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นวัตกรรมชมุชนทองถิ่นและการจัดการระดับองคกรในการเชือ่มโยงการผลิตและ
การตลาด: กรณีศกึษาธุรกิจเกษตรชายแดนไทย-ลาว 

 
บุศรา  ลิ้มนิรันดรกุล,1,2 พฤกษ ยิบมันตะสิริ 2 และ ยุภาพร ศิริบัติ 2 

 
บทคัดยอ 

นวัตกรรมทางเกษตรแตเดิมเนนเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป เชน การพัฒนาพันธุพืชใหม วิธีการ
จัดการศัตรูพืช การพัฒนาการใชประโยชน เปนตน แตปจจุบันมิติดานนวัตกรรมทางเกษตรไดคลอบคลุมนวัตกรรม
ทางสังคมและสถาบัน (social and institutional innovations) เชน  การพัฒนาดานองคกรหรือเครือขายระหวาง
ผูผลิต ผูบริโภค การรวมกลุมของเกษตรกร การจัดตั้งสหกรณ เปนตน  นวัตกรรมเหลานี้มีผูที่เกี่ยวของหลายระดับ 
อาศัยพลังขับเคลื่อนทั้งจากภายในและภายนอก และอาศัยองคความรูที่มาจากหลายแหลงเพื่อยกระดับการจัดการ
กับความเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลตอการดําเนินธุรกิจและวิถีชีวิตของเกษตรกร  งานวิจัยนี้ไดใชกรณีศึกษากลุมเกษตรกร
บานฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ที่รวมตัวดําเนินธุรกิจการคาชายแดนไทย-ลาว  

งานวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหโอกาสในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมการคาชายแดน
บานฮวก โดยคําถามหลักของงานวิจัยคือ 1. การปรับเปลี่ยนจากการผลิตทางเกษตรมาเปนการรวมกลุมทําธุรกิจ
เกษตรไดสงผลตอสมาชิกและชุมชนอยางไร? 2. ปจจัยใดที่เกื้อหนุนตอความกาวหนาในดําเนินธุรกิจชุมชน และ 3. 
ในการพัฒนาระบบการจัดการองคกรธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดใหดีขึ้นสมาชิกตองมีสมรรถนะ
ดานใดบาง? 

ผลการศกึษาพบวา ชุมชนชายแดนบานฮวกและเมืองคอบ แขวงไซยะบุรีของสปป.ลาว มีความสัมพันธทาง
วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจกันมานาน ความสัมพันธดังกลาวไดกลายเปนทุนดําเนินธุรกิจชายแดนที่สําคัญ เมื่อ
บานฮวกไดพัฒนาเปนจุดผอนปรนตามนโยบายการจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนระหวางประเทศไทย พมา 
ลาว และกัมพูชา และการผลักดันระบบเกษตรพันธะสัญญาตามกรอบ ACMECS เกษตรกรบานฮวกไดรวมตัวจัดตั้ง
เปนกลุมวิสาหกิจชุมชน “กลุมการคาชายแดนบานฮวก” ซึ่งในระยะแรกเนนธุรกิจขาวโพดและถั่วลิสง โดยมีหลักการ
ดําเนินงานของกลุมคือ การใชกลไกทางสังคมเพื่อประสานประโยชนของสมาชิกที่ดําเนินธุรกิจเกษตรในลาว โดยใช
การทํางานยุธศาสตรกลุมเพื่อลดตนทุนดานการจัดการ และลดความขัดแยงอันเนื่องจากการแขงขันดานราคารับซื้อ
จากลาวระหวางกลุมยอย ในขณะเดียวกันกลุมมีโครงสรางประกอบดวย 9 หนวยยอยที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมี
สมาชิกผูมีประสบการณรับผิดชอบในแตละหนวย มีประธานและรองประธานกลุมเปนผูประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอก การวิเคราะหอยางมีสวนรวมถึงสถานภาพของกลุมการคาชายแดนบานฮวกไดสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาพรวมของระบบการจัดการธุรกิจชายแดนใหกับสมาชิก พรอมทั้งระบุจุดออนของกลุมและประเด็นที่ตองการความ
ชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกในการเสริมสรางสมรรถนะของสมาชิกและการบริหารองคกร ความยั่งยืนของกลุม
ขึ้นอยูกับนวัตกรรมองคกร ที่ใหความสําคัญกับลักษณะการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (interdependence) ระหวางสมาชิก
ภายในกลุมและระหวางกลุมกับผูประกอบการของลาวในหวงโซอุปทาน ความเขาใจดานกลไกการประสานงานและ
ความสัมพันธที่มีลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันเชื่อวาจะชวยใหหนวยงานรัฐไดใหการสนับสนุนที่สอดคลองกับองคกร
ชุมชนที่ตองการพัฒนาธุรกิจการคาชายแดนตามกรอบนโยบายเกษตรพันธะสัญญา 

 
คําสําคัญ :  นวัตกรรมทางสังคม ธุรกิจชุมชน การรวมกลุม เกษตรพันธะสัญญา 
 
 
1 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม 50200 
2  ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม 50200 
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บทนํา 
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะที่ 9 ไทยและกลุมประเทศชายแดนเพื่อนบาน (พมา ลาว และกัมพูชา) ได

ทําขอตกลงเรื่องการจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน เพื่อใหเกิดการจางงานและการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน 
เพื่อเชื่อมโยงการผลิตระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานทั้ง 3 ประเทศ กอใหเกิดการยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
เพื่อนบาน โดยเนนพืชที่ปจจุบันไทยนําเขา ซึ่งจะไมสงผลกระทบตอเกษตรกรภายในประเทศ เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เปนตน 

รัฐบาลไทยไดสนับสนุนภาคเอกชนไทยลงทุนในการพัฒนาเกษตรแบบพันธะสัญญา (contract farming) 
ภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 
Cooperation strategy (ACMECS) ซึ่งหมายถืง การยายฐานการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิดที่จะไมสงผล
กระทบตอเกษตรกรภายในประเทศ ไปยังประเทศเพื่อนบาน เพื่อใชเปนแหลงผลิตวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรของไทย หนวยงานไทยที่มีสวนผลักดันและกํากับความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบดังกลาวประกอบดวย
หลายหนวยงาน เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เกษตรกรและสหกรณการเกษตร สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)  และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ภาคเอกชนรายใหญทางเกษตร ที่ไดเขาไปลงทุนทําเกษตรแบบมีพันธะสัญญา ไดแก บริษัทในเครือเจริญโภคพันธ 
(CP) ซึ่งเขาไปลงทุนปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในหลายแขวง (จังหวัด) ของสปป. ลาว โดยแขวงไซยะบุรี มีพื้นที่มาก
ที่สุด ซึ่งเปนแขวงที่มีการคมนาคมติดตอกับจังหวัดพะเยา จังหวัดนาน และจังหวัดเลย 

โดยป 2551-52 บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ไดวางแผนสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแบบพันธะ
สัญญาในประเทศเพื่อนบานซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 1.67 ลานไร กระจายในประเทศ กัมพูชา 133,000 ไร ประเทศลาว 
133,000 ไร เมียนมาร 67,000 ไร และเวียดนาม 1.33 ลานไร ซึ่งคาดวาไดผลผลิตเฉลี่ยที่ 1000 กก./ไร สามารถผลิต
ขาวโพดอาหารสัตวใชปอนเปนวัตถุดิบเขาสูโรงงานไดถึง 1.67 ลานตัน (http://www.acmecsthai.com/web/ 
16.php?id=19926) 

ในป 2548–2549 ไดมีผูประกอบการจากประเทศไทยเขารวมโครงการพัฒนาเกษตรแบบมีพัฒนา
สัญญาจํานวน 46 ราย พืชเปาหมาย 6 ชนิด ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดหวาน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียวผิวมัน 
และละหุง ซึ่งผลการดําเนินการในพื้นที่นํารองที่แขวงไซยะบุรี-เลย สามารถนําเขาพืชเปาหมายภายใต มาตรการผอน
ปรนของโครงการ ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง และถั่วเขียวผิวมัน จํานวน 7,806 ตัน คิดเปน รอยละ 2.69 ของ
เปาหมายตามแผนลงทุนที่ตั้งไว (290,430 ตัน) แตมีการนําเขานอกโครงการมากกวาในโครงการ 

เกษตรกรไทยมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงโดยผานการเรียนรู ปฏิบัติจริง
และคัดกรองสวนที่เหมาะสมกับวิถีการดํารงชีพ (learning selection) (Douthwaite, 2002) ในสภาวะที่เอื้ออํานวย
ตอการดํารงชีพ เกษตรกรไทยในพื้นที่ชายแดนจะสามารถพลิกผันตัวเองเขาสูกระบวนการผลิตและการตลาด บาง
รายที่มีขีดความสามารถสูงและมีทุนทางการเงิน มีการดําเนินธุรกิจอยางอิสระ และหลายรายที่มีทุนจํากัดไดรวมตัว
กันทําธุรกิจรวมกัน การดําเนินธุรกิจทั้งสองประเภทนี้ไดเกิดขึ้นที่บานฮวก โดยเกษตรกรผูประกอบรายเดี่ยวและกลุม
เขาไปดําเนินธุรกิจเกษตรกับกลุมพอคาและเกษตรกรใน สปป. ลาว แขวงไซยะบุรี ซึ่งลักษณะดังกลาวถือวาเปน
นวัตกรรมสถาบันที่สําคัญ โดยกิจการมีผูที่เกี่ยวของหลายภาคสวน เกษตรกรบานฮวกโดยการนําของผูนําทองถิ่นได
ระดมทุนจากครัวเรือนเกษตรกรที่มีความพรอมทางเศรษฐกิจ และมีเปาหมายเดียวกัน เพื่อดําเนินธุรกิจเกษตร ขยาย
พื้นที่ปลูกขาวโพดและถั่วลิสงในแขวงไชยะบุรี โดยผานขั้นตอนตาง ๆ ทั้งฝายไทยและลาว จนสามารถดําเนินการ
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ธุรกิจซึ่งกลุมเกษตรกรไดมีระบบการติดตามผล และการใหคําปรึกษาเกษตรกรลาวดานการผลิต ทําใหผลิตภาพทาง
เกษตรของเกษตรกรลาวใหผลตอบแทนเปนที่พอใจ และในป 2551 ไดมีการจัดตั้งกลุมเปนวิสหกิจชุมชนโดยกิจกรรม
ธุรกิจเกษตรไดขยายตัวอยางรวดเร็วครอบคลุมหมูบานชายแดนของไชยะบุรีมากกวา 30 หมูบาน  

งานวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหโอกาสในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมการคาชายแดน
บานฮวก โดยคําถามหลักของงานวิจัยคือ 1. การปรับเปลี่ยนจากการผลิตทางเกษตรมาเปนการรวมกลุมทําธุรกิจ
เกษตรไดสงผลตอสมาชิกและชุมชนอยางไร? 2. ปจจัยใดที่เกื้อหนุนตอความกาวหนาในดําเนินธุรกิจชุมชน และ 3. 
ในการพัฒนาระบบการจัดการองคกรธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดใหดีขึ้นสมาชิกตองมีสมรรถนะ
ดานใดบาง? 

 
วิธีการศึกษา/วิเคราะห 

วิธีการศึกษา เนนการประชุมเชิงปฏิบัติการของเกษตรกรและผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการผลิตการเกษตร
และการตลาด ศึกษาขอมูลพื้นฐานและสอบถามผูใหขอมูลหลักของหมูบาน (key informants) ในระยะแรก ไดแก 
อดีตผูใหญบาน ซึ่งเปนผูบุกเบิกการพัฒนาบานฮวก เปนบุคคลสําคัญที่มีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ขอมูลสองสวนที่ไดจากขอมูลทุติยภูมิ อดีตผูใหญบานและแกนนํา นํามาสรางกรอบงานในการทําความเขาใจกับ
กลุมเกษตรกร ทั้งหญิงชายที่มีสวนเกี่ยวของกับการคาชายแดนไทย-ลาว โดยผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง 
และประชุมกลุมยอยกับผูมีสวนเกี่ยวของระดับจังหวัด 1 ครั้ง พรอมดวยการสัมภาษณรายครัวเรือน การสรางความ
เชื่อม่ันและความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางกลุมเกษตรกรและคณะวิจัยเปนส่ิงจําเปน ซึ่งกระบวนการทํางานวิจัย
ในพื้นที่ คณะวิจัยไดมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสรางสมรรถนะของสมาชิกของกลุมเกษตรกร โดยที่กลุมเกษตรกร
เปนผูกําหนดประเด็นรวมกัน เชน การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม การพัฒนา
บุคคลกรที่รับผิดชอบในการดูแลและจัดการดานการเงินและบัญชีของกลุม ตลอดจนการเปนส่ือกลางในการเจรจา 
ทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆของการคาชายแดนกับหนวยงานภาครัฐ สําหรับการติดตามเพื่อศึกษา
สมรรถนะขององคกร (capacity) และผลการดําเนินงาน (performance) คณะวิจัยไดประยุกตแนวทางปฏิบัติของ 
Engel, et al. (2007) โดยดําเนินการติดตามเปนชวงเวลา กระตุนใหสมาชิกของกลุม ไดตระหนักและเกิดการพูดคุย
และปรึกษาหารือกันอยางทั่วถึง แทนที่จะจํากัดเฉพาะ แกนนําเพียงไมกี่คน เปดพื้นที่ทางสังคมใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ จากผูที่เกี่ยวของหลายฝาย การติดตามความกาวหนาของกลุม จึงเนนที่กระบวนการ โอกาสและภาวะ
ที่เกื้อหนุนตอการเปล่ียนแปลง ในระยะแรก คณะวิจัยไดกําหนดการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกและกลุมในดานตาง ๆ 
ไดแก 1. ความสามารถในการอยูรอดและการปฏิบัติ โดยมีแผนงานรองรับ พรอมทั้งระบบการตรวจสอบ 2.
ความสามารถในการสรางผลงานและคุณคาใหกับสมาชิกและผูที่ใชผลงาน  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง สราง
ความสัมพันธกับหุนสวนและเครือขายที่สําคัญ ในดานการไหลของเงินทุน ขอมูลขาวสาร และความรู 4. 
ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรูดวยตนเอง โดยเฉพาะความเขาใจของสมาชิกตอกฏระเบียบขององคกรและ
ความมีวินัย การปรับตัวขององคกรตอเหตุการณภายนอกที่เปนโอกาสและเปนอุปสรรค 5. ความสามารถในการบูร
ณาการสวนตางๆขององคกร การกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายรวม ตลอดจนการบริหารองคกรที่อาศัยกฎระเบียบ
ตางๆ ที่เขาใจงายและงายตอการปฏิบัติ 

การติดตามสมรรถนะของกลุมเกษตรกรในรายงานนี้ ดําเนินการโดยคณะวิจัยเพียงฝายเดียว ยังไมได
จัดทํารวมกับสมาชิกของกลุม สวนหนึ่งของความคาดหวังและผลลัพธ คือ การติดตามสมรรถนะตองเปน
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กระบวนการที่ขับเคลื่อนกลุมเกษตรกร เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการที่โปรงใส ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และสราง
นวัตกรรมที่ทําใหวิถีชีวิตของชุมชนดีขึ้นกวาเดิม โดยมีระบบดุลยภาพระหวางความตองการของปจเจกกับความเปน
ประโยชนตอสังคมสวนรวม 

 
ผลการศึกษา 
บริบท 
 บานฮวก ต.ภูซาง อ. ภูวาง จ.พะเยา เปนหมูบานขนาดเล็กประกอบดวย 139 ครัวเรือนมีประชากรทั้งส้ิน 
702 คน บานฮวกไดผานการพัฒนาโดยมีผูนําหลายรุนที่รวมกันกอรางสรางตัวเพื่อยกระดับความเปนอยูของชุมชน 
ปจจุบันสถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบานฮวกไดรับการผลักดันโดยกลุมคนที่มีอายุต่ํากวา 50 ทั้งหญิง
และชายโดยเฉพาะกลุมที่มีอายุอยูในชวง 18-49 ป เปนกําลังสําคัญในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของบานฮวก กิจกรรมกลุมตางๆภายในหมูบานเกิดจากกลุมคนชวงอายุดังกลาวนี้ 
 วิถีชีวิตของชาวบานฮวกผูกพันกับการเกษตรทั้งป พึ่งพิงการใชประโยชนที่ดินบนที่ดอน ที่ราบเชิงเขา และที่
ราบลุมเพื่อการผลิตเปนอาหารและรายได พืชเศรษฐกิจนอกจากขาวเหนียวนาป ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตวและถั่วลิสง
เมล็ดใหญซึ่งเกษตรกรปลูกอยางตอเนื่องในฤดูฝนบนที่ดอนอาศัยน้ําฝน และในฤดูแลงในพื้นที่ราบลุมรับน้ํา
ชลประทานจากอางเก็บน้ํา นอกจากนี้เกษตรกรปลูกไมยืนตนเศรษฐกิจบนที่ดอน เชน ล้ินจี่ ลําไย ยางพารา ในพื้นที่
มีความเหมาะสมนอยกับพืชไรเศรษฐกิจ ทําใหระบบการใชประโยชนที่ดินของบานฮวกเปนลักษณะที่มีความ
หลากหลายกระจายเปนหยอมๆสลับกันไปมา (mosaic) ประกอบดวย พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่ไมยืนตน พืชไรบนที่ลาด
ชัน ที่ดอน ที่ราบเชิงเขา และพื้นที่นาลุม 

การคาชายแดนไทย-ลาวที่ดานผอนปรนบานฮวกเกิดขึ้นตั้งแตป 2536 ซึ่งเปนการดําเนินการอยางไมเปน
รูปแบบ จนกระทั่งไดพัฒนาเปนธุรกิจระหวางชายแดนในป 2551 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการทําใหกลุม
เล็กตางๆ ไดเขามารวมมือโดยมีการจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนทําใหเกิดการพัฒนาองคกร  

 
การเติบโตของการทําธุรกิจการคาเกษตรชายแดน 

เกษตรที่มีความสามารถดานเงินทุนและมีสายใยผูกพันกับเกษตรกรลาว ตลอดจนเจาหนาที่ฝายลาวไดขยาย
การลงทุนทั้งที่เปนการดําเนินการโดยคนเดียวอิสระ หรือรวมลงทุนกันมากกวา 2 คนขึ้นไป (ตารางที่1) เกษตรกรราย
เดี่ยวที่มีความพรอมดานเงินทุนและเกษตรกรที่รวมระดมทุนทําธุรกิจเปนกลุมมากกวา 2 คนขึ้นไปไดขยายธุรกิจ
เกษตรเขาไปฝงลาวในบริเวณพื้นที่หางจากชายแดนไทย-ลาว ประมาณ 30 กม. โดยแตละรายมีพื้นที่เปาหมายของ
ตนเอง เจรจาธุรกิจกับเกษตรกรลาวและเจาหนาที่ฝายลาวในการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร เชน ขาวโพด ถั่ว
ลิสง ซึ่งเกษตรกรไทยเขาไปลงทุน ในขณะเดียวกันรับซื้อสินคาเกษตรและพืชพื้นเมืองเชน เดือย ดอกหญา เปนตน 
แตละรายและกลุมยอยซึ่งมีสมาชิกรวมทุนตั้งแต 2 ถึง 7 คน นับได 13 กลุม รวม 26 คนบางรายดําเนินธุรกิจคนเดียว 
และรวมลงทุนกับกลุมยอย ลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบอิสระเปนกลุมเล็กๆเหลานี้ในระยะแรกไดผลเปนที่พอใจ 
แตในป 2552 ภาวะวิกฤตราคาขาวโพดตกต่ํา นโยบายของไทยหามนําเขาขาวโพดทําใหเกษตรกรไดเห็น
ความสําคัญของการรวมตัวของกลุมเล็กๆเพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองและลดคาใชจายในการดําเนินการจึงเกิดการ
รวมกลุมพรอมจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชม 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธของเกษตรกรผูประกอบการและกลุมยอยที่ดําเนินธุรกิจเกษตรใน สปป. ลาว 

 
 
ปจจัยเกื้อหนุนตอความกาวหนาในการดําเนินธุรกิจชุมชน 

 1.แรงจูงใจจากการแบงปนผลทางเศรษฐกิจ  
กลุมธุรกิจการคาชายแดนบานฮวก ป 2552 กําหนดแบงปนผลประโยชน ใหกับสมาชิก ซึ่งไดกําหนดการ

แบงปนผลตอบแทนดังนี้ รายไดของกลุมใหญ (สมาชิกทั้งหมด 42 คน) มาจาก 2 สวน สวนแรกมาจากเงินออมของ
สมาชิกเดือนละ 500 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 252,000 บาทตอป ซึ่งจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับสมาชิกไดกูยืม
จากกลุม รายไดสวนที่สองนี้มากจากรอยละ 50 ของรายไดสุทธิของสมาชิกผูประกอบการรายเดี่ยวและกลุมที่เขาไป
ดําเนินลงทุน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และถั่วลิสง ในลาวกับผูประกอบการและเกษตรกรลาวโดยตรง  รายไดจากสวนที่
สอง จะแบงออกเปนสามสวนหลักๆ ไดแก  รอยละ 65 เปนเงินปนผลใหกับสมาชิก 42 คน รอยละ 25 เปนเงิน
สมนาคุณใหกับกรรมการบริหารกลุม รวม 32 คน รอยละ 10 เปนเงินสําหรับพัฒนาสมาชิกภายในกลุม การบริหาร
กลุม ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมของชุมชนบานฮวก และชุมชนเมืองคอบ สปป.ลาว 

2. แรงจูงใจระดับนโยบายตอการสนับสนุนเกษตรพันธะสัญญาประเทศเพื่อนบาน 
ภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในเครือ ACMECS มาตราการยกเวนอากรนําเขา

ตั้งแตป 2550 ไดสรางแรงจูงใจใหกับการคาขาวโพดขามชายแดนไทยลาวที่บานฮวก เกษตรกรที่นําเขาขาวโพดจาก
ลาวแตเดิมชําระอากรนําเขารอยละ 8 และจดทะเบียนผูคานําเขา อยางไรก็ตามในป 2551/2552 ขาวโพด
ภายในประเทศลนตลาด เนื่องจากเกษตรกรตางขยายพื้นที่ปลูกขาวโพดอันเนื่องจากราคาขาวโพดสูงเปน
ประวัติการณในตนป 2551   แตราคาขาวโพดลดลง เกษตรกรไทยไดขอใหรัฐบาลประกันราคาโดยใชมาตราการการ
กวดขันเปนพิเศษเพื่อลดการลักลอบนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมาตราการโดยทั่วไปของผูนําเขาขาวโพดตองมี
คุณสมบัติ 1.ตองจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชน 2.ผูนําเขาตองมีแผนการผลิตที่ชัดเจนและ 
แผนการใชในกรณีที่นําเขาวัตถุดิบ เชน ถาเขาโรงงานอาหารสัตวตองระบุปริมาณที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 
ตลอดจน นโยบายผอนปลนภาษีในเกษตรพันธะสัญญากับประเทศเพื่อนบาน  
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3. ทุนทางสังคมและกิจกรรมกลุมบานฮวก 
เกษตรกรบานฮวกไดมีการรวมกลุมกันเพื่อดําเนินกิจกรรม โดยเฉพาะการรวมกลุมเพื่อเปดโอกาสการขยาย

แหลงสินเชื่อเพื่อเปนทุนหมุนเวียนธุรกิจ พบวาจุดเดนของบาน ฮวกที่สามารถพัฒนาการหมุนเวียนแหลงสินเชื่อโดย
การสรางและพัฒนากลุมอยางตอเนื่องจนกระทั่งในป 2552 รวมทั้งส้ิน 17 กลุม (ตารางที่2) ผลประโยชนจาก
รวมกลุมเพื่อออมทรัพยนั้น ประโยชนตอสมาชิกในดานตาง ๆ ดังนี้ 1. เปนกองทุนเงินหมุนเวียนพอเพียงกับสมาชิก
ในชุมชนตอการทําธุรกิจตอเนื่อง 2.  เปนกองทุนของชุมชนโดยสมาชิก (80 %) ใชบริการของธนาคารหมูบาน ใน
กรณีที่ธนาคารหมูบานมีทุนหมุนเวียนไมเพียงพอนั้น ธนาคารหมูบานก็ดําเนินรองขอกูเงินไปที่ ธกส. และมีสมาชิก
รอยละ 10 ที่ใชบริการของธนาคารพาณิชย กองทุนชุมชนและกองทุน ธกส. จึงมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจเปน
อยางยิ่ง 3. การประกอบธุรกิจการคาชายแดนที่ใชเงินทุนมากทางกลุมผูคาไดตกลงเจรจากับ ธกส. ที่อัตราดอกเบี้ย 
5.5 % 4.  กลุมการผลิตหรือกลุมธุรกิจที่มีสมาชิกมากกวา 10 คนขึ้นไป ไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนทุกกลุม
เพื่อสะดวกในการแสวงหาเงินทุน  

4. สมรรถนะที่มีผลตอการพัฒนาระบบการจัดการองคกรธุรกิจชุมชมในการผลิตและการตลาด 
การประเมินสมรรถนะ (capacity) และผลการเนินงาน (performance) ของกลุมเกษตรกรบานฮวก โดยใช

แนวทางความสมดุลของสมรรถนะ 5 ประเภท (Engel, et.al., 2007)  

1. ความสามารถในการอยูรอดและการปฏิบัติ 
นโยบายของรัฐที่ควบคุมการนําเขาวัตถุดิบเกษตร เชน ขาวโพด ไดสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ

กลุมเกษตรกรบานฮวก กลุมไดมีการวางแผนเพื่อเจรจากับกระทรวงพาณิชย ซึ่งคณะวิจัยไดรวมในการประสานงาน
เพื่อเปนส่ือกลางการเจรจา พบปะระหวางกลุมเกษตรกรบานฮวกกับพาณิชยจังหวัดพะเยาเพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรการใหมเกี่ยวกับขาวโพด นอกจากนี้การพบปะระหวางสององคกร ทําใหกลุมเกษตรกรไดเขาใจถึง
บทบาทหนาที่ของพาณิชยจังหวัดมากขึ้น นอกจากนี้กลุมเกษตรกรบานฮวก ภายหลังการสนับสนุนการฝกอบรม
การผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม เพื่อลดตนทุนการผลิต และเพื่อสรางโอกาสของการขยายบริการดานธุรกิจเมล็ดพันธุ
ลูกผสมในอนาคต กลุมวิสาหกิจการคาชายแดนบานฮวก ไดกําหนดแผนงานและมีการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ ในขณะเดียวกันสมาชิกไดขยายตลาดภายในประเทศ ซึ่งสามารถทําใหการ
กระจายขาวโพดและสินคาเกษตรอื่น ๆ ไปยังผูรับซ้ือรายใหญในจังหวัดใกลเคียงไดอยางรวดเร็ว 
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2.ความสามารถในการสรางผลงานและคุณคาใหกับสมาชิก 
การรวมตัวเปนกลุมและจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนของกลุมธุรกิจเกษตรชายแดนบานฮวกเปดโอกาสใหกับ
เกษตรกรในกลุมยอยตาง ๆ ที่มีความผูกผันกับผูประกอบการใน สปป.ลาว ไดดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ไดมีการ
จัดสรรผลประโยชน ที่ผูประกอบการในกลุมยอยมีความพึงพอใจ ในขณะเดียวกันผลประโยชนที่แบงปนใหกับกลุม
ใหญ ไดสรางความเขมแข็งดานการเงินในอนาคตซึ่งจะเปนฐานสนับสนุนการเจรจาดานสินเชื่อกับแหลงเงินทุนของ
รัฐ แกนนําของกลุมขยายตลาดและลดความเสี่ยงดานราคาสินคาเกษตรไดระดับหนึ่ง ป 2552 ถือวาเปนปวิกฤตของ
กลุมผูคาสินคาเกษตรชายแดนไทย-ลาว แตการรวมกลุมเพื่อความอยูรอด นอกจากบรรเทาความเสียหายดานราคา
ไดระดับหนึ่ง แตไดสรางความเชื่อม่ันใหกับสมาชิก 
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3. ความสามารถในการเชื่อมโยงกับหนวยงานภายในและเสริมการปฏิบัติซึ่งกันและกัน 
สมาชิกของกลุมธุรกิจชายแดนบานฮวก เปนเกษตรกรที่ยังมีวิถีดํารงชีวิตที่ผูกผันกับการเกษตรในพื้นที่

บานฮวก ระบบเครือญาติและครือขายของญาติไดสนับสนุนการทําเกษตรเพื่อยังชีพ  ความกาวหนาดานธุรกิจเกษตร
ชายแดน มีสวนสนับสนุนใหการเกษตรของบานฮวกขยายตัวและเจริญเติบโตไปพรอมกับกลุมธุรกิจเกษตรบานฮวก 
โดยเฉพาะการผลิตสินคาเกษตรที่สรางมูลคาเพิ่ม เชน เมล็ดพันธุ ซึ่งขณะนี้ เกษตรกรบานฮวกไดมีการผลิตเมล็ด
พันธุขาวชุมชน และกําลังเตรียมความพรอมในการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม พรอมทั้งมีความสัมพันธกับธุรกิจ
ขนสงของสมาชิกและการสรางความสัมพันธทางการคากับผูรับซ้ือรายใหญในประเทศ 
 4. ความสามารถในการปรับตัว ที่กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงพรอมทั้งมีระบบการประเมินตนเอง
เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ในกลุมธุรกิจเกษตรชายแดนบานฮวกยังไมไดมีการดําเนินการอยางเปนระบบ สมาชิกของกลุมยังให
ความสําคัญกับผลประกอบการทางธุรกิจ เปนหลัก ในการประชุมกลุมรวมกับคณะวิจัย ไดมีการนําเสนอการวัดผล
ประกอบการที่นอกเหนือจากผลกําไร และขาดทุนของกลุม เชน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การแบงปนผลตอบแทนที่
เปนธรรม การพัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชนที่กลุมจะสามารถแบงปนจากผลกําไรจากการดําเนินการธุรกิจเกษตร 
และระบบพัฒนาศักยภาพของสมาชิกของกลุม นอกจากนี้กลุมจําเปนตองพิจารณาความสัมพันธระยะยาวกับกลุม
เกษตรกร สปป. ลาว ในเมืองคอบ แขวงไซยะบุรี ซึ่งเปนเขตชายแดนที่มีคมนาคมที่สะดวกสามารถติดตอกับไทยผาน
บานฮวก  รวมถึงผลผลิตทางเกษตรในพื้นที่เมืองคอบจําเปนตองผานดานบาน ฮวก ดังนั้นทุนทางวัฒนธรรมและทุน
ทางสังคมแบบดั้งเดิมของสองชายแดน  

5. ความสามารถในการรวมตัวและบูรณาการ 
ในชวงปลายป 2551-52 กลุมเกษตรกรบานฮวกไดดําเนนิธุรกิจเกษตรชายแดน ไดรวมกลุมของสมาชิกและ

มีการปรับโครงสรางใหเหมาะสมกับประสบการณความสามารถและความรับผิดชอบของบุคคล จากจํานวนสมาชิก 
42 คน มีการจัดการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการรดําเนินงานรวม 32 คน กระจายหนาที่และความรับผิดชอบ
ธุรกิจเกษตรใน สปป.ลาว และภายในบานฮวก ตั้งแตการจัดการดานปจจัยการผลิต การติดตามการผลิตใน สปป.
ลาว และการขนสงถึงปลายทางในไทย 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 การกอตัวขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อดําเนินธุรกิจสินคาเกษตรชายแดนไทย-ลาวของชุมชนเกษตรกรบาน 
ฮวก นับวาเปนนวัตกรรมทางสังคมและสถาบันประเภทหนึ่งที่อาศัยทุนทางสังคม วัฒนธรรม กอรปกับทุนทางมนุษยที่มี
ขีดความสามารถผูนําชุมชนทางดานการผลิตและการตลาดและภาวะความเปนผูนําสูงจนสามารถโนมนาวใหเกษตรกร
รวมระดมทุนและรวมกลุมกันทําธุรกิจชุมชน การกอตัวและพัฒนาการของกลุมเกษตรกรบานฮวกเกิดจากภายใน ตาม
ความตองการของสมาชิกที่มีเปาหมายในกระบวนการทํางานรวมกัน ความยั่งยืนของกลุมดังกลาวยังขึ้นอยูกับหลาย
ปจจัย แตที่สําคัญของการบริหารจัดการบนฐานธรรมภิบาล โปรงใส ตรววจสอบไดและเปนธรรม พรอมทั้งที่เอื้อ
ประโยชนตอผูอื่นหรือสังคมในหมูบานนอกจากนี้บทบาทของภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่ใหการสนับสนุนดานขอมูล
ขาวสาร วิทยาการจัดการแผนใหม ตลอดจนการบริการตางๆที่สนับสนุนใหการดําเนินงานของกลุมไมเกิดอุปสรรคอัน
เกิดจากความลาชาของระบบราชการ 
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ตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมและสถาบันของบานฮวกที่สําคัญ ไดแก 1) ภาวะการณขาดแคลนพื้นที่ทํา
กินและสภาพภูมินิเวศนที่เปนปาเขา ทําใหเกษตรกรตองดิ้นรนหาทางเลือกดานธุรกิจเกษตรบนพื้นฐานการผลิตที่ตนเอง
ถนัด 2) โอกาสดานตลาดและธุรกิจชายแดน ซึ่งสรางความตองการและในขณะเดียวกันกลุมเกษตรกรบานฮวกสามารถ
เขาถึงแหลงผลิต และหนวยงานที่สนับสนุนดานการผลิตและการตลาดของประเทศลาว  3) สภาพแวดลอมเชิงนโยบาย
ของไทยและลาวไดสรางโอกาสใหม กฎเกณฑและขอบัญญัติตาง ๆ และ 4) สมาชิกของกลุมมีความรูและเทคโนโลยี
ดานการผลิตพืชขาวโพด ถั่วลิสง ตลอดจนมีเครือขายตลาดรับซื้อภายในประเทศไทย ไดสรางความมั่นคงทางดานตลาด
ที่เชื่อมโยงระบบหวงโซมูลคาของสินคาเกษตรไดระดับหนึ่ง 

กระบวนการของการพัฒนานวัตกรรมสถาบันในรูปแบบของการจัดองคกร ที่แยกแยะเปนหนวยปฏิบัติโดย
คัดเลือกผูที่เหมาะสมใหรับผิดชอบ พรอมทั้งมีระบบการติดตามงานถึงแมในเบื้องตนจะเห็นวามีจํานวนกรรมการมากแต
กลุมเห็นวาเปนการกระจายความรับผิดชอบ ซึ่งเปนรูปแบบที่นาติดตามวาจะมีการปรับเปลี่ยนอยางไร กระบวนการที่
สําคัญของการเปดโอกาสใหหนวยยอยตาง ๆ ไดดําเนินการคอนขางอิสระ และมีการรายงานดวยการประชุม
คณะกรรมการเปนระยะ ขีดความสามารถของหนวยยอยตาง ๆ ไมเทากัน ยังคงตองมีการสนับสนุนจากภายนอก
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในการฝกอบรมการบริหารจัดการเฉพาะทางสมรรถนะขององคกรโดยใช  5 ตัวชี้วัดยังตอง
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีการติดตามเปนระยะเพื่อใหสมาชิกและกลุมไดมีโอกาสศึกษา ทบทวน และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการคัดเลือกใชวิธีการหรือแนวทางใหมแบบคอยเปนคอยไป ผานการเรียนรูและทดลองปฏิบัติ 
โดยใหสมาชิกของกลุมเปนผูวัดผลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม (The World Bank, 2006) 
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