การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนฐานเกษตรในตลาดกระแสหลักสูค วามยั่งยืน
อารี วิบูลยพงศ 123 และทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต 234
บทคัดยอ
กลุมวิสาหกิจชุมชนดําเนินกิจการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสรางคุณคาใหแกสินคาเกษตร และเปนแหลง
รายไดเสริมใหแกครัวเรือนชนบท ที่ผานมาแมในภาพรวมจะพบวามีกลุมฯ ชุมชนเพิ่มมากขึ้น และดูเหมือนจะเปนภาค
สวนที่ประสบความสําเร็จ แตกลุมเหลานี้ยังมีปญหาในการปรับตัว และบริหารกิจการในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วอยูมาก ความเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนนั้นตองมีคุณสมบัติพิเศษในการบริหารธุรกิจ จึงจะสามารถ
ดําเนินงานใหเกิดความยั่งยืนได บทความนี้เขียนขึ้นจากประสบการณและผลงานวิจัยหลายชิ้นของผูเขียนซึ่งสะสม
มากกวา 10 ป โดยนําเสนอสถานะความเขมแข็งของกลุมในฐานะเปนวิสาหกิจชุมชมที่ควรมีคุณสมบัติ 7 ประการ
และผลประเมินความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7 ประการ อันจะนํากลุม
ไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมทั้งเสนอกรณีตัวอยาง การปรับตัวเชิงธุรกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ
ตลอดจนกลยุทธเพื่อเสริมความสามารถในการปรับตัวและการสะสมทุนทางกายภาพทุนทางสังคม ทุนมนุษย และทุน
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม ตามลําดับ

บทนํา
การดําเนินกิจกรรมธุรกิจของครัวเรือนชนบท เปนรายไดเสริมจากภาคเกษตร และเปนแหลง
การจางงานนอกฤดูเพาะปลูกซึ่ง นอกจากจะสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิตสวนเกินจากเรือกสวนไรนา
จากที่เคยสูญเปลาใหกลับมีมูลคาแลวยังเปนแหลงยึดรั้งการอพยพเขาสูเมืองของแรงงานครอบครัวให
อยูกับบานไดบางสวน การอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัวชวยลดปญหาการลมสลายของครอบครัว
อยางสําคัญดวย นอกจากนี้ยังเปนโอกาสใหเกิดการใชภูมิปญญาพื้นบานในการสรางผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชน และสืบสานในดานศิลปวัฒนธรรม
แมคุณคาของการทํากิจกรรมตอเนื่องจากไรนาจะเปนที่ประจักษ แตพัฒนาการของธุรกิจ
ครัวเรือนหรือกลุม แมบานเกษตรกรหรือกลุมสตรี ก็ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรทั้งๆ ที่มีการสงเสริม
ใหจัดตั้งกลุมตางๆ ในชนบทมาตั้งแตป 2511 จนกระทั่งหลังวิกฤติทางเศรษฐกิจ ป 2540 แรงกดดัน
ทางเศรษฐกิจทําใหเกิดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจลงสูเศรษฐกิจฐานรากอยางเขมขน แตกระนั้นใน
ระยะ 10 ป ที่ผานมาก็พบวา กลุม จํานวนมากไมสามารถยืนหยัดอยูไดในตลาด
บทความชิ้นนีป้ ระสบการณและผลงานวิจัยของผูเขียนในชวงเวลากวา 10 ป เพื่อนําเสนอ
ความเปนมาของธุรกิจชุมชน
ซึ่งในปจจุบันมีสถานะเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนและสถานภาพความ
1

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
3
สถาบันเพื่อการวิจัยและสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
4
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2
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เขมแข็งของกลุมฯ
ในประเด็นซึ่งจะนําไปสูก ารประกอบกิจการดวยความยั่งยืนโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติการเปน “วิสาหกิจชุมชน” และความสามารถของกลุม และตัวอยางการปรับตัวในดานการ
บริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุมฯ ตลอดจนเสนอกลยุทธเพื่อพัฒนากลุมธุรกิจในชุมชนไปสูการเปน
“วิสาหกิจชุมชน” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน
นโยบายของรัฐเพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากผลิตผลเกษตรเริ่มตนดวย งานเคหกิจเกษตร
ตั้งแต พ.ศ.2511 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยมีจุดมุงหมายแรกคือ งานถนอมอาหารเพือ่ สงเสริมให
เกษตรกร และชาวชนบทมีผักสวนครัวไวบริโภค นโยบายไดเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการของการผลิต
การตลาดและสถานภาพของครัวเรือนเกษตร
แมตอมาจะมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให
พึ่งตนเองหรือการพัฒนาในระดับรากหญาในแผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และตอเนื่องมาแผนฯ ฉบับที่ 6
แตแผนพัฒนาไมไดถูกนําไปปฏิบัติอยางเปนระบบ (Rigg, 1991)
ในแผนพัฒนาฉบับที่ 7 ไดมีการสงเสริมธุรกิจขนาดยอมใหมีการแปรรูป และการจัดการธุรกิจ
เต็มรูปแบบ และชวยเหลือธุรกิจในดานอุปกรณและทุนดําเนินงาน (ป 2538) มีการสนับสนุนโครงการ
ระดับธุรกิจขนาดยอมและระดับครัวเรือน (อารี และคณะ, 2539) ในกลุมแมบานเกษตรกรใน 2
โครงการ ภายใตโครงการเพิ่มรายไดนอกภาคเกษตร คือ 1) โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
และชนบท และ 2) โครงการแปรรูปผลผลิตเกษตรเชิงธุรกิจขนาดยอม การดําเนินการในสวนของอาหาร
แปรรูปชุมชนนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกองเคหกิจเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร เปน
ผูรับผิดชอบหลัก ในการสงเสริมการผลิตอาหารแปรรูปสินคาเกษตรที่ดําเนินการโดยกลุม1
ภายหลังวิกฤติทางการเงินในป 2540 ภาครัฐแกปญหาเศรษฐกิจโดยการปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจขนานใหญจากการพึ่งพิงธุรกิจขนาดใหญ เปนการสรางฐานเศรษฐกิจดวยธุรกิจขนาดกลาง/
ขนาดยอม สําหรับธุรกิจในภาคชนบทซึ่งถือเสมือนรากฝอยหาเลี้ยงลําตนไมใหญนนั้ ไดรับการใสใจเปน
พิเศษ เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได ชุมชนมีการตื่นตัวขานรับนโยบายและโปรแกรมตางๆ ทั้งดวยตนเอง
และโดยการผลักดันของหนวยงานของภาครัฐ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบโครงสรางของธุรกิจ
โดยรวมตัวเปนกลุมในชื่อตางๆ ในจํานวนมากขึน้ และการพัฒนารูปแบบกลุมจนกระทั่งกลายเปนกลุม
1

ในปลายแผนพัฒนาฉบับที่ 7 ตอ ฉบับที่ 8 นอกเหนือจากรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการเกษตรแลว
โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ/สังคม ชนบทยังมีอีกมาก ซึ่งมีสวนรับผิดชอบในรูปของโครงการแกปญหา
เฉพาะหนา และโครงการพัฒนาระยะปานกลางตางๆ จํานวนมาก อาทิ เชน โครงการองคกรหมูบานพัฒนาและ
ปองกันตนเอง (อฟป.) มีหนวยงานตางๆ คือ (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โครงการงานพัฒนา
เศรษฐกิจชนบท (ในสวนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพหัตถกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีกรรมการพัฒนา
ชุมชนเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนกลุมอาชีพ ใหมีการจดทะเบียนเปนกลุมและสนับสนุนกลุมอาชีพที่จัดตั้งขึ้น
แลวใหไดรับการสนับสนุนเพื่อดําเนินการใหตอเนื่อง

เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน
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วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลดังเชนขณะนี้ ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับใหม (2540) ซึ่งเรียกรองให
ประชาชนมีสวนรวมมากขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การบริหารจัดการ และในการสรางงาน
สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดสรรและพัฒนาทรัพยากรและดูแลจัดการสิ่งแวดลอม
และ
เรียกรองภาคสาธารณะใหบริการวิชาการฝกอบรมแกชุมชนตามทีไ่ ดรับการเรียกรอง และเปนยุคแรกที่
การพัฒนาอุตสาหกรรมเขาถึงระดับครอบครัว และชุมชน โดยภาครัฐออกแบบมาตรการใหเกิดการ
เชื่อมโยงระหวางชุมชนเมืองและชนบท ทั้งนี้เพื่อเสริมใหโครงการพัฒนาตางๆ สามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวาการเสริมความสามารถในดานการบริหารจัดการเชิงเศรษฐกิจเพิ่ง
ไดรับความสําคัญเพียง 10 ป มานี่เอง
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP เริ่มตนกลางป 2544 (ซึ่งดําเนินรอยตาม One
Village One Product ของ Oita ประเทศญี่ปุนนัน้ ) มีการดําเนินโครงการที่ตั้งอยูบนหลักการ 3 ขอ คือ
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล การพึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค และการเสริมสรางทรัพยากร
มนุษย ทั้งนี้เปนหลักการสรางความเขมแข็งใหตนเองจากภายในเพื่อพัฒนาไปสูความยั่งยืน ซึ่ง
หลักการนี้สอดคลองกับแนวคิดพืน้ ฐานของ “กลุมวิสาหกิจชุมชน” ในประเทศไทย (โครงการนี้เปด
โอกาสทางการตลาดอยางสําคัญใหแกธุรกิจชุมชน)
ที่ผานมาผลิตภัณฑและบริการ OTOP ผลิตขึ้นโดยผูประกอบการหลายประเภททัง้ ที่เปนกลุม
ธุรกิจในชุมชน ซึง่ ไดแก กลุมสตรีสหกรณ กลุมแมบานเกษตรกร กลุมชาวสวน กลุมแปรรูป และกลุมใน
ชื่ออื่นๆ ตลอดจนผูผลิตรายเดียวทั้งในชุมชน ชนบท และที่อยูในเมือง ตัวเลขของจํานวนและมูลคา
ผลิตภัณฑ OTOP ที่เพิ่มขึ้นจาก 215 ลานบาท (2544) เปนกวา 50 พันลาน ถูกนํามาเปนหลักฐาน
ความสําเร็จของ OTOP แตตัวเลขมูลคาเหลานี้เกิดจากการเพิม่ และเปลี่ยนตัวผูผลิต สาเหตุที่กลุม
จํานวนไมนอยตองถอยออกจากตลาด OTOP ก็เนื่องจากไมสามารถพัฒนาตนเองใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของความตองการของผูซื้อ และขาดการพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนฐานแนวคิดของการเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนอีกดวย (เสรี, (online);
สุวิดา (online); Wiboonpongse and Sriboonchitta, 2003)
วิสาหกิจชุมชนหรือกลุมชุมชนอื่นๆ ซึ่งมีผลิตภัณฑคอนขางดี และสามารถทําตลาดของ
ตนเองได มีตลาด OTOP เปนเครื่องมือในการขยายธุรกิจ สวนกลุมซึ่งผลิตภัณฑไมพรอมจําเปนตอง
พัฒนาผลิตภัณฑตอไป และหาตลาดเอง อยางไรก็ตามในชวง 5 ปที่ผานมา การจัดงานออกรานในหัว
เมืองของหนวยราชการตางๆ เปนประโยชนทั้งกลุมที่มีผลิตภัณฑ OTOP และกลุมอื่นๆ ดวย มีคําถาม
วา กลุมที่ไมอยูใน OTOP และกลุมซึ่งเคยอยูจะสามารถดําเนินกิจการของตนตอไปไดอยางไร จึงจะ
ยั่งยืน ในเมื่อกลุมเหลานี้ตองดําเนินธุรกิจแตมีลักษณะองคกรทีม่ าและเปาหมายตางจากธุรกิจเอกชน
ทั่วไป
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ความเปนวิสาหกิจชุมชนกับความยั่งยืน
กลุมในชุมชนซึ่งใชชื่อตางๆ กัน เชน กลุมแมบานเกษตรกร กลุมสตรีสหกรณ กลุมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร หรือกลุมแมบานตามดวยชื่อสินคาที่ทําการผลิต กลุมเหลานี้ยังคงดําเนินการ
อยูในปจจุบันและเริ่มขึ้นทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน ตั้งแตปลายป 2548 คุณสมบัติของกลุม
เหลานี้จะใกลเคียงกับตนแบบชุมชนไมเรียง และสอดคลองกับนิยามหรือเปาหมายของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ตามเจตนารมณในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือไม เปนประเด็นที่ควรไดรับการ
วิเคราะหหาคําตอบ และเสนอแนะแนวทางการสงเสริมใหกลุมตางๆ ดําเนินการไปสูเปาหมายที่
ตองการ
ผูเขียนไดทดลองพัฒนาวิธีชี้วัดเชิงปริมาณ และทดลองสังเคราะหขอมูลกรณีศึกษา1 เพื่อ
นํามาเสนอภาพจําลอง ความเปนวิสาหกิจชุมชนของกลุมตัวอยาง (อารี และคณะ, 2548) การวิเคราะห
ระดับความเปนวิสาหกิจชุมชนนี้ โดยอาศัยลักษณะ 7 ประการ ดังตอไปนี้ (เสรี, 2548) 1) ชุมชนเปน
เจาของและผูดําเนินการหลัก 2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 3) ริเริ่มสรางสรรคเปนนวัตกรรม
โดยชุมชน 4) มีฐานภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับภูมิปญญาสากล และอื่นๆ 5) มีลักษณะบูรณาการ
เชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ แบบเกื้อกูลกัน 6) มีการเรียนรูเปนหัวใจของกระบวนการทั้งหมด 7) มีการ
พึ่งตนเองเปนเปาหมายสําคัญทีส่ ุดของการประกอบการ
ผลการประเมินกลุมอาชีพเกษตรแปรรูป
อาหารและหัตถกรรมของครัวเรือนเกษตรสรุปได ดังนี้
ลักษณะที่ 1: ชุมชนเปนเจาของและเปนผูดาํ เนินการหลัก กลุมตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน
กอตั้งขึ้นและดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ กลุมซึ่งสมาชิกเปนเจาของ หรืออีกลักษณะหนึง่ คือ กลุมที่มี
การบริหารเหมือนธุรกิจเอกชนผูนาํ เปนเสมือนเจาของกิจการกลุมทั้งสองประเภท มีทั้งที่เกิดเองจาก
ความตองการของตนเองและเปนกลุมจัดตั้ง
การเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนนั้น ชุมชนตองมีสวนในการเปนเจาของ ดังจะพิจารณาไดจาก
การที่กลุมเปนองคกรที่มีกฎกติกา และระเบียบใหสมาชิกตองปฏิบัติตาม การมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการทําหนาที่ตางๆ และสมาชิกมีสวนรวมในการบริหารจัดการทั้งในฐานะกรรมการและใน
การแสดงความคิดเห็น
ปรากฏวากวาครึง่ หนึ่ง (รอยละ 55-68) ของกลุมตัวอยางมีคุณสมบัตเิ หลานี้ แตเปนที่สังเกต
วากลุมซึ่งถูกจัดใหเปนกลุมชุมชนนั้นมีสัดสวนของตัวอยางสูงกวากลุมกึ่งชุมชน (กลุมกึ่งชุมชนอาจ
เปนกลุมซึ่งจัดตั้งตามคําแนะนําของหนวยงาน และมีการบริหารจัดการคลายธุรกิจเอกชน)

1

61 กรณีศึกษา ประกอบดวยกลุมชุมชนซึ่งทําการผลิตผาทอ งานหัตถกรรมอื่นๆ อาหารแปรรูปพื้นบาน เครื่องดื่ม
สมุนไพร เครื่องสําอาง และสินคาเกษตร กลุมถูกจัดออกเปน 2 ประเภทคือ กลุมชุมชน และกลุมกึ่งชุมชน โดยแบง
ตามวิธีจัดตั้งกลุม และระดับการถือหุน และวิธีบริหารจัดการโดยชุมชน หรือคลายคลึงกับการจัดการแบบเอกชน

เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน
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ปกติผูนําของกิจการรายเดี่ยวหรือแมแตกลุมกึ่งชุมชนนั้น ถือวาเปนเจาของกิจการแมกลุมกึ่ง
ชุมชนจะมีโครงสรางองคกรเปนทางการก็ตาม แตในงานวิจัยที่ผา นมา ทรงศักดิ์ และคณะ (2543;
2547) พบวา ประธานกลุมมักเปนเจาของกิจการซึ่งไมมีการระดมหุน การที่สมาชิกซึ่งมีสวนในการถือ
หุน และหุน สวนใหญไมอยูในมือของประธาน ยอมบงบอกถึงความเปนเจาของโดยสมาชิกหรือคนของ
ชุมชน การกําหนดเพดานหุนของกลุมชุมชนจึงมีสัดสวนตัวอยางที่สูงกวา กลุมกึ่งชุมชน ซึ่งกลุมกึ่ง
ชุมชนเพียงหนึ่งในสี่เทานั้นที่มีการกําหนดเพดานหุนไว เพื่อใหเกิดความเสมอภาคมากขึ้นในการเปน
เจาของกลุม
เชนเดียวกับการมีสวัสดิการใหแกสมาชิกซึ่งเปนการสะสมทุนทางสังคมทางหนึง่
นอกจากนี้ การที่กลุมไมมีการเรียกหุน และกระจายหุนจะมีผลตอการสะสมทุนทางกายภาพเพื่อลงทุน
และเติบโตในระยะยาวโดยพึ่งตนเองกอนพึง่ พาภายนอก
การเปนผูดําเนินการหลัก สะทอนจากการใหคนในชุมชนรวมในการผลิตมากกวาครึ่งหนึ่ง
ของการใชแรงงานทั้งหมด ซึง่ ปรากฏวาทั้งกลุม ธุรกิจในชุมชนเหลานี้ทุกกลุมมีการใชแรงงานชุมชน
มากกวาครึ่งขึน้ ไป และแรงงานสวนใหญเปนสมาชิกของกลุมเอง
ลักษณะที่ 2: ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ตามปกติไมวากลุมจะถูกจัดเปน
ประเภทใดก็ตาม ประธานของกลุมจะมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะการ
ผลิตและการตลาด ในกระบวนการผลิตซึ่งมีการใชแรงงานจากชุมชน และการใชวัตถุดิบในชุมชน ทั้ง
จากการจัดซื้อและจัดหาจากที่สาธารณะ (เชน สมุนไพร หนอไม ไผ และเปลือกไม เพื่อยอมสีผา หรือ
ผักหญาเพื่อเลี้ยงหมูปา) และสําหรับการใชแรงงานของชุมชนนั้นนอกจากจะสะทอนความเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชนแลวยังแสดงถึงการมีสวนรวมในกระบวนการผลิตอีกดวย
ลักษณะที่ 3: ความคิดริเริม่ สรางสรรคเปนนวัตกรรมโดยชุมชน ในภาพรวมพบวา กลุม
ชุมชนมีสัดสวนของตัวอยางที่มีการคิดริเริ่มสิ่งใหมนอยกวากลุมกึ่งชุมชน และเมื่อมีการพัฒนาดาน
นวัตกรรมบางซึ่งจะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง เชนการดัดแปลงหรือประดิษฐเครื่องมืออุปกรณ แตสําหรับการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑนั้น เกิดขึ้นไดบอยกวา อันเปนผลสืบเนื่องจากระดับความยากงายของการ
สรางสรรคนั่นเอง
โดยทัว่ ไปจะเห็นการเอาอยางและลอกเลียนแบบเกิดขึ้นมากกวาการพบเห็น
ผลิตภัณฑใหมๆ และนี่เปนสาเหตุสําคัญที่กลุมฯ ไมประสพความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
ลักษณะที่ 4: มีฐานภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานภูมิปญญาสากล ภูมิปญญาทองถิ่นใน
ประเทศเคลื่อนยายคอนขางสูง โดยเกิดจากการยายถิ่นของคน และจากการถายทอดดวยการฝกอบรม
การดูงาน การไปรวมในงานออกรานแสดงสินคา และจากการพบเห็นผานสื่อ ดัชนีในหัวขอนี้ไดจากผล
ขั้นสุดทาย คือการนําภูมิปญญาเหลานั้นมาใชเพือ่ สะทอนใหเห็นวาฐานภูมิปญญามีอยู และนํามาใช
อยางไร และมีการอนุรักษ และสืบทอดกันตอไปอยางไร ดัชนีการใชภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาตอยอด
และภูมิปญ
 ญาจากตางถิ่นชี้ใหเห็นวา ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการพัฒนาและใชโดยกลุมกึ่งชุมชนมาก
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ที่สุด ซึ่งมากกวาการใชภูมิปญญาจากตางถิ่นทัง้ ที่พัฒนาตอยอดและไมไดพัฒนาตอยอด สวนกลุม
ชุมชนนั้นมีการพัฒนาจากภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาที่นาํ มาจากตางถิ่นใกลเคียงกัน
การใชภูมิปญญาทองถิ่นโดยตรง โดยไมมีการพัฒนาเพิ่มเติมมีมากกวารอยละ 75 ของการ
ผลิต (นั่นคือ ใชภูมิปญญาเติมในการผลิตสินคาหนึ่งๆ เชน การผลิตอาหารนั้นลอกแบบตํารับเดิมเกือบ
ทั้งหมดหรือลายทอผาเหมือนของเกาเกือบทุกประการ เปนตน) มีรอยละ 40 และ 62 ของตัวอยางของ
ทั้งสองกลุม ในการสืบทอดภูมิปญ
 ญานัน้ กวาครึง่ หนึ่งของตัวอยางในกลุมกึ่งชุมชนและประมาณหนึ่ง
ในสามของกลุมชุมชนรายงานวามีการอนุรักษคอนขางเขมขน
(โดยภาพรวมของการใชภูมปิ ญญา
ทองถิ่นของสองกลุม พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ)
ลักษณะที่ 5: บูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ แบบเกื้อกูลกัน การบูรณาการกิจกรรม
ของกลุม มีทั้งการบูรณาการภายนอกและภายในของกลุม สําหรับการบูรณาการภายนอก ซึ่งเห็นได
ชัดเจนเปนรูปธรรม ก็คือ การเปนเครือขายระหวางกลุมวิสาหกิจชุมชนกันเองเพือ่ ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน กลุมธุรกิจชุมชนในขณะนี้เชือ่ มโยงกันใน 2 ดานเปนหลัก คือ เครือขายการผลิต และเครือขาย
การตลาด บางกลุมสนใจที่จะเปนเครือขายเฉพาะดานการผลิต และบางเปนเครือขายแลกเปลี่ยน
และนอยกลุมที่รวมเปนเครือขายสําหรับทั้งสอง
สินคาหรือรวมกันในการออกงานแสดงสินคา
วัตถุประสงค สําหรับการบูรณาการภายในองคกรนั้น เนื่องจากกลุมดําเนินกิจการในเชิงธุรกิจ การ
ดําเนินกิจกรรมภายในกลุมจึงมีการเชื่อมโยงบูรณาการทั้งระบบอยูแลวเปนสวนมาก แตไมสมบูรณ
และขาดประสิทธิภาพ สวนที่ขาดมากคือดานการวางแผนทางการเงิน เนื่องจากกลุมมักใหความสําคัญ
ตอการผลิตเปนหลัก แตเมื่อใดที่กลุมมีการพัฒนาความรูดานการผลิตจะมีโอกาสเพิ่ม การบูรณาการ
ในดานการจัดการวัตถุดิบ การใชเทคโนโลยีการผลิต การเก็บรักษา และการตลาดใหเชื่อมโยงกันมาก
ขึ้น
ลักษณะที่ 6: การเรียนรูเ ปนหัวใจของกระบวนการทั้งหมด การเรียนรูเปนหัวใจสําคัญ
ของการอยูไ ดดวยตนเอง และลดการพึ่งพาภายนอก ในปจจุบันกลุมตางๆ รวมถึงผูผลิตรายเดี่ยว ตาง
มุงแสวงหาความชวยเหลือจากผูอนื่
แทนที่จะคนหาศักยภาพของตนเองอยางจริงจัง และอาศัย
ศักยภาพของตนในการพัฒนาไปสูความยั่งยืน
การเรียนรูสวนใหญ คือการเขารับการฝกอบรมซึ่งภาครัฐ และองคกรเอกชนจัดขึ้น ในดาน
การผลิต การตลาด การออกแบบ การเงิน/บัญชี เปนเรื่องๆ ไป (การจัดการบริหารงานองคกรมีบาง
เล็กนอย) สําหรับกลุมซึ่งผลิตภัณฑไดรับคัดสรรเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไดรับการ
ดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ เชนในโครงการสมารทโอทอป แตนอยกลุมที่มีศักยภาพดูดซับความรูจากการ
อบรมชวงสั้นๆ และนําไปใชประโยชนได ที่ผานมาจุดออนที่สุดของวิสาหกิจชุมชนอยูที่การขาดความรู
ดานการตลาดและการเงิน อยางพอเพียง และยืนยันไดวาการเรียนรูอยางตอเนื่องในสองดานนี้มีไมถึง
รอยละ 10 ของกลุมวิสาหกิจชุมชนเทานั้น
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เกือบครึ่งหนึ่งของกลุมทั้งหลายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกดวยกันเอง แตการ
วิจัยตนเองรวมกับบุคคลภายนอก (ผูเชี่ยวชาญ) อยางตอเนื่องมีไมถึงรอยละ 2 เทานั้น ขอแนะนํา
สําหรับนักพัฒนา/วิจัยก็คือจะตองรูใหไดวากลุมขาดความรูใ นมิติใด และการพัฒนากลุมจะตองอาศัย
ความตอเนื่องของการเรียนรู
จึงจะเปนประโยชนตอการลดจุดออนของวิสาหกิจชุมชนไดอยางตรง
เปาหมาย
กลุมกึ่งชุมชนออนกวากลุมชุมชนในดานกระบวนการเรียนรูภายใน โดยเฉพาะการเปดโอกาส
ใหแสดงความคิดเห็นและการกระตุนใหมีความกระตือรืนรนตอการเรียนรู และการพัฒนาทักษะการ
ผลิต สําหรับดัชนีที่ทั้งสองกลุมมีสัดสวนที่ขาดการพัฒนาใกลเคียงกันคือ การเงิน และบัญชี ประมาณ
รอยละ 21 ของตัวอยาง นอกจากนี้กลุมกึ่งชุมชนใหความสนใจตอการเรียนรูดานการตลาด การพัฒนา
บรรจุภัณฑมากกวา
ลักษณะที่ 7: การพึ่งตนเองเปนเปาหมาย กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญ (กวารอยละ 50)
กลุมจัดตั้งขึ้นจากความตองการของชุมชน ทรงศักดิ์ และคณะ (2547) อภิชัย และคณะ (2545) ทีเ่ หลือ
จัดตั้งขึ้นจากการแนะนําหรือริเริ่มของหนวยงานตางๆ ซึง่ ในสวนหลังนี้มักเปนกลุมกึ่งชุมชน การรวมตัว
ของกลุมกึ่งชุมชนจึงมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อรับความชวยเหลือจากหนวยงาน การรวมกลุมเกิดจาก
เห็นประโยชนจาการรวมกลุม และเกิดจากแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ
การพึ่งตนเองมีหลายระดับ กลุมอาจพึ่งตนเองในดานการใชภูมปิ ญญาทองถิ่น และ
ทรัพยากรเทาที่สามารถหาไดดวยตนเองเพือ่ ทําการผลิตภายใตทุนทางการเงินที่มีอยู
และแสวงหา
ตลาดดวยตนเอง โดยไมอาศัยหนวยงานใดๆ ถือเปนการพึง่ ตนเองทั้งหมด เมื่อกลุมกาวตอไปเพื่อ
แสวงหาขอมูลจากหนวยงานในดานเทคนิคการผลิต ขอมูลขาวสารการตลาด และชองทางการตลาด
และเปดรับโอกาสในการเขาถึงตลาด แหลงวัตถุดิบและแหลงทุน นับวาเปนการพึ่งตนเองในระดับที่
กาวหนา สําหรับกลุมที่ประสงคจะขยายกิจการของตนเองตามปกติเมื่อกลุมจดทะเบียนกับหนวยงาน
ใดหนวยงานหนึง่ แลว กลุมมักจะไดรับการสนับสนุนทางการเงิน และหรือเทคโนโลยี และหรือโอกาส
ทางการตลาดดวย การแสวงหาความรูในระลอกที่สองนี้ ถือวาเปนการพึ่งตนเองอันเปนผลจากการ
สนับสนุนในเบื้องตน
ในทางปฏิบัติความหมายของการพึ่งตนเอง ของผูนํากลุม บางคนยังไมชัดเจน โดยผูนํา
จํานวนไมนอย เขาใจวาการที่สามารถแสวงหาทุนหรือเงินกูประเภทไดเปลาเปนความสามารถของผูนํา
และหมายถึงการชวยเหลือตนเอง การพึ่งตนเองที่แทจริงไมควรมีความหมายในลักษณะที่กลุมเสาะ
แสวงหาทุนแบบไดเปลา
หรือการสนับสนุนดานการตลาดแบบไดเปลาโดยกลุมไมมีการจาย
คาตอบแทนหรือรับภาระคาใชจายตามสมควร ประสบการณในชวง 5 ปที่ผานมา พบวา กลุมทั้งหลาย
รวมถึงสหกรณโดยทั่วไปมีทัศนคติในการพึ่งตนเองนอยลงจากความเคยชินที่ไดรับการสนับสนุน
การเงินอยางงายดาย

54 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา กลุมชุมชนทุกกลุมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ
สวนกลุมกึ่งชุมชนเพียงรอยละ 5 ที่ไมไดรับการสนับสนุนเชนนี้ กลุมกึ่งชุมชนจัดตั้งขึ้นตามกระแส และ
เพื่อตอบสนองนโยบายทองถิ่น (รอยละ 17) จะมีบางแตนอยมากที่กลุมชุมชนที่กลุมตองการจัดตั้งขึ้น
เพื่อใหเปนกลุมของตําบล เพื่อเปนเครื่องเชิดชูหนาตาตามนโยบายของทองถิ่น
หากเชื่อวาคุณลักษณะของกลุมวิสาหกิจชุมชน 7 ประการนี้ เปนกระบวนการสรางรากฐาน
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุมฯ สวนใหญยังตองปรับปรุงกลุมฯ เองอีกมากในเกือบทุกดาน (ภาพที่ 1)
อยางไรก็ตาม ตัวอยางในการปฏิบัติที่ดีเลิศมีเพียงพอใหกลุมฯ ไดเรียนรูแลกเปลี่ยนระหวางกันในระดับ
ที่กลุมวิสาหกิจชุมชนจะพัฒนาตนเองตอไป จนกวาจะถึงระดับกาวหนาที่ตองการ โดยดูจากตัวอยาง
ในการปฏิบัติที่ดีเลิศจากภายนอก
ทั้งนี้ยกเวนในสวนของความคิดริเริ่มและการสรางนวัตกรรมซึ่ง
ตองการเติมใหเพียงพอเปนการเฉพาะหนา (ไมเฉพาะกลุมวิสาหกิจชุมชนเทานั้น แตสําหรับคนไทยใน
ภาคสวนและอาชีพอื่นๆ ดวย)
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กลุมชุมชน
กลุมประยุกต

ภาพที่ 1 ลักษณะ 7 ประการตามเกณฑวิสาหกิจชุมชน
หมายเหตุ 1. ชุมชนเปนเจาของและเปนผูดําเนินการผลิต 2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 3. ริเริ่ม
สรางสรรคเปนนวัตกรรมในชุมชน 4. มีฐานภูมิปญญาทองถิ่นฯ 5. มีลักษณะบูรณาการ 6. มีการเรียนรู
เปนหัวใจของกระบวนการทั้งหมด 7. การพึ่งตนเองเปาหมายหลัก
ที่มา: อารี และคณะ, 2548

เมื่อคุณลักษณะ 7 ประการขางตนเปนกระบวนการสรางรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน เรา
อาจพิจารณาวา “ทุน” ที่สะสมไดเปนผลจากกระบวนการขางตนนี้ นักเศรษฐศาสตรเนนทุนทาง
กายภาพ (เงินทุน เครื่องมือ/อุปกรณการผลิต ฯลฯ) และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในขณะที่
นักสังคมศาสตรเนนทุนทางสังคมและทั้งสองสาขาใหความสําคัญตอทรัพยากรมนุษย ดวยเหตุนี้ทุนทั้ง
4 ประเภทจึงปรากฏเปนทุนที่มีคาตอการกําหนดความอยูรอดหรือความยั่งยืนของสังคมหนึ่งๆ (หรือ
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ภาคเศรษฐกิจ) การสะสมทุนทั้งสี่ของกลุมวิสาหกิจชุมชนยังอยูในระดับที่ตองปรับปรุง ซึ่งสอดคลองกับ
การประเมินผลดานการดําเนินงานของกลุมใน 7 ประการขางตน และการดําเนินงานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (อารี และคณะ, 2551) กลาวคือ จากคะแนนเต็ม 5.00 นั้น กลุมวิสาหกิจชุมชนและ
สหกรณการเกษตรประเมินตนเองในดานการสะสมทุนกายภาพดวยคะแนน 1.8 การสะสมทุน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 2.8 ทุนมนุษย 2.9 และทุนทางสังคม 3.9 ขอมูลนี้ชี้วาในสังคมชนบทยังมี
ความเอือ้ เฟอดูแลกันดีอยางนาพอใจ แมจะไมมที ุนทรัพยที่จะแบงปนกันก็ตาม แตการชวยเหลือกัน
สามารถเสริมหนุนสวนที่ขาดโดยเฉพาะทุนทางกายภาพ และใชเปนกลวิธีในการชักชวนใหเกิดการ
สะสมทุนทางทรัพยากรตอไปไดเชนเดียวกับทุนมนุษยหากไดรับการจัดวางกลวิธีใหเหมาะสม (การ
เรียนรู ขามประเภทสินคา และหรือสินคาชนิดเดียวกัน แตตางถิ่น เปนตน)
ความสามารถในการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน
การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจของกลุม (รวมถึงสหกรณ) ไมมีความแตกตางจากธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในมิติของงาน คือ มีการบริหารจัดการองคกร การจัดการวัตถุดิบ การจัดการดาน
แรงงาน (ทรัพยากรมนุษย) การผลิต การตลาด และการเงิน แตสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน (และ
สหกรณ) ในฐานะสมาชิกหนวยหนึ่งของสังคมจึงตระหนักถึงการมีสวนรวมในสังคมชุมชน และให
ความสําคัญตอสวัสดิการชุมชนดวย เชนเดียวกับที่ในปจจุบันธุรกิจเอกชนก็ใหความสําคัญมากขึน้ โดย
เรียกวาความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsibility หรือ CSR) กลุม/สหกรณตัวอยาง
19 แหง ในภาคเหนือ (เปนเกษตรและอาหารแปรรูป 16 แหง) ประเมินตนเองในดานตางๆ ดวยคะแนน
เฉลี่ย 2.1 ถึง 3.4 (จากคะแนนเต็ม 5) (อารี และคณะ, 2551) โดยใหคะแนนความสามารถในการจัดการ
การเงิน (3.1) และองคกร (3.4) ซึ่งคาเฉลี่ยในสองดานนี้อยูในระดับดีเนื่องจากคะแนนที่สูงของสหกรณ
โคนมที่มีระบบงานดีและคณะกรรมการเปนผูมีความสันทัดในดานการบริหาร สวนการจัดการดาน
การตลาด การผลิต การจางงาน และวัตถุดิบ และสวัสดิการชุมชน คะแนนต่ําลงเนื่องจากคะแนนของ
กลุมวิสาหกิจผูผลิตสม ขาว ลําไย อาหารแปรรูป และหัตถกรรม มีคะแนนคอนขางต่ํามากนั่นเอง การ
ประเมินการจัดการในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยคํานึงถึงการไมเอารัดเอาเปรียบตนเอง และผูอื่นดวย (ตัวอยางการประเมินความสามารถ
ของสหกรณและสมาชิกของสหกรณโคนมและกลุม แปรรูปอาหาร (ดังแผนภาพที่ 2 และ 3)
ประสบการณของผูเขียนจากงานวิจัยหลายชิ้น ซึ่งวิเคราะหความสามารถดานการบริหาร
จัดการธุรกิจในแนวทางเดียวกันนีก้ ับวิสาหกิจชุมชน 150 กลุม พบวา กลุมสวนใหญมีจุดแข็งในดาน
การผลิตที่ตนชํานาญ มีแรงงานในทองถิ่นและจายคาจางใหแกสมาชิก/แรงงานในอัตราไมสูง และเปน
ความจริงดังที่รูกันโดยทั่วไปวา
กลุมที่ประสบความสําเร็จเปนกลุมที่มีผูนําที่มีความสามารถสูง
โดยเฉพาะดานการตลาด
และเปนผูเสียสละ
แตกลุมสวนใหญไมมีความเชี่ยวชาญในดานนี้
นอกเหนือจากปจจัยภายในแลว ปจจัยภายนอกเอื้อโอกาสใหแกกลุมเปนสวนใหญ ยกเวน กลุมที่อยู

56 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
หางไกลจะมีอุปสรรคดานการขนสงและการเขาถึงตลาดยาก ภาพที่ 4 แสดงผลการประเมิน SWOT
อยางเปนทางการของตัวอยางวิสาหกิจชุมชน 63 กลุม ซึ่งกลุมเหลานี้ตองการกลยุทธเพื่อการปรับตัวให
อยูในตลาดกระแสหลักที่แตกตางกัน
องคกร

องคก ร

5.00

5.00

4.00
สวัสดิการชุมชน

4.00
สวัสดิก ารชุม ชน

ตลาด

3.00

ตลาด

3.00
2.00

2.00

1.00

1.00

0.00

0.00
จัดหาวัตถุดิบ

จัดหาวัตถุดิบ

การเงิน

การเงิน

จางงาน

จางงาน

การผลิต

การผลิต

สหกรณโคนมการเกษตรไชยปราการ จํากัด

สหกรณโคนมการเกษตรไชยปราการ จํากัด

สหกรณโคนมแมวาง จํากัด

สหกรณโคนมแมวาง จํากัด

สหกรณโคนมบานโฮงสัมพันธ ๑ จํากัด

สหกรณโคนมบานโฮงสัมพันธ ๑ จํากัด

ก. ระดับสหกรณ
ภาพที่ 2 คะแนนการบริหารจัดการธุรกิจโคนม 7 ดาน
ที่มา :อารี และคณะ, 2551

ข. ระดับเกษตรกร

องคกร
5.00
4.00
สวัสดิการชุมชน

ตลาด

3.00
2.00
1.00
0.00

วัตถุดิบ

การเงิน

จางงาน

การผลิต

คะแนนเฉลี่ย

ภาพที่ 3 คะแนนการบริหารจัดการธุรกิจอาหารแปรรูป 7 ดาน ระดับกลุมฯ
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จุดออน (W)
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จุดแข็ง (S)

200
180

WO

โอกาส

160

SO

140
ผลิตภัณฑเกษตร
120

เครื่องดื่ม
เครื่องสําอาง

100

อาหารแปรรูป
หัตถกรรมอื่นๆ

อุปสรรค

80

ผา

60

WT

40

ST

20
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ภาพที่ 4 การกระจายของวิสาหกิจชุมชนตามความเขมแข็งและโอกาส

การบริหารจัดการของกลุมวิสาหกิจชุมชนสูค วามยั่งยืน
กลุมวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ เกือบทั้งหมดดําเนินกิจกรรมการผลิตมิใชเพื่อบริโภคเฉพาะใน
ครอบครัวหรือในกลุมแตเพื่อเปนอาชีพเสริม หรือแมแตเปนอาชีพหลัก จึงไมอาจหลีกเลี่ยงอิทธิพลของ
ตลาดได กลุมจึงตองทันตอการเปลี่ยนแปลงของตลาด นั่นคือรูการเปลี่ยนแปลงของราคาและความ
ตองการของผูซื้อ โดยเฉพาะสําหรับสินคาบริโภคเชน อาหารแปรรูป และงานหัตถกรรม ตลอดจนรูก าร
เคลื่อนไหวในดานปริมาณสินคา (ซัพพลาย) และรูปแบบผลิตภัณฑ สวนสินคาเกษตรขั้นตน เชน ขาว
สม และนม แมรสนิยมผูบริโภคจะไมเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แตมีกระแสความตองการผลิตผลที่ปลอดภัย
และผลิตผลเกษตรอินทรีย สําหรับสินคาเกษตรนั้น การแปรรูปเปนหนทางสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑเกษตรใหเกิดมูลคาเพิ่ม สรางมูลคาใหม และสรางความแตกตางใหกับสินคาโดยอาศัย
ภูมิปญญาและตอยอดดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเนนการใชแรงงานที่มีอยูเพื่อการจางงานใหแก
ทองถิ่น
ปญหาของกลุมในเชิงธุรกิจเปนปญหาดั่งเดิมทีแ่ กไดยาก (ไมมีตลาดรองรับ ราคาต่ํา มีกําไร
นอยหรือขาดทุน ขาดแคลนเงินทุน ขาดเทคโนโลยี) และปญหาที่กลุมสวนใหญไมไดตระหนัก คือ
การบริหาความเสี่ยงดานการผลิต วัตถุดิบ ตลาด และแรงงาน และแมแตความรูล ึกเฉพาะดาน กลุมที่
ประสบความสําเร็จ จึงมักเปนกลุมที่สามารถปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน และ
สามารถบริหารเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงเหลานี้ ตัวอยางกรณีของสหกรณโคนมในภาคเหนือ
ที่พยายามปรับตัวเมื่อไดรับผลกระทบจาก FTA กลุมแปรรูปอาหารพยายามแกปญ
 หาราคาลําไยดวย
การแปรรูปเปนลําไยอบแหง น้ําลําไยผง สหกรณผูผลิตและตลาดลําไย สรางตลาดกลางลําไยใน
ทองถิ่น และใชกลยุทธสรางความสัมพันธการตลาดดวยการจัดทําตลาดคูคา เปนตน

58 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
เพื่อเปนตัวอยางเฉพาะดานของการปรับตัวของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาที่ยกมานี้ แมจะมี
การปรับตัวในเกือบทุกดานพรอมๆ กันไป แตกลุมตางมีประเด็นทีต่ องการพัฒนาเปนพิเศษตางกัน
การบริหารองคกร
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานตนผึ้งเปนกลุมออมทรัพยคอนขางใหญ มีสมาชิกประมาณ 300 คน
และมีกลุมยอยทํากิจกรรมการแปรรูปซึ่งมีสมาชิกทํางานประจํา 10 คน ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
น้ําลําไย ลําไยอบแหงและน้ํานมขาวโพด มูลคาขายตอป 696,265 บาท (ในป 2549) กลุมตนผึ้งฯ มี
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี เขาสูมาตรฐาน GMP กลุมไดเรียนรูดานการผลิต การบริหารจัดการผลิตภัณฑ
บรรจุภัณฑ การเงินและบัญชีอยางเขมขนในชวง 4 ป ที่ผานมา ความกาวหนาในดานตางๆ ทําให
ชุมชนไดรับเลือกเปนหมูบานนํารองในโครงการ SML และกลุมไดรับการจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเปนกลุมแรกของจังหวัดลําพูน ประเด็นหลักที่กลุมตนผึ้งตองการปรับเปลี่ยนตนเอง จนประสบ
ความสําเร็จดังกลาวแลวนี้ คือ การบริหารองคกร และการสรางผูนํา ซึ่งกลุมมุงแกปญหาความเขาใจ
และไววางใจระหวางสมาชิก ระหวางสมาชิกและชุมชนซึ่งเปนปญหานามธรรม
กลุมตนผึ้งฯ ตระหนักดีวา การเปนกลุมออมทรัพยที่ดีตองไดรับความไววางใจในการบริหาร
การเงิน มีความโปรงใส ตรวจสอบได เปนที่ไววางใจของสมาชิกซึ่งครอบคลุมเกือบทุกครัวเรือนใน
ชุมชนหลายหมูบ าน กลุมออมทรัพยประสบความสําเร็จจะสามารถมีสวนรวมในสวัสดิการชุมชนได
มากดวย ในขณะเดียวกันการขยายธุรกิจแปรรูปอาหารตองมีการพัฒนาทั้งดานเทคโนโลยีและพัฒนา
บุคลากรในหนาที่ตางๆ รูบทบาทในฐานผูนํา และผูสนับสนุน
การบริหารวัตถุดิบ ตนทุน และประสิทธิภาพ
สหกรณโคนมทัง้ ประเทศประสบปญหาเดียวกันจากนโยบายการคาเสรี
โดยเฉพาะเมื่อ
ประเทศไทยลงนามขอตกลงทวิภาคีกับประเทศออสเตรเลีย (FTA) สหกรณโคนมแมวางฯ เปนสหกรณ
ขนาดกลางมีสมาชิก 46 ราย ตั้งอยูในเขตอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ระยะทางจึงไมไกลจาก
โรงงานแปรรูปนมของ อคส. ในอําเภอเมืองเชียงใหม นอกจากนี้ยังอยูใกลโรงงานแปรรูปผักผลไม
กระปอง ทําใหสมาชิกสามารถซือ้ อาหารหยาบ (ตนและซังขาวโพด) ไดในราคาถูกและตนทุนคาขนสงที่
ประหยัด ดวยการบริหารจัดการของสหกรณ ใหสมาชิกเปลี่ยนหนาที่รวบรวมและขนอาหารหยาบ
สมาชิกสหกรณแหงนี้เปนผูเลี้ยงขนาดเล็กเปนสวนใหญ แมจะเลี้ยงโคนมเปนอาชีพก็ตาม ในระยะ 2 ป
ที่ผานมาทุกสหกรณเผชิญกับปญหาคาขนสงและคาอาหารสัตวที่เพิ่มขึ้นจนฟารมเล็กขาดทุน มีเพียง
ฟารมขนาดใหญ (เกิน 50 ตัว) ที่มีกําไร หนทางที่ผูเลี้ยงโคนมจะอยูรอดไดในปจจุบันคือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนตอหนวย สหกรณโคนมแมวางเลือกที่จะลดตนทุนอาหารสัตวโดย
การปลูกหญา มันสําปะหลัง ฯลฯ ในพื้นที่ที่พอจะจัดสรรใหเปนแปลงสวนรวมเพื่อการผลิตและสาธิต
และสมาชิกบางคนปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ของตนเอง การลดความเสี่ยง เรื่องตนทุน เปนสิ่งจําเปนและ
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สหกรณแหงนี้ยังไดลดความเสี่ยงในเรื่องแหลงวัตถุดิบดวยโดยไมตั้งใจ (ในขณะนี้บริษัทแปรรูปผักมี
แนวคิดที่จะใชเศษเหลือเปนวัตถุดิบผลิตพลังงานทดแทน)
ในขณะเดียวกันสหกรณโคนมบานโฮงสัมพันธ 1 ซึ่งเปนสหกรณใหมมีขนาดเล็กและมีผล
ประกอบการขาดทุน เลือกที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพดวยการเลือกใชแมโคที่มีผลิตภาพสูง จึงตั้ง
ธนาคารแมโคสาวขึ้นเพือ่ ใหสมาชิกแลกซื้อ สําหรับสหกรณที่มีผลประกอบการดีทสี่ ุดในภาคเหนือ คือ
สหกรณโคนมไชยปราการนั้นอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยกวาสองสหกรณแรก สหกรณนี้เลือกที่จะ
เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของสมาชิก ซึ่งนับเปนความกาวหนาอีกระดับหนึ่ง โดยเนนการทํา
บัญชีฟารมใหไดผล เพื่อสามารถบริหารตนทุน และตัดสินใจวางแผนการผลิตไดดีขึ้น
การบริหารการเงิน
การเงินเปนปญหาหลักอีกประการหนึ่งของกลุม/สหกรณ และสมาชิกแตละคน คําวา “ขาด
เงินทุน” อาจเปนปญหาอันดับที่หนึ่ง หรือสองรองจากปญหาตลาด แตปญหาการเงินบางครั้งมิใช การ
ขาดเงินทุน แตเกิดจากการบริหารการเงินทีผ่ ิดพลาด กลุมผลิตกระเทียมดองที่มีชื่อเสียงของ
เชียงใหมเปนตัวอยางที่เงินทุนจมอยูกับไหกระเทียมจํานวนพันไห และลูกหนี้การคา เมื่อขายเงินเชื่อ
และละเลยติดตามเก็บเงิน แตในขณะเดียวกันกลุมตองจายเงินสดเพื่อซื้อวัตถุดิบในที่สุดกลุมจึงตองกู
เพิ่มและมีภาระในการชําระดอกเบี้ยตามมา
การควบคุมกระแสการเงินเปนสิ่งสําคัญที่กลุมและเกษตรกรตองเรียนรู และมีความชํานาญ
เพื่อหลีกเลี่ยงการกอหนี้ที่ไมจําเปน จนในที่สุดไมสามารถอยูในอาชีพนั้นๆ ได แมวาจะมีการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพดีแลวก็ตาม กลุมขาวอินทรียในอําเภอสันกําแพงเปนตัวอยางที่ดีที่มีการวางแผนการใช
ที่ดินและปลูกผักและพืชอืน่ ๆ รวมกับการปลูกขาว ทําใหสมาชิกแตละรายมีเงินไดเขาคอนขาง
สม่ําเสมอ และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนต่ํามาก
กรณีของฟารมโคนม การปรับขนาดของฝูงใหใหญเพียงพอจะชวยใหวางแผนสัดสวนแมโค
รีดนมไดเหมาะสมและไมเกิดปญหาขาดทุนในบางชวง การมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพียงพอ นอกจาก
จะทําใหใชทรัพยากรในดานบริหารจัดการทั่วไปไดเต็มที่แลว การมีประสิทธิภาพสงผลใหเกิดกําไรเพียง
พอที่จะสะสมทุนหมุนเวียนทุนทางกายภาพ และการพัฒนาดานเทคโนโลยีตอไปไดดวย
การบริหารการตลาด
สหกรณหลายแหงสามารถ
เมื่อการตลาดของสินคาเกษตรไมไดอยูในมือของเกษตรกร
เปลี่ยนใหตลาดเปนของผูข ายได โดยไมอาศัยตลาดในระบบหลัก แตสรางตลาดของตนเองไดสําเร็จ
โดยไมจําเปนตองมีสินคาคุณภาพเปนเลิศเสมอไป แตตองมีคุณภาพที่ตรงกับตลาดที่เลือกแลว เชน
การขายขาวสารของสหกรณการเกษตรสันปาตอง นอกจากนี้สหกรณแหงนี้ยังทําธุรกิจการตลาดดวย
การใหบริการสีขา ว บรรจุหีบหอขาวคุณภาพสูงเปนผลิตภัณฑราคาแพงใหแกบริษัทขามชาติ เปนการ
ปรับตัวทางธุรกิจใหสอดคลองกับศักยภาพของสหกรณ
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เกษตรกร/สหกรณ/กลุม จําเปนตองประเมินความสามารถของตนเองในดานผลิตภัณฑที่ผลิต
และความสามารถในการทําการตลาดอยางสอดคลองกัน
การเริ่มตนจากผลิตภัณฑที่ถนัดและมี
ฐานความรูเปนสิ่งที่ถูกตอง เปนบันไดขึน้ แรกแตการตลาดตองคํานึงถึงความตองการของผูซื้อ (ซึ่ง
เกือบทุกกลุม/สหกรณ ตอบโจทยนี้ไมได) และเปนขั้นตอมาที่สําคัญ ตัวอยางขาวขางตนสหกรณเลือก
ตลาดในทองถิ่นและสรางชือ่ เสียงไดโดยมีตนทุนการตลาดต่ํา กลุมแปรรูปสมุนไพรบานตนผึ้ง เลือก
ตลาดผูซื้อระดับบน สําหรับชาขิงผงมีบรรจุภัณฑสวยงาม แตผลิตภัณฑอื่นๆ ผลิตสําหรับกลุมตลาด
OTOP กลุมแปรรูปมะไฟจีนจังหวัดนาน เลือกตลาดนักทองเที่ยว และปฏิเสธการขายสงใหแกตลาด
เยาวราช กลุมแมบานเกษตรเจดียแมครัวใชมันฝรั่งตกเกรดผลิตเปนมันฝรั่งทอดกรอบแทนที่จะขายให
เปนวัตถุดิบเลี้ยงวัวและขายมันฝรั่งทอดกรอบในหลายลักษณะบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับตลาด ซึ่งมี
ทั้งตลาดโรงเรียนในชุมชน ตลาดสหกรณในมหาวิทยาลัย และมินิมารท
การตลาดลําไยในระยะ 3 ปที่ผานมา เปนปญหาระดับชาติ และตลาดของสมเปนปญหา
ระดับภาค และจะเปนปญหาระดับชาติในไมชา ผูผลิตสวนใหญเปนชาวสวนอิสระไมสังกัดกลุม/
สหกรณหรือเครือขายใด ในสวนที่เปนสมาชิกของกลุม/สหกรณนั้น สวนมากมองปญหาเฉพาะหนา
ตองการใหรัฐแกปญหาดวยการรับซื้อในราคาประกัน โดยไมสนใจสถานการณตลาดทั้งระบบ แต
สหกรณผูผลิตและตลาดกลางการเกษตรดอยเตา จํากัด มีกรรมการและสมาชิกที่มีความรูตลาดเปน
อยางดี และมองตลาดทั้งระบบจึงแกปญหาการตลาดเพื่อความอยูรอดได โดยเริ่มตนจากการวางแผน
ขนาดการผลิตใหเหมาะกับแรงงานครอบครัวในแตละฤดู เพื่อผลิตลําไยหลายรุนตอป เปนการ
หลีกเลี่ยงปญหาราคาต่ําในฤดูพรอมๆ กับการไดราคาดีนอกฤดู สวนในระดับกลุมนั้น สหกรณใชตลาด
กลางเปนทางออกในการสรางอํานาจตอรองใหแกสมาชิก และเพือ่ กาวไปอีกหนึ่งขั้นสหกรณพยายาม
ใชแนวคิดการตลาดสมัยใหม คือการตลาดความสัมพันธ (relationship marketing) ดวยการจัดตลาดคู
คากับบริษัทเอกชน การคิดที่แตกตางไปจากเกษตรกรและกลุมอืน่ ๆ โดยทั่วไปนี้เปนการปรับตัวภายใต
สถานการณและโครงสรางการตลาดที่สหกรณไมสามารถจะเปลี่ยนแปลงได
แตทําใหดีที่สุดใน
สถานการณนั้นๆ
การบริหารครบวงจร
แมกลุม/สหกรณ จะเนนบริหารดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษในบางครั้ง แตการบริหารใหประสบ
ความสําเร็จจะตองบูรณาการทุกมิติ ซึ่งอาจไมเกิดขึ้นไดในกระบวนการบริหารอยางอัตโนมัติ กลุม/
สหกรณ ตองตระหนักรูและเชื่อมโยงใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายของมิติที่เนนหนักนั้น เชน ใน
กรณีของตลาดคูค าลําไย จะเกิดขึ้นไมไดหากปริมาณผลิตผลมีไมเพียงพอ และคุณภาพไมสูงและไม
สม่ําเสมอ การที่จะไดผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอใหเกิดการคาในตลาดกลาง/ตลาดคูคา
ได สหกรณตองบริหารองคกร สรางความรวมมือและวางแผนการผลิตกับสมาชิกและเกษตรกรจํานวน
มากในพื้นที่ และเพื่อจําหนายใหไดกําไร ตนทุนการผลิตจะตองไมสูงเกินไป ในขณะเดียวกัน เกษตรกร
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ควรไดรับราคาทีส่ ูงกวาการขายใหแกลงโดยทั่วไป การจูงใจใหเกษตรกรนําลําไยมาขายในตลาดกลาง
ไดนั้น การชําระเงินตองเร็วแขงกับลงได
ในดานการแปรรูปที่จะขายใหแกตลาดบน ซึ่งตองการคุณภาพสูงเหมาะสมกับราคานั้น การ
จัดการวัตถุดิบ การผลิต จนถึงการรักษาคุณภาพหลังการแปรรูป ทุกขั้นตอนตองมีการควบคุมคุณภาพ
ตลอดกระบวนการซึ่งไมใชงา ยนัก สําหรับสมาชิกของกลุมแมบาน ความพอดี (สมดุล) ระหวางการ
บริหารจัดการในมิตติ างๆ จึงตองสอดคลองกันทัง้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณ ในการบูรณาการระบบ
ยอยเชนตัวอยางการแปรรูป และระบบใหญ เชนตัวอยางตลาดลําไยอยางไดผลตองอาศัยความรูในแต
ละประเด็นรวมไปถึงการบูรณาการระบบธุรกิจ
ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนและสหกรณที่สามารถบริหาร
จัดการธุรกิจจนกระทั่งสงออกไดมไี มนอย แตสวนใหญยังตองการความชวยเหลือในดานวิชาการเพื่อ
ตอยอด การทําแผนธุรกิจ ซึ่งเปนเครื่องมือที่ทาํ ใหตองคิดเปนระบบและเปนบูรณาการ และใชความรู
การบริหารธุรกิจในทุกมิติดังกลาวมาแลวขางตน แตการแนะนําการทําแผนธุรกิจใหแกกลุม/สหกรณ
จําเปนตองปรับใหงายและเหมาะสม
กลยุทธการสรางความยั่งยืนใหแกสหกรณและวิสาหกิจชุมชนเกษตร
เกือบจะไมมีกลุมใดในภาคเหนือตอนบนทีไ่ มเคยผานการฝกอบรมความรู ในความเปนจริง
กลุมมักจะไดรับการอบรม 2-3 ครั้ง/ป เปนอยางนอย หัวขอการจัดทําบัญชี และการผลิตรวมถึง
การตลาดเปนหัวขอยอดนิยม แนวทางเดียวกันนีใ้ ชกับ SME ดวยเชนกัน แตไดผลคอนขางตางกัน
วิธีการเพิ่มความรูที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งสําคัญ เครื่องมือหรือวิธีทแี่ พรหลายในงานชุมชน คือ มีคนเปน
ศูนยกลางการเรียนรูตามความตองการของชุมชน ซึ่งรวมถึงการเรียนรูอยางมีสวนรวม (participatory
action learning) การจัดการความรู (KM) การบมเพาะ (incubation) สําหรับผูเขียนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดวยการใหความรูที่จะพึ่งตนเองไดนั้น ไมใชดวยวิธีการอบรมเปนครั้งคราว แตตอง
เปนกระบวนการที่ใหการศึกษา (อยางเจาะจงสําหรับกลุมวิสาหกิจและเกษตรกร) นั่นหมายถึง ความ
ตอเนื่องลึกซึ้งละเอียดและปฏิบัตไิ ด และคิดตอไดดวยปญญา ผูเขียนเชื่อในวิธีการดึง (pull) ความรูฝง
ลึกจากผูคนในชุมชนและผลัก (push) ความรูเทคโนโลยีจากภายนอกที่เหมาะสม นอกจากทุนมนุษย
แลวขับเคลื่อนกลุม/สหกรณใหเกิดการปรับตัวสูความยั่งยืนตองรวมถึงการสะสมทุนอีก 3 ประการดวย
กลยุทธที่นําเสนอเพื่อสรางเสริมการปรับตัวของกลุมวิสาหกิจชุมชน มีดังตอไปนี้
กลยุทธการพัฒนาคน
• การปลูกฝงคานิยมใหเห็นความสําคัญของปญญา ทั้งนีโ้ ดยเปนสวนหนึ่งของแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และความจําเปนในสภาวะการเปลี่ยนแปลง เนนใชทรัพยากรมนุษยดานปญญา
มากกวาดานแรงงาน
• สรางความเขาใจในความหมาย “ภูมิปญญาทองถิน่ ” การใชประโยชนและขอจํากัด
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• การพัฒนาความรูที่เหมาะสม กลาวคือ ทั้งดึงความรูฝงลึก ของคนในชุมชนผนวกกับการ
ผลักดันความรูที่เหมาะสม
• กระบวนการพัฒนาตองอาศัย การคลุกคลี ทุมเท และระยะเวลาทีน่ านพอ
• ยกยองผูอาวุโสซึง่ มีความรูฝงลึกใหเปนแบบอยาง การสรางคานิยมในดานความรู หรือ
ภูมิปญญา (โดยเฉพาะกลุมหัตถกรรมและอาหารพื้นบาน)
กลยุทธการสะสมทุนทางกายภาพ
• ความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะความหมายของคําวาพอเพียงนั้นตอง
ตั้งอยูบนฐานของความมุงมั่น ความเพียรและดําเนินการอยางมีเปาหมายใหเต็มศักยภาพของตนเอง
• สงเสริมใหมีการเรียกหุนในทุกกลุม เพื่อเปนทุนดําเนินงาน
• สงเสริมการออมเพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับสมาชิกยามขาดแคลน
• สรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเหมาะสมและหลากหลายพอประมาณ เพือ่ ปรับโครงสราง
การผลิตที่เหมาะสมเพื่อสรางรายได และสะสมทุนเปนการพึ่งตนเองกอนแสวงหาจากภายนอก
• การบริหารจัดการกองทุนดวยความรูเชิงบริหารจัดการโดยมีตนทุนต่ํา
• สรางกลวิธจี ูงใจใหเกิดการออมและการรวมทุน
กลยุทธการสะสมทุนทางสังคม
• เสริมความตระหนักรูของผูคนถึงบทบาทที่ตนควรมีตอสังคมของตนใหสูงขึ้น ดวยการลง
แรงกอนลงเงิน เชนดึงระบบแรงงานเปลี่ยนจากอดีตใหกลับมาใชใหม
• การบริจาคทรัพยในการพัฒนาคน
• การมีเพดานหุน เปนสัญลักษณของการกระจายผลประโยชน และสรางความทัดเทียมใน
สังคมมากขึ้น
• ใชหลักเกณฑสหกรณมาประยุกตกับกลุมอาชีพซึ่งยังมิไดเปนนิติบุคคล สรางความเสมอ
ภาค
• การสรางเครือขายเพื่อการผลิตและการตลาด เปนทุนทางสังคมซึง่ สงผลตอความสําเร็จ
ในดานเศรษฐกิจเปนการสรางภูมิคุมกันใหกลุม/สหกรณ
กลยุทธการสะสมทุนทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
• ปลูกจิตสํานึกการรับผิดชอบสวนรวม ยกตัวอยางหายนะ/ความขาดแคลนอันเกิดจากการ
ปฏิบัติไมถูกตอง
• เจาะจงลงลึกในระบบการผลิตหลักตางๆ เชน โคนม หัตถกรรมและชี้ผลกระทบเปน
รูปธรรมของการปฏิบัติ (การเผาซังขาวโพด การทิ้งสียอมผา ฯลฯ)
• จัดทําแนวทางปฏิบัติที่ดี (code of conduct) สําหรับระบบผลิตสําหรับที่ยังไมมีแนวทาง
เชน ในดานเกณฑมี GAP ปศุสัตวใช HAP เปนตน ซึ่งสรางภูมิคุมกันที่ดี
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• ใชปญญาความรูมากกวาแรงงานเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (value added) และการสราง
คุณคา (value creation) ใหกับทรัพยากรซึ่งหายากขึ้นตามลําดับ
• สนับสนุนการบริหารการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อประหยัดการใชน้ํา ที่ดิน และทัพยากร
จากปา
สรุป
ผูเขียนขอสรุปดวยขอความจากลายมือของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมหนึ่ง
ซึ่งมีนัยในเชิง
วิธีการและสาระดานธุรกิจชุมชนที่กลุมชุมชนไดเรียนรูเพื่อปรับตัวในตลาดกระแสหลัก ดังตอไปนี้
เพื่อใหดาํ เนินกิจการในยุคที่ตลาดมีการ
การจัดตั้งกลุมใหมหรือพัฒนากลุมเดิมที่มีอยู
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และทรัพยากรที่รอ ยหรอลงทุนขณะนั้น ตองคํานึงถึงปจจัยหลักหลาย
ประการ ขอแรกเปนเงื่อนไขสําคัญของการจัดตั้งกลุม และที่หนวยงานใดๆ จะเขาไปชวยพัฒนากลุม
นั่นก็คือ ความตั้งใจและความเพียรที่มีเปาหมายชัดเจนของกลุมชุมชนนั้น ขอสอง นักพัฒนาตองรูวา
กลุมนั้นๆ มีอะไรเปนหัวใจ (ก) มีวัตถุดิบในทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น หรืออยางนอยมีวัตถุดิบ
มากพอ ไมตองพึ่งพาจากภายนอก (ข) มีความเชี่ยวชาญในการผลิต หรือมีทุนทางวัฒนธรรม (ค) มีผูรู
และเชี่ยวชาญการตลาด ขอสาม วิเคราะหนา้ํ หนักของทัง้ (ก) และ (ค) และประเมินศักยภาพจุดแข็ง
และจุดออนของกลุมชุมชนนั้น เพื่อวางกลยุทธการและเลือกใชเครื่องมือการเรียนรูและถายทอดความรู
ใหแกกลุมชุมชนอยางมีประสิทธิผลตอไป

ขอคิดเห็นของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานตนผึ้ง
ในโครงการบมเพาะนวัตกรรมการเกษตรภาคเหนือ
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