ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

• N/A 

ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

• N/A 
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7 บทวิเคราะห์ความส าเร็จของการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน  

 

7.1 กรอบการวิเคราะห์ความส าเร็จของการรวมกลุ่มอย่างย่ังยืน 
จากการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาบริบท รูปแบบ กระบวนการและปัจจัยต่างๆของการรวมกลุ่มใน 10 

กรณีศึกษา คณะที่ปรึกษาฯ จึงได้วิเคราะห์บทเรียนความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการรวมกลุ่ม ตามกรอบบันได 
7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม 
ขัน้ตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็นธรรม 
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดลธุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 
ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขาย 
ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 
ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและ องค์ความรู้เพ่ือปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 
ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

 

 

รูปที่ 7.1 บันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 
  

1.
ครัวเรือนพึ่งตนเอง

2.
ชุมชนรวมกลุ่ม
พึ่งตนเอง ด้

3.
ออกสู่ภายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี

1. ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม
 สาเหตุที่จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม
 ความสามารถผู้น าในการขับเคลื่อนกลุ่ม

อย่างต่อเนื่อง
 ความสามารถทางการเงินของสมาชิก
 ความสามารถในการผลิตของสมาชิก 
 ผลงานการบริหารกลุ่มท่ีผ่านมา (ถ้ามี)

3. พัฒนาโมเดล ุรกิจและ       
ระบบการจัดการกลุม่ให้ทันสมยั
 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการอยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชีการเงิน
 ฐานข้อมูลและการรายงานผล
 การควบคุมภายใน

4. เพ่ิมประสิท ิภาพการผลิตและการขาย
 ลดต้นทุนการผลิต
 เพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมมูลค่าผลผลิต
 เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงตลาด/

กลุ่มเป้าหมาย

5. กระตุ้นการมีสว่นร่วมของสมาชิกในขั้นตอนหลกั
ของกลุ่มตามหลักการของสหกรณ์
 ประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 
 ให้ความรู้ใหม่และร่วมแก้ปัญหาการเกษตรของสมาชิก
 จัดกิจกรรมดูแลความเป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือชุมชน
 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออกเสียงในข้ันตอนหลักตาม

หลักการของสหกรณ์

6. ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้              
เพ่ือปรับปรุงการบริหารกลุ่ม
 วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน
 หาความรู้ใหม่มาปรับปรุงการบริหารกลุ่ม

7. สร้างทักษะการท างานร่วมกบัหน่วยงาน 
ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเน่ือง
 รู้บทบาทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน
 รู้จักใช้ประโยชน์จากความรู้และทรัพยากร

ของหน่วยงาน

2. สร้างความเข้าใจในสิท ิหน้าที่และจัดสรร
ประโยชน์ให้เป็น รรม
 สิทธิหน้าที่ของผู้น า/ กรรมการ
 สิทธิหน้าที่ของสมาชิก
 สิทธิหน้าที่ของฝ่ายบริหาร/ เจ้าหน้าที่
 การจัดสรรผลประโยชน์และพัฒนาสมาชิก
 การดูแลชุมชน
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ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม 

ตรวจสอบความพร้อมในการรวมกลุ่ม โดยดูจากสาเหตุที่ท าให้ต้องรวมกลุ่ม ซึ่งอาจเกิดจากประสบ
ปัญหาร่วมกันอย่างรุนแรง หรือการมองเห็นโอกาสร่วมกัน ในด้านธุรกิจ ด้านทรัพยากรในพ้ืนที่ 
หรือด้านสังคมวัฒนธรรม ซึ่งหากไม่รวมกลุ่มจะไม่สามารถแก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์จากโอกาส
นั้นได้ รวมไปถึงการมีผู้น าที่สามารถขับเคลื่อนกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง การมีสมาชิกที่มีความรู้ทาง
การเงินและการผลิต รวมถึงการมีประสบการณ์ในการรวมกลุ่มมาก่อน โดยแบ่งตามองค์ประกอบ
ส าคัญ ดังนี้ 

1.1 สาเหตุที่จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม 
1.2 ความสามารถผู้น าในการขับเคลื่อนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
1.3 ความสามารถทางการเงินของสมาชิก 
1.4 ความสามารถในการผลิตของสมาชิก 
1.5 ผลงานการบริหารกลุ่มท่ีผ่านมา (ถ้าเคยด าเนินงานกลุ่มในรูปแบบอื่นมาก่อน) 

ขั้นที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิท ิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น รรม 

สร้างความเข้าใจว่าทุกฝ่ายมีทั้งหน้าที่ในการเป็นผู้ให้และมีสิทธิในการได้รับประโยชน์จากกลุ่ม ทั้ง
ผู้น า/กรรมการที่ต้องมีวิสัยทัศน์ น าพากลุ่มรุดหน้าไปอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง สมาชิกที่ต้องร่วม
ปฏิบัติตามมาตรฐานกลุ่ม และฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสมาชิกอย่างเต็มที่ 
รวมทั้งก าหนดแนวทางจัดสรรประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นธรรม การพัฒนาสมาชิกให้
มีความรู้และคุณธรรมที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของกลุ่ม โดยแบ่งตามองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

2.1 สิทธิและหน้าที่ของผู้น า/กรรมการ 
2.2 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
2.3 สิทธิและหน้าที่ของฝ่ายบริหาร/ เจ้าหน้าที่ 
2.4 การจัดสรรผลประโยชน์และพัฒนาสมาชิก 
2.5 การดูแลชุมชน 

ขั้นที่ 3 พัฒนาโมเดล ุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

พัฒนาให้กลุ่มมีระบบและกลไกที่พร้อมต่อการท างาน เริ่มต้นจากการก าหนดโมเดลธุรกิจที่ระบุ
ตลาดและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น รวมไปถึงการสร้างระบบบริหารจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 
ครอบคลุมตั้งแต่ กฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ระเบียบบัญชีการเงิน ฐานข้อมูลและการรายงานผล 
และการควบคุมภายในเพื่อป้องกันและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน โดยแบ่งตาม
องค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

3.1 โมเดลธุรกิจ 
3.2 กฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
3.3 ระเบียบบัญชีการเงิน 
3.4 ฐานข้อมูลและการรายงานผล 
3.5 การควบคุมภายใน 
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ขั้นที่ 4 เพิ่มประสิท ิภาพการผลิตและการขาย 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการขายอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้แข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดย
การสร้างความแตกต่างของผลผลิต และ/หรือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุน ซึ่งกลุ่มสามารถเลือกท า
กิจกรรมต่างๆ ไปพร้อมกันได้ ทั้งการเพ่ิมปริมาณผลผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเข้าถึงตลาด/กลุ่มเป้าหมาย และการลดต้นทุนการผลิต  โดยแบ่งตาม
องค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

4.1 ลดต้นทุนการผลิต 
4.2 เพ่ิมผลผลิต/เพิ่มมูลค่าผลผลิต 
4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงตลาด/กลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในขั้นตอนหลักของกลุ่ม 

กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกขั้นตอนหลักของกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกมีความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจกลุ่ม ช่วยกันรักษากลุ่มให้อยู่ไปนาน ๆ โดยมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่ม
ใหญ่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือแจ้งข่าวสารและผลการด าเนินงานของกลุ่ม รับฟังและแก้ไขปัญหาของ
สมาชิกและก าหนดทิศทางการด าเนินงานกลุ่มในอนาคต ตลอดจน จัดกิจกรรมช่วยเหลือเพ่ือน
สมาชิกและชุมชน อันเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยแบ่งตามองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ  
5.2 ให้ความรู้ใหม่และร่วมแก้ปัญหาการเกษตรของสมาชิก 
5.3 จัดกิจกรรมดูแลความเป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือชุมชน 
5.4 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออกเสียงในขั้นตอนหลักตามหลักการของสหกรณ์ 

ขั้นที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือปรับปรุงการบริหารกลุ่ม ท าให้กลุ่มมีภูมิคุ้มกัน 
ปรับตัวได้ทันเวลา โดยการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน เพ่ือปรับแผนการ
ขายของกลุ่ม แผนการผลิตของกลุ่มและสมาชิก และแก้ปัญหาอ่ืนๆ รวมทั้ง การหมั่นหาความรู้
ใหม่มาปรับปรุงการบริหารกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นความรู้จากทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม  โดยแบ่งตาม
องค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

6.1 การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน 
6.2 การหาความรู้ใหม่มาปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

ขั้นที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงานให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง โดยต้องรู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่ละหน่วยงาน และรู้จักใช้ประโยชน์จากความรู้และทรัพยากรของหน่วยงานเพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหาที่กลุ่มไม่มีก าลังพอจะแก้ไข หรือ เพ่ือช่วยยกระดับ/มาตรฐานการท างานของกลุ่ม 
โดยแบ่งตามองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

7.1 รู้บทบาทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน 
7.2 รู้จักใช้ประโยชน์จากความรู้และทรัพยากรของหน่วยงาน 

 



178                          โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.2 บทวิเคราะห์ความส าเร็จของการรวมกลุ่มอย่างย่ังยืน 

 สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัด ะเชิงเทรา จ ากัด จังหวัด ะเชิงเทรา 7.2.1

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ ากัด ตามกรอบบันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน พบความส าเร็จในการรวมกลุ่มดังนี้ 

ความส าเร็จในการรวมกลุ่ม ระดับ 7 :  สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน  

 ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

 
รูปที่ 7.2 ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด  

บทเรียนความส าเร็จที่โดดเด่น 

 วางโครงสร้างการบริหาร ด้อย่างชัดเจน ทั้งฝ่ายผู้น า-บริหาร-สมาชิก  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 2  
2.1 สิทธิหน้าที่ของผู้น า/ กรรมการ 
2.2 สิทธิหน้าที่ของสมาชิก 
2.3 สิทธิหน้าที่ของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที ่

สหกรณ์ได้วางโครงสร้าง สิทธิและหน้าที่ของทั้ง 3 ฝ่ายไว้อย่างชัดเจน ทั้งฝ่ายผู้น า คือคุณ
ศักดา ที่ไม่ได้มีต าแหน่งในการบริหาร ฝ่ายบริหาร ที่มาจากสมาชิกสหกรณ์ เป็นทีมงานที่

บัน ด 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 
สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงฯ

1

2
3

4
5

6
7

 สาเหตุที่จ าเป็นต้อง
รวมกลุ่ม

 ความสามารถผู้น าใน
การขับเคลื่อนกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง

 ความสามารถทาง
การเงินของสมาชิก

 ความสามารถในการ
ผลิตของสมาชิก 

 ผลงานการบริหาร
กลุ่มที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ตรวจสอบ
ความพร้อม
ของกลุ่ม

สร้างความเข้าใจ
ในสิท ิหน้าที่และ
จัดสรรประโยชน์

ใหเ้ป็น รรม

พัฒนาโมเดล ุรกจิ
และระบบ

การจัดการกลุ่ม
ใหท้ันสมัย

เพ่ิม
ประสิท ิภาพ

การผลิต
และการขาย

กระตุ้น
การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

ในขั้นตอนหลัก
ของกลุ่ม

ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ 
เพ่ือปรับปรุง

การบริหารกลุ่ม

สร้างทักษะการ
ท างานร่วมกับ

หน่วยงาน 
ใหต้รงจุดส าคัญ

และต่อเนื่อง

 สิทธิหน้าท่ีของ
ผู้น า/ กรรมการ

 สิทธิหน้าท่ีของ
สมาชิก

 สิทธิหน้าท่ีของฝ่าย
บริหาร/ เจ้าหน้าท่ี

 การจัดสรร
ผลประโยชน์และ
พัฒนาสมาชิก

 การดูแลชุมชน

 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการ

อยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชี

การเงิน
 ฐานข้อมูลและการ

รายงานผล
 การควบคุมภายใน

 ลดต้นทุนการผลิต
 เพิ่มผลผลิต/เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต
 เพิ่มประสิทธิภาพ

การเข้าถึงตลาด/
กลุ่มเป้าหมาย

 ประชุมกลุ่มย่อยและ
ประชุมกลุ่มใหญ่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 ให้ความรู้ใหม่และร่วม
แก้ปัญหาการเกษตรของ
สมาชิก

 จัดกิจกรรมดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือ
ชุมชน

 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออก
เสียงในข้ันตอนหลักตาม
หลักการของสหกรณ์

 วิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงิน

 หาความรู้ใหม่มา
ปรับปรุงการบริหาร
กลุ่ม

 รู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่
ละหน่วยงาน

 รู้จักใช้ประโยชน์
จากความรู้และ
ทรัพยากรของ
หน่วยงาน
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รับผิดชอบงานบริหารได้อย่างเข้มแข็ง และฝ่ายสมาชิก ที่รู้หน้าที่และรับทราบสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับจากสหกรณ์อย่างชัดเจน 

 ผู้น าน าองค์ความรู้ใหม่มาปรับปรุงโมเดล ุรกิจและการบริหารกลุ่มอยู่เสมอ 
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 3 ข้อ 6 และ ข้อ 7  
3.1 โมเดลธุรกิจ  
6.2 การหาความรู้ใหม่มาปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 
7.1 รู้บทบาทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน 

คุณศักดา เป็นผู้น าที่มีความคิดทันสมัย และไฝ่หาความรู้อยู่เสมอ คุณศักดาได้น าความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งจากการไปศึกษาดูงานและการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เข้ามาให้ความรู้และพัฒนาโมเดลธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ่ม เช่น 

การศึกษาดูงาน   

คุณศักดาได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และได้น ารูปแบบการใช้ QR Code ติดที่
ผลมะม่วง ซึ่งผู้บริโภคสามารถสืบหาแหล่งปลูก ต าแหน่งแปลง และชาวนสวนที่ปลูก
มะม่วงผลนั้นได้ทันที 

สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ให้ค าแนะน าในการวางโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการให้กับสหกรณ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา   

ให้ความรู้ในแปลงปลูกตามระบบ GAP 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   

ให้ความรู้ในการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน 

 ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมาชิกในทุกกระบวนการผลิต 
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 4 
4.1 ลดต้นทุนการผลิต 
4.2 เพ่ิมผลผลิต/เพิ่มมูลค่าผลผลิต 
4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงตลาด/กลุ่มเป้าหมาย  

การเป็นสมาชิกสหกรณ์ ท าให้ได้รับประโยชน์ในกระบวนการผลิตมะม่วงในทุกขั้นตอน 

ก่อนปลูกมะม่วง  

สมาชิกได้รับค าแนะน าในพันธุ์มะม่วงที่ได้รับความนิยม การวางแผนการผลิต การซื้อ
ปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย ยา) ได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 

ระหว่างการปลูกมะม่วง 

สมาชิกได้ความรู้การดูแลแปลงและการปลูกมะม่วงให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานแต่ละ
ระดับ (ส่งออก-ห้างสรรพสินค้า-ตลาดค้าส่ง-คลาดท้องถิ่น) ตั้งแต่วิธีการตัดแต่งกิ่ง การ
ก าหนดให้ออกดอกตามก าหนด การห่อผล การให้ปุ๋ยและยา กระบวนการทั้งหมด 
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เป็นสูตรส าเร็จที่ผ่านการศึกษาและทดลองของผู้น า ว่าจะได้รับผลผลิตตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

หลังการปลูกมะม่วง 

สมาชิกได้รับการถ่ายทอดการบรรจุที่ถูกต้อง สามารถเลือกส่งตลาดได้ตามคุณภาพ
ผลผลิต และได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนด 

 ใช้กระบวนการกลุ่มในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 5  
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ  
5.2 ให้ความรู้ใหม่และร่วมแก้ปัญหาการเกษตรของสมาชิก 
5.4 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออกเสียงในขั้นตอนหลักตามหลักการของสหกรณ์ 

กระบวนการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก สหกรณ์จะพิจารณาใน 3 กิจกรรมหลักและ
ติดตาม 3 ปีต่อเนื่อง คือ (1) กิจกรรมรวมขาย ขายผลผลิตมะม่วงของสมาชิก (2) กิจกรรม
รวมซื้อ ซื้อปุ๋ย ยา ถุงห่อของสมาชิก และ (3) กิจกรรมการประชุมกลุ่มประจ าปี เพ่ือรับทราบ
ผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม (ปีละ 3 คะแนน คิดเป็นคะแนนรวม 9 
คะแนน) หากสมาชิกคนใดมีคะแนนน้อยกว่า 3 ทางสหกรณ์ฯ จะมีจดหมายเชิญให้เข้าพบ
ประธานสหกรณ์ฯ เพ่ือสอบถามถึงความต้องการที่จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต่อไป 

 มีความต้องการกลุ่มที่ชัดเจน ว่าเป้าหมายจะ ปในทิศทางใด ต้องการการสนับสนุนอะ ร 
จากหน่วยงานใด  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 7  
7.1 รู้บทบาทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน 
7.2 รู้จักใช้ประโยชน์ 

หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การขยับสถานะของกลุ่มอย่างเป็นล าดับ จากการเป็น 
ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วง 
และด าเนินการเรื่อยมาจนวิสาหกิจมีขนาดใหญ่ขึ้น ทางผู้น าได้ศึกษาข้อมูล/ระเบียบต่างที่
เกี่ยวข้อง และน ามาหารือกับสมาชิกกลุ่มเพื่อยกระดับกลุ่มให้มีระบบการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบมากขึ้น ซึ่งในขณะนั้นมี 2 ทางเลือก คือ จะไปเป็น SME หรือ สหกรณ์ โดยข้อสรุปของ
ผู้น าและสมาชิกกลุ่ม คือ การไปเป็นสหกรณ์ ทั้งนี้ เพ่ือให้กลุ่มเป็นกลไกในการดูแลสมาชิกให้
มั่นคงในระยะยาว มิใช่การมุ่งการค้าหรือก าไรมากจนเกินไป  

จุดอ่อนส าคัญท่ีพบ 

 เป็นการรวมกลุ่มเชิงพาณิชย์  ม่พบมาตรการเชิงสังคม  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 2 และ ข้อ 5  
2.5 การดแูลชุมชน 
5.3 การจัดกิจกรรมดูแลความเป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือชุมชน  

สหกรณ์เป็นการรวมกลุ่มเชิงพาณิชย์ จากพืชเชิงเดี่ยว ที่รวมเกษตรกรชาวสวนมะม่วง 7 
อ าเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผนึกก าลังเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหามะม่วงถูกกดราคา และ
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ผลักดันคุณภาพมะม่วงสู่การส่งออกและการเชื่อมโยงตลาดในหลายระดับ อย่างไรก็ดี การ
รวมกลุ่มเป็นการสร้างความเข้มแข็งเชิงพาณิชย์ให้กับสมาชิกเป็นหลัก มาตรการเชิงสังคม/
การดูแลชุมชน จึงไม่ปรากฏมากเท่าใดนัก 

 

 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี  7.2.2

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ตามกรอบ
บันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน พบความส าเร็จในการรวมกลุ่มดังนี้ 

ความส าเร็จในการรวมกลุ่ม ระดับ 7 :  สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน  

 ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

 
รูปที่ 7.3 ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 

บทเรียนความส าเร็จที่โดดเด่น 

 การดูแลสมาชิก ที่ ด้รับสวัสดิการเทียบเท่าข้าราชการ  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 2 และ ข้อ 5  
2.2 สิทธิหน้าที่ของสมาชิก 
5.3 จัดกิจกรรมดูแลความเป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือชุมชน 

บัน ด 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด

1

2
3

4
5

6
7

 สาเหตุที่จ าเป็นต้อง
รวมกลุ่ม

 ความสามารถผู้น าใน
การขับเคลื่อนกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง

 ความสามารถทาง
การเงินของสมาชิก

 ความสามารถในการ
ผลิตของสมาชิก 

 ผลงานการบริหาร
กลุ่มที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ตรวจสอบ
ความพร้อม
ของกลุ่ม

สร้างความเข้าใจ
ในสิท ิหน้าที่และ
จัดสรรประโยชน์

ใหเ้ป็น รรม

พัฒนาโมเดล ุรกจิ
และระบบ

การจัดการกลุ่ม
ใหท้ันสมัย

เพ่ิม
ประสิท ิภาพ

การผลิต
และการขาย

กระตุ้น
การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

ในขั้นตอนหลัก
ของกลุ่ม

ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ 
เพ่ือปรับปรุง

การบริหารกลุ่ม

สร้างทักษะการ
ท างานร่วมกับ

หน่วยงาน 
ใหต้รงจุดส าคัญ

และต่อเนื่อง

 สิทธิหน้าท่ีของ
ผู้น า/ กรรมการ

 สิทธิหน้าท่ีของ
สมาชิก

 สิทธิหน้าท่ีของฝ่าย
บริหาร/ เจ้าหน้าท่ี

 การจัดสรร
ผลประโยชน์และ
พัฒนาสมาชิก

 การดูแลชุมชน

 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการ

อยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชี

การเงิน
 ฐานข้อมูลและการ

รายงานผล
 การควบคุมภายใน

 ลดต้นทุนการผลิต
 เพิ่มผลผลิต/เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต
 เพิ่มประสิทธิภาพ

การเข้าถึงตลาด/
กลุ่มเป้าหมาย

 รู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่
ละหน่วยงาน

 รู้จักใช้ประโยชน์
จากความรู้และ
ทรัพยากรของ
หน่วยงาน

 ประชุมกลุ่มย่อยและ
ประชุมกลุ่มใหญ่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 ให้ความรู้ใหม่และร่วม
แก้ปัญหาการเกษตรของ
สมาชิก

 จัดกิจกรรมดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือ
ชุมชน

 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออก
เสียงตามหลักการและ
ขั้นตอนหลักของสหกรณ์

 วิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงิน

 หาความรู้ใหม่มา
ปรับปรุงการบริหาร
กลุ่ม
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สหกรณ์ฯ สร้างให้สมาชิกเกิดความภูมิใจและรู้สึกมีเกียรติที่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรและ
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ โดยการจัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิกเช่นเดียวกับข้าราชการ มีการ
ดูแลสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น เงินช่วยเหลืองานบวช เงินช่วยเหลืองานศพ และสวัสดิการ
อ่ืนๆ 

 ฝ่ายจัดการ ใช้ระบบสหกรณ์ในการขับเคลื่อนกลุ่มอย่างเต็มรูปแบบ  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 2  
2.1 สิทธิหน้าที่ของผู้น า/ กรรมการ 
2.2 สิทธิหน้าที่ของสมาชิก 
2.3 สิทธิหน้าที่ของฝ่ายบริหาร/ เจ้าหน้าที่ 

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด คือตัวอย่างความส าเร็จของการขับเคลื่อกลุ่มด้วยระบบ
การบริหารจัดการอย่างแท้จริง (ระบบน าคน) กลุ่มมีระบบการด าเนินงานที่ชัดเจน และทุก
ฝ่ายรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง  

 พัฒนาโมเดล ุรกิจที่ครบวงจร  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 3  
3.1 โมเดลธุรกิจ 

นอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับสมาชิก สหกรณ์ยังมีการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่การรับซื้อข้าว ท าโรงสี แปรรูปข้าว ขายข้าวถุง ขายปัจจัยการผลิต รวมทั้งเพ่ิม
พืชเศรษฐกิจใหม่ๆ เช่น กล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่น ผักปลอดสาร ตลอดจนการสร้างตลาดสด
เกษตรกร Green Market เพ่ือรองรับผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ 

จุดอ่อนส าคัญท่ีพบ 

 ติดตามโครงการพัฒนาทายาด  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 2 และ ข้อ 5  
2.5 การดูแลชุมชน 
5.1 โมเดลธุรกิจ  

สหกรณ์ฯ ค านึงถึงการส่งต่อธุรกิจสู่ทายาดรุ่นต่อไป จึงได้มีโครงการเพ่ือจูงใจให้ทายาดอ าเภอ
บ้านลาดกลับคืนถิ่น โดยทายาดในพ้ืนที่ที่มีแนวคิดในการสร้างอาชีพหรือพัฒนาธุรกิจ 
สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากสหกรณ์ได้ 

 

 ชุมชนบ้านบัว จังหวัดพะเยา 7.2.3

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของชุมชนบ้านบัว ตามกรอบบันได 7 ขั้นสู่
การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน พบความส าเร็จในการรวมกลุ่มดังนี้ 

ความส าเร็จในการรวมกลุ่ม ระดับ 7 :  สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน  

 ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 
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รูปที่ 7.4 ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของชุมชนบ้านบัว 

บทเรียนความส าเร็จที่โดดเด่น 

 วางโครงสร้างการบริหาร ด้อย่างชัดเจน ทั้งฝ่ายผู้น า-บริหาร-สมาชิก  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 2  
2.1 สิทธิหน้าที่ของผู้น า/ กรรมการ 
2.2 สิทธิหน้าที่ของสมาชิก 
2.3 สิทธิหน้าที่ของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที ่

พ่อหลวงบาล ซึ่งเป็นผู้น าชุมชน ได้วางโครงสร้าง สิทธิและหน้าที่ของทั้ง 3 ฝ่ายไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งฝ่ายผู้น า ที่ไม่ได้มีต าแหน่งในการบริหาร ฝ่ายบริหาร ในรูปแบบคณะท างาน
รับผิดชอบในแต่ละธุรกิจต่างๆ (ข้าวอินทรีย์ จักสานและโฮมสเตย์) และฝ่ายสมาชิก ที่รู้หน้าที่
และรับทราบสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์อย่างชัดเจน 

 พัฒนา ุรกิจอย่างเป็นล าดับขั้น  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 3  
3.1 โมเดลธุรกิจ 

ชุมชนมีการพัฒนาธุรกิจไปเป็นล าดับ ตามความพร้อมและศักยภาพของคนในชุมชน โดยมี
ธุรกิจข้าวอินทรีย์เป็นธุรกิจหลัก โดยเริ่มพัฒนาจากการเป็นกลุ่มข้าวอินทรีย์ สู่การเป็น
วิสาหกิจกลุ่มข้าวอินทรีย์ และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด ที่มีการขยาย
ธุรกิจสู่การสีข้าว ขายข้าวถุง กล่องข้าวมงคล 9 ประการในเวลาต่อมา นอกจากชุมชนจะมี

1

2
3

4
5

6
7

 สาเหตุที่จ าเป็นต้อง
รวมกลุ่ม

 ความสามารถผู้น าใน
การขับเคลื่อนกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง

 ความสามารถทาง
การเงินของสมาชิก

 ความสามารถในการ
ผลิตของสมาชิก 

 ผลงานการบริหาร
กลุ่มที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ตรวจสอบ
ความพร้อม
ของกลุ่ม

สร้างความเข้าใจ
ในสิท ิหน้าที่และ
จัดสรรประโยชน์

ใหเ้ป็น รรม

พัฒนาโมเดล ุรกจิ
และระบบ

การจัดการกลุ่ม
ใหท้ันสมัย

เพ่ิม
ประสิท ิภาพ

การผลิต
และการขาย

กระตุ้น
การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

ในขั้นตอนหลัก
ของกลุ่ม

ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ 
เพ่ือปรับปรุง

การบริหารกลุ่ม

สร้างทักษะการ
ท างานร่วมกับ

หน่วยงาน 
ใหต้รงจุดส าคัญ

และต่อเนื่อง

 สิทธิหน้าท่ีของ
ผู้น า/ กรรมการ

 สิทธิหน้าท่ีของ
สมาชิก

 สิทธิหน้าท่ีของฝ่าย
บริหาร/ เจ้าหน้าท่ี

 การจัดสรร
ผลประโยชน์และ
พัฒนาสมาชิก

 การดูแลชุมชน

 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการ

อยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชี

การเงิน
 ฐานข้อมูลและการ

รายงานผล
 การควบคุมภายใน

 ลดต้นทุนการผลิต
 เพิ่มผลผลิต/เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต
 เพิ่มประสิทธิภาพ

การเข้าถึงตลาด/
กลุ่มเป้าหมาย

 รู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่
ละหน่วยงาน

 รู้จักใช้ประโยชน์
จากความรู้และ
ทรัพยากรของ
หน่วยงาน

บัน ด 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 
ชุมชนบ้านบัว

 ประชุมกลุ่มย่อยและ
ประชุมกลุ่มใหญ่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 ให้ความรู้ใหม่และร่วม
แก้ปัญหาการเกษตรของ
สมาชิก

 จัดกิจกรรมดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือ
ชุมชน

 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออก
เสียงตามหลักการและ
ขั้นตอนหลักของสหกรณ์

 วิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงิน

 หาความรู้ใหม่มา
ปรับปรุงการบริหาร
กลุ่ม
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รายได้จากการขายข้าวให้กับสหกรณ์เป็นรายได้หลักแล้ว ชุมชนยังมีรายได้เสริมจากธุรกิจ
อ่ืนๆ ตามความถนัด เช่น จักสานสุ่มไก่ โดยใช้ไม้ไผ่จากชุมชนเป็นวัตถุดิบ และเปิดบ้านเป็น
โฮมสเตย์ เพ่ือรับนักท่องเที่ยว/คณะศึกษาดูงาน   

 ผู้น าสามารถขับเคลื่อนกลุ่ม ด้อย่างต่อเนื่อง  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 5  
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ  
5.3 จัดกิจกรรมดูแลความเป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือชุมชน 
5.4 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออกเสียงในขั้นตอนหลักตามหลักการของสหกรณ์ 

“บวร โมเดล” เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความมีส่วนร่วมในชุมชน ใช้วัดเป็นเวที
ประชาคม โดยมีกฎกติกาชัดเจนในการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับคนในชุมชนอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม ทั้งคนที่ได้รับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ท าให้ทุกคนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้
อย่างเป็นสุข 
เครื่องมือส าคัญในการสร้างความเข้าใจและจูงใจ ให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกร่วมในการ
ด าเนินงาน คือ การใช้เวทีประชาคม เพ่ือให้เกิดการพูดคุย รับรู้และแสวงหาทางออกของ
ปัญหาร่วมกัน รวมถึงการก าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาใช้ร่วมกัน เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้
กฎระเบียบอาจแก้ไขได้หากท าให้เกิดการกระทบกระทั่งกันมากเกินไป แต่จะแก้ไขผ่านเวที
ประชาคม ซึ่งโดยปกติจะมีผู้เข้าร่วมกว่าร้อยละ 70-80 

นอกจากนี้ ผู้น าชุมชนได้กระตุ้นให้การมีกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือท าให้
ชาวบ้านมีจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกันในประโยชน์สาธารณะ เช่น (1) การจัดการขยะ โดยการ
ท าโครงการผ้าป่าขยะ ให้ชาวบ้านน าขยะมาขาย ต่อมาชาวบ้านรู้ว่าขยะมีราคา แต่ละบ้านก็
เก็บและจัดแยกขยะเพ่ือขาย ช่วยให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ (2) การให้ อสม. ตรวจสุขลักษณะ
ของแต่ละพ้ืนที่ โดยแลกพ้ืนที่กันตรวจสอบ จากนั้นน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ 
อสม. แต่ละคนรับผิดชอบ (3) ชาวบ้านราวร้อยละ 30 ไม่ปฏิบัติตามมติประชาคมหมู่บ้าน
เรื่องโครงการงดดื่มสุราในงานศพ ชุมชนมีมาตรการแก้ไขโดยชาวบ้านกลุ่มใหญ่ไม่ไปร่วมใน
งานศพ ท าให้ชาวบ้านกลุ่มน้อยต้องยอมปฏิบัติตามในที่สุด 

 สร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิต “ข้าวอินทรีย”์  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 4  
4.2 เพ่ิมผลผลิต/เพิ่มมูลค่าผลผลิต 

ชุมชนมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด ได้ผลิตข้าว
อินทรีย์ออกจ าหน่ายไปทั่วประเทศ โดยใช้ชื่อ “ข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว” มีผลิตภัณฑ์ข้าว
อินทรีย์ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิขาว จมูกข้าว ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวลืมผัว ข้าวเหนียว
เขี้ยวงู และข้าวไรซ์เบอรรี่ ได้ในราคากิโลกรัมละ 55-60 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาข้าวทั่วไป อีกทั้ง
ยังขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปส่งออกจ าหน่ายไปทั่วประเทศ  

กลุ่มได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเพื่อเพ่ิมมูลค่า เช่น กล่องข้าวมงคล 9 ประการ ที่น าข้าว 9 
ชนิด บรรจุในกล่อง พร้อมทั้งมีการปลุกเสกข้าวร่วมด้วย ซึ่งขายได้ในราคาสูง คือ 199 บาท 
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 จัดสรรประโยชน์ที่เป็น รรม 
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 2  
2.4 การจัดสรรผลประโยชน์และพัฒนาสมาชิก 

ในส่วนของธุรกิจโฮมสเตย์ มีกติกาการแบ่งผู้เข้าพัก ไปตามล าดับบ้านพักที่สามารถรองรับได้ 
และหมุนเวียนไปตามล าดับของสมาชิกกลุ่ม โดยเมื่อบ้านพักได้รองรับผู้เข้าพักครบทุกหลัง
แล้ว จึงจะเวียนมารับผู้เข้าพักใหม่ตามล าดับ ทั้งนี้ เพื่อกระจายผู้เข้าพักให้ทั่วถึงทุกหลัง ราคา
การเข้าพักโฮมสเตย์ คิดอยู่ที่ คนละ 200 บาท โดยจากจ านวนดังกล่าวจะหักเข้ากองกลาง 
20 บาท หากรับอาหารเช้าจะเพ่ิมอีก 50 บาท นอกจากนี้ ยังมีกติกาที่ปันเงินจากผู้เข้าพักคน
ละ 1 บาทให้กับบ้านอ่ืนๆ ในชุมชนที่ไม่ได้เปิดเป็นโฮมสเตย์ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับ
ประโยชน์จากธุรกิจท่องเที่ยวและท าให้ทั้งชุมชนมีความยินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว   

จุดอ่อนส าคัญท่ีพบ 

 การสร้างคนรุ่นใหม่มารับช่วงต่อ  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 2 และ ข้อ 5  
2.5 การดูแลชุมชน 
5.1 โมเดลธุรกิจ  

การสร้างแรงจูงใจให้ทายาดชุมชนบ้านบัว กลับคืนถิ่นและสานต่อธุรกิจและการดูแลชุมชน
ต่อไป 

 

 วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จังหวัดพัทลุง 7.2.4

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ตาม
กรอบบันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน พบความส าเร็จในการรวมกลุ่มดังนี้ 

ความส าเร็จในการรวมกลุ่ม ระดับ 4 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการขาย 
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รูปที่ 7.5 ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 

บทเรียนความส าเร็จที่โดดเด่น 

 สร้างทัศนคติและค่านิยมให้กับสมาชิกว่ากลุ่มเป็นที่พึ่ง  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 2  
2.5 การดูแลชุมชน 
จากการเป็นจังหวัดและหมู่บ้านขนาดเล็ก ส่งผลให้บ้านเขากลางเป็นพ้ืนที่ที่ถูกละเลยจาก
หน่วยงานภาครัฐ ผู้น าจึงมองวิกฤตเป็นโอกาสในการท าให้กลุ่มเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความมั่นคงและเป็นที่พ่ึงให้กับชุมชน 

 พัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้น  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 3  
3.1 โมเดลธุรกิจ 

กลุ่มมีการพัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้นบนฐานความรู้ที่มีและรอให้สมาชิกพร้อมในการพัฒนา
ต่อไปด้วยกัน และมองการยกระดับสถานะเป็นสหกรณ์เป็นเป้าหมายในอนาคต 

 สมาชิกสามารถเลือกผลิตข้าว ด้หลายระดับ ตามมาตรฐานและความสามารถของสมาชิก  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 3 และ ข้อ 4  
3.1 โมเดลธุรกิจ 
4.2 เพ่ิมผลผลิต/เพิ่มมูลค่าผลผลิต 

บัน ด 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

1

2
3

4
5

6
7

 สาเหตุที่จ าเป็นต้อง
รวมกลุ่ม

 ความสามารถผู้น าใน
การขับเคลื่อนกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง

 ความสามารถทาง
การเงินของสมาชิก

 ความสามารถในการ
ผลิตของสมาชิก 

 ผลงานการบริหาร
กลุ่มที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ตรวจสอบ
ความพร้อม
ของกลุ่ม

สร้างความเข้าใจ
ในสิท ิหน้าที่และ
จัดสรรประโยชน์

ใหเ้ป็น รรม

พัฒนาโมเดล ุรกจิ
และระบบ

การจัดการกลุ่ม
ใหท้ันสมัย

เพ่ิม
ประสิท ิภาพ

การผลิต
และการขาย

กระตุ้น
การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

ในขั้นตอนหลัก
ของกลุ่ม

ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ 
เพ่ือปรับปรุง

การบริหารกลุ่ม

สร้างทักษะการ
ท างานร่วมกับ

หน่วยงาน 
ใหต้รงจุดส าคัญ

และต่อเนื่อง

 สิทธิหน้าท่ีของ
ผู้น า/ กรรมการ

 สิทธิหน้าท่ีของ
สมาชิก

 สิทธิหน้าท่ีของฝ่าย
บริหาร/ เจ้าหน้าท่ี

 การจัดสรร
ผลประโยชน์และ
พัฒนาสมาชิก

 การดูแลชุมชน

 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการ

อยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชี

การเงิน
 ฐานข้อมูลและการ

รายงานผล
 การควบคุมภายใน

 ลดต้นทุนการผลิต
 เพิ่มผลผลิต/เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต
 เพิ่มประสิทธิภาพ

การเข้าถึงตลาด/
กลุ่มเป้าหมาย

 รู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่
ละหน่วยงาน

 รู้จักใช้ประโยชน์
จากความรู้และ
ทรัพยากรของ
หน่วยงาน

 ประชุมกลุ่มย่อยและ
ประชุมกลุ่มใหญ่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 ให้ความรู้ใหม่และร่วม
แก้ปัญหาการเกษตรของ
สมาชิก

 จัดกิจกรรมดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือ
ชุมชน

 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออก
เสียงในข้ันตอนหลักตาม
หลักการของสหกรณ์

 วิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงิน

 หาความรู้ใหม่มา
ปรับปรุงการบริหาร
กลุ่ม
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สมาชิกสามารถเลือกผลิตข้าวที่มีมูลค่าเพ่ิมได้ ตามความถนัดและมาตรฐานที่แตกต่างกันใน
แต่ละระดับดังนี้ 

ข้าวพรีจีเอพี (Pre GAP) การผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับข้าว 
ข้าวจีเอพี (GAP) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับการผลิตข้าวเปลือก 
ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) การผลิตข้าวที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในทุกข้ันตอนการผลิต 
ข้าวจีไอ (Geographical Ingication Rice) ข้าวคุณภาพ มีชื่อเสียงที่เกิดจากแหล่ง
ภูมิศาสตร์ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ 

จุดอ่อนส าคัญท่ีพบ 

 ผู้น าและผู้บริหาร ด าเนินการโดยคนกลุ่มเล็ก  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 2  
2.1 สิทธิหน้าที่ของผู้น า/กรรมการ 
2.3 สิทธิหน้าที่ของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่ 

เนื่องจากบ้านเขากลาง เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีสมาชิก 74 ครัวเรือน ท าให้ผู้น าและทีมบริหาร
จะเป็นทีมเดียวกัน ชุดเดิมที่ด าเนินการมาตั้งแต่ต้น 

 

 วิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี ยน จังหวัดน่าน  7.2.5

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี๋ยน 
ตามกรอบบันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน พบความส าเร็จในการรวมกลุ่มดังนี้ 

ความส าเร็จในการรวมกลุ่ม ระดับ 4 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการขาย 
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รูปที่ 7.6 ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี๋ยน 

บทเรียนความส าเร็จที่โดดเด่น 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จากวัตถุดิบชุมชน  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 3  
3.1 โมเดลธุรกิจ 

การท าสบู่ ยาสระผม น้ ายาล้างจาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ต้องการลด
การใช้สารเคมีในครัวเรือน และเพ่ือน าสมุนไพรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อมา
เมื่อรวมตัวกันท าผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือนแล้ว ชาวบ้านก็เกิดแนวคิดที่จะท าเพ่ือขายจึง
เกิดการรวมกลุ่มขึ้นมา  

 น ามาตรฐานมารับรองคุณประโยชน์สมุน พรท้องถิ่น  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 4  
4.2 เพ่ิมผลผลิต/เพิ่มมูลค่าผลผลิต 

กลุ่มสามารถผลักดันให้สมุนไพรท้องถิ่น (ใบหมี่ )  ให้มีการรับรองคุณประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ได้ สิ่งนี้สามารถสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์จากบ้านน้ าเกี๋ยนจาก
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนทั่วไปจากแหล่งอ่ืน รวมทั้งสามารถบรรลุมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
(มผช./ฯลฯ) และพัฒนาห้องปฏิบัติการเพ่ือทดสอบผลิตภัณฑ์ได้เอง ท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 

1

2
3

4
5

6
7

 สาเหตุที่จ าเป็นต้อง
รวมกลุ่ม

 ความสามารถผู้น าใน
การขับเคลื่อนกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง

ความสามารถทาง
การเงินของสมาชิก

 ความสามารถในการ
ผลิตของสมาชิก 

 ผลงานการบริหาร
กลุ่มที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ตรวจสอบ
ความพร้อม
ของกลุ่ม

สร้างความเข้าใจ
ในสิท ิหน้าที่และ
จัดสรรประโยชน์

ใหเ้ป็น รรม

พัฒนาโมเดล ุรกจิ
และระบบ

การจัดการกลุ่ม
ใหท้ันสมัย

เพ่ิม
ประสิท ิภาพ

การผลิต
และการขาย

กระตุ้น
การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

ในขั้นตอนหลัก
ของกลุ่ม

ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ 
เพ่ือปรับปรุง

การบริหารกลุ่ม

สร้างทักษะการ
ท างานร่วมกับ

หน่วยงาน 
ใหต้รงจุดส าคัญ

และต่อเนื่อง

 สิทธิหน้าท่ีของ
ผู้น า/ กรรมการ

 สิทธิหน้าท่ีของ
สมาชิก

 สิทธิหน้าท่ีของฝ่าย
บริหาร/ เจ้าหน้าท่ี

 การจัดสรร
ผลประโยชน์และ
พัฒนาสมาชิก

 การดูแลชุมชน

 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการ

อยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชี

การเงิน
 ฐานข้อมูลและการ

รายงานผล
 การควบคุมภายใน

 ลดต้นทุนการผลิต
 เพิ่มผลผลิต/เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต
 เพิ่มประสิทธิภาพ

การเข้าถึงตลาด/
กลุ่มเป้าหมาย

 รู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่
ละหน่วยงาน

 รู้จักใช้ประโยชน์
จากความรู้และ
ทรัพยากรของ
หน่วยงาน

บัน ด 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 
วิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี ยน

 ประชุมกลุ่มย่อยและ
ประชุมกลุ่มใหญ่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 ให้ความรู้ใหม่และร่วม
แก้ปัญหาการเกษตรของ
สมาชิก

 จัดกิจกรรมดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือ
ชุมชน

 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออก
เสียงในข้ันตอนหลักตาม
หลักการของสหกรณ์

 วิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงิน

 หาความรู้ใหม่มา
ปรับปรุงการบริหาร
กลุ่ม
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 มีความต้องการผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นฐาน 
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 3  
3.1 โมเดลธุรกิจ 

ชาวบ้านซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม (สบู่ ยาสระผม น้ ายาล้างจาน) อยู่แล้ว สะท้อนให้เห็น
ถึงความมั่นคงของธุรกิจในระดับหนึ่ง ที่อย่างน้อยก็จะมีความต้องการจากคนในชุมชนเป็น
ฐานในการด าเนินธุรกิจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันในชุมชน 

จุดอ่อนส าคัญท่ีพบ 

 ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ก่อนยกระดับสถานะกลุ่ม  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 3  
3.1 โมเดลธุรกิจ 
3.2 กฎกติกา ในการอยู่ร่วมกัน 
3.3 ระเบียบบัญชีการเงิน 

วิสาหกิจฯ มีเป้าหมายในการส่งออกผลิตภัณฑ์ การเป็นนิติบุคคลจะช่วยยกระดับสถานะที่
สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าได้ ทางวิสาหกิจฯ จึงควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน รวมทั้งข้อดี
ข้อเสียของรูปแบบต่างๆ ปรึกษาหารือกับสมาชิก น าร่องด าเนินการ ก่อนพิจารณาตัดสินใจ
ยกระดับกลุ่มอย่างเป็นทางการต่อไป 

 จัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงโมเดล ุรกิจ  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 3  
3.4 ฐานข้อมูลและการรายงานผล 

วิสาหกิจฯ ควรมีการบันทึกข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินธุรกิจ
ได้ตรงจุด อาทิ 

ข้อมูลทางการตลาด  ที่ควรมีการบันทึกรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปริมาณ
การผลิตและสินค้าคงคลัง ให้ครบทั้งกระบวนการ 

การคิดต้นทุนการผลิต  ที่พิจารณาให้ครบ ทั้งในส่วนงบลงทุน ถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลิต อาทิ 
แรงงาน วัตถุดิบและการขนส่ง ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบต้นทุนการผลิตที่
แท้จริงในแต่ละผลิตภัณฑ์ 

 ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมก าหนดกติกา พัฒนากลุ่ม และสร้างความ
เป็นเจ้าของ 
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 5  
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 

กระบวนการกลุ่มที่สม่ าเสมอ โดยเป็นการประชุมร่วมกันกับทุกฝ่าย ทั้งการประชุมกลุ่มย่อย
และประชุมกลุ่มใหญ่ ถือเป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้กลุ่มเกิดความยั่งยืน นอกจากจะเป็น
เวทีที่สมาชิกจะได้รับรู้สถานการณ์และผลการด าเนินงานของวิสาหกิจแล้ว สมาชิกยังมี ส่วน
ร่วมในการก าหนดกติกา ทิศทางการพัฒนากลุ่ม และสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันอีกด้วย 
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 ชุมชนบ้านเตย จังหวัดนครราชสีมา  7.2.6

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของชุมชนบ้านเตย ตามกรอบบันได 7 ขั้น
สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน พบความส าเร็จในการรวมกลุ่มดังนี้ 

ความส าเร็จในการรวมกลุ่ม ระดับ 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการขาย 

 
รูปที่ 7.7 ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของชุมชนบ้านเตย 

บทเรียนความส าเร็จที่โดดเด่น 

 ท าบัญชีครัวเรือน ท าให้ทราบปัญหาที่แท้จริง  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 1  
1.3 ความสามารถทางการเงินของสมาชิก 

ธ.ก.ส. ได้เริ่มวางรากฐานเกี่ยวกับเรื่องการท าบัญชีครัวเรือน การลดรายจ่าย และการออม
ของคนในชุมชน เพ่ือสร้างวินัยในระดับครัวเรือน ต่อมามีการจัดท าแผนชุมชนแนวใหม่ ที่มอง
หาสิ่งที่เป็นปัญหาของชุมชนจริงๆ ส าคัญ คือ ต้องน าตัวเลขรายรับ รายจ่าย และหนี้สินของ
ชุมชนมาดูประกอบ จากการร่วมกันดูตัวเลขพบว่าหนี้ที่เกิดจากค่าปุ๋ยมีมูลค่าสูงกว่า 4 ล้าน
บาท ชาวบ้านจึงมีความคิดอยากจะลดต้นทุนค่าปุ๋ยลง เนื่องจากอาชีพหลักของคนในบ้านเตย
คือการท านา หากลดค่าปุ๋ยได้ก็จะลดตน้ทุนหลักในการท านาได้ และลดหนี้ได้ในที่สุด 

  

บัน ด 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 
ชุมชนบ้านเตย

1

2
3

4
5

6
7

 สาเหตุที่จ าเป็นต้อง
รวมกลุ่ม

 ความสามารถผู้น าใน
การขับเคลื่อนกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง

 ความสามารถทาง
การเงินของสมาชิก

 ความสามารถในการ
ผลิตของสมาชิก 

 ผลงานการบริหาร
กลุ่มที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ตรวจสอบ
ความพร้อม
ของกลุ่ม

สร้างความเข้าใจ
ในสิท ิหน้าที่และ
จัดสรรประโยชน์

ใหเ้ป็น รรม

พัฒนาโมเดล ุรกจิ
และระบบ

การจัดการกลุ่ม
ใหท้ันสมัย

เพ่ิม
ประสิท ิภาพ

การผลิต
และการขาย

กระตุ้น
การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

ในขั้นตอนหลัก
ของกลุ่ม

ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ 
เพ่ือปรับปรุง

การบริหารกลุ่ม

สร้างทักษะการ
ท างานร่วมกับ

หน่วยงาน 
ใหต้รงจุดส าคัญ

และต่อเนื่อง

 สิทธิหน้าท่ีของ
ผู้น า/ กรรมการ

 สิทธิหน้าท่ีของ
สมาชิก

 สิทธิหน้าท่ีของฝ่าย
บริหาร/ เจ้าหน้าท่ี

 การจัดสรร
ผลประโยชน์และ
พัฒนาสมาชิก

 การดูแลชุมชน

 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการ

อยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชี

การเงิน
 ฐานข้อมูลและการ

รายงานผล
 การควบคุมภายใน

 ลดต้นทุนการผลิต
 เพิ่มผลผลิต/เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต
 เพิ่มประสิทธิภาพ

การเข้าถึงตลาด/
กลุ่มเป้าหมาย

 รู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่
ละหน่วยงาน

 รู้จักใช้ประโยชน์
จากความรู้และ
ทรัพยากรของ
หน่วยงาน

 ประชุมกลุ่มย่อยและ
ประชุมกลุ่มใหญ่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 ให้ความรู้ใหม่และร่วม
แก้ปัญหาการเกษตรของ
สมาชิก

 จัดกิจกรรมดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือ
ชุมชน

 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออก
เสียงในข้ันตอนหลักตาม
หลักการของสหกรณ์

 วิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงิน

หาความรู้ใหม่มา
ปรับปรุงการบริหาร
กลุ่ม
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 ผู้น าใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 1 และ ข้อ 5  
1.2 ความสามารถผู้น าในการขับเคลื่อนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 

ผู้น าใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ทั้งด้านอาชีพ และการดูแลชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายปลูกจิตส านึกเป็น
ประจ าทุกวันช่วงเช้าในเวลา 6.00 น. อีกทั้งยังได้นัดประชุมหมู่บ้านทุกวันศุกร์ช่วงเย็น โดยไม่
รวมการนัดประชุมในวาระที่มีเรื่องส าคัญอ่ืนๆ 

 จดสิท ิบัตร ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่ม  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 4  
4.1 ลดต้นทุนการผลิต 
4.2 เพ่ิมผลผลิต/เพิ่มมูลค่าผลผลิต 

การด าเนินงานของกลุ่มไม่เน้นการเติบโตที่เร็วเกินไป แต่ค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมของ
กลุ่ม ถึงแม้ว่าปุ๋ยของกลุ่มจะมีสิทธิบัตรแต่ทางกลุ่มก็ไม่ได้วางแผนเร่งผลิต เพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
แต่เน้นการผลิตเพ่ือใช้ในชุมชนก่อน และขายส่วนที่เกินให้กับชุมชนอ่ืน โดยปริมาณการผลิต
จะข้ึนอยู่กับปริมาณวัตถุดิบที่มีเป็นหลัก 

จุดอ่อนส าคัญท่ีพบ 

 N/A 

 

 หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรี รรมราช 7.2.7

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของหมู่บ้านคีรีวง ตามกรอบบันได 7 ขั้นสู่
การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน พบความส าเร็จในการรวมกลุ่มดังนี้ 

ความส าเร็จในการรวมกลุ่ม ระดับ 1 : ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม 
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รูปที่ 7.8 ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของหมู่บ้านคีรีวง 

บทเรียนความส าเร็จที่โดดเด่น 

 มีโรงเรียนผู้น า  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 1  
1.2 ความสามารถผู้น าในการขับเคลื่อนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

ปี 2532 มีการสร้างโรงเรียนผู้น า โดยการสร้างผู้น าในชุมชนจ านวน 32 คน ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ดี ฝึกคนให้คิด คิดเพ่ือชุมชน 

จุดอ่อนส าคัญท่ีพบ 

 เกิด ุรกิจแบบปัจเจกบุคคลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 3  
3.1 โมเดลธุรกิจ  

เมื่อการท่องเที่ยวของคีรีวงเกิดปรากฏการณ์เติบโตแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้เป้าหมาย
เริ่มแรกเลือนหายไป คนในคีรีวงมุ่งสนใจแต่ด้านเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล ความสนใจที่มีต่อ
ส่วนรวมน้อยลง จึงท าให้ทุกวันนี้มองว่าคีรีวงในภาพรวมอยู่ในภาวะล้มเหลว แต่หากมองแยก
ส่วนกลับพบว่าแต่ละกลุ่มในพ้ืนที่ยังคงดูดี สามารถท างานได้อย่างเข้มแข็งรวมกลุ่มขับเคลื่อน
สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มเหมือน
เช่นเดิมได้  

1

2
3

4
5

6
7

 สาเหตุที่จ าเป็นต้อง
รวมกลุ่ม

ความสามารถผู้น าใน
การขับเคลื่อนกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง

ความสามารถทาง
การเงินของสมาชิก

 ความสามารถในการ
ผลิตของสมาชิก 

 ผลงานการบริหาร
กลุ่มที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ตรวจสอบ
ความพร้อม
ของกลุ่ม

สร้างความเข้าใจ
ในสิท ิหน้าที่และ
จัดสรรประโยชน์

ใหเ้ป็น รรม

พัฒนาโมเดล ุรกจิ
และระบบ

การจัดการกลุ่ม
ใหท้ันสมัย

เพ่ิม
ประสิท ิภาพ

การผลิต
และการขาย

กระตุ้น
การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

ในขั้นตอนหลัก
ของกลุ่ม

ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ 
เพ่ือปรับปรุง

การบริหารกลุ่ม

สร้างทักษะการ
ท างานร่วมกับ

หน่วยงาน 
ใหต้รงจุดส าคัญ

และต่อเนื่อง

 สิทธิหน้าท่ีของ
ผู้น า/ กรรมการ

 สิทธิหน้าท่ีของ
สมาชิก

 สิทธิหน้าท่ีของฝ่าย
บริหาร/ เจ้าหน้าท่ี

 การจัดสรร
ผลประโยชน์และ
พัฒนาสมาชิก

 การดูแลชุมชน

 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการ

อยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชี

การเงิน
 ฐานข้อมูลและการ

รายงานผล
 การควบคุมภายใน

 ลดต้นทุนการผลิต
 เพิ่มผลผลิต/เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต
 เพิ่มประสิทธิภาพ

การเข้าถึงตลาด/
กลุ่มเป้าหมาย

 รู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่
ละหน่วยงาน

 รู้จักใช้ประโยชน์
จากความรู้และ
ทรัพยากรของ
หน่วยงาน

บัน ด 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 
หมู่บ้านคีรีวง

ประชุมกลุ่มย่อยและ
ประชุมกลุ่มใหญ่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 ให้ความรู้ใหม่และร่วม
แก้ปัญหาการเกษตร

 จัดกิจกรรมดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือ
ชุมชน

 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออก
เสียงในข้ันตอนหลักตาม
หลักการของสหกรณ์

 วิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงิน

หาความรู้ใหม่มา
ปรับปรุงการบริหาร
กลุ่ม
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 ปัญหาสะสม ขาดคนกลางที่เป็นที่ยอมรับในการประสาน จัดการและจัดสรรประโยชน์ใน
ภาพรวมของท้ังชุมชนให้เป็น รรม  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 1 และ ข้อ 2  
1.1 สาเหตุที่จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม 
1.2 ความสามารถผู้น าในการขับเคลื่อนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
2.4 การจัดสรรผลประโยชน์และพัฒนาสมาชิก  

ปัจจุบันอัตลักษณ์ของคีรีวงไม่มีความชัดเจน ต่างคนต่างพัฒนา นอกจากนี้ยังพบปัญหาการ
จัดพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งในบางพ้ืนที่เกิดปัญหาคนในชุมชนไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและปัญหาการ
บุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือใช้ในการขายของ ขาดคนกลางที่เป็นที่ยอมรับในการประสาน 
จัดการและจัดสรรประโยชน์ในภาพรวมของทั้งชุมชนให้เป็นธรรม 

 

 ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม 7.2.8

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของชุมชนบ้านบางพลับ ตามกรอบบันได 7 
ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน พบความส าเร็จในการรวมกลุ่มดังนี้ 

ความส าเร็จในการรวมกลุ่ม ระดับ 1 : ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม 

 
รูปที่ 7.9 ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของชุมชนบ้านบางพลับ 

  

บัน ด 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 
ชุมชนบ้านบางพลับ

1

2
3

4
5

6
7

 สาเหตุที่จ าเป็นต้อง
รวมกลุ่ม

 ความสามารถผู้น าใน
การขับเคลื่อนกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง

ความสามารถทาง
การเงินของสมาชิก

 ความสามารถในการ
ผลิตของสมาชิก 

 ผลงานการบริหาร
กลุ่มที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ตรวจสอบ
ความพร้อม
ของกลุ่ม

สร้างความเข้าใจ
ในสิท ิหน้าที่และ
จัดสรรประโยชน์

ใหเ้ป็น รรม

พัฒนาโมเดล ุรกจิ
และระบบ

การจัดการกลุ่ม
ใหท้ันสมัย

เพ่ิม
ประสิท ิภาพ

การผลิต
และการขาย

กระตุ้น
การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

ในขั้นตอนหลัก
ของกลุ่ม

ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ 
เพ่ือปรับปรุง

การบริหารกลุ่ม

สร้างทักษะการ
ท างานร่วมกับ

หน่วยงาน 
ใหต้รงจุดส าคัญ

และต่อเนื่อง

 สิทธิหน้าท่ีของ
ผู้น า/ กรรมการ

 สิทธิหน้าท่ีของ
สมาชิก

 สิทธิหน้าท่ีของฝ่าย
บริหาร/ เจ้าหน้าท่ี

 การจัดสรร
ผลประโยชน์และ
พัฒนาสมาชิก

 การดูแลชุมชน

 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการ

อยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชี

การเงิน
 ฐานข้อมูลและการ

รายงานผล
 การควบคุมภายใน

 ลดต้นทุนการผลิต
 เพิ่มผลผลิต/เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต
 เพิ่มประสิทธิภาพ

การเข้าถึงตลาด/
กลุ่มเป้าหมาย

 รู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่
ละหน่วยงาน

 รู้จักใช้ประโยชน์
จากความรู้และ
ทรัพยากรของ
หน่วยงาน

ประชุมกลุ่มย่อยและ
ประชุมกลุ่มใหญ่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 ให้ความรู้ใหม่และร่วม
แก้ปัญหาการเกษตรของ
สมาชิก

 จัดกิจกรรมดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือ
ชุมชน

 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออก
เสียงในข้ันตอนหลักตาม
หลักการของสหกรณ์

 วิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงิน

หาความรู้ใหม่มา
ปรับปรุงการบริหาร
กลุ่ม
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บทเรียนความส าเร็จที่โดดเด่น 

 ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 3  
3.1 โมเดลธุรกิจ 

ผู้น าริเริ่ม ทดลอง ลงมือท าเป็นตัวอย่างจนเห็นผลลัพธ์จริง โดยปรับปรุงคุณภาพส้มโอให้มี
เมล็ดน้อยลง มีรสหวานมากขึ้น ปรับการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ รวมถึงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คือ ขี้แดดนาเกลือ มาปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือให้ส้มโอมีรสชาติหวานขึ้น หรือวางแผนการ
ผลิตให้ออกนอกฤดูหรือช่วงเทศกาลเพ่ือให้ได้ราคาสูง โดยใช้เทคนิคการแกล้งดินและแกล้ง
ต้นไม้ (1 เดือนก่อนหน้าไม่รดน้ า) 

จุดอ่อนส าคัญท่ีพบ 

 สถานะกลุ่มเป็นเสมือนเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ของชาวสวนส้มโอในพื้นที่  ม่ ด้มีการ
ด าเนินการในรูปแบบกลุ่ม (รวมซื้อ-รวมขาย)  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 1  
1.1 สาเหตุที่จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม 
1.2 ความสามารถผู้น าในการขับเคลื่อนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  

สมาชิกไม่เห็นความจ าเป็นของการรวมกลุ่ม เพราะสมาชิกสามารถตกลงซื้อขายได้โดยตรงกับ
ผู้ซื้อโดยไม่ต้องอิงกลุ่ม กลุ่มจึงเป็นเสมือนแหล่งความรู้และที่ปรึกษาในกระบวนการผลิตส้ม
โอให้มีคุณภาพ ไม่มีการบริหารจัดการร่วมกันแต่อย่างใด 

  ม่มีความรู้และการเตรียมความพร้อมในการท า ุรกิจท่องเที่ยววิถีชุมชน  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 2  
2.4 การจัดสรรผลประโยชน์และพัฒนาสมาชิก  

ชุมชนได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ท าให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
ในขณะที่ชุมชนไม่มีแผนในการด าเนินการเกี่ยวกับโฮมสเตย์ของชุมชน ท าให้ต่างคนต่างท า 
ไมม่ีกติกาในการบริหารจัดการโฮมสเตย์ของชุมชน ท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจในกลุ่มและอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวได ้

 

 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดร านี  7.2.9

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถ่อนนาลับ 
ตามกรอบบันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน พบความส าเร็จในการรวมกลุ่มดังนี้ 

ความส าเร็จในการรวมกลุ่ม ระดับ 1 :  ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม 
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รูปที่ 7.10 ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถ่อนนาลับ 

บทเรียนความส าเร็จที่โดดเด่น 

 มี  .ก.ส. เข้ามาส่งเสริมและวางรากฐานทางการเงิน  
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 3  
1.3 ความสามารถทางการเงินของสมาชิก 
ธ.ก.ส. เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และเข้ามาช่วยวางระบบ
บริหารจัดการให้เป็นอย่างดี และมีการติดตามให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้สถาบันการเงินชุมชนนับเป็นกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 

จุดอ่อนส าคัญท่ีพบ 

 ผู้น า ม่สามารถท าให้ชุมชนร่วมสร้างเป้าหมายและพัฒนา ปด้วยกัน ด้ 
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 1 
1.2 ความสามารถผู้น าในการขับเคลื่อนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
ผู้น าและสมาชิกในชุมชนขาดความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินงานในรูปแบบกลุ่ม  ไม่
เคยรวมกลุ่มและด าเนินการร่วมกันในรูปแบบกลุ่มมาก่อน ท าให้เกิดความไม่มั่นใจและไม่เห็น
ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม อีกทั้งขาดแผนชุมชนที่สมาชิกในชุมชนร่วมกันท า จึงท าให้ชุมชน
ไม่มีเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน ไม่เห็นทิศทางที่ชุมชนจะเดินไปในอนาคต 

 

1

2
3

4
5

6
7

 สาเหตุที่จ าเป็นต้อง
รวมกลุ่ม

ความสามารถผู้น าใน
การขับเคลื่อนกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง

 ความสามารถทาง
การเงินของสมาชิก

 ความสามารถในการ
ผลิตของสมาชิก 

 ผลงานการบริหาร
กลุ่มที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ตรวจสอบ
ความพร้อม
ของกลุ่ม

สร้างความเข้าใจ
ในสิท ิหน้าที่และ
จัดสรรประโยชน์

ใหเ้ป็น รรม

พัฒนาโมเดล ุรกจิ
และระบบ

การจัดการกลุ่ม
ใหท้ันสมัย

เพ่ิม
ประสิท ิภาพ

การผลิต
และการขาย

กระตุ้น
การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

ในขั้นตอนหลัก
ของกลุ่ม

ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ 
เพ่ือปรับปรุง

การบริหารกลุ่ม

สร้างทักษะการ
ท างานร่วมกับ

หน่วยงาน 
ใหต้รงจุดส าคัญ

และต่อเนื่อง

 สิทธิหน้าท่ีของ
ผู้น า/ กรรมการ

 สิทธิหน้าท่ีของ
สมาชิก

 สิทธิหน้าท่ีของฝ่าย
บริหาร/ เจ้าหน้าท่ี

 การจัดสรร
ผลประโยชน์และ
พัฒนาสมาชิก

 การดูแลชุมชน

 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการ

อยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชี

การเงิน
 ฐานข้อมูลและการ

รายงานผล
 การควบคุมภายใน

 ลดต้นทุนการผลิต
 เพิ่มผลผลิต/เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต
 เพิ่มประสิทธิภาพ

การเข้าถึงตลาด/
กลุ่มเป้าหมาย

 รู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่
ละหน่วยงาน

 รู้จักใช้ประโยชน์
จากความรู้และ
ทรัพยากรของ
หน่วยงาน

บัน ด 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านถ่อนนาลบั

ประชุมกลุ่มย่อยและ
ประชุมกลุ่มใหญ่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 ให้ความรู้ใหม่และร่วม
แก้ปัญหาการเกษตรของ
สมาชิก

 จัดกิจกรรมดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือ
ชุมชน

 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออก
เสียงในข้ันตอนหลักตาม
หลักการของสหกรณ์

 วิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงิน

หาความรู้ใหม่มา
ปรับปรุงการบริหาร
กลุ่ม
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 โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน อย่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 7.2.10
บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดร านี 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของโครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
อย่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตามกรอบบันได 7 ขั้นสู่
การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน พบความส าเร็จในการรวมกลุ่มดังนี้ 

ความส าเร็จในการรวมกลุ่ม ระดับ 1 : ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม 

 
รูปที่ 7.11 ความส าเร็จในการรวมกลุ่มของบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม 

บทเรียนความส าเร็จที่โดดเด่น 

 สามารถน าน้ าจากอ่างเก็บน้ า (โครงการพระราชด าริ) มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ 
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 1  
1.1 สาเหตุที่จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม 

คนในชุมชนไม่สามารถน าน้ าจากอ่างเก็บน้ า (โครงการพระราชด าริ) มาใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้ จึงเกิดการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ าเพ่ือพัฒนาระบบส่งน้ าขึ้น เพ่ือร่วมกันวางแนวท่อ
และบริหารจัดการการใช้น้ า โดยมีการตั้งคณะกรรมการและตั้งกฎกติการ่วมกันของชุมชน 

  

1

2
3

4
5

6
7

 สาเหตุที่จ าเป็นต้อง
รวมกลุ่ม

ความสามารถผู้น าใน
การขับเคลื่อนกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง

ความสามารถทาง
การเงินของสมาชิก

ความสามารถในการ
ผลิตของสมาชิก 

 ผลงานการบริหาร
กลุ่มที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ตรวจสอบ
ความพร้อม
ของกลุ่ม

สร้างความเข้าใจ
ในสิท ิหน้าที่และ
จัดสรรประโยชน์

ใหเ้ป็น รรม

พัฒนาโมเดล ุรกจิ
และระบบ

การจัดการกลุ่ม
ใหท้ันสมัย

เพ่ิม
ประสิท ิภาพ

การผลิต
และการขาย

กระตุ้น
การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

ในขั้นตอนหลัก
ของกลุ่ม

ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ 
เพ่ือปรับปรุง

การบริหารกลุ่ม

สร้างทักษะการ
ท างานร่วมกับ

หน่วยงาน 
ใหต้รงจุดส าคัญ

และต่อเนื่อง

 สิทธิหน้าท่ีของ
ผู้น า/ กรรมการ

 สิทธิหน้าท่ีของ
สมาชิก

 สิทธิหน้าท่ีของฝ่าย
บริหาร/ เจ้าหน้าท่ี

 การจัดสรร
ผลประโยชน์และ
พัฒนาสมาชิก

 การดูแลชุมชน

 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการ

อยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชี

การเงิน
 ฐานข้อมูลและการ

รายงานผล
 การควบคุมภายใน

 ลดต้นทุนการผลิต
 เพิ่มผลผลิต/เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต
 เพิ่มประสิทธิภาพ

การเข้าถึงตลาด/
กลุ่มเป้าหมาย

 รู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่
ละหน่วยงาน

 รู้จักใช้ประโยชน์
จากความรู้และ
ทรัพยากรของ
หน่วยงาน

บัน ด 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 
โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างย่ังยืน อ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม

ประชุมกลุ่มย่อยและ
ประชุมกลุ่มใหญ่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 ให้ความรู้ใหม่และร่วม
แก้ปัญหาการเกษตรของ
สมาชิก

 จัดกิจกรรมดูแลความ
เป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือ
ชุมชน

 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออก
เสียงในข้ันตอนหลักตาม
หลักการของสหกรณ์

 วิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงิน

หาความรู้ใหม่มา
ปรับปรุงการบริหาร
กลุ่ม
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จุดอ่อนส าคัญท่ีพบ 

 การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ  ม่ ด้มาจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
บันไดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ข้อ 1  
1.1 สาเหตุที่จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม 

สมาชิกในชุมชนไม่ได้ร่วมกันสร้างความพร้อมในการด าเนินการในรูปแบบกลุ่มอย่างแท้จริง 
เช่น ไม่มีผู้เสียสละมาเป็นกรรมการกลุ่ม ไม่เห็นความส าคัญของการบริหารงานกลุ่ม เป็นต้น 

 

 โดยสรุป 7.2.11

ความส าเร็จของการรวมกลุ่ม ตามกรอบบันได 7 ขั้นสู่ความยั่งยืน ของทั้ง 10 กรณีศึกษา สรุปได้
ดังนี้ 

 

รูปที่ 7.12 สรุปความส าเร็จในการรวมกลุ่มของ 10 กรณีศึกษา 

  

บัน ด 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน

1
2

3
4

5
6

7

 สาเหตทุี่จ าเป็นต้อง
รวมกลุ่ม

 ความสามารถผู้น าใน
การขับเคลื่อนกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง

 ความสามารถทาง
การเงินของสมาชิก

 ความสามารถในการ
ผลิตของสมาชิก 

 ผลงานการบริหารกลุ่มที่
ผ่านมา (ถ้ามี)

ตรวจสอบ
ความพร้อม
ของกลุ่ม

สร้างความเข้าใจใน
สิท ิหน้าทีแ่ละ

จัดสรรประโยชน์
ใหเ้ป็น รรม

พัฒนาโมเดล ุรกิจ
และระบบ

การจัดการกลุ่ม
ให้ทันสมัย

เพิ่ม
ประสิท ิภาพ

การผลิต
และการขาย

กระตุ้น
การมีส่วนร่วมของ

สมาชิก
ในขั้นตอนหลักของ

กลุ่ม

ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลและองค์

ความรู้ 
เพื่อปรับปรุง

การบริหารกลุ่ม

สร้างทักษะการ
ท างานร่วมกับ

หน่วยงาน 
ใหต้รงจุดส าคัญ

และต่อเนื่อง

 สิทธิหน้าที่ของผู้น า/ 
กรรมการ

 สิทธิหน้าที่ของสมาชิก
 สิทธิหน้าที่ของฝ่าย

บริหาร/ เจ้าหน้าที่
 การจัดสรร

ผลประโยชน์และ
พัฒนาสมาชิก

 การดูแลชุมชน

 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการอยู่

ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชีการเงิน
 ฐานข้อมูลและการ

รายงานผล
 การควบคุมภายใน

 ลดต้นทุนการผลิต
 เพิ่มผลผลิต/เพิ่ม

มูลค่าผลผลิต
 เพิ่มประสิทธิภาพ

การเข้าถึงตลาด/
กลุ่มเป้าหมาย

 ประชุมกลุ่มย่อยและประชมุ
กลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 

 ให้ความรู้ใหม่และร่วม
แก้ปัญหาการเกษตรของ
สมาชิก

 จัดกิจกรรมดูแลความเป็นอยู่
สมาชิก/ช่วยเหลือชุมชน

 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออก
เสียงในขั้นตอนหลักตาม
หลักการของสหกรณ์

 วิเคราะห์และใช้ประโยชน์
จากรายงานทางการเงิน

 หาความรู้ใหม่มาปรับปรุง
การบริหารกลุ่ม

 รู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่ละ
หน่วยงาน

 รู้จักใช้ประโยชน์จาก
ความรู้และทรัพยากร
ของหน่วยงาน

สหกรณ์
มะม่วงฯ

บ้านบัว

สหกรณ์
บ้านลาด

โคกล่าม-
แสงอร่าม

บ้าน
ถ่อนนาลับ

บ้าน
บางพลับ

คีรีวง

บ้านเตย

บ้านเขากลาง

บ้านน้ าเกี ยน
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8 สรุปปัจจัยสู่ความส าเร็จและปัจจัยเสี่ยงของการรวมกลุ่มชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

8.1 สรุปปัจจัยสู่ความส าเร็จของการรวมกลุ่มชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ผลจากการลงพ้ืนที่และวิเคราะห์บทเรียนความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม สามารถสรุปปัจจัย

สู่ความส าเร็จตามกรอบบันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม 
ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็นธรรม 
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดลธุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 
ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขาย 
ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 
ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและ องค์ความรู้เพ่ือปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 
ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

 

 

รูปที่ 8.1 บันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 
  

1.
ครัวเรือนพึ่งตนเอง

2.
ชุมชนรวมกลุ่ม
พึ่งตนเอง ด้

3.
ออกสู่ภายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี

1. ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม
 สาเหตุที่จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม
 ความสามารถผู้น าในการขับเคลื่อนกลุ่ม

อย่างต่อเนื่อง
 ความสามารถทางการเงินของสมาชิก
 ความสามารถในการผลิตของสมาชิก 
 ผลงานการบริหารกลุ่มท่ีผ่านมา (ถ้ามี)

3. พัฒนาโมเดล ุรกิจและ       
ระบบการจัดการกลุม่ให้ทันสมยั
 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการอยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชีการเงิน
 ฐานข้อมูลและการรายงานผล
 การควบคุมภายใน

4. เพ่ิมประสิท ิภาพการผลิต   
และการขาย
 ลดต้นทุนการผลิต
 เพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมมูลค่าผลผลิต
 เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึง

ตลาด/กลุ่มเป้าหมาย

5. กระตุ้นการมีสว่นร่วมของสมาชิกในขั้นตอนหลกัของกลุ่ม
 ประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 
 ให้ความรู้ใหม่และร่วมแก้ปัญหาการเกษตรของสมาชิก
 จัดกิจกรรมดูแลความเป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือชุมชน
 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออกเสียงในขั้นตอนหลักตามหลักการ

ของสหกรณ์

6. ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้              
เพ่ือปรับปรุงการบริหารกลุ่ม
 วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน
 หาความรู้ใหม่มาปรับปรุงการบริหารกลุ่ม

7. สร้างทักษะการท างานร่วมกบัหน่วยงาน 
ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเน่ือง
 รู้บทบาทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน
 รู้จักใช้ประโยชน์จากความรู้และทรัพยากร

ของหน่วยงาน

2. สร้างความเข้าใจในสิท ิหน้าที่และจัดสรร
ประโยชน์ให้เป็น รรม
 สิทธิหน้าที่ของผู้น า/ กรรมการ
 สิทธิหน้าที่ของสมาชิก
 สิทธิหน้าที่ของฝ่ายบริหาร/ เจ้าหน้าที่
 การจัดสรรผลประโยชน์และพัฒนาสมาชิก
 การดูแลชุมชน
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ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม 

ตรวจสอบความพร้อมในการรวมกลุ่ม โดยดูจากสาเหตุที่ท าให้ต้องรวมกลุ่ม ซึ่งอาจเกิดจากประสบ
ปัญหาร่วมกันอย่างรุนแรง หรือการมองเห็นโอกาสร่วมกัน ในด้านธุรกิจ ด้านทรัพยากรในพ้ืนที่ 
หรือด้านสังคมวัฒนธรรม ซึ่งหากไม่รวมกลุ่มจะไม่สามารถแก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์จากโอกาส
นั้นได้ รวมไปถึงการมีผู้น าที่สามารถขับเคลื่อนกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง การมีสมาชิกที่มีความรู้ทาง
การเงินและการผลิต รวมถึงการมีประสบการณ์ในการรวมกลุ่มมาก่อน ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้มีปัจจัยสู่
ความส าเร็จ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 8.1 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในขั้นที่ 1  

 

  

ขั้นตอน ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ความหมาย

1. ตรวจสอบ
ความพร้อม
เพื่อการ
รวมกลุ่ม

1.1 สาเหตุที่จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม มูลเหตุหรือจุดเริ่มต้นที่ท าให้คนในชุมชนต้องรวมกลุ่ม ซึ่งอาจเกิดจากการ
ประสบปัญหาร่วมกันอย่างรุนแรงหรือการมองเห็นโอกาสร่วมกัน ทั้งด้านธุรกิจ 
ด้านทรัพยากรในพื้นที่ และด้านทุนทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งหากไม่
รวมกลุ่มจะไม่สามารถแก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นได้

1.2 ความสามารถผู้น าในการ
ขับเคลื่อนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

ผู้น าต้องเป็นผู้น าตามธรรมชาติ คนในชุมชนเคารพศรัทธาและเป็นที่ยอมรับ 
ตลอดจนต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการน ากลุ่มไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกันที่คนในชุมชนต้องการ

1.3 ความสามารถทางการเงิน
ของสมาชิก

สมาชิกของกลุ่มต้องมีความเข้าใจการเงินขั้นพื้นฐานในระดับครัวเรือน และ
แสดงให้เห็นถึงการยึดถือวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถให้
ค าแนะน าที่ถูกต้องและกระตุ้นสมาชิกคนอื่นๆ ได้

1.4 ความสามารถในการผลิต
ของสมาชิก

สมาชิกของกลุ่มที่ต้องการรวมตัวกันเพื่อการผลิต และ/หรือ การตลาด ต้องมี
ผลผลิตในปริมาณและคุณภาพที่สม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายรอบ
การผลิต และมีปริมาณผลผลิตมากพอส าหรับการขายอย่างต่อเนื่อง

1.5 ผลงานการบริหารกลุ่มที่
ผ่านมา (ถ้าเคยด าเนินงาน
กลุ่มในรูปแบบอื่นมาก่อน)

กลุ่มมีผลการด าเนินงานได้ตามเป้าหมายและเป็นที่พอใจแก่สมาชิกอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนกลุ่มมีความต้องการร่วมกันในการพัฒนาหรือขยายผลให้ดี
ยิ่งขึ้น
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ขั้นที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิท ิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น รรม 

สร้างความเข้าใจว่าทุกฝ่ายมีทั้งหน้าที่ในการเป็นผู้ให้และมีสิทธิในการได้รับประโยชน์จากกลุ่ม ทั้ง
ผู้น า/กรรมการที่ต้องมีวิสัยทัศน์ น าพากลุ่มรุดหน้าไปอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง สมาชิกที่ต้องร่วม
ปฏิบัติตามมาตรฐานกลุ่ม และฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือสมาชิกอย่างเต็มที่ 
รวมทั้งก าหนดแนวทางจัดสรรประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นธรรม การพัฒนาสมาชิกให้
มีความรู้และคุณธรรมที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของกลุ่ม  ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้มีปัจจัยสู่
ความส าเร็จ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 8.2 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในขั้นที่ 2  

 
 
  

ขั้นตอน ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ความหมาย

2. สร้างความ
เข้าใจในสิทธิ
และหน้าที่
และจัดสรร
ประโยชน์ให้
เป็นธรรม

2.1 สิทธิและหน้าที่ของผู้น า/ 
กรรมการ

ผู้น ามีวิสัยทัศน์ พาองค์กรรุดหน้าไปอย่างต่อเนื่อง หาโอกาสทางการตลาด
ใหม่ๆ และความร่วมมือจากหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม  ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อป้องปรามการทุจริต ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐานของกลุ่มอย่างเท่าเทียม
สมาชิกรายอื่น ไม่มีสิทธิพิเศษ

2.2 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก สมาชิกส่วนใหญ่ยึดมั่นในการปฏิบัติตนตามตามข้อบังคับและมาตรฐานของกลุม่ 
เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งร่วมติดตามการด าเนินงานของ
กรรมการและฝ่ายบริหาร และคอยเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกลุ่ม

2.3 สิทธิและหน้าที่ของฝ่าย
บริหาร/ เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดคล้อง
กับกิจการของกลุ่ม ให้มีคนสืบทอดงานจากรุ่นสู่รุ่น

2.4 การจัดสรรผลประโยชน์และ
พัฒนาสมาชิก

สมาชิกเห็นพ้องกันว่าต้องมีการจัดสรรก าไรเพื่อปันผลให้สมาชิกและเพื่อเป็น
เงินส ารองในการพัฒนากลุ่ม  การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว 
ตลอดจนมีกิจกรรมพัฒนาความรู้และคุณธรรมของสมาชิกให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ

2.5 การดูแลชุมชน สมาชิกเห็นพ้องกันว่าต้องมีการจัดสรรก าไรส่วนหนึ่งเพื่อดูแลชุมชน/สังคม ใน
ด้านการเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา
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ขั้นที่ 3 พัฒนาโมเดล ุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

พัฒนาให้กลุ่มมีระบบและกลไกที่พร้อมต่อการท างาน เริ่มต้นจากการก าหนดโมเดลธุรกิจที่ระบุ
ตลาดและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น รวมไปถึงการสร้างระบบบริหารจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 
ครอบคลุมตั้งแต่ กฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ระเบียบบัญชีการเงิน ฐานข้อมูลและการรายงานผล 
และการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน  ทั้งนี้ ใน
ขั้นตอนนี้มีปัจจัยสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 8.3 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในขั้นที ่3  

 
 
  

ขั้นตอน ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ความหมาย

3. พัฒนา
โมเดลธุรกิจ
และระบบ
การจัดการ
กลุ่มให้
ทันสมัย

3.1 โมเดลธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ การก าหนดตลาด/ กลุ่มเป้าหมายที่เจาะจง ชัดเจน และ
สอดคล้องกับสินค้า/ บริการของกลุ่ม รวมทั้งมีการเพิ่มมูลค่าทางการตลาด โดย
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เป็นระยะๆ น าผลิตภัณฑ์เข้าสู่การรับรองมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง เช่น GAP มผช. อย. เป็นต้น

3.2 กฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน การท าให้สมาชิกทุกคนตระหนักถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการรวมกลุ่ม  การ
จัดท าระเบียบข้อบังคับของกลุ่มร่วมกัน โดยสมาชิกทุกคนต้องรับรู้และมีส่วน
ร่วมในการจัดท า โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่มและสมาชิก 
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

3.3 ระเบียบบัญชีการเงิน การออกระเบียบบัญชีการเงินเพื่อให้เกิดวินัยในการใช้จ่ายเงิน การจัดท า
รายงานทางการเงินเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
จัดท าสต อกและบัญชีคุมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ

3.4 ฐานข้อมูลและการรายงาน
ผล

การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล การจัดท ารายงานสถานการณ์
การด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้รู้ถึงสถานการณ์ของกลุ่มและ
สามารถวางแผนรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

3.5 การควบคุมภายใน การก าหนดมีวิธีการป้องกันและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน
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ขั้นที่ 4 เพิ่มประสิท ิภาพการผลิตและการขาย 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการขายอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้แข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดย
การสร้างความแตกต่างของผลผลิต และ/หรือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุน ซึ่งกลุ่มสามารถเลือกท า
กิจกรรมต่างๆ ไปพร้อมกันได้ ทั้งการเพ่ิมปริมาณผลผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเข้าถึงตลาด/กลุ่มเป้าหมาย และการลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้มีปัจจัย
สู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 8.4 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในขั้นที ่4  

 
  

ขั้นตอน ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ความหมาย

4. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ
การขาย

4.1 ลดต้นทุนการผลิต ปรับเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน รวมทั้งการน า
ความรู้ใหม่/ เทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุน

4.2 เพิ่มผลผลิต /เพิ่มมูลค่า
ผลผลิต

มีวิธีการตรวจสอบและแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต รวมทั้งการน าความรู้ใหม่/ 
เทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิต

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการ
เข้าถึงตลาด/กลุ่มเป้าหมาย

มีการหาตลาดใหม่ๆ อยู่ตลอดทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค ประเทศ และ
ต่างประเทศ รวมไปถึงช่องทางการขายออนไลน์ 
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ขั้นที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในขั้นตอนหลักของกลุ่ม 

กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกขั้นตอนหลักของกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกมีความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจกลุ่ม ช่วยกันรักษากลุ่มให้อยู่ไปนาน ๆ โดยมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่ม
ใหญ่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือแจ้งข่าวสารและผลการด าเนินงานของกลุ่ม รับฟังและแก้ไขปัญหาของ
สมาชิกและก าหนดทิศทางการด าเนินงานกลุ่มในอนาคต ตลอดจน จัดกิจกรรมช่วยเหลือเพ่ือน
สมาชิกและชุมชน อันเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้มีปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
ดังนี้ 

 

ตารางที่ 8.5 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในขั้นที ่5  

 
  

ขั้นตอน ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ความหมาย

5. กระตุ้นการมี
ส่วนร่วมของ
สมาชิกใน
ขั้นตอนหลัก
ของกลุ่มตาม
หลักการของ
สหกรณ์

5.1 การจัดประชุมกลุ่มย่อยและ
ประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 

การจัดประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อแจ้ง
ข่าวสารและผลการด าเนินงานของกลุ่ม และก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
กลุ่มในอนาคต 

5.2 ให้ความรู้ใหม่และร่วม
แก้ปัญหาการเกษตรของสมาชิก

จัดกิจกรรมรับฟังและแก้ไขปัญหาของสมาชิก โดยมีการหาความรู้ใหม่ทั้ง
จากภายในและภายนอกกลุ่มมาช่วยแก้ปัญหาการเกษตรของสมาชิก

5.3 จัดกิจกรรมดูแลความเป็นอยู่
สมาชิก/ช่วยเหลือชุมชน

มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ ดูแลความ
เป็นอยู่ของสมาชิกเพื่อท าให้สมาชิกรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วม
และเกิดความภูมิใจที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยการดูแลในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ สวัสดิการส าหรับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย การร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ในนามของกลุ่ม เป็นต้น

5.4 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออกเสียง
ตามหลักการและขั้นตอนหลัก
ของสหกรณ์

สมาชิกมีสิทธิและร่วมออกเสียงในขั้นตอนหลักตามหลักการของสหกรณ์
ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม รวมทั้งร่วมตรวจสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะ
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ขั้นที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือปรับปรุงการบริหารกลุ่ม ท าให้กลุ่มมีภูมิคุ้มกัน 
ปรับตัวได้ทันเวลา โดยการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน เพ่ือปรับแผนการ
ขายของกลุ่ม แผนการผลิตของกลุ่มและสมาชิก และแก้ปัญหาอ่ืนๆ รวมทั้ง การหมั่นหาความรู้
ใหม่มาปรับปรุงการบริหารกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นความรู้จากทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม  ทั้งนี้ ใน
ขั้นตอนนี้มีปัจจัยสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 8.6 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในขั้นที ่6  

 
 

ขั้นที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงานให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง โดยต้องรู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่ละหน่วยงาน และรู้จักใช้ประโยชน์จากความรู้และทรัพยากรของหน่วยงานเพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหาที่กลุ่มไม่มีก าลังพอจะแก้ไข หรือ เพ่ือช่วยยกระดับ/มาตรฐานการท างานของกลุ่ม 
ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้มีปัจจัยสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 8.7 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในขั้นที ่7  

 
  

ขั้นตอน ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ความหมาย

6. ส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้เพ่ือ
ปรับปรุงการ
บริหารกลุ่ม

6.1 การวิเคราะห์และใช้
ประโยชน์จากรายงานทาง
การเงิน

การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน เพื่อปรับแผนการขาย 
ให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของกลุ่ม เช่น เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ 
ที่มีต้นทุนการตลาดต่ ากว่า ปรับแผนการผลิตของสมาชิก ให้เหมาะสมกับ
สถานะทางการเงินของกลุ่ม เช่น เน้นผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง

6.2 การหาความรู้ใหม่มา
ปรับปรุงการบริหารกลุ่ม

น าความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงการบริหารกลุ่มให้มีมาตรฐาน เช่น การ
บริหารกลุ่มจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ การบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็น
ต้น รวมทั้งน าวิธีการท างานที่ประสบความส าเร็จของสมาชิกมาขยายผลในกลุ่ม

ขั้นตอน ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ความหมาย

7. สร้างทักษะการ
ท างานร่วมกับ
หน่วยงาน ให้ตรง
จุดส าคัญและ
ต่อเนื่อง

7.1 รู้บทบาทการให้บริการ
ของแต่ละหน่วยงาน

รู้บทบาทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน ว่าแต่ละหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ
ด้านใด เช่น การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด การบัญชีและควบคุม
ภายใน

7.2 รู้จักใช้ประโยชน์จาก
ความรู้และทรัพยากร
ของหน่วยงาน

กลุ่มมีความต้องการที่ชัดเจนว่าต้องการให้หน่วยงานเข้ามาช่วยในจุดใด
สามารถเชื่อมจุดแข็งของหน่วยงานและเครือข่ายภายนอก โดยดึงทรัพยากร 
(เทคโนโลยี เงินทุน องค์ความรู้ ) เข้ามาปรับปรุงการผลิต การขายหรือการ
บริหารจัดการได้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
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8.2 สรุปปัจจัยเสี่ยงของการรวมกลุ่มชุมชนให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 

ผลจากการลงพ้ืนที่กรณีศึกษาท้ัง 10 แห่ง สามารถสรุปปัจจัยเสี่ยงของชุมชนที่พบในแต่ละขั้นของ
การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ได้ดังนี้ 

 
รูปที่ 8.2 สรุปปัจจัยเสี่ยงของการรวมกลุ่มชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม พบความเสี่ยงดังนี้ 

 ไม่มีเหตุ หรือ ความจ าเป็นที่แท้จริงในการรวมกลุ่ม 
 รวมกันเฉพาะกิจ ไม่มีเป้าหมายพัฒนาต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็นธรรม พบความเสี่ยงดังนี้ 
 สมาชิกไม่รู้บทบาทหน้าที่ที่ต้องมีต่อกลุ่ม 
 สมาชิกไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางกติกา/วิธีการจัดสรรประโยชน์ 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดลธุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 
 เลือกผลิตตามความถนัด / ผลผลิตดั้งเดิม โดยไม่ได้ดูความต้องการของตลาด 
 ขาดความรู้และไม่ก าหนดระเบียบในเรื่องบัญชีและการเงิน 

ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขาย 
 ขาดการน าความรู้ใหม่/ เทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอย่าง

ต่อเนื่อง 
 ไม่มีการตรวจสอบและแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต 

1.
ครัวเรือน
พึ่งตนเอง

2.
ชุมชนรวมกลุ่ม
พึ่งตนเอง ด้

3.
ออกสู่ภายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี

ขั้นที่ 1
 ไม่มีเหตุ หรือ ความจ าเป็น

ท่ีแท้จริงในการรวมกลุ่ม
 รวมกันเฉพาะกิจ ไม่มี

เป้าหมายพัฒนาต่อเนื่อง

ขั้นที่ 4
 ขาดการน าความรู้ใหม/่ 

เทคโนโลยีมาปรับปรุง
กระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิต
อย่างต่อเนื่อง

 ไม่มีการตรวจสอบและแก้ปัญหา
ในกระบวนการผลิต

 ขาดการด าเนินธุรกิจครบวงจร 
ท้ังการเป็นแหล่งเงินทุนของ
สมาชิก ขายปัจจัยการผลิต และ
รับซื้อผลผลิต

ขั้นที่ 5
 ด าเนินธุรกิจ (ค้าขาย) จนลืมกลับมาดูแลสมาชิก
 สมาชิกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น เกิดความเสี่ยงในเรื่องธรร

มาภิบาล และและการเอาเปรียบกันในหมู่สมาชิก
 สมาชิกไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส าคัญใน

การด าเนินงานของกลุ่ม เช่น การลงทุน ทิศทางการ
ด าเนินงาน

ขั้นที่ 6
 ไมรู่้ประโยชน์ ไม่รู้วิธีการใช้ข้อมูลและรายงาน

ทางการเงินที่มีอยู่ เพื่อปรับปรุงการด าเนินธุรกิจ
และบริหารจัดการกลุ่ม

ขั้นที่ 2
 สมาชิกไม่รู้บทบาทหน้าที่ท่ีต้องมีต่อกลุ่ม
 สมาชิกไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวาง

กติกา/วิธีการจัดสรรประโยชน์

ขั้นที่ 3
 เลือกผลิตตามความถนัด / 

ผลผลิตดั้งเดิม โดยไม่ได้ดู
ความต้องการของตลาด

 ขาดความรู้และไม่ก าหนด
ระเบียบในเร่ืองบัญชีและ
การเงิน

ขั้นที่ 7
 ไม่รู้ปัญหา / ความต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่ม และ

ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนจะช่วยเหลือในเรื่องใดได้จริง
 ไม่สามารถจัดล าดับความส าคัญของความช่วยเหลือ

หรือการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ได้
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 ขาดการด าเนินธุรกิจครบวงจร ทั้งการเป็นแหล่งเงินทุนของสมาชิก ขายปัจจัย
การผลิต และรับซื้อผลผลิต 

ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 
 ด าเนินธุรกิจ (ค้าขาย) จนลืมกลับมาดูแลสมาชิก 
 สมาชิกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น เกิดความเสี่ยงในเรื่องธรรมาภิบาล และและการเอา

เปรียบกันในหมู่สมาชิก 
 สมาชิกไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส าคัญในการด าเนินงานของกลุ่ม 

เช่น การลงทุน ทิศทางการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและ องค์ความรู้เพ่ือปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

 ไม่รู้ประโยชน์ ไม่รู้วิธีการใช้ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีอยู่ เพ่ือปรับปรุง
การด าเนินธุรกิจและบริหารจัดการกลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 
 ไม่รู้ปัญหา / ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม และไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนจะ

ช่วยเหลือในเรื่องใดได้จริง 
 ไม่สามารถจัดล าดับความส าคัญของความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอกต่างๆ ได้ 

8.3 การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 เส้นทางการรวมกลุ่มในประเทศ ทย 8.3.1

ผลการศึกษาการรวมกลุ่มตามการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ พบว่า
มีการรวมกลุ่มหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีเส้นทางการพัฒนาได้หลายเส้นทาง โดยขึ้นอยู่กับความ
พร้อมและความประสงค์ของผู้น าและสมาชิกกลุ่ม ทั้งนี้ หากพิจารณาการพัฒนาตามทฤษฎีใหม่พบว่า 
สามารถจ าแนกการรวมกลุ่มได้เป็น การรวมกลุ่มตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และการรวมกลุ่มตามทฤษฎีใหม่ขั้น
ที่ 3  

การรวมกลุ่มตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 คือการรวมกลุ่มภายในชุมชน ซึ่งเมื่อสมาชิกในแต่ละครัวเรือน
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้แล้ว ให้ชุมชนรวมพลังในรูปกลุ่มเพ่ือด าเนินการในด้านการผลิต การตลาด 
ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามโมเดลปฏิบัติ (Practical 
Model) ที่ได้มีการศึกษาจากระยะที่ 1 นั้นพบว่า การรวมกลุ่มในชุมชนสามารถแบ่งระดับได้เป็น 2 กลุ่ม 
คือ การรวมกลุ่มขั้นต้น และการรวมกลุ่มแบบเต็มรูป 

 การรวมกลุ่มขั้นต้นตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 (PTM2.1) นั้น เป็นการรวมกลุ่มแบบหลวมๆ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุน และ/หรือ เพ่ิมผลผลิตให้กับสมาชิก โดยที่กลุ่มยังไม่มี
ระบบการจัดการที่ซับซ้อนนัก อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่ม
โรงสีชุมชน กลุ่มอาชีพชุมชน กลุ่มอาชีพสตรี เป็นต้น 

 การรวมกลุ่มแบบเต็มรูปตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 (PTM2.2) นั้น เป็นการรวมกลุ่มที่มีระบบ
บริหารจัดการครบวงจร เพ่ือผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น สามารถเพ่ิม
รายได้และขยายตลาดได้ อาทิ วิสาหกิจชุมชน OTOP กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ เป็น
ต้น 
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การรวมกลุ่มตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3  (PTM3) คือ การที่กลุ่มเริ่มเชื่อมโยงออกสู่ภายนอกชุมชน 
ออกไปหาแหล่งทุนเพ่ิมเติม หาองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต ยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรม สร้างแบรนด์ 

 
รูปที่ 8.3 เส้นทางการรวมกลุ่มในประเทศไทย 

 

การรวมกลุ่มตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดย
สามารถจ าแนกหน่วยงานได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) หน่วยงานส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม และ (2) หน่วยงาน
ยกระดับกลุ่ม 

หน่วยงานส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายและตามนโยบายในการจัดตั้งกลุ่ม 
ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ
กรมส่งเสริมสหกรณ ์

หน่วยงานที่ยกระดับประสิทธิภาพการรวมกลุ่มมีอยู่หลายหน่วยงาน อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ 

8.3.1.1 กรมการพัฒนาชุมชน  

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมการรวมกลุ่ม มุ่งพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวม เริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาผู้น าในชุมชน การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต การจัดตั้ง
ร้านค้าชุมชน การจัดตั้งโรงสีชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพหมู่บ้าน และกลุ่มอาชีพสตรี ซึ่งกลุ่มดังกล่าว
นี้ สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้นโดยเข้าโครงการ OTOP ที่กรมการ
พัฒนาชุมชนดูแลอยู่เช่นกัน หรือจะเลือกไปเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้กับดูแลของกรมส่งเสริม
การเกษตรก็ได้ แล้วแต่ความสมัครใจของกลุ่ม 

PTM 3

PTM 2.2

PTM 2.1 วิสาหกิจชุมชน

ความก้าวหน้าทาง
 ุรกิจของกลุ่ม

หน่วยงานส่งเสริม
การจัดตั้ง/

การรวมกลุ่ม

ลดต้นทุนการผลิต
ของสมาชิก เพ่ิมราย ด้ / ขยายตลาด สร้างเครือข่าย/แบรนด์

/ผลิตภัณฑ์ใหม่/นวัตกรรม

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

กองทุนหมู่บ้าน/
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

กลุ่มอาชีพ
หมู่บ้าน OTOP

ชมรมเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพเกษตร

สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มอาชีพ
สตรี

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กรมส่งเสริม
การเกษตร

 .ก.ส.

กรมการพัฒนา
ชุมชน

พัฒนาคน (ผู้น า/สมาชิก) / กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมอาชีพ / ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
ยกระดับกลุ่ม

ร้านค้าชุมชน

โรงสีชุมชน

กรมวิชาการเกษตร

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์

กระทรวงทรัพยากร 
ฯ (BEDO)

กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์

(วศ. /วว. )

กระทรวง
อุตสาหกรรม

(สมอ.)

กระทรวงสา ารณา
สุข

(อย.)

กระทรวงพาณิชย์
(สป.พณ, DIP)
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รูปที่ 8.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยกรมการพัฒนาชุมชน 

 

8.3.1.2  นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มุ่งพัฒนาชุมชนโดยพัฒนาคนเป็นพ้ืนฐาน 
ทั้งนี้ รากฐานส าคัญอยู่ที่การพัฒนาศักยภาพผู้น า การพัฒนาความรู้ทางการเงินให้กับสมาชิกชุมชน 
(Financial Literacy) และการท าให้คนในชุมชนคุ้ยเคยกับกิจกรรมกลุ่มต่างๆ เช่น การท าน้ าหมักเพ่ือลด
ต้นทุน เป็นต้น 

ในระยะที่ผ่านมา ธ.ก.ส. มุ่งส่งเสริมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยนอกจากจะพัฒนา
ศักยภาพระดับบุคคลแล้ว ยังส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มภายในชุมชน อาจเป็นกลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่ม
อาชีพต่างๆ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเงินทุนให้แก่การรวมกลุ่มรูปแบบต่างๆ ทั้งวิสาหกิจชุมชน กลุ่ ม
เกษตรกร และสหกรณ ์

 

PTM 3

PTM 2.2

PTM 2.1 วิสาหกิจชุมชน

ความก้าวหน้าทาง
 ุรกิจของกลุ่ม

หน่วยงานส่งเสริม
การจัดตั้ง/

การรวมกลุ่ม

ลดต้นทุนการผลิต
ของสมาชิก เพ่ิมราย ด้ / ขยายตลาด สร้างเครือข่าย/แบรนด์

/ผลิตภัณฑ์ใหม่/นวัตกรรม

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

กองทุนหมู่บ้าน/
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

กลุ่มอาชีพ
หมู่บ้าน OTOP

ชมรมเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพเกษตร

สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มอาชีพ
สตรี

กรมการพัฒนา
ชุมชน

พัฒนาคน (ผู้น า/สมาชิก) / กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมอาชีพ / ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
ยกระดับกลุ่ม

ร้านค้าชุมชน

โรงสีชุมชน

กรมวิชาการเกษตร

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์

กระทรวงทรัพยากร 
ฯ (BEDO)

กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์

(วศ. /วว. )

กระทรวง
อุตสาหกรรม

(สมอ.)

กระทรวงสา ารณา
สุข

(อย.)

กระทรวงพาณิชย์
(สป.พณ, DIP)
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รูปที่ 8.5 การส่งเสริมการรวมกลุ่มโดย ธ.ก.ส. 

 

8.3.1.3 กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งพัฒนาอาชีพเกษตรกรเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กรเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การ
จัดตั้งชมรมเกษตรกร การยกระดับชมรมเกษตรกรไปเป็นวิสาหกิจชุม  

 
รูปที่ 8.6 การส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

PTM 3

PTM 2.2

PTM 2.1 วิสาหกิจชุมชน

ความก้าวหน้าทาง
 ุรกิจของกลุ่ม

หน่วยงานส่งเสริม
การจัดตั้ง/

การรวมกลุ่ม

ลดต้นทุนการผลิต
ของสมาชิก เพ่ิมราย ด้ / ขยายตลาด สร้างเครือข่าย/แบรนด์

/ผลิตภัณฑ์ใหม่/นวัตกรรม

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

กองทุนหมู่บ้าน/
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

กลุ่มอาชีพ
หมู่บ้าน OTOP

ชมรมเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพเกษตร

สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มอาชีพ
สตรี

 .ก.ส.

พัฒนาคน (ผู้น า/สมาชิก) / กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมอาชีพ / ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
ยกระดับกลุ่ม

ร้านค้าชุมชน

โรงสีชุมชน

กรมวิชาการเกษตร

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์

กระทรวงทรัพยากร 
ฯ (BEDO)

กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์

(วศ. /วว. )

กระทรวง
อุตสาหกรรม

(สมอ.)

กระทรวงสา ารณา
สุข

(อย.)

กระทรวงพาณิชย์
(สป.พณ, DIP)

PTM 3

PTM 2.2

PTM 2.1 วิสาหกิจชุมชน

ความก้าวหน้าทาง
 ุรกิจของกลุ่ม

หน่วยงานส่งเสริม
การจัดตั้ง/

การรวมกลุ่ม

ลดต้นทุนการผลิต
ของสมาชิก เพ่ิมราย ด้ / ขยายตลาด สร้างเครือข่าย/แบรนด์

/ผลิตภัณฑ์ใหม่/นวัตกรรม

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

กองทุนหมู่บ้าน/
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

กลุ่มอาชีพ
หมู่บ้าน OTOP

ชมรมเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพเกษตร

สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มอาชีพ
สตรี

กรมส่งเสริม
การเกษตร

พัฒนาคน (ผู้น า/สมาชิก) / กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมอาชีพ / ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
ยกระดับกลุ่ม

ร้านค้าชุมชน

โรงสีชุมชน

กรมวิชาการเกษตร

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์

กระทรวงทรัพยากร 
ฯ (BEDO)

กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์

(วศ. /วว. )

กระทรวง
อุตสาหกรรม

(สมอ.)

กระทรวงสา ารณา
สุข

(อย.)

กระทรวงพาณิชย์
(สป.พณ, DIP)
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8.3.1.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งพัฒนาองค์กรเกษตรกร หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนาระบบการจัดการให้
น่าเชื่อถือ ทั้งการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการกลุ่มให้สามารถดูแล
สมาชิกได้อย่างมีธรรมาภิบาล ดังนั้น เกษตรกรที่มีการรวมตัวแบหลวมๆ อย่างชมรมเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน หากต้องการยกระดับการบริหารจัดการกลุ่มสามารถเข้ามารับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และพัฒนาไปเป็นกลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์ และชุมชนสหกรณ์ต่อไป 

 

 
รูปที่ 8.7 การส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

8.3.1.5 สรุปบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จากข้อมูลที่กล่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า การรวมกลุ่มรูปแบบต่างๆ นั้น ผู้น าและสมาชิกกลุ่มสามารถ
เลือกเส้นทางได้ว่าจะยกระดับกลุ่มไปในทิศทางใด เช่น กลุ่มโรงสีชุมชน กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มอาชีพสตรี 
และกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะยกระดับกลุ่มไปเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP 

ในขณะเดียวกัน ชมรมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน สามารถที่จะเลือกไปเป็น OTOP หรือ กลุ่ม
เกษตรกร หรือ สหกรณ์ ได้ทั้งสิ้น แล้วแต่ความสมัครใจและความพร้อมของกลุ่มเอง 

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาและยกระดับกลุ่มนั้นสามารถเลือกได้หลายเส้นทาง และมีหลายหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในแต่ละจุดแต่ละกระบวนการ ทั้งหน่วยงานหลักในการจัดตั้งกลุ่ม และหน่วยงานยกระดับกลุ่ม 
ดังนั้น หากหน่วยงานต่างๆ ได้มีการบูรณาการในแต่ละจุดส าคัญแล้ว ก็จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการรวมกลุ่มของเกษตรกรไทยให้มั่นคง และด าเนินการได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

PTM 3

PTM 2.2

PTM 2.1 วิสาหกิจชุมชน

ความก้าวหน้าทาง
 ุรกิจของกลุ่ม

หน่วยงานส่งเสริม
การจัดตั้ง/

การรวมกลุ่ม

ลดต้นทุนการผลิต
ของสมาชิก เพ่ิมราย ด้ / ขยายตลาด สร้างเครือข่าย/แบรนด์

/ผลิตภัณฑ์ใหม่/นวัตกรรม

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

กองทุนหมู่บ้าน/
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

กลุ่มอาชีพ
หมู่บ้าน OTOP

ชมรมเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพเกษตร

สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มอาชีพ
สตรี

พัฒนาคน (ผู้น า/สมาชิก) / กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมอาชีพ / ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
ยกระดับกลุ่ม

ร้านค้าชุมชน

โรงสีชุมชน

กรมวิชาการเกษตร

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์

กระทรวงทรัพยากร 
ฯ (BEDO)

กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์

(วศ. /วว. )

กระทรวง
อุตสาหกรรม

(สมอ.)

กระทรวงสา ารณา
สุข

(อย.)

กระทรวงพาณิชย์
(สป.พณ, DIP)

กรมส่งเสริม
สหกรณ์
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รูปที่ 8.8 บทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนากลุ่มอย่างยั่งยืน 

 

 การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 8.3.2

ผลการศึกษาพบว่า ในแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมส าคัญในการพัฒนากลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่นั้นจะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาสนับสนุนตามภารกิจ ซึ่งพบว่าส่วน
ใหญ่เข้ามาสนับสนุนในขั้นที่ 1-4 ส่วนขั้นที่ 5-7 นั้น เป็นการะบวนการภายในของกลุ่มและยังไม่พบว่ามี
หน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุน ทั้งนี้สามารถสรุปบทบาทการบูรณาการการสนับสนุนได้ดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมของกลุ่ม ในขั้นตอนนี้มี 3 หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน
การรวมกลุ่ม ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  (ธ.ก.ส.) 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์  
- พช. เข้ามาประเมินความพร้อมของพ้ืนที่ โดยการประเมินความพร้อมของผู้น าและ

ประเมินความรู้ด้านการเงินของสมาชิกในเรื่องการจดบัญชีครัวเรือน รวมถึง การ
ประเมินผลงานที่ผ่านมาของกลุ่ม การจัดระดับศักยภาพของกลุ่ม และ การก าหนด
แผนพัฒนาตามระดับศักยภาพของกลุ่ม 

- ธ.ก.ส. เข้ามาประเมินความพร้อมของพ้ืนที่ โดยการประเมินความพร้อมของผู้น าและ
ประเมินความรู้ด้านการเงินของสมาชิกในทุกๆ ด้านทั้งในเรื่องการจดบัญชีครัวเรือน 
ความรู้และทักษะลดรายจ่ายครัวเรือน ความรู้และทักษะลดรายจ่ายการผลิต ความรู้และ
ทักษะเพ่ิมรายได ้และความรู้และทักษะการออม รวมถึงการประเมินผลงานที่ผ่านมาของ
กลุ่ม การจัดระดับศักยภาพของกลุ่ม และ การก าหนดแผนพัฒนาตามระดับศักยภาพของ

PTM 3

PTM 2.2

PTM 2.1 วิสาหกิจชุมชน

ความก้าวหน้าทาง
 ุรกิจของกลุ่ม

หน่วยงานส่งเสริม
การจัดตั้ง/

การรวมกลุ่ม

ลดต้นทุนการผลิต
ของสมาชิก เพ่ิมราย ด้ / ขยายตลาด สร้างเครือข่าย/แบรนด์

/ผลิตภัณฑ์ใหม่/นวัตกรรม

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

กองทุนหมู่บ้าน/
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

กลุ่มอาชีพ
หมู่บ้าน OTOP

ชมรมเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพเกษตร

สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มอาชีพ
สตรี

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กรมส่งเสริม
การเกษตร

 .ก.ส.

กรมการพัฒนา
ชุมชน

พัฒนาคน (ผู้น า/สมาชิก) / กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมอาชีพ / ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
ยกระดับกลุ่ม

ร้านค้าชุมชน

โรงสีชุมชน

กรมวิชาการเกษตร

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์

กระทรวงทรัพยากร 
ฯ (BEDO)

กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์

(วศ. /วว. )

กระทรวง
อุตสาหกรรม

(สมอ.)

กระทรวงสา ารณา
สุข

(อย.)

กระทรวงพาณิชย์
(สป.พณ, DIP)
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กลุ่ม ซึ่ง ธ.ก.ส. จะให้ความส าคัญกับกิจกรรมในขั้นตอนที่ 1 เป็นอย่างมากโดยเฉพาะใน
เรื่องของการให้ความรู้ด้านการเงิน 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้นการประเมินความพร้อมของผู้น าและการประเมินผลงานที่ผ่าน
มาของกลุ่มรวมถึงการจัดระดับศักยภาพของกลุ่มเท่านั้น 

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ของสมาชิก  ในขั้นตอนนี้ 
หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนอย่างชัดเจนมี 1 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
- กรมส่งเสริมสหกรณ์  จะมีบทบาทหลักในขั้นตอนที่ 2 คือ การเข้ามาสร้างความเข้าใจใน

สิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ของสมาชิก ทั้งในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในสิทธิหน้าที่
ของผู้น า สมาชิก และฝ่ายบริหาร รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดสรร
ผลประโยชน์ของสมาชิก 

 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาโมเดลธุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย ในขั้นตอนนี้มี 5 
หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน  ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์  (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร  
- พช., ธ.ก.ส. และ กรมส่งเสริมการเกษตร จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้

ด้านการบริหารกลุ่มในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ หลักการของการรวมกลุ่ม การจัดท าระเบียบ
ข้อบังคับ และการจัดการบัญชีและการเงิน รวมถึงการให้ความรู้การจัดท าแผนด าเนินงาน
แก่กลุ่ม ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์นอกจากจะสนับสุนนในเรื่องดังกล่าวข้างต้นยังมี
การให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาโมเดลธุรกิจร่วมด้วย 

- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในขั้นตอนนี้จะเน้นในเรื่องของการจัดการบัญชี การเงินการ
จัดท าสต อกและบัญชีคุม และการพัฒนาระบบควบคุมภายในการสนับสนุนระบบ
ฐานข้อมูล / ระบบบัญชีการเงิน 

 ขั้นตอนที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในขั้นตอนนี้มีอย่างน้อย 8 หน่วยงาน
ที่เข้ามาสนับสนุน  ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันอุดมศึกษา และกระทรวงพาณิชย์ 
- กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมวิชาการเกษตรจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการลด

ต้นทุนและการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต นอกจากเข้ามาสนับสนุนในสองเรื่องนี้แล้ว
กรมวิชาการเกษตรยังสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ ามาช่วยในการเ พ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงตลาดและ
กลุ่มเป้าหมาย 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข สถาบันอุดมศึกษา จะเข้ามาดูในเรื่องของการพัฒนา
และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

 



 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 213 

 
รูปที่ 8.9 การบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 

 

8.4 โมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) ที่ปรับปรุงใหม่ 

ผลจากการศึกษาวิจัยในระยะนี้ ท าให้สามารถปรับปรุงโมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) ให้มี
ความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับเนื้อหาและประเด็นส าคัญที่ได้รับจากกรณีศึกษา  

จากข้อมูลเดิม ผลการศึกษาในระยะที่ 2 ในโครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้น าโมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1 ไปวิเคราะห์รูปแบบและผลการพัฒนาใน
บริบทต่างๆ อาทิ ต้นแบบโครงการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริโดยหน่วยงานต่างๆ และโครงการขยายผลการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
โดยชุมชน ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินการตามปัจจัยการพัฒนาใน Practical Model สามารถแบ่งเป็น
ล าดับขั้น 3 ระดับ คือ (1) ครัวเรือนพ่ึงตนเอง (2) ชุมชนรวมกลุ่มพ่ึงตนเองได้ และ (3) การเชื่อมโยงสู่
ภายนอก ดังรูปที ่8.10  

1.
ครัวเรือนพึ่งตนเอง

2.
ชุมชนรวมกลุ่ม
พึ่งตนเอง ด้

3.
ออกสู่ภายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี

1. ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม
 สาเหตุที่จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม
 ความสามารถผู้น าในการขับเคลื่อนกลุ่ม

อย่างต่อเนื่อง
 ความสามารถทางการเงินของสมาชิก
 ความสามารถในการผลิตของสมาชิก 
 ผลงานการบริหารกลุ่มท่ีผ่านมา (ถ้ามี)

3. พัฒนาโมเดล ุรกิจและ       
ระบบการจัดการกลุม่ให้ทันสมยั
 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการอยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชีการเงิน
 ฐานข้อมูลและการรายงานผล
 การควบคุมภายใน

4. เพ่ิมประสิท ิภาพการผลิตและการขาย
 ลดต้นทุนการผลิต
 เพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมมูลค่าผลผลิต
 เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงตลาด/

กลุ่มเป้าหมาย

5. กระตุ้นการมีสว่นร่วมของสมาชิกในขั้นตอนหลกั
ของกลุ่มตามหลักการของสหกรณ์
 ประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 
 ให้ความรู้ใหม่และร่วมแก้ปัญหาการเกษตรของสมาชิก
 จัดกิจกรรมดูแลความเป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือชุมชน
 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออกเสียงในขั้นตอนหลักตาม

หลักการของสหกรณ์

6. ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้              
เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม
 วิเคราะหแ์ละใช้ประโยชนจ์ากรายงานทางการเงิน
 หาความรู้ใหม่มาปรับปรุงการบริหารกลุ่ม

7. สร้างทักษะการท างานร่วมกบัหน่วยงาน 
ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเน่ือง
 รู้บทบาทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน
 รู้จักใช้ประโยชน์จากความรู้และทรัพยากร

ของหน่วยงาน

2. สร้างความเข้าใจในสิท ิหน้าที่และจัดสรร
ประโยชน์ให้เป็น รรม
 สิทธิหน้าที่ของผู้น า/ กรรมการ
 สิทธิหน้าที่ของสมาชิก
 สิทธิหน้าที่ของฝ่ายบริหาร/ เจ้าหน้าที่
 การจัดสรรผลประโยชน์และพัฒนาสมาชิก
 การดูแลชุมชน

กรมการพัฒนา
ชุมชน

 .ก.ส

กรมวิชาการ
เกษตร

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

กระทรวง
ทรัพยากร รรม
ชาติ (BEDO)

กระทรวง
วิทยาศาสตร์
(วศ. /วว. )

กระทรวง
อุตสาหกรรม
(มผช.,สมอ.)

กระทรวง
สา ารณาสุข

(อย.)

กระทรวง
พาณิชย์

กรมส่งเสริม
การเกษตร  .ก.สกรมการพัฒนา

ชุมชน

สถาบัน
อุดมศึกษา



214                          โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รูปที่ 8.10 โมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) จากงานวิจัยระยะที่ 2 

 
ในงานวิจัยระยะที่ 3 ในโครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ใน

ขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปรับปรุงโมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) ให้มี
ความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับเนื้อหาและประเด็นส าคัญที่ได้รับจากกรณีศึกษา ได้ดังรูปที่ 
8.11 
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รูปที่ 8.11 โมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) ฉบับปรับปรุงใหม่ 

โมเดลปฏิบัติ (Practical Framework) ของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ (ปรับปรุงใหม่) เป็น
แนวปฏิบัติในการพัฒนาครัวเรือนและชุมชนไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ครัวเรือนพึ่งตนเอง 
 เป้าหมาย 

o ครัวเรือนพ่ึงพาตนเองได้ มีผลผลิตพอกินตลอดปี มีรายได้เพ่ิมขึ้น รายจ่ายและ
หนี้สินลดลง  

 แนวปฏิบัติส าหรับครัวเรือน โดยเน้นการผลิตเพื่อพึ่งตนเอง 
1. บริหารจัดการน้ าและป่าให้ ด้ประโยชน์ตลอดป : ครัวเรือนร่วมพัฒนาแหล่งน้ า

และป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ปรับปรุงฝาย อ่างเก็บน้ า และระบบส่ง
น้ า รวมทั้งสร้างสระน้ าในแปลงเกษตรของครัวเรือน 

2. ท ากิจกรรมเกษตรพออยู่พอกิน: ครัวเรือนท าการผลิตอย่างเหมาะสมกับทักษะ 
จ านวนแรงงานและทรัพยากรที่มี เช่น ที่ดิน แหล่งน้ า และเงินทุนที่มี เริ่มจาก
การมีผลผลิตพอกินก่อน ท าเกษตรผสมผสานเพื่อให้เกิดผลผลิตสลับกันตลอดปี  

3. บริหารจัดการที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด : ครัวเรือนทบทวนผลการ
ผลิตสม่ าเสมอ เพ่ือปรับวิธีจัดสรรที่ดินเพ่ือการเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์ใหม่ให้
เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคและ
ความต้องการของตลาดในชุมชนที่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งไปไกล นอกจากนี้ ควรท า
บัญชีครัวเรือนและหาทางลดรายจ่ายที่สูงเกินไป  

ระบบบริหารจัดการน้ า
แหล่งน้ าธรรมชาติ

เกษตรครัวเรือนพึ่งพาธรรมชาติ 
/เกษตรผสมผสาน

การสร้าง
รายได้นอก
ภาคเกษตร
(หัตถกรรม/

แปรรูป)

ครัวเรือนพึ่งตนเอง
ครัวเรือนพึ่งพาตนเองได้ มีผลผลิตพอกินตลอดปี     
มีรายได้เพิ่มข้ึน รายจ่ายและหนี้สินลดลง

ป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง
ป่าไม้ธรรมชาติ

     1. บริหารจัดการน้ าและป่าให้ ด้ประโยชน์ตลอดป 

2. ท ากิจกรรมเกษตรพออยู่พอกิน

ทักษะ/
แรงงานใน
ครัวเรือน

ทรัพยากรที่มี /วัสดุ
อุปกรณ์ที่ง่าย ประหยัด 

ถูกหลักวิชา (ที่ดิน 
เงินทุน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย)

3. บริหารจัดการที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทบทวนผลการผลิตสม่ าเสมอ 

ท าบัญชี
ครัวเรือน

และหาทาง
ลดรายจ่ายที่

สูงเกินไป

ปรับการจัดสรร
ที่ดินเพื่อการ

เพาะปลูก/เลี้ยง
สัตว์ใหม่ให้

เหมาะสมเสมอ 

พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการบริโภคและ
ความต้องการของ
ตลาดในชุมชน

สร้างอาสาสมัคร และ 
การจัดสรรประโยชน์ ให้ความรู้ทฤษฎีใหม่

/เกษตรผสมผสาน
อบรม
อาชีพ

ตอกย้ าทฤษฎีใหม่ สอนและติดตามการบันทึก
และวิเคราะห์บัญชีครัวเรือน

ประเมิน Sustainable-
Minded Farmer

กลุ่มปัจจัยการผลิตชุมชน 
(รวมซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ )

1. รวมกลุ่มขั้นต้นเพื่อดูแลสมาชิก

กองทุน

ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเอง ด้
พัฒนาครัวเรือนเข้มแข็งสู่การรวมกลุ่มเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ในรูปแบบต่างๆ

กลุ่มโครงสร้างการผลิตชุมชน 
(โรงสี โรงอัดปุ๋ยเม็ด)

กลุ่มอาชีพ / กลุ่มการตลาด 
(รวมขายผลผลิต)

3. ส่งเสริม
การเกษตร
สมาชิก

2. พัฒนาการผลิตให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด

สหกรณ์

วิสาหกิจชุมชน

เพิ่มประสิทธิภาพ   
การผลิตและการขาย

พัฒนาโมเดลธุรกิจและระบบ
การจัดการกลุ่มให้ทันสมัย

กระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในขั้นตอนหลัก

สร้างทักษะการท างานรว่มกับ
หน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญ/ต่อเนื่อง

เอกชน 
องค์กร ม่แสวงหาก า ร

หน่วยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา 

สถาบันการเงิน /
 แหล่งทุน

ชุมชนออกสู่ภายนอก
กลุ่มที่เข้มแข็งเชื่อมโยงกับภายนอก 
เพื่อน าองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ 
เงินทุนมาต่อยอดการพัฒนาให้ยั่งยืน

1. สร้างมูลค่า 
เพิ่มของสินค้า

2. เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 
และเชี่ยวชาญจริง

เครือข่ายสหกรณ์ก้าวหน้า

ความยั่งยืน
ของคนส่วน

ใหญ่ใน
ประเทศ

นโยบาย/
แผนการพัฒนา

ประเทศ

ใช้องค์ความรู้เพื่อ
ปรับปรุงกลุ่ม

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การบริหารจัดการกลุ่ม

การขยายตลาด

การบูรณาการความช่วยเหลือ

งบประมาณ
สนับสนุน

ตรวจสอบความ
พร้อมของกลุ่ม

สร้างความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ี
และจัดสรรประโยชน์ให้เป็นธรรม
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 แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่จะเข้า ปสนับสนุนส่งเสริมครัวเรือน 
 สร้างอาสาสมัคร และการจัดสรรประโยชน์แหล่งน้ าและผืนป่าของชุมชน 
 ให้ความรู้ทฤษฎีใหมแ่ละเกษตรผสมผสานแก่ครัวเรือน 
 อบรมอาชีพแก่ครัวเรือนเพื่อหารายได้เสริมนอกภาคเกษตร 
 สอนและติดตามการบันทึกและวิเคราะห์บัญชีครัวเรือน 
 หมั่นติดตามและตอกย้ าความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่แก่ครัวเรือน 
 ประเมิน Sustainable-Minded Farmer 

 

ระดับที่ 2 ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเอง ด้  
 เป้าหมาย 

o พัฒนาครัวเรือนเข้มแข็งสู่การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และ
สหกรณ์  

 แนวปฏิบัติส าหรับกลุ่ม 
1. รวมกลุ่มและดูแลความเป็นอยู่สมาชิก: สมาชิกในชุมชนร่วมกันวิเคราะห์หา

แนวทางและกิจกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชุมชน ทั้งในด้านอาชีพ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม จนมีการรวมกลุ่มกันสร้างพลังในการขับเคลื่อน  

2. พัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด: ผู้บริหารและสมาชิก
กลุ่มศึกษาว่าตลาดต้องการผลผลิตทางการเกษตรประเภทใด คุณภาพระดับใด 
ปริมาณเท่าใด และน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับแผนการผลิตของกลุ่มและสมาชิก
ให้สอดคล้องกัน 

3. ส่งเสริมการเกษตรสมาชิก: กลุ่มต้องให้ความรู้ใหม่ๆ แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สมาชิกสามารถพัฒนามาตรฐาน มีผลผลิตในปริมาณเพ่ิมขึ้นและมี
มาตรฐานคุณภาพสม่ าเสมอตามที่ตลาดต้องการ จัดท าข้อตกลงร่วมกันในการ
จัดสรรรายได้เพ่ือพัฒนาชุมชน  

 แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่จะเข้า ปสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินการ ด้เอง
ต่อ ปในอนาคต 

 บันไดข้ันที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม 
 บันไดขั้นที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น

ธรรม 
 บันไดข้ันที่ 3 พัฒนาโมเดลธุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 
 บันไดข้ันที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการขาย 
 บันไดข้ันที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในขั้นตอนหลัก 
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ระดับที่ 3 ชุมชนออกสู่ภายนอก 

 เป้าหมาย 
o กลุ่มที่เข้มแข็งแล้ว สามารถเชื่อมโยงกับภายนอก เพ่ือน าองค์ความรู้ ใหม่ 

เทคโนโลยีใหม่ และเงินทุนมาต่อยอดการพัฒนาให้ยั่งยืน   
 แนวปฏิบัติส าหรับกลุ่ม 

1. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า : แสวงหาแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้
แข่งขันได้ดี เช่น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการสร้าง
แบรนด์ให้สินค้าของชุมชนเป็นที่จดจ าในคุณภาพมาตรฐานอันเป็นเอกลักษณ์ 

2. เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญจริง  : 
ชุมชนต้องรู้ว่ามีฐานความรู้ความเชี่ยวชาญเดิมอย่างไร และจ าเป็นต้องได้การ
สนับสนุนในด้านใด จากใคร เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า/สร้างแบรนด์ 
เช่น เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ หรือการท าการตลาด 
จากนั้นจึงร่วมกันแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกชุมชนที่มีความ
เหมาะสม 

 แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่จะเข้า ปสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินการ ด้เอง
ต่อ ปในอนาคต 

 บันไดขั้นที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารกลุ่ม 

 บันไดขั้นที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและ
ต่อเนื่อง 
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9 คู่มือส ารวจและรวมรวมข้อมูล เพ่ือการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาคู่มือส ารวจและรวมรวมข้อมูล เพ่ือการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ค านึงถึงการรวบรวมรวม
ข้อมูลที่จ าเป็นทั้งในส่วนข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน แผนการด าเนินงานต่าง ๆ และ ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
ซึ่งควรข้อมูลได้รับจากการลงพ้ืนที่ส ารวจในแต่ละพ้ืนที่ โดยการส ารวจจะพิจารณาการรวบรวมข้อมูลของ
บันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม 
ขั้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็นธรรม 
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโมเดลธุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 
ขั้นตอนที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการขาย 
ขัน้ตอนที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในขั้นตอนหลักของกลุ่มตามหลักการของสหกรณ์ 
ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและ องค์ความรู้เพ่ือปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 
ขั้นตอนที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

 

 

รูปที่ 9.1 บันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน 

 

 

1.
ครัวเรือนพึ่งตนเอง

2.
ชุมชนรวมกลุ่ม
พึ่งตนเอง ด้

3.
ออกสู่ภายนอกเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งทุน 
องค์ความรู้ และ

เทคโนโลยี

1. ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม
 สาเหตุที่จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม
 ความสามารถผู้น าในการขับเคลื่อนกลุ่ม

อย่างต่อเนื่อง
 ความสามารถทางการเงินของสมาชิก
 ความสามารถในการผลิตของสมาชิก 
 ผลงานการบริหารกลุ่มท่ีผ่านมา (ถ้ามี)

3. พัฒนาโมเดล ุรกิจและ       
ระบบการจัดการกลุม่ให้ทันสมยั
 โมเดลธุรกิจ
 กฎกติกา ในการอยู่ร่วมกัน
 ระเบียบบัญชีการเงิน
 ฐานข้อมูลและการรายงานผล
 การควบคุมภายใน

4. เพ่ิมประสิท ิภาพการผลิตและการขาย
 ลดต้นทุนการผลิต
 เพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมมูลค่าผลผลิต
 เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงตลาด/

กลุ่มเป้าหมาย

5. กระตุ้นการมีสว่นร่วมของสมาชิกในขั้นตอนหลกั
ของกลุ่มตามหลักการของสหกรณ์
 ประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 
 ให้ความรู้ใหม่และร่วมแก้ปัญหาการเกษตรของสมาชิก
 จัดกิจกรรมดูแลความเป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือชุมชน
 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออกเสียงในข้ันตอนหลักตาม

หลักการของสหกรณ์

6. ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้              
เพ่ือปรับปรุงการบริหารกลุ่ม
 วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน
 หาความรู้ใหม่มาปรับปรุงการบริหารกลุ่ม

7. สร้างทักษะการท างานร่วมกบัหน่วยงาน 
ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเน่ือง
 รู้บทบาทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน
 รู้จักใช้ประโยชน์จากความรู้และทรัพยากร

ของหน่วยงาน

2. สร้างความเข้าใจในสิท ิหน้าที่และจัดสรร
ประโยชน์ให้เป็น รรม
 สิทธิหน้าที่ของผู้น า/ กรรมการ
 สิทธิหน้าที่ของสมาชิก
 สิทธิหน้าที่ของฝ่ายบริหาร/ เจ้าหน้าที่
 การจัดสรรผลประโยชน์และพัฒนาสมาชิก
 การดูแลชุมชน
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9.1 ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่ม 

ตรวจสอบความพร้อมในการรวมกลุ่ม โดยดูจากสาเหตุที่ท าให้ต้องรวมกลุ่ม ซึ่งอาจเกิดจากประสบ
ปัญหาร่วมกันอย่างรุนแรง หรือการมองเห็นโอกาสร่วมกัน ในด้านธุรกิจ ด้านทรัพยากรในพ้ืนที่ หรือ 
ด้านสังคมวัฒนธรรม ซึ่งหากไม่รวมกลุ่มจะไม่สามารถแก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นได้ รวมไปถึง
การมีผู้น าที่สามารถขับเคลื่อนกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง การมีสมาชิกท่ีมีความรู้ทางการเงินและการผลิต รวมถึง
การมีประสบการณ์ในการรวมกลุ่มมาก่อน โดยแบ่งตามองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

1.1 สาเหตุที่จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม 
1.2 ความสามารถผู้น าในการขับเคลื่อนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
1.3 ความสามารถทางการเงินของสมาชิก 
1.4 ความสามารถในการผลิตของสมาชิก 
1.5 ผลงานการบริหารกลุ่มท่ีผ่านมา (ถ้าเคยด าเนินงานกลุ่มในรูปแบบอ่ืนมาก่อน) 

 สาเหตุที่จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม 9.1.1

มูลเหตุหรือจุดเริ่มต้นที่ท าให้คนในชุมชนต้องรวมกลุ่ม ซึ่งอาจเกิดจากการประสบปัญหาร่วมกัน
อย่างรุนแรงหรือการมองเห็นโอกาสร่วมกัน ทั้งด้านธุรกิจ ด้านทรัพยากรในพ้ืนที่ และด้านทุนทางสังคม
วัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งหากไม่รวมกลุ่มจะไม่สามารถแก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นได้ จึงควร
ส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ขอบเขตของการรวมกลุ่ม 
 ลักษณะการรวมกลุ่ม 
 ที่มาและความเข้าใจในการรวมกลุ่ม 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการรวมกลุ่ม) 

 ความสามารถผู้น าในการขับเคลื่อนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 9.1.2

ผู้น าต้องเป็นผู้น าตามธรรมชาติ คนในชุมชนเคารพศรัทธาและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนต้องเป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ในการน ากลุ่มไปสู่เป้าหมายร่วมกันที่คนในชุมชนต้องการ  จึงควรส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ผู้น าในการขับเคลื่อน 
 การน ากลุ่มไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
 การยอมรับโดยสมาชิก 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการรวมกลุ่ม) 

 ความสามารถทางการเงินของสมาชิก 9.1.3

สมาชิกของกลุ่มต้องมีความเข้าใจการเงินขั้นพ้ืนฐานในระดับครัวเรือน และแสดงให้เห็นถึงการ
ยึดถือวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถให้ค าแนะน าที่ถูกต้องและกระตุ้นสมาชิกคนอ่ืนๆ ได้  
จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ความเข้าใจทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน 
 การลดค่าใช้จ่ายของสมาชิก 
 การเพ่ิมรายได้ของสมาชิก 
 การออมทรัพย์ของสมาชิก 
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 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการรวมกลุ่ม) 

 ความสามารถในการผลิตของสมาชิก 9.1.4

สมาชิกของกลุ่มที่ต้องการรวมตัวกันเพ่ือการผลิตและ/หรือการตลาด ต้องมีผลผลิตในปริมาณและ
คุณภาพที่สม่ าเสมอ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายรอบการผลิต และมีปริมาณผลผลิตมากพอส าหรับการ
ขายอย่างต่อเนื่อง จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ผลผลิตของสมาชิก 
 การขาย/จ าหน่ายผลผลิต 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการรวมกลุ่ม) 

 ผลงานการบริหารกลุ่มท่ีผ่านมา (ถ้าเคยด าเนินงานกลุ่มในรูปแบบอ่ืนมาก่อน) 9.1.5

กลุ่มมีผลการด าเนินงานได้ตามเป้าหมายและเป็นที่พอใจแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกลุ่มมี
ความต้องการร่วมกันในการพัฒนาหรือขยายผลให้ดียิ่งขึ้น จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ผลประกอบการของกลุ่ม 
 การดูแลสมาชิก 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการรวมกลุ่ม) 

9.2 ขั้นที่ 2 สร้างความเข้าใจในสิท ิและหน้าที่และจัดสรรประโยชน์ให้เป็น รรม 

สร้างความเข้าใจว่าทุกฝ่ายมีทั้งหน้าที่ในการเป็นผู้ให้และมีสิทธิในการได้รับประโยชน์จากกลุ่ม ทั้ง
ผู้น า/กรรมการที่ต้องมีวิสัยทัศน์ น าพากลุ่มรุดหน้าไปอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง สมาชิกที่ต้องร่วมปฏิบัติตาม
มาตรฐานกลุ่ม และฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสมาชิกอย่างเต็มที่ รวมทั้งก าหนดแนวทาง
จัดสรรประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นธรรม การพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้และคุณธรรมที่
เหมาะสมกับการด าเนินงานของกลุ่ม โดยแบ่งตามองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

2.1 สิทธิและหน้าที่ของผู้น า/กรรมการ 
2.2 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
2.3 สิทธิและหน้าที่ของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที ่
2.4 การจัดสรรผลประโยชน์และพัฒนาสมาชิก 
2.5 การดูแลชุมชน 

 สิท ิและหน้าที่ของผู้น า/กรรมการ 9.2.1

 ผู้น ามีวิสัยทัศน์ พาองค์กรรุดหน้าไปอย่างต่อเนื่อง หาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ และความ
ร่วมมือจากหน่วยงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่ม ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือป้อง
ปรามการทุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐานของกลุ่มอย่างเท่า
เทียมสมาชิกรายอื่น โดยไม่มีสิทธิพิเศษ จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ความเข้าใจในสิทธิของผู้น า/กรรมการ 
 ความเข้าใจในหน้าที่ของผู้น า/กรรมการ 
 การประพฤติตนของผู้น า/กรรมการ 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่) 
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 สิท ิและหน้าที่ของสมาชิก 9.2.2

 สมาชิกส่วนใหญ่ยึดมั่นในการปฏิบัติตนตามตามข้อบังคับและมาตรฐานของกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม
ของกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งร่วมติดตามการด าเนินงานของกรรมการและฝ่ายบริหาร และคอยเสนอ
ความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงกลุ่ม จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ความเข้าใจในสิทธิของสมาชิก 
 ความเข้าใจในหน้าที่ของสมาชิก 
 การประพฤติตนของสมาชิก 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่) 

 สิท ิและหน้าที่ของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่ 9.2.3

ฝ่ายบริหารพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ รวมทั้งพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดคล้องกับกิจการของกลุ่ม ให้มีคนสืบทอดงานจาก 
รุ่นสู่รุ่น จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ความเข้าใจในสิทธิของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่ 
 ความเข้าใจในหน้าที่ของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่ 
 การประพฤตตินของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่ 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่) 

 การจัดสรรผลประโยชน์และพัฒนาสมาชิก 9.2.4

 สมาชิกเห็นพ้องกันว่าต้องมีการจัดสรรก าไรเพ่ือปันผลให้สมาชิกและเพ่ือเป็นเงินส ารองในการ
พัฒนากลุ่ม  การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว ตลอดจนมีกิจกรรมพัฒนาความรู้และคุณธรรมของ
สมาชิกให้เหมาะสมกับการด าเนินงานของกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ 
ได้แก่ 

 การจัดสรรผลประโยชน์ 
 การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว 
 การพัฒนาสมาชิก 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการจัดสรรผลประโยชน์และพัฒนา

สมาชิก) 

 การดูแลชุมชน 9.2.5

 สมาชิกเห็นพ้องกันว่าต้องมีการจัดสรรก าไรส่วนหนึ่งเพ่ือดูแลชุมชน/สังคม ในด้านการเป็นอยู่ 
สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ขอบเขตการดูแลชุมชน/สังคม (จากผลก าไรของกลุ่ม) 
 ที่มาและผลการดูแลชุมชน/สังคม 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการดูแลชุมชน) 

9.3 ขั้นที่ 3 พัฒนาโมเดล ุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 

พัฒนาให้กลุ่มมีระบบและกลไกที่พร้อมต่อการท างาน เริ่มต้นจากการก าหนดโมเดลธุรกิจที่ระบุ
ตลาดและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น รวมไปถึงการสร้างระบบบริหารจัดการกลุ่มให้ทันสมัย ครอบคลุม



222                          โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตั้งแต่ กฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ระเบียบบัญชีการเงิน ฐานข้อมูลและการรายงานผล และการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน โดยแบ่งตามองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

3.1 โมเดลธุรกิจ 
3.2 กฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
3.3 ระเบียบบัญชีการเงิน 
3.4 ฐานข้อมูลและการรายงานผล 
3.5 การควบคุมภายใน 

 โมเดล ุรกิจ 9.3.1

 การจัดท าแผนธุรกิจ การก าหนดตลาด/ กลุ่มเป้าหมายที่เจาะจง ชัดเจน และสอดคล้องกับสินค้า/ 
บริการของกลุ่ม รวมทั้งมีการเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เป็นระยะๆ น า
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่การรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น GAP มผช. อย. เป็นต้น จึงควรส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การจัดท าแผนธุรกิจ 
 คุณภาพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการพัฒนาโมเดลธุรกิจ) 

 กฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน 9.3.2

การท าให้สมาชิกทุกคนตระหนักถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการรวมกลุ่ม การจัดท าระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่มร่วมกัน โดยสมาชิกทุกคนต้องรับรู้และมีส่วนร่วมในการจัดท า โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรร
ผลประโยชน์ของกลุ่มและสมาชิก ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  จึงควรส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การก าหนดวัตถุประสงค์การรวมกลุ่ม 
 ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 
 การสื่อสารความเข้าใจในกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการสร้างความเข้าใจกฎกติกาในการอยู่

ร่วมกัน) 

 ระเบียบบัญชีการเงิน 9.3.3

 การออกระเบียบบัญชีการเงินเพ่ือให้เกิดวินัยในการใช้จ่ายเงิน การจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือ
แสดงสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน รวมทั้งจัดท าสต อกและบัญชีคุมอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ง่าย
ต่อการติดตามตรวจสอบ จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การก าหนดระเบียบบัญชีการเงินและการสื่อสารความเข้าใจ 
 การด าเนินการตามระเบียบบัญชีการเงิน 
 การบริหารจัดการ Inventory 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการสร้างความเข้าใจในระเบียบบัญชี

การเงิน) 
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 ฐานข้อมูลและการรายงานผล 9.3.4

 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล การจัดท ารายงานสถานการณ์การด าเนินงานของ
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะได้รู้ถึงสถานการณ์ของกลุ่มและสามารถวางแผนรับมือกับสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงท ีจึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การพัฒนาฐานข้อมูลของกลุ่ม 
 การประโยชน์ฐานข้อมูล 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการพัฒนาฐานข้อมูลและการรายงานผล) 

 การควบคุมภายใน 9.3.5

 การก าหนดมีวิธีการป้องกันและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน จึงควรส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การควบคุมภายใน 
 การก าหนดมีวิธีการป้องกัน 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการควบคุมภายใน) 

9.4 ขั้นที่ 4 เพิ่มประสิท ิภาพการผลิตและการขาย 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการขายอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้แข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดย
การสร้างความแตกต่างของผลผลิต และ/หรือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุน ซึ่งกลุ่มสามารถเลือกท ากิจกรรม
ต่างๆ ไปพร้อมกันได้ ทั้งการเพ่ิมปริมาณผลผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึง
ตลาด/กลุ่มเป้าหมาย และการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้ความรู้ใหม่ และ/หรือ เทคโนโลยีใหม่ เข้ามาช่วย 
แบ่งตามองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

4.1 ลดต้นทุนการผลิต 
4.2 เพ่ิมผลผลิต/เพิ่มมูลค่าผลผลิต 
4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงตลาด/กลุ่มเป้าหมาย 

 ลดต้นทุนการผลิต 9.4.1

ปรับเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน รวมทั้งการน าความรู้ใหม่/ 
เทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุน จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ต้นทุนการผลิต 
 แนวทาง/วิธีการลดต้นทุน 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิต) 

 เพิ่มผลผลิต/เพิ่มมูลค่าผลผลิต 9.4.2

มีวิธีการตรวจสอบและแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต รวมทั้งการน าความรู้ใหม่/เทคโนโลยีมา
ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 
 การปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการเพิ่มผลผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต) 
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 เพิ่มประสิท ิภาพการเข้าถึงตลาด/กลุ่มเป้าหมาย 9.4.3

 มีการหาตลาดใหม่ๆ อยู่ตลอดทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศ รวมไปถึงช่อง
ทางการขายออนไลน์ จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ตลาดในระดับชุมชน (หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 
 ตลาดในระดับประเทศ (ตลาดในจังหวัดอ่ืนๆ/งานแสดงสินค้าที่ กทม.) 
 ตลาดต่างประเทศ (ตลาดในต่างประเทศ) 
 ตลาดออนไลน์ 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการพัฒนาตลาด) 

9.5 ขั้นที่ 5 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในขั้นตอนหลักของกลุ่มตามหลักการของสหกรณ์ 

กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกขั้นตอนหลักของกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกมีความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจกลุ่ม ช่วยกันรักษากลุ่มให้อยู่ไปนานๆ โดยมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือแจ้งข่าวสารและผลการด าเนินงานของกลุ่ม รับฟังและแก้ไขปัญหาของสมาชิกและก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานกลุ่มในอนาคต ตลอดจน จัดกิจกรรมช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกและชุมชน อันเป็นการ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และที่ส าคัญคือ สมาชิกมีสิทธิและร่วมออกเสียงตามหลักการและขั้นตอน
หลักของสหกรณ์ โดยแบ่งตามองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

5.1 การจัดประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 
5.2 การให้ความรู้ใหม่และร่วมแก้ปัญหาการเกษตรของสมาชิก 
5.3 การจัดกิจกรรมดูแลความเป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือชุมชน 
5.4 สมาชิกมีสิทธิและร่วมออกเสียงในขั้นตอนหลักตามหลักการของสหกรณ์ 

 การจัดประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 9.5.1

 การจัดประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือแจ้งข่าวสารและผลการ
ด าเนินงานของกลุ่ม รับฟังและแก้ไขปัญหาของสมาชิกและก าหนดทิศทางการด าเนินงานกลุ่มในอนาคต  
จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การจัดประชุม 
 ผลที่ได้รับจากการประชุม 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการส่งเสริมให้เกิดการประชุมกลุ่มที่มี

ประสิทธิภาพ) 

 การให้ความรู้ใหม่และร่วมแก้ปัญหาการเกษตรของสมาชิก 9.5.2

จัดกิจกรรมรับฟังและแก้ไขปัญหาของสมาชิก โดยมีการหาความรู้ใหม่ทั้งจากภายในและภายนอก
กลุ่มมาช่วยแก้ปัญหาการเกษตรของสมาชิก จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การหาองค์ความรู้ใหม่ 
 องค์กรที่เป็นแหล่งองค์ความรู้ 
 การน าความรู้ใหม่มาใช้แก้ปัญหาของสมาชิก 
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 จัดกิจกรรมดูแลความเป็นอยู่สมาชิก/ช่วยเหลือชุมชน 9.5.3

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกเพ่ือ
ท าให้สมาชิกรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมและเกิดความภูมิใจที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยการดูแล
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สวัสดิการส าหรับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย การร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
ในนามของกลุ่ม เป็นต้น จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 กิจกรรมดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิก 
 กิจกรรมการสร้างความสามัคคีและภาคภูมิใจของกลุ่ม 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่ม) 

 สมาชิกมีสิท ิและร่วมออกเสียงตามหลักการและขั้นตอนหลักของสหกรณ์ 9.5.4

สมาชิกมีสิทธิและร่วมออกเสียงในขั้นตอนหลักตามหลักการของสหกรณ์  ในการก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานของกลุ่ม รวมทั้งร่วมตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่
ส าคัญ ได้แก่ 

 หลักการและข้ันตอนของสหกรณ์ 
 กิจกรรมให้สมาชิกมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินการกลุ่ม 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่ม) 

9.6 ขั้นที่ 6 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือปรับปรุงการบริหารกลุ่ม ท าให้กลุ่มมีภูมิคุ้มกัน 
ปรับตัวได้ทันเวลา โดยการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน เพ่ือปรับแผนการขายของ
กลุ่ม แผนการผลิตของกลุ่มและสมาชิก และแก้ปัญหาอ่ืนๆ รวมทั้ง การหมั่นหาความรู้ใหม่มาปรับปรุงการ
บริหารกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นความรู้จากท้ังภายในและภายนอกกลุ่ม โดยแบ่งตามองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

6.1 การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน 
6.2 การหาความรู้ใหม่มาปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 

 การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน 9.6.1

การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน เพ่ือปรับแผนการขาย ให้เหมาะสมกับ
สถานะทางการเงินของกลุ่ม เช่น เพ่ิมช่องทางการขายออนไลน์ ที่มีต้นทุนการตลาดต่ ากว่า ปรับแผนการ
ผลิตของสมาชิก ให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของกลุ่ม  จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ 
ได้แก่ 

 รายงานทางการเงิน 
 การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน 
 หน่วยเกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่สนับสนุน/ช่วยเหลือในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จาก

รายงานทางการเงิน) 

 การหาความรู้ใหม่มาปรับปรุงการบริหารกลุ่ม 9.6.2

น าความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงการบริหารกลุ่มให้มีมาตรฐาน เช่น การบริหารกลุ่มจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ การบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น รวมทั้งน าวิธีการท างานที่ประสบความส าเร็จ
ของสมาชิกมาขยายผลในกลุ่ม จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 
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 องค์ความรู้ที่ต้องการ 
 องค์กรที่เป็นแหล่งองค์ความรู้ 

9.7 ขั้นที่ 7 สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงาน ให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

สร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงานให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง โดยต้องรู้บทบาทการ
ให้บริการของแต่ละหน่วยงาน และรู้จักใช้ประโยชน์จากความรู้และทรัพยากรของหน่ วยงานเพ่ือช่วย
แก้ปัญหาที่กลุ่มไม่มีก าลังพอจะแก้ไข หรือ เพ่ือช่วยยกระดับ/มาตรฐานการท างานของกลุ่ม  โดยแบ่งตาม
องค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

7.1 รู้บทบาทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน 
7.2 รู้จักใช้ประโยชน์จากความรู้และทรัพยากรของหน่วยงาน 

 รู้บทบาทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน 9.7.1

 รู้บทบาทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน ว่าแต่ละหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญด้านใด เช่น การ
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด การบัญชีและควบคุมภายใน  จึงควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่
ส าคัญ ได้แก่ 

 บทบาทการให้บริการของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ 
 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคเอกชน สมาคม ชมรม และหน่วยงานภาคประชาชน 

 รู้จักใช้ประโยชน์จากความรู้และทรัพยากรของหน่วยงาน 9.7.2

กลุ่มมีความต้องการที่ชัดเจนว่าต้องการให้หน่วยงานเข้ามาช่วยในจุดใด สามารถเชื่อมจุดแข็งของ
หน่วยงานและเครือข่ายภายนอก โดยดึงทรัพยากร (เทคโนโลยี เงินทุน องค์ความรู้) เข้ามาปรับปรุงการ
ผลิต การขายหรือการบริหารจัดการได้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม  จึงควร
ส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ความต้องการ/ความคาดหวัง 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 
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10 การด าเนินงาน 

ตลอดระยะเวลา 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม 2560) คณะที่ปรึกษาฯ ได้ออกแบบ วางแผน และ
ด าเนินงานเป็น 4 ระยะตามขั้นตอนการส่งมอบงาน ประกอบด้วย (1) ระยะรายงานเบื้องต้น  (2) ระยะ
รายงานความก้าวหน้า (3) ระยะร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และ (4) ระยะรายงานฉบับสมบูรณ์ ดัง
รายละเอียดในกิจกรรมต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 10.1 กรอบเวลาในการด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญ
เดือนที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60

1) รายงานเบื้องต้น 
 ก าหนดกรอบแนวคิด/แผนการด าเนินโครงการ
 ทบทวนพระราชด ารัสฯ / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 ส่งรายงานเบื้องต้น
2) จัดท ารายงานความก้าวหน้า
 ศึกษาการรวมกลุ่ม และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
 Workshop คัดเลือกพ้ืนที่
 ลงพื้นที ่ชุมชนที่ 1-2
 ลงพื้นที ่ชุมชนที่ 3-4
 ลงพ้ืนที ่ชุมชนที ่5-6
 ส่งรายงานความก้าวหน้า
3) จัดท าร่างรายงาน บับสมบูรณ์
 ลงพื้นที ่ชุมชนที่ 7-8
 ลงพื้นที ่ชุมชนที่ 9-10
 วิเคราะห์บทเรียนความส าเร็จและอุปสรรค
 สรุปปัจจัยสู่ความส าเร็จการพัฒนาขั้นที่ 2
 ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
4) จัดท ารายงาน บับสมบูรณ์
 ปรับปรุง Practical Model
 จัดท าคู่มือการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2
 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
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ตารางที่ 10.1 ผลงานที่คณะที่ปรึกษาฯ ส่งมอบในแต่ละข้ันตอน 

ขั้นตอน ผลงานที่จะส่งมอบ ก าหนดเวลา 

ขั้นตอนที่ 1 
รายงาน
เบื้องต้น 

1. กรอบแนวคิด 
2. แผนการด าเนินโครงการ 
 

45 วัน 
นับถัดจากวัน

ลงนามใน
สัญญา 

(18 ก.พ. 60) 
ขั้นตอนที่ 2 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

1. ผลการศึกษาการรวมกลุ่มของชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
2. โครงสร้าง บทบาทและการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรณีศึกษา เพ่ือศึกษารูปแบบ/วิธีการ

รวมกลุ่มของชุมชน ของหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนที่พัฒนาพ้ืนที่ ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 

4. ผลการลงพ้ืนที่กรณีศึกษาต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบ กระบวนการ 
ปัจจัยและตัวชี้วัดการด าเนินงานตามหลักการของทฤษฎีใหม่ในข้ันที่ 2 
และโมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) ไม่น้อยกว่า 4 กรณี 

5 เดือน 
นับถัดจากวัน

ลงนามใน
สัญญา 

(31 พ.ค. 60) 

ขั้นตอนที่ 3 
ร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 

1. ผลการลงพ้ืนที่กรณีศึกษาต่างๆ เพ่ือเก็บข้อมูลในรูปแบบ กระบวนการ 
ปัจจัยและตัวชี้วัดการด าเนินงานตามหลักการของทฤษฎีใหม่ในข้ันที่ 2 
และโมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) ครบ 10 กรณี  

2. บทเรียนความส าเร็จและอุปสรรคในการรวมกลุ่มตามหลักการของ
ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 ให้ประสบความส าเร็จ จากกรณีศึกษาที่ได้
คัดเลือก 

8 เดือน 
นับถัดจากวัน

ลงนามใน
สัญญา 

(31 ส.ค. 60) 

ขั้นตอนที่ 4 
รายงานฉบับ

สมบูรณ์ 

1. โมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) ที่ปรับปรุงให้มีความครอบคลุม
และชัดเจนยิ่งขึ้น ตามเนื้อหา/ประเด็นส าคัญที่ได้รับจากกรณีศึกษา  

2. คู่มือการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 
2 ซึ่งจะระบุปัจจัย กระบวนการ การบูรณาการ และตัวชี้วัดในการ
เตรียมตัวเข้าสู่การพัฒนาในขั้นที่ 2, การรักษาการรวมกลุ่มของชุมชน
ให้เข้มแข็ง ตลอดจนการพัฒนาต่อไปสู่การพัฒนาในขั้นที่ 3 

10 เดือน 
นับถัดจากวัน

ลงนามใน
สัญญา 

(31 ต.ค. 60) 

 

******* 
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จังหวัด ะเชิงเทรา จ ากัด จ. ะเชิงเทรา วันที ่25-26 เมษายน  2560  
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- นางสาววิจิตรา มหาวรากร 
- นายพลช  มีสัตย์ 

2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- นายอดุลย์  คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- นางสมศรี  คนมั่น ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

3. สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด 
- นายศักดิ์ดา ขันติพะโล  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
- นายสุริยา  คนใจบุญ  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
- นายกระจ่าง  จ าศักดิ์  ประธานกรรมการ 
- นายธนโชติ  คะประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
- นายสุกิจ  นพฤทธิ์  เลขานุการ 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- จารุณี ติสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

 
ประเด็นส าคัญท่ี ด้รับจากการสัมภาษณ์ 
 
1. สัมภาษณ์ สหกรณ์จังหวัด ะเชิงเทรา กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จ านวน 2 ท่าน 

- นายอดุลย์  คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- นางสมศรี  คนมั่น ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
-  

 ข้อมูลทั่ว ปของสหกรณ์ในจังหวัด ะเชิงเทรา 
- จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 81 แห่ง ซึ่งครบทุกประเภทของสหกรณ์ โดยมีสมาชิก

รวมกว่า 73,197 คน ซึ่งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรมีจ านวนมากที่สุด คือ 35 แห่ง มี
สมาชิกรวมทั้งสิ้น จ านวน 47,163 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1  กรกฎาคม  2555) 

- การจัดตั้งสหกรณ์นั้นเป็นเรื่องท่ีด าเนินการไม่ยากหากแต่ต้องค านึงปัจจัยความอยู่รอดต่อเนื่อง
ของการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าและสมาชิกจะต้องมีความเสียสละ ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ทั้งนี้กลไกส่งเสริมที่ส าคัญคือหน่วยงานของกระทวงเกษตร
และสหกรณ์ในระดับพ้ืนที่ (ปัจจุบันคือส านักงานเกษตรอ าเภอ) จะเป็นผู้มีส่วนช่วยสนับสนุน
ให้กับผู้ที่สนใจและต้องการจะรวมกลุ่ม 
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- จากประสบการณ์ท าให้เห็นแนวโน้มของสหกรณ์ โดยเมื่อพัฒนามาจนเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
มักประสบปัญหาในเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตนไม่ใช่เพื่อสหกรณ์ 

 ข้อมูลทั่ว ปของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดเชิงเทรา จ ากัด 
- ที่มาของความต้องการในการรวมกลุ่มเนื่องจากสมาชิกประสบปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ

จากพ่อค้าคนกลาง จึงต้องการรวมกลุ่มเพ่ือให้มีอ านาจต่อรองและสมาชิกทั้งหมดมีความเชื่อ
ว่าเมื่อรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์แล้วนั้นจะส่งผลดีต่อการในแง่ของการได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภาครัฐทั้งในเรื่องของความรู้ในการผลิตและความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 

- การรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นท าให้มีความสะดวกต่อการบริหารจัดการสวนมะม่วง ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ผลิตจนไปสู่การขายผลผลิต สามารรถวางแผนปฏิทินการผลิตได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้
สหกรณ์ชาวสวนมะม่วงฯ ยังได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรได้เข้าไปสนับสนุนให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

 ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
o บทบาทหน้าที่ในการจัดตั้งสหกรณ์ 

- การจัดตั้งสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงฯ นั้น ตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2549 โดยนายอดุลย์  
คนมั่น ท าหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ฯ ซึ่งในขณะนั้น นายศักดา ขันติพะโล 
ต าแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในขณะนี้ พร้อมตัวแทนสมาชิก ราว 5 คน จากสมาชิก
ทั้งหมดประมาณ 100 คน ซึ่งเป็นชาวสวนมะม่วงในพ้ืนที่จ.ฉะเชิงเทรา ได้เข้ามา
พูดคุยเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์  

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มในช่วงต้น เจ้าหน้าที่จะลงพ้ืนที่เพ่ือพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่ม
โดยเน้นท าความเข้าใจให้ทุกคนมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อสมาชิกทุกเห็น
พ้องต้องกันแล้วก็จะด าเนินการจัดตั้งสหกรณ์ 

o  บทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
- หลังจากการจัดตั้งสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์จะ

เข้าไปร่วมประชุมกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง 
o บทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนและยกระดับการด าเนินงานของสหกรณ์ 

- การด าเนินงานส่งเสริมของส านักงานสหกรณ์จังหวัด จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ  
1) กลุ่มส่งเสริมเชิงพ้ืนที่ เป็นกลุ่มที่จะเข้าไปร่วมประชุมกับสหกรณ์เพ่ือรับฟังปัญหา
และแนะน าการด าเนินงานตามกรอบหน้าที่ และ 2) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ โดยจะท าหน้าที่เชิงวิชาการ ดูแลด้านการตลาดและส่งเสริมในด้านการซื้อ
ขายผลผลิตล่วงหน้า 

- การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สหกรณ์นั้นมีไม่มากนัก นายอดุลย์  คนมั่น มีความเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึง
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว การแนะน าส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีผล
อย่างมีนัยยะส าคัญ เนื่องจากการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของ
ภาคปฏิบัติไม่ใช่เพียงการพูดอย่างเดียว  
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 ปัจจัยสู่ความส าเร็จของสหกรณ์ 
- ผู้น านั้น โดยผู้น าต้องมีความสามารถในการน าสมาชิกและจะต้องกระจายความรับผิดชอบไปสู่

สมาชิกคนอ่ืนๆ และต้องมีการางแผนในเรื่องของการสร้างผู้น ารุ่นใหม่ขึ้นมาเตรียมรับการ
ท างานต่อในอนาคต 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการต้องมีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจการด าเนินงานของสหกรณ์ 
- การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการเข้าร่วมท ากิจกรรมและท าธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ 
- สหกรณ์ต้องมีการท าธุรกิจอย่างครบวงจร ตั้งแต่รวมซื้อ รวมขาย สินเชื่อ เป็นต้น 
- มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุน 

 
2. สัมภาษณ์ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัด ะเชิงเทรา จ ากัด จ านวน 5 ท่าน 

- นายศักดิ์ดา ขันติพะโล  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ 
- นายสุริยา  คนใจบุญ  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
- นายกระจ่าง  จ าศักดิ์  ประธานกรรมการสหกรณ ์
- นายธนโชติ  คะประสิทธิ์  รองประธานกรรมการสหกรณ ์
- นายสุกิจ  นพฤทธิ์  เลขานุการสหกรณ ์

 
 ข้อมูลทั่ว ปของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัด ะเชิงเทรา จ ากัด  

- ชมรมชาวสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15  ปีที่ผ่านมา ซึ่งการรวมกลุ่มยังไม่เป็น
รูปธรรม 

- ต่อมา พ.ศ. 2541 ได้มีการรวมตัวกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสมาชิกประมาณ 10 คน มีที่ท า
การของชมรมอยู่ที่ตลาดกลางบางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และเริ่มมีการผลิตมะม่วง
ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น  

- ต่อมาได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ในปี พ.ศ. 2548 โดยย้ายที่ท าการมาอยู่ที่ อ.พนมสารคาม 
และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด  เมื่อวันที่ 
26 ตุลาคม 2549  

- ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิก รวม 159 คน จากทั้งหมด 7 ได้แก่ อ าเภอพนมสารคาม จ านวน  
46 คน อ าเภอแปลงยาว จ านวน  13 คน อ าเภอสนามชัยเขต จ านวน  22 คน อ าเภอท่า
ตะเกียบ จ านวน  2 คน อ าเภอราชสาส์น จ านวน  19 คน อ าเภอบางคล้า จ านวน  26 คน 
และอ าเภอคลองเขื่อน จ านวน  31 คน 

- พ้ืนที่ปลูกมะม่วงของสมาชิกรวมว่า  8,000 ประกอบด้วย สายพันธ์น้ าดอกไม้ เบอร์ 4 และสี
ทอง จ านวน 4,000 ไร่ เขียวเสวย จ านวน 3,000 ไร่ และอ่ืนๆ อีกประมาณ 1,000 ไร่ ผลผลิต
ที่ผลิตได้ปีละประมาณ 6,000 ตัน โดยมุ่งเน้นการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพปลอดภัยจาก
สารพิษตกค้าง  

- สหกรณ์ฯ ท าธุรกิจเกี่ยวกับการรวบรวมมะม่วงผลสดเพ่ือการส่งออกโดยส่งออกไป
ต่างประเทศ  และภายในประเทศรวมทั้งการผลิตมะม่วงส่งโรงงานแปรรูปและร้านค้าสหกรณ์  
o มะม่วงจัดส่งออกต่างประเทศ  (โดยผ่านตัวแทนบริษัทส่งออก)   ไปยังประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศจีน ประทศเกาหลีใต้ ประเทศอเมริกา และประเทศต่างๆ ในแถบยุโรป 
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o มะม่วงที่จัดส่งภายในประเทศ  (ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ อาทิ เดอะมอลล์ ภายใต้ชื่อ
การค้าว่า ทองแปดริ้ว และจ าหน่ายทั่วไป ภายใต้ชื่อการค้าว่า QM) 

o มะม่วงแปรรูป   (โดยผ่านบริษัทผลิตมะม่วงแช่แข็ง) 
o ร้านสหกรณ์  จ าหน่าย ยา ่าหญ้า  สารป้องกันและก าจัดแมลง  สารป้องกันและก าจัด

เชื้อรา  และปุ๋ยเคมี  ในราคาถูก 
o บ้านน้ าดอกไม้  จ าหน่ายมะม่วงคุณภาพ  พร้อมบรรจุภัณฑ์  มะม่วงแปรรูป  จ าหน่าย

ขายปลีก-ขายส่ง  ให้กับบุคคลทั่วไป 

 
- การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่สหกรณ์ฯ กับสมาชิกเป็นคู่ค้าระหว่างกัน 

สหกรณ์ฯ จะไม่เน้นผลก าไรของสหกรณ์ฯ แต่จะเน้นไปที่ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 
- สหกรณ์ฯ มีเป้าหมายไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้ามะม่วงของประเทศ นอกจากนั้นยังด าเนิน

กิจการในด้านการขายปัจจัยการผลิตและการให้สินเชื่อ 

 
 การสร้างความเข้าใจในสิท ิหน้าที่และประโยชน์ของสมาชิก 

- การชักชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกนั้นจะใช้วิธีการโดยชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการเป็นสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์ในรูปของตัวเงิน อาทิ การขาย
มะม่วงได้ในราคาที่สูงว่าเมื่อมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือการซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูก
กว่าท้องตลาด เป็นต้น  

 การพัฒนาโมเดล ุรกิจและและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 
o การพัฒนาโมเดล ุรกิจ 
 การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

- สหกรณ์ฯ มีการพัฒนาธุรกิจโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการ
ท างานในหลายๆ ขั้นตอน อาทิ การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) โดยใช้บาร์โค้ด ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคทราบได้ว่ามะม่วงลูกที่ซื้อไป
นั้นมาจากเกษตรกรคนไหน สวนอยู่ไหน เป็นต้น     



236                          โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายในทุกระดับ 
- สหกรณ์ฯ มีการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ตลอดเวลา โดยผลผลิต

ทั้งหมดที่ได้จากสมาชิกสามารถจ าหน่ายได้ อาทิ มะม่วงที่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานส่งออกก็จะส่งออก มะม่วงที่ไม่ได้ตามเกณฑ์การส่งออกก็คัดเกรดจัด
จ าหน่ายตามช่องทางต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ตลาดไท หรือตลาดในท้องถิ่น 
เป็นต้น      

 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาด 
- สหกรณ์ฯ มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาดอยู่

ตลอดเวลา อาทิ ออกแบบกล่องใส่มะม่วงที่ด้านบนกล่องใสเพ่ือให้ผู้ซื้อสามารถ
มองเห็นผลมะม่วงได้อย่างชัดเจน หรือการออกแบบสติ๊กเกอร์บอกสีมะม่วงติด
ลงบนลูกมะม่วงเพ่ือให้ผู้บริโภคทราบว่ามะม่วงลูกที่ซื้อไปนั้นสุกและสามารถ
ทานได้แล้วหรือยัง เป็นต้น  

 
 
 



 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 237 

o ระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 
 ระบบการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ 

- สหกรณ์ฯ จะมีการประชุมและปิดงบการเงินเป็นประจ าทุกเดือน  
- สหกรณ์ฯ จะมีการติดตามสถานะของสหกรณ์เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส 

เพ่ือที่จะสามารถวางแผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกทาง 
รวมทั้งสามารถวางแผนรับมือได้ทันในกรณีที่เกิดเหตุที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน 

- สหกรณ์ฯ เน้นที่การบริหารสินทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินที่สหกรณ์มีอยู่ให้เกิดมูลค่า 
สูงสุดมากกว่าการเพ่ิมการลงทุนใหม่ๆ 

- การก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เกิดจากการประชุมของ
คณะกรรมการสหกรณ์ซึ่งอีกฐานะหนึ่งก็คือสมาชิกของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นเจ้าของ
สวนมะม่วงโดยตรง ทั้งนี้การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนั้นส่งผลดีต่อการมี
ระเบียบวินัยของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ       

- การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯ นั้น ในช่วงแรกยัง
ประสบปัญหาเนื่องจากคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และสมาชิกยังไม่คุ้นชินกับ
แนวทางดังกล่าว แต่ได้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาให้แนะน าแนว
ทางการบริหารจัดการจึงท าให้สหกรณ์ฯ เข้าใจการบริหารจัดการงานสหกรณ์
มากยิ่งขึ้น 

- การประชุมของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้สหกรณ์ฯ 
ประเมินสถานการณ์ของตนเองได้ดีกว่าขึ้นและสามารถด าเนินงานต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

- การมีเจ้าหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นสิ่งส าคัญและเป็นเรื่องที่ดี โดย
สหกรณ์ฯ ได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการบริหาจัดการด้านการเงินผ่าน
การปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ อย่างเข้มงวด 

 ระบบการบริหารจัดกลุ่มให้เกิดความต่อเนื่องและย่ังยืน 
- การเตรียมคนรุ่นหลังในการบริหารสหกรณ์ 

- สหกรณ์ฯ ได้เตรียมหาผู้น าในรุ่นต่อไป โดยการส่งเสริมให้เข้าอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีสมัยใหม่  
ทั้งนี้ ปัจจุบันสมาชิกของสหกรณ์ฯ มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 50 ปี  และสมาชิก
ส่วนใหญ่ก็ผลักดันให้ลูกหลานเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสหกรณ์ฯ 
มากขึ้น  

- การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลผลิต 
- สหกรณ์ฯ มีโครงการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชทางเลือกนอกเหนือจาก

การปลูกมะม่วงเพียงอย่างเดียวเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียว    

 การเพิ่มประสิท ิภาพกระบวนการผลิต 
- สหกรณ์ฯ เน้นในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงเป็นอย่างมาก โดยในการประชุม

สหกรณ์ฯ ทุกครั้งจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้หรือแนวทางปฏิบัติที่สมาชิกน าไปท าแล้ว
ประสบความส าเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก 
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- สหกรณ์ฯ มีการจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอนเพ่ือให้ง่ายต่อสมาชิกที่จะ
น าไปปฏิบัติตามเพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและจะส่งผลให้ผลผลิตได้คุณภาพและ
มาตรฐานตามท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด  

 การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 
- สหกรณ์ฯ ได้จัดแบ่งประเภทของสมาชิกตามระดับการมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ ออกเป็น 2 

ระดับ ได้แก่ ระดับเอและระดับบี โดยมีเกณฑ์ในการแบ่งประเภทสมาชิก ดังต่อไปนี้ 1) การ
เข้ามามสี่วนร่วมในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 2) การท าธุรกิจกับสหกรณ์ เช่น การซื้อปัจจัย
การผลิตจากสหกรณ์ฯ เป็นต้น  

- กระบวนการดังกล่าวจะตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา 3 ปี คิดเป็นคะแนนเต็ม 9 คะแนน 
แบ่งเป็นปีละ 3 คะแนน ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนน้อยกว่า 3 คะแนน สหกรณ์ฯจะมีจดหมาย
เชิญให้เข้ามาพบประธานสหกรณ์ฯ เพ่ือสอบถามถึงความต้องการที่จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ต่อไปหรือไม่ 

- ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ อาทิ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยสมาชิกที่อยู่ในระดับเอ จะได้สิทธิ
ประโยชน์มากกว่าสมาชิกระดับบี อย่างไรก็ตาม ในการอนุมัติสินเชื่อจะพิจารณาโดย
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นเป็นการฝึกให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์
และเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรวมกลุ่ม 

 การส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อประเมินผลและเพิ่มประสิท ิภาพ 
- สหกรณ์ฯ ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลเพ่ือน าใช้ในการวางแผนการด าเนินงานต่างๆ ของ

สหกรณ์รวมทั้งการวางแผนการผลิตและการตลาด  
- สมาชิกจ าเป็นต้องประมาณการผลผลิตของตนเองล่วงหน้าและส่งข้อมูลมาให้สหกรณ์ฯ เพ่ือ

น ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนการตลาด 
- สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลของสมาชิก ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวของ

สมาชิก  อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น และข้อมูลของ
สวนมะม่วง ประกอบด้วย ต าแหน่งที่ตั้งของสวนมะม่วง พันธุ์ของมะม่วงที่ปลูกในสวนทั้งหมด 
ปริมาณและอายุของต้นมะม่วงในสวน และปริมาณคาดการณ์ที่สามารถผลิตได้ในแต่ละวัน 
เป็นต้น  
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 การสร้างทักษะการท างานร่วมกับหน่วยงานให้ตรงจุดส าคัญและต่อเนื่อง 

- สหกรณ์ฯ มีการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอความสนับสนุนในเรื่องของ
การด าเนินงานสหกรณ์และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกและจ าหน่วยมะม่วง 
อาทิ กรมวิชาการเกษตร เพ่ือมาให้ความรู้ในเรื่องของการเพาะปลูก กรมตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ เพ่ือขอค าแนะน าและความรู้ในเรื่องการท าบัญชีของสหกรณ์ หรือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์   จั งหวัดฉะเชิงเทรา ในการช่วย พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับ 
(Traceability) เป็นต้น  

 ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานสหกรณ์ 
- การสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับสมาชิก 
- สมาชิกต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมของสหกรณ์ 
- สหกรณ์ต้องมีสถานะการเงินที่มั่นคงซึ่งจะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่สมาชิกและน า ไปสู่

การอยากเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิก 
- ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการสหกรณ์

อย่างแท้จริง  
- ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการจะต้องมีความซื่อสัตย์ เสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
- สหกรณ์การเกษตรต้องให้ความส าคัญกับธุรกิจหลักของสหกรณ์ซึ่งก็คือ การรวมซื้อ รวมขาย 

แต่ต้องไม่ใช่ให้ความส าคัญในเรื่องของการปล่อยกู้ให้กับสมาชิก  

 
3. สัมภาษณ์ คุณจารุณี ติสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
 ะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรในการสนับสนุน

สหกรณ์ 
- หน้าที่หลักของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่รับผิดชอบคือการส่งเสริมให้ความรู้แก่

เกษตรกรในเรื่องต่างๆ อาทิ มาตรฐานแปลงเพาะปลูก ศัตรูพืช โรคแมลง การใช้สารเคมี การ
เก็บเก่ียวผลผลิต และที่ส าคัญ คือ การให้ความรู้และค าปรึกษาในเรื่องของมาตรฐาน GAP  

- รูปแบบการให้ความรู้ส่วนมากจะเป็นในลักษณะของการจัดอบรมให้ความรู้ในพ้ืนที่ ซึ่งจะไม่
เข้าไปส่งเสริมเป็นรายบุคคล  

- ในส่วนของบทบาทที่มีต่อการสนับสนุนสหกรณ์นั้น จะเป็นไปในรูปแบบที่ว่าถ้าเมื่อสหกรณ์ฯ 
มีปัญหาในเรื่องการเพาะปลูก หรือ มีประเด็นที่อยากจะขอความรู้ ค าแนะน า หรือ ค าปรึกษา 
ทางสหกรณ์ฯ ก็จะติดต่อเข้ามาหาเองโดยตรงหรือเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเข้าร่วมประชุมของสหกรณ์ฯ เพ่ือให้แนะน าและให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่องที่แจ้งขอไป 
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ภาพบรรยากาศการลงพ้ืนที่ 
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ภาคผนวก ข.  บันทึกประเด็นส าคัญจากการลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง 
จ.อุดร านี ระหว่างวันที ่2-3 พฤษภาคม 2560  

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ 
1. คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย รรมศาสตร์  จ านวน 5 ท่าน 

- ผศ.ดร.อรพรรณ  คงมาลัย 
- นายเชิดชอ เชื้อสมบูรณ์ 
- ดร.อัญณิฐา  ดิษฐานนท์ 
- นางสาววิจิตรา มหาวรากร 
- นายพลช  มีสัตย์ 

2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดร านี จ านวน 3 ท่าน 
- นายแสนหมั้น อินทรไชยา ประธานสภาอบต. ถ่อนนาลับ 
- นายอัฉริยะ  อินทร์ไชยา  ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- นายณัฐวุฒิ  แฝงจินดา ตัวแทนกลุ่มมุกประดับ 

3. ส านักงานพัฒนาชุมชน อ.บ้านดุง จ.อุดร านี กระทรวงมหาด ทย จ านวน 1 ท่าน 
- นางเพ็ญนภา อินทร์ชั้นศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 

4.  นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน 1 ท่าน 
- นายประเทศ  บุญเรือง  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านดุง 

 
ประเด็นส าคัญท่ี ด้รับจากการสัมภาษณ์ 
 
1. สัมภาษณ์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถ่อนนาลับ จ านวน 3 ท่าน 

- นายแสนหมั้น อินทรไชยา ประธานสภาอบต. ถ่อนนาลับ 
- นายอัฉริยะ  อินทร์ไชยา  ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- นายณัฐวุฒิ  แฝงจินดา ตัวแทนกลุ่มมุกประดับ 

 ภาพรวมและข้อมูลทั่ว ปของหมู่บ้านถ่อนนาลับ 
- ต าบลถ่อนนาลับอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอบ้านดุง มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน 

ได้แก่ หมู่ 1 บ้านถ่อนนาลับ หมู่ 2 บ้านนามั่ง หมู่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 4 บ้านหนองลาด หมู่ 5 
บ้านหนองแวง หมู่ 6 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 7 บ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ 8 บ้านเทพเทวี 

- ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ป่าโปร่ง ลักษณะพ้ืนดินปนทรายและลูกรังเป็นส่วนมาก 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในฤดูฝนมีน้ าท่วมที่นาของราษฎรทุกปี และบางส่วนก็แห้งแล้ง ต้องอาศัยน้ าฝน
ท านา และขาดน้ า เพ่ือท าการเกษตรในฤดูแล้ง 

- ประชาการส่วนใหญ่ร้อยละ 99 อยู่ในภาคเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกอ้อย ท าสวน  
- ในอดีตหมู่บ้านถ่อนนาลับประสบปัญหาด้านการเงิน ชาวบ้านให้ความส าคัญกับเงินมากกว่า

ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ และรัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายด้านการพัฒนาชนบท โดยเฉพาะ
ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช ที่มีนโยบายเงินผันมาสู่ท้องถิ่น ท าให้ชาวบ้านเกิดการ
รับรู้และให้ความส าคัญกับเรื่องเงินมากกว่าเรื่องอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินขึ้นมา 
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- สภาพทางภูมิศาสตร์ของบ้านถ่อนนาลับมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม พบปัญหาน้ าท่วมอยู่บ่อยครั้ง 
ชาวบ้านมีอาชีพท านาเป็นหลักและมีการเลี้ยงสุกร ไก่ โค และกระบือบ้าง  

- ในช่วงปี พ.ศ. 2535-2536 บ้านถ่อนนาลับประสบปัญหาโจรขโมยเข้ามาปล้นทรัพย์และ
ประสบปัญหาน้ าท่วมน้ าพ้ืนที่ในวงกว้างกว่า 2,050 ไร่ จึงท าให้ต้องเกิดการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตจากข้าวนาปีเป็นข้าวนาปรัง ซึ่งส่งผลให้ขาดเงินทุนในการท าน า ผลผลิตที่ได้จึงมีปริมาณ
น้อยและไม่แน่นอน รวมถึงต้องซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่สูงท าให้ต้นทุนในการผลิตยิ่งสูงขึ้น
ไป 

- จากสภาพดังกล่าวท าให้ชาวบ้านมีหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เกิดปัญหาการอพยพ
แรงงานไปรับจ้างนอกชุมชน ส่งผลกระทบต่อการท าให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก รวมทั้ง
ปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบเนื่องจากต้องไปกู้ยืมนายทุน นอกจากนี้ยังมีปัญหาอ่ืนๆ เช่น 
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสังคม และปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เป็นต้น ต่อไร่ในการผลิต
ข้าวนาปี 

 พัฒนาการของหมู่บ้านถ่อนนาลับ 
o การจัดท ากฎระเบียบหมู่บ้าน 

- เนื่องจากสภาพปัญหาความยากล าบากในการท ามาหากินในหมู่บ้าน ท าให้คนในวัย
หนุ่มสาวส่วนหนึ่งต้องเดินทางออกนอกหมู่บ้านไปท างานที่กรุงเทพฯ ท าให้เห็นความ
เจริญและได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมกรุงเทพฯ ภายใต้กฎระเบียบซึ่งแตกต่าง
จากบ้านถ่อนนาลับที่ไม่มีกฎระเบียบแต่จะยึดหลักประเพณี 

- เมื่อกลุ่มคนที่ได้ไปท างานในกรุงเทพฯ กลับมายังบ้านถ่อนนาลับในช่วงปีพ.ศ. 2524 
จึงเสนอให้ผู้น าชุมชนในขณะนั้นตั้งกฎระเบียบหมู่บ้านเป็นกรอบในการปกครองคน
ในบ้านถ่อนนาลับแตค่นในชุมชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย   

- ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมบทบาทสตรีให้ทัดเทียมกับผู้ชายจึงมีผู้หญิงมา
ลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านและได้รับการเลือกตั้งจากคนในชุมชนและเมื่อผู้ใหญ่บ้านคน
ใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ตั้งกฎระเบียบหมู่บ้านขึ้นมาทันที ซึ่งก็ไม่ได้รับการยอมรับ
จากคนในชุมชนมากนักแม้ว่าจะผ่านมติจากท่ีประชุม  

- สาเหตุที่ต้องการผลักดันให้เกิดการตั้งกฎระเบียบหมู่บ้านเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่
ไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ภาครัฐตั้งขึ้น จึงมองว่าถ้าเป็นกฎระเบียบที่คนใน
หมู่บ้านร่วมกันคิดข้ึนมาเองก็น่าจะปฏิบัติตามมากกว่า  

- กฎระเบียบหมู่บ้านที่ชาวบ้านร่วมกันตั้งขึ้น รวม 11 ข้อ เช่น การปรับเมื่อมีเหตุ
ทะเลาะวิวาท ปรับจากการบุกรุกที่ดินสาธารณะ เป็นต้น หากแต่ในข้อเท็จจริงไม่
สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎระเบียบที่ตั้งข้ึน  

- ต่อมาจึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่คนในชุมชนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหมู่บ้าน 
ซึ่งพบว่าการบริหารหมู่บ้านนั้นต้องยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ 
เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจ และไว้วางใจกัน ซึ่งผลที่ได้จากการใช้หลักคุณธรรมทั้ง 5 
ประการนี้ท าให้การบังคับใช้กฎระเบียบหมู่บ้านได้รับการยอมรับมากขึ้น 

 การรวมกลุ่มของบ้านถ่อนนาลับ 
- การรวมกลุ่มเกิดข้ึนครั้งแรงช่วงปี พ.ศ. 2519 โดยจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีสมาชิก

ราว 25 คน มีการท ากิจกรรมเพียงแค่สมาชิกต้องส่งเงินเป็นรายเดือนเข้ากลุ่ม ประมาณราย
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ละ 20 - 1,000 บาท การด าเนินงานในช่วงแรกไม่ค่อยประสบผลส าเร็จเพราะสมาชิกไม่มี
ความมั่นใจในกลุ่ม 

- ต่อมาในปีพ.ศ. 2540 หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มมากขึ้นกว่าเดิม เช่น 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเงินทุน 
กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาอาชีพ หน่วยงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เข้ามาเสริมตามนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร เช่น สนับสนุนเครื่องจักรใน
การผลิต องค์ความรู้ด้านการเกษตร 

- จากการสนับสนุนของทางภาครัฐท าให้บ้านถ่อนนาลับมีการรวมกลุ่มเกิดขึ้น โดยในเริ่มแรกมี
การกลุ่มทั้งหมด 13 กลุ่ม อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มโรงสี
ชุมชน เป็นต้น  

- การรวมกลุ่มของบ้านถ่อนนาลับ เริ่มจากมีการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ต่อมาได้มีการ
รวมกลุ่มนาปรัง ปีพ.ศ. 2539 โดยมีสมาชิกประมาณ 30 ครัวเรือน ในปัจจุบันมีสมาชิก
ประมาณ 100 ครัวเรือน จากประชากรทั้งหมด 180 ครัวเรือน มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมกว่า 
2,000 ไร่  

- การด าเนินการของกลุ่มโรงสี ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการเอสเอ็มแอล ประมาณ 
200,000 บาท ในทางปฏิบัติประสบปัญหาหลายประการ เช่น การขาดแคลนแรงงาน การ
ขาดความรู้ของคนในชุมชน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีไม่สามารถแข่งขันกับโรงสีเอกชนได้ จึงส่งผล
ให้การด าเนินงานขาดทุน  

- กลุ่มร้านค้าชุมชน เริ่มตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542 ในขณะที่กลุ่ม OTOP จะเริ่มด าเนินการในปีพ.ศ. 
2547 โดยการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้
เกิดขึ้น ซึ่งจากกรมการพัฒนาชุมชนจะท าการส ารวจผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้
ความรู้และจูงใจผ่านการเสนอสิ่งที่จะสนับสนุนหากเกิดการรวมกลุ่ม ในข้อเท็จจริงพบว่า การ
รวมกลุ่มที่เกิดขึ้นจะมีทั้งผู้ที่ต้องการรวมกลุ่มกันจริงและผู้ที่ต้องการเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 

- กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้าน ธ.ก.ส. และ
เงินหุ้นจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีเงินทุนรวมทั้งหมดกว่า 25 ล้านบาท โดยด าเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการ ยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ และกฎระเบียบ โดยในกรณีที่สมาชิกมี
ปัญหาไม่สามารถส่งช าระหนี้ได้ คณะกรรมการจะประชุมปรึกษาให้ความช่วยเหลือก่อนใน
กรณีท่ีพอจะช่วยได้ ส าหรับกรณีที่มูลหนี้มีปริมาณสูงคณะกรรมการจะช่วยตามความสามารถ 
อย่างไรก็ตามไม่มีปัญหาการฟ้องร้องเพ่ือบังคับช าระหนี้แต่อย่างใด 

- ปัจจัยที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มได้ยาก เพราะหากมีการจัดตั้งกลุ่มแล้วจะต้องเข้ามาท างาน
ร่วมกันและขายในราคาเดียวกัน พบว่ามีการตัดราคากันเองระหว่างกลุ่ม รวมถึงสมาชิกไม่
ต้องการท างานตามเวลาที่ก าหนด ส าหรับการด าเนินการให้การรวมกลุ่มที่เป็นไปอย่างมั่นคง
นั้น จ าเป็นจะต้องหาองค์ความรู้และมีคนรุ่นต่อไปมาสานต่อให้ได้ โดยบ้านถ่อนนาลับได้
ส่งเสริมให้เกิดการท าการเกษตร เช่น การปลูกหญ้าเนเปียร์เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และขยายต่อไป
ยังกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจเพิ่มมากขึ้น 

 การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้เข้ามาส่งเสริมการท าแผนชุมชนในช่วงปีพ.ศ. 

2545 โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลของกลุ่มในพ้ืนที่ ข้อมูลรายรับ -รายจ่าย ซึ่ง
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เจาะลึกลงไปในระดับครอบครัว และได้น าข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์กับชาวบ้าน ซึ่งจากข้อมูล
ท าดังกล่าวท าให้เห็นปัญหาการเป็นหนี้ เช่น การใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ รายจ่ายในชีวิตประจ าวัน การ
พนัน การดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล เป็นต้น โดยสรุปชาวบ้านมีรายจ่ายมากกว่ารายรับถึง 
2 เท่า แต่สามารถหมุนเวียนใช้หนี้ได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ ซ่ึงชาวบ้านถ่อนนาลับเป็นสมาชิก ธ.
ก.ส. กว่าร้อยละ 80   

- ส าหรับการท าบัญชีครัวเรือน มีหลายหน่วยงานได้เข้ามาส่งเสริม ทั้ง ธ.ก.ส. พช. รวมถึง อบต. 
เอง แต่เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า และในข้อเท็จจริง พบว่า แม้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะ
สามารถอ่านออกเขียนได้แต่จะมีข้ออ้างจ านวนมากที่จะไม่ท า  มีผู้ท าบัญชีครัวเรือนอย่าง
จริงจังเพียงร้อยละ 30 โดยการท าบัญชีครัวเรือนที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่นิยมท าตามแบบของ
ธ.ก.ส. 
 

2. สัมภาษณ์ ส านักงานพัฒนาชุมชน อ.บ้านดุง จ.อุดร านี กระทรวงมหาด ทย (นางเพ็ญนภา อินทร์
ชั้นศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ) 
 บทบาทในการสนับสนุนการรวมกลุ่มในพื้นที่ถ่อนนาลับ 

- พช. เริ่มเข้ามาในพ้ืนที่โดยมาสอนให้ชาวบ้านจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยจะเข้ามาให้ความรู้ผ่าน
การอบรม ชี้แจงประโยชน์ที่จะได้รับในครั้งแรกเพ่ือให้ทราบข้อมูลการใช้จ่ายของตนเองและ
จะเข้ามาให้ความรู้แก่ชาวบ้านประมาณปีละ 3 ครั้ง ขณะที่ ธ.ก.ส. จะเข้ามาให้ความรู้ปีละ 1 
ครั้ง ทั้งนี้เมื่อสิ้นปี ไม่ได้น าข้อมูลการท าบัญชีครัวเรือนของแต่ละหน่วยงาน มาสรุปผลแต่
อย่างใด 

- การจัดท าบัญชีครัวเรือนของ พช. จะน าข้อมูลมาประกอบการจัดท าแผนชุมชน โดยเฉพาะใน
ส่วนของรายรับ-รายจ่ายของชุมชนผ่านประชาคม แม้ว่าทุกครัวเรือนจะไม่ท าบัญชีครัวเรือนได้
อย่างสมบูรณ์ครบตามแบบที่มีให้แต่จะใช้เวทีของการจัดท าแผนชุมชนให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือชี้แจงข้อมูลที่เกิดขึ้น ขณะที่การจัดท าข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ผู้ด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยผลลัพธ์ของข้อมูล
ที่ได้มองว่า ตรงกับความเป็นจริงร้อยละ 70  

- ในส่วนของกลุ่ม OTOP การรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า OTOP ในพ้ืนที่ถ่อนนาลับนั้น พบว่า เดิม
มีกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าซึ่งมีสมาชิกประมาณ 20 ครัวเรือน ที่ได้ด าเนินการเองอยู่
แล้วโดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทางพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยในการจัดตั้งกลุ่มและสนับสนุน
งบประมาณ ส่งเสริมให้ไปศึกษาอบรมหาความรู้เพ่ิมเติม หาช่องทางในการจัดจ าหน่ายในพ้ืนที่
ต่างๆ ทั้งนี้การสนับสนุนงบประมาณที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ ขณะที่การ
คัดเลือกกลุ่มที่จะสนับสนุนจะพิจารณาจากกลุ่มที่ตรงกับนโยบายที่เกิดขึ้นรวมถึงความมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งจะประเมินเป็นประจ า 

- กลุ่มมุกประดับ เริ่มท ากันในราวพ.ศ. 2524 มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งเพราะมี
ความสามารถในการท ามากกว่าแหล่งอ่ืน ก่อให้เกิดรายได้ประมาณปีละกว่า 20 ล้านบาท แต่
ในช่วงต้นทางกลุ่มไม่ต้องการลงทะเบียนเป็นสินค้า OTOP เพราะมีแหล่งรับซื้อแน่นอนอยู่
แล้ว อีกทั้งยังเกรงว่าจะต้องเข้าไปฝึกอบรมซึ่งจะท าให้เสียเวลาในการท างาน ขณะที่หาก
ลงทะเบียนเป็นสินค้า OTOP จะช่วยในการพัฒนายอดขายและเพ่ิมช่องทางการตลาด  
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 บทบาทในการผลักดันให้เกิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมของ พช. 
- ส าหรับการผลักดันให้เกิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ พช. นั้น ได้เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 

2552 โดยจะพิจารณาหมู่บ้านที่เข้าร่วมจากปัจจัยต่าง อาทิ มีการออมเงินอย่างสม่ าเสมอ 
สามารถช าระหนี้ตรงก าหนด และมีการท าเกษตรผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งชุมชนจะเป็นผู้
คัดเลือกครัวเรือนที่มีความพร้อมและสมัครใจจะเข้าโครงการ จ านวน 30 ครัวเรือน โดย พช. 
จะสนับสนุนด้านการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือให้ครัวเรือนดังกล่าวเป็นตัวอย่างและส่งเสริมให้
เกิดการขยายผลไปยังครัวเรือนอ่ืนๆ ต่อไป ทั้งนี้การขยายผลที่เกิดขึ้นจะเกิดในลักษณะของ
ศูนย์การเรียนรู้ แตใ่นปัจจุบันยังไม่มีการเก็บข้อมูลการขยายผลในระดับครัวเรือนว่าได้ผลเป็น
อย่างไร 

- การติดตามการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้น โดยทั่วไปไม่ได้มีแผนในการติดตาม
แต่จะ  เข้ามาส่งเสริมในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น เมื่อมีงบประมาณส่งเสริมอาชีพ ทาง พช. ก็
จะเข้ามาแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบและถ้าใครสนใจก็จะสามารถเข้าร่วมได้ซึ่งจะเป็นไปตาม
ความต้องการของชาวบ้าน แต่จะไม่สนับสนุนในรูปของตัวเงิน และเมื่อด าเนินโครงการ
ต่อเนื่องแล้วจะติดตามผลที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีแบบรายงายเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาระดับกรม 
นอกจากนั้นยังมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่จากเกษตรต าบล เพ่ือมาให้
ความรู้ทางการเกษตรแก่ชาวบ้านในโครงการ เป็นต้น  

- พช. จะมีการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) เป็นประจ าทุก 2 ปี โดยจะ
ส ารวจข้อมูลหมู่บ้านในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา เป็น
ต้น ซึ่งมีผู้น าชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลและจะมีโปรแกรมส าหรับประเมินผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามช่วงคะแนน ประกอบด้วย หมู่บ้านล้าหลัง หมู่บ้านปานกลาง และ
หมู่บ้านเข้มแข็ง 

- ส าหรับโครงการสัมมาชีพ ทาง พช. ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน ท า
กิจกรรมมีอาชีพเสริมรายได้ แต่ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูการท านา โดยในพ้ืนที่ ต. ถ่อนนาลับได้
เข้าร่วมจ านวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งจะต้องมีตัวแทนสมาชิกเพ่ือไปอบรมเป็นวิทยากรสัมมาชีพที่ศูนย์
ศึกษาพัฒนาชุมชนในระดับเขตและระดับจังหวัด เมื่ออบรมแล้วเสร็จทางสมาชิกที่เป็น
วิทยากรจะต้องหาสมาชิกรายอ่ืนอีก 4 คนที่มีความรู้ด้านการเกษตร เพ่ือขยายผลไปยัง
ครัวเรือนอ่ืนๆ อีกรายละ 4 ครัวเรือน นอกจากนั้นจะมีการน าสมาชิกทั้งหมดของแต่ละ
หมู่บ้านมาอบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน โดยคนในหมู่บ้านต้องตกลงกันว่าอยากจะอบรมในเรื่อง
อะไร ซึ่งบ้านถ่อนนาลับได้ตกลงกันว่าจะปลูกพืชปลอดสารพิษ  

- การลงทะเบียนเป็นสินค้า OTOP จะมีการจดทะเบียนกับทาง พช. ตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด แม้ว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่เมื่อมีรอบการจดทะเบียนใหม่กลุ่มดังกล่าว ก็
จะต้องมาจดใหม่ทุกครั้ง ขณะเดียวกัน พช. จะแนะน าให้ไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอด้วย แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงาน พช. และเกษตรอ าเภอไม่ค่อยร่วมมือ
กันท างานมากนัก นอกจากนี้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจะมีการประสานงานกับ
หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมตามกรอบภาระงานที่หน่วยงาน
นั้นๆ รับผิดชอบเท่านั้น 
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3. สัมภาษณ์ ผู้จัดการ นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านดุง (นายประเทศ บุญ
เรือง)   
 บทบาทของ  .ก.ส. ในการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม  

- ธ.ก.ส. ได้ด าเนินการส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
มาแล้ว โดยมีจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน ส าหรับเขต อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มีหมู่บ้านต้นแบบรวม 
13 หมู่บ้านที ่ธ.ก.ส. เข้าไปให้การสนับสนุน โดยการคัดเลือกเบื้องต้นจะพิจารณาโดยพนักงาน
พัฒนาธุรกิจของ ธ.ก.ส. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละต าบล  

- การประเมินเบื้องต้นในการให้การสนับสนุนจะพิจารณาจากความพร้อมของหมู่บ้าน 
โดยเฉพาะในประเด็นของความสามัคคี ผู้น ามีความสามารถ ผลประกอบการของสถาบัน
การเงินและความสามรถในการช าระหนี้จากเงินทุนที่ให้ไป 

- การด าเนินงานส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ ธ.ก.ส. ในเบื้องต้นนั้น หมู่บ้าน
นั้นๆจะต้องมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ โดยใช้วิธีการให้จัดท าบัญชีครัวเรือนซึ่งจะ
ท าให้สมาชิกรู้จักตัวเอง โดยธ.ก.ส. จะมีเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจลงพ้ืนที่ในระดับต าบลเกือบทุก
วันจึงเกิดความใกล้ชิดกับชุมชน อีกทั้ง ธ.ก.ส. ยังมีปัจจัยด้านการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งอาจท าให้มี
ความสามารถในการจูงใจมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 

- ธ.ก.ส. จะพยายามท าหน้าที่ในการดูแลสมาชิกในทุกด้าน ไม่เฉพาะเพียงแค่ในมิติของการ
อนุมัติสินเชื่อเพียงอย่างเดียว งานของสถาบันการเงินเป็นการด าเนินงานที่ต่างตอบแทน
ผลประโยชน์ ดังนั้นความสัมพันธ์ของสมาชิกกับ ธ.ก.ส. จึงอยู่ในรูปของการเป็นคู่ค้า ไม่ใช่เป็น
ลูกหนี้ การด าเนินงานต้องท าอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีปัญหาก็ต้องช่วยชาวบ้านแก้ไข 

- ธ.ก.ส. มีการด าเนินงานที่เน้นให้เกิดการประชุมกลุ่มเป็นส าคัญซึ่งอย่างน้อยก่อนการช าระหนี้
รายไตรมาสจะนัดประชุมในระดับหมูบ่้าน โดยปกติสมาชิกส่วนใหญ่จะมาเข้าร่วมประชุม  

- การจัดท าแผนชุมชนจะด าเนินการผ่านการประชุมร่วมกันของสมาชิกเพ่ือก่อให้เกิดกลุ่มตาม
แผนการในขั้นที่ 2 ของการจัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แม้ในทางปฏิบัติจะไม่สามารถ
ปฏิบัติให้เกิดกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดแต่อย่างน้อยจะต้องเกิดกลุ่มด้านการผลิตหรือกลุ่ม
เดิมที่หมู่บ้านมีอยู่แล้ว เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งจะพิจารณาจัดตั้งกลุ่มอยู่
บนพื้นฐานของศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่   

- เดิมในช่วงปี พ.ศ. 2544 ได้เข้าไปช่วยในด้านกิจกรรมลดรายจ่าย เช่น การท าสบู่ ยาสระผม 
น้ าหมักและปุ๋ย ซึ่งได้ด าเนินการมานานพอสมควรและเป็นช่วงเดียวกับที่รัฐบาลมีนโยบายพัก
การช าระหนี้ให้แก่เกษตรกร โดยข้อเท็จจริงพบว่ามีชาวบ้านบางส่วนยังคงด าเนินการมา
ต่อเนื่องแต่อีกจ านวนหนึ่งได้เลิกท าไปแล้ว ซึ่ง ธ.ก.ส. ไม่สามารถเข้าไปบังคับให้ทุกครัวเรือน
ต้องด าเนินการได ้ 

- ในอดีตการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของ ธ.ก.ส. ได้ด าเนินการมาอยู่แล้ว โดยเชื่อว่าทุกคนมี
ศักยภาพซึ่งจ าเป็นจะต้องเข้ามาร่วมมือกันเพ่ือมาค้ าประกันระหว่างกันในการขอสินเชื่อ ใน
เบื้องต้นนี้เรียกการรวมกลุ่มดังกล่าวว่ากลุ่มลูกค้า โดยจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน ที่มี
ถิ่นฐานและการประกอบอาชีพใกล้เคียงกัน โดยจะปล่อยสินเชื่อให้เป็นรายบุคคล ไม่เกินราย
ละ 100,000 บาท และสมาชิกเดิมในกลุ่มไม่น้อยกว่า 2 คน ยังสามารถค้ าประกันเพ่ือน
สมาชิกเพ่ือขอสินเชื่อเพ่ิมเติมได้อีกภายใต้วงเงินที่ก าหนด 
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- ในปัจจุบันที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ์แทบทุกครัวเรือน ธ.ก.ส. จะใช้วิธีการดึงดูดให้เข้า
มารับบริการจากธนาคารทั้งจากแนวทางการรวมกลุ่มลูกค้าที่มีมาแต่เดิมและเอกสารสิทธิ์ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ไปก่อหนี้ในช่องทางอ่ืนซึ่งอาจต้องรับภาระดอกเบี้ยที่สูงกว่า  ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส. 
จะปล่อยสินเชื่อเพ่ือดูแลสมาชิกในแทบทุกเรื่องตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

- ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับ ธ.ก.ส. เกิดขึ้นจากการออกท้องที่ของเจ้าหน้าที่
ธนาคารเพ่ือถามไถ่ความเป็นอยู่ของสมาชิกก่อนที่จะพูดถึงการถวงถามหนี้ 

- กลุ่มที่ ธ.ก.ส. เข้าไปให้การสนับสนุนส่วนใหญ่พบว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการเงิน โดยจุดอ่อนที่
พบบ่อยครั้ง คือ ในด้านการจัดท าบัญชี ที่ยังไม่ค่อยเป็นระบบ ไม่มีความรัดกุมในการจัดท า
และบันทึกบัญชีอย่างสมบูรณ์  

- ส าหรับการส่งเสริมให้สถาบันการเงินที่ดูแลมีความเข้มแข็ง ธ.ก.ส. จะเชิญประธานหรือ
เจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนาให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และในเวลาปกติทาง
เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. จะเข้าไปให้ความรู้แนะน าอย่างสม่ าเสมอ โดยความใกล้ชิดจะเป็นปัจจัยที่
ส าคัญอย่างมากต่อการป้องกันไม่ให้เกิดการฉ้อโกง ขณะเดียวกันยังมีการเข้าไปตรวจสอบใน
ทุกระบบของสถาบันการเงินทุกไตรมาส และหากมีความผิดพลาดจะแจ้งให้ด าเนินการแก้ไข
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะด าเนินการตามคู่มือที่ต้องตรวจสอบ  

- จุดด้อยในการปฏิบัติงาน คือการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งในวิธีปฏิบัติของพ้ืนที่
บ้านดุง ทาง ธ.ก.ส. ยังไม่มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากนัก  

- ปัจจัยของการรวมกลุ่มที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ คือ ปัจจัยเรื่องคนจะต้องมีความมุ่งมั่นและมี
ความรู้ โดย ธ.ก.ส. จะเข้าไปจุดประกายพร้อมทั้งให้การสนับสนุนในเรื่องเงิน โดยเฉพาะผู้น า
จะต้องมีบทบาทในการน าที่ดีพร้อมๆ กับการสร้างผู้น าที่จะสืบทอดในรุ่นต่อไป ขณะที่สมาชิก
ที่เข้ามาร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นจะต้องร่วมกันดูแลรับผิดชอบระหว่างกันและมีระเบียบวินัย ใน
ส่วนกิจกรรมของกลุ่มที่เกิดขึ้นจะต้องก่อให้เกิดรายได้ โดยที่ผลประโยชน์ควรจะต้องอยู่ที่
ชุมชน อีกทั้งยังต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  
 

ภาพบรรยากาศการลงพ้ืนที่ 
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ภาคผนวก ค.  บันทึกประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์แผนการลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด จ.เพชรบุรี วันที ่3-4 พฤษภาคม 2560  

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ 
1. มูลนิ ิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ  จ านวน 1 ท่าน 

- นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ  
สืบสานแนวพระราชด าริ 

2. คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย รรมศาสตร์  จ านวน 5 ท่าน 
- ผศ.ดร.อรพรรณ  คงมาลัย 
- นายเชิดชอ เชื้อสมบูรณ์ 
- ดร.อัญณิฐา  ดิษฐานนท์ 
- นางสาววิจิตรา มหาวรากร 
- นายพลช  มีสัตย์ 

3. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1 ท่าน 
- นายชาลี  ฉ่ าแช่ม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  

4. ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 2 ท่าน 
- นางสาวธัญลักษณ์  นิ่มนุ้ย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
- นายสักรินทร์  เทียนทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

5. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จ านวน 2 ท่าน 
- นายศิริชัย  จันทร์นาค  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 
- นายฟื้น พูลสมบัติ อดีตประธานคณะกรรมการ สหกรณก์ารเกษตรบ้านลาด จ ากัด 

 
ประเด็นส าคัญท่ี ด้รับจากการสัมภาษณ์ 
 
1. สัมภาษณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ุรกิจสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชาลี  ่ าแช่ม)  
 ข้อมูลทั่ว ปของสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี 

- จังหวัดเพชรบุรี มีสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 90 แห่ง ซึ่งครบทุกประเภทของสหกรณ์ โดยมีสมาชิก
รวมกว่า 188,000 คน ซึ่งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียนมีจ านวนมากที่สุด คือ 45 
แห่ง 

- สหกรณ์การเกษตรทั้งหมดในจังหวัดเพชรบุรีมีจ านวนทั้งสิ้น 24 แห่ง ซึ่งสหกรณ์กรเกษตรที่
ถือว่ามีศักยภาพสูงของจังหวัดเพชรบุรี มีอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 1) สหกรณ์การเกษตรบ้าน
ลาด จ ากัด 2) สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ ากัด 3) สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จ ากัด และ 4) 
สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จ ากัด 

- สหกรณ์ส่วนใหญ่ที่จัดตั้งในช่วงแรกมักจะประสบปัญหาในด้านการจัดการภายใน อาทิ ปัญหา
การจัดสรรหุ้น ปัญหาสภาพคล่องในการด าเนินงานจึงท าให้ต้องกู้เงินจากแหล่งทุนต่างๆ อาทิ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นต้น 
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 ข้อมูลทั่ว ปของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 
- สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด มีสมาชิกทั้งหมด 8,577 คน ซึ่งสมาชิกเกือบทั้งหมดคือ

ประชาชนในเขตอ าเภอบ้านลาด  
- สมาชิกของสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่-ท านา นอกจากนั้นยังมีสมาชิกบางส่วนที่

ปลูกกล้วยหอมทองเพ่ือการส่งออก 
- ปริมาณธุรกิจรวมของสหกรณ์ คิดเป็น 50,622,833.33 บาท  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม  

2560)  
 ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

o บทบาทหน้าที่ในการจัดตั้งสหกรณ์ 
- ในช่วงบุกเบิก การจัดตั้งสหกรณ์ส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายส่วนกลางที่ก าหนดให้ต้อง

มีการจัดตั้งสหกรณ์ในเขตจังหวัดให้ได้ โดยมีการก าหนดจ านวนเป้าหมายเอาไว้ ซึ่งใน
ขณะนั้นสหกรณ์อ าเภอเป็นหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าที่ในการจัดตั้งและดูแลสหกรณ์ซึ่ง
จะมีความใกล้ชิดกับสหกรณ์มาก 

- การจัดตั้งสหกรณ์ต้องมีการรวมกลุ่มและมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน ยื่นจดทะเบียน
ต่อสหกรณ์จังหวัดซึ่งมีบทบาทในฐานะนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
โดยได้รับมอบอ านาจจดทะเบียนในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบจากอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์  

- สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาในการจัดตั้งสหกรณ์ คือ ความพร้อมของกลุ่มที่จะมาขอจัดตั้ง
เป็นสหกรณ์  

- ในปัจจุบัน การรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งเป็นสหกรณ์ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของ
สมาชิกในชุมชน ซึ่งประสบปัญหาร่วมกัน อาทิ ปัญหาการขาดปัจจัยการผลิตและ
เงินทุน ปัญหาการถูกกดราคารับซื้อผลผลิต หรือปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายทุน เป็นต้น 

o บทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
- หน้าที่หลักของส านักงานสหกรณ์จังหวัด ได้แก่ การก ากับดูแลสหกรณ์ให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบ แต่จะไม่เข้าไปแทรกแซงการด าเนินงานใดๆ ของสหกรณ์ โดยเฉพาะ
สหกรณ์ท่ีมีความสามารถด าเนินการได้เอง แต่จะท าหน้าที่เพียงก ากับดูแลการท างาน
ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย รวมถึงการแนะน าและประสานงานไปยังหน่วยงาน
ที่จะสนับสนุนสหกรณ์ตามความต้องการ อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นต้น 

- สหกรณ์จะต้องจัดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยส านักงานสหกรณ์ฯ จะ
ท าหน้าที่ในการช่วยแนะน าและดูแลให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย  

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการของ
สหกรณ์เป็นประจ าทุกเดือน โดยจะเข้าร่วมรับฟังปัญหา พูดคุยและแนะน าเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของสหกรณ์ในภาพรวมทั้งหมด  

o บทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนและยกระดับการด าเนินงานของสหกรณ์ 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีการสนับสนุนและยกระดับการด าเนินงานของสหกรณ์เป็น

ระยะๆ โดยการสนับสนุนในปัจจุบันนั้นจะเป็นไปในรูปแบบของการสนับสนุนในเรื่อง
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ของเครื่องมือ/ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน อาทิ โครงการจัดหาเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกสหกรณ์ที่จะ
ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ท่ีผ่านมา  การจัดการภายใน
และปัญหาการทุจริต เป็นต้น  

- ส านักงานสหกรณ์ฯ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดย
ท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ก าหนดให้การจัดท าบัญชีครัวเรือน
ของสมาชิกเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อแก่สมาชิก 

- ในปี 2560 ส านักงานสหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการสินค้าการเกษตร ในตลาดกลางเพ่ือ
เป็นช่องทางส าหรับการค้าขายของเกษตรกร โดยจัดขึ้นเป็นประจ าทุกวันพฤหัสบดี
และวันอาทิตย์ 

 ปัจจัยสู่ความส าเร็จของสหกรณ์ 
- การมีส่วนร่วมของสมาชิกถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้สหกรณ์สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

โดยสมาชิกต้องท าธุรกิจกับสหกรณ์  
- ฝ่ายบริหารสหกรณ์และฝ่ายจัดการจะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อสมาชิกให้ได้  โดยท าให้

สมาชิกเห็นว่าได้รับประโยชน์เมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ อาทิ  การรับซื้อผลผลิตของ
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกในราคาที่ให้สูงกว่าท้องตลอด เป็นต้น 

-    สหกรณ์ต้องให้ความรู้แก่สมาชิกเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง แต่อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าจะมีการอบรมสมาชิกมาโดยตลอดแต่ส่วนใหญ่สมาชิกก็ยังมีทรรศนะต่อสหกรณ์
ในแง่ท่ีคิดว่าสหกรณ์เป็นเจ้านายมากกว่าที่จะคิดว่าตนเองเป็นหนึ่งในเจ้าของสหกรณ์ 

 
2 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 2 ท่าน 

- นางสาวธัญลักษณ์ นิ่มนุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
- นายสักรินทร์ เทียนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

 ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของส านักงานเกษตรจังหวัดในการสนับสนุนสหกรณ์ 
- ส านักงานเกษตรฯ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิต

ทางการเกษตรและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
- การมีส่วนร่วมกับสหกรณ์จะเกิดขึ้นในลักษณะที่สหกรณ์ร้องขอการสนับสนุนโดยตรงมาที่

ส านักงานเกษตรฯ เช่น การตรวจแปลงพ้ืนที่การเกษตร จัดอบรมด้านมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) ให้ความรู้แก่เกษตรกร เป็นต้น 

- ส านักงานเกษตรฯ เน้นการท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ท างานร่วมกับ
หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจหาสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคน  ท างาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับ
จังหวัดเพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน 

 ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของส านักงานเกษตรจังหวัดในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน 
- ส่งเสริมด้านการตลาด โดยการรวมกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่และจัดหาตลาดกลางส าหรับการเป็น

ช่องทางในการจัดจ าหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชน 
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- ส่งเสริมและยกระดับให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย แต่ในทางปฏิบัติยังประสบกับ
ปัญหา เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มองว่าการผลิตแบบเดิมมีความสะดวกและง่ายกว่าการ
ปลูกแบบปลอดสารเคมี 
 

3. สัมภาษณ์ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดและสมาชิก จ านวน 2 ท่าน 
- นายศิริชัย  จันทร์นาค  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 
- นายฟื้น พูลสมบัติ อดีตประธานคณะกรรมการ สหกรณก์ารเกษตรบ้านลาด จ ากัด 

 ข้อมูลทั่ว ปของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 
- สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  เดิม

ประชาชนมีอาชีพท านา ประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนเงินทุน มีหนี้สิน รายได้ไม่พอ
เลี้ยงชีพเกือบทั้งชุมชนและถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง จึงรวมตัวกันก่อตั้งสหกรณ์
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- เริ่มแรกในปี พ.ศ. 2483 ประชาชนในอ าเภอบ้านลาด ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 28 
กลุ่ม ตามประเภทอาชีพหลังจากนั้นใน พ.ศ.2495 ได้เกิดกลุ่มเพ่ิมขึ้นมาอีก 4 กลุ่ม หลังจาก
นั้นทั้ง 32 กลุ่มได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ไม่จ ากัดสินใช้” ขึ้นเมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2512  

- ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ไม่จ ากัดสินใช้ได้ควบรวมกับสหกรณ์ที่ดิน
บ้านลาดในขณะนั้นจัดตั้งเป็น “สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2518 และในปีเดียวกันนั้นสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดได้รับโล่รางวัลพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูร่ัชกาลที่ 9 ประเภทสหกรณ์การเกษตรดีเด่น 

- ในช่วงเริ่มแรกการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ มีสมาชิก ประมาณ 400 ครอบครัว มีเงินทุน รวม
ทั้งสิ้น 900,000 บาท และในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า  8,577 คน ซึ่งมาจากกลุ่มย่อยใน
สหกรณ์ จ านวน  81 กลุ่ม สมาชิกส่วนใหญ่ร้อยละ 99 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีอายุ
เฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 40-50 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) 

- ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ มีปริมาณเงินรับฝากระหว่างเดือน คิดเป็น 23,500,008.00 บาท ปริมาณ
เงินถอนระหว่างเดือน คิดเป็น 15,313,299.48 บาท ปริมาณเงินให้กู้ระหว่างเดือน คิดเป็น 
18,982,006.00 บาท ปริมาณรับช าระหนี้ระหว่างเดือน คิดเป็น 28,725,893.34 บาท 
ปริมาณธุรกิจจัดหาสินค้า/ อุปกรณ์มาจ าหน่าย คิดเป็น 5,318,411.33 บาท ปริมาณธุรกิจ
การรวบรวม คิดเป็น 1,430,698.00 บาท ปริมาณธุรกิจการแปรรูป คิดเป็น 684,760.00 
บาท และปริมาณธุรกิจการให้บริการอ่ืนๆ คิดเป็น 706,950.00 บาท 

 การสร้างความเข้าใจในสิท ิหน้าที่และประโยชน์ของสมาชิก 
- สหกรณ์ฯ ให้ความส าคัญในเรื่องการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และ

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้ และเน้นย้ ากับสมาชิกโดยตลอดว่าสมาชิกสหกรณ์ทุกคนเป็นเจ้าของ
สหกรณ์ร่วมกันไม่ใช่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ฯ 

- สหกรณ์ฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานของสหกรณ์ สิทธิ
และหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์และประโยชน์ที่จะได้รับ 

- สหกรณ์ฯ สร้างให้สมาชิกเกิดความภูมิใจและรู้สึกมีเกียรติที่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรและ
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ โดยการจัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิกเช่นเดียวกับข้าราชการ มีการ
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ดูแลสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น เงินช่วยเหลืองานบวช เงินช่วยเหลืองานศพ และสวัสดิการ
อ่ืนๆ  

- การรับสมาชิกใหม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ทันทีแต่จะต้องผ่าน
กระบวนการยอมรับจากกลุ่มย่อยก่อน โดยต้องเข้ามาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มย่อยก่อนใน
ระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นกลุ่มย่อยจะท าหน้าที่พิจารณาและลงมติว่าจะให้การรับรองหรือไม่ ถ้า
ได้รับการรับรองก็จะเสนอเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสหกรณ์เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ซึ่ง
เกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้น ได้แก่ 1) มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี และ 2) มีภูมิล าเนาอยู่ใน
อ าเภอบ้านลาดหรือมีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติซึ่งหมายถึงสมรสกับสมาชิกปัจจุบันหรือเข้า
มาตั้งถ่ินฐานในอ าเภอบ้านลาด 

 การพัฒนาโมเดล ุรกิจและและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 
o การพัฒนาโมเดล ุรกิจ 
 การขยาย ุรกิจอย่างเป็นล าดับขั้น 

- สหกรณ์ฯ มีการขยายธุรกิจอย่างเป็นล าดับขั้น โดยเริ่มจากการรับซื้อข้าว การ
ท าโรงสี การแปรรูปข้าว การขายข้าวถุง การขายปัจจัยการผลิต การเพ่ิมและ
พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ เช่น กล้วยหอมทองส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น และ
การปลูกผักปลอดสารพิษ และการสร้างตลาดสดเกษตรกรเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ช่องทางในการขายให้กับสมาชิก 

  ุรกิจกล้วยหอมทองส่งออกญี่ปุ่น 
- ในปี พ.ศ.2539 นายบรรเจิด   สมหวัง ผู้ตรวจราชการสหกรณ์ เขต 8 ในขณะ

นั้น ได้น านายยามาโมโต้ ประธานกรรมการบริษัท แพนแปซิฟิคฟู้ด คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด มาแวะเยี่ยมสหกรณ์ฯ และได้มีการเจรจาเรื่องการผลิตกล้วย
หอมทองส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความต้องการมาก และเห็นว่าจังหวัด
เพชรบุรีเป็นแหล่งที่ผลิตกล้วยหอมทองได้ดี  

- สหกรณ์ฯ ได้ตกลงรับด าเนินการและมีการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองแก่
สมาชิกเพ่ิมข้ึนเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับสมาชิก โดยเริ่มรวบรวมกล้วยหอมทอง
ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2539 จ านวน 6 ตัน/
สัปดาห์  

- ต่อมาในปี พ.ศ.2542 นายยามาโมโต้ ได้น าคณะกรรมการ 2 คน จากชุมนุม
สหกรณ์ผู้บริโภคชุโตเคน ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาดูงานที่สหกรณ์ฯ และเกิด
ข้อตกลงในการรับซื้อซื้อกล้วยหอมทองจากสหกรณ์ฯ โดยตรง  

- การผลิตกล้วยหอมทองส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ก่อให้เกิดรายได้กว่า 30 ล้าน
บาทต่อปี นอกจากนั้นสหกรณ์ฯ ยังได้พัฒนาช่องทางการขายในประเทศเพ่ิมขึ้น
โดยติดต่อเพ่ือส่งกล้วยหอมทองพร้อมรับประทานบรรจุถุงส่งให้กับเครือเจริญ
โภคภัณฑ ์

- ในส่วนของการส่งออกนั้นสหกรณ์ฯ ได้จ้างบริษัท แพนแปซิฟิคฟู้ด คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด มาด าเนินการส่งออกกล้วยหอมทองไปยังประเทศญี่ปุ่น 
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- ปัจจุบันมีสมาชิกและบุคคลภายนอกที่ เข้ าร่วมโครงการกล้วยหอมทอง 
ประมาณ 100 คน โดยมีอายุต่ าสุดอยู่ที่ 27 ปี ซึ่งสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 10 ของสมาชิกท้ังหมด 

- นายฟ้ืน พูลสมบัติ อดีตประธานคณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จ ากัด หนึ่งในสมาชิกผู้ปลูกกล้วยหอมทองเห็นว่าการเข้ามาเป็นสมาชิกกับ
สหกรณ์ฯ ตนเองได้รับประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการมีแหล่งเงินทุนและ
อ านาจต่อรอง เมื่อมีการรวมกลุ่มของผู้ผลิตท าให้เกิดความสามารถในการ
ต่อรองราคาสินค้าซึ่งท าให้ขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นและส่งผลให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  นอกจากนั้นยังมองว่าความสามัคคีเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง  

- นอกจากนั้น นายฟ้ืน พูลสมบัติ ยังเห็นว่าการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของสมาชิก
เป็นสิ่งที่ดี ไม่ได้รู้สึกเบื่อหน่าย แม้จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 
และในกรณีของนายฟุ้ง พูลสมบัติ บิดา ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วนั้น นายฟ้ืน พูล
สมบัติ เล่าว่าในบั้นปลายของนายฟุ้ง พูลสมบัติ แม้จะเกิดอาการหลงลืม แต่สิ่ง
ที่นายฟุ้งยังคงจ าได้คือสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 

  ุรกิจแปรรูปสินค้า 
- สหกรณ์ฯ ได้พัฒนาธุรกิจจากเดิมจ าหน่ายแค่กล้วยดิบหรือกล้วยทานสุกทั้งใน

และต่างประเทศมาเป็นการแปรรูปสินค้า โดยการแปรรูปกล้วยหอมทองและ
ขายในชื่อของกล้วยอาบแดดและกล้วยเบรคแตก 

  ุรกิจโรงสีข้าว 
- โรงสีข้าวของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับที่มีคุณภาพดีแต่ยังไม่สามารถเทียบได้กับ

โรงสีข้าวเอกชน ดังนั้นจึงเน้นที่การจัดจ าหน่ายให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ เป็น
หลัก โดยการพัฒนาโรงสีนั้นสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ได้ อาทิ การจัดท าข้าวบรรจุถุงในขนาดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อความต้องการของ
ลูกค้า การน าแกลบ-ร าข้าว ที่เหลือจากการสีข้าวไปใช้ประโยชน์อื่นๆ  

- นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการรับจ าน าข้าวได้ส่งผลกระทบต่อโรงสี
ข้าวของสหกรณ์อย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเกิดปัญหาไม่มีข้าวเข้าสู่โรงสี รวมถึงโรงสี
ไม่สามารถแบกรับภาระราคาตามกรอบราคาที่รัฐบาลก าหนดได้ 

o ระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย 
 ระบบการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ 

- การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เรื่องของกฎระเบียบถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
ส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการสหกรณ์ประสบความส าเร็จ โดยกระบวนการ
จัดท ากฎระเบียบต่างๆ ขึ้นมานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้สมาชิกเข้ามามีส่วน
ร่วมและต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสมาชิกจึงจะเกิดการยอมรับและปฏิบัติ
ตาม แต่อย่างไรก็ตาม กฎระเบยีบต่างๆ ที่จัดท าข้ึนต้องไม่ขัดกับกฎหมายหลักที่
มีอยู่ ซึ่งกระบวนการในการจัดท ากฎระเบียบต่างๆ นั้น เจ้าหน้าที่จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์จะเข้ามาช่วยแนะน า 
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- การควบคุมการใช้อ านาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดย
จะไม่ให้ใครเป็นผู้มีอ านาจสั่งการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยเฉพาะในด้าน
การเงิน ซึ่งในระดับเจ้าหน้าที่จะแยกการท าหน้าที่ของฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายการเงิน
และฝ่ายบัญชี ออกจากกันอย่างเด็ดขาด รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการทุจริตในองค์กร 

- สหกรณ์ฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ โดยมองว่าการบริการ
ที่ดีนั้นจะเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้สมาชิกเกิดความประทับใจซึ่งจะส่งผลต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ โดยจะจัดท าข้อมูลอย่างชัดเจนส าหรับการติดต่อ
รับบริการ อีกทั้งยังมีช่องทางให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นต่อการบริการของ
เจ้าหน้าที่หากไม่ได้รับการบริการที่ดี  

 การจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิก 
- การจัดสรรประโยชน์แก่สมาชิกจะท าในหลายรูปแบบแต่จะไม่เน้นคืนประโยชน์

ในรูปแบบของเงินปันผลในอัตราที่สูง รูปแบบการจัดสรรประโยชน์แก่สมาชิก 
ประกอบด้วย 1) เงินปันผล 2) เงินเฉลี่ยคืน 3) สวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย  
(งานบวช งานแต่งงาน การศึกษาบุตร ป่วย ตาย)   

- สหกรณ์ฯ มุ่งเน้นจัดสรรผลประโยชน์ในรูปแบบของสวัสดิการ อาทิ เช่น 
สวัสดิการเงินบ านาญ ค่ารักษาพยาบาล การฝึกอบรม เป็นต้น โดยจะเป็น
สวัสดิการที่ดูแลตั้งแต่เกิดไปจนถึงเสียชีวิต เพราะเชื่อว่าจะน าไปสู่ความยั่งยืน 
และการจัดสวัสดิการดังกล่าวจะท าให้สมาชิกมีความมั่นคงในอาชีพไม่ต่างจาก
การรับราชการ  

 ระบบการบริหารจัดกลุ่มให้เกิดความต่อเนื่องและย่ังยืน 
- การเตรียมคนรุ่นหลังในการบริหารสหกรณ์ 

- ฝ่ายจัดการได้พัฒนาเจ้าหน้าที่ไว้อีก 3 รุ่นอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลาน
คนในพ้ืนที่ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและสามารถเข้ามารับช่วงการ
บริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน 

- โครงการทายาทเกษตรกร  
- สหกรณ์ได้จัดท าโครงการทายาทเกษตรกรขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพ่ือดึงดูด

คนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรกรรมและกลับมาท างานในถิ่นฐานบ้านเกิด ซึ่ง
โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการมาแล้วมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการในรุ่นที่ 3 มีผู้เข้าโครงการทั้งสิ้น 200 คน  

- กระบวนการเข้าร่วมโครงการเริ่มจากผู้สมัครต้องเขียนโครงการในสิ่งที่จะ
ท า เช่น การปลูกมะนาว การเลี้ยงโค เป็นต้น ซึ่งผู้สมัครจะต้องลงมือท า
ด้วยตนเอง จากนั้นสหกรณ์ฯ จะพิจารณาในสมัคร โดยจะให้ผู้สมัครที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้ามาท าสัญญาเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยกับสหกรณ์ฯ ในกรอบ
สินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งในการท าสัญญาดังกล่าว สหกรณ์ฯ จะให้
ผู้ปกครองและสมาชิกในกลุ่มอาชีพที่ตรงกับสิ่งที่ผู้สมัครได้เขียนโครงการ
มาเป็นผู้ค้ าประกัน รวมมีผู้ค้ าประกันทั้งสิ้น 2 คน  
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- หลังจากท าสัญญากับสหกรณ์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศพร้อมกับผู้ปกครอง เพ่ืออบรม
เช่นเดียวกับการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้สมัครยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ นอกจากนั้นสหกรณ์ฯ จะมีการ
ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานของแต่คนที่เข้าร่วม
โครงการ  

 
 เพิ่มประสิท ิภาพกระบวนการผลิต 

- สหกรณ์ฯ มีการจัดท าคู่มือเพ่ือสร้างมาตรฐานการผลิตให้กับสมาชิกน าไปใช้เพ่ือพัฒนาวิธีการ
และรูปแบบการเพาะปลูกหรือการผลิตให้มีมาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้นและเป็นการสร้าง
แรงจูงใจว่าถ้าสามารถท าได้ตามคู่มือและผลผลิตมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นสหกรณ์ฯ ก็จะรับซื้อ
ผลผลิตในราคาที่สูงข้ึน โดยคู่มือได้จัดท าขึ้นในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและความเข้าใจของ
สมาชิก เช่น การจัดท าในรูปแบบของเช็คลิสต์เพื่อให้สมาชิกเข้าใจง่าย เป็นต้น 

 
 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกข้ันตอนหลักของกลุ่ม 

- การสร้างความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มนั้นจ าเป็นต้องท าให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม โดย
สหกรณ์ฯ ใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อยที่มีอยู่ซึ่งแบ่งตามประเภทของการประกอบอาชีพเพ่ือให้
เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ซึ่งเรื่องต่างๆ ที่จะต้องมีการตัดสินใจต้องผ่านการ
ประชุมกลุ่มและมีการลงมติจากสมาชิกทุกครั้ง  

- การประชุมในระดับต่างๆ เป็นหัวใจส าคัญของการรวมกลุ่ม เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามา
มีส่วนร่วมโดยการเล่าและพูดคุยสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้จะต้องไม่เกิดการทวงถามหนี้
เพราะจะเป็นเหตุให้สมาชิกไม่ยอมเข้ามาในเวทีดังกล่าว ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการ สามารถใช้ช่องทางดังกล่าวเพ่ือสื่อสารกับสมาชิกในเรื่องต่างๆ อาทิ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ในการผลิตหรือการเพาะปลูก หรือทิศทางการด าเนินงานของสหกรณ์ 
เป็นต้น โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการที่มีเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ การประชุมจะต้องท าให้สมาชิก คณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ ได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

 
 ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อประเมินผลและเพิ่มประสิท ิภาพ 

- สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิก อาทิ จ านวนสมาชิก ที่ตั้ง เลขบัตร
ประชาชน เป็นต้น แต่ยังไม่พัฒนาไปในรายละเอียดอย่างเป็นระบบ เช่น ปริมาณผลผลิตที่ได้
ในแต่ละปี อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ จะเป็นผู้ที่ทราบรายละเอียดเชิงลึก เนื่องจาก
เป็นบุคคลในพ้ืนที่และมีความใกล้ชิดเชิงเครือญาติ  
 

 การน าแนวคิดการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดด าเนินงานสหกรณ์ 
- การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเฉพาะในมิติของการสร้างภูมิคุ้มกัน สหกรณ์ฯ ได้จัดท า “โครงการ
คิดถึงสหกรณ์ ก่อนนอนวันละบาท” ซึ่งเน้นให้สมาชิกรู้จักการออม โดยในอดีตได้ชักชวนให้
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สมาชิกออมวันละ 1 บาท และในปัจจุบันออมวันละ 10 บาท เก็บเอาไว้เพ่ือน ามาเก็บออมต่อ
ยังสหกรณ์ฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เป็นประจ าทุกปี โดยสหกรณ์ฯ จะเก็บเงินดังกล่าวเอาไว้
ให้แก่สมาชิกเพ่ือเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

- การสร้างภูมิคุ้มกันที่ส าคัญคือการปลูกฝังจิตส านึกให้เกิดข้ึนกับตัวบุคคลในการเป็นคนดี ซึ่งจะ
ท าให้การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

- สหกรณ์ฯ มีการส่งเสริมความรู้เรื่องของการวางแผนชีวิตการท างานในปีต่อๆ ไป เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อตัวสมาชิก  
 

ภาพบรรยากาศการลงพ้ืนที่ 
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ภาคผนวก ง.  บันทึกประเด็นส าคัญจากการลงพื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน มูลนิ ิปิด
ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ต.กุดหมาก   อ.
หนองวัวซอ จ.อุดร านี ระหว่างวันที ่23-24 พฤษภาคม 2560  

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ 
1. เจ้าหน้าที่ของมูลนิ ิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ  จ านวน 8 ท่าน 
2. คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย รรมศาสตร์  จ านวน 4 ท่าน 

- ผศ.ดร.อรพรรณ  คงมาลัย 
- นายเชิดชอ เชื้อสมบูรณ์ 
- ดร.อัญณิฐา  ดิษฐานนท์ 
- นางสาววิจิตรา มหาวรากร 

3. หัวหน้าการพัฒนาศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาด ทย (นาย
วิเศษ ศรีวิสุท ิ์) 

4. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนผู้ใช้น้ า จ านวน 2 ท่าน 
5. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนโรงสีข้าว จ านวน 3 ท่าน 
6. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนเมล็ดพัน ุ์ข้าว จ านวน 1 ท่าน 
7. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนปุ๋ย จ านวน 4 ท่าน 
8. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนปศุสัตว์ จ านวน 3 ท่าน 

 
ประเด็นส าคัญท่ี ด้รับจากการสัมภาษณ์ 
 
1. สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของมูลนิ ิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ   
 ที่มาและข้อมูลทั่ว ปของโครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดร านี  
- มูลนิธิชัยพัฒนาเสนอต่อมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ให้พิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นพื้นที่ขยายผลของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ  
- มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เริ่มเข้ามาในพ้ืนที่เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยเริ่มแรกของการด าเนินงานมี

ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์มาร่วมด าเนินงานด้วยและมีการท างานโดยบูรณา
การกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ 

- การด าเนินงานพัฒนาในพ้ืนที่เริ่มต้นจากการพัฒนาระบบน้ าตามด้วยการส่งเสริมอาชีพ  
 ภาพรวมข้อมูลทั่ว ปในพื้นที่ก่อนที่มูลนิ ิปิดทองหลังพระฯ จะเข้า ปพัฒนาในพื้นที่บ้านโคก

ล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดร านี 
- พ้ืนบ้านโคกล่าม-แสงอร่ามประกอบด้วยครัวเรือนทั้งหมด 279 ครัวเรือน  
- เดิมคนในวัยแรงงานไม่ค่อยอยู่ในพ้ืนที่แต่จะนิยมเดินทางไปท างานในต่างประเทศ ปัจจุบัน

แรงงานเดิมที่ไปท างานต่างประเทศกลับมาในพ้ืนที่มากขึ้น โดยอายุเฉลี่ยของวัยแรงงานใน
พ้ืนที่อยู่ที่ประมาณ  30 – 55 ปี  

- เดิมในพ้ืนที่มีกลุ่มเลี้ยงหม่อนไหมและกลุ่มทอผ้าอยู่แล้ว 
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o มีสมาชิกแต่ละกลุ่มอยู่ประมาณ 20 คน โดยร่วมกันทอผ้าและน าไปจ าหน่ายโดย
ความช่วยเหลือของภาครัฐ  

o เริ่มแรกทอผ้าและน าไปจ าหน่ายที่ศูนย์ศิลปาชีพฯ แต่ไม่สามารถจ าหน่ายได้เนื่องจาก
คุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ต่อมากลุ่มนี้จึงเลิกด าเนินการไป 

o สรุปได้ว่า กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหมและกลุ่มทอผ้าจะเป็นลักษณะของการรวมกันเฉพาะ
ตอนนี้ภาครัฐมีเงินเข้ามาสนับสนุนแต่หลังจากภาครัฐออกไปและไม่มีเงินสนับสนุน
การรวมกลุ่มก็หยุดไป ไม่มีการท างานอย่างต่อเนื่องในกลุ่ม 

- การรวมกลุ่มที่ส่งเสริมโดยส านักงานเกษตรอ าเภอ ไม่มีในพ้ืนที่ 
o เนื่องจากแต่เดิมส านักงานเกษตรอ าเภอจะยึดหลักการสนับสนุนหรือส่งเสริมเกษตรที่

เด่น ซึ่งในต าบลกุดหมากไฟ เกษตรที่เด่น คือ สวนมะม่วง พันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง แต่
ประชาชนในพ้ืนที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่ามไม่ได้ปลูกมะม่วงแต่ในขณะนั้นจะปลูกมัน
ส าปะหลังเป็นหลักและคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนิยมไปท างานต่างประเทศท าให้ไม่
เหลือคนวัยท างานอยู่เลยจึงไม่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม 

 การรวมกลุ่มในพื้นที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดร านี  
- จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มมาจากการที่พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเข้ามา

สร้างอ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายท าให้ในพ้ืนที่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
- ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการที่อยากจะใช้น้ าเพ่ือการประกอบอาชีพจึงเริ่มมีการรวมกลุ่ม

กันเพ่ือพูดคุยหาทางใช้น้ าในอ่างเก็บน้ า  
- มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เข้ามาสนับสุนนโดยสร้างระบบการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ให้และ

ให้ประชาชนตั้งกองทุนข้ึนมาเพ่ือมาบริหารจัดการน้ าในชุมชน 
- เมื่อในพ้ืนที่มีน้ าในการประกอบอาชีพแล้วกองทุนต่างๆ ก็เริ่มเกิดขึ้น 
- กองทุนต่างๆ เริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนทั้งหมด 10 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุนกลุ่ม

ผู้ใช้น้ า 2) กองทุนโรงสี 3) กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 4) กองทุนเมล็ดพันธุ์ผัก 5)  กองทุนปุ๋ย 6) 
กองทุนเป็ด 7) กองทุนสุกร 8) กองทุนยาและเวชภัณฑ์ 9) กองทุนการตลาด 10) กองทุน
แม่บ้านศึกษาดูงาน 

- ต่อมาการรวมกลุ่มมีปัญหาจึงท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยการรวมบางกองทุนเข้าด้วยกัน 
ปัจจุบันมีกองทุนทั้งสิ้นจ านวน 7 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ า 2) กองทุนโรงสี  
3) กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 4) กองทุนปุ๋ย 5) กองทุนปศุสัตว์ 6) กองทุนการตลาด และ 7) 
กองทุนแม่บ้านศึกษาดูงาน 

 บทบาทของมูลนิ ิปิดทองหลังพระฯ ในการสนับสนุนการรวมกลุ่มในพื้นที่บ้านโคกล่าม-แสง
อร่าม จังหวัดอุดร านี  
- การสนับสนุนการรวมกลุ่มในช่วงแรกจะเป็นรูปแบบของการท าความเข้าใจกับชาวบ้านใน

พ้ืนที่และชวนชาวบ้านมาร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับพ้ืนที่ โดยเน้นที่ให้ชาวบ้านร่วมกัน
ด าเนินงานด้วยตนเองและการพาชาวบ้านไปดูงานในพ้ืนที่ต่างๆ  

- หลังจากดูงานก็จะกลับมาคุยร่วมกับชาวบ้านในพ้ืนที่อีกครั้งว่าสนใจอยากจะร่วมกันท าอะไร 
โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จะช่วยส่งเสริมในด้านปัจจัยการผลิตและจะให้ความรู้เพ่ือที่แต่ละ
กลุ่มจะได้ไปด าเนินงานต่อเองได้  

- การด าเนินงานเริ่มแรกคือ กองทุนสุกร กองทุนยาและเวชภัณฑ์ 
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o กองทุนสุกร 
- กองทุนได้รับการสนับสนุนแม่พันธุ์หมูด ามา 91 ตัว 
- ให้สมาชิกยืมแม่พันธุ์ 1 ตัว และคืนลูกหมู 2 ตัว โดยในรอบแรกให้ยืมไป 

91 ครัวเรือนจากทั้งหมด 279 ครัวเรือน 
- ในระยะแรกทางหน่วยงานมารับซื้อหมูด าในราคาตัวละ 1,300 บาท (ราคา

สูงเกินจริงกว่าราคาตลาด) ท าให้ชาวบ้านหันมาเลี้ยงหมูด ากันเป็นจ านวน
มาก 

- แม่หมูจะให้ลูกหมู 1 คลอกประมาณ 8-9 ตัว นอกจากนี้ คนในพ้ืนที่ไม่นิยม
กินหมูด า จะมีขายได้บ้างบางส่วน แต่ราคาอยู่ที่ตัวละ 600 บาท ไม่ใช่ 
1,300 บาท  

- ในเวลาไม่นานจึงเกิดภาวะจ านวนหมูด าล้นพ้ืนที่ และเลิกเลี้ยงหมูด ากันไป 
ปัจจุบันมีสมาชิกท่ีเลี้ยงหมูด าอยู่เพียง 7 ครัวเรือน 

- อย่างไรก็ตาม สมาชิกได้มีความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงหมูแบบถูก
วิชาการ จึงน าความรู้นั้นไปเลี้ยงหมูขาวส่ง CP แทน ก็เป็นการสร้างรายได้
ให้ชาวบ้านได้อีกเช่นเดียวกัน 

o กองทุนยาและเวชภัณฑ์ 
- มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้ประสานกับทางปศุสัตว์อ าเภอให้เข้ามาช่วย

ดูแลในพ้ืนที่เช่น เข้ามาสอนเทคนิคการฉีดยาหมู การเลี้ยงดูหมู สนับสนุน
เรื่องยาเวชภัณฑ์ เป็นต้น 

- ในระยะแรก มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้มีการพัฒนาคนในพ้ืนที่ขึ้นมาเป็น
อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) และให้ อสพ. ฝึกเป็นผู้ฉีดยาและให้ยาแก่หมู 

- ต่อมา จ านวนหมูมีมาก อสพ. ดูแลไม่ไหว จีงขยายผล ให้ความรู้แต่ละ
ครัวเรือน ให้รู้จักฉีดยาและให้ยาแก่หมู 

- หน่วยงานหลักๆ ที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ประสานงานเชื่อมโยงอยู่ ได้แก่ อ าเภอ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   

- มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มีการเก็บข้อมูลรายได้และรายจ่ายของชาวบ้านและน ากลับมา
วิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดข้ึนว่ามาจากไหนอย่างไรเพื่อจะให้ชาวบ้านเห็นว่ารายจ่ายส่วนใหญ่ที่เกิด
ขึ้นมาจากไหนและจะลดได้อย่างไร 

 ปัญหาที่พบของการรวมกลุ่มในพื้นที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดร านี  
- สมาชิกขาดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มและการท าบัญชีจึงท าให้การบริหารกองทุน

เกิดความผิดพลาดและมีปัญหา เช่น กองทุนโรงสีข้าวไม่มีความรู้เรื่องการเงินและการท าบัญชี 
ปัจจุบัน พบว่ากองทุนไม่มีเงินหุ้นเหลืออยู่เลยเนื่องจากคณะกรรมการน าเงินหุ้นไปรวมกับเงิน
ค่าใช้จ่ายในโรงสีและรวมจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกจึงท าให้เงินหุ้นหายไปหมด (เดิมมี
เงินหุ้นตั้งต้น จ านวน 260,000 บาท)   

- สมาชิกและคณะกรรมยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองหรือรวมวัตถุประสงค์ของ
กองทุนต่างๆ ที่ตั้งขึ้นจึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารกองทุน อาทิ การใช้เงินผิด
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยการน าไปปล่อยกู้ให้สมาชิกแต่ไม่ได้น าไปส่งเสริมการท างานของ
สมาชิก 



260                          โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงสร้างคณะกรรมการที่มากเกินไปและมีคนที่ท างานจริงๆ เพียงไม่ก่ีคน  
- คณะกรรมการส่วนใหญ่จะควบต าแหน่งมากกว่า 1 กองทุนและโดยมาจะเป็นคนกลุ่มเดิมๆ  
- รูปแบบการท างานหรือกิจกรรมของกองทุนไม่มีความต่อเนื่องและสมาชิกส่วนมากไม่ได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม อาทิ กองทุนเมล็ดพันธ์ข้าวไม่มีการด าเนินงานใดๆ มาเป็น
ระยะเวลา 3 ปีแล้ว 

- ไม่ได้ก าหนดกติกาหรือระเบียบของกลุ่มที่ชัดเจนตั้งแต่แรกจึงเกิดปัญหาในการบริหารจัดการ
กลุ่ม เช่น กองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ า มีการก าหนดกฎกติกาแค่ในเรื่องของประโยชน์ในการใช้น้ า
เท่านั้น แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการบริหารจัดการและการติดตามผล ท าให้สมาชิกบางคนไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของกองทุน เป็นต้น 

- ยังไม่สามารถจูงใจคนที่ไม่ได้มาร่วมให้มาร่วมกับกลุ่มได้ 
- ปัจจุบันมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ อยู่ในช่วงนี้การสรุปบทเรียนและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

และแนวทางแก้ไขปัญหา 
- แนวทางแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้ว คือ การปรับเปลี่ยนและคัดเลือก

คณะกรรมการของแต่ละกองทุนใหม่และวางแผนการท างานใหม่ในแต่ละกองทุน   
 ภูมิคุ้มกันที่จ าเป็นต้องให้กับชาวบ้านตั้งแต่เริ่มตั้งกลุ่ม 

- ระเบียบต้องชัดและต้องบังคับใช้ให้ได้ 
- โครงสร้างคณะกรรมการไม่ต้องมากแต่ทุกคนต้องท างาน 
- ระบบบัญชี 
- คุณธรรมและจริยธรรม 

  
2. สัมภาษณ์ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ าและกองทุนโรงสีข้าว   
 กองทุนกลุ่มผู้ใช้น้ า 

- ที่มาของการรวมกลุ่มเนื่องจากมีความต้องการใช้น้ าเพ่ือประกอบอาชีพ รวมกลุ่มมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555  

- มีสมาชิก ทั้งหมด 129 คน รวมพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 139 แปลง มีรายได้ทั้งหมด 64,731 บาท 
รายจ่าย 6,060 บาท คงเหลือเงินของกองทุน 3,080 บาท (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559) 

- การรวมกลุ่มในช่วงแรกมีปัญหามาก ต้องใช้เวลาท าความเข้าใจกับสมาชิกเป็นอย่างมากใน
เรื่องกฎกติกาของการใช้น้ าเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าท าไมต้องมีการท าปฏิทินแบ่ง
ช่วงเวลาการใช้น้ าแต่ละแปลง ท าไมบางคนได้มากกว่า บางคนได้น้อยกว่า  

- ประธานกลุ่มต้องรับผิดชอบการบริหารจัดการน้ าโดยการท าปฏิทินการเพาะปลูกและปฏิทิน
การใช้น้ า ปฏิทินนี้จะแจกให้กับผู้ใช้น้ าทุกคน 

- กลุ่มค่อนข้างมีความเข้มแข็งเนื่องจากมีการติดตามกรณีเกิดปัญหาการใช้น้ าและร่วมกัน
หาทางแก้ไขปัญหา 

 กองทุนกลุ่มโรงสีข้าว 
- กองทุนกลุ่มโรงสี เริ่มด าเนินงานในปี พ.ศ. 2556 แต่เริ่มมีรายได้ปี พ.ศ. 2557  มีสมาชิกรวม 

94 ราย  
- วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการตั้งกลุ่มคือต้องการสีข้าวไว้บริโภคเองและน าร าไปเลี้ยงหมูใน

ราคาที่ถูกกว่าซื้อจากท้องตลาดเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
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- มีการระดมหุ้นจากสมาชิกในชุมชน จ านวนหุ้นละ 100 บาท คนละไม่เกิน 50 หุ้น มีเงิน
หมุนเวียนอยู่ประมาณ 120,000 บาท 

- วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการสนับสนุนมาจากหน่วยงานต่างๆ ในท้องที่รวมทั้งมูลนิธิปิด
ทองหลังพระฯ และชาวบ้านร่วมระดมทุนกันเอง 

- โรงสีจะให้ราคารับซื้อจากสมาชิกสูงกว่าในท้องตลาดและโรงสีจะไม่คิดค่าสีข้าวแก่สมาชิกแต่
สมาชิกต้องจ่ายเป็นร าและปลายข้าวแทน ดังนั้นกลุ่มจะมีรายได้จาการน าร าและปลายข้าวไป
จ าหน่ายและอีกส่วนหนึ่งจะจ าหน่ายข้าวแปรรูปร่วมด้วย 

- ที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มคือมีคณะกรรมการท างานจริงๆ แค่  1-2 คนและไม่มีระบบ
การบริหารเงินที่ดี ไม่มีการท าบัญชี  

 กองทุนกลุ่มเมล็ดพัน ุ์ข้าว 
- เริ่มต้นมาจากมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีและกรมการข้าวมาส่งเสริมในหมู่บ้านใกล้เคียงคือ

โนนสว่างในปี พ.ศ. 2534 แต่ท างานไม่ส าเร็จเพราะคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านโนนสว่างท าสวน
มะม่วงมากกว่า  

- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีและกรมการข้าวจึงขยายมาที่บ้านโคกล่าม -แสงอร่าม โดยในปี 
2554 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีและกรมการข้าวเข้ามาส่งเสริมและน าเมล็ดพันธุ์ข้าวมาให้ 
จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธ์ข้าวขึ้น  

- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีสนับสนุนโดยการให้เมล็ดพันธุ์ข้าวแก่กองทุน ปีแรก คือ ปีพ.ศ. 
2554 ให้มาจ านวน 3 ตัน เป็นข้าวบรรจุถึง ถึงละ 25 กิโลกรัม ปี พ.ศ. 2555 เพ่ิมให้อีก 2.5 
ตัน และในปี พ.ศ. 2556 ให้มาอีก 2 ตัน โดยให้สมาชิกมายืมและน ามาคืนในภายหลัง  

- เริ่มปีแรกมีสมาชิก 62 ครัวเรือน ปีต่อมาเพ่ิมเป็น  92 ครัวเรือน  
- หลังจากนั้นมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้เข้ามาในพ้ืนที่และได้มาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม

โดยการสอนวิธีการไถ กลบดิน หว่าน และพาคณะกรรมการ จ านวน 5 คนไปดูงาน 
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่งเสริมอย่างต่อเนื่องโดยการพาไปอบรมและดูงาน ความรู้ที่ได้จากการไป

อบรม คือ การท านา การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว การก าจัดวัชพืชในนา เป็นต้น หลังจากนั้นทาง
กลุ่มก็น าความรู้ที่ได้มาท าตามส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น จากแต่ก่อนเคยได้ไร่ละ 50 ถัง พอท าได้ดี 
ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีขึ้นผลผลิตจะเพ่ิมเป็นไร่ละ 60 นอกจากนั้นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตร
อ าเภอได้ส่งคนมาสอนในพ้ืนที่ในเรื่องการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 

- กิจกรรมหลักของกลุ่ม ได้แก่ การให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว การเก็บคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมาชิก 
การน าเมล็ดพันธุ์ข้าวไปขาย และการขยายผลไปนอกพ้ืนที่ 

- ปีแรกที่ท ากิจกรรมกลุ่ม มีสมาชิกจ านวน จาก 62 ราย แต่ที่สามารถคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้
มาตรฐานและน าไปขายได้ มีแค่ 7 ราย  

- ปัญหาที่พบของกลุ่มก็คือสมาชิกบางส่วนที่ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกองทุนไปไม่น ามาคืนหรือมา
คืนแต่น าไมไ่ด้น าของเดิมมาคืน น าของเก่าที่มีอยู่หรือของที่ไม่ได้คุณภาพมาคืน  

- ในปี พ.ศ. 2559 กองทุนมีรายได้ทั้งสิ้น 124,922 บาทแบ่งเป็น เงินในบัญชี 1,136 บาท เงิน
สดในมือ 31,260  บาท และยอดลูกหนี้ 92,526 บาท 

- กลุ่มไม่มีความรู้เรื่องบัญชีและมีการน าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยการปล่อยกู้ให้กับสมาชิก
และไม่สามารถติดตามเงินคืนมาได้ 
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- ในขณะนี้มีคณะกรรมการเหลืออยู่ 5  คน จากทั้งหมด 9 คน และเป็นคณะกรรมการชุดเดิม
ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน  

- อุปสรรคของกลุ่มคือคณะกรรมการไม่ให้ความร่วมมือ ไม่มาช่วยงานกลุ่ม ท ากันอยู่ไม่ก่ีคน 
- ปัจจุบันนี้กลุ่มไม่ได้ท าเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วเพราะคณะกรรมการไม่อนุมัติให้ซื้ออุปกรณ์ในการคัด

เมล็ดพันธุ์ข้าว อาทิ เครื่องเป่าและชุดตรวจสารเคมี เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
ต่อได้  

 กองทุนกลุ่มปุ๋ย 
- กลุ่มเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2554 จากการที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เข้ามาพัฒนาเรื่องน้ าในการท า

การเกษตร พอมีน้ าในการท าเกษตรก็พัฒนาต่อมาเรื่องดินและการปรับสภาพดิน แต่ในขณะ
นั้นไม่มีปุ๋ยมาใช้ในการปรับสภาพดิน มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงน าเงินไปซื้อปุ๋ยมาให้จ านวน 
30 กว่าตัน และต้องหาคณะกรรมการมาบริหารมาดูแลการจ่ายปุ๋ยให้ชาวบ้านจึงเป็นที่มาของ
การตั้งกองทุนกลุ่มปุ๋ย เริ่มแรกมีคณะกรรมการจ านวน  4-5 คน และมีสมาชิกรวม 10 คน  

- ต่อมากองทุนมีเงินซื้อปุ๋ยมาขายเองได้ โดยสั่งปุ๋ยมาขายให้สมาชิกในหมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ. 
2557กองทุนมีความคิดที่จะท าปุ๋ยใช้เองในหมู่บ้าน  

- ทุกกองทุนในหมู่บ้านร่วมลงขันกันเพ่ือมาก่อสร้างโรงเรือนในปี พ.ศ. 2557 (จ านวนเงินทั้งสิ้น 
130,000  บาท) 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้เข้ามาสนับสนุนเครื่องอัดเมล็ดปุ๋ย ผลิตได้ไม่เกินวันละ 300 
กิโลกรัมแต่ไม่พอกับความต้องการของชาวบ้าน  

- กรมพัฒนาที่ดินจะเข้ามาที่กลุ่มเพ่ืออบรมสอนการท าน้ าหมัก หรือ อ่ืนๆ ปีละ ประมาณ 3 
ครั้ง  

- การผลิตปุ๋ยจะใช้วัตถุดิบทั้งจากภายในพ้ืนที่เองและจากภายนอก วัตถุดิบที่มาจากภายพ้ืนที่ 
ได้แก่ มูลสัตว์ โดยรับซื้อจากคนในหมู่บ้านมา และซื้อกากอ้อยและน้ าตาลจากโรงงาน 

- ส านักงานปศุสัตว์ เกษตรอ าเภอ และกรมการพัฒนาดิน เข้ามาช่วยให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ย 
- หน่วยงานต่างๆ เริ่มเข้ามาหาและสนับสนุนช่วยเหลือหลังจากที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เข้า

มาพัฒนาในพื้นที่ 
- มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จะช่วยเหลือให้ทุกอย่างและช่วยประสานหน่วยงานต่างๆ ให้  
- ปี  2556-2557 มีเงินทุนอยู่ประมาณหนึ่งแสนบาท และได้ยืมเงินมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มา

ซื้อเครื่องท าปุ๋ยเพ่ิม จ านวน 130,000 บาท และท าการจ่ายคืนเป็นรายเดือน  
- ปัจจุบันมีสมาชิก 80 คน  
- ทุกวันนี้มีเงินกองทุนอยู่ 20,000  บาท และเงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกไม่ได้อีกประมาณ  5-6 

หมื่นบาท 
- อุปกรณ์ท้ังหมดที่ทางกลุ่มมีเก่ียวกับการผลิตปุ๋ย คิดมูลค่าได้ประมาณ 500,000 บาท  
- การด าเนินงานช่วงแรกประสบปัญหาเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องการเงินและการท าบัญชี แต่

ช่วงหลังเริ่มท าบัญชีได้เนื่องจากมีการศึกษานอกโรงเรียนและธนาคารเ พ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรเข้ามาสอนการท าบัญชี 

 กองทุนกลุ่มปศุสัตว์ 
- เกิดจากการรวมกลุ่มเดิมในพ้ืนที่ที่มีลักษณะคล้ายกันและบางกลุ่มไม่มีการด าเนินกิจกรรมแล้ว

เข้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย กลุ่มไก่ไข่ กลุ่มหมู กลุ่มวัว กลุ่มควาย และกลุ่มเวชภัณฑ์และยา  

http://www.udru.ac.th/
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- กลุ่มได้ยุบรวมกันและเริ่มด าเนินงานในฐานะกลุ่มปศุสัตว์ เมื่อปี 2558 (เริ่มด าเนินการภายใต้
ชื่อกลุ่มไก่ไข่มาตั้งแต่ปี 2554) มีเงินทุนเริ่มต้น 40,000 บาท มีผู้สนใจเริ่มต้น 3 ครัวเรือน 
ปัจจุบันมีสมาชิก 40 ครัวเรือน 

- กลุ่มไก่ไข่เกิดขึ้นจากความต้องการของคนในชุมชนที่อยากมีไข่ไก่ไว้บริโภคเป็นอาหารและลด
รายจ่ายในครัวเรือน ไข่ไก่ท่ีเหลือก็จ าหน่ายในราคาแผงละ 80 บาท (30 ฟอง) 

- กิจกรรมของกลุ่มไก่ไข่ คือ การให้ยืมไก่ไข่และผ่อนช าระเงินคืน การให้ความรู้สมาชิกในการ
เลี้ยงไก่ไข่และดูแลโรงเรือนและการให้ยาไก่ไข่ (คิดค่าบริการตัวละ 5 บาท) 

- รูปแบบการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม คือ  
o ครัวเรือนที่สนใจรวมตัวกันแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิปิดทอง หลังพระฯ

ประสานและจัดหาไก่ไข่พันธุ์จากฟาร์มมาให้ 
o แต่ละครัวเรือนจะได้รับไก่ไข่มาเลี้ยง ครัวเรือนละ 10 ตัว โดยไม่ต้องมีเงินลงทุน 
o กลุ่มจะเก็บเงินคืนเดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 11 เดือน ตัวแทนกลุ่มออกใบเสร็จรับเงิน

ให้ทุกครั้ง 
o ปัจจุบันต่างคนต่างซื้ออาหารสัตว์ ค่าใช้จ่ายเดือนละ 225 บาท (ไก่ไข่ 10 ตัว ใช้อาหาร 1 

กระสอบ ราคากระสอบละ 450 บาท ใช้ได้เป็นเวลา 2 เดือน) ยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือ
ซื้อในราคาที่ถูกลง  

o มีการจดบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจน 
o สมาชิกด าเนินการเลี้ยงไก่ไข่มา 3 รอบแล้ว (รอบละ 2 ปี) โดยแม่ไก่ปลดระวางขายได้ใน

ราคาตัวละ 100 บาท 
- สมาชิกให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลงดี ผ่อนช าระตามก าหนด เนื่องจากมี

คณะกรรมการที่เข้มแข็งคอยติดตามงานอยู่ตลอด 
 
3. สัมภาษณ์ หัวหน้าการพัฒนาศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาด ทย 

(นายวิเศษ ศรีวิสุท ิ์)   
 บทบาทของกรมพัฒนาชุมชนในการจัดตั้งกลุ่มในพื้นที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม 

- พัฒนาชุมชนเข้าไปร่วมจัดตั้งกลุ่มซึ่งมีอยู่แล้วในพ้ืนที่ให้สามารถเดินต่อไปได้ 
- กลุ่มแรกที่เกิดขึ้นคือกลุ่มผู้ใช้น้ าซึ่งรวมตัวกันด้วยวัตถุประสงค์คือเพ่ือต้องการใช้น้ า โดยผู้น้ าที่

ก่อตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าคือคนที่ค่อนข้างมีอ านาจในพื้นที่และชาวบ้านให้ความนับถือและเชื่อฟัง 
- ต่อมามูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เข้ามาในพ้ืนที่ซึ่งการเข้ามาของมูลนิธินั้นสามารถตอบโจทย์คน

ในชุมชนได้หลังจากการด าเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ไปได้ระยะหนึ่ง หน่วยงาน
ต่างๆ ก็เริ่มเข้ามาร่วมสนับสนุน 

- การที่หน่วยงานต่างๆ เริ่มเข้ามาในพื้นที่นั้นในบางครั้งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินเดิม
ที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นสาเหตุให้การด าเนินงานของกลุ่มเปลี่ยนไปหรือมีปัญหาได้ เนื่องจากการ
เข้าไปของหน่วยงานต่างๆ นั้นอาจจะไม่ได้มีการศึกษาบริบทของชุมชน วิถีชีวิต หรือวัฒนา
ธรรมของชุมชนอย่างดีพอแต่ละครั้งก็เข้าไปเพ่ือปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานตนเองเท่านั้น 

- กิจกรรมกลุ่มของบ้านโคกล่าม-แสงอร่ามยังไม่ชัดเจนจึงอาจท าให้การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน 
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 หลักการรวมกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 
- หลักการรวมกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สมาชิก  

2) กรรมการ 3) กติกาหรือกฎระเบียบ 4) กิจกรรมกลุ่มหรือตัวผลิตภัณฑ์และ 5) กองทุน โดย
องค์ประกอบด้านกรรมการและกติกาหรือกฎระเบียบคือเป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อน
กลุ่มให้ประสบความส าเร็จ รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้  
o สมาชิกต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม นั่นคือสมาชิกต้องรู้ว่าต้องการอะไรและ

มารวมกลุ่มกันเพ่ือจะท าอะไร โดยต้องเน้นที่การรวมกันเพ่ือสร้างงาน/ อาชีพ และการ
สร้างรายได้ 

o กรรมการต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มและต้องมาจากการคัดเลือกของสมาชิกในกลุ่ม 
o มีการจัดท ากติกาหรือกฎระเบียบที่ชัดเจนต้องแต่เริ่มแรกของการรวมกลุ่ม อาทิ กติกา

หรือกฎระเบียบในการใช้เงิน กฎระเบียบโครงสร้างคณะกรรมการ กติกาหรือกฎระเบียบ
ในเรื่องที่มาของรายได้ กติกาหรือกฎระเบียบที่ท าขึ้นมานั้นสมาชิกในกลุ่มต้องรับรู้และ
ร่วมกันจัดท า 

o กิจกรรมกลุ่มหรือตัวผลิตภัณฑ์ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะมีอะไรบ้างแต่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ถ้าท าไปแล้วเห็นว่ามีปัญหาหรือไม่เหมาะสม โดยกิจกรรมต้องเป็นกิจกรรม
ที่สร้างรายได้และตัวผลิตภัณฑ์ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

o กองทุน โดยต้องให้มีเงินทุนของกลุ่มเพ่ือให้สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งเงินทุนของ
กลุ่มอาจมาจากการลงขันของสมาชิกหรือมาจากการสนับสนุนจากภายนอก 
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ภาพบรรยากาศการลงพ้ืนที่ 
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ภาคผนวก  .  บันทึกประเด็นส าคัญจากการลงพื้นที่ชุมชนบ้านบัว จ.พะเยา วันที่ 14-15 กรกฎาคม 
2560 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ 
1. คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย รรมศาสตร์  จ านวน 5 ท่าน 

- ผศ.ดร.อรพรรณ  คงมาลัย 
- นายเชิดชอ เชื้อสมบูรณ์ 
- ดร.อัญณิฐา  ดิษฐานนท์ 
- นางสาววิจิตรา มหาวรากร 
- นายพลช  มีสัตย์ 

2. ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา จ านวน 3 ท่าน 
- นายวัฒนา  เดียวสุรินทร์  พัฒนาการจังหวัดพะเยา 
- นางณิชพลัฏฐ์  วรรณค า  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 
- นางชมพูนุท  ธรรมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 

3.  นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( .ก.ส.) สาขา เมืองพะเยา จ านวน 2 ท่าน 
- นายราชันย์  แก้วประภา ผู้จัดการธ.ก.ส. สาขาเมืองพะเยา 
- นายปราโมทย์  ใจปล้ า  พนักงานบริหารทั่วไป 8 

4. ชุมชนบ้านบัว จ านวน 3 ท่าน 
- นายบาล  บุญก้ า  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบัว 
- นางสาวปฏิมาภรณ์  สองค าชุม  สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ 
- นางสุปราณี  บ้านตุ่น  สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ 

 
ประเด็นส าคัญท่ี ด้รับจากการสัมภาษณ์ 
1. สรุปการสัมภาษณ์ ชุมชนบ้านบัว  

1.1 สภาพปัญหาของชุมชนบ้านบัวและจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม  
- บ้านบัวมีพ้ืนที่ทั้งหมดรวม 3,000 ไร่ แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัยและป่าไผ่รวก อย่างละ 500 ไร่ เป็น

ที่นาและสวน ราว 2,000 ไร่ โดยมีผู้ท าเกษตรกรรม 180 ครัวเรือน จากทั้งหมด 215 
ครัวเรือน 

- ชุมชนบ้านบัวได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในปี พ.ศ. 2553 รางวัลการ
บริหารจัดการอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ในปี พ.ศ. 2554 และรางวัลอ่ืนๆ อีกมากมาย และขณะนี้
ได้พัฒนาให้กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันชุมชนบ้านบัวได้พักการเข้า
ประกวดในรางวัลต่างๆ แต่จะท าหน้าที่ในการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมถึงการ
ท ากิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่หมู่บ้านอ่ืนๆ 

- จุดเริ่มต้นก่อนการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ได้มีชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานมาแล้วกว่า 
200 ปี ในปัจจุบันมีประชากรอยู่ 215 ครัวเรือน รวมเป็น 763 คน ส่วนใหญ่ท านาเป็นอาชีพ
หลัก และมีรายได้เสริมจากการจักสานผลิตภัณฑ์จากไผ่ เช่น สุ่มไก่ เป็นต้น  

- ในปี พ.ศ. 2532 เกิดเหตุมีคนในชุมชนบ้านบัวป่วยและมีความจ าเป็นต้องการเลือด 
ผู้ใหญ่บ้านจึงได้ส่งตัวแทนชาวบ้านไปช่วยให้เลือดกว่า 10 คน แต่ในทั้งหมดที่ไปพบว่ามีผู้ที่



 

โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 267 

สามารถให้เลือดได้เพียงคนเดียว นอกนั้นผลตรวจเลือดพบว่ามีสารพิษตกค้าง จากจุดนี้ท าให้
คนในหมู่บ้านเริ่มตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีท านา หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้าน
ได้ประสานกับทางอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านให้ช่วยเข้ามาตรวจเลือดคนในหมู่บ้าน
ทั้งหมด ผลที่พบคือ มีชาวบ้านเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ที่ค่าเลือดปกติ แต่อีกร้อยละ 90 นั้น 
พบว่าเลือดมีสารพิษปนเปื้อน  

- สิ่งนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ชุมชนต้องมาทบทวนตัวเองโดยการน าประเด็นปัญหาที่
เกิดข้ึนเข้าสู่การประชุมระดับหมู่บ้าน และน าไปสู่การด าเนินโครงการลด ละ เลิก การใช้
สารเคมี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 – 2540 เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการท านาโดยเลิกใช้สารเคมีและมา
เริ่มท านาอินทรีย์แทน  

- นอกจากนั้นจากปัญหาดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2539 ชาวบ้านบัวได้รวมใจกันน้อมน าเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยในระดับครัวเรือนได้รณรงค์ให้ปลูกพืชพัก
สวนครัวรั้วกินได้ ปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์ที่สามารถรับประทานได้ ซึ่งการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวเป็นความต้องการของคนในชุมชนและตรงกับหลักการระเบิดจากข้างใน 
ขณะเดียวกันยังเน้นการใช้หลักวิชาการเข้ามาช่วย  

- จากปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนและการร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจึงเป็น
จุดเริ่มต้นให้เกิดการรวมกลุ่มกันโดยธรรมชาติของคนในชุมชน 

1.2 กลุ่มข้าวอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน โอทอป และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ้านดอกบัว จ ากัด 

- การท าข้าวอินทรีย์ ได้เริ่มจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านเพียง 15 ราย ที่สมัครใจกันเอง โดยมี
เนื้อท่ีนารวมกัน 50 ไร่ และขยายมาจนมีสมาชิก รวม 169 คน โดยในปัจจุบันได้จัดตั้งเป็น
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด  

- จุดเริ่มต้นของการท าข้าวอินทรีย์นั้น เกิดข้ึนจากปัญหาด้านสุขภาพของชาวบ้าน ชาวบ้านจึง
ต้องปรึกษาหารือกัน โดยได้รับค าแนะน าจากผู้เฒ่าในหมู่บ้านที่น าเสนอแนวทางการท า
เกษตรกรรมแบบในอดีต จากนั้นชาวบ้านจึงค่อยๆ รับเปลี่ยนวิธีการท านาโดยมีการพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่ชาวบ้านอยู่เสมอโดยการพาไปอบรมศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

- ส าหรับสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด จะมีประธานและคณะกรรมการ
ด าเนินงานของตนเอง โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากการจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ และได้พัฒนา
มาเป็นวิสาหกิจชุมชนและจดทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป จนมาจดจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตาม
นโยบายภาครัฐ เพ่ือรับซื้อผลผลิตข้าวจากสมาชิก ซึ่งจะรับซื้อผลผลิตในราคาที่สูงกว่า
ท้องตลาดเพ่ือน ามาสีและส่งขาย ทั้งนี้ทางกลุ่มมองว่าการเป็นสหกรณ์จะส่งผลดีต่อการขยาย
ตลาดและเพ่ิมความน่าเชื่อถือ 

- ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการปรับปรุงดิน การปรับปรุงพันธุ์ข้าว และการอบรมให้ความรู้
เรื่องการท านาแปลงใหญ่ เป็นต้น จนชุมชนสามารถผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ได้ดีขึ้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 200,000 บาท เพื่อมาพัฒนาเครื่อง
สีข้าวกล้อง โดยกลุ่มได้เข้าไปปรึกษา อบจ. เพื่อขอค าแนะน า จังหวัดสนบัสนุนเครื่องคัดแยก
มาข้าวงบประมาณกว่า 1.6 ล้านบาท และได้รับงบปรัมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด จ านวน 
200,000 บาท เพื่อปรับหัวสีข้าว เป็นต้น 
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- ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากกลุ่มมีความตั้งใจจริงในการ
ท างานและร่วมมือกันลงมือท าจริงๆ และมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เข้ามาพัฒนา
กระบวนการผลิตต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักการคือ ส่งตัวแนเข้าอบรมความรู้ต่างๆ ที่จ าเป็นกับ
กลุ่มและให้ตัวแทนเหล่านี้กลับมาขยายถ่ายทอดต่อให้คนในชุมชนได้รับรู้เพ่ือให้ทุกคนมี
ความรู้และสามารถมาช่วยกันพัฒนาต่อยอดงานต่างๆ ของกลุ่มได้  

- ในปัจจุบัน บ้านบัวสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ได้ราว 500 ตันต่อปี ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 55 – 
60 บาท และได้ท าสัญญาซื้อขายข้าวกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และข้าวธรรม รวมกันกว่า 100 ตัน
ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2559 มีข้าวที่สีอยู่ประมาณ 110 ตัน ขณะเดียวกันจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น กล่องข้าวมงคล 9 ประการ ที่น าข้าว 9 ชนิด บรรจุในกล่อง พร้อมทั้ง
มีการปลุกเสกข้าวร่วมด้วย จึงขายได้ในราคาสูง คือ 199 บาท     

- ในด้านการจัดการโรงสีข้าวนั้น จะแบ่งรายได้ให้แก่ผู้รับผิดชอบคนละครึ่งของการเก็บค่าสีข้าว 
ซึ่งจะมีรายได้ประมาณเดือนละ 20,000 – 30,000 บาท 

- ในมิติของการจัดเก็บข้อมูลส าหรับการท าเกษตรกรรมนั้น จะต้องมีการอบรมและรับหนังสือ
คู่มือบันทึกข้อมูลให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกราย รวมถึงมีคณะกรรมการตรวจแปลง ท าการ
ตรวจสอบอยู่เป็นประจ าตามวงรอบ โดยจะบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการจัดการดิน 
ข้อมูลการปลูกข้าว ข้อมูลการดูแล ใส่ปุ๋ย ข้อมูลการเก็บเกี่ยว เป็นต้น เพ่ือให้กระบวนการผลิต
เป็นไปตามมาตรฐาน 

1.3 บทบาทของผู้ใหญ่บ้านและการขับเคลื่อนชุมชนบ้านบัว 

- ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้น าคนส าคัญมีทักษะและความสามารถในการประสานงานติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐต่รางๆ เพ่ือขอความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ที่เน้นความ
ต้องการของชุมชนจริงๆ  

- ผู้ใหญ่บ้านได้แบ่งกลุ่มคนในหมู่บ้าน เป็น 4 ใหญ่ได้แก่   1) กลุ่มหัวไวใจสู้  เป็นกลุ่มน าที่ให้
ความร่วมมือในการพัฒนาเป็นอย่างดี มีอยู่ราว ร้อยละ 30 2) กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน 15 คน 3) 
กลุ่มหัวหน้าคุ้ม 10 คน และ 4) กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน 30 คน รวมเป็น 55 คน โดย
ผู้ใหญ่บ้านจะพูดคุยท าความเข้าใจระหว่างกัน และมอบหมาย กระจายงานและความ
รับผิดชอบไปยังกลุ่มคนดังกล่าว เพ่ือให้ช่วยด าเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้สิ่งส าคัญที่ใช้ในการจูงใจ
ให้ร่วมกันท างานคือการพูดคุยเพ่ือให้เกิดความเช้าใจในสิ่งที่จะท า และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
ร่วมกันในชุมชน 

- หลักคิดพ้ืนฐานในกระบวนการท างานนั้น จะไม่ตั้งอยู่บนฐานของเรื่องเงิน แต่จะต้องใช้ใจ 
ความร่วมมือและความรักบ้านเกิด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหรือทีมงาน
ไม่สามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด เพราะสิ่งที่ท านั้นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือกันของ
สมาชิกในหมู่บ้านเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 

- การที่ยึดอิงอยู่กับเรื่องเงินเป็นที่ตั้งส าหรับการด าเนินโครงการต่างๆ นั้น มักไม่เกิดผลส าเร็จ 
หากได้รับการสนับสนุนเงินงบประมารจากหน่วยงานราชการมาก่อน เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ
ก็จะไม่เกิดผลดีต่อชุมชน ซึ่งอาจจะอยู่ได้เพียงระยะสั้นๆ สิ่งที่ควรจะเป็นคือต้องใช้ความ
ต้องการและความร่วมมือร่วมใจกันของคนในหมู่บ้าน ทั้งนี้ สิ่งที่ยากที่สุดเมื่อได้รับรางวัล
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมาแล้ว คือการรักษาให้คงอยู่ต่อไป 
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- การด าเนินกจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย แม้ว่าคนใน
หมู่บ้านจะมีความแต่กต่างในการประกอบอาชีพกันอยู่บ้าง ผู้ใหญ่บ้านจะบริหารจัดการ
หมู่บ้านโดยจัดความสามารถคนให้เหมาะสมกับงาน โดยได้ตั้งวิสัยทัศน์ เป้าหมายร่วมกัน
เอาไว้อย่างจัดเจน    

- พระภิกษุในชุมชนบ้านบัวมีบทบาทในการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยเมื่อมีการเทศน์จะสอนใน
เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง การท ากิจกรรมลดรายจ่าย ซึ่งบ้านบัวใช้วัดเป็นศูนย์กลางหมู่บ้าน
และใช้เป็นที่ประชุม 

- มีการจัดโครงการให้เยาวชนรู้จักการท านา เพื่อปลูกฝังให้เบาวชนทราบถึงวิถีชีวิตเกษตรกรรม
ของบรรพบุรุษ และไม่หลงอยู่ในกระแสบริโภคนิยม 

- จุดเน้นพ้ืนฐานคือการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เพื่อท าให้ชาวบ้านบัวมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยบ้าน
บัวไม่ได้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เพราะชาวบ้านมีอาชีพเสริมในการท าผลิตภัณฑ์จัก
สานจาดไผ่รวก โดยผญบ.เชื่อว่า ในปัจจุบันบ้านบัวจะสามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเอง หากพ้ืนที่
ข้างนอกเกิดปัญหา เพราะมีอาหารและอาชีพเสริมอย่างมั่นคง 

- การจงูใจให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกร่วมในการด าเนินงานนั้น ผู้ใหญ่บ้านเน้นให้ลูกบ้านได้เข้าใจ
ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาหากยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านสุขภาพที่
ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี และใช้เวทีประชาคม ทั้งในระดับคุ้มและระดับหมู่บ้าน 
เพ่ือให้เกิดการพูดคุย รับรู้และแสวงหาทางออกของปัญหาร่วมกัน รวมถึงการก าหนด
กฎเกณฑ์ข้ึนมาใช้ร่วมกัน เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้กฎระเบียบอาจแก้ไขได้หากท าให้เกิดการ
กระทบกระท่ังกันมากเกินไป แต่จะแก้ไขผ่านเวทีประชาคม ซึ่งโดยปกติจะมีผู้เข้าร่วมกว่าร้อย
ละ 70-80 

- การท าให้ชาวบ้านมีจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกันในประโยชน์สาธารณะ เช่น เรื่องการจัดการ
ขยะ จะด าเนินการจูงใจผ่านการท าโครงการผ้าป่าขยะ ให้ชาวบ้านน าขยะมาขาย โดยมีการ
พูดคุยเป็นกลุ่มย่อยรายคุ้มเพ่ือขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลลัพธ์ อีกทั้งการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ จะท าอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดการทิ้งช่วง รวมถึงมีอสม.ช่วยตรวจสุขอนามัยตามวงรอบ
ในวาระส าคัญต่างๆ โดยจะไม่ตรวจในพ้ืนที่ตนเอง แต่จะแลกกันตรวจและร่วมกันหาทาง
พัฒนาด้วยกัน 

- กรณีการด าเนินโครงการงดดื่มสุราในงานศพ พบว่ามีชาวบ้านราว ร้อยละ 30 ไม่เห็นด้วยและ
ไม่ยอมปฏิบัติตาม กรณีดังกล่าวเมื่อเกิดงานศพขึ้นในส่วนของชาวบ้านร้อยละ 30 ได้มีการน า
สุรามาจัดเลี้ยง ชาวบ้านกลุ่มใหญ่จึงไม่ยอมไปร่วมในงานศพ ท าให้ชาวบ้านกลุ่มน้อยต้องยอม
ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ การท าโครงการงดดื่มสุราในงานศพนั้นเป็นผลมาจากมติของประชาคม
หมู่บ้านจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งท าให้เห็นความเข้มแข้งของชาวบ้านบัว 

- การท าหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเปรียบการท างานเป็นรถหนึ่งคัน ที่ผู้ใหญ่บ้านและทีมงานเป็นล้อ
รถยนต์ แต่ชาวบ้านคือผู้นั่งขับถือพวงมาลัย ก าหนดทิศทางที่จะไป หากไปได้ดีก็เป็นสิ่งที่ดี แต่
หากไปในทิศทางท่ีแย่ก็จะต้องมาร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา 

- การท างานในหมู่บ้านภายหลังจากการได้รับต่างๆ มากมาย ได้มีหน่วยงานราชการเข้ามา
ส่งเสริมเป็นจ านวนมาก ผญบ. ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้แก่
บุคคลอ่ืน และมีการมอบหมายผู้ช่วยผญบ. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม



270                          โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรับผิดชอบของหน้าที่หลัก ทั้งนี้กลุ่มต่างๆในหมู่บ้านจะมีประธานและคณะกรรมการที่ไม่
ซ้ ากัน 

- การประสานกับหน่วยงานราชการนั้น ผู้ใหญ่บ้านสามารถใช้ช่องทางการสนับสนุนได้อย่าง
ถูกต้องเพราะได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ SMART LEADER ของกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึง
ได้รับค าแนะน าจากการสอบถามภาระหน้าที่ของหน่วยงานราชการ เช่น ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนได้ช่วยพัฒนาด้านการสานสุ่มไก่ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ช่วยด้านการใช้วิถีชีวิต 
พัฒนาแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยหน่วยงานหลักท่ีเข้ามาท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงหลักคือ พช. 
ขณะที่ในด้านการเกษตร จะเป็นหน่วยงานทั้ง ส านักงานเกษตรจังหวัด ประมง และปศุสัตว์ 
เพ่ือเสริมความรู้ให้แก่ชาวบ้าน ด้านการตลาด จะเป็นหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ 
นอกจากนี้ยังมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่เข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก 

- การด าเนินงานของชุมชนบ้านบัว ในระยะแรกจะเป็นไปในรูปแบบช่ วยเหลือตัวเอง เมื่อ
สามารถเดินได้และอยู่รอดด้วยตนเอง จะมีหน่วยงานต่างๆ เข่ามาให้การสนับสนุนเป็นจ านวน
มาก เทียบได้กับทีมฟุตบอล หากเล่นดีมีผลงาน จะได้รับสปอนเซอร์เป็นจ านวนมาก 

- การศึกษาอบรมจากแหล่งต่างๆ จะน ามาปรับใช้กับชุนชนบ้านบัว ขณะเดียวกันจะสนับสนุน
ให้ลูกบ้านได้ไปศึกษาอบรม โดยจะพิจารรนาจากความถนัดและความเหมาะสม โดยจะมี
เงื่อนไขให้ผู้ที่ได้ไปอบรมนั้นต้องมีความจริงจังในการใฝ่หาความรู้และน าความรู้ชุดที่ได้กลับมา
ขยายต่อไปยังคนในชุมชนอีก 2 เท่า และขยายต่อเนื่องไปเรื่อยๆ  

- ปัจจุบันวิถีชีวิตของชุนชนบ้านบัวได้ย้อนกลับไปสู่อดีตที่เคยเป็น และในเดือนกรกรฎาคม 
2560 ทางผู้ใหญ่บ้านจะสร้างสะพานไม่ไผ่ นอกจากนี้ยังจะจัดกิจกรรมการท าบุญสู่ขวัญข้าว 
เพ่ือย้อนไปสู่วิถีในอดีต รวมถึงการจัดกิจจกรมให้นักศึกษา เด็กเยาวชน มารู้จักการท านา 
ขณะเดียวกันก็น าชาวบ้านไปแสวงหาความรู้ อบรมในมหาวิทยาลัย 

- ส าหรับคนในชุมชนบ้านบัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในมิติของหนี้สิน พบว่า หนี้ของชาวบ้าน
บัวเป็นหนี้ที่ดี การช าระหนี้คืนกองทุนหมู่บ้านไม่ประสบปัญหา ทั้งนี้เงินในกองทุนหมู่บ้านของ
ชุนชนบ้านบัวมีอยู่ 3,000,000 บาท โดยจะคิดดอบเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 6 เมื่อมีก าไรส่วนต่าง
จะน าเงินมาปันผลให้แก่สมาชิก รวมถึงการจัดสรรท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมต้าน
ยาเสพย์ติด เป็นต้น และกรรมการจะได้ค่าตอบแทนร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ขณะที่ดอกเบี้ย
เงินฝากจะได้อยู่ที่ ร้อยละ 4 

1.4 กิจกรรมจักสานผลิตภัณฑ์จาก ม่ ผ่และโ มสเตย์ 

- ส าหรับการท าผลิตภัณฑ์จักสานจากไผ่รวก ในอดีตได้ขายเพียงล าไม้ไผ่ คิดเป็นมูลค่า 10 -15 
บาท แต่ได้น ามาจักสาน แปรรูปเป็นเข่ง หรือสุ่มไก่ ซึ่งไม้ไผ่หนึ่งล าสามารถขายได้ถึง 90-100 
บาท ท าให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบที่มีอยู่  และมีตลาดรองรับทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น เมียนมา ลาว จีน เชียงใหม่ ล าพูน เป็นต้น 

- จุดเด่นของการท าเข่งหรือสุ่มไก่ของบ้านบัวนั้น คือการมีวัตถุดิบอยู่ในพ้ืนที่ โดยก่อนหน้านี้
บ้านบัวท าคือส่งวัตถุดิบไปขายให้จังหวัดสุโขทัย แต่ต่อมาชาวบ้านก็มาร่วมกันคิดว่าแทนที่จะ
ส่งไม้ไผ่ไปขายท าไมพวกเราไม่น าไผ่มาแปรรูปแล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์เอง หลังจากนั้นจึงหยุด
ขายไผ่แต่น าไผ่มาแปรรูปเป็นเข่งและสุ่มไก่เพ่ือขายแทน  
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- ไผ่ที่ใช้จะเป็นพันธุ์ไผ่รวก ซึ่งเกิดข้ึนจากการปลูกมาตั้งแต่บรรพบุรุษในพ้ืนที่ สปก. โดย
ชาวบ้านจะไปตัดใช้ตามสิทธิ์ที่มีในที่ดินสปก. และไม่พบว่ามีปัญหาแม้จะไม่มีการปักรั้วแต่
อย่างใด โดยข้อตกลงการใช้ประโยชน์ที่เกิดข้ึนนั้นจะเป็นไปตามค าบอกกล่าวของคนรุ่นก่อน
หน้า อีกท้ังคนในหมู่บ้านยังมีความรักสามัคคีระหว่างกัน 

- ส าหรับการจัดท าโอมสเตย์นั้น จะเริ่มมาจากจุดเล็กๆ ก่อนที่จะไปสู่จุดใหญ่ ซึ่งชุนชนบ้านบัวมี
คณะมาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก ชาวบ้านในชุมชนบ้านบัวทั้งหมดจะได้รับเงินครัวเรือนละ 
1 บาท ต่อหนึ่งคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน นอกจากนั้นชาวบ้านยังมีรายได้ในการน าสินค้ามา
ขายคณะที่มาศึกษาดูงาน รวมถึงรายได้จากกลุ่มท าอาหารให้กับคณะศึกษาดูงาน 

- จุดเริ่มต้นของการจัดท าโฮมสเตย์นั้น เริ่มจากความคิดริเริ่มของคนในชุมชนเองเมื่อปี พ.ศ. 
2554 เนื่องจากรองรับกลุ่มท่ีเข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนบ้านบัว โดยมีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
ด าเนินการ ในระยะแรกมีผู้เข้าร่วม รวมมีโฮมสเตย์ 25 หลัง ซึ่งส่วนมากจะเป็นเจ้าของบ้าน
เพียงคนเดียวที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ท าโฮมสเตย์ สามารถรองรับได้ราว 100 คน แต่ในปัจจุบัน
เหลือด าเนินการอยู่ 15 หลัง ทั้งนี้ มีหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาท าการตรวจมาตรฐานเป็น
ประจ าทุก 3 ปี 

- ราคาการเข้าพักโฮมสเตย์ คิดอยู่ที่ คนละ 200 บาท โดยจากจ านวนดังกล่าวจะหักเข้า
กองกลาง20 บาท หากรับอาหารเช้าจะต้องเพ่ิมอีก 50 บาท ส าหรับการจัดล าดับโฮมสเตย์ที่
จะเข้าพักนั้น จะมีการแบ่งผู้เข้าพักตามล าดับและจ านวนที่สามารถรองรับได้ หมุนเวียนไป
ตามล าดับของสมาชิกกลุ่ม ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมที่เก้บเข้ากองกลางนี้จะน าไปเพ่ือใช้ในค่าใช้จ่าย
ของกลุ่ม และน าไปใช้เพื่อการศึกษาดูงาน ส าหรับน ากลับมาพัฒนากลุ่มของตนเอง 

- เจ้าของโฮมสเตย์ส่วนใหญ่ยังคงมีอาชีพหลักเป็นการท านา สานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ อีกทั้งใน
ปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นลูกหลานเริ่มกลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านมากขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยให้
สามารถต่อยอดการท างานได้ 

- การเข้าพักอาศัยในโฮมสเตย์ ผู้เข้ามาใช้บริหารส่วนใหญ่จะเข้ามาพักเพ่ือมาศึกษาดูงานใน
ชุมชน ซึ่ งจะมีฐานเรียนรู้  ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานราชการ โดยจะมีกลุ่มสตรีที่มี
ความสามารถด้านการท าอาหาร สามารถจัดท าข้าวกล่องให้ได้ นอกจากนี้จะมีนักท่องเที่ยว
จ านวนหนึ่งมาพักเพ่ือท ากิจกรรมเดินขึ้นเขาในช่วงฤดูหนาว โดยเฉลี่ยมีผู้เข้าพักราวปีละ 100 
คน  

- การเลือกประธานกลุ่มโฮมสเตย์ สมาชิกกลุ่มจะเป็นผู้เลือกกันเอง รวมถึงมีการตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน และจะมีการประชุมเป็นประจ า ราว 2 ครั้งต่อปี 

- หน่วยงานที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการท าโฮมสเตย์ อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงการ
ท่องเที่ยงและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น รวมถึง
สถาบันการศึกษา เช่น ม. พะเยา ม.ราชภัฏเชียงราย เป็นตน้ ซึ่งส่วนใหญ่จะสนับสนุนด้านการ
พาไปศึกษาดูงาน 

2. การสัมภาษณ์ ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา นายวัฒนา  เดียวสุรินทร์  พัฒนาการจังหวัด
พะเยา นางณิชพลัฏฐ์  วรรณค า  หัวหน้ากลุ่มงานยุท ศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางชมพูนุท  
 รรมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
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2.1 การท าหน้าที่ในการส่งเสริมชุมชนของพช. 
- ในช่วงที่นายไมตรี อินทุสุต มาด ารงต าแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้ความส าคัญ

ต่อการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก โดยมีการใช้เวทีการบูรณา
การงบประมาณ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการขับเคลื่อนผ่านโครงการจัดท า
บัญชีครัวเรือนขยายไปท่ัวทุกหมู่บ้านในจังหวัด  

- ทางมูลนิธิปิดทองหลังพระได้สนับสนุนงบประมาณ ราวปีละ 50 ,000 บาท เพ่ือมาด าเนิน
กิจกรรม และทางส านักงานพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นแม่
งานในการขับเคลื่อนงาน การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากจังหวัดเป็นประจ าทุกปี ราว 1 ล้านบาท 

- การด าเนินงานของ พช. จะเริ่มจากการจัดเวทีประชาคมเพ่ือท าแผนหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ (พชร.)  โดยจะมีการ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ขณะเดียวกันจะเสนอแผนดังกล่าวไปยังกรมการพัฒนาชุมชนทราบ 
เพ่ือการได้รับสนุนสนุนงบประมาณ อีกทั้งจะส่งแผนหมู่บ้านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และส านักงานพช. ระดับจังหวัดทราบตามล าดับชั้น เพ่ือด าเนินงานตามความเหมาะสม 

- กลไกส าคัญในการด าเนินงานมีจุดเริ่มต้นจากการแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
คณะกรรมการ ไล่เรียงไปตามล าดับจากคณะกรรมการชุดใหญ่ในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
และหมู่บ้าน เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน ขณะเดียวกันยังมีการตั้งคณะท างานแบ่งตามมิติของ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ซึ่งประกอบด้วย มิติน้ า มิติดิน 
มิติการเกษตร มิติพลังงาน มิติป่าไม้และมิติสิ่งแวดล้อม 

- ในอดีตทางพัฒนาการอ าเภอได้เข้าไปจัดท ากระบวนการแผนชุมชน โดยเริ่มคัดเลือกจาก
หมู่บ้านเป้าหมายซึ่งบ้านบัวได้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ถูกคัดเลือกนั้น ซึ่งจะเน้นการจัดท าวเทีพูด
คุยเพ่ือให้พบปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการระเบิดจากข้างใน โดยมี
ข้อมูลภาครัฐตัวอ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบ  

- ในเวทีพูดคุยจะพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะต้องช่วยกันสืบ
หาสาเหตุ โดยไม่ใช่เป็นการให้ข้าราชการไปบอก แต่ชาวบ้านจะต้องคิดพิจารณากันเอง เพ่ือ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนในระดับแรก หากมีส่วนที่เกินก าลังของชาวบ้านที่จะ
แก้ไขได้เองจึงจะเป็นหน้าที่ของภาครัฐเข้าไปด าเนินการ 

- การส่งเสริมของพช. และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ในกรณีบ้านบัวเป็นการด าเนินงานใน
ลักษณะที่ช่วยเติมเต็มท าให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานที่บ้านบัวมีอยู่แล้วแต่เดิม อีก
ทั้งในปี พ.ศ. 2559 ทางจังหวัดพะเยา ได้ประกาศให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
วาระของจังหวัด ซึ่งในภาคปฏิบัติคือทุกหมู่บ้านในจังหวัดจะต้องเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งหมด จึงท าให้บ้านบัวเป็นแหล่งเรียนรู้ตัวอย่าง โดยที่ไม่จ าเป็นจะต้องเดินทางไป
ศึกษาในจังหวัดอ่ืน 

- รายได้เฉลี่ยของจังหวัดพะเยา อยู่ที่ประมาณ 67,000 บาท โดยสินค้าเกษตรที่ส าคัญ คือ ข้าว
หอมมะลิ 105 ลิ้นจี่ และล าไย  

- พะเยาเป็นจังหวัดทางผ่าน ที่นักท่องเที่ยวไม่ได้มีความตั้งใจจะต้องเดินทางมา ท าให้ขายอะไร
ไม่ได้มากนัก แต่พะเยาเป็นจังหวัดที่มีความพอเพียงอยู่ในวิถีชีวิต ในขณะเดียวกันในด้าน
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ธรรมชาติ พบว่ามีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนประชาชนโดยมากแม้ว่าจะไม่ร่ ารวยมากนัก แต่
ไม่ใช่ว่าเป็นคนจน และจะมีความประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ 

- การรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นของจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของสหกรณ์ โดยมี
หน่วยงานภาครัฐเข้าไปท าหน้าที่ในการวางระบบ อีกทั้งมีปัจจัยเกื้อหนุนด้านชาติพันธุ์ในการ
เป็นคนเมือง ไทยลื้อเช่นเดียวกัน หรือความเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 

- การให้ความสนับสนุนแก่หมู่บ้านต่างๆ ของพช. จะตั้งอยู่บนฐานความต้องการของคนใน
ชุมชนเองเป็นหลักซ่ึงจ าเป็นจะต้องเกิดขึ้นในลักษณะของการระเบิดจากข้างในตามแนว
พระราชด าริ แม้ว่าหน่วยงานจะต้องเข้าไปท าการส่งเสริมหมู่บ้านที่ไม่ได้มีความต้องการ แต่มี
ความจ าเป้นจะต้องไป จะท าเพียงแค่เท่าท่ีจะท าได้ โดยในปัจจุบันได้พยายามส่งเสริมให้เกิด
หมู่บ้านตัวอย่างในทุกต าบล อย่างน้อยต าบลละ 1 แห่ง 

- ส าหรับสินค้าข้าว ในฐานะท่ีมาจดทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป ทางพช. จะมีการส่งเสริมในเรื่อง
การยกระดับมาตรฐานสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการขาย รวมถึงเชื่อมโยงกับทางพาณิชย์จังหวัด
และบริษัทประชารัฐรักษามัคคี จ.พะเยา เพ่ือช่วยในเรื่องช่องทางในการขายสินค้า นอกจากนี้
ยังมีหน่วยงานอื่น เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อดูเรื่องมาตรฐาน เป็นต้น ทั้งนี้กระบวนการ
ช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกลไกของคณะกรรมการที่มีอยู่ 

- การเพ่ิมช่องทางการตลาดตามกลไกภาครัฐที่มีอยู่นั้น ท าให้เกิดความต้องการเพ่ิมสูงขึ้น จึงท า
ให้ต้องผลิตสินค้ามากขึ้นซึ่งจะต้องมีการยกระดับมาตรฐานของสินค้าไปด้วย ส่งผลให้ชาวบ้าน
มีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มจะมีคนเข้ามาร่วมมากข้ึน 

- การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางพช. ไม่ต้องการให้ท าเป็นธุรกิจมากจนเกินไป เพราะจะท าให้
กระทบความสัมพันธุ์เชิงวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นมากจนเกินไปจนอาจสูญเสียอัตลักษณ์ 
ซึ่งในกรณีของจ.พะเยา มีการท างานแบบมีส่วนร่วมจนกลายเป็นวัฒนธรรม 

- ปัจจุบัน นโยบายของจ.พะเยา มีเป้าหมายไปสู่การเป็นเมืองเพ่ือสุขภาพ เพราะมีปัจจัยที่โดด
เด่นในหลายมิติ ทั้งในด้านธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ และความเป็นมิตรของชาวพะเยา ทั้งนี้
ความเจริญอาจไม่ใช่ค าตอบที่ต้องการ  

2.2 การด าเนินงานส่งเสริมของพช.ในพื้นที่บ้านบัว 
- บ้านบัว เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษกิจพอเพียงของจังหวัดพะเยา เมื่อปี 2553 ทางส านักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กปร. จัดการ
ประกวด ทางบ้านบัวได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กลายเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการด าเนิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- พช. ได้ยกระดับบ้านบัวให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้ใหญ่บ้านบาลเป็น
ผู้บรรยายหลัก และน าไปสู่ฐานการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมทางการเกษตร ซึ่งมีทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2559 มีกว่า 
800 คณะที่เข้าไปศึกษาดูงานที่บ้านบัว ทั้งนี้ฐานการเรียนรู้เกิดจากความสามารถและความ
ต้องการของชาวบ้านเอง 

- เริ่มแรกจากการท าแผนชุมชน พบว่า พ้ืนฐานบ้านบัวมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณชายของของอ าเภอ
เมือง โดยส่วนมากคนในหมู่บ้านจะเดินทางเข้ามาท างานในเขตเมือง ท าให้เกิดปัญหาการมี
แรงงานไม่มากนัก อีกท้ังยังมีรายได้ที่อยู่ในระดับต่ า 
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- เดิมบ้านบัวได้มีอาชีพหลักในการเลี้ยงวัว ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินทุนจ านวนมากในการ
ลงทุน เมื่อพิจารณาถึงภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิม พบว่าบ้านบัวมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านการ
จักสานไผ่ 

- ในอดีตบ้านบัว เป็นหมู่บ้านทั่วไป แต่เมื่อได้ประสบปัญหา กรณีท่ีมีคนในหมู่ป่วยและมีความ
จ าเป็นต้องรับการบริจาคเลือด ซึ่งคนในหมู่บ้านได้รวมตัวกันไปบริจาคเลือดให้ผู้ป่วย ผล
ปรากฏว่าเมื่อแพทย์ได้ท าการเจาะเลือดชาวบ้านดังกล่าว กลับพบว่า เลือดของชาวบ้านส่วน
ใหญ่พบสารพิษตกค้างท าให้ไม่สามารถบริจาคเลือดให้แก่ผู้ป่วยได้ 

- จากปัญหาที่เกิดขึ้น ชาวบ้านบัวได้ปรึกหารือกันเพ่ือด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยย้อนกลับมาพิจารณาในจุดด้านอาหารการกิน ซึ่งมุ่งไปสู่การลดใช้สารเคมีในการ
ท าเกษตรกรรม 

- ปัจจุบัน ชาวบ้านบัวจะปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก โดยลดการใช้สารเคมี และ
หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งท าเอง อีกทั้งในขณะนี้ชาวบ้านบัวสามารถประกาศได้ว่า ข้าวของบ้าน
บัวเป็นสินค้าออร์แกนิค ไทยแลนด์ โดยด าเนินมาแล้วกว่า 8 ปี 

- เมื่อบ้านบัวเริ่มท าข้าวปลอดสารพิษ ทางพช. ได้เข้าไปประเมินดูเพ่ือหาทางสนับสนุน และได้
จดเป็นสินค้าโอทอปในระดับ 4-5 ดาว ปัญหาต่อมาพบว่า สินค้าข้าวที่เป็นสินค้าออร์แกนิคซึ่ง
มีราคาขายที่สูง ราว 60 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้สินค้าขายได้ไม่หมดตามความสามารถที่ผลิตได้
ราว 30-40 ตันข้าวสาร พช. จึงประสานให้เข้าสู่โครงการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ประเทศไทย จ.พะเยา เพ่ือช่วยให้ข้าวของบ้านบัวขายได้ในราคาดีและสามารถจขายหมดได้ 
โดยผลปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยพะเยาและกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ได้เข้ามาท า
ข้อตกลงรับซื้อข้าว ซึ่งจะท าให้บ้านบัวสามารถขายข้าวได้หมด  

- บ้านบัว เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง นอกเหนือจากเรื่องข้าวปลอดสารพิษ เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าที่มีความ
บริสุทธิ์ รวมถึงมีป่าชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีไผ่จ านวนมาก แต่จะมีการตกลงในการตัดต้น
ไผ่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่พื้นท่ีอนุรักษ์ เพ่ือน าไปขาย ซึ่งในอดีตได้ขายเป็นต้นได้ราคาราว 5-10 บาท 
แต่ปัจจุบันได้น ามาสานเป็นเข่ง ท าให้ได้ราคาท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เป็นกว่า 80 บาท ต่อไม้ไผ่ 1 ล า  

- บ้านบัว ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานราชกาต่างๆ ซึ่งท าให้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่าง
ดี เช่น การสร้างโรงสีข้าว เครื่องคัดเมล็ดข้าว เครื่องซีล ด้านการตลาด เป็นต้น เพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ์แบบ 

- คนในบ้านบัวมีจุดร่วมทางเศรษฐกิจด้วยกัน รวมถึงการเป็นคนเมืองเช่นเดียวกัน จึงท าให้เกิด
ความรักสามัคคี ท าให้การรวมกลุ่มที่ตั้งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีความ
พอเพียง มีการกระจายรายได้เพ่ิมมากข้ึนไม่ใช่เพียงผู้น ากลุ่มแต่อย่างเดียวที่ได้ประโยชน์  

- กลุ่มของทางบ้านบัว ได้ยกระดับตัวเองจากการเป็นกลุ่มขึ้นมาเป็นวิสาหกิจชุมชน และมีการ
จัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดยท าธุรกิจเกี่ยวกับข้าว รวมถึงมีการจดทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางในการตลาด รวมถึงเข้าร่วมในโครงการภาครัฐต่างๆ 

2.3 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง 
- ปัจจุบันบ้านบัว ยังเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากพช. ได้เข้าไปส่งเสริม

เรื่องการท าโฮมสเตย์ เพราะจากสาเหตุที่บ้านบัวมีคณะศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ในกรณีของคณะที่ต้องอบรมเป็นเวลา 2-3 วัน ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องมีอาหารและที่พัก เช่น
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ในกรณีของลูกค้าธ.ก.ส. ดังนั้นจึงส่งเสริมการท าโฮมสเตย์ ซึ่งท าให้ชาวบ้านบัวเกิดรายได้มาก
ขึ้น 

- ในกรณีโฮมสเตย์ของบ้านบัว เป็นผลมาจากการที่บ้านบัวได้รับรางวัลต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
ซึ่งเมื่อมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาความรู้ จะมีการจัดท าในรูปแบบของธุรกิจส าหรับจัดการเกี่ยวกับ
การเข้ามาศึกษาดูงาน จึงท าให้เกิดโอกาสในการจัดท าโฮมสเตย์ ซึ่งอาจเรียกว่า “หมู่บ้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

3. การสัมภาษณ์ นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( .ก.ส.) สาขา เมืองพะเยา  
นายราชันย์  แก้วประภา ผู้จัดการธ.ก.ส. สาขาเมืองพะเยา และนายปราโมทย์  ใจปล้ า  พนักงาน
บริหารทั่วไป 8 

3.1 การด าเนินงานส่งเสริมของ .ก.ส. 
- งานพัฒนาของธ.ก.ส.นั้น มองว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ของสาขาและตัวบุคคลมี

ความส าคัญ ส าหรับตนเองจะพิจารณาการรวมกลุ่ม โดยเริ่มจากการส ารวจกลุ่มและวิเคราะห์
ศักยภาพของชุมชน ซึ่งจะด าเนินงานร่วมกับชุมชนเพ่ือให้เกิดการต่อยอดงานการพัฒนา 
รวมถึงจะต้องตรงกับความต้องของชุมชน บนพื้นฐานองคืความรู้ที่ชุมชนนั้นมีอยู่ 

- ปัจจุบันธ.ก.ส. จะมีทีมงานสนับสนุนในระดับจังหวัด เพ่ือเข้ามาช่วยสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นทีมที่
ได้รับการฝึกฝนมาโดยตรง  

- ส าหรับธ.ก.ส. สาขา เมืองพะเยา จะมีพ้ืนที่ดูแล รวม 124 ชุมชน โดยบ้านบัว เป็นหนึ่งใน
หมู่บ้านต้นแบบ ซึ่งจะมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานมาจากส่วนกลางเพ่ือส่งเสริมด้าน
การพัฒนาและการเรียนรู้ ทั้งนี้ในอดีตมีงบประมาณสนับสนุนมาเป็นจ านวนมาก แต่ใน
ปัจจุบันเหลือเพียง 7,000 บาท ต่อชุมชน โดยจะข้ึนอยู่กับความต้องการของชุมชน 

- การพัฒนากลุ่มต่างๆ นั้น เห็นว่า ชาวบ้านอาจคิดถึงการสนับสนุนจากธ.ก.ส. เป็นล าดับแรกๆ 
เพราะมีงบประมาณจ านวนหนึ่งที่ธ.ก.ส. สามารถสนับสนุนได้ โดยหมายรวมถึงการช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

- การเข้าไปท าหน้าที่ส่งเสริมในชุมชน ทางธ.ก.ส. จะสามารถพูดข้อมูลทางวิชาการได้เพียงครั้ง
แรกๆ ที่เข้าไป แต่หลังจากนั้นจะต้องพูดในเรื่องง่ายๆที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้
ง่าย 

- ธ.ก.ส. จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั้งในกิจกรรมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
นอกจากนี้ธ.ก.ส. จะมีการประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการกับ
อ าเภอเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อรับทราบข้อมูลนโยบายของรัฐบาล  

- ธ.ก.ส. มีการจัดหลักสูตรพัฒนาผู้น าชุมชนต้นแบบซึ่งจะจัดข้ึนเป็นประจ าทุกปี โดยผู้เข้าอบรม
อาจเป็นคนเดิมหรือเป้นคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าอบรม เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
ส าหรับการเข้าศึกษาอบรมนั้นจะช่วยให้ผู้น าสามารถมีมุมมอง ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาปรับใช้
กับพ้ืนที ่

- การท างานในพ้ืนที่ของหน่วยงานต่างๆ นั้น จะมีเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยงาน ดดยใน
กรรีที่พ้ืนที่ใดท่ีเป็นเป้าหมายร่วมกัน จะด าเนินงานบูรณาการร่วมกัน ซึ่งในกรณีชุมชนบ้านบัว 
มีการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี โดยจะประสานงานกันในลั กษณะ
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ความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จะมีการพบปะหารือกันเป็นประจ าใน
รูปแบบที่ไม่เป็นทางการท าให้ง่ายต่อการร่วมมือกันท างานโดยเฉพาะในระดับอ าเภอ 
 

3.2 การคัดเลืกชุมชนเป้าหมายและกระบวนการในการรวมกลุ่ม 
- ส าหรับการคัดเลือกชุมชนเป้าหมายในการสนับสนุนจากธ.ก.ส. จะพิจารณาความพร้อมของ

ชุมชนเป็นล าดับแรก โดยพนักงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่จะเป็นผู้เสนอมาก่อน หลังจากนั้นจะมี
การก าหนดเป้าหมายชุมชนว่าจะไปที่ใด โดยเมื่อเข้าไปในชุมชนและจัดกิจกรรม จะพิจารณา
ความพร้อมว่า คนในชุมชนดังกล่าวนั้นมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกับธ.ก.ส. มากน้อยเพียงใด 

- ความพร้อมที่พิจารณานั้นจะเริ่มจากเจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. เข้าไปจุดประกายแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ทราบถึงความหมาย ปรัชญาและเป้าหมาย ซึ่งจะดูว่าคนในชุมชนมีความ
พร้อมที่จะด าเนินตามหรือไม่ หากไม่พร้อมจะไม่ด าเนินการส่งเสริมต่อไป โดยจะวัดจากความ
สนใจของคนในชุมชน 

- การเริ่มชักชวนโดยการพูดคุยหลักเศรษฐกิจพอพียงจะชี้ให้เห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าเมื่อ
ด าเนินตามแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นในชุมชน รวมถึงการพูดคุยประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองโดยเฉพาะการติดกับดักของสังคมยุคใหม่ 

- ข้อมูลที่จะต้องทราบเบื้องต้นก่อนเข้าไปในพ้ืนที่คือข้อมูลการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
เช่นในกรณีบ้านบัวเคยปลูกใบยาสูบซึ่งมีการใช้สารพิษจ านวนมาก ทาง ธ.ก.ส. จึงได้ชี้ให้เห็น
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของคนในชุมชน 

- การด าเนินงานส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบนั้น ธ.ก.ส. มีหน่วยงานเครือข่าย เช่น หน่วยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น โดยจะ
ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส าหรับกรณีบ้านบัวได้ประสานกับทางสาธารณสุขเพ่ือตรวจเลือดคนในหมู่บ้านซึ่งพบว่า 
ชาวบ้านกว่า ร้อยละ 80 มีสารพิษตกค้างในเลือด น าไปสู่การชักชวนให้ลด ละ การใช้สารเคมี 

- ปัจจัยในการรวมกลุ่มที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ตัวผู้น าในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหรืออาจเป็นผู้น าในท้องถิ่นท่ีมีความโดดเด่น โดยเจ้าหน้าที่ของธ.ก.ส. ที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่จะทราบข้อมูลของผู้น าทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่แล้ว  

- เมื่อเปิดกิจกรรมเริ่มแรกจะมีการเปิดให้มีการสมัครเข้ามาร่วม ซึ่งจะต้องเป็นความสนใจของ
คนในชุมชน โดยธ.ก.ส. จะท าหน้าที่จุดประกาย สร้างความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการศึกษา
ชุมชนร่วมกัน   

- ปัจจัยเรื่อความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นสิ่งที่ธ.ก.ส. ให้ความส าคัญ เมื่อคนในชุมชนมีความ
สนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรม  

- ในกรณีการสมัครเข้าเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส. จะเน้น
ส่งเสริมเฉพาะจุด รวมถึงย้ าว่าชุมชนที่สมัครเข้ามานั้นจะต้องเป็นชุมชนต้นแบบ ทั้งนี้
เป้าหมายในการขับเคลื่อนจะขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชน  

- การด าเนินงานขับเคลื่อนนั้นจะยึดแผนชุมชนเป็นหลักโดยจะน าแผนมาจัดล าดับความส าคัญ 
ในสิ่งที่สามารถท าได้ โดยเฉพาะในบ้างเรื่องอาจไม่จ าเป็นจะต้องใช้งบประมาณ แต่จะต้องใช้
ความสามัคคีในชุมชน ทางธ.ก.ส. จะส่งเสริมในส่วนนี้เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นก่อน ทั้งนี้การ
ด าเนินงานจะยึดหลักว่าไม่ไปสร้างภาระเพ่ิมเติมให้แก่ชาวบ้าน   
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- กิจกรรมที่เลือกด าเนินการส่งเสริมในชุมชนจะเริ่มจาก กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข เพราะ
เป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถเริ่มด าเนินการได้ง่ายและเกิดประโยชน์กับตัวผู้ท าได้โดยตรง โดยจะ
ด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีการบังคับ  

- กระบวนการในการจัดท าเวทีพูดคุยกับชุมชนนั้น ทางธ.ก.ส. จะสอดแทรกองค์ความรู้ด้านการ
มีวินัยทางการเงิน 

- ส าหรับการพัฒนากลุ่ม จะส่งเสริมให้ชุมชนท าแผน 2 ฉบับ คือ 1.แผนการพัฒนากลุ่ม ซึ่งอาจ
เป็นเรื่องการพัฒนาคณะกรรมการ สมาชิก ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด และ 2.แผนธุรกิจ เป็นสิ่ง
ส าคัญที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปเพ่ือให้ชุมชนสามารถอยู่รอดต่อไปได้ โดยธ.ก.ส. จะให้การ
สนับสนุนองค์ความรู้ จากทีมที่ปรึกษาของธ.ก.ส. หรืออาจจะประสานกับหน่วยงานอื่น เช่น 
ม.แม่โจ้ เพื่อเข้ามาช่วยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- การท าแผนธุรกิจพบว่าในบางครั้งเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
เนื่องจากการขาดข้อมุลในการจัดท าแผนการตลาด แม้ตัวธ.ก.ส. เองยังมีไม่เพียงพอ และ
ผลผลิตทุกชนิดมีคู่แข่ง รวมถึงปัจจัยข้อมูลเรื่องคู่ค้า ซึ่งหากชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
เพียงพอจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางต าแหน่งทางการตลาด ซึ่ง
ข้อมูลที่ธ.ก.ส. หรือแม้กระทั่งพช. เข้าไปส่งเสริม อาจเป็นเพียงขั้นพ้ืนฐานที่ไม่สามารถส่งผลให้
เกิดการยกระดับได้มากนัก   

- การขับเคลื่อนธุรกิจ มีความจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆ และมีความจ าเป็นต้องท าให้ชุมชน
สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางธ.ก.ส. เคยร่วมกับทางม.
พะเยา เพื่อด าเนินการส่งเสริมเรื่องโคขุน ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้นองค์ความรู้
ทางวิชาการมีความส าคัญเป็นอย่างมาก และในขณะนี้ได้ก าลังด าเนินการในโครงการพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ รวมถึงการลดต้นทุนในการผลิต ร่วมกับม.พะเยา อีกด้วย  

- ส าหรับอุปสรรคในการรวมกลุ่ม เห็นว่า กลุ่มที่เกิดจากการจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือตอบสนองโครงการ
ภาครัฐที่มีงบประมาณเข้ามาสนับสนุน มักจะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่
กลุ่มท่ีเกิดจากความต้องการและมีความพร้อมของคนในชุมชน มักจะไม่ประสบปัญหา โดยใน
ระดับชุมชนจะไม่เกิดปัญหามากนักหากน ากฎ ระเบียบของกลุ่มที่ตั้งข้ึนมาร่วมกันมาใช้ 

- นอกจากนี้อุปสรรคอาจเกิดจาก วามคาดหวังของกลุ่มในการสนับสนุนจากภาครัฐเมื่อแรกตั้ง
กลุ่ม ความเสียสละของผู้น าและคณะกรรม รวมถึงปัญหาการจัดสรรผลประโยชน์และความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการ ซึ่งกลุ่มที่เกิดขึ้นนั้นอาจกลายเป็นบริษัทที่ผู้น าได้ประโยชน์ฝ่าย
เดียว สมาชิกเป็นเพียงแค่ลูกจ้าง 
 

3.3 กรณีศึกษา บ้านบัว 
- บ้านบัวมีผู้น าที่เข้มแข็ง มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถสื่อสารได้อย่างทั่วถึงการลูกบ้าน และท างาน

ในลักษณะการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมถึงการมีปราชญ์ในชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จของชุมชน รวมถึงการสร้างผู้น าในรุ่นถัดไป 

- จุดเด่นของคนในชุมชนคือการมีอาชีพจักสาน ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องออกไปหางานท านอกพ้ืนที่ 
ดังนั้นการเข้าไปส่งเสริมจึงใช้เวลาไม่มากนัก รวมถึงการบันทึกบัญชีครัวเรือน สมาชิกให้ความ
รว่มมือและมีการน ามาอวดระหว่างกัน 



278                          โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กลุ่มจักสานไม้ไผ่ของบ้านบัวเห็นว่าการรวมกลุ่มจักสานจากไม้ไผ่ในพ้ืนที่อ่ืนมักประสบปัญหา
ด้านการขายและการรวมกลุ่ม แต่ที่บ้านบัวกลับมีการรวมกลุ่มกันทั้งชุมชน ส่งผลให้เพ่ิมมูลค่า
สินค้าจากไม้ไผ่ 1 ล า โดยเฉพาะเข่งและสุ่มไก่ ได้เป็นเงินกว่า 80 บาท รวมถึงวางกฎให้ทุก
ครัวเรือนต้องปลูกไผ่เพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบ 

- ชุมชนบ้านบัวมีกลไกการบริการจัดการที่ดี เช่น ในกรณีศูนย์การเรียนรู้ ได้มีการแบ่งโครงสร้าง
การบริหารจัดการและกระจายความรับผิดชอบโดยไม่กระจุกอยู่ที่ใครคนเดียว ซี่งทางธ.ก.ส. 
ได้ส่งเสริมให้ชุมชน มีการออกกฎ กติการะหว่างกันเอง เป็นข้อตกลงที่คนในชุมชนจะต้อง
ก าหนดด้วยตนเอง โดยที่ธ.ก.ส. จะท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยเสนอแนะและจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นในชุมชน 

- กรณีการท าบัญชีครัวเรือนของคนในชุมชนบ้านบัว ทางธ.ก.ส. เคยน าตัวอย่างบันทึกของ
สมาชิกข้ึนมาพูดคุยแลกเปลี่ยน โดยพบว่ามีการเสนอแนะแนวทางลดรายจ่ายโดยสมาชิก
กันเอง 

- ส าหรับการจัดเวทีประชุมนั้น ในช่วงแรกๆ จะมีความถี่ค่อนข้างสูง ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง ต่อปี 
โดยจะพิจารณาจากความพร้อมของชุมชนเป็นหลัก เช่นในกรณีฤดูเก็บเกี่ยวทางธ.ก.ส. จะไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด ทั้งนี้ ไม่นับรวมการเข้าไปร่วมพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ 

- ก่อนที่บ้านบัวจะได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากกปร. ซึ่งทางธ.ก.ส. 
ได้เสนอเข้าประกวด ทางนายธีระชัย นิติมณฑล นายอ าเภอเมืองพะเยาในขณะนั้น ได้ให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยการสนับสนุนหลักจะมาจากหน่วยงานราชการ แต่ธ.ก.ส. จะ
เป็นส่วนหนึ่งที่ท าหน้าที่ในการช่วยประสานงาน 

- กรณีโฮมสเตย์ของบ้านบัวนั้น กล่าวได้ว่าธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานแรกที่เข้าไปช่วยจุดประกาย 
ตั้งแต่ก่อนที่บ้านบัวจะได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกปร. แต่จะไม่บอกให้ชุมชนท า และเมื่อเกิด
โฮมสเตย์ขึ้นจริงทางธ.ก.ส. ได้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการให้ผู้อบรมในโครงการของ
หน่วยงานเข้าไปใช้บริการจากบ้านบัว 

- ปัจจุบันมองว่า บ้านบัวมีองค์ความรู้และความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างมาก 
จนอาจกลายเป็นเกินความต้องการ ซึ่งธ.ก.ส. ต้องการให้บ้านบัวกลับคืนสู่สามัญตามวิถี
ธรรมชาติ เพื่อให้มีความเป็นอัตลักษณ์ โดยไม่ต้องเป็นไปตามสิ่งที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการให้
เป็น 

- ธ.ก.ส. มองว่า บ้านบัวเปรียบเสมือนพ้ืนที่ไข่แดงที่มีความส าคัญ ดังนั้นจึงเสนอให้บ้านบัวลอง
ขยายไปยังพ้ืนที่รอบข้าง  

- ชุมชนบ้านบัว เป็นลูกค้าธ.ก.ส. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ลูกค้ารายคนและสถาบัน คือ กองทุน
หมู่บ้านบัญชีที่ 2 มีสภาพการเงินอยู่ในระดับปกติ ขณะที่หนี้เสียอยู่ในระดับพอรับได้ มีปัญหา
หนักเพียงรายเดียว และหนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากมีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ในพ้ืนที่ระดับต าบลคอยช่วยเป็นหน่วยสนับสนุนด้านการเงิน 

- ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการส่งเสีย
ค่าเล่าเรียนบุตร แต่ภาคการผลิตไม่ประสบปัญหา รวมถึงมีการปลูกพืชสวนครัวไว้บริโภคเอง 
โดยภาพรวมพบว่า ชุมชนบ้านบัว มีรายจ่ายต่ าแต่มีรายได้จากภาคการผลิตดีในระดับหนึ่งจาก
ข้าวหอมมะลิ 105 และการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ท าให้ไม่มีปัญหาในการส่งช าระหนี้ 
โดยเฉพาะธ.ก.ส. ได้จัดให้ลูกค้าในชุมชนบ้านบัวอยู่ในระดับดีมาก 
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- ธ.ก.ส. เคยเข้าไปส่งเสริมชุมชนบ้านบัวในกรณีการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตร โดยท า
ร่วมกับช่อง 3 เพื่อเปิดตัวโครงการข้าวเอไรซ์ เพ่ือน าไปจัดจ าหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ของชุมชนบ้านบัว แต่ผลลัพธ์กลับไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร
เนื่องจากจุดอ่อนด้านราคาเมื่อเทียบกับราคาข้าวหอมมะลิในตลาด ทั้งนี้ การสนับสนุนที่
เกิดข้ึนจากธ.ก.ส. นั้น จะช่วยส่งเสริมทุกอย่างที่เป็นความต้องการของชุมชน  
 
 

ภาพบรรยากาศการลงพ้ืนที่ 
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ภาคผนวก ช.  บันทึกประเด็นส าคัญจากการลงพื้นที่ชุมชนบ้านบางพลับ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 25 
กรกฎาคม 2560 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ 
1. คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย รรมศาสตร์  จ านวน 5 ท่าน 

- ผศ.ดร.อรพรรณ  คงมาลัย 
- นายเชิดชอ เชื้อสมบูรณ์ 
- ดร.อัญณิฐา  ดิษฐานนท์ 
- นางสาววิจิตรา มหาวรากร 
- นายพลช  มีสัตย์ 

2. ชุมชนบ้านบางพลับ จ านวน 1 ท่าน 
- ครูสมทรง แสงตะวัน ผู้น าชุมชนบ้านบางพลับ 

3. ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 1 ท่าน 
- นายวีระพงษ์ อ่างทอง  พัฒนาการอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ทย ส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 1 ท่าน 
- นางวาสนา สุขเกษม ผู้ช่วยผู้อ านวยการททท. สมุทรสงคราม 

 
ประเด็นส าคัญท่ี ด้จากการสัมภาษณ์ 
1. การสัมภาษณ์ ชุมชนบ้านบางพลับ ครสูมทรง แสงตะวัน ผู้น าชุมชนบ้านบางพลับ 

1.1 จุดเริ่มต้นของสภาพปัญหา และการทดลองการพัฒนาของครูสมทรง แสงตะวัน 
- ครูสมทรง มีพ้ืนเพเป็นชาวบางพลับ เป็นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ประมาณปี พ.ศ. 2510 ไปเรียนครูที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2514 ได้วุฒิปวศ.สูง หลังจากนั้นได้กลับมารับราชการบรรจุเป็นครูที่
ชุมชนบางพลับ และรับราชการเป็นเวลาถึง 37 ปี ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการมาแล้ว 9 ปี  

- ระหว่างที่รับราชการครูมีความคิดว่าชุมชนบางพลับควรมีการพัฒนาในหลายมิติ โดยเฉพาะ
ภาคเกษตรกรรม เนื่องจากในอดีตบิดาได้ท าการเกษตรผสมผสานแต่ต้องเผชิญปัญหาการถูก
กดราคาสินค้าจากพ่อค้าคนกลางเพราะมีการผูกขาด ซึ่งท าให้เกิดความเจ็บช้ าน้ าใจที่ไม่
สามารถตั้งราคาสินค้าได้เอง นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องการหวงองค์ความรู้ทางการเกษตร 
ไม่เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนทราบ และการท าเกษตรในสมัยนั้นยังเป็นการท าเกษตรที่ใช้สารเคมี ท า
ให้ผลผลิตที่ออกมาขาดคุณภาพ 

- ครูสมทรงได้เริ่มพูดถึงการรวมกลุ่มในขณะที่มีการประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนเพ่ือแนะน า
และให้ความรู้กับผู้ปกครองซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมว่าถ้ารวมกลุ่มกันจะได้รับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ และจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้โดยเฉพาะการถูกเอา
เปรียบจากพ่อค้าคนกลาง  

- ครูสมทรงได้ใช้เวลากว่า 6 ปี ในการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มแต่ไม่ประสบผลส าเร็จมาก
นัก ครูสมทรงจึงคิดที่จะเริ่มลงมือท าให้ชุมชนเห็นเป็นตัวอย่างก่อนโดยการท าการเกษตร
แบบไม่ใช้สารเคมีและการรวมกลุ่มนั้นจะเป็นประโยชน์กับชุมชน ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2520 
นายสมทรงเริ่มซ้ือที่ดิน รวม 7 ไร่ เพื่อเริ่มท าการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี โดยเริ่มจากการปลูก
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ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนถิ่นของจ.สมุทรสงคราม จ านวน 300 ต้น แต่เกษตรกรใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในขณะนั้นไม่นิยมปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่เพราะมีปริมาณการให้ผลผลิตต่อปี
ต่ าเพียงต้นละประมาณ 25 ลูก แต่อย่างไรก็ตามครูสมทรงยังเห็นว่าส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่นั้น
จะมีจุดเด่นเรื่องของรสชาติและความสามารถท่ีจะทนทานต่อโรค  

- จากนั้นจึงได้ศึกษาหาความรู้และน ามาทดลองเพ่ือให้ส้มโอออกผลดี ซึ่งจากการหาความรู้ 
การทดลอง และการสังเกตพบว่าหากต้องการให้ส้มโอออกดอกจะต้องไม่รดน้ าโดยการปิด
น้ าไม่ให้เข้าร่องสวนเมื่อส้มโอเกิดอาการเฉาจึงเริ่มรดน้ าเพ่ือให้เกิดใบอ่อนซึ่งจะท าให้หลัง
จากนั้นอีก 8 เดือนสามารถเก็บเกี่ยวได้  

- จากนั้นมีการพัฒนารสชาติส้มโอให้มีความหวานโดยใช้ขี้แดดนาเกลือซึ่งมีที่มาจากในอดีต
บิดาของครูสมทรงเคยน าเกลือด าท่ีไม่สามารถรับประทานได้มาใส่ในสวนที่ปลูกมะพร้าวและ
ส้มโอ โดยบอกว่าจะท าให้ผลผลิตสูงและมีรสชาติดี นอกจากนั้นครูสมทรงยังได้ทดลองใน
การน าขี้แดดนาเกลือซ่ึงเป็นเกลือท่ีเกิดจากซากแพลงตอนของสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่ตายแล้ว
และตกผลึกเป็นแผ่นเขียวมาใช้ในสวนซึ่งเป็นดินกร่อย ซึ่งหลังจากใส่ขี้แดดนาเกลือไปจะท า
ให้ผลไม้มีรสชาติหวาน  

- ต่อมาครูสมทรงก็ประสบความส าเร็จในการท าให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาลได้ โดยท าให้ส้มโอ
ออกในช่วงเทศกาลต่างๆ อาทิ ตรุษจีน สารทจีน สงกรานต์และปีใหม่ ซึ่งท าให้สามารถ
ก าหนดราคาขายได้เนื่องจากเป็นช่วงที่มีความต้องการซื้อสูง ซึ่งความส าเร็จต่างๆ ที่ครูสม
ทรงได้ท านั้นสร้างรายได้ให้กับครูสมทรงจ านวนมากและสามารถช าระหนี้สินได้หมดภายใน
เวลา 2 ปี ซึ่งท าให้ชาวบ้านรายอ่ืนๆ สนใจและอยากเข้ามาร่วมท าเกษตรกับครูสมทรง   

 
1.2 การรวมกลุ่มชุมชนบางพลับ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
- จากความส าเร็จในการท าการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีของครูสมทรง ท าให้ชาวบ้านหันมา

สนใจและเข้ามาสอบถามและขอซื้อกิ่งพันธุ์ส้มโอจากครูสมทรงไปปลูกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ครู
สมทรงได้ชักชวนให้ชาวบ้านมารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจะได้ส่งเสริมอบรมให้ความรู้ ซึ่งนี่ถือเป็น
การรวมกลุ่มได้เป็นกลุ่มแรกของจ.สมุทรสงคราม ในปี พ.ศ. 2524 ชื่อกลุ่ม ผู้ผลิตส้มโอพันธุ์
ขาวใหญ่ ต.บางพรหม 

- กลุ่มผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ต.บางพรหม มีสมาชิกเริ่มต้น รวม 57 ราย มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอ 
กว่า 300 ไร่ โดยมีจุดเน้น 3 ประการ คือ “คุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน์” เป็น
เงื่อนไขให้สมาชิกที่จะเข้าร่วมต้องยอมรับ โดยจุดเน้นเรื่องคุณภาพนั้น คือ ความสามารถใน
การเก็บเกี่ยวเมื่อเวลาครบ 8 เดือน จุดเน้นเรื่องคุณธรรม คือ การประกันได้ว่ าผลผลิตมี
คุณภาพ หากผู้ซื้อไม่สามารถทานส้มโอที่ซ้ือไปได้จะต้องรับคืน มีการบอกที่มาที่ไปของส้มโอ
ในแต่ละสวน และจะต้องไม่ใช้สารเคมี แต่ให้ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และขี้แดดนาเกลือเพราะมี
ธาตุโพแทสเซียมสูง 

- หน่วยงานภาครัฐเริ่มเข้ามาให้การสนับสนุนตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา โดยเริ่ม
จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เข้ามาช่วยในเรื่องของการยกระดับคุณภาพของผลผลิต ตามมาด้วยพัฒนาชุมชน
ที่ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมรวมถึงต่อยอดเพ่ือให้เป็นสินค้าโอทอป ขณะที่
ททท. ได้ส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงการเกษตร และมีการส่งประกวดและได้รับรางวัล
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ซึ่งได้รับรางวัลในระดับยอด
เยี่ยมติดต่อกันมาถึง 5 สมัย ท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มาแล้วถึง 7 ปี   

- ครูสมทรงได้น าส้มโอไปประกวดที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.
2540 และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ท าให้ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ 
หลังจากนั้นส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนงบประมาณส าหรับท า
วิจัยการใช้ประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือ เป็นเงิน 90,000 บาท ซึ่งได้รับรางวัลวิจัยในระดับ
ดีเด่น ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ท าให้ทราบว่าขี้แดดนาเกลือมีสารอาหารส าหรับพืชในปริมาณสูง 
โดยเฉพาะโพแทสเซียม นอกจากนั้นยังส่งผลให้ชาวนาเกลือสามารถขายขี้แดดนาเกลือได้ใน
ราคากิโลกรัมละ 2 บาท ปัจจุบันกลุ่มนาเกลือสามารถท าเงินได้ เงินกว่า 10 ล้านบาท 
นอกจากนั้นกลุ่มนาเกลือยังได้กลายมาเป็นเครือข่ายกับกลุ่มของครูสมทรงและผลวิจัยการ
ท าข้ีแดดนาเกลือยังขยายต่อไปยังกลุ่มบ้านแพ้วในการน าขี้แดดนาเกลือไปใส่ในสวนมะพร้าว
น้ าหอมและสวนแก้วมังกร 

 
1.3 การบริหารจัดการและการด าเนินงานของกลุ่ม 
- การรวมกลุ่มของครูสมทรง มีเป้าหมายพ้ืนฐานเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มใดก็ได้เพ่ือ

ท าให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน โดยเมื่อรวมกลุ่มแล้วจะต้องมีการประชุมเป็นประจ าทุก
เดือน สมาชิกต้องยอมรับในกฎกติกาที่ตั้งเอาไว้ และมีการด าเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ  

- เริ่มแรกของการรวมกลุ่มเกิดจากคนที่มีใจและประกอบอาชีพเหมือนกัน เริ่มจากเพียงคน 3-
4 คนที่ปลูกส้มโอและที่มีปัญหาการถูกกดราคาผลผลิตเหมือนกันได้มาพูดคุยปรึกษาหารือ
เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา เมื่อตั้งกลุ่มได้ในปี พ.ศ. 2524 จึงมีการเก็บค่าสมาชิกแรกเข้ารายละ 
100 บาท หลังจากนั้นได้ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยค าแนะน าของส านักงานเกษตร  

- เมื่อเกิดการรวมกลุ่มขึ้นท าให้มีการน าผลผลิตมารวมกันขาย ครูสมทรงเป็นตัวแทนกลุ่มไป
ติดต่อพ่อค้ามารับซื้อผลผลิต ซึ่งด้วยคุณภาพของส้มโอที่ดีท าให้มีการสั่งซื้อเข้ามาในปริมาณ
กว่า 10 ตันต่อครั้งเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศ และกลุ่มมีการพูดคุยเพ่ือก าหนดราคาขาย
ร่วมกันคือ ที่ราคากิโลกรัมละ 80 บาท ทั้งนี้เคยมีผู้ให้ราคาซื้อสูงกว่าราคาที่ตั้งเอาไว้ถึง 3 
เท่า เพ่ือน าไปขายให้ต่างประเทศ แต่กลุ่มได้ประชุมกันและสรุปว่าจะไม่ขายแม้จะได้ราคา
ดีกว่าเพราะต้องการให้คนไทยได้บริโภค  

- เมื่อกลุ่ มผู้ ผลิตส้มโอรวมกันได้อย่างประสบความส าเร็จเป็นกลุ่มแรกของจังหวัด
สมุทรสงครามจึงเป็นตัวอย่างให้เกิดกลุ่มอ่ืนๆ ตามมาอีกกว่า  18 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มต่างๆ เหล่านี้
ต้องการจะมาเข้าร่วมกับกลุ่มของครูสมทรงแต่ด้วยข้อจ ากัดของจ านวนสมาชิกที่จะมีมาก
เกินไปจึงไม่สามารถรวมกลุ่มทั้งหมดได้  

- การบริหารจัดการกลุ่มในปัจจุบันจะเปิดกว้างในเรื่องการขายผลผลิตทางการเกษตรที่สมาชิก
สามารถจัดการได้เองแต่ในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น ในปี พ.ศ. 2559 เกิดปัญหาแมลงวันทอง
ระบาดได้มีการเรียกประชุมกลุ่มเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งได้ประสานให้ทางส านักเกษตร
เข้ามาช่วยเหลือ 

- กลุ่มมีการท ากิจกรรมร่วมกันได้แก่การประชุมเพ่ือถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึง
ร่วมกันแก้ ไขปัญหาเป็นประจ าทุกวันจันทร์สิ้ น เดือน เวลาประมาณ 18.00 น.  
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ซึ่งจะมีสมาชิกและตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมด้วย โดยจะมีการพูดคุยถึงองค์
ความรู้ใหม่ๆ หรือการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังมีการสร้างเครือข่าย
ไปยังกลุ่มต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม  

- ความสัมพันธ์ในกลุ่มที่เกิดขึ้นจะเป็นในลักษณะของสัญญาใจ ไม่มีการน าเงินมารวมไว้เป็น
กองกลาง ไม่มีกองทุน แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องรวมเงินกันสมาชิกจะให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ส าหรับการบริหารจัดการของสมาชิกจะแยกกันจัดการแต่หากสมาชิกเกิดความ
เดือดร้อนในเรื่องการเงินขึ้นจะมีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่เป็นกลไกช่วยเหลือได้ โดยมีสมาชิก
รวมกว่า 100 คน  

- สมาชิกของกลุ่มผู้ปลูกส้มโอจะไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน  
ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้ใหญ่บ้านบางพลับ โดยพบว่ามีปัญหาการผิดนัดช าระหนี้ นอกจากนั้น
ครูสมทรงยังเห็นว่ากลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือรอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐมักจะไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างยั่งยืนเพราะเห็นผลประโยชน์เรื่องเงินเป็นที่ตั้ง 

- กลุม่ส้มโอมีการก าหนดกติกาในการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน และหากมีผู้ต้องการสมัครเข้า
มาร่วมกลุ่ม สมาชิกเดิมจะต้องให้การยอมรับเพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องการแสวงหา
ผลประโยชน์ ซึ่งทางกลุ่มมีรายได้รวมกว่า 10 ล้านบาทต่อปี 

- กรณีในเรื่องของหนี้สินในชุมชนบางพลับนั้น ครูสมทรงได้แนะน าให้ชาวบ้านปฏิบัติตาม
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เงินอย่างประหยัด อดออม ตั้งใจท างาน ซึ่งโดยพ้ืนฐานวิถี
ชีวิตของชาวบางพลับส่วนใหญ่จะเป็นไปตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วคือไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุขและมีนิสัยอดออม แบ่งรายได้เก็บเอาไว้ก่อนที่จะใช้ ไม่หวงข้าวของ โดยจะ
มีการแบ่งปันอาหารการกินแก่เพ่ือนบ้าน หรือร่วมแรงลงแขกช่วยเหลือระหว่างกัน  

- ชาวบางพลับเป็นคนมีวินัย รู้ในสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นของตนเองจึงไม่มีความจ าเป็นจะต้อง
ท าบัญชีครัวเรือนมากนักแต่จะจดในรายละเอียดที่ส าคัญๆ  เท่านั้น 

 
1.4 จุดเริ่มต้นโ มสเตย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
- ก่อนเกิดโฮมสเตย์ที่บางพลับนั้น ได้เกิดตลาดน้ าอัมพวาขึ้นมาก่อน ชาวสวนได้น าสินค้าลง

เรือไปขายยังตลาดและเมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มให้ความสนใจ ขณะเดียวกันทางททท. ได้ช่วย
โ ษณาชุมชนบางพลับเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร แต่เริ่มแรกชาวบ้านในชุมชนไม่เห็น
ด้วยกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพราะเกรงว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ครูสมทรงใช้เวลาใน
การชักชวนชาวบ้านอยู่นานและเริ่มจากการท าเป็นตัวอย่างให้ดูโดยใช้บ้านของตนเองเป็น
โฮมสเตย์หลังแรกของชุมชน โดยคิดค่าที่พักรวมอาหารเช้า ในอัตราห้องละ 1000 บาท พัก
ได้ไม่เกิน 2 คน และหลังจากนั้นมีผู้ลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจ านวนมาก จากนั้นชาวบ้านจึง
เห็นด้วยและเริ่มท าโฮมสเตย์ขึ้นในชุมชนจนเกิดเป็นกลุ่มโฮมสเตย์ของชุนชนบางพลับขึ้น
และได้ไปจดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน  จากจุดเริ่มต้นห้องพักเพียง 1 ห้อง ของนายสมทรง
ปัจจุบันขยายโฮมสเตย์ที่สามารถรองรับได้กว่า 100 คน มีรายได้กว่า 200 ,000 บาทต่อ
เดือน  

 
  



284                          โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การสัมภาษณ์ นายวีระพงษ์ อ่างทอง  พัฒนาการอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
2.1 การด าเนินงานในเรื่องการรวมกลุ่มของพัฒนาชุมชน 

- ความสามารถในการรวมกลุ่มภายใน จ. สมุทรสงครามนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม
ด้ังเดิมท่ีมีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ขัดเกลาให้ผู้คนต้องสานต่อวัฒนธรรมที่มี
อยู่เดิม อาทิ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและการลงแขกลงคลอง ส่วนราชการโดยเฉพาะผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกท่านที่มาด ารงต าแหน่งที่ จ.สมุทรสงคราม จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่
สืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดเป็นอย่างดี 

- วัฒนธรรมที่ดีของ จ.สมุทรสงครามนั้น มีความเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องน้ าที่ประชาชนได้ให้ความส าคัญและท ากิจกรรมอนุรักษ์มาอย่าง
ต่อเนื่องยังผลให้สามารถรอดพ้นวิกฤติน้ าท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 อีกทั้งยั้งสามารถเป็น
พ้ืนที่รองรับน้ าที่มาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

- การรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ าเภอบางคนที พบว่า ชาวบ้านมีการด าเนินงานเป็นของ
ตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกันมากนักในด้านการผลิต แต่จะเกิดการรวมกลุ่มในลักษณะรวมกันเพ่ือ
ขายผลผลิตที่มีการประกันราคาสินค้าเพราะไม่มีตลาดกลางในการรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตร ขณะที่ภาครัฐจะช่วยในการประสานงานในการขายสินค้าโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขาย โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทั้งนี้ผลผลิตที่ส าคัญคือผลไม้ อาทิ มะพร้าว ส้มโอและลิ้นจี่  

- อุปสรรคในการรวมกลุ่มมีสาเหตุมาจากความเคยชินในการประกอบอาชีพของชาวบ้าน
รวมถึงสังคมใน อ.บางคนที มีความเป็นปัจเจกบุคคลค่อนข้างสูง แต่ก็ยังมีความยึดโยงใน
ลักษณะเครือญาติอีกทั้งยังเป็นสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนั้น อ.บางคนที ยังมีอุปสรรคในเรื่อง
ของพ้ืนที่ซึ่งมีค่อนข้างน้อยแต่มีหมู่บ้านจ านวนมาก  

- พช.บางคนที มีพ้ืนที่รับผิดชอบ รวม 101 หมู่บ้าน โดยปัจจุบันมีโครงการที่ต้องด าเนินงาน
คือโครงการสัมมาชีพชุมชนที่รัฐบาลมอบหมายให้ พช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งในปี 
พ.ศ.2560 จะต้องด าเนินการให้ส าเร็จ 91 หมู่บ้าน 

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มนั้นจะต้องพิจารณาจากความต้องการของชุมชนเป็นที่ตั้ง หาก
ชุมชนยังมีความลังเล พช.จะชักชวนให้เห็นถึงความส าคัญและความสามารถที่จะด าเนินการ
ได้ รวมถึงจะต้องพิจารณาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เนื่องจากจะต้องส่งเสริมให้กลายเป็นสินค้า
โอทอป 

- กระบวนการในการจัดตั้งกลุ่มจะเริ่มจากการหาผู้น าหรือปราชญ์ชุมชนเพ่ือน าไปอบรมให้
สามารถเป็นวิทยากรได้ และวิทยากรจะต้องน าความรู้ไปขยายผลให้มีวิทยากรเพ่ิมอีก 4 คน 
รวมถึงต้องขยายต่อไปในชุมชนให้มีความรู้ไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการสัมมาชีพ  

- ผลลัพธ์ของโครงการสัมมาชีพที่คาดหมายตามที่ พช. ตั้งเกณฑ์เอาไว้ คือ ต้องมีหมู่บ้านที่
สามารถด าเนินการไปได้ดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ขณะที่ส่วนที่เหลือข้าราชการต้องท าหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยง คอยช่วยเหลือให้หมู่บ้านที่เหลือท างานเป็นและสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 

- ความต้องการอย่างแท้จริงของกลุ่มเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้กลุ่มสามารถท างานได้ดี หาก
ชุมชนไม่มีความต้องการและแม้ว่าจะด าเนินการไปแล้วก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว 

- การสนับสนุนของ พช. ไม่ใช่เป็นการอุดหนุนงบประมาณแต่จะใช้งบประมาณไปด าเนินใน
ลักษณะของกิจกรรมสาธิต 
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- พช. จะพิจารณาแผนชุมชน โดยเฉพาะแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยจะเลือก
กิจกรรมในแผนชุมชนที่ไม่ใช้งบประมาณมากและชาวบ้านสามารถด าเนินงานได้ในทันที 
และจะท างานในลักษณะภาคีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

- การส่งเสริมเรื่องช่องทางการตลาดเป็นสิ่งที่ พช. ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อปี 
พ.ศ.2558 ได้มีการจัดตลาดนัดไทยช่วยไทยขึ้นมาตามนโยบายรัฐบาล ปัจจุบันตลาดดังกล่าว
ยังคงเหลือจัดอยู่ที่ วัดเกาะแก้ว อ.บางคนที เพ่ือเป็นช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าโอทอป 

- การส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของสินค้า ทาง พช. พบว่า อุปสรรคที่ส าคัญคือมาตรฐานของ
สินค้า เนื่องจากผู้ผลิตยึดติดอยู่กับกระบวนการผลิตเดิมที่มีอยู่โดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลง และ 
พช. อาจเป็นหน่วยงานที่ชาวบ้านไม่เชื่อถือมากนักหากเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว แต่
จะต้องด าเนินการแก้ไขในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่มีความรู้เฉพาะ
เข้ามาร่วมด้วย ผ่านกลไกอนุคณะกรรมการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในระดับอ าเภอหรือใน
ระดับจังหวัด 

- การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในจ.สมุทรสงคราม  อาจกล่าวได้ว่า พบปัญหาความต่อเนื่อง
ในการด าเนินนโยบาย เนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลางที่ผ่านมาถึงระดับจั งหวัดนั้นผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจแต่ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแต่ละคนมี
ทิศทางนโยบายและมีโครงการที่จะผลักดันต่างกันจึงท าให้โครงการที่ท าขึ้นขาดความ
ต่อเนื่อง  

 
2.2 การรวมกลุ่มของชุมชนบางพลับ 

- ชุมชนบางพลับมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เดิมเรียกว่า บ้านพักทัพ โดยมี
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ คือ พระยอดธง ขณะนี้ได้ฝากไว้ที่ธนาคาร ซึ่งสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชได้มาตั้งทัพอยู่ ณ วัดบางพลับ และมีการพระราชทานพระยอดธง
เอาไว้ ก่อนที่จะยกทัพข้ามแม่น้ าแม่กลองไปตีทัพพม่าท่ีค่ายบางกุ้ง 

- ในบริบทการรวมกลุ่มของชุมชนบางพลับ โรงเรียนบางพลับถือเป็นฐานเรียนรู้ที่ส าคัญของ
ชุมชน โดยมีนายสมทรงเป็นแม่แบบ อีกทั้งนายสมทรงยังสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับ
กลุ่มต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการตั้งมหาวิชชาลัยแห่งภูมิปัญญาของจังหวัดขึ้น 

- ปัจจุบันชาวบางพลับมีความพยายามที่จะท าให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรและมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสถานะของกลุ่มที่เป็นทางการยังไม่
สามารถต่อยอดให้เป็นไปในรูปแบบของสหกรณ์ได้เนื่องจากการท าโฮมสเตย์ยังคงเป็นการท า
แบบส่วนตัวไม่ได้ท าในลักษณะของกลุ่ม  

- ในอดีตช่วงปี พ.ศ. 2548-2550 มีผู้น าที่เป็นทางการคือก านัน ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ท าให้คนใน
ชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจกันได้แต่เมื่อก านันเสียชีวิตลงและบุตรชายเข้ามาด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้ใหญ่บ้านและก านันแทน แต่ไม่สามารถท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชนได้
เหมือนที่ผ่านมา 

- ผู้น าในชุมชนบางพลับมีผู้น าที่เป็นทางการและผู้น าตามธรรมชาติ แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนใน
ปัจจุบันคือผู้น าต่างๆ เหล่านั้นมีอายุค่อนข้างมากและไม่มีคนรุ่นใหม่มาสานงานต่อ  

- การส่งเสริมชุมชนบางพลับนั้น มีหลายหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือ ไม่ใช่เพียง พช. แค่
หน่วยงานเดียว ในส่วนของ พช. ได้เข้าไปพบปะเยี่ยมเยือนชุมชนและนายสมทรงบ่อยครั้ง
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แต่พบว่าการด าเนินงานยังคงเป็นแบบเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอะไรมากนัก 
ทั้งการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ยังเป็นการท าแบบเดิมๆ เหมือนที่ผ่านมา 
ซึ่งจากจากกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีการปรับตัวได้ดีกว่า  

 
3. การสัมภาษณ์ นางวาสนา สุขเกษม ผู้ช่วยผู้อ านวยการททท. สมุทรสงคราม 

การท าหน้าที่ส่งเสริมของททท. 
- ปัจจุบัน ททท. ท าหน้าที่หลักในเรื่องของการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

เท่านั้นซึ่งแต่เดิม ททท. เคยท างานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมาก่อนที่จะโอนให้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปรับผิดชอบแทน  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของแต่ละจังหวัดจะมีความรู้และถนัดในเรื่องกีฬามากกว่า
การท่องเที่ยวและยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ 

- โดยปกติเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่จาก ททท. จะต้องท างาน
ร่วมกัน แต่ในบางที่อาจมีปัญหาการไม่บูรณาการท างานร่วมกัน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของ จ. สมุทรสงคราม จะไม่ท างานร่วมกับ 
ททท. และมีการน างบประมาณไปพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาและททท. จ.สมุทรสงครามท างานร่วมมือกันเป็นอย่างดี รวมถึงได้มี
ความร่วมมือกับทางต ารวจท่องเที่ยวด้วย 

- ททท. มีหน้าที่หาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยจะเข้าไปส ารวจทุกเดือนว่าชุมชนไหนมี
เอกลักษณ์ท่ีขายได้ ให้กระจายทั่วทุกพ้ืนที่ ททท. พยายามสร้างที่เที่ยวใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดย 
ททท. จะท างานร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยร่วมมือกันในการส่งเสริมสินค้าโอทอป แม้
ว่าพช. จะเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติ ททท. ได้รับมอบหมายจาก
จังหวัด เมื่อมีการจัดงานเทศกาลต่างๆ ขึ้น ให้ช่วยจัดหาสินค้าโอทอปไปขายในงานนั้นๆ 
เป็นต้น หรือในกรณีจัดงานระดับประเทศเช่นเดียวกันจะได้รับมอบนโยบายมาให้ช่วยจัดหา
สินค้าโอทอปเพื่อน าไปขายในงานซึ่งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

- มุมมองการท่องเที่ยวกับกลุ่มในชุมชน ททท. มองว่าถ้าจะให้ยั่งยืนต้องรักษาอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของชุมชนไว้ให้ได้ ในกรณีของบางพลับอัตลักษณ์บางอย่างอาจจะหายไป เช่น 
งานเกษตรกรรมบางอย่างที่จ าเป็นต้องใช้แรงงาน เช่น การตัดมะพร้าวมาท าน้ าตาล อาจพบ
จุดจบหากคนที่ท าอยู่ปัจจุบันไม่สามารถท าได้แล้ว เพราะคนรุ่นถัดไปไม่ให้ความสนใจจะท า
ต่อ แม้ว่าน้ าตาลมะพร้าวของสมุทรสงครามจะมีคุณภาพสูง แต่ยากที่จะพัฒนาไปต่อได้ และ
เชื่อว่าคงจะหมดไปภายในระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี้ 

- ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ชุมชนบางพลับ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand 
Tourism Awards) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 3 ปีซ้อน ซึ่งรางวัลดังกล่าว
จะมีการจัดประกวดทุกๆ 2 ปี จากการที่ชุมชนบางพลับ ได้รับรางวัลและมีการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ นั้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ อาทิ เทศบาล 
อบต. หน่วยงานราชการต่างๆ จะหาข้อมูลและเลือกมาศึกษาดูงานที่ชุมชนบางพลับ เพราะ
เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไม่นาน และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง
มากนัก  
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- ททท.ได้เข้าไปช่วยให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานการจัดการที่พักและระบบการจัดการต่างๆ 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ซึ่งชุมชนบางพลับท าได้ดีก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่
ชุมชนรวมทั้งเกิดกลุ่มแม่บ้านขึ้นเพ่ือขายอาหาร น้ าสมุนไพร และขนมไทยให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใสนชุมชนบางพลับ 

- ปัจจุบัน ททท. มองว่า อัตลักษณ์ของบ้านบางพลับเริ่มหายไป ไม่มีการอนุรักษ์ของเดิมไว้
เท่าท่ีควร อาทิ จุดเด่นในเรื่องของอาหาร ได้แก่ การท าช่อม่วง แกงกระดองกรุบ ต้มจืดก้าน
กล้วย ซึ่งเป็นอาหารถิ่นประจ า จ. สมุทรสงคราม แต่คนที่ท าเป็นจะเป็นผู้สูงอายุและไม่มี่คน
รุ่นใหม่มาเรียนรู้ต่อ  
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ภาคผนวก ซ.  บันทึกประเด็นส าคัญจากการลงพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรี รรมราช วันที่ 9 และ 
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 
1. คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย รรมศาสตร์  จ านวน 3 ท่าน 

- ผศ.ดร.อรพรรณ  คงมาลัย 
- ดร.อัญณิฐา  ดิษฐานนท์ 
- นายพลช  มีสัตย์ 

2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  
- นายสุเทพ  เกื้อสังข์ รองผู้อ านวยการ อพท. 
 

ประเด็นส าคัญท่ี ด้รับจากการสัมภาษณ์ 
1. การสัมภาษณ์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ

มหาชน) นายสุเทพ  เกื้อสังข์ รองผู้อ านวยการอพท.  
1.1 ข้อมูลพื้นฐานและปัญหาก่อนการรวมกลุ่มของบ้านคีรีวง 

- การรวมกลุ่มของบ้านคีรีวงเกิดจากวิกฤติอุทกภัยในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 น้ าป่า
ไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มท าให้บ้านเรือนและสวนถูกท าลายซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นท าให้
หันมาร่วมใจกันฟื้นฟูหมู่บ้านและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

- จากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนั้นท าให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือหมู่บ้านคีรีวง อาทิ กลุ่มนพ.บัญชา พงษ์พานิช มูลนิธิโกมลคีมทอง เป็นต้น โดยนพ.
บัญชา ได้เข้าไปช่วยจัดการในเรื่องของที่ได้จากการบริจาคให้สามารถกระจายไปอย่างทั่วถึง 

- ขณะเดียวกันนั้น (พ.ศ. 2531) นายสุเทพ ในฐานะของเจ้าหน้าที่ของ ททท. ส านักงาน
นครศรีธรรมราช ได้เข้าไปช่วยวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านและเสนอให้ใช้การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการฟื้นฟูและพัฒนาหมู่บ้านคีรีวง  

- จากเหตุการณ์วิกฤติจากภัยธรรมชาติในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้าน
คีรีวงเป็นกลุ่มต่างๆ เริ่มจากกลุ่มที่มีเป้าหมายเชิงสังคม คือ กลุ่มลูกขุนน้ าที่รวมตัวกันเพ่ือปลูก
ป่า ดูแลป่าต้นน้ า จากนั้นจึงขยายเป็นกลุ่มต่างๆ ที่มีเป้าหมายท้ังเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 
 

1.2 การรวมกลุ่มของบ้านคีรีวง และปัญหาที่ตามมา 
- กระบวนการในการรวมกลุ่มนั้นเริ่มจากชาวบ้านแกนน ากลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันชักชวนคนใน

หมู่บ้านให้มาร่วมกันพูคคุย หาทางแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันโดยมีวัดเป็นจุดศูนนย์กลางในการ
ประชุมหมู่บ้าน โดยมีททท. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้เกิดเวทีประชาคมขึ้น โดย
ใช้วิธีการ เชิญนักพูดเก่งๆ มาพูดในเวทีประชาคมของหมู่บ้านเพ่ือโน้มน้าวใจคนให้มารวมกัน
เป็นหนึ่ง จนในที่สุดสามารถรวมกลุ่มคนในหมู่บ้านคีรีวงแล้วก็เริ่มกระบวนการท าแผนชุมชน
เพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน 

- ต่อมาเม่ือคนในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นหมู่บ้านคีรีวงก็สามารถพลิกฟ้ืนคืนสภาพ
ได้ในระยะเวลารวดเร็วจนพ้ืนที่อ่ืนๆ ยกเป็นต้นแบบของการพัฒนาหมู่บ้านและมีคนเข้ามา
ศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก ททท. จึงเกิดแนวคิดการใช้การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการ
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พัฒนาหมู่บ้าน จากนั้นจึงเกิดกลุ่มต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือรองรับการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว อาทิ กลุ่ม
ผ้ามัดย้อม กลุ่มใบไม้ กลุ่มสบู่เปลือกมักคุด เป็นต้น  

- หลังจากท่ีเกิดกลุ่มต่างๆ ขึ้นมาและการท่องเที่ยวของหมู่บ้านคีรีวงได้รับความนิยมมี
นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านเป็นจ านวนมาก สร้างรายได้ให้กับกลุ่มต่างๆ มากมายท าให้
การหันมาดูแลชุมชนลดน้อยลงเพราะคนจะมุ่งไปในเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าการดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม                   

- ในปัจจุบันจึงได้ตั้งค าถามถึงกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านคีรีวงว่าได้กลับมาดูแลชุมชนที่อาศัยอยู่
หรือไม่ ซึ่งก็ได้รับค าตอบว่ายังดูแลไม่ได้ทั้งหมดซึ่งคนในหมู่บ้านอาจจะหลงลืมค ามั่นสัญญาที่
เคยให้ไว้เมื่อครั้งตั้งกลุ่มว่าจะดูแลทั้งในเรื่องของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งพ้ืนที่อ่ืนๆ 
แม่ค าปอง ก็เกิดปัญหาการละเลยการดูแลหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านเช่นเดียวกับหมู่บ้านคีรีวง 
ซึ่งปัญหานี้คนในหมู่บ้านคีรีวงเห็นว่าเกิดมาจากสาเหตุของโซเชียลมีเดียที่ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารแพร่ไปอย่างรวดเร็ว มีคนรู้จักหมู่บ้านคีรีวงมากขึ้นท าให้มีนักนักเที่ยวหลั่งไหล
เข้ามาจนหมู่บ้านไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทางด้านหมู่บ้านเองก็
ขาดกลไกในการจัดการอย่างมีส่วนร่วม  

- แม้ในปัจจุบันจะมีผลดีในมิติสังคมที่คนรุ่นลูกหลานกลับคืนถิ่นแต่ในมิติทางด้านเศรษฐกิจกลับ
เกิดปัญหาการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมและทั่วถึง กล่าวคือปัจจุบันคนในหมู่บ้านคีรีวงอยู่กัน
แบบปัจเจกบุคคลมากขึ้น ความเป็นกลุ่มเริ่มเลือนหายไป ธุรกิจและผู้ประกอบการรายเดียว
เริ่มเพ่ิมมากขึ้นเกิดภาพการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มและคนในหมู่ บ้านเพ่ือให้ตนเองได้
ประโยชน์สูงสุด 

- สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นกับหมู่บ้านคีรีวงในปัจจุบันมองว่าเป็นสิ่งที่ เกินพอดี ขาดความ
พอประมาณตามแนวทางเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อีกทั้งยัง
ขาดภูมิคุ้มกัน เพราะผลสุดท้ายคนในชุมชนต่างเห็นแก่ประโยชน์ตนเอง ขณะที่ปัญหา
สาธารณะ เช่น กรณีขยะในหมู่บ้านกลับไม่มีใครสนใจเข้าไปร่วมกันจัดการแก้ไข 

- การรวมกลุ่มเมื่อเริ่มแรกมีการจัดแบ่งหน้าที่ในรูปแบบของคณะกรรมการคนที่เป็นผู้น าใน
ปัจจุบันก็คือคนที่เริ่มตั้งกลุ่มกันมาตั้งแต่ต้นมีเพียงบางคนเท่านั้นที่เสียชีวิตไป อีกทั้งมีผู้น าบาง
คนที่เข้าไปเล่นการเมืองในระดับท้องถิ่นจึงอาจท าให้ความคิดและมุมมองเปลี่ยนไปและ
หลงลืมอุดมการณ์เดิมท่ีมีตั้งแต่แรก 

- กลุ่มต่างๆ ของหมู่บ้านคีรีวงถูกตั้งขึ้นมาและด าเนินงานกลุ่มโดยขาดกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างคนในกลุ่มและระหว่างรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งขาดการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของกลุ่ม ซึ่งเดิมในอดีตที่ผ่านมา ททท. จะให้ความส าคัญกับการสร้างกลุ่มและคอย
สนับสนุน ให้ค าปรึกษา มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่องแต่
เมื่อถูกปรับองค์กรเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยให้ ททท. มีหน้าที่แค่เพียงด้านการประชาสัมพันธ์
และการตลาดเท่านั้นท าให้ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้มากเท่าเดิม นอกจากนี้คนที่มา
ท างานจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดส่วนมากเติบโตมาจากกรมพลศึกษาซึ่งถนัด
ด้านกีฬามากกว่าด้านการท่องเที่ยวจึงอาจขาดความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนา
ชุมชน 
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- อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังมองว่าหมู่บ้านคีรีวงเป็นห้องเรียนด้านการท่องเที่ยวเชิงชุมชนของ
ประเทศไทยซึ่งเป็นพ้ืนที่แรกที่ได้ด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้
บทเรียนการพัฒนาทั้งในด้านของความส าเร็จและความล้มเหลว 
 

1.3 มุมมองต่อการแก้ ขปัญหา 
- ตนมีโอกาสพาบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ที่มีผู้น าภาครัฐเป็นพล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้น าภาคเอกชน คือ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้าไป
อบรมที่บ้านคีรีวง สิ่งที่คาดหวัง คือ ต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยเป็นแม่งานในการแก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้านคีรีวงแต่ผลลัพธ์ไม่ประสบความส าเร็จมากนัก เพราะคีรีวงต้องการผู้น าที่มี
พลังที่เพียงพอ เช่น ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปช่วยจัดการ
แก้ไขปัญหาในระยะแรกเพ่ือท าให้ชาวบ้านกลับมาสู่เวทีพูดคุยกัน และที่ส าคัญต้องมีผู้น าที่ทุก
กลุ่มศรัทธาและเชื่อถือมาเป็นตัวกลางในการประสานกลุ่มต่างๆ แต่ในปัจจุบันขาดผู้น าที่เป็น
คนกลางและมีความสามารถชักจูงทุกกลุ่มให้สามารถเข้ามาร่วมกันท างานไปในทิศทาง
เดียวกันได้  

- ปัจจุบันในหมู่บ้านคีรีวงมีคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานในหมู่บ้านกลับเข้าไปท ารีสอร์ทในพ้ืนที่แต่
ขาดการจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน ซึ่งอาจต้องปรับให้มีการ
เชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้น สร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เกิดขึ้น  อาทิ การน า
อาหารในท้องถิ่นมาบริการนักท่องเที่ยว การท าเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตคนใน
ชุมชน หรือการใช้วัสดุในท้องถิ่นเข้ามาตกแต่งรีสอร์ท เป็นต้น 

- จากปัญหาที่เกิดจากการขาดการติดตามประเมินผลสิ่งที่ควรจะเป็นคือกลไกดังกล่าวจะต้อง
เกิดจากคนในหมู่บ้านคีรีวงในลักษณะของการระเบิดจากข้างในซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องหา
หน่วยงานหลักมารับผิดชอบซึ่งหน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ให้การ
สนับสนุน ทั้งด้านงบประมาณและความรู้ เพ่ือเติมเต็มในส่วนที่ชุมชนขาดไปและสามารถเดิน
ไปในทิศทางท่ีถูกต้อง ขณะเดียวกันชุมชนจะต้องปรับตัวให้ทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 
1. มูลนิ ิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ  จ านวน 4 ท่าน 

- นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข (ท่ีปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชด าริ) 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา จ านวน 3 ท่าน 
2. คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย รรมศาสตร์  จ านวน 5 ท่าน 

- ผศ.ดร.อรพรรณ  คงมาลัย 
- นายเชิดชอ เชื้อสมบูรณ์ 
- ดร.อัญณิฐา  ดิษฐานนท์ 
- นางสาววิจิตรา มหาวรากร 
- นายพลช  มีสัตย์ 

3. ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรี รรมราชจ านวน 1 ท่าน 
- นายไชยันต์  หนูเอก  พัฒนาการอ าเภอลานสกา 

4. การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ทย ส านักงานจังหวัดนครศรี รรมราชจ านวน 1 ท่าน 
- นางสาวลดาวัลย์  ชว่ยชาติ ผูอ้ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
5. หมู่บ้านคีรีวง 

- นายนิพัฒน์ บุญเพ็ชร  รองนายกอบต.ก าโลน  
- นายยงยุทธ กระจ่างโลก  อดีตก านันต าบลก าโลน 
- นายทิมาทร  ไชยบุญ   ประธานกลุ่มลายเทียนสีธรรมชาติ 
- นางอารีย์ ขุนทน   ประธานกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ 
- นางอุไร ด้วงเงิน    ประธานกลุ่มใบไม้ 
 

ประเด็นส าคัญท่ี ด้รับจากการสัมภาษณ์ 

1. การสัมภาษณ์นาย ชยันต์ หนูเอก พัฒนาการอ าเภอลานสกา 
- หมู่บ้านคีรีวงเมื่อ10 ปีที่ผ่านมามีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี และ

มีหน่วยงานภาคีต่างๆ เข้าไปให้การสนับสนุน โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จากองค์กรภาคประชาชนที่ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถจัดการได้ด้วยคนใน
หมู่บ้านเองจนมีหน่วยงานจากต่างประเทศเข้าไปศึกษาดูงาน 

- หมู่บ้านคีรีวงมีชื่อเสียงเรื่องมังคุดและทุเรียน แต่การท าสวนผลไม้ของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่
มักจะเป็นการบุกรุกป่าบนเขาหลวง  

- การเข้าไปท าหน้าที่ส่งเสริมของพช. นั้น เริ่มจากการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตของ
หมู่บ้านคีรีวง และส่งเสริมกลุ่มต่างๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าโอทอป สิ่งที่พช. มีความ
ภาคภูมิใจมากที่สุดส าหรับหมู่บ้านคีรีวง คือ กระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่แกนน าชุมชนมี
ความสามารถอยู่ในระดับสูงถึงขั้นว่าสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ได้ อย่างไร
ก็ตามหมู่บ้านคีรีวงมีความจ าเป็นต้องถูกกระตุ้นให้กลุ่มต่างๆ มีการพูดคุยระหว่างกันเพ่ือจะ
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สามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันได้ แต่ในปัจจุบันแกนน าแต่ละกลุ่มต่างเดินกันไปในทิศทาง
ของตนเองไม่มีการพูดคุยกัน 

- ในปัจจุบันคีรีวงได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมาไม่นานมากนัก จะเห็น
ร้านค้า ซึ่งบุกรุกที่ดินของกรมชลประทานในบริเวณใกล้สะพานซึ่งเป็นจุดเด่นของคีรีวงตั้งเต็ม
ไปหมดและไร้ระเบียบทางอ าเภอลานสกาได้เข้าไปช่วยจัดระเบียบใหม่ให้กับคีรีวงโดยจัด
สถานที่แห่งใหม่เอาไว้ส าหรับเป็นสถานที่ค้าขายชั่วคราว ขณะเดียวกันได้มีการว่าจ้างสถาปนิก
เพ่ือจัดสร้างสถานที่ค้าขายที่ถาวรและมีความสวยงามขึ้นในพ้ืนที่ 

- หัวใจส าคัญของการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านคีรีวง โดยพิจารณามุ่งไปที่กิจกรรม
ลดรายจ่าย พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่จากกลุ่มออมทรัพย์ได้มีการระดมเงินฝากเป็นประจ าทุก
เดือน และมีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ กว่า 80 ล้านบาท รวมถึงในเรื่องของรายจ่าย ชาวบ้าน
สามารถเรียนรู้และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นได้ด้วยตนเอง  อาจกล่าวได้ว่าทุนมนุษย์และทุนที่
เป็นตัวเงินของคีรีวงมีศักยภาพอยู่ในระดับสูง  

- แผนชุมชนที่ พช. ด าเนินการให้มีการจัดท าขึ้นนั้นมีเป้าหมายเพ่ือเป็นกระบวนการใน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน โดยในแต่ละเดือน พช.สามารถประเมินได้ ว่า
ชุมชนใดมีความเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหน ถ้าชุมชนใดไมม่ีการจัดประชุมเลยความเข้มแข็งจะไม่
เกิดขึ้น ในทางกลับกันหากชุมชนใดที่มีการจัดประชุมเพ่ือเป็นเวทีส าหรับการพูดคุยระหว่าง
กันมักจะพบว่า ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง คนในชุมชนเข้ามาส่วนร่วมกับกลุ่มและยังดูแลกัน
และกัน 

- ในกระบวนการท าแผนชุมชนของคีรีวงช่วยให้คีรีวงเห็นถึงความต้องการของตนเองแม้ว่าจะ
เกิดปัญหาไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ คนใสหมู่บ้านก็ยังสามารถน าแผนที่
ช่วยกันท าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้เองบางส่วน ดังนั้นกิจกรรม/โครงการที่บรรจุอยู่ในแผน มีส่วน
ส าคัญในทางปฏิบัติและส่วนตัวเห็นว่าการตอบสนองแผนชุมชนของคีรีวงจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะมีเพ่ิมมากข้ึน 

- จากที่ได้มีส่วนรับผิดชอบในกรณีการจัดท าแผนชุมชนของคีรีวง พบว่า กลุ่มอาชีพและกลุ่มโอ
ทอป ที่เป็นแกนน าในพ้ืนที่คีรีวงได้มีการเข้าร่วมจัดท าแผนชุมชนกว่า 60 ราย โดยพช. ได้ตั้ง
โจทย์ถึงการด าเนินงานให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนว่าควรจะท าอย่างไรซึ่งได้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมจะเป็นแกนน าของกลุ่มโอทอป 

- ในบริบทภาพรวมของกลุ่มโอทอปในภาคใต้มักเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นงานอดิเรกเพราะส่วน
ใหญ่คนมีอาชีพหลักอยู่แล้ว ดังนั้นจึงมีเพียงบางกลุ่มที่มีการด าเนินงานเป็นลักษณะการ
รวมกลุ่มอย่างจริงจัง  

- การรวมกลุ่มซึ่งเป็นเรื่องท่ีดีและสามารถช่วยแก้ปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางแต่ใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากอาจมีผลประโยชน์ทางธุรกิจบางอย่าง
เป็นข้อจ ากัดรวมถึงในพ้ืนที่คีรีวงแม้ว่าจะมีการพูดคุยกันถึงในประเด็นการรวมกลุ่มเพ่ือขาย
มังคุดแต่เป็นที่สังเกตกันว่าอาจจะมีผู้มีอิทธิพลในระดับจังหวัดเป็นคนคุมกลไกในการก าหนด
ราคาอีกท้ังเกิดการแทรกแซงโดยการเสนอซื้อจากพ่อค้าคนกลางที่ให้ราคาสูงกว่าขายกับกลุ่ม
จึงท าให้เกิดสภาพต่างคนต่างขาย  
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- ในปัจจุบันคนคีรีวงเริ่มเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากยังปฏิบัติตนเช่นเดิมการ
พยายามเข้าไปแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐใช้เวลามากว่า 10 ปี โดยเฉพาะในประเด็น
การบุกรุกที่ดินสาธารณะซึ่งในในปัจจุบันได้มีความจริงจังต่อการบังคับใช้กฎหมายมากข้ึน 

- ทาง พช. ยอมรับว่าหน่วยราชการบางส่วนไม่ได้มีการเตรียมพร้อมและวางแผนการใช้
งบประมาณส าหรับการพัฒนาชุมชนต่างๆ ซึ่งการด าเนินโครงการหลายๆ โครงการที่ผ่านมา
ไม่ได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชน จึงท าให้เกิดปัญหาความไม่เชื่อมั่นในหน่วยงาน
ภาครัฐและเกิดความสงสัยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐ  

2. การสัมภาษณ์นางสาวลดาวัลย์  ช่วยชาติ ผอ.ททท.ส านักงานจังหวัดนครศรี รรมราช 
- การท าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชมของ ททท.ในทุกพ้ืนที่จะด าเนินการเช่นเดียวกัน

กล่าวคือ ทุกกิจกรรมที่ ททท. ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักจะเริ่มพิจารณาจากความพร้อมของ
พ้ืนที่ก่อน หากพ้ืนที่ไม่มีความพร้อมจะไม่มีการบังคับให้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ รวมถึงจะไม่
ท าตามกระแสแต่จะท าหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนตามชุมชนที่ต้องการ 

- ในกรณีของคีรีวงเมื่อครั้งเข้ามารับต าแหน่งผอ.ททท. นครศรีธรรมราช ได้เข้าไปศึกษาที่มาของ
หมู่บ้านซึ่งเกิดจากวิกฤติปัญหาอุทกภัยแล้วชาวบ้านเกิดการรวมตัวกัน โดยในจุดเริ่มต้นที่
ร วมตั วกันนั้ นชาวบ้ านต้ องการด า เนินงานเรื่ องการอนุ รั กษ์ พ้ืนที่ ชุ มชน จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเอง หลังจากนั้นได้เปลี่ยนความคิดไปสู่การใช้เรื่องการท่องเที่ยวใน
การขับเคลื่อนชุมชน  

- เมื่อการท่องเที่ยวของคีรีวงเกิดปรากฏการณ์เติบโตแบบก้าวกระโดดส่งผลให้เป้าหมายเริ่มแรก
เลือนหายไป คนในคีรีวงมุ่งสนใจแต่ด้านเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคลไม่สนใจต่อส่วนร่วม จึงท า
ให้ทุกวันนี้มองว่าคีรีวงในภาพรวมอยู่ในภาวะล้มเหลวแต่หากมองแยกส่วนกลับพบว่าแต่ละ
กลุ่มในพ้ืนที่ยังคงดูดีสามารถท างานได้อย่างเข้มแข็งรวมกลุ่มขับเคลื่อนสร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มเหมือนเช่นเดิมได้  

- ปัจจุบันอัตลักษณ์ของคีรีวงไม่มีความชัดเจน เช่น คนในชุมชนไม่นิยมในการเลือกใช้ผ้ามัดย้อม
ที่เป็นสินค้าของชุมชน นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดพ้ืนที่ท่องเที่ยวซึ่งในบางพ้ืนที่เกิดปัญหา
คนในชุมชนไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือใช้ในการขายของ 

- หมู่บ้านคีรีวงได้สะสมปัญหาเอาไว้อย่างมากมายแม้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการจะเข้าไป
แก้ไข แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นและสะสมมากว่า 20  ปี  

- ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยให้กลไกทางภาครัฐ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอลานสกา
เข้าไปช่วยประสานงานแก้ไขปัญหาในคีรีวงแต่เมื่อประเมินแล้วกลับพบว่าเป็นเรื่องยากแม้ว่า
จะพยายามเฟ้นหาคนกลางเพื่อประสานให้ชุมชนคีรีวงสามารถเจรจากันได้แต่ยังไม่พบว่าจะมี่
ใครที่จะสามารถท าหน้าที่เป็นคนกลางที่คนทุกกลุ่มในคีรีวงยอมรับและศรัทธามากพอที่จะรับ
ฟัง 

- หากททท. มีโอกาสเข้าไปช่วยคีรีวงจะส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องของความยั่งยืน การส่งเสริม
การท่องเที่ยวในวันธรรมดาและการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มต่างๆ ให้เกิดขึ้น โดยจะเชิญ
กลุ่มนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  

- ในมิติของการท่องเที่ยว เห็นว่ารัฐบาลควรมองไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งหมาย
รวมไปถึงการจ ากัดปริมาณนักท่องเที่ยว แต่ในทางปฏิบัติยังไม่พบว่ามีรัฐบาลใดจะท าเรื่อง
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ดังกล่าวได้ อีกท้ังยังใช้สถิตินักท่องเที่ยวไปใช้ในมิติทางการเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งหากจะมุ่ง
ไปสู่การพัฒนาด้านคุณภาพของการท่องเที่ยว 

- ในกรณีที่เปิดตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนเพ่ือดึงดูดให้เข้ามาท่องเที่ยวใน จ.นครศรีธรรมราช 
พบว่า มีหลายภาคส่วนที่ตอบรับในกรณีดังกล่าวหากแต่ส่วนตัวไม่เห็นด้วยเนื่องจากความ
พร้อมของบุคลากรที่จะรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนยังไม่ได้รับการพัฒนาแต่อย่างใด  

- อุปสรรคของชุมชนคีรีวงที่ส าคัญมองว่าเป้าหมายของคนในชุมชนพุ่งไปที่ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่จะได้รับเป็นการส่วนตัวรวมถึงการหลงอยู่ในกระแสบริโภคนิยม โดยพบว่าบาง
กลุ่มในหมู่บ้านคีรีวงมีรายได้มากถึงระดับล้านบาทต่อเดือนแต่ยังไม่พอใจกับรายได้จ านวนมาก
ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการขัดกับเป้าหมายตั้งแต่เริ่มแรกของชุมชนที่ต้องการดูแลชุมชนให้อยู่กัน
อย่างมีความสุข รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

- การรวมกลุ่มที่เกิดขั้นในหมู่บ้านคีรีวงเป็นไปในลักษณะหลวมๆ โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวกับกลุ่มที่ท าเกษตรกรรมโดยกลุ่มชาวสวนจะไม่ชอบกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่เพราะกระทบต่อการขนส่งผลผลิต  

- กฎระเบียบในหมู่บ้านคีรีวงในปัจจุบันยังไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงเพราะมีผู้มีผู้มีอิทธิพลเข้า
ไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่นกรณีการสร้างอาคารเกินความสูงที่ถูกก าหนด การสร้างร้านค้าใน
พ้ืนที่สาธารณะ เป็นต้น นอกจากนั้นยังไม่สามารถสร้างกฎระเบียบใหม่ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในชุมชนได้ เช่น การแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด เป็นต้น 

- ส่วนใหญ่พบว่า กลุ่มที่เกิดขึ้นมีผู้น าที่ครองอ านาจกันอย่างยาวนาน โดยสมาชิกอาจเป็นเพียง
ลูกจ้างท าหน้าที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ ขณะที่สมาชิกของกลุ่มโดยมากมักจะยอมท าตามไปเรื่อยๆ  
มีสมาชิกจ านวนไม่มากนักที่มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองซึ่งอาจแยกตัวออกมาตั้ง
กลุ่มใหม่  

- การบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาคีรีวงโดยเฉพาะในมิติด้าน
การท่องเที่ยวซึ่งมีคณะกรรมการในระดับจังหวัดภายใต้ความรับผิดชอบของท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด ยังไม่มีการติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่จะท างานเมื่อถูก
กระตุ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดและไม่มีการพูดคุยเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วน
อย่างจริงจัง  
 

3. การสัมภาษณ์ตัวแทนจากหมู่บ้านคีรีวง 
- หมู่บ้านคีรีวงสามารถสืบประวัติย้อนไปได้กว่า 300 ปี โดยทหารที่กลับจากสงครามเมืองไทร

บุรี ได้น าครอบครัวผู้คนกลุ่มหนึ่งล่องเรือมาตามล าคลองท่าดี จนพบท าเลที่เหมาะสม มีภูเขา 
มีป่า มีแม่น้ า 3 สาย จึงก่อตั้งชุมชนและให้ชื่อว่า “บ้านขุนน้ า” 

- วิถีชีวิตของผู้คนในอดีตพ่ึงพากับการหาของป่า ล่าสัตว์ เก็บไม้ผล บรรทุกเรือล่องไปขายน าเงิน
มาแลกซื้อข้าวสาร กะปิ เกลือ กับผู้คนแถบปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ จนถึงปากนคร ผลไม้
ป่าที่มีคุณภาพก็ได้รับการคัดเลือกน าเมล็ดมาเพาะปลูกในป่าโดยการแผ้วถาง  ปลูกแบบ “สม

รม” ผสมผสานทั้งมังคุด ทุเรียน ลางสาด หมาก พลู จ าปาดะ ไม้พ้ืนล่างเป็นพืชสมุนไพร ชุมชน
ก็เริ่มขยายตัว มีการสร้างวัด ณ บริเวณเจดีย์เก่า ให้ชื่อว่า วัดคีรีวง 
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- ชุมชนคีรีวงประสบกับภัยต่าง ๆ มากมาย ทั้งภัยจากธรรมชาติ และภัยจากการเมืองการ
ปกครอง ดังนี้ 1) ปี พ.ศ. 2505 จังหวัดนครศรีธรรมราชประสบวาตภัย ต่อเนื่องมาจากแหลม

ตะลุมพุก สวนไม้ผล บ้านเรือนเสียหายหมด 2) ช่วงปี พ.ศ. 2506 ผู้คนในคีรีวงถูกเพ่งเล็งจาก

ทางการว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมาก 3) ปีพ.ศ. 2518 คีรีวงประสบ
ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่สืบเนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายจากการตัดไม้ท าลาย
ป่า จากภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจต่อเนื่องมา ประกอบกับระบบการ
ผลิตของชุมชนถูกกดข่ีโดยพ่อค้าคนกลาง อีกท้ังการส่งบุตรหลานไปเรียนต้องใช้เงินมาก ท าให้
ต้องเสียที่ดินให้กับนายทุน ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2523 ผู้น าชุมชนคีรีวงได้พยายามเสาะแสวงหา
วิธีการช่วยเหลือชาวบ้าน จนได้พบกับแนวทางกลุ่มออมทรัพย์สัจจะจากการพัฒนาชุมชนจึงได้
น ามาริเริ่มในคีรีวง เริ่มจากสมาชิก 51 คน ทุนเริ่มต้น 35,000 บาท จนปัจจุบันมีทุนกว่า110 
ล้านบาท 

- ต่อมาชุมชนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง มีการส่ง
หมู่บ้านเข้าประกวดซึ่งชนะตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด ภาค และในปีพ.ศ. 2529 ก็ชนะ

ระดับประเทศ ท าให้มีผู้คนมากมายเข้ามาศึกษาดูงาน 
- ในปี พ.ศ. 2531 หมู่บ้านคีรีวงประสบเหตุน้ าป่าไหลหลาก น้ าป่าทะลักพร้อมดิน โคลน ทราย 

และไม้ซุงจากเทือกเขาหลวงไหลบ่ามาทับถมท าลายบ้านเรือน วัด โรงเรียน ชีวิตผู้คนล้มตาย 
เกิดความเสียหายมากมายซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย  ชีวิตความเป็นอยู่
ของราษฎร์ได้รับผลกระทบมาก ทางราชการได้แนะน าให้อพยพไปตั้งหมู่บ้านใหม่ในที่ที่
ปลอดภัย แต่ราษฎรไม่ยอมโยกย้ายไปจากถิ่นเดิมของบรรพบุรุษ เพราะมีชีวิตผูกพันจนละทิ้ง
ถิ่นฐานไม่ได้ จวบจนนายปราโมทย์ ไม้กลัด ได้เข้ามาส ารวจข้อมูลและมีความเห็นเช่นเดียวกับ
ชาวบ้าน และได้น าความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงได้ทรง
พระราชทานเงินมากกว่า 100 ล้านบาท เพ่ือให้น ามาแก้ไขปัญหาในการป้องกันภัยพิบัติทาง
น้ าในระยะยาว 

- หลังเกิดวิกฤตในหมู่บ้านมูลนิธิโกมลคีมทองได้เข้ามาช่วยท างานในพ้ืนที่และช่วยชุมชนคิดว่า
ถ้าคีรีวงจะอยู่รอดต้องท าอย่างไรซึ่งจากการท าประชาคมกันในหมู่บ้านพบว่าถ้าจะอยู่รอดได้
ต้องแก้ไขปัญหาและท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาคนเป็นสิ่งส าคัญเป็นอันดับ
แรก ชุมชนคีรีวงได้เสนอโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านองค์กรพัฒนาเอกชน และ
สถานทูตออสเตรเลีย จนได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 600,000 บาท  ในปี พ.ศ. 2536 ได้เปิด
โรงเรียนผู้น าเพ่ือพัฒนาผู้น าทางสังคมทั้งผู้น าที่ ได้รับการแต่งตั้ง ผู้น าตามธรรมชาติ และ
เยาวชน มาฝึกอบรม 3 เดือน ฝึกทั้งการพูด การน าเสนอ การจับประเด็น การสื่อสาร การเขียน
โครงการ การท าแผนชุมชน จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม ตลอดจนการศึกษาดูงาน จากนั้น ให้
ทุกคนกลับมาท ากิจกรรมต่อเนื่องในชุมชน มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 36 คน   

- หมู่บ้านคีรีวงได้มีท าแผนชุมชนเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่า โดยวางหลักไว้ว่า 1.ต้องเอาวิถีชีวิตมา
เป็นจุดขาย 2. เอาภูมิปัญญามาเป็นจุดขาย และ 3. เอาวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาเป็นจุดขาย 
โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งน าไปสู่การเกิดเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมา  
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- ส าหรับการจัดการด้านการท่องเที่ยว ภายหลังจากที่ทราบว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) จะประกาศให้หมู่บ้านคีรีวงเป็นแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านจึงได้มีการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการนักท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวขึ้นมาในปีพ.ศ. 2536 โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.รณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 2. ให้ชาวบ้านได้รู้จักการ
บริหารจัดการชุมชน 3.อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไม่ให้เปลี่ยนแปลง และ 4.ต้องการให้
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในคีรีวงได้เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนในหมู่บ้าน ซึ่งใน
ขณะนั้นมีสมาชิกเข้าร่วม 40 ครัวเรือน โดยคัดเลือกจากครัวเรือนที่มีความพร้อมก่อน 
นอกจากนั้นยังชมรมฯ มีการพัฒนาสมาชิกขึ้นมาเป็นไกด์เพ่ือน าเที่ยวในหมู่บ้าน มีการ
ด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยว
ในคีรีวง 

- ในปัจจุบันไม่มีการด าเนินงานในรูปของชมรมการท่องเที่ยวคีรีวงอีกต่อไปเนื่องจากพอมี
นักท่องเที่ยวเข้ามามากคนในหมู่บ้านเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงเกิดการแตกตัวแยกไปท ากันเอง
โดยไม่สนใจชมรมฯ ความเป็นกลุ่มจึงหายไป รวมทั้งในปัจจุบันเริ่มมีกลุ่มทุนภายนอกเข้ามา
ซื้อที่ดินเพ่ือสร้างรีสอร์ทเพ่ิมมากข้ึน 

- กลุ่มชาวบ้านในคีรีวงที่ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2  กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 
โฮมสเตย์และกลุ่มท่ีสามารถขายของได้ อาทิ กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มลูกไม้ กลุ่มใบไม้
เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มท่ีได้ประโยชน์จากการขายอาหาร
และเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนั้นยังมีกลุ่มที่
ไม่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวรวมทั้งยังได้รับผลกระทบจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เป็นจ านวนมากคือกลุ่มที่ประกอบอาชีพท าสวน  

- ผู้น าโดยต าแหน่งในคีรีวงขณะนี้ต้องแบกรับภาระการแก้ไขปัญหาต่างๆ มากมายถ้าผู้น าไม่มี
ความสามารถ หมู่บ้านคีรีวงจะไม่สามารถอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ โดยในช่วงเทศกาลจะมีรถ
นักท่องเที่ยวเข้ามาในคีรีวงกว่า 6,500 คัน ซึ่งมีเป็นจ านวนมากเกินกว่าความต้องการที่
หมู่บ้านจะรองรับได้ ซึ่งคนในชุมชนมองว่าเป็นเพราะหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ ททท. ที่ท า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวคีรีวงมากไปแต่ไม่สามารถจัดการกับปริมาณนักเที่ยวที่เข้ามา
ได้หรือไม่สามารถจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้ท าให้เกิดปัญหาขึ้นกับหมู่บ้าน 

- ผู้น าชุมชนในปัจจุบันมองว่าจ าเป็นต้องปฏิเสธนักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ้างเพราะชุมชนไม่
สามารถบริหารจัดการนักท่องเที่ยวจ านวนมหาศาลได้ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย 
อาทิ ปัญหาขยะ ปัญหารถติดในหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรได้ เป็นต้น  

- ขณะนี้คนในหมู่บ้านส่วนหนึ่งมองเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอยากจะร่วมกันแก้ปัญหา
พร้อมกับมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยมากขึ้น เนื่องจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการท าให้
คีรีวงเป็นหมู่บ้านในฝันให้ได้และให้ผู้น าและชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน 
โดยในปัจจุบันทางพัฒนาอ าเภอก าลังเขียนโครงการและส่งข้าราชการลงมาส ารวจพ้ืนที่ ทั้งนี้
แผนแม่บทท่องเที่ยวระยะยาวของคีรีวง คือ ต้องการท าให้คีรีวงเป็นเมืองในฝันให้ได้ โดยจะ
เริ่มจากการปรับปรุงภูมิทัศน์และน าสายไฟฟ้าลงดิน  

- หมู่บ้านคีรีวงไม่ค่อยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ แม้กระทั่งงบประมาณของ
กรมอุทยานก็มาไม่ถึง โดยที่ผ่านมาส่วนใหญ่หมู่บ้านคีรีวงจะใช้ทุนจากชุมชนของตนเองแทบ
ทั้งสิ้นในการพัฒนาหมู่บ้าน   
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- ในกรณีที่มีงบประมาณลงมา หน่วยงานจะเขา้มาถามความเห็นประชาชนในพื้นท่ีว่าจะท า
อะไร เมื่อประชาชนมีข้อเสนอไป แต่ในท้ายที่สุดหน่วยงานเจ้าของงบฯ จะคงด าเนินการตาม
ความเห็นของหน่วยงานเอง และจะเกิดภาพสะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนที่ไม่สามารถควบคุมได้จะ
ไม่ได้รับการสนับสนุน  

- บทบาทของกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่ในการดูแลชุมชนทั้งเรื่องขยะหรือเส้นทางเดินทางในหมู่บ้าน
นั้น กลุ่มต่างๆ จะมีสวัสดิการช่วยเหลือสังคม นอกจากนั้นถ้าชุมชนต้องการงบประมาณในการ
พัฒนาเรื่องใดผู้ ใหญ่บ้านสามารถขอสนับสนุนมาที่  อบต. ได้ เนื่องจาก อบต. ได้ตั้ง
งบประมาณเอาไว้ส าหรับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อยู่แล้วโดยจะประเมินและสนับสนุน
ตามความส าคัญของแต่ละโครงการที่เสนอเข้ามา จุดแข็งของคีรีวงคือชาวบ้านจะช่วยเหลือกัน  
ยกตัวอย่างในปัจจุบันจะมีการสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาชาวบ้านก็ร่วมกันสมทบทุนสร้างกันเอง  

- ประชาชนในคีรีวง ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งได้ผลผลิตดีมากและเป็นรายได้
หลักของครอบครัว ชาวบ้านในคีรีวงเริ่มจากการท าไร่ท าสวน ขณะที่การท่องเที่ยวเป็นเพียง
แค่รายได้เสริม แต่อาจเป็นอาชีพหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ส าหรับบางกลุ่มในปัจจุบัน  

- หมู่บ้านคีรีวงมีศูนย์ประสานงานกลางซึ่งเกิดขึ้นจากธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศ
แห่งประเทศญี่ปุ่น (JBIC) และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้เข้ามาดูงานในพ้ืนที่
และเห็นว่าคีรีวงควรจะมีศูนย์ประสานงานกลางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขึ้น ดังนั้น
เจบิคและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงได้ให้งบประมาณเพ่ือสร้างศูนย์ฯ ขึ้นมา
และมีข้อก าหนดว่าห้ามให้หน่วยงานราชการเข้ามาดูแลอย่างเด็ดขาดชุมชนจะต้องดูแลด้วย
ชุมชนเอง ในปัจจุบันศูนย์ฯ ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเรื่องการ
ท่องเที่ยวอีกแล้วเนื่องจากสมาชิกแยกกันไปรับนักท่องเที่ยวเองโดยไม่ผ่านศูนย์ฯ และชมรม
การท่องเที่ยว ปัจจุบันศูนย์ฯ ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการขายสินค้าของคนในชุมชน ปัจจุบัน
มีนายทิมาทร  ไชยบุญ เป็นผู้จัดการศูนย์ฯ มีพนักงานขายของซึ่งเป็นน้องสาวและภรรยาของ
นายทิมาทร และมีการบริหารงานโดยคณะกรรมการ  
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ภาคผนวก ฌ.  บันทึกประเด็นส าคัญจากการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จ.พัทลุง วันที่ 14-
15 สิงหาคม 2560 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ 
1. คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย รรมศาสตร์  จ านวน 5 ท่าน 

- ผศ.ดร.อรพรรณ  คงมาลัย 
- นายเชิดชอ เชื้อสมบูรณ์ 
- ดร.อัญณิฐา  ดิษฐานนท์ 
- นางสาววิจิตรา มหาวรากร 
- นายพลช  มีสัตย์ 

2. วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จ านวน 1 ท่าน 
- นายนัด  อ่อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านเขากลาง และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 

อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
3. ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพัทลุง จ านวน 1 ท่าน 

- นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง 
 

ประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์ 
1. การสัมภาษณ์วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง นายนัด  อ่อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านเขากลาง และ

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
1.1 จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม 

- การรวมกลุ่มเกิดขึ้นมาจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการแก้ปัญหาในหมู่บ้านเนื่องจากบ้านเขา
กลางในขณะนั้นเป็นหมู่บ้านที่ล้าหลัง ขาดปัจจัยด้านเงินทุนหมุนเวียนจึงตั้งกลุ่มกองทุน
ขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือกันในหมู่บ้านต่อมาได้พัฒนาเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

- ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมีมติให้กลุ่มด าเนิน
กิจกรรมตามนโยบายของกรมพัฒนาชุมชนในขณะนั้นคือการท ายุ้งข้าว ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ได้ด าเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ. 2544 มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มกว่า 8 
ล้านบาท 

- ต่อมามี พรบ. วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมาทางกลุ่มจึงเห็นโอกาสที่จะได้พัฒนาการท ายุ้งข้าวให้
ดีขึ้นได้จึงไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชมุชน ในปี พ.ศ. 2548 นอกจากนั้นอีกสาเหตุหนึ่งของ
การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนคือความไม่แน่นอนของผลผลิตเนื่องจากภัยธรรมชาติและ
การถูกกดราคาข้าวจากพ่อค้าคนกลาง  

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกเริ่มแรก จ านวน 30 กว่าคน มีกรรมการชุดแรก จ านวน 15 คน 
โดยตัวแทนสมาชิกที่มาเป็นกรรมการจะมาจากการจัดสรรตามกลุ่มหมู่บ้านที่เป็นฐานของ
กลุ่มออมทรัพย์เดิมที่มีอยู่ ซึ่งมีการตั้งกฎกติกาว่าสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องเป็น
เกษตรกร แต่ถ้าเป็นข้าราชการ หรือประกอบอาชีพอ่ืนแล้วอยากมาเป็นสมาชิกครอบครัวนั้น
ต้องมีคนที่เป็นเกษตรกรและท านาด้วยจึงจะรับเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม  ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก
ทั้งสิ้น 74  คน 
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- หลังจากจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2548 ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนโดยให้
โรงสีข้าวแก่กลุ่ม หลังจากนั้นกลุ่มจึงเริ่มสีข้าวขายเองและยกเลิกการขายข้าวเปลือกซึ่งท าให้
กลุ่มมีรายได้และมีสมาชิกมาร่วมกลุ่มเพิ่มมากข้ึน 

- ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ทางกลุ่มได้เริ่มปลูกข้าวตามระบบที่ภาครัฐได้แนะน าคือ GI หรือ สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographical indications) ซึ่งปลูกสายพันธุ์เดียวคือ พันธุ์สังข์หยด 
โดยรัฐบาลสนับสนุนแปลง GI จ านวน 200 ไร่และเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งสมาชิกในกลุ่มกว่า 
95% หันมาปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยด และหลังจากได้ผลผลิตรอบแรกแล้วก็มีการน าพันธุ์ข้าวที่
ได้ไปในตอนแรกมาคืนแก่กลุ่มทั้งหมด 

1.2 การบริหารจัดการและการพัฒนากลุ่ม 
- กลุ่มมีกฎกติกาที่คิดร่วมกันและมีผู้น ากลุ่มที่เก่งและมีความสามารถ โดยผู้ใหญ่นัดซึ่งเป็น

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเคยมีประสบการณ์ท างานในโรงสีจึงท าให้รู้ระบบการท างานและ
การควบคุมในเรื่องๆ ที่เก่ียวกับการผลิตข้าวในโรงสี 

- กลุ่มมีกฎให้สมาชิกทุกคนแบ่งผลผลิตที่ได้ในแต่ละปีออกเป็น  4  ส่วนได้แก่ 1) เก็บไว้
บริโภคในครัวเรือน  2) เก็บไว้ขยายพันธุ์ในปีต่อไป  3) น ามาส่งขายโรงสีของกลุ่ม และ 4) 
ในกรณีที่มีผลผลิตเหลือจากส่วนที่ 3 ให้น าไปตากแดดรอให้ราคาดีแล้วค่อยน ามาขาย ทั้งนี้
หากผลผลิตที่สมาชิกผลิตได้ในปีนั้นๆ มีไม่มากพอก็สามารถแบ่งไว้ส าหรับแค่ส่วนที่ 1 และ 2   

- สมาชิกในกลุ่มรู้สึกว่ากลุ่มเป็นที่พ่ึงของสมาชิกจริงๆ และสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มต้องเป็น
สมาชิกกลุ่มย่อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ กลุ่ม GI กลุ่ม GAP และกลุ่มเกษตรอินทรีย์  โดย
สมาชิกแต่ละคนอาจจะเข้าร่วมมากกว่า 1 กลุ่มได้ 

- โครงสร้างของกลุ่มมีคณะกรรมการและเลขากลุ่มซึ่งเลขากลุ่มจะท าหน้าที่ติดตามและบันทึก
บัญชีของสมาชิกทุกคนในกลุ่มเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล นอกจากนั้นการ
ท าในลักษณะนี้จะท าให้สามารถรู้ปริมาณผลผลิตของสมาชิกแต่ละคน รู้ปริมาณการใช้ปุ๋ย รู้
ข้อมูลวันหว่าน รู้วันที่ข้าวงอก รู้ข้อมูลการดูแลนาข้าวของสมาชิก รู้วันเก็บเก่ียว ซึ่งเลขากลุ่ม
จะเป็นคนบันทึกข้อมูลในทุกขั้นตอนการผลิตของสมาชิกทุกคน  

- กลุ่มมีประชุมใหญ่ปีละ  1 ครั้ง และมีประชุมย่อยเกือบทุกเดือน นอกจากนั้นยังมีกรรมการ
ชุดเล็กไว้คอยติดตามและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ จ านวน 10 คน  

- กลุ่มมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิก โดยก าไรที่ได้ในแต่ละปีจะแบ่งเป็นเงินปันผล 
15% และเงินเฉลี่ยคืน 25% 

1.3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
- มีการน าข้าวมาแปรรูปเป็นผลผลิตต่างๆ อาทิ จมูกข้าว น ามาแปรรูปขาย จากเดิมขายได้

กิโลกรัมละ 10  บาท หลังแปรรูป ขายได้กิโลกรัมละ 300  บาท น าปลายข้าว มาแปรรูป
เป็นแป้ง จากเดิมขายได้กิโลกรัมละ 15  บาท หลังแปรรูป ขายได้กิโลกรัมละ 50 บาท 

- ผู้น ากลุ่มมีการหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้งโดยการเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ และ
การหาความรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต 

- กลุ่มเน้นใช้การตลาดน าการผลิต โดยมีการท าส ารวจความต้องการของตลาดทุกปีในช่วง
เดือนธันวาคมเพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาวางแผนการผลิตและการขายในปีถัดไป 

- รายได้ต่อปีของกลุ่ม ประมาณ 3 ล้านบาท  
  



300                          โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4  การท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และการสร้างเครือข่าย 
- กลุ่มมีการท างานร่วมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน โดยความรู้ใน

เรื่องมาตรฐานต่างๆ นั้นกรมการข้าวได้เข้ามาช่วยเหลือโดยได้ประสานไปยังอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ช่วยเข้ามาอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มในเรื่องมาตรฐาน  GI และ 
GMP ศูนย์วิจัยข้าวเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการจดมาตรฐาน GAP ส านักงานเกษตรเข้า
มาช่วยในเรื่องของ GI มหาวิทยาลัยทักษิณเข้ามาช่วยตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่วมเข้ามาท าวิจัยและพัฒนาข้าว
สังข์หยด 

- กลุ่มมีความร่วมมือกับภาคเอกชนคือกลุ่มเซ็นทรัลเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้า
ไปขายใน Top supermarket ได้ และให้ทุนสนับสนุนกลุ่มจ านวนประมาณ 200,000 บาท 
และรับซื้อข้าวจากกลุ่มในราคา 86 บาท และน าไปขายใน Top supermarket ราคา 159 
บาท 

- กลุ่มเน้นการท างานเป็นเครือข่ายไม่ใช่การบริหารเชิงเดี่ยว เพราะมีมุมมองว่าถ้าท างานเป็น
เครือข่ายร่วมกับกลุ่มอ่ืนๆ จะเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจได้มากกว่าในกรณีที่มีการซื้อขายล็อตใหญ่
เพราะกลุ่มเดี่ยวอาจมีก าลังการผลิตไม่เพียงพอ นอกจากนั้นเครือข่ายยังมีการท ากิจกรรม
ร่วมกัน อาทิ การไปศึกษาดูงาน เป็นต้น  

2. การสัมภาษณ์ นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง 
2.1 การด าเนินงานในเรื่องการรวมกลุ่มของพัฒนาชุมชน 

- การท างานพัฒนากลุ่มของพัฒนาชุมชนมีดังนี้ 1) ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม 2) สนับสนุนให้
เข้ามาจดทะเบียนกับพัฒนาชุมชน 3) พัฒนาศักยภาพของกลุ่มต่างๆ เช่น การท าแผนธุรกิจ 
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น  4) ช่วยพัฒนาสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
5) ช่วยหาตลาด และ 6) มีการติดตามและประเมินผลการท างานของกลุ่ม อาทิ ยอดขาย 
พฤติกรรมการขายของแต่ละกลุ่ม และลักษณะการจัดร้าน เป็นต้น 

- พัฒนาชุมชนเริ่มเข้าไปในชุมชนคือไปดูกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) รวมคน รวมน้ าใจ โดยใช้เงินเป็นเครื่องมือ 
2) ฝึกคนให้รู้จักออมเงินด้วยตนเอง และ 3) สอนให้คนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ 
รับผิดชอบและไว้ใจซึ่งกันและกัน โดยการให้ยืมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต้องดูที่ความเดือดร้อน
เป็นหลักส าคัญ ใครที่เดือดร้อนมากกว่าก็ให้กู้ยืมก่อน  

- คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จะแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายอ านวยการ ฝ่าย
ส่งเสริม ฝ่ายเงินกู้ และฝ่ายตรวจสอบ ทั้งนี้จะต้องมีการประชุมวิสามัญเป็นประจ าทุกเดือน 
และต้องมีการประชุมใหญ่สามัญ เป็นประจ าทุกปี  

- การรวมกลุ่ม จ าเป็นต้องฝึกคนให้มีความอดทน มีสัจจะ ขณะที่เมื่อเกิดเป็นกลุ่มแล้วจะต้องมี
การด าเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการ โดยสมาชิกจะต้องเลือกคนเข้ามาท าหน้าที่
บริหารกลุ่มซึ่ งกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีข้อก าหนดให้ต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
คณะกรรมการ สัดส่วน 1 ใน 3 เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มีสมาชิกคนใหม่เข้ามาท าหน้าที่ 
รวมถึงฝึกให้เกิดความเสียสละที่จะต้องมาท างานเพ่ือผู้อื่น 

- ในปัจจุบันภารกิจของพัฒนาชุมชนถูกดึงไปท าเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาคนซึ่ง
ต่างจากในอดีตท่ีจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนมากกว่า 
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- การท างานในอดีตเป็นการตั้งโจทย์จากในพ้ืนที่และหาค าตอบร่วมกันกับชุมชนโดยพัฒนากร
เป็นแค่ตัวกระตุ้นและหาทางสนับสนุนให้เกิดขึ้น 

2.2 กรณีของกลุ่มวิสาหกิจบ้านเขากลาง 
- วิสาหกิจบ้านเขากลาง มีหน่วยงานภาครัฐจ านวนมากเข้าไปให้การสนับสนุน โดยเฉพาะ

จังหวัดพัทลุงในฐานะหน่วยราชการระดับกรมที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าหน่วยงาน 
โดยในสมัยที่นายประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ์ ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวดพัทลุง ช่วงปีพ.ศ. 
2538 – 2539 ได้เข้าไปส่งเสริมบ้านเขากลางเป็นอย่างมาก ต่อมาในยุคนายประจักษ์  สุวรรณ
ภักดี ซึ่งเป็นช่วงของการเป็นผู้ว่าราชการซีอีโอ ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ซ่ึงพระองคไ์ด้รับสั่งให้ดูแลเรื่องนาข้าว อีกทั้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้รับสั่งถึง
ความอร่อยของข้าวสังข์หยดท าให้สร้างชื่อเสียงให้แก่ข้าวสังข์หยดและจังหวัดพัทลุงได้ส่งเสริม
ให้กลายมาเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด 

- นอกจากนั้นจังหวัดได้ให้การสนับสนุนชุมชนบ้านเขากลางในการตั้งโรงสี โรงอบข้าว ตลอดจน
เครื่องมือส าหรับจัดการเก่ียวกับเรื่องข้าว เนื่องจากบ้านเขากลางเป็นกลุ่มหลักในการผลิตข้าว
สังข์หยดซึ่งจังหวัดได้จดทะเบียนเป็นข้าว GI หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง เพ่ือ
ยกระดับมูลค่าให้ข้าวสังข์หยด ขณะเดียวกันจะท าให้ชาวนา มีรายได้เพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยไม่
จ าเป็นต้องรอราคาประกัน  

- ความโดดเด่นของกลุ่มวิสาหกิจบ้านเขากลางคือ 1) ผู้น ามีความจริงใจและมีความชัดเจนใน
การท างาน และ 2) กลไกกลุ่มและทีมงานมีความเข้มแข็งและเอาจริงเอาจังในการท างาน แต่
สิ่งที่น่ากังวลของกลุ่มนี้คือขาดคนรุ่นใหม่ที่จะมาสานงานต่อ 

- พัฒนาชุมชนมีหลักสูตรอบรมพัฒนาแกนน าของกลุ่มในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ โดย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางได้คัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ OTOP Academy  

- ในมุมมองของพัฒนาการจังหวัดนั้นจุดที่ท าให้กลุ่มพัฒนาได้คือ 1) ความตั้งใจของกลุ่มที่
อยากจะท าสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น 2) ผู้น ากลุ่ม และ 3) กรรมการ 

- จุดอ่อนของวิสาหกิจบ้านเขากลางคือจ านวนคนที่มาเป็นกรรมการซึ่งมีจ านวนน้อยและเป็น
กรรมการอยู่เกือบทุกกองทุนเนื่องจากจ านวนคนในหมู่บ้านมีจ านวนน้อย 
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ภาคผนวก ญ.  บันทึกประเด็นส าคัญจากการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ าเกี ยน จ.น่าน วันที่ 
21-22 สิงหาคม 2560 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ 
1. คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย รรมศาสตร์  จ านวน 5 ท่าน 

- ผศ.ดร.อรพรรณ  คงมาลัย 
- นายเชิดชอ เชื้อสมบูรณ์ 
- ดร.อัญณิฐา  ดิษฐานนท์ 
- นางสาววิจิตรา มหาวรากร 
- นายพลช  มีสัตย์ 

2. วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต าบลน้ าเกี ยน จ านวน 1 ท่าน 
- นางสาวศิรินันท์ สารมณฐี ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต าบลน้ าเกี๋ยน 

3. ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน จ านวน 1 ท่าน 
- นางสาวรัตติยา  ศรีสุข นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

4. ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน จ านวน 1 ท่าน 
- นางอุมาพร  ดีพรมกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

5. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จ านวน 1 ท่าน 
- นายยุทธศาสตร์  แผลงศาสตรา ผู้ประสานงาน BEDO ประจ าวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต าบลน้ า

เกี๋ยน 
 

ประเด็นส าคัญท่ี ด้จากการสัมภาษณ์ 

1. การสัมภาษณ์วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต าบลน้ าเกี ยน นางสาวศิรินันท์ สารมณฐี ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชน
ชีววิถี ต าบลน้ าเกี๋ยน 
1.1 จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม 

- ในช่วงปี พ.ศ.2525 ที่รัฐบาลให้สัมปทานป่าไม้ ชาวบ้านยึดอาชีพแรงงานเรื่อยไม้เป็นส่วนใหญ่  
ตัดไม้ในป่าขุนน้ าเกี๋ยนขายให้กับนายทุน หาของป่า ล่าสัตว์ป่า และบุกรุกพ้ืนที่ป่าเป็นที่ท ากิน
มาโดยตลอด กระท่ังป่าขุนน้ าเกี๋ยนมอด ล าน้ าเกี๋ยนแห้งขอด ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ ากินน้ า
ใช้ และเกิดเป็นวิกฤตภัยแล้งในที่สุด 

- ในปี พ.ศ.2532 น้ าเกี๋ยนแยกออกจากต.น้ าแก่น มาตั้งเป็นต.น้ าเกี๋ยนและแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 5 หมู่บ้าน สถานการณ์ในขณะนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ท าการเกษตรไม่ได้ผล เนื่องจาก
วิกฤติภัยแล้ง ยังผลให้เกิดปัญหาหนี้สิน  หลายคนแก้ปัญหาด้วยการขายที่ดินท ากินให้กับ
นายทุนในราคาถูก บางคนก็จ านอง หรือกู้เงินจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น นอกจากนี้แล้ว
ชาวบ้านส่วนใหญ่โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัว ก็ยังติดการพนัน จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผล
ให้หนี้สินพอกพูนสูงยิ่งขึ้น มีการเล่นการพนันเกือบทุกรูปแบบ เช่น ไพ่ ไฮโลว์ ปั่นแปะ ชนไก่ 
ชนวัว ชนกว่าง กลุ่มผู้เล่นนั้น มีตั้งแต่ข้าราชการ พ่อบ้าน แม่บ้าน จนกระทั่งเยาวชน ยิ่งมีงาน
ศพในหมู่บ้าน ก็ยิ่งมีการเล่นไพ่ ไฮโลว์ ในงานศพ โดยอ้างว่าเป็นเพ่ือนเจ้าภาพ และที่หนักข้อ
ขึ้น ระยะหลังๆ เริ่มมีการใช้ยาบ้าเพ่ือให้นั่งเล่นการพนันได้ทั้งคืนโดยไม่ง่วง และใช้ยาบ้าใน
การท างานหามรุ่งหามค่ า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย 
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- ช่วงปีพ.ศ.2532-2534 เป็นช่วงที่ปัญหาต่างๆทวีความรุนแรงมากขึ้น สังคมและศีลธรรมเสื่อม
ถอยลง ปัญหาสังคมและอาชญากรรมก็เกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ เช่นปัญหาการลัก
ขโมย  แอบดูผู้หญิงอาบน้ า ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  น้ าเกี๋ยนกลาย
เป็นชุมชนดงนักเลง ดงมือปืน และถูกปกคลุมด้วยกลุ่มอิทธิพลมืด สภาพสังคมในขณะนั้น 
ชาวบ้านมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ไม่คิดจะแก้ไขปัญหาของส่วนรวมร่วมกัน การให้ความ
ร่วมมือกับทางราชการหรือส่วนรวมก็มีน้อยเต็มที 

- ปัญหาต่างๆ กระทบกันเป็นลูกโซ่ การตัดไม้ท าลายป่า ความแห้งแล้ง หนี้สิน ติดการพนัน ติด
ยาเสพติด อาชญากรรม ศีลธรรมเสื่อมถอย ชาวบ้านอพยพไปขายแรงงานต่างจังหวัด เด็กๆ 
ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ท าให้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกไล่ออกจากโรงเรียน และปัญหา
ด้านสุขภาพ ทุกอย่างสัมพันธ์กันหมด  น้ าเกี๋ยนจึงตกอยู่ในสภาวะชุมชนล่มสลาย 

- จนกระท่ังปี พ.ศ. 2534 เหล่าผู้กล้าทั้งหลายลุกขึ้นมาจัดการชุมชน พลิกฟ้ืนวิถีผู้คน วิถีชุมชน
กันอย่างจริงจัง เกิดการรวมพลังอย่างเด็ดเดี่ยวของ บ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย 
(ต่อมาเรียกว่ากระบวนการ บวรส.) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ฝ่ายท้องถิ่น ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ต าบล เจ้า
อาวาส จ านวน 42 คน เป็นแกนน าในการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชนซึ่งต่อมาเรียกถูก
เรียกว่า 42 ขุนศึก โดยร่วมกันก าหนดมาตรการชุมชน ออกมาตรการเพ่ือการอยู่ร่วมกันใหม่ 
ตามแนวคิด “กินอ่ิม นอนอุ่น ฝันดี” 

- ในระยะต่อมาช่วงปี พ.ศ.2537-2541 จากการที่ปัญหาบางด้านของชุมชนเริ่มคลี่คลายลง เช่น 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น มีแนวร่วมพัฒนามากขึ้นโดยเปรียบเทียบ แต่ก็
ยังมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอยู่บ้าง จึงได้มีการจัดตั้ง “องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต าบลน้ าเกี๋ยน” ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับต าบล ที่ท าหน้าที่ทั้งวางแผน ติดตาม 
และประสานงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติการให้กับชุมชน ทั้งนี้โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์
รวม โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง และยังคงเน้นการมีส่วนร่วมแบบ บวรส. โดยมีภาคีอ่ืน ๆ เข้า
มาร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งผลการด าเนินงานในช่วงนี้ ท าให้สามารถด าเนิน
โครงการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร แบบที่คนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เช่น ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมให้ทุนการศึกษา พ่ีที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยไปแล้ว 
กลับมาติวหนังสือน้องให้มีความรู้และสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป และการจัดตั้งกลุ่ม
เสี่ยว (คือ คนที่เกิด พ.ศ. เดียวกัน) เพ่ือพัฒนากลุ่มตนและชุมชน เป็นต้น 

1.2 จุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีต าบลน้ าเกี ยน 
- หลังจากรวมตัวกันแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชนได้แล้วนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2548-2549 พัฒนา

ชุมชนเข้ามาท าแผนชุมชนจึงรู้ว่าแต่ละครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในบ้านสูงมากชาวบ้านจึงร่วมกัน
หาวิธีลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยพัฒนากรเข้ามาสอนการท าสบู่ ยาสระผม น้ ายาล้างจาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ต้องการลดการใช้สารเคมีในครัวเรือน และ
เพ่ือน าสมุนไพรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ต่อมาเมื่อรวมตัวกันท าสบู่ ยาสระผม น้ ายาล้างจานใช้เองในครัวเรือนแล้วชาวบ้านก็เกิด
แนวคิดท่ีจะท าเพ่ือขายจึงเกิดการรวมกลุ่มขึ้นมาโดยมีสมาชิกเริ่มแรกจ านวน 79 คน มีทุนเริ่ม
ต้นทุน 59,900 บาท และในปี 2550 ได้สร้างอาคารเพ่ือท าการผลิตสินค้า ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 
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2560 มีสมาชิก 680 คน คิดเป็นประมาณ 250 ครัวเรือน สินทรัพย์ 3.5 ล้านบาท โดยสมาชิก
สามารถถือหุ้นได้หุ้นละ 100 บาท มีปันผลและเฉลี่ยคืนปลายปี  

- กลุ่มจะเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมคือการให้ปลูกสมุนไพร และกระตุ้นให้สมาชิกซื้อของกับกลุ่ม
โดยสมาชิกสามารถซื้อของในราคาถูกกว่าขายคนทั่วไปครึ่งราคา  

- โครงสร้างการบริหารวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 21 คน 
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน ผู้จัดการ ผู้ช่วยจัดการ เหรัญญิก เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและ
บรรจุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการบริหารที่มาจากตัวแทนผู้น าชุมชนและผู้น ากลุ่มต่างๆ จ านวน 
19 คน และมีสมาชิกปลูกสมุนไพรจ านวน 210 คน  

- ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจัดจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ ชีวาและชีวาน่า และจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ Top supermarket 7-11 และมีตัวแทนจ าหน่ายทั้งในจังหวัดน่านและ
ต่างจังหวัด นอกจากผลิตภายใต้แบรนด์ของตัวเองแล้ว กลุ่มยังเป็น OEM รับผลิตให้กับสินค้า
แบรนด์อื่นๆ ด้วย 

- นอกจากนั้นในชุมชนยังมสีหกรณ์ร้านค้าของหมู่บ้าน ก าไรปีละ 500,000 บาท คนส่วนใหญ่ใน
หมู่บ้านจะมาซื้อของจากสหกรณ์ร้านค้าไม่ไปซื้อจากร้านข้างนอก  

- เป้าหมายต่อไปของกลุ่มคือ ต้องการขยายให้สมาชิกปลูกสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นและจะขยายจาก
การขายเครื่องส าอางเป็นสารสกัดจากสมุนไพรร่วมด้วย  

- กลุ่มได้รับค าแนะน ากระทรวงพาณิชย์ให้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดเพ่ือที่จะสามารถส่งออก
สินค้าไปยังต่างประเทศได้  

1.3 การท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
- วิสาหกิจชุมชนชีววิถีได้รับการสนับสุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นจ านวนมากเนื่องจากกลุ่มมี

ลักษณะที่เปิดรับและอยากจะพัฒนากลุ่มให้ดีขึ้น โดยหน่วยงานแรกที่เข้ามาช่วยเหลือคือ ธกส 
เข้าไปสอนท าน้ ายาอเนกประสงค์ จากนั้นพัฒนาชุมชนซึ่งเข้ามาร่วมท าแผนชุมชนและสอน
การท าอาชีพเสริมและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การท าสบู่ ยาสระผม จนเป็นที่มาของการจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีในปัจจุบัน นอกจากนั้นพัฒนาชุมชนยังเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องของสินค้าโอทอปและเข้ามาช่วยพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านโอทอปท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน 

- ส านักงานเกษตรจังหวัดเข้ามาช่วยเรื่องการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนและเป็นเหมือนพ่ี
เลี้ยงให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการกลุ่มและการหาตลาด  

- ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้ามาช่วยในเรื่องการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์โดยเป็นหน่วยงานที่ช่วยประสานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือน า
องค์ความรู้ที่กลุ่มต้องการมาช่วยพัฒนาในเรื่องต่างๆ  

- กระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยในเรื่องการขยายตลาดและแนะน าให้กลุ่มไปจดทะเบียนเป็น
บริษัทจ ากัดเพ่ือที่จะได้สามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้  และได้ตกลงร่วมกับ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) เพ่ือจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มให้กับ สกต.  

- ในส่วนของภาคเอกชนนั้น สมาคมผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดน่านได้ให้น าโรงแรมต่างๆ 
ใสนจังหวัดน่านน าสินค้าของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีไปใช้ในโรงแรม 
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2. การสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุน นางสาวรัตติยา  ศรีสุข นักพัฒนาชุมชนช านาญ
การ นางอุมาพร  ดีพรมกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ และนายยุทธศาสตร์  แผลง
ศาสตรา ผู้ประสานงาน BEDO ประจ าวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต าบลน้ าเกี๋ยน 

- ภารกิจหลักของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO คือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง  

- BEDO จะหาข้อมูลกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทยเพ่ือจะเข้าไปสนับสุนนโดยกลุ่มที่จะเข้ามา
สนับสุนนนั้นต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนเท่านั้นและมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่ม จ านวน 3 เกณฑ์ 
ได้แก่ 1) มีการใช้วัตถุดิบในชุมชน 2) การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 3) มีการน ารายได้
ส่วนหนึ่งกลับมาพัฒนาชุมชน  

- BEDO สนับสนุนกลุ่มต่างๆ มาแล้วกว่า 25 กลุ่ม แต่ในปัจจุบันเหลือแค่  7 กลุ่ม เนื่องจากบาง
กลุ่มไม่ได้ด าเนินงานต่อเนื่องหรือเลิกด าเนินงานไป ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี BEDO 
เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องต่างๆ โดยติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีงานวิจัย
และองค์ความรู้ที่กลุ่มต้องการเพ่ือให้เข้ามาช่วยยกระดับในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

- ในส่วนของเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนจุดเริ่มต้นในการเข้ามาช่วยเหลือกลุ่ม คือ การส่งสริม
กิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และชวนคนในชุมชนคิดว่าจะขยายผลต่ออย่างไร ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับความสมัครใจของแต่ละชุมชนว่าชุมชนไหนอยากจะท าอะไรและจะท าหรือไม่ นอกจากนั้น
ได้สนับสุนนในเรื่องของการพากลุ่มไปศึกษาดูงานและประสานงานกับทางกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือเข้ามาดูแลเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์   

- ในส่วนของส านักงานเกษตรจังหวัดนั้นจะท างานใกล้เคียงกับพัฒนาชุมชนแต่เน้นในเรื่องการ
ดูแลวิสาหกิจชุมชนเป็นหลัก ให้ค าแนะน าและค าปรึกษากับกลุ่มในทุกเรื่อง รวมถึงการพาไป
ศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ช่วยหาตลาดและช่องทางการขาย  

- ในความคิดเห็นของส านักงานเกษตรจังหวัดนั้นมองว่าในปัจจุบันกลุ่มยังไม่ยั่งยืน เป้าหมาย
ของกลุ่มจริงๆ ยังไม่ชัดเจน ซึ่งข้อควรระวังของกลุ่มคือการบริหารจัดการเนื่องจากปัจจุบัน
กลุ่มได้ไปจดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทเพราะมีความเข้าใจว่าถ้าจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วจะ
สามารถขยายการขายได้มากชึ้น มีการเติบโตมากขึ้นและสามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นปัญหาส าหรับกลุ่มในอนาคต 

- จ านวนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดน่านมีมากกว่า 1,600 กลุ่ม แต่ที่เข้มแข็งจริงๆ มีไม่ถึง  20 
กลุ่ม   

- การที่จะให้กลุ่มเข้มแข็งและด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภพนั้นควรจะต้องมีหน่วยงาน
ที่อยู่ภายในพ้ืนที่เป็นพ่ีเลี้ยงตลอดตั้งแต่เริ่มตั้งกลุ่มและมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วม
สนับสุนนและยกระดับและเป็นการสร้างสมดุลให้เกิดข้ึนเนื่องจากจะได้มุมมองและองค์ความรู้
ใหม่ๆ จากภายนอกเข้ามาเสริมท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง  
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