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โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง1 

 
รศ.ดร. อารี วิบูลยพงศ2  

รศ. ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต3 และคณะ 

 

หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและมั่นคงนั้น แนวทางเศรษฐกิจพอพียงเปนแนวทางสําคัญที่จะตอง

ดําเนินการสงเสริมใหบังเกิดผลจริง สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ( 2545- 

2549)  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (2550 – 2554)  และการพัฒนาในระยะยาวของ

ประเทศ เมื่อประเทศไทยไมอาจหลีกเลี่ยงกระแสโลกาภิวัฒน ซึ่งจะมีผลกระทบทางลบแกชุมชนที่ยังไมมีขีด

ความสามารถในการแขงขันสูงเพียงพอ จึงจําเปนที่จะตองสงเสริมความเขมแข็งในการแขงขันและสรางวิสาหกิจ

ชุมชนใหมีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจที่วางอยูบนฐานรากเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และระบบนิเวศนชุมชน บนฐานทุน 

4 ประการ คือ: ทุนมนุษย ทุนทางสังคม ทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และทุนทางกายภาพ โดยเนนการพึ่ง

ตนเองเปนหลัก ลดการพึ่งพาภายนอก การสรางภูมิคุมกันและการเรียนรูเพื่อใหมีอํานาจตอรองกับอํานาจ

ภายนอกเพิ่มขึ้น พยายามทําใหเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และไมกินทุนทั้ง 4 ประการ ระบบเศรษฐกิจที่ทําใหทอง

ถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้นในทางเศรษฐกิจยอมสัมพันธกับความสามารถทางการผลิตของทองถิ่นที่ดํารง

อัตลักษณของทองถิ่นไดอยางมีศักดิ์ศรี และสรางความไดเปรียบหรือจุดขายใหกับผลผลิตของทองถิ่น นอกจากนี้

ความสามารถในการจัดการธุรกิจของตนเองยังเปนเครื่องบงบอกอีกประการหนึ่งของความสามารถในการ

พึ่งตนเองในการประกอบการของชุมชน/ตนเอง  

 ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 คําวา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัส ไดขยายความจาก 

“การพอกินพอใช” โดยหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ในฐานะที่เปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

และอีกสถานภาพหนึ่งคือ แนวทางสําหรับปจเจกบุคคลทุกคนที่จะใช เปนแนวทางในการดํารงชีวิตจริง

ประจําวันอยางมีความสุข โดยมีเกษตรทฤษฎีใหมที่เปนรูปธรรมอยางหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถนํามาประยุกตเขากับธุรกิจและอุตสาหกรรมไดอยางเปนรูปธรรม เชน อุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดยอม (อภิชัย พันธเสน และคณะ, 2546) 

                                                           
1 นําเสนอในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “เศรษฐกจิพอเพียง : รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2549 ณ หองประชุมเล็กสาํนัก

พิพิธภัณฑและวฒันธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
2 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร และศูนยวิจยัเพื่อเพ่ิมผลผลติทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
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ภาคชนบทเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศในฐานะที่เปนแหลงทรัพยากร แรงงาน ภูมิปญญา 

โดยมีการเกษตร หัตถอุตสาหกรรม และอาหารพื้นบาน เปนองคประกอบหลัก การวิจัยระบบการผลิตในโครงการ

นี้ จึงเลือกที่จะศึกษาองคประกอบดังกลาวนี้ คือ ภาคเกษตรและวิสาหกิจขนาดเล็ก ซึ่งอาจเปนสินคาหัตถ

อุตสาหกรรมหรืออาหารแปรรูป โดยกําหนดเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมในภาพกวางในเขตภาคเหนือตอนบน  

 

คําถามเพื่อการวิจัยและสมมติฐาน 

คําถามวิจัย 

1. ปจจัยที่เปนเหตุใหระบบการผลิตของวิสาหกิจมีความยั่งยืนแตกตางกัน และวิสาหกิจควรมีระบบการ

บริหารจัดการการผลิตอยางไร จึงสามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืนบนฐานอัตลักษณ 

2. วิธีปฏิบัติเปนเลิศ (best practice) ของระบบการผลิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรเปน

อยางไร  

สมมติฐาน 

วิสาหกิจชุมชน หรือ วิสาหกิจเอกชนขนาดเล็ก (SE) ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการ

พึ่งพาตนเองบนฐานอัตลักษณและมีความพรอมที่จะปรับตัว เพื่อการเติบโตในยุคเศรษฐกิจขาขึ้น และสามารถ

พึ่งตนเองไดและอยูรอดอยางปลอดภัยในสภาวะวิกฤติ 

 

เปาหมายและวัตถุประสงค 

การศึกษาวิจัยเพื่อสรางฐานความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจําเปนตองบูรณาการในหลายมิติ หนึ่งใน

ฐานความรูที่จําเปนตองไดรับการคนควาหาคําตอบคือ การบริหารจัดการระบบการผลิตในทองถิ่นตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคตอไปนี้ 

เปาหมาย 

เพื่อใหไดยุทธศาสตร การพัฒนาดานการจัดการการผลิต และการบริหารเชิงธุรกิจบนฐานอัตลักษณที่

สรางความยั่งยืนใหแก ระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจ/วิสาหกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค 

(1) เพื่อวิเคราะหระบบการผลิตซึ่งนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยบทเรียนจาก ตัวอยางที่มีวิธี

ปฏิบัติโดยอาศัยอัตลักษณทองถิ่น 

(2) เพื่อเสริมสรางความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการผลิตสินคาที่อยูบนฐานอัตลักษณ และการ

บริหารจัดการธุรกิจชุมชนในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง 
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ขอบเขตงานวิจัย 

(1) เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมในภาคเหนือตอนบน  5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง 

แพร นาน และพะเยา 

(2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักมี 5 ชนิด เปนกิจกรรมการผลิตเกษตร และผลิตภัณฑพื้นบาน ไดแก ขาว 

โคนม ลําไย สม และวิสาหกิจชุมชน (หัตถกรรมพื้นบาน และอาหารแปรรปูพื้นบาน) 

(3) ระบบการผลิตหนึ่ง ๆ ประกอบดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลัก หรือ/และกิจกรรมเศรษฐกิจรอง เชน 

ในระบบการผลิตเกษตรที่มีขาวเปนหลัก อาจมีระบบขาว-ขาว ขาว-ถั่วเหลือง ขาว-มันฝรั่ง ขาว-โรงสี เปนตน 

(4) ระบบการผลิตหนึ่งถือเปน 1 กรณีศึกษาซึ่งหนวยสังเกตอาจเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน สหกรณหรือ

กลุมอาชีพ (ซึ่งถือวาเปนความพอเพียงระดับชุมชนและระดับองคกร) หรือวิสาหกิจรายเดียว การศึกษานี้ มีระบบ

การผลิตยอย 3 - 4 ระบบการผลิต ตอ 1 สินคาหลัก รวมจํานวนระบบการผลิตทั้งส้ิน 19 ระบบการผลิตหรือ

กรณีศึกษา 

(5) ในแตละระบบการผลิตที่มีวิสาหกิจในรูปกลุม/สหกรณนั้น การศึกษาเลือก/สุมตัวอยางสมาชิก

จํานวน 7-10 ราย ดังนั้น การเก็บขอมูลเชิงลึกจะมีจํานวนผูผลิต 155 ราย  

(6) การวิเคราะหระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง ระบบการผลิตและการบริหารจัดการจะอาศัยขอมูล

จาก 2 วิธีการคือ การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณรายบุคคล และการจัดเวทีระดับกลุมและระดับกลุมสินคา  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เพื่อศึกษาศักยภาพทางการผลิตของเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมตาง ๆ นั้น คําวา เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม

มีความหมายในมิติเชิงพื้นที่ (area base) ในภาพกวาง เชน ภาคเหนือตอนบน ภาคอีสานกลางและใต ในแตละ

พื้นที่ยอมมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลาย หากแตสามารถบงชี้ไดวา กิจกรรมหลักของเขตพื้นที่ คืออะไร เมื่อ

การศึกษาจําเปนตองครอบคุลมความหลากหลายของพื้นที่ ยอมพบมิติอื่น ๆ ที่ตามมา นั่นคือ ชนิดของอาชีพ

หลักของคนในพื้นที่ รูปแบบการประกอบการ (รายเดี่ยว ซึ่งตางคนตางผลิต แตอาจเปนสมาชิกของกลุมอาชีพ 

เชน สหกรณ หรือกลุมแมบาน รูปแบบการประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ กลุมวิสาห

กิจชุมชนแทจริง หรือในรูป SME ในรูปกลุมวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ) ขนาดการผลิตตั้งแตขนาดจิ๋ว ถึงขนาดกลาง 

(ในกรณีนี้กรอบงานกําหนดใหไมเกินขนาดเล็ก) และมิติของระดับการยึดถือ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ดังรูปที่ 

1) 

การวิเคราะหศักยภาพที่สมบูรณควรทําการเปรียบเทียบระหวางลักษณะการประกอบการตาง ๆ และ

ขนาดตาง ๆ และสําหรับสินคาหลัก และบริบทของสภาพแวดลอมที่แตกตาง ซึ่งการพิจารณาเปรียบเทียบครบ 

ถวนครบทุกมิติจะมีทางเลือกมาก (combination) เกินไป จึงจําเปนตองกําหนดเปนกรณีศึกษา เชน ตัว อยางที่ 1 

เขตเศรษฐกิจเปนพื้นที่ดอน ในภาคเหนือ ซึ่งมีการเกษตรเปนอาชีพหลักโดยมีไมผลเปนฐานของระบบการผลิต 

การศึกษาระบบการผลิตจะอาศัยตัวอยางเกษตรกร ซึ่งมีขนาดการผลิตที่แตกตางกันบาง เปนสมาชิกสหกรณ 

บาง เปนสมาชิกกลุวิสาหกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชนเปนปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการของ
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เกษตรกร) ทั้งนี้เพื่อดําเนินการศึกษาตามแนวทางการวิเคราะหความยั่งยืนของระบบสินคาหลัก (รูปที่ 2) และ

ขั้นตอนการศึกษาในรูปที่ 3 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ: สวนที่ทําเฉดสีแสดงตัวอยางกรณีศึกษาที่อาจมีลักษณะแตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะในดานการรวมกลุม/ขนาด/

ระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในดานการผลิตการบริโภคและการจัดการตาง ๆ 

 
แผนภาพที ่1 มิติเชิงซอนของกรณีศึกษาระบบการผลิตและระบบธุรกิจ 
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B A 

 

ระบบการผลิตสินคาหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- บนฐานทรัพยากร 

- ความสามารถของผูนําในการจัดการ 

- การใชภูมิปญญา 

-  การใชเทคโนโลยี 

- ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการผลิตและการ

บริหารจัดการธุรกิจ 

- ปรัชญาการผลิตและเปาหมาย 

- การพึ่งพาภายนอก 

* อาศัยหลัก 9 ประการ 

ระบบการบริโภคตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง 

- ขนาดประชากร 

- การกระจายของโภคทรัพยและ

การถือครองทรัพยากร 

- ปรัชญาการบริโภคพึ่งพาภายนอก/ภายใน 

ผลผลิตสินคาหลัก 

- ปริมาณ (Level) 

- การเติบโตผลผลิต 

- เสถียรภาพ การผลิต 

-  

ประสิทธิภาพ

ิ

การบริโภค 

- Basic needs 

- การกินอยูระดับพอเพียง 

- การลงทุนเพื่อการพัฒนา 

(การศึกษาฯลฯ ) 

สะสมความรู 

สะสมทุน 

ความสามารถในการ

เติบโต และความสามารถ

ในการอยูรอดยามวิกฤต 

ความยั่งยืนโดย

การยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

ระบบทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

การออมในชุมชน 

ระบบการกระจาย

ทรัพยากร 
ความเขมแข็ง + ทุนทางสังคมอื่นๆ 

ผลประโยชนอื่นๆ 

ระบบชุมชน / ท องถิ่น 

ระบบในระดับภูมิภาค / ประเทศ / ระหวางประเทศ 

ระบบการผลิตและการบริโภคสินค าอื่นๆของชุมชน 
ระบบการตลาดกระแสหลัก (ในประเทศและระหวางประเทศ) ปจจัยเศรษฐกิจสังคม (การศึกษา / ประชากร) 

ระบบการตลาดทองถิน่ 

เท
คโ
นโ
ลย

 ี
ระ
บบ

ขน
สง

 
ระ
บบ

กา
รเง
ิน 

นโ
ยบ
าย
รัฐ
ตา
งๆ

 

ปจ
จัย
ดา
นอ
ุปส
งค
 / 
อุป
ทา
น 

วัฒ
นธ
รร
มต
าง
ถิ่น

 

แร
งก
ระ
แท
กจ
าก
ภา
ยน
อก

 
แร
งก
ระ
แท
กจ
าก
ภา
ยน
อก

 

ที่มา : ปรับปรุงจาก อารีวิบูลย พงศ  และทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต  (2531) 

แผนภาพที่ 2 แนวคิดการผลิตเชิงระบบและสหสัมพันธ กับความยั่งยืนของระบบการผลิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

หมายเหตุ : จุดเนนการศึกษา คือ A และ B 
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ขั้นตอนการศึกษา 

เพื่อตอบวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอ พรอมทั้งตอบคําถามทั้ง 6 ขอ ขางตน การวิจัยจึงมีขั้นตอนดังรูปที่ 3 ซึ่ง

ขั้นตอนการวิจัยประกอบดวยการคนหาขอมูลเชิงลึกดวยการวิธีเก็บขอมูล 2 แนวทาง คือ (1) จากตัวอยางกลุม

วิสาหกิจและสมาชิกเปนรายบุคคล และ (2) จากการจัดเวทีผูมีสวนรวมในกิจกรรม แนวทางนี้ไดมีการปฏิบัติ

มาแลวโดย อภิชัย และคณะ (2545) นอกจากนั้นเพื่อใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาวิสาหกิจดวยความรูฝงลึกของ

วิสาหกิจเอง จึงนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในขึ้นตอนการจัดความรูสูการปฏิบัติดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 3  ขั้นตอนการดําเนินงานแสดงถึงการผสมผสานระหวางการใช Knowledge Management  

และการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจอยางเปนทางการ และนําไปสูเปาหมายของโครงการ 
 

 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับโดยสรุป (output) 

วัตถุประสงคขอ 1 

Best practice ในแตละดาน (การผลิต  

การจัดการอื่น ๆ) 

เลือกกิจกรรมหลักของภูมิภาค 

เลือกตัวอยาง 19 กรณีศึกษาระบบการผลิต 

การวิเคราะหเชิงลึก 

วิเคราะหเศรษฐกิจ

พอเพียง 9 ดัชนี 

ระบบการผลิตที่ยั่งยืนและ

ปจจัยที่สรางความแตกตาง

ตอระดับศักยภาพฯ 

วิเคราะหประเด็น

บริหารจัดการ 7 

ประเด็น 

คนหา Best practice และ bench marking ระบบการผลิตและ

การจัดการ โดยเวทีชาวบานเปนหลัก 

วัตถุประสงคขอ 2  

สรางความสามารถในการผลิต 

สรางความสามารถในการบริหารจัดการ 
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(1) บททบทวนวรรณกรรมกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักที่สะทอนอัตลักษณของทองถิ่นในภาคเหนือ

ตอนบน และขอมูลดานการผลิต โดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิต 

(2) ภาพรวมที่สังเคราะหแลวของเขตเศรษฐกิจสังคมรวมถึงประเด็นสําคัญ คือ 

o อัตลักษณและการนําไปใช 

o ระดับเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจ 

ทั้งนี้บทสรุปทั้งหมดไดจากการจัดเวทีเสวนา 

(3) ขอมูลจากการสํารวจอยางเปนทางการ (formal survey) จํานวน 155 ตัวอยาง โดยเปนขอมูล

สภาพแวดลอม  

(4) ใหความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมเศรษฐกิจหลัก และกิจกรรมเศรษฐกิจรองอื่นๆ ของแตละพื้นที่ เพื่อ

แสดงระบบการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงภัย อันเปนหนึ่งในดัชนี 9 ประการ 

(5) ความเชื่อมโยงระบบการผลิตกับการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑหลักและเชื่อมโยง

ระหวางผลิตภัณฑหลักกับผลิตภัณฑรอง เพื่อนําไปสูความเขาใจถึงการผลิตที่กอใหเกิดระบบการ

ปองกันตนเอง 

(6) ได best practice ดานบริหารจัดการทั้งการบริหารจัดการองคกร การผลิต การตลาด และการเงิน 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

(7) bench marking เพื่อนําไปสูการวางแผนปรับปรุงพัฒนาของวิสาหกิจแตละราย 

(8) ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการตลาดของวิสาหกิจที่มีความกาวหนา/เขมแข็งระดับ   ตาง ๆ / ตาม

ระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียง 

(9) ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหารดานการเงิน การบริหารองคกร/กลุม ซึ่งเปนฐานสําคัญสําหรับ

การพัฒนาวิสาหกิจ โดยไมสรางหนี้สินเกินความจําเปนและสรางขวัญกําลังใจ ความสามัคคี การ

ชวยเหลือซึ่งกันและกนัในหมูสมาชิกหรือคนงาน 

(10) ภาพการบริโภค โดยเปรียบเทียบกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

(11) โครงการพัฒนาตนเองของวิสาหกิจ 10 โครงการ 

(12) ทราบผลลัพธจากการดําเนินวิสาหกิจในรูปแบบตาง ๆ / ระดับของความเปนเศรษฐกิจพอเพียง / 

ขนาดการผลิต 

(13) กลยุทธสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับพื้นที่ศึกษา/ ประเภทผลิตภัณฑ ตามลักษณะ

วิสาหกิจและขนาดการผลิต 

(14) กลยุทธการจัดการการผลิตและการบริหารเชิงธุรกิจบนฐานอัตลักษณที่สรางความยั่งยนืใหแก
วิสาหกิจ/ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

 
ผลลัพธที่คาดหวัง (outcome) 

(1) กลุมวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกมีความเขาใจถึงการผลิตที่กอใหเกิดระบบการปองกันตนเอง 
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(2) กลุมวิสาหกิจชุมชนมีความเขาใจสถานภาพของตนเอง และมีความสามารถในการวางแผนปรับปรุง
พัฒนาของกลุมวิสาหกิจไดอยางถูกตอง ทําใหการประกอบการ/การผลิตมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น 

(3) ไดขอมูลพื้นฐานที่สมบูรณ ถูกตอง แมนยํา  อันเปนประโยชนตอการนําเสนอนโยบายที่สะทอนความ

เปนจริงและนําไปสูแนวทางการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชทั้งในระดับบุคคล และ

ระดับองคกร 

(4) กลุมวิสาหกจิชุมชนและสมาชิก ไดปรับเปล่ียนทัศนคติในการผลิตจากเดิมใหเปนการผลิตตามวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง 

(5) กลุมวิสาหกิจชุมชนมีเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและแสวงหาแหลงความรูไดงายขึ้น 

(6) ไดตรวจสอบ เปรียบเทียบ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยระหวางการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ และการ

จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเพื่อตอบโจทยวิจัยอยางถูกตอง แมนยํา 

 
รายงานความกาวหนาผลการวิจัยในรอบ 10 เดือน 

(1) รายงานการทบทวนวรรณกรรม เพื่อทราบถึงกิจกรรมเศรษฐกิจสําคัญของภาคเหนือ  และขอมูลดาน

การผลิตและเทคโนโลยีที่ใชในกิจกรรมเหลานั้น  และไดพื้นที่และสหกรณ / กลุมเกษตรกร กลุม

วิสาหกิจชุมชนที่สนใจเพื่อทํา  Preliminary  visit  (ใน รายงานความกาวหนาระยะ 6 เดือน) 

• คัดเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลัก 5 ประเภท ไดแก ขาว โคนม ลําไย สมและวิสาหกิจชุมชน 

(หัตถกรรมพื้นบานและอาหารแปรรูปพื้นบาน)  

• คัดเลือกพื้นที่และสหกรณ / กลุมเกษตรกร /กลุมวิสาหกิจชุมชนที่สนใจได 30 ราย  

 

(2) สํารวจภาคสนามเพื่อเก็บขอมูลเบื้องตน (Preliminary  visit) เพื่อยืนยันเขตพื้นที่และระบบการผลิต 

(กลุม / สหกรณ) ที่เลือกเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา โดยใชแบบสอบถามขอมูลเบื้องตน 

 ผลจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนได    

• รายงานการวิเคราะหเบื้องตน (ในดู รายงานความกาวหนาระยะ 6 เดือน) 

• ไดสหกรณ / กลุมเกษตรกร /กลุมวิสาหกิจชุมชน ทั้งส้ิน 21 ราย (ซึ่งปจจุบันเลือกทําการศึกษา 19 

ราย)  

 

(3) เลือกตัวแทนจากสหกรณหรือจากกลุมที่สนใจเขารวมโครงการในฐานะนักวิจัยทองถิ่นองค็กรละ 1 คน 

โดยมีบทบาทหนาที่ในการประสานงานและการทํางานรวมกับทีมวิจัยสวนกลางรวมทั้งส้ิน 19 คน 

 

(4) จัดทําเครื่องมือชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง 9 ประการ เพื่อใหไดเครื่องมือที่ใชในการวัด (แบบประเมิน และ 

เมตริกซการใชจาย) ระดับความพอเพียงของสหกรณ / กลุมและสมาชิก ( กําลังอยูระหวางดําเนินการ

แลวเสร็จประมาณ 50 %) 
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(5) จัดทําแบบสอบถามขอมูลเชิงลึกของสหกรณ / กลุมและสมาชิก เพื่อใหไดเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

ขอมูล 

 

(6) เก็บขอมูลเชิงลึก จากแบบสอบถามขอมูลเชิงลึก เพื่อไดขอมูลสภาพแวดลอม / ทุน 4 ประการ / ขอมูล

จากสหกรณ / กลุม ดานการบริหารจัดการองคกร การผลิต การตลาด และการเงิน รวมถึง best 

practice ดานตางๆ และการปฎิบัติที่สอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

(7) จัดเวทีครั้งที่ 2 ในหัวขอ “best practice ในดานการผลิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อทราบถึงวิธี

ปฎิบัติที่เปนเลิศของระบบการผลิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละ

ระบบการผลิต   ( จัดแยกเวทีตามกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม )  
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ความสาํคัญของ 5 กิจกรรมหลกัทางเศรษฐกิจ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ในภาคเหนือตอนบน ขาว ซึ่งถือเปนพืชหลักที่สําคัญ ผลิตในที่ราบ

ระหวางภูเขาเปนสวนใหญ นอกจากนี้ยังมีการผลิตขาวไรในที่ดอนและที่สูงบนภูเขา โดยขาวที่ปลูกมีทั้งขาว

เหนียวและขาวเจา ภาคเหนือ (17 จังหวัด) เปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของประเทศ มีพื้นที่ปลูกเปนอันดับ 2 รอง

จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคิดเปนรอยละ 23.6 ของประเทศ และมีปริมาณผลผลิตเปนอันดับ 3 ของ

ประเทศ คิดเปนรอยละ 29.3 ภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกขาวนาปกระจายทั่วทุกจังหวัด สําหรับภาคเหนือตอนบน (8 

จังหวัด) มีปริมาณผลผลิตคิดเปนรอยละ 51.94 ของภาค หรือรอยละ 14.84 ของประเทศ โดยจังหวัดที่มีพื้นที่

ปลูกขาวนาปมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงราย รองลงมาไดแก พะเยา และเชียงใหม  

เชนเดียวกับลําไย ซึ่งเปนไมผลเศรษฐกิจสําคัญที่ รัฐบาลจัดใหอยูในกลุมสินคาเพื่อการสงออก 

(product champion) ที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรในประเทศ  โดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดทางภาคเหนือ เชน 

เชียงใหม ลําพูน และเปนสินคาที่บงชี้เอกลักษณของภาคเหนือเปนอยางดี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่

เหมาะสมแกการเจริญเติบโต โดยในป 2547 มีจํานวนครัวเรือนที่ปลูกลําไยมากถึง 230,266 ครัวเรือน โดยพันธุ

ลําไยที่นิยมปลูกและมีความสําคัญเชิงการคา คือ อีดอ ซึ่งมีผลผลิตคิดเปนสัดสวนรอยละ 90 ของผลผลิต

ทั้งหมด พันธุอื่นๆ ซึ่งเปนพันธุเพื่อการบริโภคสดไมเปนที่นิยมผลิตมากนัก ไดแก พันธุแหว สีชมพู และเบี้ยวเขียว 

และเมื่อพิจารณาจากแนวโนมการผลิตจากพื้นที่ปลูกที่เพิ่มขึ้น พบวา ในป 2547 มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูก

ประมาณรอยละ 74 จากป 2537 จากที่ รอยละ 79 ของผลผลิตลําไยและผลิตภัณฑลําไยเปนการผลิตเพื่อการ

สงออก การตลาดลําไยยิ่งขึ้นอยูกับตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะจีน การเปลี่ยนแปลงของการนําเขาจากจีนจึง

สงผลรุนแรงตอระดับราคาและเสถียรภาพรายไดของเกษตรกรชาวสวนลําไย 

ในปจจุบันไมผลที่เปนสัญลักษณอีกชนิดหนึ่งของภาคเหนือ ไดแก สม ซึ่งมีการปลูกกระจายไปในพื้นที่

ตางๆ ที่สําคัญไดแก เชียงใหม กําแพงเพชร แพร สุโขทัย เชียงราย และนาน ภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกสม 245,182 

ไร คิดเปนรอยละ 52 ของประเทศ โดยมีจังหวัดเชียงใหมเปนแหลงที่มีการปลูกสมมากที่สุด 

อาหารแปรรูปและหัตถกรรมในครัวเรือน ถือเปนแหลงรายไดเสริมและการจางงานของชนบทที่สําคัญ

อยางหนึ่ง จากการสํารวจสถิติอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีจํานวนทั้งส้ิน 1.2 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 7.5 

ของครัวเรือนทั้งส้ิน และในภาคเหนือมีสัดสวนเทากับ 7.7 และเมื่อพิจารณาประเภทของอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน พบวา อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 16.3 ของอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภท

ตางๆ งานหัตถกรรมพื้นบานยังเปนส่ิงที่บงบอกถึงวัฒนธรรมประจําถิ่นของภาคเหนือ ที่ถูกถายทอดกันมาชา

นาน ซึ่งภาคเหนือถือเปนหนึ่งในแหลงผลิตหัตถกรรมที่มีเอกลักษณของภาคหลากหลายประเภท ไดแก

ผลิตภัณฑผาทอ เครื่องปนดินเผาและเซรามิก กระดาษสาและผลิตภัณฑกระดาษสา ผลิตภัณฑจักสาน และ

ผลิตภัณฑไมแกะสลัก เปนตน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกอยางหนึ่งที่พบในภาคเหนือ คือการเลี้ยงโคนม ซึ่งแมจะมีจํานวนไมมากนัก

เมื่อเทียบกับการเลี้ยงในเขตพื้นที่อื่น แตก็เปนอาชีพเกษตรกรรมที่ไดรับการสงเสริมกวา 25 ป ในภาคเหนือ ที่

สรางรายไดใหกับเกษตรกรผูเล้ียงเปนอยางดีโดยเปรียบเทียบกับสินคาเกษตรหลายชนิด สําหรับเกษตรกรบาง

กลุม จํานวนครัวเรือนที่มีการเลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบน (8 จังหวัด) คิดเปนรอยละ 8.3 ของทั้งประเทศ ซึ่ง



  

 11 

สวนใหญเปนเกษตรกรที่เล้ียงตามสหกรณตางๆ จังหวัดที่มีการเลี้ยงโคนมตามลําดับความสําคัญคือ เชียงใหม 

เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร และนาน ในปจจุบันการเลี้ยงโคนมไดรับผลกระทบอยางรุนแรงยิ่งขึ้นจาก

กระแสโลกาภิวัฒน และเขตการคาเสรี จึงเปนกิจกรรมเกษตรที่ไดรับเลือกเปนกรณีศึกษาของโครงการนี้ 

 
ประเด็นสําคัญ (ที่จะตองปรับปรุงไดโดยโครงการเศรษฐกิจพอเพียง) 
ขาว 
1. การสงเสริมดานการบริหารจัดทรัพยากรในทองถิ่น  เพื่อนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน

และคุมคา  เชน การใชพันธุขาวในชุมชน   การแลกเปลี่ยนพันธุขาวในชุมชน การใชวัสดุทองถิ่น เชน เศษวัชพืช

มาใชในการหมักเปนปุยธรรมชาติ  เพื่อลดตนทุนการผลิต  ชวยรักษาสมดุลส่ิงแสดลอม และเกิดการพึ่งพา

ตนเองเปนหลัก 

2. เนนการจัดการโดยใชแรงงานในชุมชน และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม   เชนการใชเครื่องมือ/ 

เครื่องจักรกลในบางกิจกรรมในการผลิตเพื่อทดแทนแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานในการผลิตขาว

อินทรียไดเปนอยางด ีจึงควรมีการวิจัยและพัฒนาดานนี้เพื่อใหไดเทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรียที่เหมาะสม 

3. สงเสริมระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับการผลิตขาวอินทรีย  โดยเนนระบบการผลิตที่เหมาะสมกับ

การผลิตขาวอินทรีย  โดยเนนระบบการผลิตที่เกื้อกูลการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  รักษาความสมดุล

ทางธรรมชาติ  ซึ่งจะทําใหระบบการผลิตขาวอินทรียมีประสิทธิภาพ  เปนแนวทางการผลิตทางการเกษตรแบบ

ยั่งยืนได 

4. สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่ม  การพัฒนาระบบการจัดการสินคา การแปรรูปขาวและ

ผลิตภัณฑ   โดยการรวมกลุมองคกรเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางภูมิคุมกันใหองคกร 
โคนม 
1. เนนการใชเทคโนโลยที่เหมาะสมและราคาไมแพง  เพื่อรักษาคุณภาพน้ํานม 

 2. ความซื่อสัตยตอองคกร (ดานการผลิต/การตรวจสอบ)  ซื่อสัตยตอผูบริโภค โดยการพัฒนาระบบ

มาตรฐานฟารมโคนม  เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มความปลอดภัยตอผูบริโภค 

 3. การสรางเครือขายดานการผลิต  การตลาด เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับองคกร  โดยมีการเชื่อมโยงทั้ง

ในระดับเกษตรกรรายยอย  สหกรณและนโยบายของภาครัฐ (เปนเจตนารมยของสหกรณฯ แมวาง) 

 4. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  เพื่อการจัดการและการเขาถึงขอมูลดาน demand และ supply ของ

ปริมาณน้ํานม  เพื่อใหมีการวางแผนดานการผลิตและการตลาดอยางมีเหตุมีผล 
ลําไย 
1. สงเสริมการผลิตบนพื้นฐานภูมิปญญาชุมชน เชน การใชปุยหมักอินทรีย-ชีวภาพ การลดขนาดพื้นที่

สวนลําไยใหพอประมาณ ไมเกินกําลังการดูแลของสมาชิกในครอบครัว เปนการลดตนทุนดานแรงงาน และเปน

การพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ขจัดปญหาการใชพื้นที่ในการปลูกลําไยเปนพืชเชิงเดี่ยว โดยการสงเสริมใหปลูกพืชผักสวนครัว

หมุนเวียนภายในสวนลําไย ไวเพื่อบริโภค และถาเหลือจึงขาย 
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3. การฟนฟูคุณภาพของดินใหมีความอุดมสมบูรณเหมือนในอดีต และรักษาคุณคาของดินดีตาม

ธรรมชาติไวใหยั่งยืน  

4. สงเสริมงานถายทอดความรูทางเทคโนโลยี การเรียนรูและแลกเปลี่ยนความเขาใจ ภูมิปญญา

ทองถิ่น และเพิ่มขีดความสามารถการผลิต และแปรรูปผลผลิตในกลุม/ชุมชน  

5. ใหมีระบบเชื่อมโยงองคกรชาวสวนลําไยเปนเครือขายระดับทองถิ่นเพื่อสรางความเขมแข็งของกลุม 

เพิ่มอํานาจการตอรองของกลุม และวางแผนการผลิตและการตลาดรวมกัน (ในกรณีที่เครือขายประสงคจะ

พัฒนาโดยใชงบประมาณของโครงการฯ) 
สม 
1. การถายทอดความรูเกี่ยวกับการเกษตรอินทรียจากกลุมที่ทําสวนสมอินทรียแกกลุมสมเคมีที่มี

แนวคิดที่จะปรับเปล่ียนเปนสมอินทรีย เชน วิธีการผลิตปุยอินทรีย น้ําชีวภาพตางๆ ผลผลิต และผลตอบแทนที่ได

จากการทําสมอินทรีย  

2. ความรูเรื่องการจัดการดิน ปุยและน้ํา รวมทั้งการดูแลรักษาตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 

3. การถายทอดความรูดานการบริหารการตลาดของกลุมที่กาวหนา เชน กลุมที่มีการรวมกันขาย หรือ

การมีตลาดกลางของกลุม เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรอง 

4.ความรูดานการบริหารจัดการองคกรจากกลุมที่มีการบริหารจัดการที่เขมแข็ง มุงพึ่งพาตนเอง ลดการ

พึ่งพาจากภายนอก 
หัตถกรรมพื้นบาน 
1. การใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และราคาไมแพง  

2. การใชวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ การอนุรักษทรัพยากรตางๆ ในทองถิ่น  

3. การพัฒนาเครือขายการตลาด และบุคลากรดานการตลาด  

4. การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยในดานการจัดการการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ 

(ดานรูปแบบและการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ) 

5. การลดการพึ่งพาแหลงเงินทุนจากภายนอก และการเชื่อมโยงการใชแหลงเงินทุนในชุมชน 
อาหารแปรรูปพ้ืนบาน 
1. การใชเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑของหนวยการผลิตขนาดจิ๋ว  ใหสอดคลองกับ

ความสามารถดานการผลิต 

2. การเพิ่มเติมความรูในดานการบริหารธุรกิจ ทั้งดานการบริหารการแปรรูป การจัดการดานการตลาด  

และการบรหิารงานของกลุม 

  3. ตอยอดความรูดานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานและรักษาสิ่งแวดลอม  

ตลอดจนการบรรจุหีบหอและดูแลผลิตภัณฑหลังการผลิต 

  4. การเพิ่มเติมความรูดานการตลาด กลยุทธการตลาด และการเชื่อมโยงกับแหลงรับซ้ือ 
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รายชื่อกลุม/สหกรณที่เลอืกเปนกลุมตัวอยาง (หรอืระบบการผลิต) 
 

กลุม/สหกรณที่เลือกเปนกลุมตัวอยาง (หรือระบบการผลิต) มีจํานวนทั้งส้ิน 21 ราย ไดแก 

 1. กิจกรรมการผลิตสม จํานวน 4 ราย ไดแก  

1) สหกรณเกษตรอินทรียศรีเมืองฝาง จํากัด อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

2) กลุมผักผลไมปลอดสารพิษบานสันมะมวง อ.ฝาง จ. เชียงใหม  

3) กลุมสมสีทอง อ.ทุงชาง จ.นาน  

4) กลุมวิสาหกิจชุมชนสมวิถีไทย ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม  

 2. กิจกรรมการผลิตขาว จํานวน 3 ราย ไดแก  

1) กลุมเกษตรอินทรียบานใหมราษฎรบํารุง อ. ดอกคําใต จ. พะเยา  

2) สหกรณผูปลูกมันฝรั่งเชียงใหม อ.สันทราย จ.เชียงใหม  

3) กลุมเกษตรกรรมยั่งยืนหวยทราย อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

 3. กิจกรรมการผลิตลําไย จํานวน 3 ราย ไดแก  

1) กลุมปุยหมักอินทรียชีวภาพ ต.ทากวาง อ.สารภี จ.เชียงใหม  

2) สหกรณผูผลิตและตลาดกลางการเกษตรดอยเตา จํากัด อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม  

3) กลุมปุยหมักอินทรียฟอสเฟตบานแคว ต.ทากวาง อ.สารภี จ.เชียงใหม                                

 4. กิจกรรมการผลิตโคนม จํานวน 4 ราย ไดแก  

1) สหกรณโคนมการเกษตรไชยปราการ จํากดั ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม  

2) สหกรณโคนมบานโฮงสัมพันธ 1 อ.บานโฮง จ.ลําพูน  

3) สหกรณโคนมเชียงราย ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย  

4) สหกรณโคนมแมวาง อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

 5. กิจกรรมการผลิตวิสาหกิจชุมชน (กลุมหัตถกรรมพื้นบานและกลุมอาหารแปรรูปพื้นบาน) ซึ่ง

ประกอบดวย 

กลุมหัตถกรรมพื้นบานจํานวน 3 ราย ไดแก 

1) กลุมแมบานเยาวชนพัฒนาหัตถกรรมบานดงปาซาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม  

2) กลุมผาปกชาวเขาบานปางคา อ.ปง จ.พะเยา 

3) กลุมผาทอไทลื้อ อ.ปว จ.นาน 

 ในสวนของกลุมอาหารแปรรูปพื้นบาน มีจํานวน 4 ราย ไดแก  

1) กลุมแปรรูปมะไฟจีนบานกอก อ.ภูเพยีง จ.นาน  

2) วิสาหกิจชุมชนขาวแตนน้ําแตงโมอําพันธ อ.เมือง จ.ลําปาง  

3) กลุมแมบานเกษตรกรบานเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 

4) กลุมสตรีสหกรณบานตนผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
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กลุม/สหกรณเหลานี้กระจายตัวอยูใน 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย 

ลําปาง ลําพูน พะเยา และนาน ดังปรากฎในแผนภาพดานลาง 

 
แผนภาพที่ 4 ตําแหนงที่ตัง้ของกลุมตัวอยางที่เลือกศึกษา 

 

 
 

 

 หัตถกรรม 


