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กิตติกรรมประกาศ  
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน
บนพื้นที่สูงเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 ผลวิจัยในครั้งนี้ได้นำเสนอต้นแบบ
ธุรกิจที่ชุมชนด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานโดยใช้ตลาดในพ้ืนที่และตลาดในประเทศเป็นตัวนำการผลิต โดย
คัดเลือกกาแฟ โกโก้และโคเนื้อเป็นตัวแทนของพืชและสัตว์เศรษฐกิจในระบบการผลิตเกษตรผสมผสานของบน
พื้นที่สูงที่มีศักยภาพการผลิตสอดคล้องกับภูมินิเวศ ตลอดจนเงื่อนไขด้านกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2  ซึ่งต้นแบบธุรกิจชุมชนมุ่งเน้นจุดเด่นจากการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของเกษตรกร
รายเล็กๆ และนำศักยภาพของเยาวชนมาร่วมพัฒนาธุรกิจขยายโอกาสการตลาดภายนอก ธุรกิจชุมชนเล็กๆ 
เหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาอาชีพบนพ้ืนที่สูงที่นำไปสู่การตัดสินใจปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือน เพ่ือสร้างอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคต คณะผู้วิจัยจึง
ใคร่ขอขอบคุณเกษตรกร ผู้นำชุมชน เยาวชนจากชุมชนต่างๆ ในอำเภอสองแคว แม่จริม และท่าวังผา จังหวัด
น่านที่ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารท้องถิ่น ผู้ประกอบการแปรรูป และผู้ประกอบการตลาด รวมถึง
บุคลากรในสังกัดสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนเครือเจริญโภคภัณฑ์จังหวัดน่าน และอีกหลาย
หน่วยงานที่มิได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี ้ ซึ ่งทุกภาคส่วนได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมกิจกรรมการพัฒนาจนทำให้
โครงการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์และคาดว่าจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูงต่อไป 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศาสตราจารย์.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานแผนงานคนไทย 4.0 ที่มอบ
โอกาสตลอดจนคำแนะนำในการทำงานที่มีคุณค่ายิ่งต่อคณะนักวิจัย ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์.ดร จันทร์
จรัส เรี่ยวเดชะ รองศาสตราจารย์.ดร นิพนธ์ พัวพงศกร นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร (ปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่) และนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย (เกษตรจังหวัดน่าน) ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการที่กรุณาให้คำแนะนำที่
เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่สร้างความร่วมมือของเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนประสบ
ผลสำเร็จตามแผนงาน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทีมงานหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคน
ไทย 4.0 ที่ให้ความอนุเคราะห์ประสานงานต่างๆ และขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนา
อาชีพแก่เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป หากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใด
คณะผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แก้ไขและพัฒนางานในโอกาสต่อไป 
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คำนำ  
 

 จังหวัดน่านมีพื้นที่ 7.17 ล้านไร่ สภาพพื้นที่เป็นเขาสูงกว่าร้อยละ 87.2 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่ป่า
ร้อยละ 64.91 และพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรร้อยละ 20.67 ของพ้ืนที่ ใน ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดน่าน มี
มูลค่า 31,308 ล้านบาท อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.73 พ่ึงพารายได้ภาคเกษตรร้อย
ละ 27 (สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน, 2564) จากข้อจำกัดของพื้นที่และปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งส่วน
ใหญ่ยังไม่เหมาะสม รวมทั้งปัญหาการรุกที่ป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีตลาดรองรับ (เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ยางพารา เป็นต้น) ได้ขยายการผลิตเป็นพื้นที่กว้างมีกระบวนการเก็บเกี่ยวไม่เหมาะสมสร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น หมอกควันจากการเผาไร่ข้าวโพด แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้แก่ การจัดการองค์ความรู้ 
นวัตกรรมการผลิตเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพ เพ่ิม
มูลค่าผลผลิตเกษตร (แปรรูปผลิตภัณฑ์) ไดบ้รรจุไว้ในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือผลักดันนโยบาย
การปรับเปลี่ยนระบบเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่ระบบเกษตรผสมผสานด้วยพืชเฉพาะ (niche crop) 
ที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ตลอดจนเงื่อนไขทางด้านกฎหมาย เพ่ือสร้างรายได้
ที่เพียงพอแก่ครัวเรือนเกษตร ซึ่งโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตร 
จึงเป็นต้นแบบหนึ่งของการพัฒนาอาชีพชุมชนบนพื้นที่สูงที่คัดเลือก กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อซึ่งเป็นพืชและสัตว์
เศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งการผลิตและการตลาด เพ่ือให้ชุมชนร่วมกันพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการ
โซ่อุปทานการผลิตด้วยกิจกรรมตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและการตลาด สร้างผลตอบแทนการลงทุนที่คุ ้มค่า 
เชื่อมต่อธุรกิจกับเครือข่ายการตลาดภายนอก นำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมในระยะยาว โดย
โครงการได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมทำ
หน้าที่เป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเป็นกำลังหนุนเสริมพัฒนากิจกรรมในโซ่การแปรรูปและการตลาดเพ่ือให้ธุรกิจ
ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็งสามารถยึดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ 
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บทคัดย่อ 
 

โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
ชุมชนบนพื้นที่สูง  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนจากพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่ร่วมกับป่า
และมีการบริหารจัดการด้วยโซ่อุปทานการผลิต 2) เพ่ือพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมยุวชนเกษตรให้เป็นโซ่ข้อ
ในธุรกิจชุมชนบนพื้นที่สูง 3) เพื่อนำเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและ
ภูมินิเวศพื ้นที ่สูง ทำการรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ระบบเกษตรผสมผสานของชุมชนใน 7 อำเภอ 
ประกอบด้วย สองแคว แม่จริม ท่าวังผา ปัว ภูเพียง สันติสุข และนาหมื่น จังหวัดน่านที่มีความพร้อมในการ
ลงทุน และรวมกลุ่มเกษตรกรพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชน โดยชุมชนได้คัดเลือกกาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ เป็นตัวแทน
ของพืชและสัตว์เศรษฐกิจเป็นตัวแทนของสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอาชีพ ผลการศึกษา 
พบว่า 

ต้นแบบธุรกิจชุมชนกาแฟมีการรวมกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำพัน 41 ครัวเรือน จัดการธุรกิจด้วยโซ่อุปทาน 
5 ห่วงโซ่ สร้างแบรนด์ “กาแฟบ้านป่า”จากอัตลักษณ์ของพื ้นที่ปลูก ระบบปลูกร่วมกับป่า เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสร้างจุดขายด้วยคุณภาพที่แตกต่าง ชุมชนได้รับการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าและอัตราผลตอบแทนการลงทุน โดยโซ่ที่1 การผลิตกาแฟสุก ผลผลิตเพิ่มจาก 
1,305 ตัน/ปี เป็น 1,500 ตัน/ปี มูลค่าเพ่ิมเป็น  26,100,000 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 55.45 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.85) โซ่ที่ 2 การรวบรวมผลสุก มูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็น 25,375,000 บาท  อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็นร้อยละ 5.16 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.31) โซ่ที ่ 3 การแปรรูปกาแฟกะลา มูลค่าเพิ ่มขึ้นเป็น 
2,903,050 บาท/ปี อัตราผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.23 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00) โซ่ที่ 4 การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมีมูลค่าธุรกิจ 232,928 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 59.16 และโซ่ที่ 5
การตลาดมีมูลค่าธุรกิจ 232,928 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 24.10 ในปีการผลิต 2564 ธุรกิจ
ชุมชนกาแฟมีมูลค่าเศรษฐกิจในพ้ืน 27,784,660 บาท/ปี เพ่ิมข้ึน 3,987,742 บาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.76 ) 

การพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้มีรวมกลุ่มเกษตรกรจาก 5 ชุมชน จำนวน 24 ราย บริหารจัดการธุรกิจดว้ย
โซ่อุปทาน 5 ห่วงโซ่ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโซ่อุปทานการผลิต โดยโซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ของชุมชนมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 905,760 บาท/ปี อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 18.16  โซ่ที่ 2 การรวบรวมผล
โกโก้ ดำเนินการโดยสหกรณ์การเกษตรมูลค่า 1,047,840 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 8.86 โซ่ที่ 
3 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งมูลค่า 106,560 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 8.94 โซ่ที่ 4 การแปร
รูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้มูลค่า 38,991 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 18.18 และโซ่ที่ 
5 การตลาดมูลค่า 61,846 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 31.83 การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจชุมชน
ตลอดโซ่อุปทานการผลิตโกโก้มูลค่าเศรษฐกิจในพ้ืน 213,732 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.49 มูลค่าเศรษฐกิจ
เดิม 

ต้นแบบชุมชนโคเนื้อ รวมกลุ่มเกษตรกร 103 รายจาก 6 ชุมชน บริหารจัดการธุรกิจด้วย 3 ห่วงโซ่ ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโซ่การผลิตชุมชนมีขนาดฝูงโค จำนวน 1,200 ตัว แยกเป็นโคแม่พันธุ์ 572 แม่เพ่ือ
ผลิตลูกโคและโคเนื้อขุน การจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการพันธ์ อาหาร และสุขศาสตร์สัตว์ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตจาก ส่งผลให้จำนวนโคมีการจัดการร่วมกันเพ่ิมขึ้นจาก 286 ตัว เป็น 343 ตัว และโคขุน
จาก 176 ตัว เพิ่มขึ้นเป็น 211 ตัว ชุมชนมีกำไร 2,858,516 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อย
ละ 53.18 โซ่การรวบรวมชุมชนรวบรวมโคขุนมีชีวิต 211 ตัว และลูกโคเพศผู้ 171 ตัว มูลค่าธุรกิจ 7,340,884 
บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 3.48 และ โซ่การตลาด ชุมชนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการตลาด 
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ปริมาณธุรกิจ 7,911,841 บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 3.39 การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจชุมชน
ตลอดโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อมูลค่าเศรษฐกิจในพื้น 1,701,234 บาท หรือเพิ่มร้อยละ 24.17 ของมูลค่า
เศรษฐกิจเดิม  

สำหรับการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมยุวชนเกษตรจำนวน 104 ราย ให้เป็นโซ่ข้อต่อพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนเกษตรด้วยการออกแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ด้วยการออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) 3) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงแปรรูป สร้างแบ
รนด์ และทำการตลาด พบว่า  ธุรกิจชุมชนกาแฟมีเยาวชนบ้านน้ำพัน 10 ราย แปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว 3 
ชนิด ทำการตลาดในพื ้นที ่และตลาดออนไลน์  สร้างปริมาณธุรกิจ 232,928 บาท กำไร 56,135 บาท 
ผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 24.10  ธุรกิจชุมชนโกโก้มีเยาวชนบ้านน้ำพัน และบ้านปางปุก จำนวน 3 ราย 
สร้างปริมาณธุรกิจ 61,485 บาท มีกำไร 21,269 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อยละ 34.59 ธุรกิจชุมชน
โคเนื้อมีเยาวชนบ้านปางช้าง และบ้านศิลาเพชร จำนวน 5 รายทำการตลาดโคมีชีวิตและตลาดออนไลน์สร้าง
ปริมาณธุรกิจ 1,127,156 บาท มีกำไร 349,516 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 31.01 โดยเยาวชน
มีสมรรถะและทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ 1) เยาวชนร้อยละ 17 มีสมรรถนะด้านดิจิตัล 2) เยาวชนร้อยละ 17 มี
สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ 3) เยาวชนร้อยละ 30 มีสมรรถนะเชิงสังคม/วัฒนธรรม  และ 4) เยาวชนร้อย
ละ 30 มีสมรรถนะด้านจิตสาธารณะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาการพัฒนาธุรกิจชุมชนบนพื้นที่สูง ประกอบด้วย 1) ระบบเกษตรพ้ืนที่
สูงควรไปสู่พืชและสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงสร้างความจำเพาะ (niche crop) 2) พืชและสัตว์เศรษฐกิจต้องมี
ศักยภาพในการจัดการโซ่อุปทานการผลิตด้วยการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเกษตรกร 3) ธุรกิจชุมชนเกษตรบน
พื้นที่สูงมีข้อจำกัดของพื้นที่และมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าการผลิตพื้นที่ราบธุรกิจ ชุมชนควรแข่งขันด้วย
คุณภาพมากกว่าปริมาณและสร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้างตลาดเฉพาะ 4) ธุรกิจชุมชนเกษตรควรได้รับการ
สนับสนุนด้านการตลาดต่อเนื่อง และเชื่อมโยงการตลาดอย่างเป็นระบบ ทั้งตลาดภายในและตลาดส่งออก จาก
การเป็นจังหวัดการค้าชายแดน 5.) แรงงานและทักษะแรงงานของคนรุ่นถัดไป จะทำงานทางการเกษตรไม่เต็ม
เวลา ขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนแรงงานจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของการขยายพ้ืนที่ 6) การพัฒนาให้ธุรกิจชุมชนโค
เนื้อมีความยั่งยืนควรมีการการสร้างแรงจูงใจ ผ่านโครงการภาครัฐ เช่น โครงการธนาคารโคกระบือ โครงการ
การเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่ เป็นต้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต 7) การใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ควร
การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชนเพื่อลดความขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐ  ชุมชนใช้ประโยชน์
และดูแลป่าได้ถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่กับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 
Abstract 

Research project entitled the community business development by agriculture 
product supply chain aimed 1.) to establish the community business model for an integrated 
agricultural system of economic plants and animals together with forest management under 
supply chain, 2) to develop agricultural youth to fulfil the network link of community business 
in upland sites, 3) to propose policy recommendations for a career development suitable for 
socio-economic and upland landscape ecology. According to socio-economic data collection, 
the integrated farming system of 7  districts consist of Song Khwae, Mae Charim, Tha Wang 
Pha, Pao, Puphaeng, Santisuk, Na Muene in Nan Province is ready to be invested. The farmers’ 
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association were required to be established to develop community business by choosing 
coffee, cocoa, and beef cattle to be economic plants and livestock. The results showed that  

Community coffee business, 41 farmer households in Ban Nampan formed a group to 
manage 5 supply chains of coffee. The brand “Coffee banpa” was created from an upland 
identity and its selling points for quality coffee which is different from other competitors and 
had got GMP certification. Knowledge management and technology were applied to create 
value-added products and increase the return on investment. The cherry coffee chain 
increased from 1,305 ton/year to 1,500 ton/year, its values expanded to 26,100,000 Baht, the 
return on investment was 55 . 45% ( 1 0 . 85% increase) . The second chain, the cherry coffee 
aggregation, business valuation extended to 25,375,000 Baht, the return on investment was 
5.16% (0.31% increase). The parchment coffee processing chain, business valuation extended 
to 2,903,050 Baht/year, the return on investment was 10.23% (5.00% increase) .  The roasted 
coffee processing chain valued 232 ,928 Baht; the return on investment was 59 . 1 6 %. The 
marketing chain valued 232 ,928 Baht; the return on investment was 24.10%. Community 
coffee business is a business model for taking potential plants both production and marketing 
to create the jobs and caused a community economy for 27,784,660 Baht/ year, 3 ,987 ,7 4 2 
Baht increase (16.76% increase).   

Cocoa community business, 24 farmers from 5 communities managed 5 supply chains 
for the change. The first chain, producers, the production increased up to 905,760 Baht/year, 
the return on investment was 18.16%.  The second chain, the cocoa aggregation operated by 
Agricultural Co-operatives, its valued 1,047,840 Baht, the return on investment was 8.86%. 
The third chain, the dried cocoa processing was worth for 1 0 6 ,560 Baht, the return on 
investment was 8 . 9 4%.  The fourth chain, Raw Dried CaCao Beans to Cocoa community 
products valued 38,991 Baht, the return on investment was 18.18%.  The fifth chain, marketing 
was worth for 61,846 Baht, the return on investment was 31.83%.  The change in community 
business throughout cocoa supply chain, valued 213,732 Baht/year or 26.49 % increase from 
previous economic value.  

Beef cattle community business model, 103 farmers from 6 communities got together 
to manage 3 supply chains to make a change. The producer supply chain, there were 1 ,20 0 
cattle, 572 were breeders.  Knowledge management in genetic improvement, feed, and animal 
hygiene was conducted to increase production efficacy. This made Calves raise from 286  to 
343 while Beef cattle increase from 176 to 211, making 7,340,884 Baht in profit and the return 
on investment was 3.48 %. The aggregation chain, communities had 211 live beef cattle and 
171 male calves, valued 7 ,340 ,884 Baht and the return on investment was 3 .48  %. The 
marketing chain, there was a connection between community and distributors, worth 
7 ,911 ,841 Baht, the return on investment was 3 .39%. The change in community business 
throughout cattle supply chain, valued 1 ,701 , 234  Baht or 24 . 17% increase from previous 
economic value. 
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According to the competency improvement, 104 agricultural youth from communities 
were trained to be the linkers for agricultural community business by the practical activities 
for competency and skill improvement. After that, they were able to design a Business Model 
Canvas, create online advertising media, product processing, branding, and marketing. There 
were 10 coffee community business for Nampan village, 3  roasted coffees were produced. 
On-site and online marketing generated 232,928 Baht, 56,135 Baht in profit, the return on 
investment was 2 4 . 1 0 %. There were 3 cocoa community business in Ban Nampan and Ban 
Pang puk, valued 61,485 Baht, 1,269.26 Baht in profit, the return on investment was 34.59%. 
There were 5 cattle community business in Ban Pang Chang and Ban Silaphet, the live cattle 
market valued 1,127,156 Baht, 349,516 Baht in profit, the return on investment was 31.01%. 
The youth have gained competency and skill enhancement such as Digital Competency (17%), 
2) Analytical Thinking Competency (17%), 3) Social and Cultural Competence (30 %), and 4) 
Public Mind Competence (30%). 

Policy Recommendations for agricultural business development in upland areas are, 1 . ) 
upland agriculture system should be the economic plants and livestock which can make a 
niche crop, 2 . )  these economic plants and livestock must have a potential in supply chain 
management by farmer groups and their network, 3 . )  The limitation of upland agricultural 
community business are land characteristics and higher cost of investment, villagers should 
generate better quality of products can create identity products instead of competing in 
quantity, 4.) These agricultural community businesses should be continuously supported and 
systematically connected to markets both in country and export because it is border trade 
province. 5.) Next generations of labor prefer to do part-time job, this leads to labor shortage. 
The labor cost is the major limiting factor for planting expansion. 6 . )  The sustainable 
development of cattle community business should make a motivation via government 
projects to reduce cost such as The Royal Cattle and Buffalo Bank, Large scale Cattle Project. 
7) The participation in the utilization of Watershed classification 1 and 2 between community 
and government sector should be implemented to reduce the conflict. Villagers can legally 
get benefit and take a good care of forest as well as perform environmental-friendly agriculture 
activities.  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนบน
พื้นที่สูง เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องเป็นปี ที่ 2 โดยปีแรกชื่อโครงการโมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บน
พ้ืนที่สูงในภาคเหนือตอนบน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอทางเลือกเพ่ือใช้ในการตัดสินใจให้แก่ครัวเรือน ชุมชน
เกษตรกรรมในการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมภายใต้เงื ่อนไข และข้อจำกัดด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของ
ครัวเรือนตลอดจน กฎหมาย/ระเบียบการพัฒนาบนพ้ืนที่สูง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพที่ใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานสมรรถนะการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปสู่การผลิตด้วยความรู้ เทคโนโลยี อาศัยข้อมูลเพ่ือ
ช่วยการตัดสินใจ ภายใต้ทางเลือกที่ใช้การปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากข้ึน  
สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ 6 ประเด็น ดังนี้  

1. กายภาพของพ้ืนที่ และกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่สูงในจังหวัดน่าน ซึ่งมีพ้ืนที่ที่เป็นป่าต้นน้ำ
สำคัญของไทย โดยเป็นแหล่งน้ำท่าให้กับแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณร้อยละ 40 พื้นที่กว่าร้อยละ 84 เป็นที่สูงที่มี
ความลาดชันเกินร้อยละ 35 และมีพื้นที่ที่มีดินที่เหมาะสมต่อการเกษตร เพียงร้อยละ 11.14 ขณะเดียวกันด้วย
ปริมาณน้ำฝนที่ไม่สูงและส่วนใหญ่มีปริมาณมากทางตอนเหนือและตะวันออกของจังหวัดที่เป็นภูเขาสูงที่เป็นพื้นที่เผา
ไหม้สูง  และมีครัวเรือนยากจนมากกว่าพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งเงื่อนไขของแรงงานที่มีจำกัด ต้นทุน การคมนาคมที่สูงเมื่อ
เทียบกับจังหวัดอ่ืนในภาคเหนือ ส่งผลให้การพัฒนาการเกษตรในจังหวัดน่านจึงมีต้นทุนสูง และต้องดำเนินการปลูกพืช
ที่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศ โดยมีการจัดการดินและน้ำอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีการใช้ที่ดินที่ยั่งยืนและมี
ความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีตลาดรับซื้อ 
 2. บทเรียนจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงที่ผ่านมา พบว่า โครงการเพื่อการพัฒนามีหลากหลายวัตถุประสงค์
และหลายระดับ หากเป็นโครงการในระดับที่ภาครัฐให้การสนับสนุนจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีการบูรณาการการ
ทำงานจากหลายภาคส่วน ใช้เวลาดำเนินงานต่อเนื่อง มีเป้าหมายสำคัญ 2 ประการ คือ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสร้างอาชีพ ซึ่งจุดแข็งของโครงการในระดับภาครัฐ คือ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณ
รองรับอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์การพัฒนา มีพ้ืนที่ทดลองหลายพ้ืนที่ รวมทั้งมีกิจกรรม
ที่มีนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งร่วมเป็นเครือข่ายและฝังตัวทำงานร่วมกับทหารในพ้ืนที่ สำหรับลักษณะ
งานสร้างอาชีพส่วนใหญ่เริ่มจากการสร้างรายได้ด้วยการสร้างศรัทธา มีการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น น้ำและ
การจัดการน้ำ/ถนน เป็นต้น) ให้ความสำคัญกับการผลิตเพ่ือบริโภคและเน้นปากท้องเป็นลำดับแรก โดยใช้ทรัพยากรใน
พื้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหารและ/ความมั่นคงทางสังคม สำหรับการผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์จากพืชสาย
พันธุ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงเป็นผลงานการวิจัยที่ผ่านการทดสอบในแปลงทดลองจากสถานีทดลองในพื้นที่ เพื่อทดสอบและ
พิสูจน์ว่ามีศักยภาพในการส่งเสริมแก่เกษตรกรและชุมชนได้จริง รวมถึงมีตลาดรองรับผลผลิต ทั้งภายในและนอกพ้ืนที่ 
และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เกิดมูลค่าเพ่ิม   
 สำหรับโครงการในระดับชุมชน เกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชนโดยมีแกนนำชุมชน องค์กรท้องถิ่น และ
หน่วยงานระดับท้องถิ่นร่วมกิจกรรม มีเป้าหมายในการสร้างรายได้เพื่อให้คนในชุมชนสามารถยึดเป็นอาชีพ กลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานโดยท้องถิ่น/ชุมชนคือการสร้างการมีส่วนร่วม มักต้องมีผู ้นำที่มีวิสัยทัศน์ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ โครงการในระดับชุมชนมีจุดแข็งที่สำคัญได้แก่ การเป็นโครงการขนาดเล็กที่มี
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ความคล่องตัว สร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชน เพื่อเฟ้นหาเกษตรกร ผู้ประกอบการที่สมัครใจ มีความพร้อมในการ
ลงทุน 
 3. สภาพเศรษฐกิจและหนี้สินของครัวเรือนเกษตรบนพื้นที ่สูง  ส่วนใหญ่ครัวเรือนเกษตรมีแรงงาน 
ประมาณ 2 คน และกำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญของการทำการเกษตรที่ต้องใช้
แรงงานในพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครัวเรือนเกษตรมากกว่าร้อยละ 80 มีพื้นที่การเกษตรในเขต
พื้นที่ป่าและไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 โดยมีพื้นที่ทำกินประมาณ 15-30 ไร่ ปลูกพืช 3-5 
ชนิด ซึ่งพึ่งพาน้ำฝนและแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นสำคัญ อีกทั้งมักเผชิญกับปัญหาการขาดน้ำ  สำหรับรายจ่ายของ
ครัวเรือนเกษตร มีรายจ่ายด้านการบริโภคในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30-45 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการคมนาคมสื่อสารและบุตรหลาน มีสัดส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ 30-50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ครัวเรือน
เกษตรส่วนใหญ่เป็นหนี้ ธ.ก.ส มีหนี้สะสมประมาณ 100,000-200,000 บาท/ครัวเรือน และหนี้กองทุนหมู่บ้านไม่
เกิน 50,000 บาท/ครัวเรือน 
 4. โมเดลทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่สูงในตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแควและตำบลเมืองจัง อำเภอภู
เพียง จังหวัดน่านได้นำเสนอระบบเกษตรที่เป็นตัวเลือกในการสร้างรายได้ที่ดีที่สุดสำหรับครัวเรือน (แยกออกตาม
พ้ืนที่ลุ่มน้ำ) และระดับโครงการ  
 
โมเดลทางเลือกระดับครัวเรือน กรณีพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3 4 และ 5  
 - กรณีพืชเชิงเดี่ยวที่เก็บเกี่ยวภายใน 1 ปี พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นตัวเลือกที่มีเหตุผลของชาวบ้าน 
เนื่องจากมีการลงทุนต่ำ แต่ถ้าต้องการรายได้สูงจะใช้พ้ืนที่มาก  
 - กรณีไม้ผลและ/ไม้ยืนต้น พบว่า โกโก้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในกรณีนี้ รองลงมาได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ และ
กาแฟอะราบิกา ส่วนมะขามเปรี้ยวและไผ่ซางเป็นสองตัวเลือกสุดท้ายใน 5 อันดับแรก เป็น และโมเดลทางเลือกใน
การพัฒนาพื้นที่สูงในระดับโครงการ 
 - กรณีปลูกแบบผสมผสาน พบว่า การปลูกพืชผสมผสานที ่เหมาะสมควรมีเพียง 2 ชนิด เนื ่องจาก  
การผสมผสานพืชมากกว่านี้จะได้รายได้เพิ่มขึ้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ระบบเกษตรที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดใน
กรณีนี้ คือ การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ควบคู่กับโกโก้ 
โมเดลทางเลือกระดับครัวเรือน กรณีพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 
  กรณีปล ูกพืชอย ่างเด ียว พบว ่า มะขามเปร ี ้ยวเป ็นทางเล ือกที ่ ใช ้พ ื ้นที ่และเง ินลงทุนน้อยท ี ่สุด  
โดยใช้ระยะเวลาปลูก 3 ปี 

 กรณีปลูกพืช ร่วมกับการเลี้ยงปศุสัตว์ พบว่า การทำปศุสัตว์แม้ว่าจะใช้เงินลงทุนสูง (ไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท) 
แต่ก็ให้รายได้สูงเช่นเดียวกัน โดยทางเลือกที่ดีที่สุด ได้แก่ การปลูกมะขามเปรี้ยวร่วมกับการเลี้ยงแพะ  
 
โมเดลทางเลือกระดับโครงการ นำเสนอตัวอย่างโมเดลทางเลือกการพัฒนาคนอยู่กับป่าของรัฐ โดยมีข้อตกลงเบื้องต้น
ที่กำหนดเงื่อนไขการพัฒนาโดยให้การเยียวยาการคืนพื้นที่ป่าเป็นไปตามข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลที่ว่า ชุมชน
จะคืนพ้ืนที่ล่าสุดประมาณ 4,000 ไร่ โดยได้รับเงินสนับสนุนการคืนพ้ืนที่ไร่ละ 5,000 บาท ทั้งนี้ยังมีเกษตรกรบางส่วน
ที่ยังเลือกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะได้สินเชื่อง่าย เพื่อนำเงินในอนาคตมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภคได้ก่อน ดังนั้น
ในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจยอมให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ต้องไม่มีการเผาในพ้ืนที่ คทช.โดยใช้แรงจูงใจด้วยการเพ่ิมราคา
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ให้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที ่ไม่เผากิโลกรัมละ 2 บาท จากระดับราคาตลาด สำหรับระบบเกษตรพืชมูลค่าสูงการ
สนับสนุนการจัดการน้ำเป็นโอกาสลดความเสี่ยงและเพิ่มทางเลือกของเกษตรกร โดยกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน เพื่อให้โครงการมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วย
ประสานงานเพ่ือการพัฒนาชุมชน ครัวเรือนเกษตรที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานระยะแรก เป็นครัวเรือนตัวแบบ
ที่ 2 และ 3 ที่มีระดับรายได้จากภาคการเกษตรประมาณ 50,000 บาท/ครัวเรือน/ปีและมีความพร้อมและ
ศักยภาพในการปรับเปลี่ยน ดังนั้นโมเดลอาชีพทางเลือกที่เสนอต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าระดับดังกล่าว กำหนดให้
ทางเลือกในการพัฒนามี 3 รูปแบบ 1) การจ่ายเงินค่าเยียวยาการคืนพื้นที่ป่า และอุดหนุนราคาข้าวโพด เลี้ยงสัตว์
ไม่เผา 2) การจ่ายเงินค่าเยียวยาการคืนพื้นที่ป่า อุดหนุนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เผาเป็นระยะเวลา 1 ปี และลงทุน
จัดการน้ำ 3) เป็นทางเลือกการพัฒนาที่ Full option โดยมีการจ่ายเงินค่าเยียวยาการคืนพื้นที่ป่า อุดหนุนราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เผาเป็นระยะเวลา 1 ปี และลงทุนจัดการน้ำ รวมทั้งการจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร  
 5. ห่วงโซ่อุปทานการผลิตเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัดน่าน เป็นโมเดลการพัฒนามีความต่อเนื่องและ
ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็นอาชีพทางเลือกที่สามารถทดแทนการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ได้นั้น จำเป็นต้อง
พัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการตลาด ด้วยเกณฑ์การพิจารณา 3 เกณฑ์ ได้แก่ 1) 
ความเหมาะสมด้านกายภาพในพ้ืนที่ที่สามารถทำการผลิตซึ่งเป็นส่วนต้นน้ำของโซ่อุปทานได้ 2) มีศักยภาพการ
รวมกลุ่มในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนบ้างแล้ว/มีตลาดในพ้ืนที่รองรับ และ 3) มีเทคโนโลยีที่สามารถนำทรัพยากร
ในพื้นที่มาลดต้นทุน/เพิ่มมูลค่าได้ ผลการประเมินศักยภาพโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่ชุมชนนำร่องในตำบลนำไร่หลวง 
อำเภอสองแคว และตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียงคัดเลือกจำนวน 10 รายการ แยกเป็น กลุ่มพืช 6 รายการ ได้แก่ ลำไย 
มะม่วงน้ำดอกไม้ โกโก้ ไผ่ซาง กาแฟ และมะม่วงหิมพานต์ กลุ่มปศุสัตว์ 3 รายการ ได้แก่ โคเนื้อ ไก่พ้ืนเมือง และแพะ 
กลุ่มประมง 1 รายการ ได้แก่ ปลาดุก  พบว่า ทั้ง 10 รายการมีศักยภาพในการพัฒนาโซ่อุปทานให้เป็นธุรกิจที่
แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม ยกเว้น มะมะม่วงหิมพานต์และปลาดุก   
 6. เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการยังให้ความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะเยาวชนบนพ้ืนที่สูงให้รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
ความคิดสร้างสรรค์ บนรากฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ขั้นตอนการยกระดับสมรรถนะของเยาวชนมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
  6.1 การสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาในพื้นที่ จากการสำรวจศักยภาพเครือข่าย และความ
พร้อมของพื้นที่: สำรวจสภาวะแวดล้อม เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมด้านบุคลากร องค์ความรู้ และ
สถานที่ ของเครือข่ายและฐานเรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่ เช่น โรงเรียน ชุมชนเกษตรกรรม วัด ครัวเรือนเยาวชน สภา
ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน แกนนำเกษตรกร ฯลฯ  
  6.2 การพัฒนาและออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรง นำไปสู่การออกแบบกิจกรรมในฐานเรียนรู้ 4 รูปแบบฐานเรียนรู้ (ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ในโรงเรียน ฐาน
เรียนรู้ชุมชน ฐานเรียนรู้ครัวเรือน และฐานเรียนรู้วัด ) และสร้างตัวชี้วัด  วางแผนและปฏิทินการดำเนินงานที่สอดคล้อง
กับช่วงเวลาที่เหมาะสมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรม และ ประสานงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน  
  6.3 การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งกระบวนการสร้างแรงบันดาล การมีส่วนร่วมเน้นการ
ปฏิบัติการจริงแก่ชุมชนและเยาวชนตามแผนงานจากฐานเรียนรู้ 4 รูปแบบที่วางไว้ 
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  6.4 การติดตามและประเมินผล: การติดตามมีเป้าหมายเพื่อ รับฟังปัญหา และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และ ค้นหาองค์ความรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของเยาวชน โดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วม (Participatory) และวิธีติดตามท่ีเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเยาวชน บนบริบทฐานเรียนรู้ต่างๆ 
  
 สำหรับการวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตร ในปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 3 
ประการ 1) เพ่ือพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนระบบเกษตรผสมผสาน โดยเลือกชนิดพืชเศรษฐกิจที่สามารถอยู่ร่วมกับป่า 2 
ชนิด และเสริมด้วยการผลิตปศุสัตว์ ด้วยโซ่อุปทานการผลิตโดยมีตลาดเป็นตัวนำ 2) เพื่อพัฒนาและสร้างการมีส่วน
ร่วมยุวชนเกษตรให้เป็นโซ่ข้อต่อธุรกิจชุมชนระบบเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง และ 3) เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการพัฒนาอาชีพ และธุรกิจชุมชนบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
กายภาพ การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยคัดเลือกชุมชน และครัวเรือนเกษตรในการพัฒนาอาชีพที่
สอดคล้องกับ เศรษฐกิจ สังคม ภูมินิเวศและเงื่อนไขด้านกฎหมายในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของ คทช.ที่แบ่ง
พื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำออกเป็นลุ่มน้ำชั้นที่ 1 2 3 4 และ 5 โดยธุรกิจที่ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้คัดเลือก ได้แก่ 
โกโก้ กาแฟ และโคเนื้อ ซึ่งมีพื้นที่การผลิตใน  7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสองแคว ท่าวังผา ปัว แม่จริม สันติ
สุข ภูเพียง และนาหมื่น จังหวัดน่าน เพื่อเป็นตัวแทนสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง ผลการดำเนินงานนำเสนอแยก
ออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรก การพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟด้วยโซ่อุปทานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนที่สูง ส่วนที่ 2 การพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ด้วยโซ่อุปทานการผลิต ส่วนที่ 3 การพัฒนา
ธุรกิจชุมชนโคเนื้อด้วยโซ่อุปทานการผลิต ส่วนที่ 4 แนวทางการยกระดับสมรรถนะและทักษะเยาวชน บน
พ้ืนที่สูง และส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 การพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟด้วยโซ่อุปทานการผลิต มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนว

ทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟบนพื้นที่สูงด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต  2) เพ่ือนำเสนอข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟบนพื้นที่สูง การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาจากประชากรผู้ปลูกกาแฟ 41 
ครัวเรือนของบ้านน้ำพัน ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ผลการศึกษา พบว่า 

ข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านน้ำพัน เป็นชุมชนขนาดเล็กบนพ้ืนที่สูง 800-1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเล มี
ครัวเรือนจำนวน 52 ครัวเรือน ประชากร 245 คน เป็นชนเผ่าเมี่ยนอ้ิวที่เคยทีป่ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก 
ต่อมาได้รับการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรผสมผสานด้วยการปลูกพืชผักเมืองหนาวในโรงเรือน และไม้
ผล (มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย อโวคาโด โกโก้ และกาแฟ) ได้รับการส่งเสริมของโครงการหลวงส่วนขยายแบบบ้านถ้ำเวียง
แก ปัจจุบันกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้แก่ครัวเรือน ชุมชนมีพื้นที่ปลูก 1,220 ไร่ (เฉลี่ย 26 ไร่/
ครัวเรือน)  ครัวเรือนมีแรงงาน  2-3 คนต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสูงอายุ (อายุมากกว่า 50 ปี) มีบุตร
หลานเยาวชน (อายุ 18-25 ปี) เฉลี่ยครัวเรือนละ 3-4 คน ซึ่งบางส่วนไปรับจ้างและค้าขายในกรุงเทพฯ ส่งผลให้
แรงงานไม่เพียงพอในฤดูการเก็บกาแฟ ต้องอาศัยแรงงานจ้างรายวัน (ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจาก สปป.ลาว) สำหรับ
มิติทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 255,621 บาท/ปี ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตร ครัวเรือนมี
หนี้สินสะสม 130,000-170,000 บาท และมีภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการเล่าเรียนบุตรหลาน ในอดีตการผลิตกาแฟ
ชุมชนทำการจำหน่ายแก่ผู ้รวบรวม/พ่อค้าคนกลาง ในปีการผลิต 2563/2564  ชุมชนจัดทำแผนธุรกิจจาก
เกษตรกร 41 ราย มีเป้าหมายพัฒนาธุรกิจครบวงจรโดยแปรรูปกาแฟกะลา กาแฟสาร และผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วและ
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กาแฟดริปซอง มีเยาวชนในชุมชนทำหน้าที่การตลาด ซึ่งเยาวชนได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผน
ธุรกิจ การดำเนินธุรกิจกาแฟชุมชนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 15 ท่านบริหารจัดการโซ่อุปทาน
ด้วยกิจกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำ 

แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟ มีขั้นตอนสำคัญได้แก่ การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและ
อุปสรรคของชุมชน สำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด การแข่งขันในตลาด พฤติกรรมการบริโภคกาแฟใน
จังหวัดน่านและนอกพื้นที่ การแบ่งส่วนตลาด การทดสอบตลาด และการดำเนินกิจกรรมการตลาดจริง การ
วิเคราะห์คุณภาพผลผลิต พบว่า ผลผลิตกาแฟมีคุณภาพตามมาตรฐานมกษ.5701-2552 ผลการสำรวจสถานการณ์
การตลาด พบว่าตลาดกาแฟมีการแข่งขันสูง การทำการตลาดของชุมชนควรแบ่งตลาด (market segmentation) 
เป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย ตลาด mass ใช้กาแฟกะลาอะราบิกาและโรบัสตา แบบ wash process เกรด A ผลิต
เป็นกาแฟคั่ว 3 ระดับ (อ่อน ปานกลาง และเข้ม) ทำการตลาดร้านกาแฟ และกำหนดตำแหน่งการตลาด (market 
positioning) สูงสุดในตลาดเฉพาะ (niche market) ด้วยกาแฟกะลาอะราบิกา wash/honey process แปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์พรี่เมี่ยม 2 ชนิด ประกอบด้วยกาแฟคั่ว และกาแฟดริปซองทำการตลาดออนไลน์ โดยกาแฟดริปซอง
มี 2 สูตร ประกอบด้วย อะราบิกา 100% และอะราบิกาผสมกัญชา 5% กระบวนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำการ 
outsource โรงคั่วมาตรฐาน แปรรูปผลิตภัณฑ์ ขอเครื่องหมาย อย.และ เยาวชนสร้างแบรนด์ (กาแฟบ้านป่า) 
ด้วยอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และจุดขายของชุมชน สร้างจุดขายจากคุณภาพที่แตกต่างจากคู ่แข่ง  ผลการ
ดำเนินการตลาด พบว่า มีปริมาณธุรกิจมูลค่า 232,928 บาท ต้นทุนการผลิต (ค่าเมล็ดกาแฟ และค่าใช้จ่ายในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์) มูลค่า 146,353 บาท (ร้อยละ 62.83) ค่าใช้จ่ายในการตลาด 30,440 บาท (ร้อยละ 13.07) 
กำไรเบื้องต้น 56,135 บาท (ร้อยละ 24.10)  

แผนธุรกิจและแบบจำลองธุรกิจ แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและขยายโอกาสการตลาด ชุมชนปรับใช้
แบบจำลองธุรกิจ Canvas จาก 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริโภคทั่วไปในจังหวัดน่าน (ร้อยละ 20.12) และ
นอกพ้ืนที่ (ร้อยละ 42.32) เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ทำการขยายลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพ่ิมลูกค้ากลุ่มร้านกาแฟ (ร้อยละ 
13.11)  และทำกลยุทธ์ขยายกลุ่มลูกค้าในจังหวัดน่านให้สูงกว่าร้อยละ 15 จากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นตาม
นโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล 

2)  คุณค่าหรือจุดขายของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง ประกอบด้วย คุณภาพกาแฟ (พื้นที่สูงของ
จังหวัดน่าน กระบวนการแปรรูป และการคั่วสร้างกลิ่นหอม รสสัมผัสดี) ระบบการปลูกร่วมกับป่า และเป็นผลผลิต
ของเกษตรกรรายย่อย นำกระบวนการ Honey Process เพื่อการแปรรูปที่มีคุณภาพ (เกรดพรีเมี่ยม) พัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นจุดขาย รวมทั้งพัฒนาและรักษามาตรฐานให้ brand “กาแฟบ้านป่า” ให้เข้มแข็ง เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์และซื้อซ้ำ 

3) สร้างช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่าน แพลตฟอร์ม Line และ face book สื่อรูปแบบอื่นๆ เช่น 
โบร์ชัวร์ การจัดชิมกาแฟ (สำหรับกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน) และวิธีการฝากขายในร้าน
จำหน่ายของฝากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสื่อสารผู้บริโภคเป้าหมายใหม่ๆ  

4) ความสัมพันธ์กับลูกค้า ใช้วิธีการรักษาฐานลูกค้าเดิม ได้แก่ การให้ข้อมูล คำแนะนำผลิตภัณฑ์แก่
ผู้บริโภคด้วยสื่อสารสนเทศ/สื่อออนไลน์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่-ทดสอบชิม ในการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ 
รวมถึงการสอบถาม/ติดตามความพึงพอใจลูกค้าและคู่ค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง  
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5) กระแสรายได้ ชุมชนกระตุ้นให้เกิดกระแสรายได้แก่ผู้ทำหน้าที่การตลาดด้วยวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ การสร้างแรงจูงใจในการขายจากอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม และปรับกลยุทธ์การตลาดแก่เยาวชน ผ่าน
กิจกรรมกระตุ้นการขายจากทีมพ่ีเลี้ยง/สื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ 

6) ทรัพยากรหลัก ประกอบด้วย วัตถุดิบที่มีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ เยาวชนสร้า งความร่วมมือ
เป็นเครือข่ายกับผู ้แปรรูปในกิจกรรมขั ้นกลางน้ำ (เช่น โรงสี โรงคั ่วและ OEM ที ่มีความเป็นมืออาชีพ มี
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐาน)  

7) กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการผลิต (แปลงปลูกกาแฟ) กิจกรรมการแปรรูป 
(กาแฟกะลา กาแฟสาร ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว) และกิจกรรมการตลาด (การประชาสัมพันธ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และการจำหน่าย 

8) พันธมิตรหลัก ที่เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์/ป้อนวัตถุดิบ ประกอบด้วย 
โรงสีกาแฟ โรงคั่ว/OEM พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ผู้ประกอบการตลาดที่เป็นพันธมิตรคู่ค้า และหน่วยงานพ่ี
เลี้ยง (สำนักงานเกษตรจังหวัด/สถาบันการศึกษา/ภาคเอกชนอ่ืนๆ) 

9) โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน ชุมชนมีต้นทุนการผลิตกาแฟสุกอะราบิกา 12,810.74 บาท/ไร่ โรบัส
ตา 11,241.04 บาท/ไร่ ต้นทุนการแปรรูปกาแฟกะลา 96786.33 บาท/ตัน และต้นทุนการแปรรูปกาแฟคั่วอะราบิ
กา 110.75 บาท/แพ็ค (น้ำหนัก 250 กรัม) และโรบัสต้น 95.13 บาท/แพ็ค (น้ำหนัก 250 กรัม) ผลตอบแทนการ
ผลิตกาแฟสุกอะราบิกา 24,945.72 บาท/ไร่ โรบัสตา 12,711.86 บาท/ไร่ ผลตอบแทนการแปรรูปกาแฟกะลา 
106,666.67 บาท/ตัน ผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อะราบิกา 250 บาท/แพ็ค (น้ำหนัก 250 กรัม) โรบัสตา 
195 บาท/แพ็ค (น้ำหนัก 250 กรัม)  

 การบริหารจัดการโซ่อุปทานและการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตกาแฟ  จาก
การวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าเศรษฐกิจปีการผลิต 2564/2565 กับปีการผลิต 2563/2564  ซึ่งเป็นปีที่โครงการ
เข้าไปจัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน 5 ห่วงโซ่ พบว่า  

โซ่ที่ 1 การผลิตกาแฟผลสุก ในปี 2563/2564 ชุมชนมีการผลิตกาแฟสุกอะราบิกา และโรบัสตา รวม 
1,305 ตัน ต้นทุนการผลิตกาแฟอะราบิกา 10,374.44 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 17,000 บาท/ไร่ กำไรเฉลี่ย 6,625.56 
บาท/ไร่ ส่วนโรบัสตาต้นทุนการผลิต 9,365.25 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 14,400 บาท/ไร่ กำไรเฉลี่ย 5,034.75 บาท/
ไร่ ในปีการผลิต 2564/2565 การพัฒนาแปลงปลูกชุมชนมีผลผลิตเพิ่ม (ประมาณการจากผลผลิตต่อไร่ประมาณ
ร้อยละ 5-10) คาดการณ์ผลผลิต 1,500 ตัน โดยมีมูลค่าการลงทุนในการผลิต 12,045,652 บาท มีรายได้จากการ
จำหน่ายผลกาแฟสุก 19,360,000 บาท กำไร 7,314,348 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โซ่ที่ 
1 ร้อยละ 60.72 การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนการลงทุน ในโซ่ที่ 1 เมื่อคิดรวมต้นทุนการแทรกแซง 
(intervention) มูลค่า 156,550 บาท มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของค่า ROI ร้อยละ 1.44 

โซ่ที่ 2 การรวบรวมกาแฟผลสุก ในปี 2563/2564 ผู้รวบรวม/พ่อค้าคนกลางรับซื้อกาแฟผลสุก 1,220 ตัน 
เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปกาแฟกะลาทั้งภายในจังหวัด และต่างจั งหวัด มีต้นทุนการรวบรวม 
ได้แก่ ค่าผลกาแฟ 20,871,400 บาท ค่าใช้จ่าย 1,101,000 บาท มีกำไร 1,066,100 บาท และมีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) โซ่ที่ 2 ร้อยละ 4.58 การเปลี่ยนแปลงของโซ่การรวบรวมพบว่า ในปีการผลิต 2564/2565 
จำหน่ายผลสุก 1,200 ตัน ต้นทุนการรวบรวม ได้แก่ ค่าผลกาแฟ 23,000,000 บาท ค่าใช้จ่าย 1,130,000  บาท มี
กำไร 1,245,000 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โซ่ที่ 2 ร้อยละ 5.16 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.58) 
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การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนการลงทุน ในโซ่ที่ 2 เมื่อคิดรวมต้นทุนการแทรกแซง (intervention) มูลค่า 
25,500 บาท มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของค่า ROI ร้อยละ 0.11 

โซ่ที่ 3 การแปรรูปกาแฟกะลา ในปี 2563/2564 เกษตรกร 5 ราย นำผลกาแฟสุก 85 ตัน มาทำการหมัก 
ล้าง และตาก ผลิตกาแฟกะลา 16 ตัน มีต้นทุนค่าผลกาแฟสุก 1,530,000 บาท ค่าใช้จ่าย 84,322 บาท มูลค่าการ
ลงทุนรวม 1,614,322 บาท กำไร 84,478 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ร้อยละ 5.23  ในปี
การผลิต 2564/2565 การเปลี่ยนแปลงของโซ่การแปรรูปกาแฟกะลาของเกษตรกร 10 ราย (เป็นเกษตรกรราย
ใหม่ 5 ราย) ผลิตกาแฟกะลา 30 ตันจากกาแฟสุก 150 ตัน มีต้นทุนค่าผลกาแฟสุก 2,700,000 บาท ค่าใช้จ่าย 
203,050 บาท มูลค่าการลงทุนรวม 3,200,000 บาท กำไร 296,950 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(ROI) ร้อยละ 10.23 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.0) ซึ่งเป็นผลจากปริมาณธุรกิจและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนการลงทุน ในโซ่ที่ 3 เมื่อคิดรวมต้นทุนการแทรกแซง (intervention) มูลค่า 171,667 บาท 
มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของค่า ROI ถึงร้อยละ 6.16 

โซ่ที่ 4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว เป็นกิจกรรมในปีนี้โดยเยาวชนและผู้นำชุมชนพัฒนาขึ้นโดยการนำ
กาแฟกะลาในกระบวนการ wash และ honey  มาทำการสีเป็นกาแฟสารน้ำหนัก  0.9 ตัน แปรรูปเป็นกาแฟคั่ว
และกาแฟดริปซอง มูลค่า 232,928 บาท มีต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย ค่าเมล็ดกาแฟ และค่าใช้จ่ายในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ 146,353 บาท มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 59.16  การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนการลงทุน 
ในโซ่ที่ 4 เมื่อคิดรวมต้นทุนการแทรกแซง ( intervention) มูลค่า 19,660 บาท มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของค่า 
ROI ร้อยละ 7.23 

โซ่ที่ 5 การตลาด เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยเยาวชน 10 ราย ทำหน้าที่การตลาด แบ่งตลาดเป็น 2 
ระดับ (ร้านกาแฟ และตลาดเฉพาะด้วยกาแฟพรี่เมี่ยมโดยช่องทางตลาดออนไลน์) ผลิตภัณฑ์กาแฟมูลค่า 232,928
บาท เยาวชนมีค่าใช้จ่ายการตลาด 30,440 บาท (ร้อยละ 13.07)  กำไร 56,135 บาท  อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุน ร้อยละ 24.10 การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนการลงทุน ในโซ่ที่ 5 เมื่อคิดรวมต้นทุนการแทรกแซง 
(intervention) มูลค่า 4,000 บาท มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของค่า ROI ร้อยละ 0.37 

มูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จากการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตกาแฟ จากการวิเคราะห์
มูลค่าเศรษฐกิจก่อนมีโครงการ ในปีการผลิต 2563/2564 ชุมชนมีกิจกรรมใน 3 ห่วงโซ่ มูลค่ารวม  23,796,918 
บาท และปีการผลิต 2564/2565 ชุมชนไดร้ับการส่งเสริมองค์ความรู้ เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการใน 
5 ห่วงโซ่ โดยโซ่ที่1 มีมูลค่า 26,100,000 บาท โซ่ที่ 2 มีมูลค่าเพิ่ม 1,245,000 บาท โซ่ที่ 3 มีมูลค่าเพิ่ม 296,950  
บาท โซ่ที่ 4 มีมูลค่าเพิ่ม 86,575 บาท และโซ่ที่ 5 มีมูลค่าเพิ่ม 56,135 บาท  ทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตเกิดมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่รวม 27,784,660 บาท หรือมีมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่
เพ่ิมข้ึน 3,987,742 บาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.76 เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2563/2564) 

หากทำการวิเคราะห์มูลค่ากาแฟ 1 กิโลกรัมกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้
ดังนี้  

โซที่ 1 การผลิตกาแฟ 1,500 ตัน ชุมชนมีรายได้ 26,100,000 บาท (17.40 บาท/กก.) มีต้นทุนการผลิต  
16,790,066 บาท (11.19 บาท/กก.) มีกำไรสุทธิ 9,309,934 บาท (รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว) หรือ
เกษตรกรจะมีรายได้จากการผลิตกาแฟเชอรี่ 6.21 บาท/กก.  
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โซ่ที่ 3 ชุมชน นำกาแฟสุก 150 ต้นแปรรูปเป็นกาแฟกะลา มีรายได้ 3,200,000 บาท มีต้นทุนการผลิต 
2,903,050 บาท มีกำไรสุทธิ 296,950 บาท (รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว) หรือ เมื่อนำกาแฟผลสุกมา
แปรรูปเป็นกาแฟกะลา จะมีรายเพิ่มอีก 1.98 บาท/กก.  

โซ่ที่ 4 การนำกาแฟกะลา 1000 กก.มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว มีรายได้  338,535 บาท มีต้นทุน
การผลิต 272,135 บาท มีกำไรสุทธิ 66,400 บาท (รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว) หรือ เมื่อนำกาแฟผล
สุก 1 กก.มาแปรรูป (ได้กาแฟกะลา 0.2 กก.) จะมีรายเพิ่มอีก 13.28 บาท/กก.  

โซ่ที่ 5 การตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว มีรายได้ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว   338,535 บาท มีต้นทุนการตลาด 
270,507 บาท มีกำไรสุทธิ 64,028 บาท (รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว) หรือ เมื่อนำกาแฟผลสุก 1 กก.
มาแปรรูป (ได้กาแฟกะลา 0.2 กก.) จะมีรายเพิ่มอีก 12.81 บาท/กก.  
  จากมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมทั้ง 4 ห่วงโซ่ (ไม่รวมกิจกรรมการรวบรวมผลกาแฟสุก) เมื่อเราเปรียบเทียบ
มูลค่าในทุก 1 กิโลกรัม โซ่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด คือการแปรรูปกาแฟกะลา เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว การตลาด
กาแฟ การปลูกกาแฟ และการแปรรูปกาแฟกะลา ด้วยมูลค่าเพิ่ม 13.28 บาท 12.81 บาท 6.21 บาท และ 1.98 
บาทตามลำดับ 
       ส่วนที่ 2  การพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้บนพื้นที่สูง 
ด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต 2) เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ 
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก 5 ชุมชนใน อำเภอสองแคว ท่าวังผา ภูเพียง และนาหมื่น จำนวน 24 
ครัวเรือน ผลการวิจัยพบว่า 
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นชนเผ่า (เผ่าอิ๊วเมี่ยน และไทลื้อ) และคน
ไทยพื้นเมือง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก อดีตเคยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับ
การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ซึ่งโกโก้เป็นไม้ผลชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการผลิตร่วมกับ
ป่าได้ และสามารถปลูกแซมกับไม้ผล/ไม้ใหญ่อื่น เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48.46 ปี สำเร็จ
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา สถานภาพสมรสแล้ว มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.79 คน (เป็นแรงงานที่ผลิต
โกโก้เฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน) รายได้เฉลี่ย 249,711 บาท/ปี/ครัวเรือน เป็นรายได้นอกภาคเกษตร 83,172  บาท/
ปี เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกโกโก้เฉลี่ย 4 ปี มีพ้ืนที่ปลูกโกโก้รวม 77.50 ไร ่ขนาดแปลงปลูกเฉลี่ย 3.23 ไร่/
แปลง สายพันธุ์โกโก้ ได้แก่ พันธุ์ชุมพร 1 และพันธุ์ I.M.1 โดยปลูกบริเวณพื้นที่ตามเชิงเขาและอาศัยน้ำฝน 
ลักษณะการปลูกมีท้ังปลูกเป็นพืชเดี่ยว ประมาณ 100-150 ต้น/ไร่ และปลูกร่วมกับพืชอ่ืน ประมาณ 50-75 ต้น/ไร่ 
ปริมาณผลผลิตรวมทั้งสิ้น 57,840 กก./ปี เฉลี่ย 4,820 กก./เดือน จำหน่ายผลโกโก้สดแก่ผู้รวบรวมภายในพื้นที่  
เดือนละ 2 ครั้ง ปริมาณเฉลี่ย 4,320 กก./เดือน ราคารับซื้อ 10-13 บาท/กก. เพื่อจำหน่ายแก่ผู้แปรรูปในพื้นที่ 
(วิสาหกิจชุมชนโกโก้วัลเล่ย์ อำเภอปัว)  
 แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้ ทำการวิเคราะห์ตามกิจกรรมในแต่ละห่วงโซ่ ทั้ง 
5 ห่วงโซ่ โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด จากพื้นที่ปลูก 77.50 ไร่ ปริมาณผลผลิต 57,840 กก./ปี ชุมชนมีรายได้
จากการจำหน่ายโกโก้ผลสด 737,460 บาท/ปี ต้นทุนการผลิต 655,039 บาท/ปี มีกำไรจากการผลิต 82,420 
บาท/ปี และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 12.58  โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผลสด ผู้รวบรวมในพื้นที่มี
ต้นทุนในการรวบรวม 783,732 บาท/ปี และมีรายได้ 853,140 บาท/ปี กำไร 69,408 บาท/ปี และมีอัตรา
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ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 8.86 และ โซ่ที่ 3 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้ง ชุมชนได้รับองค์ความรู้ในการแปร
รูป (การหมัก และตาก) สำหรับโซ่ที่ 4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้ และโซ่ที่ 5 การตลาด ก่อนโครงการกลุ่ม
เกษตรกรยังไม่เคยทำการแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือทำการตลาด  

หลังมีโครงการ โซ่ที่ 1 การผลิตโกโก้ผลสด โครงการได้ทำการแทรกแซง ด้วยการให้องค์ความรู้ในเรื่องการ
ตัดแต่งกิ่ง และการให้ปุ๋ยบำรุงดินและต้นโกโก้ โดยมีต้นทุนของการแทรกแซง รวม 121,837บาท แบ่งเป็นต้นทุน
ของโครงการ 5,000 บาท และต้นทุนของเกษตรกร  106,512.50 บาท ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโซ่การผลิต 
ได้แก่ 1) ต้นทุนค่าแรงงานในการบำรุงรักษา (ตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยเคมี) เพิ่มขึ้น 97 ,437 บาท 2) ต้นทุนค่าแรงใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิต เพิ่มขึ้น 5,475 บาท 3) ต้นทุนการใส่ปุ๋ยเคมี เพิ่มขึ้น 3,600 บาท 4) ปริมาณผลผลิตจาก 
57,840 กก./ปี เพิ่มขึ้นเป็น 71,040 กก./ปี มูลค่ารวม 905 ,760.00 บาท ส่งผลให้ชุมชนมีกำไรจากการผลิตโกโก้
เพิ่มขึ้นเป็น 139,207.97 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 18.16 โซ่ที่ 2 การรวบรวมโกโก้ผล
สด โครงการไม่ได้เข้ามาแทรกแซง แต่ดึงผลผลิตร้อยละ 10 มาเพิ่มมูลค่าในโซ่ที่ 3 โดยมีต้นทุนในการรวบรวม 
962,590 บาท และมีรายได้รวม 1,047,840 บาท กำไร 85 ,248.00 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ร้อยละ 8.86 โซ่ที่ 3 การแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้ง  แทรกแชงด้วยกิจกรรมการให้องค์ความรู้ การแปรรูป (การหมัก 
ตาก) โดยทำการแปรรูปโกโก้ผลสด จำนวน 7,104 กก. ได้เมล็ดโกโก้แห้ง 532.80 กก. (เมล็ดโกโก้แห้งคิดเป็นร้อย
ละ 7.5 ของผลสด) ต้นทุนของการแทรกแซง แบ่งเป็นต้นทุนของโครงการ 4,600 บาท และต้นทุนของเกษตรกร 
(วัสดุ/อุปกรณ์การหมัก อุปกรณ์/ที่ดินทำโรงเรือน ค่าแรง) 4,835.83 บาท ต้นทุนการแปรรูปรวม 100,011 บาท 
และมีรายได้จำหน่ายเมล็ดโกโก้แห้งรวม 106,560 บาท โดยชุมชนมีกำไรในการบริหารจัดการ ทั้งสิ้น 6,548 บาท 
และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 6.55 โซ่ที่ 4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้  ทำการแทรกแซงด้วยการ
ให้องค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้ ชุมชนทำการแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้ง จำนวน 85 กก. เป็นผลิตภัณฑ์ 
จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส ต้นทุนของการแทรกแซง แบ่งเป็นต้นทุนของโครงการ (ค่าใช้จ่ายใน
การทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อทดสอบชิม ตรวจคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์) จำนวน 13,325 บาท และต้นทุนของ
เกษตรกร (ค่าเมล็ดแห้ง ค่าคัดเมล็ดก่อนนำไปแปรรูป) จำนวน 16,275 บาท  มีต้นทุนการแปรรูป รวมทั้งสิ้น 
32,993 บาท และมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 38,991 บาท กำไรในการบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 5,998 
บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 18.18 และโซ่ที่ 5 การตลาด เยาวชน นำผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ 
และโกโก้แมส ทำการแทรกแซงด้วยกิจกรรมการสำรวจตลาด การสร้างแบรนด์ การกำหนดราคา และการทดสอบ
ตลาด ต้นทุนของการแทรกแซง แบ่งเป็นต้นทุนของโครงการ  7,647 บาท และต้นทุนของเกษตรกร (ค่าผลิตภัณฑ์
ที่นำมาจำหน่าย)  38,991 บาท มีต้นทุนรวม 46,638 บาท และมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวม 61,485 
บาท มีกำไรในการบริหารจัดการ 14,846 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 31.83  

การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจจากโซ่อุปทานการผลิตโกโก้ ก่อนมีโครงการวิจัย มูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่
รวม 806,868 บาท หลังจากมีโครงการวิจัย มูลค่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่รวม 1,018,400 บาท โดยมีมูลค่าเศรษฐกิจใน
พ้ืนทีเ่พ่ิมข้ึน 211,532 บาท หรือเพ่ิมร้อยละ 26.22 เมื่อเทียบกับมูลค่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่ก่อนมีโครงการ  
 แบบจำลองธุรกิจชุมชนโกโก้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง 
ชุมชนมีแนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมและเครือข่าย ด้วยองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ 

1 ลูกค้า กำหนดกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โกโก้ที่สำคัญ คือ ผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ ผู้บริโภคชอบเครื่องดื่มโกโก้  
นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม/ร้านเบเกอรี่ ตามลำดับ 
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2 คุณค่าและจุดขายของผลิตภัณฑ์โกโก้ คือ เป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ผลิตจากโกโก้สดจากธรรมชาติ  ที่มี
โภชนาการ ไขมัน ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย และเป็นผลผลิตที่อยู่ร่วมกับป่าต้นน้ำ  

3 ช่องทางการสื่อสารตรงถึงลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม/เบเกอรี่ ในพ้ืนที่  และ
ช่องทาง Online ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน social media  

4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า ใช้วิธีรักษาลูกค้าเป้าหมายเดิม และเพ่ิมกลุ่มลูกค้าใหม่ ได้แก่ การส่งมอบโดย
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา /สวนเกษตรกร รวมทั้งการจัดโปรโมชั่น และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตอบรสนิยม และ Lifestyle ของผู้บริโภค 

5 กระแสรายได้ สร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส มูลค่ารวม 61,485 
บาท/ป ี

6 ทรัพยากรหลัก หรือทรัพยากรสำคัญที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ ได้แก่ ผลผลิตโกโก้ผลสดและ
เมล็ดโกโก้แห้ง ผู้นำเกษตรกรและเครือข่ายสร้างความร่วมมือของเกษตรกร 24 ราย จาก 5 ชุมชน 

7 กิจกรรมหลักเพ่ือให้ธุรกิจชุมชนโกโก้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมการผลิต ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่
ได้มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด และกิจกรรมการตลาดได้ทำการเชื่อมโยง
เครือข่ายของผู้ผลิตและผู้ประกอบการตลาดมุ่งเน้นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อ  โดยผู้นำ
เกษตรกรและเยาวชน  

8 พันธมิตรหลัก พันธมิตรของธุรกิจชุมชนโกโก้ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายการผลิต และ
พันธมิตรผู้ประกอบการตลาด รวมถึงผู้ประกอบการ OEM โดยเยาวชนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน  

9 โครงสร้างต้นทุน โดยต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้ แบ่งออกเป็น ต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์  84.08 บาท/
หน่วย ต้นทุนผลิตภัณฑ์โกโก้แมส 94.76 -143.50 บาท/หน่วย (แตกต่างตามน้ำหนัก)   

 
ส่วนที่ 3 การพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนจากอาชีพการเลี้ยงโค

เนื้อแบบผสมผสานด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต 2) เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายธุรกิจชุมชน
โคเนื้อบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสอดคล้องกับมิติเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง การวิจัยครั้งนี้ได้
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เกษตรกร 103 ครัวเรือน จาก 6 ชุมชนที่มีการเลี้ยงโคเนื้อ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย 
การเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองซึ่งเลี้ยงปล่อยหากินในป่าซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที ่1 และ 2 จำนวน 4 กลุ่ม 
เกษตรกร 93 ราย และการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป ซึ่งเหมาะสมกับเกษตรกรในพ้ืนที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที ่3 4 
และ 5 จำนวน 1 กลุ่ม เกษตรกร 10 ราย พ้ืนที่วิจัยอยู่ในอำเภอแม่จริม สันติสุข และปัว จังหวัดน่าน ผลการศึกษา 
พบว่า 
 1. ข้อมูลด้านสังคมของชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ พิจารณาตามรูปแบบการเลี้ยงโค ได้แก่ 

1.1 การเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองของชุมชนในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ที่เป็นวิถีชีวิตของชนเผ่า
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47.96 ปี มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรสแล้ว 
มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 7.23 คน (เป็นแรงงานที่เลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 2.87 คน/ครัวเรือน) เกษตรกรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ การปลูกพืชผัก (ขิง) ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 260 ,000 บาท/ปี/ครัวเรือน การเลี้ยงปศุ
สัตว์ (โคพื้นเมือง และไก่พื้นเมือง) และการปลูกพืชไร่ (ข้าว และข้าวโพด) ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 56 ,077 และ 30,563 
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บาท/ปี/ครัวเรือน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีรายได้จากอาชีพอื่นๆ นอกภาคการเกษตร เช่น การรับจ้าง การค้า
ขายเฉลี่ย 3,548 บาท/เดือน/ครัวเรือน เกษตรกรมีประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 14 ปี โดยเริ่มต้นเลี้ยงในครั้ง
แรกเฉลี่ย 3 ตัว/ครัวเรือน เป็นโคที่มาจากการหาซื้อด้วยตนเอง ปัจจุบันชุมชนมีขนาดฝูงโคทั้งสิ้น 935 ตัว เฉลี่ย 
13 ตัว/ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์พื้นเมือง และเลี้ยงโคแม่พันธุ์จำนวนมากที่สุด เลี้ยงในลักษณะปล่อยหา
อาหารตามธรรมชาติกินเองในป่า แต่การเลี้ยงมีข้อจำกัดของพื้นที่และความสมบูรณ์ของอาหาร เมื่อถึงฤดูแล้งที่
อาหารตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอจะต้อนโคกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้าน (ช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมิถุนายน เป็น
ระยะเวลา 7 เดือน) ทั้งนี้ เกษตรกรมีการจัดการอาหารสัตว์โดยการให้อาหารข้นเสริมบ้างเล็กน้อย สำหรับโครุ่น
หรือโคที่เข้าสู่ระยะการขุน รวมทั้งยังมีการจัดการอาหารหยาบเพื่อเสริมอาหารตามธรรมชาติและวัสดุเหลือทาง
การเกษตรจากไร่นา ชุมชนร่วมกันจัดเตรียมแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ นอกจากนี้เกษตรกรโดยส่วนใหญ่จะดูแลฝูง
โคด้วยการให้อาหารเสริม ได้แก่ เกลือ ในช่วงที่โคอยู่ในป่า และแร่ธาตุก้อนในช่วงฤดูแล้งที่ต้อนโคกลับมาเลี้ยงใน
หมู่บ้าน รวมทั้งได้รับการจัดการด้านสุขศาสตร์สัตว์ด้วยการทำวัคซีนและถ่ายพยาธิโค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จาก
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 

1.2 การเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป เพ่ือผลิตโคขุนของชุมชนในพ้ืนที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 3 4 และ 5 
เกษตรกรทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 58.57 ปี ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรส
แล้ว และมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน (เป็นสมาชิกที่เลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน) เกษตรกรประกอบ
อาชีพการเลี้ยงโคร่วมกับอาชีพทางการเกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ การทำสวนไม้ผล (ลำไย ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 30,000 
บาท/ปี/ครัวเรือน) และอาชีพอื่นๆ นอกภาคเกษตร ได้แก่ การรับราชการ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 31,000 บาท/เดือน/
ครัวเรือน เกษตรกรมีประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 15.40 ปี จำนวนโคที่เริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกเฉลี่ย 4 ตัว/
ครัวเรือน ซึ่งโคที่เริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกเป็นโคที่มาจากการหาซื้อด้วยตนเอง ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรมีขนาดฝูงโค 
ทั้งสิ ้น 46 ตัว เฉลี่ย 6 ตัว/ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเลส์ และนิยมเลี้ยงโคแบบขังคอก  ซึ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการจัดการอาหารข้นร่วมกับการจัดการอาหารหยาบโดยการจัดเตรียมแปลงหญ้าพืชอาหาร
สัตว์ และเสริมด้วยแร่ธาตุก้อน สำหรับการจัดการดูแลสุขภาพโคได้รับการสนับสนุนการทำวัคซีนและถ่ายพยาธิโค 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งจากปศุสัตว์ในพื้นที่ 
 2. การเลี้ยงโคเนื้อบนพื้นที่สูงมีความได้เปรียบจากการที่เกษตรกรส่วนใหญ่ที่สืบสานอาชีพการเลี้ยงต่อ
จากบรรพบุรุษ มีใจรักและมุ่งมั่นในการสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อซึ่งเป็นอาชีพที่จะสืบทอดไปยังคนรุ่นถัดไป
สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงการมีฝูงโคต้นน้ำสามารถรองรับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนได้  โดยมีทรัพยากรพืชอาหารใน
พื้นที่ช่วยประหยัด/ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ทั้งอาหารธรรมชาติจากป่าและอาหารจากผลพลอยได้ทางการเกษตร 
ซึ่งประสบการณ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้เกษตรปรับใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่คนอยู่
ร่วมกับป่า สถานการณ์ด้านการตลาดปัจจุบันเป็นแรงผลักดันการพัฒนาอาชีพและการจัดการธุรกิจชุมชน การ
ส่งเสริมสนับสนุน/ผลักดันเชิงยุทธศาสตร์จากหน่วยงานพี่เลี ้ยงในระดับพื้นที่ เป็นกลไกสำคัญ ซึ่งน่านมีความ
ได้เปรียบด้านการตลาดจากทำเลที่ตั้งของจังหวัดซึ่งเป็นเขตการค้าชายแดนเอื้อต่อการส่งออกโคเนื้อไปยังประเทศ
จีน จากด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผ่านช่องทาง สปป. ลาว ไปยังเมืองหานของประเทศจีน แม้จะมี
จุดอ่อนจากการเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขาดการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการอาหาร การจัดการสุขาภิบาลสัตว์ที่เหมาะสม ขาดองค์ความรู้/เทคโนโลยี เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ลด
ต้นทนุการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือจัดการทางการตลาดร่วมกัน ขายโคให้กับผู้ประกอบการ
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ภายนอก  ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการจัดการฟาร์มและการจัดการอาหาร (กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเลือดยุโรป) 
ขาดผู้ประกอบการที่เป็นคนในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ทางด้านการรวบรวมการตลาด และมีต้นทุนโลจิสติกส์โดย
เปรียบเทียบเพื่อการตลาดสูงกว่าในพื้นที่ราบ ประกอบกับมีอุปสรรคจากความไม่ชัดเจนและขาดการสร้างการมี
ส่วนร่วมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ คทช. (พื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) ระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรง ชุมชนบนพื้นที่สูงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง/ภัยธรรมชาติ 
ซึ่งเกษตรกรต้องปรับตัวในด้านการจัดการโรค และการจัดการพืชอาหาร และแม้จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอัน
เนื ่องมาจากโรคระบาด โควิด ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ แต่การเลี้ยงโคเนื้อก็ยังสามารถสร้างรายได้ที่เป็นตัวเงิน และช่วยทดแทนการปลูกข้าวโพด การเลี้ยงโค
เนื้อสามารถยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโคพื้นเมือง ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 
และ 2 
 แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อ ซึ่งจากข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

1 แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อ  
1) ก่อนมีโครงการ โซ่ที่ 1 การผลิต จากขนาดฝูงโคของชุมชน 1,200 ตัว แยกเป็นโคแม่พันธุ์  572 

แม่ โดยมีอัตราการให้ลูกร้อยละ 50 มีลูกโคอายุไม่เกิน 1 ปี  286 ตัว และมีโคขุน ตลอดจนโครุ่นที่เตรียมเข้าสู่
ระยะขุนรวม 176 ตัว จากฐานการผลิตดังกล่าวชุมชนมีกำไร 2,125,035 บาท/ปี และมีอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนร้อยละ 44.83  โซ่ที่ 2 การรวบรวม ชุมชนมีกำไรจากการรวบรวมโคขุน และลูกโค 319 ตัว ทั้งสิ้น 92,885 
บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 1.54 และโซ่ที่ 3 การตลาด ชุมชนมีกำไรจากการตลาดโคขุน และ
ลูกโค 319 ตัว ทั้งสิ้น 80,489 บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 1.26 โดยโซ่อุปทานที่มีความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการสูงสุด ได้แก่ โซ่ที่ 1 การผลิต 

2) หลังมีโครงการ โซ่ที่ 1 การผลิต โครงการได้ทำการแทรกแซงด้วยกิจกรรมส่งเสริมการปลูก
หญ้าเพื่อการเลี้ยงโค และการจัดตั้งกองทุนเวชภัณฑ์สัตว์ โดยมีต้นทุนของการแทรกแซง 68,717 บาท ซึ่งทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในโซ่การผลิต ได้แก่ 1) อัตราการให้ลูกของโคแม่พันธุ์เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60 
ส่งผลทำให้เพิ่มลูกโคอายุไม่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นจาก 286 ตัว เป็น 343 ตัว และจำนวนโคขุน ตลอดจนโครุ่นที่เตรยีม
เข้าสู่ระยะขุนรวมทั้งสิ้นจาก 176 ตัว เพิ่มขึ้นเป็น 211 ตัว 2) มูลค่าอาหารหยาบลดลงจาก 7,213 บาท/ตัว เป็น 
6,150 บาท/ตัว สำหรับโคพื้นเมืองขุน และจาก 1,050 บาท/ตัว เป็น  625 บาท/ตัว สำหรับลูกโค และ 3) มูลค่า
เวชภัณฑ์สัตว์ลดลงจาก 378 บาท/ตัว เป็น 340 บาท/ตัว สำหรับโคพ้ืนเมืองขุน และจาก 151 บาท/ตัว เป็น 136 
บาท/ตัว สำหรับลูกโค ส่งผลให้ชุมชนมีกำไรจากการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง 2 ,858,516 บาท/ปี อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนร้อยละ 53.18 โซ่ที่ 2 การรวบรวม ชุมชนมีกำไรจากรวบรวมโคขุน และลูกโค 382 ตัว ทั้งสิ้น 
246,904 บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 3.48 และ โซ่ที่ 3 การตลาด ชุมชนมีกำไรจากการตลาด
โคขุน และลูกโค 382 ตัว ทั้งสิ้น 259,632 บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 3.39  โดยโซ่อุปทานที่มี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสูงสุด ได้แก่ โซ่ที่ 1 การผลิต 

3) การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่จากโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อพ้ืนเมืองของชุมชน ที่เพ่ิมขึ้น
หลังจากมีโครงการวิจัย 1,701,234 บาท/ปี หรือเพิ่มร้อยละ 24.17 เปรียบเทียบกับมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่ก่อนมี
โครงการ โดยโซ่อุปทานที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด ได้แก่ โซ่ที่ 1 การผลิตโคเนื้อ  ซึ่งมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 1,368,072 
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บาท/ปี และรองลงมา ได้แก่ โซ่ที่ 3 การตลาด มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 179 ,142 บาท ส่วนโซ่ที่ 2 มีมูลค่าเศรษฐกิจใน
พ้ืนทีเ่พ่ิมข้ึน 154,018 บาท  
  แบบจำลองธุรกิจชุมชนโคเนื้อพื้นเมืองเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน สามารถบริหารจัดการความ
เสี่ยง ชุมชนมีแนวทางการเชื่อมโยงกิจกรรมและเครือข่าย ด้วยองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ 

1 ลูกค้า กำหนดกลุ่มผู้ซื้อโคเนื้อพ้ืนเมืองที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการค้าโคเนื้อ เครือข่ายผู้ประกอบการ
โรงฆ่าในท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายที่ซ้ือลูกโค/โครุ่นไปเลี้ยงเป็นโคขุน ตามลำดับ 

2 คุณค่าและจุดขายของโคเนื้อพื้นเมือง คือ ระบบเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ ที่สร้างอัตลักษณ์ด้วยรส
สัมผัส และคุณค่าโภชนาการตามวัฒนธรรมการบริโภคพ้ืนถิ่น 

3 ช่องทางการสื่อสารตรงถึงลูกค้าเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์ผ่าน social media  
4 ความสัมพันธ์กับลูกค้าใช้วิธีการรักษาลูกค้าเป้าหมายเดิม และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ ได้แก่ การมีฐาน

การผลิตในจำนวนที่มากพอและสม่ำเสมอ สามารถทำการตลาดโคมีชีวิตให้แก่ผู้ประกอบการตลาดได้ตลอดทั้งป ี 
5 กระแสรายได้ รายได้จากการจำหน่ายโคขุน (จำนวน 211 ตัว/ปี) และลูกโค (171 ตัว/ปี)  
6 ทรัพยากรหลัก ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง ได้แก่ ฝูงโคพ่อพันธุ์ และโคแม่

พันธุ์ ความสมบูรณ์ของภูมินิเวศของพื้นที่ป่าชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกร 93 ราย จาก 4 
หมู่บ้าน 

7 กิจกรรมหลัก เพื่อทำให้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อพื้นเมืองเกิดความยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมการผลิต จากการ
จัดการความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโคพ่อแม่พันธุ์ อาหาร (จากพืชธรรมชาติ และการจัดการพืชอาหารหยาบเสริม) 
และด้านสุขศาสตร์สัตว์ และกิจกรรมการตลาด จากการจัดเครือข่ายของผู ้ผลิตและเชื ่อมโยงเครือข ่าย
ผู้ประกอบการตลาด โดยผู้นำเกษตรกรและเยาวชน 

8 พันธมิตรหลัก พันธมิตรของธุรกิจโคเนื้อพื้นเมืองทั้งในด้านการผลิต และการตลาด ประกอบด้วย 
เครือข่ายผู้ประกอบการค้าโคมีชีวิต และผู้ประกอบการโรงฆ่า และหน่วยงานพี่เลี้ยงในพื้นที่ เช่น ปศุสัตว์อำเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

9 โครงสร้างต้นทุน ต้นทุนการผลิตโคเนื้อพื้นเมือง แบ่งออกเป็น ต้นทุนการผลิตโคขุน 17 ,333 บาท/
ตัว และต้นทุนการผลิตลูกโค 5,977 บาท/ตัว 
 
           4.การศึกษาแนวทางการยกระดับสมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่สูง มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
เยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโค
เนื้อ) 2) เพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเยาวชน ทำการคัดเลือกเยาวชนด้วยวิธีแบบเจาะจง จำนวน 
104 ราย จาก 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย  ส่วนแรกเยาวชนบุตรหลานเกษตรกรในอำเภอสองแคว ปัว ท่าวังผา แม่จ
ริม และสันติสุข ที่ทำการผลิตกาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ จำนวน 36 ราย ส่วนที่สองเยาวชนที่หน่วยงานภาครัฐ 
(เกษตรจังหวัดและปศุสัตว์) คัดเลือกจากทะเบียน Young smart farmersและมีประสบการณ์ผลิตกาแฟ โกโก้ 
และโคเนื้อ จำนวน 35 ราย ส่วนที่สาม เยาวชนทั่วไปที่สนใจเป็นผู้ประกอบการร่วมกับชุมชน จำนวน 33 ราย ซึ่ง
โครงการได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ นำกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ของเยาวชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ และ นำ
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กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้พัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมของหลักสูตร/ระยะเวลาฝึกอบรม การทำ
ความเข้าใจชุมชนได้อาศัยตัวแทนเยาวชนที่เป็นแบบอย่างและชุมชนให้ความยอมรับ ผลการศึกษา พบว่า 
          ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเยาวชน เยาวชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 74 เป็นชนเผ่าเมี่ยน ร้อย
ละ 58 คนพ้ืนเมือง ร้อยละ 37 ที่เหลือเป็นชนเผ่าอ่ืนๆ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 37 
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 26 และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 21 จำนวนสมาชิกในครอบครัว
จำนวน 4 คน ร้อยละ 32 อาชีพหลักของครัวเรือนเยาวชน คือ อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 90 รองลงมาคือค้าขาย 
และรับจ้าง สำหรับงานอดิเรกของเยาวชน ส่วนใหญ่ คือ การขายของออนไลน์ ร้อยละ 32 และทำการเกษตร ร้อย
ละ 16  

คุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะเยาวชน เยาวชนมีคุณลักษณะและทักษะสมรรถนะสำคัญ 2 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านดิจิทัล เยาวชนความพร้อมของอุปกรณ์ไอซีที ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์มือถือ Smart phone 
และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประมาณ 100-500 บาท/เดือน มีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพือ่การสืบค้นข้อมูลที่สนใจ ติดต่อ/ทำธุรกรรมเก่ียวกับสินค้า และการบริการออนไลน์ ทั้งนี้สื่อสังคมที่
เยาวชนส่วนใหญ่ใช้ ได้แก่ Line โดยเกือบทั้งหมดมีเพ่ือนใน Line น้อยกว่า 100 คน/Facebook ส่วนใหญ่มีเพ่ือน
ใน Facebook มากกว่า 300 คน นอกจากนี้ใช้ยังมีจำนวนผู ้ติดตามใน Instagram จำนวน 0-500 คน ด้าน
การตลาด พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีประสบการณ์การซื้อของออนไลน์ ร้อยละ 53 โดยนิยมซื้อของออนไลน์จาก 
Shopee และ Lazada ร้อยละ 16 เท่าๆ กัน และมีประสบการณ์การขายของออนไลน์ ร้อยละ 21 มีการพัฒนา
ช่องทางการขายผ่าน Facebook ร้อยละ 10 มีการใช้ Application เกี่ยวกับจัดทำวิดีโอส่วนใหญ่ไม่ระบุการใช้ 
Application  สำหรับการจัดทำวิดีโอใน Smart phone ร้อยละ 39 และใช้ Application  iMovie ร้อยละ 17  
ทั้งนี้เยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่เคยสร้างเพจ ร้อยละ 74 หรือเยาวชนที่เคยสร้างเพจมีร้อยละ 26 

 
ผลการดำเนินการด้านการตลาด พบว่า มีเยาวชนที่เข้ามาจัดทำแผนธุรกิจและที่ในการพัฒนาหน้าที่

กิจกรรมการตลาดจริง จำนวน 21 ราย ร้อยละ 20.39 โดยแยกกิจกรรมและผลการดำเนินงานตามธุรกิจได้ดังนี้ 
1. ธุรกิจชุมชนกาแฟ เยาวชนบ้านน้ำพันจำนวน 10 ราย นำผลผลิตกาแฟกะลาและกาแฟสาร  900 กก. 

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว/กาแฟดริปแบบซอง ทำการ outsource โรงคั่วที่ได้มาตรฐานยื่นขอเครื่องหมาย 
อย. สร้างแบรนด์ “กาแฟบ้านป่า” สร้างอัตลักษณ์และจุดขายของกาแฟคุณภาพที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ได้
กำหนดตำแหน่งการตลาด 2 ระดับ ประกอบด้วยตลาด mass จำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วอาราบิก้าและโรบัสต้า 
และตลาดเฉพาะ จำหน่ายผลิตภัณฑ์คั่ว พรีเมี่ยมกาแฟดริปซอง (กาแฟอาราบิก้า 100% และกาแฟอาราบิก้าผสม
กัญชา 5%) มีปริมาณธุรกิจ 232,928 บาท ต้นทุนการแปรรูป 146,353 บาท (ร้อยละ 62.83) ค่าใช้จ่ายการตลาด 
30,440 บาท (ร้อยละ 13.07) กำไร 56,135 บาท (ร้อยละ 24.10) 
 2. ธุรกิจชุมชนโกโก้ เยาวชนบ้านน้ำพันและบ้านปางปุก จำนวน 3 ราย นำเมล็ดโกโก้แห้ง 90 กก. มาแปร
รูปผลิตภัณฑ์โกโก้นิปส์ และโกโก้แมส โดยการ outsource โรงงานที่ได้มาตรฐาน สร้างแบรนด์ “โกโก้บ้านป่า” 
จากอัตลักษณ์และจุดขาย สร้างปริมาณธุรกิจ 61,485 บาท ต้นทุนการแปรรูป 29,993 บาท (ร้อยละ 48.78) 
ค่าใช้จ่ายการตลาด 10,222 บาท (ร้อยละ 16.63) กำไร 21,269 บาท (ร้อยละ 34.59) 
 3. ธุรกิจชุมชนโคเนื้อ เยาวชนบ้างปางช้างและบ้านศิลาเพชร จำนวน 8 ราย รวบรวมข้อมูลโคเนื้อ (โค
พ้ืนเมือง และโคขุนคุณภาพ) ของ 6 ชุมชน (บ้านกิ่วน้ำ บ้านน้ำปูน บ้านหนองแดง บ้านปางช้าง บ้านแก้ม และบ้าน
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ศิลาเพชร) จำนวนโคเนื้อขุน 211 ตัว และลูกโค 171 ตัว โดยวางแผนการตลาดร่วมกับผู้นำเกษตรกร/ผู้นำชุมชน 
และเครือข่ายผู้ประกอบการ ทำการตลาด 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การตลาดโคมีชีวิตในพื้นที่ (ตลาดนัดโค 
กระบือ) ผู้ประกอบการเขียงในพื้นที่ และตลาดออนไลน์ ซึ่งการตลาดดำเนินการโดยเยาวชนจำนวน 8 รายทำ
การตลาดโคมีชีวิตและตลาดออนไลน์ มีปริมาณธุรกิจ 1,317,279 บาท มีต้นทุนและค่าการตลาด 1,256,658 บาท
และกำไร 60,621 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 4.60 

การพัฒนาสมรรถนะของเยาวชน  จากผลการดำเนินงานการตลาดในธุรกิจชุมชนทั้ง 3  เยาวชนได้รับ
ความรู้ และการปฏิบัติงานจริงทางด้านการแปรรูปและการตลาด เสริมสร้างให้เกิดสมรรถะและทักษะ  4 ด้าน 
ได้แก่ 

1) สมรรถนะด้านดิจิตัล เยาวชนร้อยละ 17 สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
รวบรวมข้อมูลคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครือข่ายผู้ประกอบการและผู้แปร
รูป และสามารถเพ่ิมช่องทางการตลาด online ให้แก่ธุรกิจชุมชนทั้ง 3 ชนิด 

 2) สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ เยาวชนร้อยละ 17 สามารถนำข้อมูลต้นทุนการผลิต การแปรรูป ค่า
การตลาด มาวางแผนธุรกิจชุมชนเพื่อกำหนดราคา และตำแหน่งการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการ
ตลาดและความต้องการ และรสนิยมของผู้บริโภคเป้าหมาย เช่น แผนธุรกิจชุมชนกาแฟ และโกโก้ เข้าใจระบบ
ธุรกิจเกษตร เข้าใจ Supply Chain ความสัมพันธ์ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ สามารถพัฒนาเยาวชนต้นแบบให้
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมได้   

3) สมรรถนะเชิงสังคม/วัฒนธรรม เยาวชนร้อยละ 30 มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานการผลิต เช่น เยาวชนบ้านน้ำพัน บ้านปางปุก มีความสนใจในระบบการผลิตผสมผสานระหว่าง
พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่สามารถทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถยึดเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริมใน
พื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ และรักษาผืนป่าตน้น้ำ 
โดยมีเยาวชนประมาณ 10-15 คน ที่ถูกเลิกจ้างงานอันเนื่องจากผลกระทบของโรคโควิค-19 ต้องการกลับมา
ประกอบอาชีพทางการเกษตรร่วมกับชุมชน  

4) สมรรถนะด้านจิตสาธารณะ เยาวชนร้อยละ 30 มีความเห็นและความต้องการในการมีส่วนร่วมในการ
สร้างอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น ปลูกป่า สร้างฝาย จัดการระบบน้ำของชุมชน ตลอดจนมีจิต
สาธารณะในการแบ่งปันเกื้อกูล โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแปรรูป การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเอง  

ผลผลิตจากการพัฒนาสมรรถนะเยาวชน  
         1. ชุดความรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะเยาวชน 4 ด้าน เพื่อให้มีคุณลักษณะผู้ประกอบการของสังคม 

(กำลังดำเนินการ) 
         2. สื่อการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในธุรกิจชุมชนแก่ผู้บริโภค และตลาด 
         3. เยาวชนบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และเป็นแกนนำใน
การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงจังหวัดน่าน 

ผลลัพธ์จากการพัฒนาสมรรถนะเยาวชน  
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1.เยาวชนมีส่วนช่วยเชื่อมต่อโซ่ข้อกลางของธุรกิจชุมชนเกษตร (กาแฟ โกโก้ และโคเนื้อ) บนพื้นที่สูงของ
จังหวัดน่านเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้เพ่ิมแก่ชุมชน 

2. ธุรกิจชุมชนเกิดการขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ตลาดภายนอก (สร้างแบรนด์ และสร้างการรับรู้ใน
ตลาดออนไลน์)  

3. เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง เตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่การเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคต มีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับชุมชนร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนโดยการต่อยอดธุรกิจให้
แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม          
 แนวทางยกระดับการพัฒนาสมรรถนะเยาวชน กระบวนการและวิธีการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะ
เยาวชนบนพื้นที่สูง มีดังนี้ 
 1.การสร้างความเข้าใจเป้าหมาย การมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
ตลอดจนรับฟังปัญหาความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
           2.สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (Design thinking) เพื่อพัฒนา
สมรรถนะทักษะสำคัญทั้ง 4 ด้านให้ก้าวทันโลก และแก้ไขปัญหาได้  

3.เนื้อหาของหลักสูตรมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุตรหลานให้ทำหน้าที่ทำการตลาด/คนกลางแทนชุมชน เพ่ือ
ชุมชน อย่างคนเข้าใจชุมชนของตัวเอง ซึ่งการนำเสนอของนายภูริทัศน์  เยาวชนน่านต้นแบบมีความเป็นรูปธรรม 
ชุมชนและเยาวชนให้การยอมรับ ว่าเป็นแบบอย่างการพัฒนาเด็กน่านให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม อันเป็นสิ่งที่
ชุมชนมีความต้องการและสร้างความพอใจเป็นอย่างมาก  
           4.การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมที่เน้นภาคปฏิบัติจริง เนื่องจากบุตรหลานในชุมชน มีพ้ืนฐานความรู้
ที่แตกต่างกัน แต่มีทักษะการลงมือภาคเกษตรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีเป้าหมายร่วมในการสร้างผู้ประกอบการเ พ่ือ
สังคม 
           5.การอบรมนำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์คุ้นเคยของชุมชนต่างๆ กิจกรรมการ
อบรมในแต่ละครั้ง ควรใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน เนื่องจากเยาวชนมาจากชุมชนที่ห่างไกลกัน ไม่สะดวกในการพักค้าง
คืน/มีค่าใช้จ่ายการมาร่วมกิจกรรม 
           6.การสร้างภาวะผู้นำเยาวชนให้สามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการอบรมและพูดคุยกับชุมชน เข้าใจ
ชุมชน และเป็นต้นแบบที่ความภาคภูมิใจในถิ่นฐาน วัฒนธรรม วิถีชีวิต ให้เยาวชนรักบ้านเกิด  
 7.การจัดทำแผนธุรกิจ แผนประชาสัมพันธ์ ติดตามและประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานจากการ
ดำเนินการตลาดของเยาวชน 3 ธุรกิจชุมชน (กาแฟ โกโก้และโคเนื้อ)  
 8. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการดำเนินโครงการและรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ต่อยอดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับธุรกิจชุมชน มีดังนี้  
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟ จากผลการศึกษาการพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ทำ

การผลิตกาแฟ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนที่สูงที่ชุมชนร่วมกับเยาวชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการโซ่อุปทานให้
เกิดมูลค่าเพิ่ม การรวมกลุ่มเกษตรกรในเป็นเครือข่ายเล็กๆเชื่อมโยงธุรกิจอย่างเป็นระบบจึงเป็นตัวอย่าง ธุรกิจ
ชุมชนกาแฟ หรือต้นแบบธุรกิจเกษตรบนพื้นที่สูงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างรายได้และยึดเป็นอาชีพที่
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ยั่งยืนที่ทำให้ชุมชนสามารถปรับระเกษตรแบบผสมผสานจากพืชที่มีความจำเพาะ (niche crop) ที่สามารถทดแทน
ระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

การนำรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนกาแฟมาเป็นแบบจำลองเพ่ือการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน จึงต้อง
อาศัยการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
จากภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรบนพ้ืนที่สูง มีดังนี ้
 1.1 กาแฟจัดเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งในกลุ่ม niche crop (เช่นเดียวกับ โกโก้ แมคคาดิเมีย อโวคาโด้) ที่ 
เป็นพืชมูลค่าเหมาะสมกับระบบเกษตรพื้นที่สูง (การปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่จะเพิ่มคุณภาพและคุณค่าการตลาด) 
ชุมชนที่มีศักยภาพควรได้รับการจัดการแผนธุรกิจตามยุทธศาสตร์จังหวัดในลักษณะชุดโครงการการปรับเปลี่ยน
ไปสู่พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงมีความจำเพาะ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรองรับตลาดท่องเที่ยวของจังหวัด 

1.2. กาแฟเป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีตลาดขนาดใหญ่และแข่งขันสูง ในขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรายย่อยต้องการกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเล็กๆ จากหน่วยงานภาครัฐและสร้างความสนใจ
ในกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ได้ แม้ตามการรวมกลุ่มก็ยังเป็นจุดอ่อนหนึ่งของคนไทยในเรื่องของการบริหารจัดการ
ธุรกิจ อาจต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดและสนิทสนมกัน หรือการตั้งประโยชน์ที่ชัดเจนจากการรวมกลุ่ม
รวมถึงมีการแบ่งปันผลกระโยชน์ที่เป็นธรรม 

1.3. ชุมชนที่รวมกลุ่มเกษตรกรสร้างธุรกิจชุมชนด้วยหลักการการจัดการโซ่อุปทานการผลิต ควรได้รับการ
ส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้ จากการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมทั้ง  ห่วงโซ่  เมื่อเราเปรียบเทียบมูลค่าใน
ทุก 1 กิโลกรัม โซ่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด คือการแปรรูปกาแฟกะลา เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว การตลาดกาแฟ การ
ปลูกกาแฟ และการแปรรูปกาแฟกะลา ด้วยมูลค่าเพิ่ม 13.28 บาท 12.81 บาท 6.21 บาท และ 1.98 บาท  
ตามลำดับ สำหรับโซ่การรวบรวมผลกาแฟสุก อัตราผลตอบแทนการลงุทนมีการเปลี่ยนแปลงในโซ่อุปทานเลี้ยง
เล็กน้อย (0.58) ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการโดยพ่อค้านอกพื้นที่ หากชุมชนมีการสร้างตลาดที่ชัดเจนไปสู่ตลาดอนาคต 
โดยเชื่อมโยงกับผู้ที ่เกี่ยวข้องตลอดโซ่อุปทาน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ (เช่น พาณิชย์จังหวัด) ภาคธุรกิจ (เช่น 
หอการค้าจังหวัด สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมการโรงแรมที่พักจังหวัด) ผู้ประกอบการ ผู้รวบรวมผลผลิต 
เพ่ือขยายโอกาสการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของดีของจังหวัด 

1.4. การผลิตกาแฟและระบบเกษตรบนพื้นที่สูงเผชิญด้วยเงื ่อนไขข้อจำกัดของพื้นที่ ( ความลาดชัน 
คุณภาพดิน/ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการน้ำ ความสูงพ้ืนที ่ ขนาดพ้ืนที่เล็กและกระจายตัว พ้ืนที่ห่างไกล
ชุมชนมี logistic costs สูง เป็นต้น)  ดังเช่น กาแฟบนพื้นที่สูงมีต้นทุนการผลิตที่สูง กว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
คู่แข่ง 

1.5.การพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟ ปัจจัยด้านการตลาดเป็นปัจจัยสำคัญ แม้จะมีอนาคตในการสร้างมูลค่า
ตลาดแต่ยังมีข้อควรระวัง/เงื่อนไขสำคัญ คือสายพันธุ์กาแฟในประเทศยังมีจำกัด และอาจส่งผลต่อความเสี่ยงเรื่อง
โรค 

1.6. แรงงานและทักษะแรงงานของคนรุ่นถัดไปในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม หรือ
ทำงานทางการเกษตรไม่เต็มเวลา ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน กาแฟเป็นพืชต้องใช้แรงงานมาก ต้นทุนแรงงานจึง
เป็นเงื่อนไขสำคัญของการขยายพื้นที่ปลูกกาแฟในอนาคต เกษตรกรบนพื้นที่สูงในรุ่นถัดมีทัศนคติที่ไม่ชอบการ
ทำงานกลางแจ้ง ควรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดการใช้แรงงาน การใช้
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เครื่องมือขนาดเล็กที่สอดคล้องกับขนาดและลักษณะพื้นที่ (ลาดชันสูง) เพื่อสร้างความ เป็นมืออาชีพมีความเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งต่างจากเกษตรกรรุ่นปู่ย่าที่มีทักษะเฉพาะในการผลิตแต่ขาดความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 

1.7 ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อการผลิต เกษตรกรควรได้รับองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีเพ่ือการตั้งรับและปรับตัว ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมีมากพอ เกษตรกรที่เป็นคนรุ่นถัดไปควรมีทักษะในการ
เข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศในการปรับเข้าสู่เกษตรพื้นที่สูงสมัยใหม่ที่ก้าวทันนวัตกรรมการจัดการเกษตร
อัจฉริยะ  

 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาธุรกิจชุมชนโกโก้ โกโก้เป็นพืชที่มีศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ

ชั้นที่ 1 และ 2 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกกว่า 3,000 ไร่ในจังหวัดน่าน ผลผลิตโกโก้เริ่มออกสู่ตลาดจำนวนมากขึ้น แม้จะะ
มีความต้องการของตลาดขนาดใหญ่รองรับและศักยภาพการแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออก การผลิตภายในประเทศ
ยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดการโซ่อุปทานและพัฒนาให้เป็นธุรกิจชุมชนที่สร้าง
รายได้ ยึดเป็นอาชีพได้ ควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและแข่งขันด้านการตลาดได้ ดังนี้ 

2.1 ธุรกิจชุมชนโกโก้ ควรมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดโดยสร้างคุณภาพ จึงควรได้รับการจัดการองค์ความรู้
และเทคโนโลยีจากหน่วยงานพี่เลี้ยง เพ่ือผลผลิตคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้แก่ การจัดการแปลงปลูก การแปรรูป
เมล็ดโกโก้แห้ง (การหมัก และตาก) การแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้ (การคั่ว และบด)  

2.2 การตลาดเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหนึ่งของการอยู่รอดของธุรกิจชุมชนโกโก้ ซึ่งปัจจุบันการตลาด
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์โกโก้ ยังจำกัดทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและผู้ประกอบการในตลาด ธุรกิจชุมชนจึงควรสร้าง
เครือข่ายกับผู้ประกอบการในโซ่อุปทานทั้งในปละนอกพ้ืนที่ เพ่ือรองรับความเสี่ยงด้านการตลาดซึ่งมีความเสี่ยงสูง 

2.3 ชุมชนควรพ่ึงพาตนเองในการพัฒนาบุคลาของชุมชน ทั้งจากผู้นำเกษตรกรและเยาวชนที่เป็นบุตร
หลานให้เข้ามามีส่วนร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการในโซ่ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการมือ
อาชีพ ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการตลาดของชุมชนและเชื่อมโยงตลาดภายนอก 

2.4 การพัฒนาให้ธุรกิจชุมชนโกโก้มีความยั่งยืนต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชนในการรวมกลุ่มแปรรูป
เพื่อลดความเสี่ยงจากการขายผลสด และเพิ่มมูลค่าผลผลิต เช่น ภาครัฐหรือหน่วยงานพี่เลี ้ยงสนับสนุนและ
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนข้อมูลชัดเจนถึงโอกาส ศักยภาพทางการตลาด ราคา และข้อจำกัดต่างๆ  

2.5 การบริหารจัดการโซ่อุปทานโกโก้ ควรได้รับการผลักดัน และการเชื่อมโยงการตลาดอย่างเป็น
ระบบ เนื่องจากโกโก้ยังเป็นพืชใช้ประโยชน์เฉพาะ มูลค่าธุรกิจตลอดโซ่อุปทานยังกระจุกตัวในโซ่การผลิตสร้าง
รายได้จากการจำหน่ายผลสด (ผู้ประกอบการ 2-3 ราย) ส่วนศักยภาพในการแปรรูปเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มยังอยู่ใน
ระดับต่ำ มีสาเหตุสำคัญจากการขาดองค์ความรู้ในการแปรรูป ต้นทุนการแปรรูปสูงและขาดการเชื่อมโยงเครือข่าย
เพ่ือการร่วมพัฒนาตลาด 

2.6 การพ่ึงพาตลาดด้วยตนเองยังจำกัดจากกลุ่มผู้บริโภคที่ขาดการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์โกโก้แท้ที่
ผลิตด้วยกระบวนการธรรมชาติ (ผู้บริโภคส่วนใหญ่คุ้นชินกับการบริโภคโกโก้ผงที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป) การ
ส่งเสริมด้านการผลิตจากภาครัฐ จึงควรมีนโยบายการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยว เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์โกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาครบวงจรด้วยอัตลักษณ์พ้ืนที่เช่นเดียวกับกาแฟ 
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3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อ โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่ในวิถีชีวิตชุมชนบน
พื้นที่สูง ที่ระบบการเลี้ยงเกื้อกูลต่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่ วมกัน โดยชุมชนได้รับผลประโยชน์
ทางอ้อมจากพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร สามารถสร้างรายได้ที่เป็นเงิน ซึ่งในอดีตหลายชุมชนยึดเป็น
อาชีพหลักที่ส่งต่อจากรุ่นถึงรุ ่น ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคพื้นเมืองซึ่งเหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์พื้นที่ดินในลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 การรวมกลุ่มเกษตรกรพัฒนาธุรกิจชุมชนโคเนื้อร่วมกันข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อให้เป็นอาชีพท่ียั่งยืน มีดังนี้ 

3.1 ธุรกิจชุมชนโคเนื้อพื้นเมือง เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และยึดเป็นอาชีพ
หลักที ่ต้องการกลไกการรวมกลุ ่มเกษตรกร ชุมชนควรได้รับจัดการองค์ความรู ้และเทคโนโลยีการผลิตจาก
หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดการพ่อแม่พันธุ์ การจัดการพืชอาหารและโภชนาการ และการจัดการ
สุขศาสตร์สัตว์ โดยหน่วยงานหลักได้แก่กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ สปก. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
เป็นต้น เพื่อให้การเลี้ยงโคพื้นเมืองสามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอ ทดแทนและลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ( เช่น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขิง เป็นต้น)  

3.2 การพัฒนาให้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อมีความยั่งยืนต้องการปัจจัยหนุนเสริม หน่วยงานภาครัฐควรอสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ชุมชน/ลดต้นทุนการผลิต เช่น เชื่อมโยงกับโครงการภาครัฐในโครงการธนาคารโคกระบือ โครงการ
การเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่ โครงการโคล้านตัว เป็นต้น  

3.3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และเงื่อนไขการบริหารจัดการโซ่อุปทานโคเนื้อ ควรได้รับการผลักดัน และ
การเชื่อมโยงการตลาดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผลักดันด้านการส่งออกโคมีชีวิต จากศักยภาพของพื้นที่สูงที่เป็น
จังหวัดการค้าชายแดน เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เชียงราย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจผ่าน สปป. 
ลาว และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนซึ่งมีความต้องการบริโภคเนื้อโคจำนวนมาก 

3.4 การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือลดความขัดแย้งกรณีของการเลี้ยงโคพ้ืนเมืองในพ้ืนที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น
ที่ 1 และ 2 ระหว่างหน่วยงานอนุรักษ์และดูแลพ้ืนที่กับชุมชนให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกกฎหมาย ชุมชน
สามารถทำการผลิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดูแลป่าชุมชนตามเป้าหมายของคณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

3.5 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายโอกาสทางการตลาดจากโคขุนคุณภาพ ชุมชนควรทำความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการกลางน้ำ (ในส่วนโรงเชือดมาตรฐาน และการบ่ม/การตัดแต่งเนื้อ) และผู้ประกอบการตลาด เพ่ือการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะต้องการการลงทุนที่ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์เครื่องมือ 
อุปกรณ์แล้ว (มีปริมาณธุรกิจที ่มากพอ) มีมูลค่าการลงทุนสูงแล้ว กิจกรรมเหล่านี้ยังต้องการบุคลากรที ่มี
ประสบการณ์และทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ รวมทั้งการตลาดที่ต้องอาศัยผู้ประกอบการ (สหกรณ์)ที่
มีตลาดรองรับนอกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด Modern trade และตลาดโรงแรม ร้านอาหารภัตตาคารที่มี
บริการร้านอาหารจากเนื้อโคคุณภาพ 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาสมรรถนะเยาวชน การพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เยาวชนคนรุ่นใหม่มีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้วยกระบวนการ design thinking เพื ่อให้เยาวชนเรียนรู ้สร ้าง
ประสบการณ์ตรงร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการโซ่อุปานและกำหนดบทบาทหน้าที่สำคัญของโซ่ข้อกลางในการ
เชื่อมต่อตลาด มีเป้าหมายให้เยาวชนมีสมรรถนะของทั้ง 4 ด้าน สามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
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จัดทำแผนธุรกิจและขยายโอกาสการตลาดเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ร่วมกับการเสริมสร้างสมรรถนะเยาวชนต่อยอด 
ดังนี้ 

4.1 ควรสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดน่าน สำ
รักงานปฎิรูปที่ดิน เป็นต้น) หน่วยงานเอกชนที่มีเป้าหมายเดียวกัน (เช่น สำนักงานด้านความมั่นคงและพัฒนา
ชุมชนเครือเจริญโภคภัณฑ์จังหวัดน่าน เป็นต้น) โครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง (เช่น มูลนิธิปิดทองหลังพระ 
โครงการขยายผลโครงการหลวง เป็นต้น) และภาคชุมชน ควรมีการบูรณาการการทำงานในการจัดการองค์ความรู้
เทคนิค การสร้าง platforms การตลาดออนไลน์ แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนช่วยเหลือเกษตรกรใน
การแก้ปัญหาด้านการตลาด และการสร้างเครือข่ายการตลาด 
 4.2 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา Young smart farmers ให้เป็นกลไกการพัฒนา
ระบบเกษตรบนพื้นที่สูง ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน ซึ่งมีสมรรถนะทักษะที่แตกต่างกันเนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจ สังคม (โดยเฉพาะความเป็นชนเผ่าบนพ้ืนที่สูง) ซึ่งอาจมีคุณลักษะและความต้องการที่แตกต่างกัน 
โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนา เกิดความหวงแหนในวิถีชีวิต วัฒนธรรมและรักบ้านเกิด 

4.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรจัดเวทีการประกวด แข่งขัน/คัดเลือก เยาวชนต้นแบบที่ประสบ
ผลสำเร็จในการเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่รู้คุณค่าของชุมชน เป็นผู้มีจิตสาธารณะ
แบ่งปัน ให้การยกย่องหนุนเสริมเพ่ือเป็น role model แก่เยาวชนในพื้นท่ีต่อไป 

4.4 ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลเพ่ือการเข้าถึงและเชื่อมต่อเครือข่ายชุมชนในระดับจังหวัด เพ่ือการพัฒนา/
สร้างเครือข่ายผู้ประกอบด้านการตลาด และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าชุมชน เพื่อสะดวกต่อการค้าขายแก่
เยาวชน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง 
 4.5 ส่วนราชการในระดับจังหวัดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ควรเปิดโอกาสให้กิจกรรมของเยาวชน
ได้รับการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ โดยสร้างพื้นที่กิจกรรมจากเยาวชนชุมชนต่างๆ ในการนำผลิตภัณฑ์ของดใีน
ชุมชนต่างๆ มาทำการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนร่วมเป็นพลังสำคัญในการเป็นยุวทูตพาณิชย์ของจังหวัดน่าน เพ่ือ
ร่วมทำกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงานท่องเที่ยวต่าง ๆ  
 
 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโนบายในภาพรวมเพื่อการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง  

ในการพัฒนาการเกษตรและธุรกิจชุมชนบนพ้ืนที่สูงให้ยั่งยืน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้ 
1. แนวทางการพัฒนาอาชีพ และธุรกิจชุมชนพื้นที่สูงด้วยโซ่อุปทานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐให้การ

อุดหนุนโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต (ด้วยงบประมาณการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยการ
ผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต) มากกว่าด้านการตลาด ควรปรับกลยุทธ์การส่งเสริมด้วยการสร้างตลาด
ที่ชัดเจนและเป็นตลาดที่มีอนาคต เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดนอกพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนเพิ ่มแก่
เกษตรกรและชุมชน   
 2. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรพ้ืนที่สูงหลายชนิดมีศักยภาพด้านการผลิต แต่ต้องแข่งขันกับเกษตร
พื้นที่ราบ และสินค้าเกษตรนำเข้า (โดยเฉพาะจากประเทศจีน) ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่า ควรหาแนวทางการลดต้นทุน
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และแก้ปัญหาความเสียเปรียบของต้นทุนการขนส่ง การประหยัดต่อขนาด สร้างมูลค่าเพิ่ม แข่งขันได้กับตลาด
ภายนอก 
 3.ควรได้รับความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติติอย่างง่าย (คณิตศาสตร์ชาวบ้าน) ทางด้านการเงิน การ
บัญชี เพื ่อการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนที่เป็นธรรม โปร่งใส เพื ่อการตรวจสอบได้และนำไปสู ่การแบ่งปัน
ผลตอบแทนและการสะสมทุนเพิ่ม และความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในการพัฒนาต่อยอดระยะยาว 
 4. ควรมีการพัฒนาโครงการ/แผนงานการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด เชื่อมโยงโซ่อุปทานการผลิตที่มี
ศักยภาพและมีตัวแบบการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม (เช่น กาแฟ โคเนื้อ) เพื่อการประยุกต์ใช้หรือ scale down 
แบบจำลองธุรกิจนำไปสู่การขยายผลแก่ชุมชน และเยาวชนที่มีความสนใจ 
 5. เพื่อสร้างการเปลี่ยนระบบเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยวมาสู่พืชที่อยู่ร่วมกับป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2   
แม้พืชหลายชนิดมีศักยภาพการผลิต ถูกต้องตามกฎหมายการใช้ประโยชน์ของ คทช. แต่ยังเผชิญกับเงื่อนไขของ
การขึ้นทะเบียนการใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นพื้นที่แบบแปลงรวม ไม่สามารถรับรองมาตรฐาน (GAP) และขอ
สินเชื่อได้ ควรหาแนวทางการลดขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย เพ่ือการสร้างแรงจูงใจในการดูแลป่าและพัฒนาอาชีพ
ชุมชน 
 6. ควรหามาตรการการส่งเสริมและการผลักดันเพื่อการยอมรับ ปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตร
ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ และสร้างแรงจูงใจการลดต้นทุนการผลิตและการลดการใช้สารเคมีในระบบการปลูกพืช
บนพื้นที่สูงมีการติดตามการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  

7. การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชมูลค่าสูง (เช่น กาแฟ โกโก้) ควรแบ่งเป็น
กลุ่มตลาด mass และตลาดเฉพาะ สร้างจุดขาย สร้างอัตลักษณ์และสร้างแบรนด์ ด้วยความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งผู้บริโภคให้คุณค่าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลูกร่วมกับป่า ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 8. ระบบเกษตรพื้นที ่สูงกำลังเผชิญวิกฤติการขาดแคลนแรงงาน และขาดการสานต่อการทำอาชีพ
เกษตรกรรมไปสู่เกษตรกรรุ่นถัดไป ควรส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาจมีคุณลักษณะแตกต่างกัน กลุ่มที่
ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี ควรมุ่งเน้นความรู้ นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่  Start 
up  ส่วนกลุ่มคนหนุ่มสาวที่เรียนน้อย ควรการจัดการองค์ความรู้ที่นำไปสู่วิชาชีพกึ่งทักษะ ความรู้ด้านการเกษตร
ผู้ผลิตต้นน้ำก้าวสู่เกษตรกรรมแบบประหยัดแรงงานและลดพื้นท่ี 

9. การจัดการน้ำเป็นเงื่อนไขสำคัญเบื้องต้นของเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ควรอนุรักษ์ภูมิปัญญา สืบสาน
การจัดการระบบฝายน้ำไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยองค์ความรู้และความเข้าใจการจัดกา รดิน น้ำ ป่า เพื่อระบบ
เกษตรกรรมพ้ืนที่สูงที่ยั่งยืน 

10. การสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชนในการคืนพื้นที่ป่า และการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 
และ 2 ให้เป็นป่าชุมชน ดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ควรแสวงหาแนวทางสร้างแรงจูงใจและการมีส่วน
ร่วมในการปลูกพืชร่วมกับป่า เพื่อให้ชุมชนได้รับรายได้ที่เป็นรูปธรรม แนวทางหนึ่งได้แก่ การสร้างมูลค่าจากการ
จำหน่าย Carbon Credit ซึ่งในปัจจุบันหลายชุมชนปรับการใช้พ้ืนที่เป็นไม้ยืนต้น  (เช่น กาแฟ โกโก้ ยางพารา ไผ่
ซาง เป็นต้น) เห็นคุณค่า เกิดการรักษาดูแลป่า และประโยชน์จากป่าชุมชน ไม่ย้อนกลับมาทำการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ในระยะยาวต่อไป 

11.พืชเศรษฐกิจที่ปลูกร่วมกับป่าอีกหลายชนิด (เช่น บุก หวาย) มีโอกาสทางการตลาดสามารถพัฒนาโซ่
อุปทานได้ แต่ปัจจุบันการตลาดพืชเหล่านี้ยังผิดกฎหมาย (ในขณะที่ข้าวโพดเป็นพืชที่ถูกกฎหมาย) จึงควรแก้ไข
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ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป่า เพ่ือนำไปสู่แนวทางการใช้ประโยชน์การใช้พ้ืนที่ในลุ่มน้ำชั้นที่ 1 
และ2 แก่ชุมชนที่ดูแลป่าต่อไป 

12. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
1) การพัฒนาธุรกิจชุมชนควรสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความเป็นมืออาชีพ มีตลาดที่เข้มแข็ง 

แต่ยังต้องการองค์ความรู้ขั้นกลางน้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัล 
ควรเสริมสร้างทักษะแก่เยาวชนให้ก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 

2) เสริมสร้างมาตรการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา
สมรรถนะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ใส่ใจในการดำรงรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม มีความรู้ในเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการทำงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชน ด้วยเป้าหมายการนำ
ความรู้และเทคโนโลยีที่จับต้องได้เพ่ือเป็นโซ่ข้อกลางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 


