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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปั ญหา:
เป็ นที่รับรู้กนั ดีถงึ คุณค่าของ “วิธีการสหกรณ์” ในการพัฒนาคนให้ มีจิตสํานึกร่วมกันที่จะทําธุรกิจ
บนพื ้นฐานของความต้ องการที่จะช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน อีกทั ้งเป็ นความหวังและความใฝ่ ฝั น
ของหลายฝ่ ายที่ต้องการจะเห็นขบวนการสหกรณ์ของไทยมีความเข้ มแข็ง เป็ นอิสระ และสามารถยืนหยัดดําเนินธุรกิจ
ได้ ด้วยลําแข้ งของตนเอง แต่ในความเป็ นจริงที่ต้องยอมรับก็คือ นับตังแต่
้ พ.ศ.2458 ที่การดําเนินธุรกิจในรูปแบบ
“สหกรณ์”ถูกนํามาใช้ ในประเทศไทยจนถึงปั จจุบนั อาจกล่าวได้ วา่ การพัฒนาของขบวนการสหกรณ์เรายังไปไม่ถงึ
ไหน ทังนี
้ ้ด้ วยอุปสรรคและข้ อจํากัดที่มีอยูม่ ากมายทั ้งข้ อจํากัดภายนอกที่ลําพังสหกรณ์เองไม่สามารถจะควบคุมได้
หรื ออุปสรรคภายในอันเนื่องมาจากขบวนการสหกรณ์เอง แต่กระนันก็
้ ตามยังเป็ นเรื่ องจําเป็ น เป็ นภาระกิจหลักที่นกั
สหกรณ์จะต้ องหาหนทางที่จะฝ่ าฟั นกับอุปสรรคต่างๆเหล่านี ้
แม้ ในวงการสหกรณ์เองทุกวันนี ้ก็ยอมรับกันว่า ในบรรดาองค์กรที่ใช้ ชื่อเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า
“สหกรณ์” นันมี
้ จํานวนไม่น้อยที่ละเลยต่อหลักการวิธีการสหกรณ์ ในขณะที่ยงั มีกลุม่ ธุรกิจของประชาชนอีกหลาย
รูปแบบที่ถึงแม้ จะไม่ผ่านการขึ ้นทะเบียนและได้ รับชื่อเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่าเป็ นสหกรณ์ แต่ได้ นําวิธีการสหกรณ์
ไปเป็ นหลักปฏิบตั ิในดําเนินธุรกิจกันอย่างชัดเจน กลุม่ ธุรกิจดังกล่าวนี ้มักถูกเรียกว่าเป็ น “สหกรณ์ภาคประชาชน”
การสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือระหว่างกลุม่ ธุรกิจที่ “ใช้ วิธีการสหกรณ์” ในการดําเนินงาน โดย
ไม่เกี่ยงงอนว่ากลุม่ ต่างๆเหล่านันจะได้
้
รับการรับรองอย่างเป็ นทางการว่าเป็ นสหกรณ์หรื อไม่ เพื่อหวังผลให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันอย่างเป็ นธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาของพวกเขาผู้ซงึ่ ยึดแนวทาง
สหกรณ์ที่จะ “พึง่ พาตัวเองและพึง่ พาซึง่ กันและกัน” นับเป็ นอีกรูปแบบหนึง่ ของความพยายามที่จะสร้ างเครื อข่าย
ความร่วมมือเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ขบวนการสหกรณ์ของไทยในปั จจุบนั
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดอ่างทองเกิดขึ ้น
เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมที่จะสร้ างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์ตา่ งๆทังที
้ ่จดทะเบียนอย่าง
เป็ นทางการและกลุม่ องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดอ่างทอง ทั ้งนี ้เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัด
อ่างทองให้ บรรลุเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย :
1) ศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงาน ของสหกรณ์/กลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด
อ่างทอง

2) ตรวจสอบสถานะความยากจนจากการขึ ้นทะเบียนคนจนของสมาชิกสหกรณ์/กลุม่ /องค์กรประชาชนใน
พื ้นที่จงั หวัดอ่างทอง
3) เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรประชาชน ในพื ้นที่จงั หวัดอ่างทองเพื่อ
พัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ ปัญหาความยากจน

วิธีการดําเนินงาน :
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แบ่งวิธีการดําเนินงานออกเป็ น 2 ส่วนคือ
ส่ วนที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่ม/องค์ กรประชาชน
รวมทัง้ ตรวจสอบสถานะความยากจนของสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มองค์ กรประชาชน
ในช่วง 4 เดือนแรก (สิงหาคม–พฤศจิกายน 2548) คณะผู้วจิ ยั ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
ในพื ้นที่ ทั ้งหน่วยงานภาครัฐ ได้ แก่ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
ปกครองจังหวัดอ่างทอง ฯลฯ รวมทังสหกรณ์
้
และกลุม่ /องค์กรประชาชนต่างๆในพื ้นที่จงั หวัด เพื่อศึกษาถึง
สถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่ /องค์กรประชาชนที่เป็ นอยู่กอ่ นที่งานวิจยั จะเริ่ มขึ ้น โดย
ศึกษาจากเอกสารรายงานต่างๆและสัมภาษณ์เชิงลึกกับแกนนําที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ยังได้ ตรวจสอบข้ อมูลคนจน
จดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดอ่างทองเพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลประกอบการ
ศึกษา
ส่ วนที่ 2 การเชื่อมโยงเครื อข่ ายพันธมิตรระหว่ างสหกรณ์ และ กลุ่ม/องค์ กรประชาชน
การดําเนินงานในช่วงเวลา 8 เดือนที่เหลือ (ธันวาคม 2548-กรกฎาคม 2549) คณะผู้วจิ ยั ได้ วางรูปแบบ
การดําเนินงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรระหว่างสหกรณ์ และ กลุม่ /องค์กรประชาชน เป็ นลําดับขันดั
้ งนี ้
2.1 คัดเลือกสหกรณ์ และกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพ
2.2 จัดเวทีพบปะกับผู้นําสหกรณ์ และกลุม่ องค์กรประชาชนที่คดั เลือกมา เพื่อชี ้แจงทําความ
เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจยั และสอบถามความสนใจและความสมัครใจที่จะเข้ าร่วมโครงการฯ
2.3 นัดหมายผู้นําสหกรณ์ และกลุม่ องค์กรประชาชนทั ้งหมดที่มีความสนใจและสมัครใจที่จะเข้ า
ร่วมโครงการฯมาพบปะเพื่ออธิบายถึงแนวทางการดําเนินงาน
2.4 คณะผู้วจิ ยั ร่วมกับสหกรณ์/กลุม่ องค์กรประชาชนที่เข้ าร่วมโครงการฯ จัดทํากรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของแต่ละสหกรณ์ /กลุม่ องค์กรประชาชน
2.5 ประสานงานให้ สหกรณ์ และกลุม่ องค์กรประชาชนที่เข้ าร่วมโครงการฯ ร่วมกันประเมินหา
รูปแบบและกระบวนการเชื่อมเครื อข่ายพันธมิตร ซึง่ กันและกัน ทั ้งนี ้อยู่บนพื ้นฐานของการตัดสินใจอย่างเป็ นอิสระ
2.6 สนับสนุนให้ มีการปฎิบตั กิ ารตามเครื อข่ายที่สร้ างขึ ้น และติดตามประเมินผล เป็ นระยะๆ

2

ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื อข่ าย

ขัน้ ที่ 1

ขัน้ ที่ 2

ขัน้ ที่ 3

ขัน้ ที่ 4

ขัน้ ที่ 5

ขัน้ ที่ 6

จัดเวทียอ่ ย 1
สร้ างความเข้ าใจในโครงการฯ
กับกลุม่ เป้าหมาย

คณะนักวิจยั
คัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
จัดเวทียอ่ ย 2
สร้ างความเข้ าใจในโครงการฯ
กับกลุม่ เป้าหมาย

จัดเวทียอ่ ย 3
สร้ างความเข้ าใจในโครงการฯ
กับกลุม่ เป้าหมาย

คณะนักวิจยั สํารวจความสนใจ เพื่อหาสหกรณ์/กลุม่ /องค์กร ที่สนใจ และสมัครใจเข้ าร่วมโครงการ

ได้ สหกรณ์/กลุม่ /องค์กรที่สนใจและสมัครใจเข้ าร่ วมโครงการฯ

นักวิจยั กระจายตัวกันเข้ าเยี่ยมสหกรณ์/กลุม่ ที่สนใจ
ร่วมกับผู้นํากลุม่ วิเคราะห์ศกั ยภาพ/กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของแต่ละสหกรณ์ / กลุม่

ได้ สหกรณ์/กลุม่ ที่สนใจ และมีแผนทิศทางดําเนินงานกลุม่

ขัน้ ที่ 7

จัดเวทีระดับจังหวัด
ระดมสมองจากสหกรณ์/กลุม่ ที่สนใจและรู้ทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ ตน
เพื่อหารูปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่าย

ขัน้ ที่ 8

ได้ เครือข่ ายต้ นแบบ
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แนวคิดในการสร้ างเครื อข่ าย:
การวิจยั ปฏิบตั ิการในการสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงกลุม่ /องค์กรประชาชนต่างๆในจังหวัดอ่างทองครัง้ นี ้ ตั ้งอยู่
บนแนวคิดที่วา่
1) เครื อข่ายที่ยงั่ ยืนและเป็ นประโยชน์อย่างแท้ จริ งต่อสมาชิกของเครื อข่ายนัน้ จะต้ องเกิดขึ ้นจากความ
เต็มใจ ความสมัครใจ และมองเห็นประโยชน์ร่วมของบรรดาสมาชิกที่จะเข้ าร่วมเครื อข่ายอย่างแท้ จริ ง
เท่านัน้
2) ประโยชน์ร่วมที่จะเกิดขึ ้น อาจจะเป็ นประโยชน์ร่วมทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม หรื อสิง่ แวดล้ อมก็ได้ โดย
ที่สมาชิกของเครื อข่ายควรเห็นและประเมินได้ ถึงขนาดของประโยชน์ หรื อรูปแบบของประโยชน์ที่จะ
ได้ รับ เช่น หากเป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ควรจะมองเห็นว่า จะได้ รับรายได้ ที่มากขึ ้น หรื อประหยัด
ค่าใช้ จา่ ยลงมากน้ อยเพียงใด หรื อหากเป็ นประโยชน์ทางด้ านสังคมก็ควรจะประเมินได้ วา่ รูปแบบของ
ประโยชน์ที่จะได้ รับ เช่น จากการได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จะมีผลดีตอ่ กลุม่ /องค์กรของเขาเช่นใด
3) ประโยชน์ร่วมที่เกิดจะต้ องเป็ นประโยชน์ที่เกิดกับกลุม่ /องค์กร ไม่ใช่เป็ นประโยชน์เฉพาะตัวของผู้นํา
กลุม่ เท่านัน้

นิยามศัพท์ :
1. เครือข่ ายพันธมิตร หมายถึง เครื อข่ายความร่วมมือที่สหกรณ์และกลุม่ องค์กรประชาชนซึง่ มีเป้าหมาย
สอดคล้ องกัน เป็ นพันธมิตรร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในรู ปของเครื อข่ายทางธุรกิจ เครื อข่ายทาง
สังคม หรื อเครื อข่ายทางวิชาการ
2. การเชื่อมโยงเครื อข่ าย หมายถึง การสร้ างความร่ วมมือหรื อการสร้ างพันธมิตรระหว่างสหกรณ์และกลุ่ม
องค์กรประชาชนตังแต่
้ 2 กลุ่ม/องค์กรขึ ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลาย
อย่างร่วมกันอย่างจริ งใจ เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดขึ ้น มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน เสี่ยงภัยร่ วมกัน
และได้ รับประโยชน์ร่วมกัน ทั ้งนี ้การที่สหกรณ์และกลุ่มองค์กรประชาชนจะมาเชื่อมโยงเครื อข่ายนันต้
้ องเป็ น
นโยบายอย่างเป็ นทางการของสหกรณ์/กลุม่ องค์กรประชาชนนั ้นๆ
3. การเสริ มความเข้ มแข็งของสหกรณ์ และกลุ่มองค์ กรประชาชน หมายถึง กระบวนการที่นําไปสู่การ
กํ าหนดแผนหรื อกรอบทิ ศทางการดํ าเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มองค์ กรประชาชน โดยเน้ นไปที่ การ
แนะนําให้ ฝ่ายบริ หารจัดการของสหกรณ์/กลุ่มองค์กรประชาชนได้ พิจารณาสิ่งที่เป็ นโอกาส อุปสรรค จุด
แข็ง และจุดอ่อนของกลุ่ม/องค์กรของตน จากปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
จะช่วยให้ สหกรณ์/กลุ่มองค์กรประชาชนตัดสินใจได้ ว่า จะเชื่อมโยงเครื อข่ายกับใคร หรื อไม่ อย่างไร และ
เมื่อใด
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ :
1. สหกรณ์และกลุม่ องค์กรประชาชนมีการวางแผนงานที่คํานึงถึงปั จจัยสภาพแวดล้ อม อันจะทํา
ให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีทิศทางและเป้าหมาย
2. เกิดการเชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์และกลุม่ องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดอ่างทอง
และส่งผลให้ เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ/หรื อขยายโอกาสให้ กบั สมาชิกของสหกรณ์และกลุม่ องค์กร
ประชาชนที่ร่วมเป็ นเครื อข่าย
3. คณะนักวิจยั มีความรู้และประสบการณ์ในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม สามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ในการส่งเสริมความเข้ มแข็งให้ กบั ขบวนการสหกรณ์ตอ่ ไปในอนาคตได้
4. เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ของผู้นํากลุม่ และสมาชิกและสามารถพึง่ พาตนเองได้ ในอนาคต
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บทที่ 2
ข้ อมูลทั่วไปของจังหวัดอ่ างทอง
ประวัตคิ วามเป็ นมา:
อ่างทองเป็ นเมืองเก่าแก่เมืองหนึง่ ของไทย เคยเป็ นแหล่งชุมชนยุคโบราณทางประวัติศาสตร์ ตังอยู
้ ่
บริ เวณที่ราบลุม่ ภาคกลาง มีแม่นํ ้าไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา และแม่นํ ้าน้ อย เดิมตั ้งเมืองอยู่ที่วิเศษชัย
้ องใหม่บนฝั่ งซ้ ายแม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่บ้านบางแก้ ว ประมาณปลายสมัยกรุงธนบุรี
ชาญ ริมแม่นํ ้าน้ อย ได้ ย้ายมาตังเมื
ได้ ชื่อว่าเมืองอ่างทอง อาจเป็ นเพราะที่ตั ้งเมืองอยู่ในพื ้นที่ลมุ่ คล้ ายอ่าง ไม่มีภเู ขา ป่ าไม้ และแร่ ธาตุ แต่เป็ นอูข่ ้ าว อู่
นํ ้าและอูป่ ลา มาแต่สมัยโบราณ หรื ออีกอย่างหนึง่ ได้ ชื่อนี ้ตามชื่อบ้ านอ่างทอง เมื่อครัง้ ย้ ายเมืองมาตังใหม่
้
ณ ที่แห่ง
นี ้นักโบราณคดีสนั นิษฐานว่า เคยเป็ นเมืองโบราณในสมัยทวาราวดี ได้ พบร่องรอยคูเมือง ที่มีลกั ษณะเป็ นคูนํ ้า
ใหญ่ล้อมรอบเมืองตามรูปแบบคูนํ ้าคันดินรอบชวากทะเล คือบริเวณที่ราบลุม่ ภาคกลางบริ เวณ สิงห์บรุ ี ชัยนาท
และอ่างทอง คูเมืองดังกล่าวอยูท่ ี่บ้านคูเมือง ตําบลหัวไผ่ อําเภอแสวงหา
ในสมัยสุโขทัย เมืองอ่างทองได้ รับวัฒนธรรมจากสุโขทัย ดังปรากฎมีพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยอยู่
ไม่น้อย เช่น พระพุทธไสยาสน์วดั ขุนอินทประมูล และ พระพุทธไสยาสน์วดั ป่ าโมกวรวิหาร ในสมัยอยุธยา เมือง
อ่างทองอยู่ในเส้ นทางเดินทัพของพม่าที่มาจากทางทิศตะวันตกจากเมืองสุพรรณบุรี และที่มาทางทิศเหนือจากเมือง
ลพบุรี เป็ นพื ้นที่สนามรบระหว่างไทยกับพม่าหลายครัง้ ตังสมั
้ ยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ เมื่อปี พ.ศ. 2091 จนถึง
เสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่สองเมื่อ พ.ศ. 2310 ในสมัยกรุงธนบุรี ได้ มีการย้ ายเมืองเป็ นครัง้ แรก จากเมืองวิเศษชัยชาญ
ริ มแม่นํ ้าน้ อย มาตังอยู
้ บ่ ริ เวณตรงข้ ามวัดไชยสงคราม ทางฝั่ งขวาหรื อฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา และได้ ชื่อว่า
“เมืองอ่างทอง”

สภาพทั่วไปของจังหวัด :
1) ที่ตงั ้ และอาณาเขต
จังหวัดอ่างทองตั ้งอยูใ่ นพื ้นที่ราบลุม่ ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร และเส้ นทางเรื อตามลําแม่นํ ้าเจ้ าพระยาถึง
ตลาดท่าเตียน ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ ายรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส มีพื ้นที่ทั ้งหมด 968,372
ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตดังนี ้

ทิศเหนือ : ติดต่อกับอําเภอค่ายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอท่าช้ าง จังหวัดสิงห์บรุ ี
ทิศใต้ :
ติดต่อกับอําเภอผักไห่ และอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอบ้ านแพรก จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรี ประจัน อําเภอสามชุก และ อําเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพที่1 ที่ตงและอาณาเขตของจั
ั้
งหวัดอ่างทอง
2) ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดอ่างทองมีลกั ษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไปเป็ นพื ้นที่ราบลุม่ ลักษณะคล้ ายอ่าง ไม่มีภเู ขา ไม่มีป่า
ไม้ ดินเป็ นดินเหนียวปนทราย พื ้นที่สว่ นมากเหมาะแก่การทํานาข้ าว ทําไร่ และทําสวน มีแม่นํ ้าสําคัญไหลผ่าน 2 สาย
คือ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา และแม่นํ ้าน้ อย โดยแม่นํ ้าเจ้ าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง จากทิศเหนือไปทิศใต้ เป็ น
ระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ไหลผ่านท้ องที่อําเภอไชโย อําเภอเมืองอ่างทอง และอําเภอป่ าโมก ต่อจากนั ้น
ไหลเข้ าสูเ่ ขตท้ องที่อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ส่วนแม่นํ ้าน้ อยนัน้ เป็ นแม่นํ ้าทไหลแยกจากแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาที่อําเภอเมืองชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บรุ ี และผ่านอําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง ไปบรรจบกับแม่นํ ้าเจ้ าพระยาอีกครัง้ หนึง่ ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัด
อ่างทอง ประมาณ 50 กิโลเมตร
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3) ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดอ่างทองตั ้งอยูใ่ นเขตพื ้นที่ร้อนชุ่มชื ้น ภูมิอากาศเป็ นแบบฝนเมืองร้ อน โดยได้ รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทําให้ มีอากาศหนาวเย็นและแห้ งแล้ ง และ
ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมรตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ทําให้ มีเมฆมากและฝนตกชุก
4) การคมนาคมขนส่ ง
การคมนาคมขนส่งภายในพื ้นที่จงั หวัดอ่างทอง สามารถเดินทางได้ ทั ้งทางบก และทางนํ ้า โดยใช้
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาและแม่นํ ้าน้ อยเป็ นเส้ นทางเดินเรื อ ประชาชนส่วนมากนิยมเดินทางและขนส่งสินค้ าด้ วยรถยนต์ ซึง่
การคมนาคมขนส่งแบ่งออกได้ ดงั นี ้
4.1) การคมนาคมขนส่งจากตัวจังหวัดไปยังอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน สามารถเดินทางได้ ด้วยรถยนต์โดยสาร
ประจําทาง และรถยนต์สว่ นบุคคล
4.2) การคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดต่างๆ สามารถเดินทางได้ ด้วยรถยนต์โดยสารประจําทาง และ
รถยนต์สว่ นบุคคล โดยเฉพาะสายกรุงเทพมหานคร-อ่างทอง สามารถเดินทางได้ สะดวกถึง 3 เส้ นทาง นอกจากนี ้ยังมี
รถยนต์โดยสารประจําทางวิ่งติดต่อระหว่างจังหวัดอ่างทองไปยังจังหวัดใกล้ เคียง เช่น จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี และจังหวัดลพบุรี
5) การปกครอง
การปกครองของจังหวัดอ่างทอง แบ่งออกเป็ น 7 อําเภอ 73 ตําบล 513 หมู่บ้าน 10 เทศบาล
1 องค์การบริ หารส่วนจังหวัด 47 องค์การบริ หารส่วนตําบล และ 19 สภาตําบล

ภาพที่ 2 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดอ่างทอง
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ตารางที่ 1 การแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้ องถิ่นของจังหวัดอ่างทอง
อําเภอ

ตําบล

หมู่บ้าน

เทศบาล

เมือง
14
81
1
ไชโย
9
51
2
ป่ าโมก
8
47
1
วิเศษชัยชาญ
15
126
2
โพธิ์ทอง
15
110
2
แสวงหา
7
61
1
สามโก้
5
37
1
รวม
73
513
10
ที่มา : www.rakbankerd.com , ฐานข้ อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ

สภาตําบล
3
8
1
2
6
19

6) ประชากรและการจ้ างงาน
ประชากร ณ เดือน วันที่ 7 เมษายน 2549 รวมทั ้งสิ ้น 283,555 คน โดยแบ่งเป็ นเพศชาย 136,527 คน เพศ
หญิง 147,028 คน

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด
1) โครงสร้ างการผลิต
การกสิกรรม : การเกษตรเป็ นสาขาการผลิตที่สําคัญ และทํารายได้ ให้ แก่จงั หวัดอ่างทองมาเป็ น
อันดับสาม รองจากภาคอุตสาหกรรม และการค้ าส่ง ค้ าปลีก โดยในปี 2542 จังหวัดอ่างทองมีพื ้นที่ถือครองทาง
การเกษตร จํานวน 502,163 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 81.90 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
โดยแยกเป็ นพื ้นที่นา จํานวน 358,657 ไร่
พื ้นที่ไร่ จํานวน 38,519 ไร่ พืชผัก จํานวน 10,938 ไร่ ไม้ ดอก จํานวน 802 ไร่ และอื่น ๆ 29,949 ไร่
ั ้ ้ยง
ปศุสตั ว์ : การเลี ้ยงสัตว์ในจังหวัดอ่างทอง ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นอาชีพรองจากการทํานา มีทงเลี
เพื่อการบริโภค เลี ้ยงเพื่อใช้ งาน และเลี ้ยงในเชิงพาณิชย์ สัตว์ที่เลี ้ยงมากที่สดุ ได้ แก่ ไก่ รองลงมา ได้ แก่ เป็ ด สุกร โค
และกระบือ ตามลําดับ
การประมง : จังหวัดอ่างทอง มีแหล่งนํ ้าธรรมชาติสําหรับทําการประมง คือ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา
แม่นํ ้าน้ อย ลําห้ วย ลําคลอง หนอง บึง และคลองส่งนํ ้าชบประทาน รวมทังการขุ
้
ดบ่อและร่องสวน
การประมงในจังหวัด แบ่งได้ เป็ น 2 ทาง คือ
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1. การจับสัตว์นํ ้าตามแหล่งนํ ้าธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเป็ นช่วงฤดูนํ ้าลด เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ของทุก
ปี แต่ปริ มาณไม่มากนัก
2.การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า สัตว์นํ ้าที่เพาะเลี ้ยง ได้ แก่ ปลาชนิดต่าง ๆ กุ้งก้ ามกราม และมีการขุดบ่อล่อสัตว์นํ ้า
การผลิตเพื่อการจําหน่ายเป็ นส่วนใหญ่
การอุตสาหกรรม : ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดอ่างทอง เป็ นภาคที่ทํารายได้ ให้ จงั หวัดเป็ นอันดับ
หนึง่ การประกอบการส่วนใหญ่จะเป็ นอุตสาหกรรมที่อาศัยปั จจัยการผลิตต่าง ๆ จากภาคเกษตรกรรม ดังนั ้น
้
ต
อุตสาหกรรมของจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็ นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีกรรมวิธีการผลิตแบบไม่ยงุ่ ยาก ขันตอนการผลิ
น้ อย เช่น อุตสาหกรรมทําผลิตภัณฑ์สําหรับก่อสร้ าง อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร อุตสาหกรรมบริ การ และ
อื่น ๆ ส่วนอุตสาหกรรมที่มีขนาดค่อนข้ างใหญ่ ใช้ เทคโนโลยีและขันตอนการผลิ
้
ตหลายขันตอน
้
มี 3 โรงงาน คือ
โรงงานผลิตเส้ นใยสังเคราะห์ของบริ ษัท ไทยเรยอน จํากัด โรงงานผลิตเขม่าดํา ของบริ ษัทไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด
และโรงงานผลิตกล่องกระดาษ บริ ษัทสุภทั ร์ ธนากรเปเปอร์ มิล จํากัด
2) ผลิตภัณฑ์ มวลรวม และรายได้ เฉลี่ยต่ อหัวของประชากร
ในปี 2543 ประชากรมีรายได้ เฉลี่ยต่อหัว 52,674 บาทต่อปี เป็ นอันดับ 28 ของประเทศ โดยทัง้
จังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 14,433 พันล้ านบาท รายได้ สว่ นใหญ่ขึ ้นอยู่กบั อุตสาหกรรม ถึงร้ อยละ 25.71 คิดเป็ น
มูลค่า 3,711 พันล้ านบาท รองลงมาเป็ นการค้ าส่งและค้ าปลีก ร้ อยละ 20.35 คิดเป็ นมูลค่า 2,937 พันล้ านบาท และ
สาขาการเกษตร ร้ อยละ 15.44 คิดเป็ นมูลค่า 2,229 พันล้ านบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้ อยละ 15.44

สภาพสังคมของจังหวัด
1) การศึกษา
จังหวัดอ่างทอง มีการจัดการศึกษา เป็ น 2 ระบบคือ ระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยน ทั ้งของรัฐและ
เอกชน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.1) การศึกษาในระบบโรงเรี ยน มีสถานศึกษาทังสิ
้ ้น 198 แห่ง มีครู/อาจารย์ 3,383 คน และมี
นักเรี ยน จํานวน 57,249 คน คิดเป็ นอัตราส่วน ครู/อาจารย์ ต่อนักเรี ยน นิสติ นักศึกษา 1:17 คน
1.2) การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน มีสถานศึกษาที่จดั การเรี ยนการสอนรวมทั ้งสิ ้น 486 แห่ง มีครู /
้ ้น จํานวน 16,745 คน คิดเป็ น
อาจารย์/วิทยากรผู้สอน รวมทังสิ
้ ้น 986 คน และนักเรี ยนนักศึกษา/ผู้เรี ยน ทังสิ
อัตราส่วนครู/วิทยากรผู้สอนต่อนักเรี ยน นักศึกษา/ผู้เรี ยน เท่ากับ 1:19 คน
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2) ศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 98 นับถือ ศาสนาพุทธ มีวดั จํานวน 206 แห่ง มีภกิ ษุ 2,167 รูป
สามเณร 558 รูป จํานวน มีวดั ที่อยูใ่ นชันพระอารามหลวง
้
จํานวน 3 วัด ได้ แก่ วัดอ่างทองวรวิหาร อําเภอเมือง
อ่างทอง วัดป่ าโมกวรวิหาร อําเภอป่ าโมก และวัดไชโยวรวิหาร อําเภอไชโย วัดทังสามที
้
่กล่าวมานี ้ จัดเป็ นวัด
มหานิกาย
3) การสาธารณสุข
จังหวัดอ่างทอง มีสถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ทังสิ
้ ้น 8 แห่ง จํานวน 884 เตียง เป็ นสถานบริการ
สาธารณสุขภาครัฐ 7 แห่ง จํานวน 609 เตียง เป็ นสถานบริ การสาธารณสุขภาคเอกชน 1 แห่ง จํานวน 175 เตียง มี
สถานีอนามัยทัว่ ไป 65 แห่ง สถานีอนามัยขนาดใหญ่ 11 แห่ง คลินิกทันตกรรม 5 แห่ง ร้ านขายยา 21 แห่ง และสถาน
ผดุงครรภ์ 49 แห่ง ด้ านบุคลากรทางสาธารณสุข ของรัฐที่สําคัญ คือ แพทย์ พยาบาล โดยมีจํานวนแพทย์ 54 คน
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1:5,346 มีทนั ตแพทย์ 13 คน อัตราส่วนทันตแพทย์ตอ่ ประชากรเท่ากับ
1:32,183 มีจํานวนพยาบาลวิชาชีพ 318 คน อัตราส่วนพยาบาลต่อประชากรเท่ากับ 1:811 มีเภสัชกร 22 คน
อัตราส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1:5,200 จากข้ อมูลอัตราด้ านบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พบว่า วิชาชีพที่ขาด
แคลนคือ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์ ตามลําดับ

ศักยภาพของจังหวัด 1
1) เป็ นแหล่งทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ และแหล่งเกษตรกรรมเชิงคุณภาพ ที่สามารถผลิตอาหาร
สนับสนุนนโยบายครัวโลกของรัฐบาล
2) เป็ นแหล่งตลาดกลางสินค้ าพืชผลทางการเกษตร แบะการประมงที่สําคัญของภาคกลางตอนบน
3) เป็ นแห่งสร้ างสรรค์การเรี ยนรู้ ศิลปะ หัตถกรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวิถีของชุมชนภาค
เกษตรของไทยดังเดิ
้ ม
4) สิง่ แวดล้ อมทางกายภาพของชุมชนดี เป็ นเมืองที่นา่ อยู่

คําขวัญจังหวัด
“ พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้ า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทํากลอง
เมืองสองพระนอน “
1

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) จังหวัดอ่างทอง. สํานักงานจังหวัดอ่างทอง
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วิสัยทัศน์ ของจังหวัด
ก่อนปี พ.ศ.2548 จั งหวัดอ่างทองได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ไว้ วา่ “อ่ างทองเป็ นเมืองแห่ งอู่ข้าวอู่นํา้
ศูนย์ กลางเกษตรอินทรี ย์ ปลอดภัยสารพิษ โด่ งดังหัตถกรรม อุตสาหกรรมดินเผา แหล่ งท่ องเที่ยว
เชิงเกษตรและวัฒนธรรมภาคกลาง”
ต่อมาได้ มีการปรับเปลี่ยนวิสยั ทัศน์และใช้ อยู่ในปั จจุบนั คือ
“อ่ างทองเป็ นแหล่ งผลิตอาหารปลอดภัย สังคมที่มีคุณภาพ และ ประชาชนอยู่ดีมีสุข”

พันธกิจของจังหวัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)

พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ ไบปั ญหาความยากจนของ
จังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์
เสริ มสร้ างศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการมีสว่ นร่วมพัฒนาจังหวัด
อ่างทองเป็ นเมืองน่าอยู่
พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้ างบริ การพื ้นฐาน เทคโนโลยี่นวัตกรรม การผลิตภาค
เกษตรกรรม ภาคบริ การ/การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด
การพัฒนา ฟื น้ ฟู อนุรักษ์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และแหล่งเรี ยนรู้ รวมทัง้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่ยงั่ ยืน ให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชุมชน
สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริ หาร การปกครอง อํานวยความยุตธิ รรม
ความมัน่ คงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม
อํานวยการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารราชการจังหวัดเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชนอย่าง
สูงสุดภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)

การแก้ ไขปั ญหาความยากจน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
การพัฒนาคนและสังคมที่สมดุล
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมที่ยงั่ ยืน
การส่งเสริมการพัฒนาการเมืองและการมีสว่ นร่วมของประชาชน
การบริ หารจัดการของภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
สถานการณ์ บทบาทการดําเนินงาน
และ

การเชื่อมเครื อข่ ายของสหกรณ์ /กลุ่มองค์ กรประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดอ่ างทอง

ก่ อนดําเนินการวิจยั
จากการศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด
อ่างทอง โดยอาศัยข้ อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง รวมทังการสั
้
มภาษณ์ในเชิงลึกกับแกนนําในพื ้นที่ที่
เกี่ยวข้ อง ได้ ผลการศึกษาดังนี ้

สถานการณ์ และการดําเนินงานของสหกรณ์ :
1) จํานวนสหกรณ์ และสมาชิก
ในรอบปี 2547 จังหวัดอ่างทองมีหน่วยธุรกิจที่จดทะเบียนเป็ น “สหกรณ์” ตามกฎหมายและดําเนินธุรกิจ
ทังสิ
้ ้น 22 สหกรณ์ เป็ นสหกรณ์ระดับปฐมประเภทสหกรณ์การเกษตร 13 สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 6 สหกรณ์ และ
สหกรณ์บริ การ 2 สหกรณ์ และมีสหกรณ์ในระดับชุมนุมสหกรณ์ อีก 1 สหกรณ์ คือ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
อ่างทอง จํากัด” มีสมาชิกรายบุคคลรวมกันทังสิ
้ ้น 42,904 คน คิดเป็ นประมาณ ร้ อยละ 15 ของประชากรทังจั
้ งหวัด
ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ถึงแม้ จํานวนสหกรณ์จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่จํานวนสมาชิกของสหกรณ์มีเพิม่ ขึ ้นทุกปี โดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ ้นปี ละประมาณ 600 คน หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราเฉลี่ยร้ อยละ 1.4 คนต่อปี (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จํานวนและการขยายตัวของขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดอ่างทอง ระหว่างพ.ศ.2545- 2547
รายการ

2545

2546

2547

การขยายตัวเฉลีย่ ในรอบ 3 ปี
(คน/ปี )
(ร้ อยละ)

จํานวนสหกรณ์
- ระดับปฐม(สหกรณ์)
21
21
21
- ระดับชุมนุม(สหกรณ์)
1
1
1
1
จํานวนสมาชิก (คน)
41,685
42,043
42,904
600
1.45
จํานวนประชากรทั ้งจังหวัด 2
290,423
290,825
282,967
-3,728
-0.78
ร้ อยละของสมาชิกต่อประชากรทังจั
้ งหวัด
14.35
14.45
15.16
ที่มา: 1 รายงานฐานะการเงินของสหกรณ์ ประจําปี งบประมาณ 2545, 2546 และ 2547 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อา่ งทอง
2

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรื่ อง จํานวนประชากรทัว่ ราชอาณาจักร)

2) สถานการณ์ ทางธุรกิจของสหกรณ์
2.1) “ทุน”ของสหกรณ์
ในรอบปี 2547 สหกรณ์มีทนุ ที่ใช้ ในการดําเนินงานทังสิ
้ ้น 3,132 ล้ านบาท ในจํานวนนี ้กว่าครึ่งหนึง่ เป็ นทุน
ของขบวนการสหกรณ์ที่อยูใ่ นรูปของทุนเรื อนหุ้นและทุนสํารองรูปแบบต่างๆ ส่วนที่เหลือเป็ นทุนที่ได้ จากการกู้ยืมจาก
แหล่งภายนอก เมื่อพิจารณาจากปริมาณการขยายตัวถัวเฉลีย่ เมื่อเทียบกับปี ก่อน พบว่าในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
สหกรณ์มีทนุ ดําเนินงานเพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ปี ละประมาณ 252 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราเฉลี่ยร้ อยละ 9 บาทต่อปี โดย
ในส่วนที่เป็ นทุนของสหกรณ์เองนัน้ เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยปี ละประมาณ 167 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราเฉลีย่ ร้ อยละ 11
บาทต่อปี (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จํานวนและการขยายตัวของทุน ของขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดอ่างทอง ระหว่าง พ.ศ. 2545-2547
รายการ

2545

2546

2547

การขยายตัวเฉลีย่ ในรอบ 3 ปี
(ล้ านบาท/ปี )
(ร้ อยละ)
ทุนดําเนินงาน (ล้ านบาท)
2,626.79
2,956.06
3,132.52
252
9.25
- ทุนของสหกรณ์ (ล้ านบาท)
1,463.59
1,623.01
1,782.32
167
10.95
- กู้ยืมจากภายนอก (ล้ านบาท)
1,178.75
1,333.05
1,350.19
85
7.19
ที่มา: รายงานฐานะการเงินของสหกรณ์ ประจําปี งบประมาณ 2545, 2546 และ 2547 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อ่างทอง
2.2) ปริ มาณธุรกิจของสหกรณ์
ในปี 2547 สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจที่ทํากับสมาชิกรวมทังสิ
้ ้น 3,607 ล้ านบาท โดยในรอบ 3 ปี ที่
ผ่านมาปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ปี ละประมาณ 452 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้ อยละ 15 บาทต่อปี
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดการดําเนินธุรกิจด้ านต่างๆของสหกรณ์ในช่วงพ.ศ. 2545-2547 พบดังนี ้
ธุรกิจสินเชื่อ : ธุรกิจสินเชื่อนับเป็ นธุรกิจที่สําคัญมากที่สดุ ที่สหกรณ์ให้ บริ การแก่สมาชิก ณ สิ ้นปี
2547 สหกรณ์ที่จดทะเบียนทุกประเภท มีการให้ สินเชื่อแก่สมาชิกจํานวน 2,368 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสินเชื่อเฉลี่ยต่อ
สมาชิก 1 คนประมาณ 55,000 บาท โดยมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยในรอบ 3 ปี ร้ อยละ 16 ต่อปี
ธุรกิจรับฝากเงิน : สหกรณ์ได้ สง่ เสริ มการออมของสมาชิกโดยเปิ ดบริ การรับฝากเงินจากสมาชิก ณ
สิ ้นปี 2547 สหกรณ์ ทุกประเภทมียอดเงินฝาก ทั ้งสิ ้น 992 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเงินฝากเฉลี่ยต่อสมาชิก 1 คน
ประมาณ 23,000 บาท และมีอตั ราการขยายตัวในช่วง 3 ปี ถัวเฉลี่ย ร้ อยละ 15.8 ต่อปี
ธุรกิจจัดหาสินค้ ามาจําหน่าย : นอกจากการบริ การด้ านการเงินแล้ ว สําหรับสหกรณ์ การเกษตร
ยังให้ บริ การจัดหาสินค้ ามาจําหน่าย แก่สมาชิกอีกด้ วย โดยในรอบปี 2547 สหกรณ์การเกษตรมียอดรวมการจัดหา
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สินค้ ามาจําหน่ายแก่สมาชิกทังสิ
้ ้น 218 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาราวร้ อยละ 16
ต่อปี
ธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อจัดจําหน่าย : บริ การในด้ านการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก
ออกจําหน่ายเป็ นอีกบริ การหนึง่ ของสหกรณ์การเกษตรที่มีให้ แก่สมาชิก นอกเหนือจากบริ การด้ านการเงิน ในปี 2547
สหกรณ์การเกษตรมียอดการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ทั ้งสิ ้น 23.85 ล้ านบาท โดยอัตราการขยายตัวในรอบ 3 ปี ที่
ผ่านมาเป็ นไปอย่างผันผวน
ธุรกิจการให้ บริ การ : ในรอบปี 2547 สหกรณ์มียอดการให้ บริ การ คิดเป็ นมูลค่า 2.6 ล้ านบาท โดย
มีอตั ราการขยายตัวในรอบ 3 ปี ประมาณร้ อยละ 27 ต่อปี
ตารางที่ 4 จํานวนและการขยายตัวของปริ มาณธุรกิจ ของขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง พ.ศ. 2545-2547

รายการ

2545

2546

2547

ปริ มาณธุรกิจ (ล้ านบาท)
2,702.02
3,210.99
3,607.02
- สินเชื่อ (ล้ านบาท)
1,758.15
2,013.76
2,368.77
- เงินรับฝาก (ล้ านบาท)
747.17
783.48
992.92
- รวบรวมผลผลิต (ล้ านบาท)
36.72
200.12
23.85
- จัดหาสินค้ ามาจําหน่าย (ล้ านบาท)
157.99
212.12
218.77
- ให้ บริ การ (ล้ านบาท)
1.98
1.49
2.68

การขยายตัวเฉลีย่
ในรอบ 3 ปี
(ล้ านบาท/ปี ) (ร้ อยละ)
452.49
15.59
305.31
16.09
122.87
15.80
30.38
18.70
0.35
27.55

ที่มา: รายงานฐานะการเงินของสหกรณ์ ประจําปี งบประมาณ 2545, 2546 และ 2547
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อา่ งทอง
3) ระดับมาตรฐานของสหกรณ์
ในปี 2548 สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทองได้ ดําเนินการจัดระดับมาตรฐานของสหกรณ์ประเภทต่างๆ ใน
จังหวัด โดยใช้ ตวั ชี ้วัดตามประกาศกรมส่งเสริ มสหกรณ์ ปี 2545 และ 2547 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) พบว่า จาก
้ เป็ นสหกรณ์ที่ได้ เกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 16
จํานวนสหกรณ์ที่ดําเนินงานทั ้งสิ ้น 22 สหกรณ์ 1 ได้ รับการจัดชันให้
สหกรณ์หรื อราวร้ อยละ 73 และเป็ นสหกรณ์ที่ไม่ได้ เกณฑ์มาตรฐานจํานวน 6 สหกรณ์หรื อราวร้ อยละ 27 และเมื่อ

1

ในปี 2548 จังหวัดอ่างทองมีสหกรณ์ที่จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 25 สหกรณ์ เป็ นสหกรณ์ที่อยูร่ ะหว่างชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ 3 สหกรณ์
คงเหลือสหกรณ์ที่ดําเนินกิจการรวมทั ้งสิ ้น 22 สหกรณ์
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พิจารณาแยกตามประเภทของสหกรณ์พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีอยูท่ งสิ
ั ้ ้น 6 สหกรณ์ สามารถดําเนินงานได้ ระดับ
มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริ มสหกรณ์กําหนดทุกแห่ง
ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์บริ การนันสามารถ
้
ดําเนินงานได้ ระดับมาตรฐานเพียงร้ อยละ 64 และ 50 ตามลําดับ (ตารางที่ 5 )
ตารางที่ 5 จํานวนและร้ อยละของสหกรณ์ที่จดทะเบียนในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามประเภทและระดับมาตรฐาน
ของสหกรณ์ ในปี 2548

ประเภทของสหกรณ์
1 สหกรณ์การเกษตร
2 สหกรณ์ออมทรัพย์
3 สหกรณ์บริการ
รวมทุกประเภท

ระดับมาตรฐานของสหกรณ์
ได้ มาตรฐาน
ไม่ได้ มาตรฐาน
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
9
64.29
5
35.71
6
100.00
1
50.00
1
50.00
16
72.72
6
27.28

รวม
จํานวน
14
6
2
22

ร้ อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด

สถานการณ์ และการดําเนินงาน ของกลุ่ม/องค์ กรประชาชน:
ในจังหวัดอ่างทองมีกลุม่ /องค์กรของประชาชนหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่มกั จะเกิดจากการชักนําของ
หน่วยงานภาครัฐในการจัดตั ้งขึ ้นมาเพื่อรองรับการช่วยเหลือที่หน่วยงานนันๆจะหยิ
้
บยื่นให้ หน่วยงานรัฐที่มีบทบาท
สําคัญในการก่อกําเนิดกลุม่ /องค์กรประชาชนเหล่านี ้ได้ แก่ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ มี
กลุม่ ที่อยูภ่ ายใต้ การส่งเสริม คือ กลุม่ เกษตรกร และกลุม่ สตรี สหกรณ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึง่
กํากับดูแล กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุม่ กองทุนหมู่บ้าน กลุม่ ผู้ผลิตสินค้ าหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี ้
ยังมีหน่วยงานของรัฐอื่นอาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ การหนุน
เสริ มกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่ตามภาระกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน ซึง่ สถานการณ์ของกลุม่ /องค์กรประชาชนที่
เป็ นอยูใ่ นจังหวัดอ่างทองมีดงั นี ้
1) กลุ่มเกษตรกร
1.1) จํานวนกลุม่ และสมาชิก
ในจังหวัดอ่างทองมีเกษตรกรรวมตัวกันเป็ นจัดตังเป็
้ น “กลุม่ เกษตรกร” จํานวนมากมาย กระจายอยู่ในทุก
อําเภอ ในรอบปี 2547 ทั ้งจังหวัดมีกลุม่ เกษตรกรที่จดทะเบียนรวมทังสิ
้ ้น 60 กลุม่ แต่ที่สามารถดําเนินงานและ

16

ตรวจสอบบัญชีได้ มีอยูเ่ พียง 49 กลุม่ (ร้ อยละ 81) มีสมาชิกรวมทังสิ
้ ้น 5,584 คน ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา จํานวนกลุม่
เกษตรกรและจํานวนสมาชิกมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นเพียงเล็กน้ อย (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 จํานวนกลุม่ เกษตรกรและสมาชิก ในจังหวัดอ่างทอง ระหว่างพ.ศ.2545- 2547
รายการ

2545

2546

2547

การขยายตัวเฉลี่ยใน
รอบ 3 ปี
จํานวนกลุม่ ที่จดทะเบียน (กลุม่ )
57
58
60
1.5 กลุม่ /ปี
- ดําเนินกิจการ (กลุ่ม)
48
49
49
- ไม่ดําเนินกิจการ/รอชําระบัญชี(กลุม่ )
9
9
11
จํานวนสมาชิก (คน)
5,530
5,548
5,584
27 คน/ปี
ที่มา: รายงานฐานะการเงินของกลุม่ เกษตรกร ประจําปี งบประมาณ 2545, 2546 และ 2547 สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์อา่ งทอง
1.2) สถานการณ์ทางธุรกิจของกลุม่ เกษตรกร
1.2.1) “ทุน”ของกลุม่ เกษตรกร
ในรอบปี 2547 กลุม่ เกษตรกรมีทนุ ที่ใช้ ในการดําเนินงานทังสิ
้ ้น 10.67 ล้ านบาท ในจํานวนนี ้ประมาณ
ครึ่งหนึง่ เป็ นทุนของกลุม่ ฯที่อยูใ่ นรูปของทุนเรื อนหุ้นของสมาชิก อีกครึ่งหนึง่ เป็ นทุนที่ได้ จากการกู้ยืมจากแหล่งภาย
นอก เมื่อพิจารณาจากปริ มาณการเปลีย่ นแปลงของทุนในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาพบว่าทุนที่ใช้ ในการดําเนินงานของกลุม่
ฯจะมีปริ มาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ทนุ ในส่วนที่เป็ นของกลุม่ ฯยังคงมีปริ มาณเพิ่มขึ ้นทุกปี เช่นกัน สะท้ อนให้
เห็นว่าความโน้ มเอียงที่กลุม่ ฯจะพึง่ พาทุนของตนเองในการดําเนินกิจการมีมากขึ ้นทุกปี ( ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 จํานวนและการขยายตัวของทุน ของกลุม่ เกษตรกร ในจังหวัดอ่างทอง ระหว่าง พ.ศ. 2545-2547
การขยายตัวเฉลีย่ ใน
รายการ
2545
2546
2547
รอบ 3 ปี (ล้ านบาท/ปี )
ทุนดําเนินงาน (ล้ านบาท)
16.37
10.78
10.67
-2.85
- ทุนของกลุม่ ฯ (ล้ านบาท)
3.94
4.02
5.43
0.74
- กู้ยืมจากภายนอก (ล้ านบาท)
12.42
6.76
5.23
-3.59
ที่มา: รายงานฐานะการเงินของสหกรณ์ ประจําปี งบประมาณ 2545, 2546 และ 2547 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อ่างทอง
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1.2.2) ปริ มาณธุรกิจของกลุม่ เกษตรกร
ในปี 2547 กลุม่ เกษตรกรมีปริมาณธุรกิจที่ทํากับสมาชิกรวมทังสิ
้ ้น 5.3 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นการให้
สินเชื่อและการจัดหาสินค้ ามาจําหน่ายแก่สมาชิก ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาปริมาณธุรกิจที่กลุม่ เกษตรกรทํากับสมาชิกมี
ปริ มาณที่ลดลงทุกปี โดยเฉพาะธุรกิจการจัดหาสินค้ ามาจําหน่ายให้ แก่สมาชิก (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 จํานวนและการขยายตัวของปริ มาณธุรกิจ ของกลุม่ เกษตรกร ในจังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง พ.ศ. 2545-2547
การขยายตัวเฉลีย่ ใน
รายการ
2545
2546
2547
รอบ 3 ปี (ล้ านบาท/ปี )
ปริ มาณธุรกิจ (ล้ านบาท)
14.22
6.41
5.30
-4.45
- สินเชื่อ (ล้ านบาท)
0.56
0.86
2.65
1.04
- รวบรวมผลผลิต (ล้ านบาท)
0.51
0.03
0.02
-0.25
- จัดหาสินค้ ามาจําหน่าย (ล้ านบาท)
12.91
5.41
2.64
-5.14
- ให้ บริ การ (ล้ านบาท)
0.22
0.08
0.01
-0.11
ที่มา: รายงานฐานะการเงินของกลุม่ เกษตรกร ประจําปี งบประมาณ 2545, 2546 และ 2547 สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ อ่างทอง
1.2.3) ระดับมาตรฐานของกลุม่ เกษตรกร
ในปี 2548 สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทองได้ ดําเนินการจัดระดับมาตรฐานของกลุม่ เกษตรกรทั ้งหมดที่มี
อยู่ในจังหวัด โดยใช้ หลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานกลุม่ เกษตรกรตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2545 (ดูราย
้ เป็ นกลุม่
ละเอียดในภาคผนวก) พบว่าจากจํานวนกลุม่ เกษตรกรที่ดําเนินงานทังสิ
้ ้น 49 กลุม่ ได้ รับการจัดชันให้
เกษตรกรที่ได้ เกณฑ์มาตรฐานเพียง 5 กลุม่ หรื อราวร้ อยละ 10 เท่านั ้น และเป็ นกลุม่ เกษตรกรที่ดําเนินงานตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานจํานวน มากถึง 44 กลุม่ หรื อประมาณ ร้ อยละ 90 (ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 9 จํานวนและร้ อยละของกลุม่ เกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามประเภทและระดับมาตรฐาน
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2548
ระดับมาตรฐานของกลุม่ เกษตรกร
ประเภทกลุม่ เกษตรกร
ได้ มาตรฐาน
ตํ่ากว่ามาตรฐาน
รวม
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
1 กลุม่ เกษตรกรทํานา
4
9.75
37
90.25
41
2 กลุม่ เกษตรกรทําสวน
5
100.00
5
3 กลุม่ เกษตรกรเลี ้ยงสัตว์
1
33.33
2
66.67
3
รวมทุกประเภท
5
10.20
44
89.80
49
ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง

ร้ อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

2) กลุ่มสตรี สหกรณ์
นับตังแต่
้ ปี 2542 เป็ นต้ นมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ ให้ การสนับสนุนโดยเฉพาะในด้ านงบประมาณในการ
จัดตัง้ “กลุม่ สตรี สหกรณ์” เพื่อส่งเสริ มให้ บรรดาแม่บ้านหรื อครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ได้ รวมตัวกันเป็ นกลุม่ เพื่อ
ประกอบอาชีพเสริมรายได้ ให้ แก่ครอบครัว ซึง่ จนถึงปั จจุบนั ในปี 2548 กลุม่ สตรี สหกรณ์ที่ได้ รับการส่งเสริมให้ เกิดขึ ้น
มีจํานวนทังสิ
้ ้น 78 กลุม่ มีจํานวนสมาชิกรวม 2,002 คน อย่างไรก็ตามไม่ปรากฎหลักฐานด้ านทุนที่ใช้ ในการ
ดําเนินงานของกลุม่ เหล่านี ้ (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 จํานวนกลุม่ สตรี สหกรณ์และจํานวนสมาชิก ที่มีอยูในจังหวัดอ่างทอง ปี 2548
ประเภทกลุ่ม

จํานวน(กลุม่ )
จํานวนสมาชิก(คน)
- กลุม่ ผู้ผลิต
59
1,803
- ผลิตภัณฑ์จกั สาน
10
345
- แปรรูปอาหาร
25
657
- ศิลปประดิษฐ์
13
472
- ผ้ าและผลิตภัณฑ์ผ้า
6
184
- อื่นๆ
5
145
- กลุม่ สินเชื่อ
19
199
รวมทุกประเภท
78
2,002
ที่มา: รายงานข้ อมูลกลุม่ สตรี สังกัดสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2548
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3) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ตั ้งแต่ ปี 2544 จังหวัดอ่างทองโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใน
การจัดตังกองทุ
้
นหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ล้ านบาท เพื่อเป็ นแหล่งทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชน
เมือง จากการศึกษาพบว่าในปั จจุบนั จังหวัดอ่างทองมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวม 532 กองทุน กระจายอยูใ่ น
513 หมู่บ้านและ 19 ชุมชนเมือง มีจํานวนสมาชิกรวมทังสิ
้ ้น 48,501 คน มีเงินทุนรวมทั ้งสิ ้นประมาณ 632 ล้ านบาท 2
(ตารางที่ 11) และจากผลการจัดชั ้นมาตรฐานการบริ หารจัดการกองทุนออกเป็ น 3 ระดับ คือ AAA(มีผลการบริ หาร
จัดการดี) , AA(มีผลการบริ หารจัดการปานกลาง) และ A (มีผลการบริ หารจัดการที่ต้องปรับปรุง) พบว่ากองทุน
หมู่บ้านฯส่วนใหญ่ราวร้ อยละ 77 มีผลการดําเนินงานอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง มีกองทุนที่ดําเนินงานได้ ผลดีอยูเ่ พียง
ร้ อยละ 20 เท่านั ้น (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 11 จํานวนกองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองและจํานวนสมาชิก ในจังหวัดอ่างทอง ปี 2547
จํานวนสมาชิก(คน)
เงินทุน(ล้ านบาท)
อําเภอ
จํานวน(กองทุน)
เมืองอ่างทอง
90
9,123
107.46
วิเศษชัยชาญ
126
11,068
149.05
โพธิ์ทอง
110
9,273
129.86
แสวงหา
61
6,318
70.91
ไชโย
51
4,059
58.64
ป่ าโมก
57
5,303
71.75
สามโก้
37
3,357
44.88
รวมทั ้งจังหวัด
532
48,501
632.62
ที่มา: รายงานสรุป 3 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอ่างทอง สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

2

เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2547 จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
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ตารางที่ 12 จํานวนกองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมือง ในจังหวัดอ่างทอง ปี 2547 จําแนกตามผลการจัดมาตรฐานการ
บริ หารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อําเภอ
เมืองอ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
โพธิ์ทอง
แสวงหา
ไชโย
ป่ าโมก
สามโก้
รวมทั ้งจังหวัด

ผลการจัดชั ้น
AAA
10
26
24
20
6
8
15
109
(20.49%)

AA
73
100
85
41
43
49
22
413
(77.63%)

A
7
1
2
10
(1.88%)

รวม
90
126
110
61
51
57
37
532
(100.00%)

หมายเหตุ : ชั ้น AAA หมายถึง กองทุนฯที่มีผลการบริ หารจัดการดี
ชั ้น AA หมายถึง กองทุนฯที่มีผลการบริหารจัดการปานกลาง
ชั ้น A หมายถึง กองทุนฯที่มีผลการบริ หารจัดการต้ องปรับปรุง
ที่มา: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
4) กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต
“กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต” เป็ นองค์กรที่เกิดขึ ้นจากการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้
ประชาชนในชนบทรวมตัวกันระดมเงินออมเพื่อช่วยเหลือซึง่ กันและกันในด้ านเงินทุนประกอบอาชีพหรื อใช้ จา่ ยยาม
้ ปี 2517
เดือดร้ อนจําเป็ น จังหวัดอ่างทองได้ สง่ เสริ มและสนับสนุนให้ มีการจัดตั ้งกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาตังแต่
ปั จจุบนั ในปี 2548 จังหวัดอ่างทองมีกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตรวมทังสิ
้ ้นจํานวน 119 กลุม่ มีสมาชิกจํานวน
้ ้น 68.58 ล้ านบาท จากผลการประเมินระดับการพัฒนากลุม่ ออมทรัพย์ฯ
14,248 คน มีเงินสัจจะสะสมทรัพย์รวมทังสิ
ทังหมดที
้
่มีในจังหวัดอ่างทองพบว่า มีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับดีจํานวน 35 กลุม่ (ประมาณร้ อยละ 30) อยู่ในระดับ
พอใช้ จํานวน 73 กลุม่ (ประมาณร้ อยละ 60) และต้ องปรับปรุงจํานวน 10 กลุม่ (ประมาณร้ อยละ 10) (ตารางที่ 13 )
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ตารางที่ 13 ภาพรวมของกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในจังหวัดอ่างทอง ปี 2546-2548
ปี

จํานวน

จํานวนสมาชิก

จํานวนเงินสัจจะ

ระดับการพัฒนา

(กลุม่ )
(คน)
สะสมทรัพย์(ล้ านบาท)
1
2
3
2546
140
14,873
61.25
17 กลุม่
94 กลุม่
29 กลุม่
2547
132
14,942
66.40
11 กลุม่
59 กลุม่
20 กลุม่
2548
119
14,248
68.58
10 กลุม่
73 กลุม่
35 กลุม่
หมายเหตุ : - ไม่ปรากฎข้ อมูลการจัดระดับการพัฒนาในปี 2547 จํานวน 42 กลุม่ และในปี 2548 จํานวน 1 กลุม่
- การพัฒนาระดับ 1 หมายถึง กลุม่ ที่มีผลงานควรปรับปรุง
2 หมายถึง กลุม่ ที่มีผลงานพอใช้ ได้
3 หมายถึง กลุม่ ที่มีผลงานดี
ที่มา: ข้ อมูลการดําเนินงานกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครื อข่าย ปี 2546,2547,2548 สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอ่างทอง
ตารางที่ 14 จํานวนกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตและจํานวนสมาชิก ในจังหวัดอ่างทอง ปี 2548 จําแนก
ตามอําเภอ
อําเภอ
จํานวน(กลุม่ )
เมืองอ่างทอง
16
วิเศษชัยชาญ
18
โพธิ์ทอง
36
แสวงหา
24
ไชโย
4
ป่ าโมก
8
สามโก้
13
รวมทั ้งจังหวัด
119
ที่มา: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

จํานวนสมาชิก(คน)
1,660
2,390
3,580
2,394
149
3,467
608
14,248

เงินสัจจะสะสม(ล้ านบาท)
7.77
11.26
11.53
4.52
0.49
30.17
2.79
68.53

5) กลุ่มผู้ผลิตสินค้ าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ตั ้งแต่ ปี 2544 จังหวัดอ่างทองโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใน
การสนับสนุนให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการสร้ างรายได้ ด้วยการนําทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้ องถิ่น มาพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นที่ต้องการของตลาดทั ้งในและต่างประเทศ โดยการส่งเสริ มให้ เกิดกลุม่ อาชีพ
เพื่อผลิตสินค้ าและบริ การภายใต้ โครงการหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
จนถึงปั จจุบนั จากการศึกษาพบว่าจังหวัด
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อ่างทองมีกลุม่ ผู้ผลิตสินค้ าหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ จํานวน 101 กลุม่ กระจายอยูใ่ น 7 อําเภอ (ตารางที่ 15 ) และ
จากผลการจัดอันดับสินค้ าสุดยอดหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ ออกเป็ น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 ดาว(มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
หรื อมีศกั ยภาพในการส่งออก) ระดับ 4 ดาว(มีศกั ยภาพเป็ นที่ยอมรับระดับประเทศและสามารถพัฒนาสูส่ ากลได้ )
ระดับ 3 ดาว (เป็ นสินค้ าระดับกลางที่สามารถพัฒนาสูร่ ะดับ 4 ดาวได้ ) ระดับ 2 ดาว(เป็ นสินค้ าที่สามารถพัฒนาสู่
ระดับ 3 ดาวได้ ) และ ระดับ 1 ดาว (ไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากมีจดุ อ่อนมากและยากต่อการพัฒนา) พบว่ากลุม่
ผู้ผลิตที่มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพในระดับ 4-5 ดาวซึง่ เป็ นสินค้ าที่ได้ มาตรฐานได้ รับการยอม
รับในระดับประเทศ มีจํานวน 17 กลุม่ หรื อประมาณร้ อยละ 16 เท่านัน้ โดยกลุม่ ผู้ผลิตส่วนใหญ่กว่าครึ่งหนึง่ ยังผลิต
สินค้ าในระดับที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน (ตารางที่ 16)
ตารางที่ 15 จํานวนกลุม่ ผู้ผลิตสินค้ าหนึง่ ผลิตภัณฑ์หนึง่ ตําบล ในจังหวัดอ่างทอง ปี 2548 จําแนก
ตามอําเภอ
อําเภอ
เมือง
ไชโย
ป่ าโมก โพธิ์ทอง แสวงหา วิเศษฯ สามโก้
รวม
จํานวนผู้ผลิต(กลุม่ )
20
9
11
25
11
18
7
101
ร้ อยละ
19.80
8.91
10.89
25.75
10.89
17.82
6.93 100.00
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ตารางที่ 16 จํานวนกลุม่ ผู้ผลิตสินค้ าหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดอ่างทอง ปี 2547 จําแนกตามผลการจัด
ระดับสุดยอดสินค้ าที่กลุม่ ผลิตได้
รายการ
จํานวนกลุม่ ผู้ผลิต(กลุม่ )
ร้ อยละ

5 ดาว
2
1.98

ผลการจัดระดับสินค้ าที่กลุม่ ผลิตได้
4 ดาว
3 ดาว
1-2 ดาว
15
29
55
14.85
28.71
54.45

รวม
101
100.00

หมายเหตุ : ระดับ 5 ดาว หมายถึงเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานหรื อมีศกั ยภาพในการส่งออก
ระดับ 4 ดาว หมายถึงเป็ นสินค้ าที่มีศกั ยภาพเป็ นที่ยอมรับระดับประเทศและสามารถพัฒนาสูส่ ากลได้
ระดับ 3 ดาว หมายถึงเป็ นสินค้ าระดับกลางที่สามารถพัฒนาสูร่ ะดับ 4 ดาว ได้
ระดับ 2 ดาว หมายถึงเป็ นสินค้ าระดับกลางที่สามารถพัฒนาสูร่ ะดับ 3 ดาว ได้
ระดับ 1 ดาว หมายถึงเป็ นสินค้ าที่ไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากมีจดุ อ่อนมากและยากต่อการพัฒนา
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
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เครือข่ ายการเชื่อมโยงของสหกรณ์ และกลุ่ม/องค์ กรประชาชน:
ก่อนที่จะเริ่ มต้ นโครงการวิจยั ฯ สหกรณ์และกลุม่ /องค์กรประชาชนต่างๆที่มีอยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดอ่างทอง มีการ
เชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายอยู่บ้าง โดยส่วนใหญ่มีที่มาจากการแนะนําและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในพื ้นที่ซงึ่ มี
หน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบกลุม่ /องค์กรต่างๆเหล่านัน้ การเชื่อมโยงกันของสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรประชาชนที่มีอยู่นั ้นมี
เป้าหมายทั ้งเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจ และกิจกรรมที่ไม่ใช่ธรุ กิจ โดยรูปแบบของการเชื่อมโยงกันก็มีทั ้งที่
เป็ นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็ นทางการ ปั จจุบนั การเชื่อมโยงขององค์กรต่างๆเหล่านี ้ที่น่าสนใจได้ แก่
1) ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรอ่ างทองจํากัด
เส้ นทางการทําธุรกิจตามวิถีของสหกรณ์นนั ้ “ชุมนุมสหกรณ์” จะเป็ นเครื อข่ายต่อยอดของสหกรณ์ขนปฐม
ั้
จํานวนหนึง่ ที่มาร่วมกันดําเนินกิจการเพื่อสร้ างประโยชน์ให้ แก่ธุรกิจของพวกเขาตามแบบฉบับของสหกรณ์ซงึ่ เชื่อมัน่
ในความสําเร็ จที่จะได้ มาจากการร่วมมือกัน การรวมตัวกันของสหกรณ์ตา่ งๆเป็ นชุมนุมสหกรณ์นนเป็
ั ้ นไปอย่างเป็ น
ทางการ มีการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลเพื่อดําเนินธุรกิจตามพรบ.สหกรณ์
การร่วมมือกันในรูปแบบของชุมนุม
สหกรณ์นี ้จะเป็ นการร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิดในลักษณะที่ต้องลงทุนถือหุ้นเป็ นเจ้ าของร่วมกัน ดูแลบริ หารงานของ
ชุมนุมฯร่วมกัน และรับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นร่วมกัน
ในจังหวัดอ่างทองมีการรรวมตัวกันของสหกรณ์การเกษตรระดับปฐมจํานวน 7 สหกรณ์ จัดตังเป็
้ น “ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จํากัด” มาตังแต่
้ ปี 2518 จากการศึกษาพบว่าในปั จจุบนั ชุมนุมสหกรณ์แห่งนี ้ ไม่สามารถ
เป็ นแม่ขา่ ยที่จะเชื่อมโยงธุรกิจกับบรรดาสหกรณ์สมาชิกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3 การดําเนินงานของชุมนุมฯแห่งนี ้มี
ปั ญหาการบริ หารงานจนธุรกิจขาดทุนติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ในบางช่วงเวลาถึงกับต้ องขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของชุมนุมฯเพื่อชําระหนี ้ อย่างไรก็ตามทุกวันนี ้ชุมนุมฯยังคงดําเนินกิจการอยู่ โดยสถานการณ์ทางธุรกิจของชุมนุมฯ
ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมานั ้น ถึงแม้ วา่ แนวโน้ มปริมาณการดําเนินธุรกิจจะมีเพิ่มมากขึ ้นแต่ผลประกอบการก็ยงั คงขาดทุน
อยู่ทกุ ปี ทําให้ ปัจจุบนั สหกรณ์มียอดขาดทุนสะสม กว่า 3 ล้ านบาทมากเกินกว่าทุนของสหกรณ์ที่มีอยู่ (ตารางที่ 17 )

3

อ่านเพิ่มเติมใน “เครื อข่ายที่ล้มเหลวของขบวนการสหกรณ์ :บทเรี ยนจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จํากัด” ในภาคผนวก
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ตารางที่ 17 สถานการณ์ทางธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง ระหว่าง พ.ศ. 2545-2547
รายการ

2545
10

 จํานวนสมาชิก (สหกรณ์)
 ทุนดําเนินงาน (ล้ านบาท)
- ทุนของสหกรณ์ (ล้ านบาท)
- หนี ้สิน (ล้ านบาท)
 ปริมาณธุรกิจ (ล้ านบาท)
- สินเชื่อ (ล้ านบาท)
- เงินรับฝาก (ล้ านบาท)
- รวบรวมผลผลิต (ล้ านบาท)
- จัดหาสินค้ ามาจําหน่าย (ล้ านบาท)
- ให้ บริ การ (ล้ านบาท)
 กําไร/ขาดทุนสุทธิ(ล้ านบาท)

2546
10

2547
10

5.86

5.10

6.57

-15.55
21.42
1.14

1.23
3.87
12.05

-0.31
6.88
14.64

0.14
0.27
0.73
-0.52

3.63
5.07
3.35
-0.16

6.57
6.97
1.10
-1.78

-18.05
-1.26
-3.04
 กําไร/ขาดทุนสะสม(ล้ านบาท)
ที่มา: รายงานฐานะการเงินของสหกรณ์ ประจําปี งบประมาณ 2545, 2546 และ 2547 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อ่างทอง
2) ชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่ างทอง
การเชื่อมโยงกันอีกรูปแบบหนึง่ ของสหกรณ์ต่างๆในจังหวัดอ่างทองคือ การก่อตัง้ “ชมรมสหกรณ์จงั หวัด
อ่างทอง” ซึง่ เป็ นการรวมตัวกันของสหกรณ์ทกุ ประเภทอย่างไม่เป็ นทางการ ไม่มีการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลตาม
กฎหมายเหมือนกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เป้าหมายหลักของชมรมฯคือเป็ นแหล่งพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทํางานร่วมกัน และดําเนินกิจกรรมต่างๆที่จะเป็ นการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
้ ปี 2528 ภายใต้ การสนับสนุนของสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ในระยะ
ระหว่างสหกรณ์ ชมรมฯแห่งนี ้เริ่ มตังขึ
้ ้นตังแต่
แรกๆ การพบปะกันของสมาชิกชมรมฯจะใช้ สถานที่ของสหกรณ์หมุนเวียนกันเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมทุกๆสอง
เดือน
แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมของชมรมฯที่มีไม่มากนักทําให้ เครื อข่ายนี ้ไม่ค่อยมีบทบาทต่อสหกรณ์สมาชิก
เท่าที่ควร จนกระทัง่ ในปี 2542 ได้ มีการรื อ้ ฟื น้ กิจกรรมต่างๆขึ ้นมาสานต่อและเครื อข่ายนี ้ก็แข็งแรงมากขึ ้น โดยงบ
ประมาณที่นํามาใช้ ทํากิจกรรมต่างๆของชมรมฯนั ้นได้ มาจากการสนับสนุนของสหกรณ์สมาชิกและสํานักงานสหกรณ์
้ จกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
จังหวัด จนถึงในปั จจุบนั ชมรมฯมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันมากขึ ้น ทังกิ
ตลอดจนกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสหกรณ์แก่สาธารณชน
จากการศึกษาพบว่ามูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์ตา่ งๆ ณ เดือนกันยายน 2548 มีกว่า 32 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินด้ วยการ
รับฝากเงินระหว่างสหกรณ์ (ตารางที่ 18)
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ตารางที่ 18 การเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ที่จดทะเบียน ในจังหวัดอ่างทอง ณ กันยายน 2548
ลักษณะธุรกิจที่เชื่อมโยง
 กู้ยืมเงิน

จํานวนสหกรณ์/กลุม่ ที่เชื่อมโยง
(สหกรณ์/กลุม่ )
2

มูลค่าการเชื่อมโยง
(ล้ านบาท)
6.60

 ฝากเงิน

10

24.00

 ซื ้อ-ขายข้ าวสาร/ปลายข้ าว

9

0.87

 ซื ้อ-ขายปุ๋ย

4

0.98

รวม

32.45

ที่มา: ชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
3) เครือข่ ายสืบสานปณิธานอ่ างทอง
เครื อข่าย“สืบสานปณิธานอ่างทอง“เป็ นอีกเครื อข่ายหนึง่ ของกลุม่ /องค์กรประชาชนในจังหวัดอ่างทองที่นา่
สนใจ มีศนู ย์กลางของเครื อข่ายอยูท่ ี่ ตําบลบ้ านพราน อําเภอแสวงหา เครือข่ายนี ้เกิดขึ ้นจากผลพวงของการ
สนับสนุนและการกระตุ้นจากหน่วยงานต่างๆที่ให้ กบั พื ้นที่ตําบลบ้ านพราน มาตังแต่
้ ปี 2543 อาทิ โครงการ PAP
(Participatory Assessment and Planning ) ซึง่ เป็ นโครงการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของกรมส่งเสริ มการ
เกษตร โครงการจัดทําแผนชุมชนพึง่ ตนเองซึง่ ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจาก SIF (Social Investment Fund)
รวมทังโครงการวิ
้
จยั เพื่อพัฒนาเครื อข่ายองค์กรชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน ซึง่ เข้ ามากระตุ้นให้ กลุม่ องค์กรใน
ตําบลบ้ านพรานรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายพรานบุญ ในปี 2546 4 กล่าวได้ วา่ โครงการต่างๆเหล่านี ้มีสว่ นในการสร้ างให้
ผู้นํากลุม่ /องค์กรประชาชนต่างๆในชุมชนบ้ านพราน มีวิสยั ทัศน์และความตังใจจริ
้
งในการพัฒนามากขึ ้น ตระหนักถึง
้ น
บทบาทของตนเองในการแก้ ไขปั ญหาของชุมชนมากขึ ้น
ซึง่ ต่อมาผู้นํากลุม่ ต่างๆเหล่านี ้ได้ รวมตัวกันก่อตังเป็
เครื อข่ายเชื่อมโยงกลุม่ /องค์กรต่างๆในพื ้นที่ และขยายตัวครอบคลุมทัง้ 7 อําเภอของจังหวัดเมื่อได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)ในโครงการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งขององค์กรชุมชนในปี 2547
เรี ยกว่า ”เครื อข่ายสืบสานปณิธานอ่างทอง” ลักษณะของกิจกรรมการเชื่อมโยงเครื อข่ายส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างกัน การเชื่อมโยงทางธุรกิจมีน้อยมากไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
จวบจนถึงปั จจุบนั จากการสัมภาษณ์แกนนําเครื อข่ายพบว่า5 ความเข้ มแข็งของเครื อข่ายนี ้อ่อนล้ าลงไปมาก
เนื่องจากกลุม่ ต่างๆมีภารกิจของตนมากขึ ้นและประโยชน์ที่เป็ นรูปธรรมที่กลุม่ ต่างๆจะได้ จากเครื อข่ายมีไม่ชดั เจน อีก
ทังแกนนํ
้
าสําคัญของเครื อข่ายถูกหน่วยงานภาครัฐดึงไปเป็ นวิทยากรจนไม่คอ่ ยมีเวลาให้ เครื อข่าย ปั จจุบนั กลุม่ ต่างๆ
ที่ยงั คงเหนียวแน่นกับเครื อข่าย มีเหลือประมาณ 20 กลุม่ ที่ยงั มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอยู่
4

จากรายงานการวิจยั ระยะที่ 2 โครงการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายองค์กรชุมชน : ทีมวิจยั ตําบลบ้ านพราน
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดย ณรงค์ศกั ดิ์ จักรกรณ์ , มิถนุ ายน 2546.
5
จากการพบและพูดคุยกับแกนนําเครื อข่ายจํานวน 8 คน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548.
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บทที่ 4
สถานการณ์ ความยากจนของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มองค์ กรประชาชน
ในจังหวัดอ่ างทอง
คนจนในภาพรวมของจังหวัดอ่ างทอง:
จากการตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียนในพื ้นที่จงั หวัดอ่างทอง ซึง่ จัดทําโดย กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พบว่า ในปี 2548 ประชาชนในจังหวัดอ่างทองที่ไปขึ ้นทะเบียนคนจนกับทางราชการมีจํานวน
ทังสิ
้ ้น 29,036 คน คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 10 ของประชากรทั ้งจังหวัด โดยอําเภอวิเศษชัยชาญเป็ นอําเภอที่มี
ประชาชนลงทะเบียนคนจนมากที่สดุ จํานวน 9,397 คน และอําเภอป่ าโมกน้ อยที่สดุ จํานวน 584 คน (ตารางที่ 19)
เมื่อพิจารณาที่ปัญหาซึง่ ประชาชนประสบพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58 เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับหนี ้สิน รองลงมาร้ อยละ 21
เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากิน และร้ อยละ13 เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย (ตารางที่ 20)
ตารางที่ 19 จํานวนคนจนจดทะเบียนและจํานวนประชากรในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามอําเภอ
อําเภอ

จํานวนประชากร 1(คน) จํานวนคนจนจดทะเบียน(คน)

ร้ อยละ

เมืองอ่างทอง

54,591

1,752

3.21

สามโก้
โพธิ์ทอง

18,841

2,135

11.33

55,189

7,428

13.46

วิเศษชัยชาญ

67,769

9,397

13.87

แสวงหา

34,389

4,250

12.36

ไชโย

22,872

3,490

15.26

ป่ าโมก

29,316

584

1.99

282,967

29,036

10.26

รวม

หมายเหตุ : 1 เป็ นจํานวนประชากร ณ ธันวาคม 2547
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 20 จํานวนคนจนจดทะเบียนในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามอําเภอและลักษณะของปั ญหา
อําเภอ

ลักษณะของปั ญหา

รวม

หนี ้สิน

ที่ดินทํากิน

ที่อยูอ่ าศัย

ถูกหลอกลวง

อื่น ๆ

(ปั ญหา)

เมืองอ่างทอง

1,037

116

447

3

149

1,752

สามโก้
โพธิ์ทอง

2,135

-

-

-

-

2,135

4,258

2,140

1,002

19

9

7,428

วิเศษชัยชาญ

4,421

2,306

1,624

37

1,009

9,397

แสวงหา

2,656

1,556

4

34

-

4,250

ไชโย

2,177

-

755

18

540

3,490

ป่ าโมก

324

18

101

-

141

30

17,008
6,136
3,933
111
1,848
(58.59)
(21.13)
(13.54)
(0.38)
(6.36)
ที่มา: ตรวจสอบจากข้ อมูลทะเบียนคนจน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวม

29,036
(100.00)

คนจนที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ :
จากการศึกษาสถานะความยากจนของบรรดาสมาชิกของสหกรณ์ ประเภทต่างๆ พบดังนี ้
1) สหกรณ์ ออมทรัพย์
ในจังหวัดอ่างทองมีสหกรณ์ที่จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์อยูท่ งสิ
ั ้ ้น จํานวน 6 สหกรณ์
โดยทังหมดเป็
้
นสหกรณ์ออมทรัพย์ของผู้ที่มีเงินได้ รายเดือนประจําทั ้งที่เป็ นข้ าราชการ และพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม จากการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดอ่างทอง จํานวนทังสิ
้ ้น 5 สหกรณ์
(ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) พบว่า มีสมาชิกของสหกรณ์ที่ประสบปั ญหาความยากจนและไปขึ ้นทะเบียนคนจนกับ
ภาครัฐ จํานวนทั ้งสิ ้น 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.16 ของจํานวนสมาชิกทั ้งหมด เป็ นที่น่าสังเกตว่าถึงแม้ จะมีจํานวน
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขึ ้นทะเบียนคนจนจํานวนไม่มากนัก แต่ผ้ ทู ี่จดทะเบียนเป็ นคนจนทังหมดล้
้
วนเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานราชการทั ้งสิ ้น ในขณะที่ไม่มีสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนเป็ นคนจนเลย (ตารางที่ 21)
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ตารางที่ 21 คนจนจดทะเบียนที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกรายสหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอ่างทอง จํากัด

จํานวนสมาชิก
(คน)
853

จํานวนคนจนจด
ทะเบียน(คน)
23

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง จํากัด
675
9
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอ่างทอง จํากัด
605
5
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์ บอนฯ
256
0
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน
809
0
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
3,657
na
รวม
3,198 1
37
หมายเหตุ: na = ไม่มีข้อมูล
1/
ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ที่มา: ตรวจสอบจากข้ อมูลทะเบียนคนจน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ร้ อยละของคนจน
จดทะเบียน
2.69
1.33
0.83
0.00
0.00
na
1.16

2) สหกรณ์ บริการ
ในจังหวัดอ่างทองมีสหกรณ์ที่จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์ประเภทบริ การอยูเ่ พียง 2 สหกรณ์ คือสหกรณ์
อ่างทองเดินรถ จํากัด และสหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ชยั มงคล จํากัด จากการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์
ทังสองแห่
้
งนี ้ พบว่า มีสมาชิกของสหกรณ์ที่ประสบปั ญหาความยากจนและไปขึ ้นทะเบียนคนจนกับภาครัฐ จํานวน
้
มีจํานวนคนจนจดทะเบียนใน
ทังสิ
้ ้น 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.68 ของจํานวนสมาชิกทั ้งหมด โดยทังสองสหกรณ์
สัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน (ตารางที่ 22)
ตารางที่ 22 คนจนจดทะเบียนที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์บริ การในจังหวัดอ่างทอง จําแนกรายสหกรณ์
สหกรณ์

จํานวนสมาชิก
จํานวนคนจนจด
(คน)
ทะเบียน(คน)
สหกรณ์เมืองใหม่ชยั มงคล จํากัด
132
4
สหกรณ์อา่ งทองเดินรถ จํากัด
85
4
รวม
217
8
ที่มา: ตรวจสอบจากข้ อมูลทะเบียนคนจน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ร้ อยละของคนจน
จดทะเบียน
3.03
4.70
3.68
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3) สหกรณ์ การเกษตร
จังหวัดอ่างทองมีสหกรณ์ขนปฐมที
ั้
่จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์การเกษตร ทั ้งสิ ้นจํานวน 14 สหกรณ์ กระจาย
ตัวอยูใ่ นทุกอําเภอ จากการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร ที่มีข้อมูลสมบูรณ์จํานวนทั ้งสิ ้น 12
้ ้น
สหกรณ์ พบว่ามีสมาชิกของสหกรณ์ที่ประสบปั ญหาความยากจนและไปขึ ้นทะเบียนคนจนกับภาครัฐ จํานวนทังสิ
้
โดยสหกรณ์ที่มีสมาชิกจดทะเบียนเป็ นคนจนจํานวน
4,173 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.20 ของจํานวนสมาชิกทังหมด
มากที่สดุ คือ สหกรณ์การเกษตรสามโก้ ซึง่ มีสมาชิกจดทะเบียนเป็ นคนจนมากถึง ร้ อยละ 44.9 รองลงมาคือสหกรณ์
โคเนื ้ออ่างทอง จํากัด ร้ อยละ 43.52 (ตารางที่ 23) เมื่อพิจารณาความยากจนของสมาชิกจําแนกตามลักษณะของ
ปั ญหาพบว่า สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ 83.7 มีปัญหาในด้ านหนี ้สิน (ตารางที่ 24 )
ตารางที่ 23 คนจนจดทะเบียนที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอ่างทอง จําแนกรายสหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเมืองอ่างทอง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรแสวงหา จํากัด
สหกรณ์การเกษตรป่ าโมก จํากัด
สหกรณ์การเกษตรไชโย จํากัด
สหกรณ์โคเนื ้ออ่างทอง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรผู้เลี ้ยงและค้ าสัตว์ฯ จก.
สหกรณ์การเกษตรพืชไร่วงั นํ ้าเย็น จํากัด
สหกรณ์การเกษตรสตรี ไชโย จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส.จก.
สหกรณ์การเกษตรปศุสตั ว์อา่ งทอง จํากัด
รวม

จํานวนสมาชิก
(คน)
1,158
2,994
1,922
3,660
1,653
880
1,079
193
1,288
116
395
19,154
111
15,338 ๅ

จํานวนคนจนจด
ทะเบียน(คน)
62
807
863
1,295
620
7
380
84
3
44
8
na
na
4,173

ร้ อยละของคนจน
จดทะเบียน
5.25
26.95
44.90
34.56
37.51
0.80
35.22
43.52
0.23
37.93
2.02
na
na
27.20

หมายเหตุ: na = ไม่มีข้อมูล
1/
ไม่รวมสหกรณ์ที่ไม่มีข้อมูลคนจน
ที่มา: ตรวจสอบจากข้ อมูลทะเบียนคนจน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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ตารางที่ 24 คนจนจดทะเบียนที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอ่างทอง จําแนกรายสหกรณ์
และลักษณะของปั ญหา
สหกรณ์

ลักษณะของปั ญหา
หนี ้สิน

ที่ดินทํากิน

สกก.เมืองอ่างทอง จํากัด

51

7

7

สกก.วิเศษชัยชาญ จํากัด

798

23

สกก.สามโก้ จํากัด
สกก.โพธิ์ทอง จํากัด

863

รวม

ที่อยูอ่ าศัย ถูกหลอกลวง

อื่น ๆ

(คน)

1

1

62

60

3

96

807

-

-

-

-

863

842

323

145

1

-

1,295

สกก.แสวงหา จํากัด

515

255

2

7

-

620

สกก.ป่ าโมก จํากัด

7

-

-

-

-

7

สกก.ไชโย จํากัด

320

-

76

6

44

380

สกก.โคเนื ้ออ่างทอง จํากัด

84

-

-

-

-

84

สกก. ผู้เลี ้ยงและค้ าสัตว์ฯ

3

1

-

-

-

3

สกก.พืชไร่วงั นํ ้าเย็น จํากัด

7

39

-

-

2

44

สกก.สตรี ไชโย จํากัด

6

-

1

-

1

8

142
(3.40)

4,173
(100.00)

3,496
648
291
20
(83.77)
(15.52)
(6.97)
(0.48)
หมายเหตุ : 1 คนมีปัญหาได้ มากกว่า 1 ปั ญหา
ที่มา: ตรวจสอบจากข้ อมูลทะเบียนคนจน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวม

คนจนที่เป็ นสมาชิกของกลุ่ม/องค์ กรประชาชน:
จากการศึกษาการขึ ้นทะเบียนคนจนของสมาชิกกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตในทุกอําเภอจํานวนทังสิ
้ ้น 119
กลุม่ พบว่ามีสมาชิกของกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ประสบปั ญหาความยากจนและไปขึ ้นทะเบียนคนจนกับ
ภาครัฐ จํานวนทั ้งสิ ้น 1,601 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.53 ของจํานวนสมาชิกกลุม่ ออมทรัพย์ฯทังหมด
้
(ตารางที่ 25)
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ตารางที่ 25 จํานวนและร้ อยละของคนจนจดทะเบียนที่เป็ นสมาชิกของกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในจังหวัด
อ่างทอง จําแนกตามอําเภอ
อําเภอ

จํานวนกลุม่
จํานวนสมาชิก
จํานวนคนจนจด
(กลุม่ )
(คน)
ทะเบียน (คน)
เมือง
16
1,660
13
โพธิ์ทอง
36
3,580
753
วิเศษชัยชาญ
18
2,390
379
ป่ าโมก
8
3,467
189
ไชโย
4
149
20
สามโก้
13
608
180
แสวงหา
24
2,394
251
รวมทัง้ จังหวัด
119
14,248
1,785
ที่มา: ตรวจสอบจากข้ อมูลทะเบียนคนจน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ร้ อยละของคนจน
ที่เป็ นสมาชิก
0.78
21.03
15.86
5.45
13.42
29.61
10.48
12.53
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บทที่ 5
การเชื่อมโยงเครือข่ ายพันธมิตรของสหกรณ์ และกลุ่มองค์ กรประชาชน
ในจังหวัดอ่ างทอง
การสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรของสหกรณ์ และกลุม่ องค์กรประชาชนในจังหวัดอ่างทอง มีขนตอนและ
ั้
กระบวนการดําเนินการดังนี ้

ขัน้ ที่1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จากสหกรณ์ และกลุ่มองค์ กรประชาชนที่มีศักยภาพ
จากการศึกษาสถานการณ์และการดําเนินงาน ของสหกรณ์/กลุม่ องค์กรประชาชนในบทที่ 3 พบว่า ใน
จังหวัดอ่างทองมีสหกรณ์และกลุม่ องค์กรประชาชนจํานวนมากหลากหลายประเภทกระจายอยู่ในทุกอําเภอ
โดย
สหกรณ์และกลุม่ /องค์กรประชาชนที่มีอยู่นั ้น จํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้ ดําเนินกิจการ หรื อมีการดําเนินงานตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่หน่วยงานผู้ให้ การส่งเสริ มกําหนดเอาไว้ ซึง่ ผลจากการจัดจําแนกชันและมาตรฐานของสหกรณ์
้
และกลุม่ /
องค์กรประชาชนโดยหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอ่างทอง สรุปได้ ดงั ตารางที่ 26
ตารางที่ 26 จํานวนสหกรณ์ และกลุม่ /องค์กรประชาชน ในจังหวัดอ่างทองจัดจําแนกตามชันและมาตรฐานที
้
่
หน่วยงานผู้ให้ การส่งเสริมกําหนด
ประเภทกลุม่ /องค์กร
- สหกรณ์ทกุ ประเภท (สหกรณ์)
- กลุ่มเกษตรกร (กลุม่ )

- กองทุนหมู่บ้านฯ (กลุม่ )

- กลุม่ สัจจะออมทรัพย์ฯ (กลุม่ )

- กลุม่ ผู้ผลิตสินค้ าหนึง่ ตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (กลุม่ )

ระดับมาตรฐาน
ได้ มาตรฐาน
ไม่ได้ มาตรฐาน
16
6
5
44

รวม
22
49

A
10

ระดับชั ้น
AA
413

AAA
109

รวม
532

1
10

ระดับการพัฒนา
2
73

3
35

รวม
119

5 ดาว
2

รวม
101

ระดับสินค้ าที่ผ้ ผู ลิตผลิตได้
1-2 ดาว
3 ดาว
4 ดาว
55
29
15

ในการศึกษาครัง้ นี ้ คณะผู้วิจยั ได้ กําหนดที่จะคัดเลือกเฉพาะสหกรณ์ และกลุม่ องค์กรประชาชน ที่มีความ
พร้ อมจะดูแลกลุม่ ของตนเอง และมีศกั ยภาพที่จะร่วมกิจกรรมกับกลุม่ /องค์กรอื่นๆได้ ดังนี ้
1) กลุม่ เกษตรกร คัดเลือกเฉพาะกลุม่ เกษตรกรที่สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ได้ ประเมิน
แล้ วว่ามีผลการดําเนินธุรกิจอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ซึง่ มีจํานวนทังสิ
้ ้น 5 กลุม่
2) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คัดเลือกเฉพาะกองทุนหมู่บ้านฯที่สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอ่างทอง ได้ ประเมินแล้ วว่ามีผลการบริ หารจัดการกองทุนฯอยูใ่ นเกณฑ์ดี หรื ออยู่ใน
ระดับ AAA ซึง่ มีทงสิ
ั ้ ้นจํานวน 109 กลุม่
3) กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต คัดเลือกเฉพาะกลุม่ ออมทรัพย์ฯที่สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอ่างทอง ได้ ประเมินแล้ วว่ามีระดับการพัฒนาอยูใ่ นเกณฑ์ดี หรื ออยู่ในระดับ 3 ซึง่ มี
ทังสิ
้ ้นจํานวน 35 กลุม่
4) กลุม่ ผู้ผลิตสินค้ าหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ คัดเลือกเฉพาะกลุม่ ผู้ผลิตฯที่สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้ ประเมินแล้ วว่ามีขีดความสามารถในการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานในระดับ 4-5 ดาว ซึง่ มีทั ้งสิ ้นจํานวน 17 กลุม่
5) กลุม่ สตรี สหกรณ์ เนื่องจากไม่มีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็ นทางการสําหรับกลุม่
สตรี สหกรณ์ ผู้วิจยั จึงประสานให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ําหน้ าที่สง่ เสริ มงานของกลุม่ สตรี สหกรณ์ที่
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง เป็ นผู้คดั เลือกกลุม่ สตรี ที่มีผลการดําเนินงานอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ได้ มาทั ้งสิ ้นจํานวน 24 กลุม่
6) สหกรณ์ประเภทต่างๆ คัดเลือกเฉพาะสหกรณ์ที่สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ได้
ประเมินแล้ วว่ามีผลการดําเนินธุรกิจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึง่ มีจํานวนทังสิ
้ ้น 16 สหกรณ์
จากเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวข้ างต้ น คณะผู้วจิ ยั ได้ สหกรณ์และกลุม่ /องค์กรประชาชนที่เป็ นเป้าหมาย
รวมทังสิ
้ ้น จํานวน 206 กลุม่ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 22 ของสหกรณ์/กลุม่ องค์กรทังหมดที
้
่มี (ตารางที่ 27 )
ตารางที่ 27 จํานวนและร้ อยละของสหกรณ์/กลุม่ องค์กรประชาชนเป้าหมาย ในจังหวัดอ่างทอง
ประเภทกลุม่ /องค์กรประชาชน
สหกรณ์
กลุม่ เกษตรกร
กลุม่ สตรี สหกรณ์
กลุม่ ผู้ผลิตสินค้ าหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
รวม

จํานวนกลุม่ ที่มี
22
49
78
101
119
532
901

หน่วย : สหกรณ์/กลุม่
จํานวนกลุม่ เป้าหมาย
ร้ อยละ
16
72.72
5
10.20
24
30.76
17
16.83
35
29.41
109
20.48
206
22.86
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ขัน้ ที่ 2 จัดเวทีสร้ างความเข้ าใจในแนวคิดการสร้ างเครือข่ ายพันธมิตร และประเมินความ
สนใจของผู้นํากลุ่ม/องค์ กร
เมื่อคัดเลือกสหกรณ์ และกลุม่ องค์กรประชาชนที่เป็ นเป้าหมายตามที่กําหนดข้ างต้ นได้ แล้ ว ผู้วิจยั ได้ จดั
เวทีเพื่อพบปะกับผู้นําสหกรณ์และกลุม่ องค์กรที่เป็ นเป้าหมายดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะชี ้แจงทําความเข้ าใจ
ถึงความเป็ นมาของโครงการวิจยั ชี ้ให้ เห็นถึงคุณค่าของการพึง่ พาตนเองและการพึง่ พาซึง่ กันและกันอันจะนําไปสูก่ าร
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหกรณ์และกลุม่ องค์กรประชาชนภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทุก
วันนี ้ รวมทั ้งแนวคิดที่จะสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรขึ ้นระหว่างสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดอ่างทอง
การดําเนินงานในขั ้นตอนนี ้ คณะผู้วจิ ยั ได้ จดั การชี ้แจงในลักษณะที่เป็ นเวทียอ่ ยๆจํานวน 3 ครัง้ เพื่อให้ ผ้ นู ําจาก
กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าร่วมประชุมได้ มีโอกาสซักถามถึงรายละเอียดกันอย่างทัว่ ถึง
ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่าง
ชัดเจนในเป้าหมายและวิธีการดําเนินงานของโครงการฯซึง่ ต้ องการการมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันของบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ทังหลายตั
้
งแต่
้ แรกเริ่ ม เมื่อการชี ้แจงและตอบข้ อซักถามจบลงในแต่ละเวที คณะผู้วิจยั จะทําการประเมินความสนใจ
ของผู้นําที่เข้ าร่วมประชุมต่อโครงการฯทุกครัง้
การดําเนินงานในขั ้นตอนที่ 2 ตามที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ คณะผู้วิจยั ได้ ดําเนินการระหว่างวันที่ 13
ตุลาคม 2548 ถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2548 มีผ้ นู ําสหกรณ์และกลุม่ องค์กรฯที่เป็ นเป้าหมายเข้ าร่วมประชุมทั ้งสิ ้น 131
คน จาก 117 สหกรณ์/กลุม่ มีผ้ นู ําจาก 75 สหกรณ์/กลุม่ ที่แสดงความสนใจจะเข้ าร่วมในโครงการฯ ดูรายละเอียด
การดําเนินงานในตารางที่ 28 (ดูรายชื่อกลุม่ ที่เข้ าร่วมประชุมในภาคผนวก )

เวทีชี ้แจงให้ ผ้ นู ํากลุม่ สตรี สหกรณ์

เวทีชี ้แจงให้ ผ้ นู ําสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร

เวทีชี ้แจงให้ กลุม่ องค์กรประชาชนต่างๆ
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ตารางที่ 28 การดําเนินงานการจัดเวทีสร้ างความเข้ าใจในแนวคิดการสร้ างเครื อข่าย ให้ กบั สหกรณ์ และกลุม่ /
องค์กรประชาชน ในจังหวัดอ่างทอง
ครัง้ ที่

1

2

3

วัน/เวลา/สถานที่
13 ต.ค. 48
09.00-12.00 น.
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
อ่างทอง
18 ต.ค. 48
13.00-17.00 น.
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
อ่างทอง
24 ต.ค. 48
9.00-12.00 น.
สํานักงานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

กลุม่ เป้าหมาย
(กลุม่ )
กลุม่ สตรี สหกรณ์ที่มี
ศักยภาพ
22 กลุม่

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
(คน)
ผู้นํากลุม่ สตรี สหกรณ์
24 คน จาก 22 กลุม่

- สหกรณ์ที่ได้ มาตรฐาน
16 สหกรณ์ และ
- กลุม่ เกษตรกรที่ได้
มาตรฐาน 5 กลุม่

ประธานกรรมการและ
ผู้จดั การสหกรณ์ 25 คน
จาก 14 สหกรณ์ และ
ประธานกลุม่ เกษตรกร 5
คน จาก 5 กลุม่
- ผู้นํากลุม่ ผู้ผลิตสินค้ า
otop 10 คน จาก 8 กลุม่
- ผู้นํากลุม่ สัจจะออม
ทรัพย์ 11 คนจาก11 กลุม่
- ผู้นํากองทุนหมู่บ้าน 56
คนจาก 55 กลุม่

- กลุม่ ผู้ผลิตสินค้ า otop
17 กลุม่
- กลุม่ สัจจะออมทรัพย์
35 กลุม่
- กองทุนหมู่บ้าน
109 กลุม่

ผลที่เกิดขึ ้น
ผู้นํากลุม่ สตรี สหกรณ์
จาก 16 กลุม่ แสดง
ความสนใจเข้ าร่วม
โครงการฯ
ผู้นําจาก 13 สหกรณ์
และ 5 กลุม่ เกษตรกร
แสดงความสนใจเข้ า
ร่วมโครงการ
- ผู้นํากลุม่ ผู้ผลิต
สินค้ า otop 6 กลุม่
- ผู้นํากลุม่ สัจจะออม
ทรัพย์ 7 กลุม่ และ
- ผู้นํากองทุนหมู่บ้าน
28 กลุม่
แสดงความสนใจเข้ า
ร่วมโครงการ

ขัน้ ที่ 3 ร่ วมกับสหกรณ์ /กลุ่มองค์ กรประชาชนที่สนใจเข้ าร่ วมโครงการจัดทํากรอบทิศทางการ
ดําเนินงานและหนุนเสริมความรู้
เนื่องจากแนวคิดการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรในการวิจยั เชิงปฎิบตั ิการครัง้ นี ้ ตั ้งอยูบ่ นพื ้นฐานของการหนุน
เสริ มให้ เกิดการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ และกลุม่ /องค์กรประชาชน ที่มีจดุ มุ่งหมายจะทํากิจกรรมร่วมกันภายใต้
้ ่อคณะผู้วิจยั รู้
กรอบทิศทางการดําเนินงานที่แต่ละกลุม่ องค์กรได้ มีการกําหนดเป็ นแผนของตนเอาไว้ แล้ ว ดังนันเมื
กลุม่ เป้าหมายที่มีความสนใจเข้ าร่วมโครงการแล้ ว ในช่วงระหว่าง 14 ตุลาคม 2548–9 มกราคม 2549 จึงได้ กระจาย
ตัวกันเข้ าเยี่ยมสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรเหล่านี ้ เพื่อศึกษาว่าแต่ละแห่งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและมีแผนการ
ดําเนินงานของกลุม่ หรื อไม่ และเมื่อพบว่าสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรใดไม่เคยมีการศึกษาและวางแผนการดําเนินงาน
ของกลุม่ มาก่อน คณะผู้วจิ ยั ก็จะร่วมกับผู้นําสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรนันๆในการวิ
้
เคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งของกลุม่
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ดูโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงาน และจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ ขึ ้น (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก )
นอกจากนี ้เมื่อคณะผู้วิจยั ได้ พบว่ามีสหกรณ์การเกษตรบางแห่งต้ องการความรู้เสริ มเกี่ยวกับการซื ้อขาย
ข้ าวในตลาดซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า จึงได้ ประสานงานหาวิทยากรผู้ร้ ูจากตลาดซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ ามา
บรรยายเสริมความรู้ให้ แก่ผ้ จู ดั การและประธานคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรที่มีความสนใจ ได้ มีความเข้ าใจ
ในวิธีการซื ้อขายและการคาดคะเนราคาข้ าวในอนาคต เป็ นการหนุนเสริ มความรู้ในการดําเนินธุรกิจในขันตอนนี
้
้ด้ วย
เช่นกัน
ผลการดําเนินงานในขันตอนนี
้
้แสดงในตารางที่ 29
ตารางที่ 29 การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานร่วมกับสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรประชาชนที่สนใจเข้ าร่ วม
โครงการ และการหนุนเสริ มความรู้ให้ กบั สหกรณ์ที่สนใจ
ครัง้ ที่

4

วัน/เวลา/สถานที่

กลุม่ เป้าหมาย
กิจกรรมที่ทํา
(กลุม่ )
14 ต.ค. 48 – 9 ม.ค. 49 สหกรณ์ และกลุม่ /องค์กร คณะผู้วจิ ยั กระจายตัวกัน
สหกรณ์ และกลุม่ /องค์กร ที่สนใจเข้ าร่วมโครงการ ศึกษาจุดอ่อน-จุดแข็งและ
ต่างๆที่สนใจเข้ าร่วม
จํานวน 75 กลุม่
ร่วมกันจัดทํากรอบทิศ
โครงการ
ทางการดําเนินงาน
ร่วมกับสหกรณ์และกลุม่ /
องค์กรที่สนใจเข้ าร่วม
โครงการ
15 พ.ย. 48
- สหกรณ์การเกษตรที่มี ประสานงานเชิญวิทยากร
13.00-17.00 น.
ความสนใจการซื ้อขาย
จากตลาดซื ้อขายสินค้ า
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ข้ าวในตลาดซื ้อขายสินค้ า
เกษตรล่วงหน้ า แห่ง
อ่างทอง จํากัด
เกษตรล่วงหน้ า จํานวน ประเทศไทย บรรยายให้
8 สหกรณ์
ความรู้แก่ผ้ จู ดั การและ
คณะกรรมการดําเนินงาน
สหกรณ์ที่สนใจ จํานวน
17 คน

ผลที่เกิดขึ ้น
สหกรณ์และกลุม่ /
องค์กรที่สนใจเข้ าร่วม
โครงการ มีการ
วิเคราะห์ตนเอง และมี
กรอบการดําเนินงาน
ในระดับหนึง่
ผู้จดั การและ
คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์
การเกษตรบางส่วนมี
ความเข้ าใจในการซื ้อ
ขายข้ าวในตลาดซื ้อ
ขายสินค้ าล่วงหน้ า
และรับรู้ถงึ ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอกที่จะมี
ต่อการดําเนินธุรกิจ
ของตน
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จัดประชุมเสริ มความรู้ด้านการตลาดเกษตรให้ กบั ผู้บริ หารและผู้จดั การสหกรณ์การเกษตร
โดยวิทยากรจากตลาดซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย

ขัน้ ที่ 4 จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหารูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ าย ระหว่ างสหกรณ์ /กลุ่ม
องค์ กรประชาชนที่สนใจเข้ าร่ วมโครงการ
เมื่อสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรที่แจ้ งความสนใจเข้ าร่วมโครงการฯส่วนใหญ่ ได้ มีการวิเคราะห์ตนเองและรับรู้
ถึงจุดอ่อน-จุดแข็ง โอกาส-อุปสรรค ในการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่ ของตนแล้ ว คณะผู้วิจยั ได้ จดั เวทีรวมเพื่อ
ระดมความคิดเห็นของจากทุกกลุม่
โดยให้ ผ้ นู ํา/ตัวแทนจากแต่ละกลุม่ ได้ นําเสนอจุดอ่อน-จุดแข็งของกลุม่ ตนเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกันและหาแนวทางที่จะร่วมมือช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ซึง่ ปั ญหาที่คณะผู้วิจยั
ประสบในขั ้นตอนนี ้ก็คือ ผู้นําบางส่วนที่เคยเข้ าร่วมรับฟั งแนวคิดของโครงการในครัง้ ที่ผ่านๆมาไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
ด้ วยแจ้ งว่ามีภาระกิจอื่น โดยมีบางกลุม่ ส่งตัวแทนคนใหม่มาซึง่ ก็เป็ นเหตุให้ ขาดความต่อเนื่อง
หลังจากที่ตวั แทนสหกรณ์/กลุม่ องค์กรที่เข้ าร่วมประชุม ได้ ร่วมกันนําเสนอถึงปั ญหา-อุปสรรค และจุดอ่อนจุดแข็งของกลุม่ ของตน และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันอย่างกว้ างขวางแล้ ว ได้ มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ซึง่
จากการพูดคุยกันพบว่า กลุม่ องค์กรจํานวนมากมีการเชื่อมโยงกันอยูแ่ ล้ วตามธรรมชาติ รวมทังที
้ ่ผ่านมาก็มีหน่วย
นอกจากนี ้บางกลุม่ ก็ได้
งานในพื ้นที่หลายแห่งให้ คําแนะนําและพยายามส่งเสริมให้ มีการเชื่อมโยงกันอยูแ่ ล้ ว
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้ านลบที่เกิดจากการเชื่อมโยงที่ผ่านมา เช่น บางกองทุนให้ กลุม่ อาชีพกู้ยืมเงินไปลงทุน
แล้ วเรี ยกเก็บเงินคืนไม่ได้ ทําให้ คณะกรรมการกองทุนต้ องรับผิดชอบด้ วยการชดใช้
กลุม่ อาชีพบางกลุม่ ที่เชื่อม
เครื อข่ายด้ านการตลาดด้ วยการฝากสินค้ าไปจําหน่ายกับกลุม่ อาชีพอื่นเมื่อมีงานออกร้ านแล้ วเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ฯลฯ
อย่างไรก็ตามในท้ ายที่สดุ ผลจากการร่วมหารื อกันพบว่ามีผ้ นู ํากลุม่ อยู่ 6 กลุม่ ที่มีความสนใจอยากจะร่วม
สร้ างเครื อข่ายผลิตกล้ วยนํ ้าว้ าพันธ์มะลิออ่ งเพื่อป้อนให้ กบั กลุม่ ผู้ผลิตกล้ วยอบม้ วนบ้ านแหหมู่ 2 ของผู้ใหญ่จอย ซึง่
แจ้ งในที่ประชุมว่าขณะนี ้ตลาดกล้ วยอบม้ วนของกลุม่ ไปได้ ด้วยดี ตลาดมีความต้ องการมากผลิตส่งไม่ทนั เนื่องจาก
ขาดแคลนวัตถุดบิ กล้ วยนํ ้าว้ าโดยเฉพาะพันธ์มะลิออ่ งที่หาซื ้อไม่ได้ ในพื ้นที่จงั หวัดอ่างทอง ทําให้ กลุม่ ฯต้ องไปหาซื ้อ
กล้ วยพันธ์นี ้ถึงจังหวัดสระบุรี ซึง่ เสียค่าใช้ จา่ ยในการขนส่งสูงมาก ทางกลุม่ ต้ องการหากลุม่ ที่สนใจที่จะปลูกกล้ วย
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นํ ้าว้ าพันธ์นี ้ในพื ้นที่จงั หวัดอ่างทองเพื่อป้อนเป็ นวัตถุดิบให้ ในที่ประชุมจึงได้ ข้อตกลงร่วมกันว่าต้ องการ “เครือข่ าย
ผู้ผลิตและผู้แปรรู ปกล้ วยนํา้ ว้ าพันธุ์มะลิอ่อง”
ผู้นํากลุม่ ที่แสดงความสนใจต้ องการร่ วมเครื อข่ายผลิตและแปรรู ปกล้ วยนํ ้าว้ าพันธุ์มะลิออ่ ง ได้ แก่
1) กลุม่ สตรี สหกรณ์ตําบลมหาดไทย อ.เมือง (เป็ นผู้ผลิต)
2) กลุม่ สตรี สหกรณ์ตําบลคลองวัว อ.เมือง (เป็ นผู้ผลิต)
3) กลุม่ สตรีกระเป๋ าหนังบ้ านแห อ.เมือง (เป็ นผู้ผลิต)
4) กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 6 ตําบลสี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ (เป็ นผู้ผลิต)
5) กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 6 ตําบลโพสะ อ.เมือง (เป็ นผู้ผลิต)
6) กลุม่ เกษตรกรทํานาสี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ (เป็ นผู้ผลิต)
7) กลุม่ ผู้ผลิตกล้ วยอบม้ วนบ้ านแหหมู่ 2 (เป็ นผู้แปรรูป)
เป็ นที่น่าสังเกตว่าความต้ องการผลิตกล้ วยนํ ้าว้ าของผู้นําทัง้ 6 กลุม่ นั ้น เป็ นความต้ องการผลิตส่วนตนไม่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของกลุม่ แต่อย่างไร และเมื่อเป็ นความต้ องการของกลุม่ คณะผู้วิจยั ได้ รับจะเป็ นผู้ประสานหา
ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจให้ แก่ผ้ นู ํากลุม่ ที่สนใจต่อไป
การดําเนินงานในขันตอนนี
้
้มีรายละเอียดในตารางที่ 30
ตารางที่ 30 การจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และกลุม่ /องค์กร
ประชาชนที่สนใจเข้ าร่วมโครงการ
ครัง้ ที่

5

วัน/เวลา/สถานที่
11 ม.ค. 49
9.00-16.00 น.
สํานักงานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

กลุม่ เป้าหมาย
(กลุม่ )
สหกรณ์ และกลุม่ /
องค์กรที่สนใจเข้ าร่วม
โครงการ จํานวน 75
กลุม่

ผู้เข้ าร่วมประชุม

ผลที่เกิดขึ ้น

ผู้นํา/ตัวแทนจาก
สหกรณ์ 6 สหกรณ์
กลุม่ เกษตรกร 3 กลุม่
กลุม่ สตรี สหกรณ์ 12 กลุม่
กลุม่ ผู้ผลิตสินค้ าฯ 3 กลุม่
กลุม่ ออมทรัพย์ฯ 2 กลุม่
กองทุนหมู่บ้าน 13 กลุม่

ผู้นํากลุม่ ได้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และ
ได้ กลุม่ ที่สนใจจะสร้ าง
เครื อข่าย 1 เครื อข่าย
คือ
เครื อข่ายกล้ วยมะลิออ่ ง
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ระดมความคิดเห็นเพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรต่างๆ

ผู้นํากลุม่ ที่แสดงความสนใจร่วมเครื อข่ายผลิต
และแปรรู ปกล้ วยนํ ้าว้ าพันธุ์มะลิออ่ ง

ขัน้ ที่ 5 เสริมหนุนให้ เกิด “เครือข่ ายผู้ผลิตและผู้แปรรูปกล้ วยนํา้ ว้ าพันธุ์มะลิอ่อง”
คณะผู้วจิ ยั ได้ ดําเนินการดังนี ้
5.1) ลงพื ้นที่ทําการศึกษาเพิม่ เติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดของกลุม่ ผู้ผลิตกล้ วยอบ
ม้ วนบ้ านแหหมู่ 2 ของผู้ใหญ่จอย เพื่อวิเคราะห์ให้ แน่ใจถึงโอกาสทางการตลาดและศักยภาพของกลุม่ ในการผลิต
กล้ วยอบม้ วน ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ ปริมาณความต้ องการที่แท้ จริ งของวัตถุดิบกล้ วยนํ ้าว้ าพันธุ์มะลิออ่ งที่กลุม่ ต้ องการใช้ แปร
รูป อันจะเป็ นตัวกําหนดปริมาณการผลิตหรื อพื ้นที่เพาะปลูกให้ กบั กลุม่ ที่สนใจจะผลิตวัตถุดิบป้อนให้ ซึง่ จาก
การศึกษาพบว่ากลุม่ ผู้แปรรูปต้ องการวัตถุดิบกล้ วยนํ ้าว้ าพันธุ์มะลิออ่ งคุณภาพดี จํานวนเดือนละประมาณ 5,0007,000 หวี
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5.2) ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษา กล้ วยพันธุ์มะลิออ่ ง จากภาควิชาโรคพืช ม.เกษตรศาสตร์
ได้ เอกสารคําแนะนําการเพาะปลูก และการดูแลรักษาเพื่อเผยแพร่ให้ กลุม่ ผู้สนใจ
5.3) ประสานงานกับสํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เพื่อหาลูท่ างส่งเสริ มการปลูกกล้ วยนํ ้าว้ าพันธ์
มะลิออ่ งให้ กบั กลุม่ ผู้สนใจ ซึง่ ในขันตอนนี
้
้คณะผู้วจิ ยั ได้ พบว่า สํานักงานเกษตรจังหวัดเองก็ได้ รับมอบหมายจากผู้วา่
ราชการจังหวัด ให้ สง่ เสริ มการปลูกกล้ วยนํ ้าว้ าในพื ้นที่จงั หวัดอ่างทองจํานวน 500 ไร่ ในปี 2549 ด้ วยเงินงบประมาณ
1.9 ล้ านบาท โดยสํานักงานฯได้ กําหนดแผนที่จะส่งเสริ มให้ เกษตรกรในอําเภอต่างๆของจังหวัดอ่างทองปลูกกล้ วย
เอาไว้ แล้ วคือ กล้ วยหอมทอง 55 ไร่ กล้ วยนํ ้าว้ าพันธุ์มะลิออ่ ง 280 ไร่ และกล้ วยนํ ้าว้ ากาบขาว 165 ไร่ ซึง่ ขณะที่
คณะผู้วจิ ยั เข้ าไปประสานงานนัน้ สํานักงานเกษตรจังหวัดอยู่ในระหว่างประกาศรับซื ้อหน่อพันธุ์กล้ วยที่ต้องการจาก
เกษตรกรทัว่ ไปเพื่อนําไปแจกจ่ายให้ เกษตรกรในโครงการ ซึง่ เจ้ าหน้ าที่เกษตรอําเภอได้ คดั เลือกเอาไว้ แล้ ว
5.4) ชี ้แจงข้ อมูลความคืบหน้ าจากการประสานงานให้ กบั ผูน้ าํ กลุ่มที่แสดงความสนใจต้ องการร่วม
เครื อข่ายผลิตและแปรรูปกล้ วยนํ ้าว้ าพันธุ์มะลิออ่ ง ให้ รับทราบและตัดสินใจ ซึง่ ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าควรจะยุติ
เครื อข่ายนี ้ เนื่องจากปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ กล้ วยนํ ้าว้ าพันธุ์มะลิออ่ งของกลุม่ ผู้ผลิตกล้ วยอบม้ วนบ้ านแหหมู่ 2
น่าจะหมดไปภายหลังจากโครงการส่งเสริ มการปลูกกล้ วยของภาครัฐ
การดําเนินงานในขันตอนนี
้
้มีรายละเอียดในตารางที่ 31
ตารางที่ 31 กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อเสริ มหนุนให้ เกิด “ เครื อข่ายผู้ผลิตและผู้แปรรูปกล้ วยนํ ้าว้ าพันธุ์มะลิออ่ ง ”
ครัง้
ที่
6-9

10

วัน/เวลา/สถานที่
18,24 ม.ค. 7, 20
ก.พ.49
14.00-16.00 น.
สํานักงานเกษตร
จังหวัดอ่างทอง

1 มี.ค. 49
9.30-12.00 น.
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมที่ดําเนินการ

ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
(คน/กลุม่ )
ประสานงานกับสํานักงาน - นักวิจยั 2 คน
เกษตรจังหวัดอ่างทอง เพื่อ - เกษตรจังหวัดอ่างทอง
ศึกษาลูท่ างให้ การส่งเสริ ม - หัวหน้ ากลุม่ ส่งเสริ ม
การผลิตฯ
การผลิตกล้ วยนํ ้าว้ าพันธ์
มะลิออ่ งแก่กลุม่ ที่สนใจเข้ า - หัวหน้ าฝ่ ายจัดทํายุทธ
ศาสตร์ ด้านการเกษตร
ร่วมเครื อข่าย
ประชุมหารื อ เกี่ยวกับ
สถานการณ์การส่งเสริ ม
การปลูกกล้ วยของจังหวัด
และตัดสินใจเรื่ องเครื อข่าย

ผู้นํากลุม่ ที่ต้องการร่วม
เครื อข่ายผลิตกล้ วยนํ ้าว้ า
มะลิออ่ ง จํานวน 6 กลุม่
และคณะนักวิจยั

ผลที่เกิดขึ ้น
ได้ รับทราบสถานการณ์
การส่งเสริมการผลิต
กล้ วยนํ ้าว้ าในจังหวัด
อ่างทอง เพื่อเป็ นข้ อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ให้ กบั ผู้นํากลุม่ ที่สนใจ
ร่วมเครื อข่าย
ผู้นํากลุม่ รับทราบ
สถานการณ์การผลิต
กล้ วยนํ ้าว้ ามะลิออ่ ง
และตัดสินใจยุตกิ าร
ดําเนินการเครื อข่าย
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ขัน้ ที่ 6 ส่ งเสริมเครือข่ ายที่มีอยู่เดิมให้ มีความแข็งแรงขึน้
ในขณะที่คณะผู้วจิ ยั ดําเนินงานมาถึงในขั ้นตอนที่ 5 และมองเห็นว่าการสร้ างเครื อข่ายใหม่ที่จะเชื่อมโยง
กลุม่ ผู้ผลิตและกลุม่ ผู้แปรรูปกล้ วยนํ ้าว้ าพันธุ์มะลิออ่ งนั ้น
มีอปุ สรรคจากการซํ ้าซ้ อนกับโครงการส่งเสริมการปลูก
กล้ วยพันธุ์เดียวกันของสํานักงานส่งเสริ มการเกษตรที่ดําเนินงานอยู่ โดยไม่สามารถจะผนวกให้ เป็ นโครงการเดียวกัน
ได้ ทําให้ เครื อข่ายใหม่ที่ต้องการเห็นเกิดขึ ้นไม่ได้
คณะผู้วจิ ยั มีความเห็นร่วมกันว่าแทนที่จะมุ่งสร้ างเครื อข่ายใหม่ ในช่วงเวลาที่เหลือควรจะทําการเสริ มหนุน
้
้นตอนนี ้คณะผู้วิจยั จึง
เครื อข่ายองค์กรที่มีอยูเ่ ดิมในจังหวัดซึง่ ส่วนใหญ่ยงั อ่อนแออยู่ให้ มีความเข้ มแข็งขึ ้น ดังนันในขั
เลือกที่จะเสริมหนุนเครื อข่ายของ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร” ซึง่ มีการดําเนินงานที่ออ่ นแอและมีปัญหามากทังๆที
้ ่
น่าจะเป็ นแม่แบบของการร่วมมือกันเป็ นเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์ตา่ งๆในจังหวัด เป็ นกลุม่ เป้าหมายของงานวิจยั
ต่อไป
ในการดําเนินการส่งเสริ มให้ เกิดความเข้ มแข็งแก่ชมุ นุมฯนัน้ คณะผู้วิจยั ได้ เริ่มต้ นจากการจัดเวทีพบปะกับ
ผู้นําสหกรณ์การเกษตรที่เป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จํากัด เพื่อสอบถามความต้ องการและ
ความสมัครใจที่จะร่วมกันฟื น้ ฟูเครื อข่ายของชุมนุมฯ
เมื่อพบว่าทุกฝ่ ายต่างประสงค์ให้ ชมุ นุมฯเกิดความเข้ มแข็ง
คณะผู้วจิ ยั จึงได้ ดําเนินการจัดประชุมเป็ นระยะๆเพื่อหาวิธีเสริ มความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมนุมฯร่วมกันกับกลุม่ ผู้นําและ
ผู้จดั การของสหกรณ์ โดยการปฎิบตั ิงานมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางที่ 32
ผลที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินงานในขันตอนนี
้
้ของคณะนักวิจยั ถึงแม้ ไม่อาจสรุปได้ อย่างแน่ชดั ว่า ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จํากัด จะมีความเข้ มแข็งขึ ้นในชัว่ ระยะเวลาไม่กี่เดือนที่คณะนักวิจยั เข้ าไปศึกษาและ
เสริ มหนุน แต่อาจกล่าวได้ วา่ คณะนักวิจยั ได้ สร้ างความเข้ าใจในการทําธุรกิจในรู ปของสหกรณ์ และทําให้ สหกรณ์
ต่างๆได้ เรี ยนรู้ที่จะใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลข่าวต่างๆสารร่วมกันมากขึ ้น มีการให้ โอกาสซึง่ กันและกันที่จะแก้ ไขจุดอ่อน
ที่ทําให้ ไม่เป็ นที่ไว้ วางใจกันตลอดมาอันเป็ นเหตุให้ ความร่วมมือใดๆไม่อาจจะเกิดขึ ้นได้
ทําให้ ชมุ นุมฯได้ บทเรี ยน
สําคัญในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินธุรกิจบนฐานของความต้ องการของบรรดาสหกรณ์ต่างๆที่เป็ นสมาชิก
ซึง่
คณะผู้วจิ ยั คาดหวังว่าจะเกิดการร่วมมือที่ยงั่ ยืนของสหกรณ์ต่างๆที่เป็ นสมาชิกของชุมนุมฯในอนาคตได้ ถึงแม้ วา่
โครงการวิจยั ครัง้ นี ้จะสิ ้นสุดลง
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ตารางที่ 32 การดําเนินงานเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั เครื อข่ายของ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดอ่างทอง จํากัด ”
ครัง้ ที่

10

11

12

วัน/เวลา/สถานที่
7 ก.พ. 49
9.00-12.00 น.
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง

กลุม่ เป้าหมาย
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
(กลุม่ )
ผู้นําจากสหกรณ์สมาชิก
ประธาน/กรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์
ดําเนินงานจากสหกรณ์
การเกษตร จังหวัด
สมาชิกชุมนุมฯ 10 สหกรณ์
และผู้สงั เกตการณ์
อ่างทอง จํากัด จํานวน
จํานวนทังสิ
้ ้น 20 คน
10 สหกรณ์

20 ก.พ. 49
13.00-16.00 น.
ห้ องประชุมชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร
จ.อ่างทอง

ผู้นําและผู้จดั การจาก
สหกรณ์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร
จังหวัดอ่างทอง จํากัด
จํานวน 10 สหกรณ์

15 มี.ค. 49
9.30-12.00 น.
ห้ องประชุมชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร
จ.อ่างทอง

ผู้นําและผู้จดั การจาก
สหกรณ์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร
จังหวัดอ่างทอง จํากัด
จํานวน 10 สหกรณ์

ผลที่เกิดขึ ้น
ผู้นําสหกรณ์สมาชิก
ชุมนุมฯ เห็นพ้ องกันที่จะ
ร่วมรื อ้ ฟื น้ กิจกรรมที่จะ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั ชุมนุมฯ

มีการแลกเปลีย่ นข้ อมูล
กันอย่างกว้ างขวางถึงขีด
ความสามารถของชุมนุม
ในการเป็ นแม่ขา่ ยทํา
ธุรกิจร่วมกันของสหกรณ์
ต่างๆ และในเบื ้องต้ นได้
ตกลงที่จะเริ่มต้ นจาก
ความร่วมมือกันที่จะ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับวิธีการสัง่ ซื ้อ
ราคาที่ซื ้อ แหล่งที่ซื ้อ
ปุ๋ยเคมีของสหกรณ์ต่างๆ
ประธาน/กรรมการ/ผู้จดั การ มีการแลกเปลีย่ นข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ ราคา
จากสหกรณ์สมาชิกชุมนุมฯ
9 สหกรณ์ ผู้จดั การชุมนุมฯ ปุ๋ยเคมี ในเดือน มี.ค.ของ
และผู้สงั เกตการณ์
สหกรณ์จากแหล่งซื ้อที่
จํานวนทังสิ
้ ้น 18 คน
ต่างๆ
ทําให้ สหกรณ์ได้ รับ
ประโยชน์จากข้ อมูล
ข่าวสารด้ านราคาที่
กว้ างขวางขึ ้น โดยเฉพาะ
สหกรณ์ขนาดเล็กบางแห่ง
มีความพอใจมาก
ประธาน/กรรมการ/ผู้จดั การ
จากสหกรณ์สมาชิกชุมนุมฯ
7 สหกรณ์ ผู้จดั การชุมนุมฯ
และผู้สงั เกตการณ์
จํานวนทังสิ
้ ้น 15 คน
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
ครัง้ ที่

วัน/เวลา/สถานที่

13

25 เม.ย. 49
13.00-16.30 น.
ห้ องประชุมชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร
จ.อ่างทอง

14

15

กลุม่ เป้าหมาย
(กลุม่ )
ผู้นําและผู้จดั การจาก
สหกรณ์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร
จังหวัดอ่างทอง จํากัด
จํานวน 10 สหกรณ์

ผู้เข้ าร่ วมประชุม

ผลที่เกิดขึ ้น

ประธาน/กรรมการ/ผู้จดั การ มีการแลกเปลีย่ นข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ ราคา
จากสหกรณ์สมาชิกชุมนุมฯ
8 สหกรณ์ ผู้จดั การชุมนุมฯ ปุ๋ยเคมี ในเดือน เม.ย.ของ
และผู้สงั เกตการณ์
สหกรณ์ต่างๆ
จํานวนทังสิ
้ ้น 14 คน
และเริ่ มแลกเปลีย่ นข้ อมูล
การสัง่ ซื ้อข้ าวสารของ
สหกรณ์จากแหล่งซื ้อต่างๆ

19 พ.ค. 49
14.00-16.30 น.
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง

ผู้นําจากสหกรณ์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตร จังหวัด
อ่างทอง จํากัด จํานวน
10 สหกรณ์

ประธาน/กรรมการ
ดําเนินงานจากสหกรณ์
สมาชิกชุมนุมฯ สหกรณ์
และผู้สงั เกตการณ์
จํานวนทังสิ
้ ้น 12 คน

มีการแลกเปลีย่ นข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ ราคา
ปุ๋ยเคมี และราคาข้ าวสาร
ในเดือน พ.ค.ของสหกรณ์
ต่างๆ

14 มิ.ย.49
14.00-16.30 น.
ห้ องประชุมชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร
จ.อ่างทอง

ผู้นําจากสหกรณ์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตร จังหวัด
อ่างทอง จํากัด จํานวน
10 สหกรณ์

ประธาน/กรรมการ
ดําเนินงานจากสหกรณ์
สมาชิกชุมนุมฯ สหกรณ์
และผู้สงั เกตการณ์
จํานวนทังสิ
้ ้น 12 คน

นอกจากเป็ นเวทีที่ทําให้
สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจปุ๋ ย
และข้ าวสารระหว่าง
สหกรณ์ต่างๆแล้ ว ได้ มี
การหารื อที่จะขยายความ
ร่วมมือที่จะทําธุรกิจ
ร่วมกัน ให้ มากขึ ้น ซึง่ ที่
ประชุมแลกเปลี่ยน
ความเห็นอย่างกว้ างขวาง
แต่ไม่ได้ ข้อสรุปเนื่องจาก
ไม่มนั่ ใจในความพร้ อม
ของชุมนุมฯ
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
ครัง้ ที่

วัน/เวลา/สถานที่

16

14 ก.ค. 49
13.00-16.30 น.
ห้ องประชุมชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร
จ.อ่างทอง

กลุม่ เป้าหมาย
(กลุม่ )
ผู้นําและผู้จดั การจาก
สหกรณ์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร
จังหวัดอ่างทอง จํากัด
จํานวน 10 สหกรณ์

ผู้เข้ าร่ วมประชุม

ผลที่เกิดขึ ้น

ประธาน/กรรมการ/ผู้จดั การ
จากสหกรณ์สมาชิกชุมนุมฯ
สหกรณ์ ผู้จดั การชุมนุมฯ
และผู้สงั เกตการณ์
จํานวนทังสิ
้ ้น 11 คน

มีความเห็นพ้ องกันว่าให้
ชุมนุมฯ นํารถบรรทุก 10
ล้ อที่มีอยู่ ออกรับจ้ าง
ขนส่งปุ๋ ยและข้ าวสารแก่
สหกรณ์ต่างๆ เพื่อหา
รายได้ เป็ นการเริ่ มต้ นก่อน
โดยสหกรณ์ตา่ งๆเองก็มี
ความประสงค์ที่จะใช้
บริการ
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บทที่ 6
เครื อข่ ายที่เกิดขึน้
ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วในบทที่ผ่านมา ถึงขันตอนที
้
่คณะผู้วจิ ยั ได้ ใช้ ในการเชื่อมเครื อข่ายสหกรณ์/กลุม่ องค์กร
ประชาชนในจังหวัดอ่างทอง บนพื ้นฐานของความสมัครใจของพวกเขา ซึง่ หลังจากการดําเนินงานสิ ้นสุดลง
คณะผู้วจิ ยั ไม่สามารถเชื่อมโยงให้ เกิดเครื อข่ายใหม่ที่ยงั่ ยืนขึ ้นมาได้ แต่ได้ หนุนเสริ มให้ เครื อข่ายเดิมที่ออ่ นแอของ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองให้ มีศกั ยภาพที่จะเดินหน้ าทําธุรกิจต่อไปได้
ดังนันในการนํ
้
าเสนอรายงานในบทนี ้ ผู้วิจยั จะแบ่งการนําเสนอเป็ นสองส่วน ในส่วนแรกจะเป็ นการ
วิเคราะห์ถงึ ปั จจัยอันอาจเป็ นเหตุให้ การเชื่อมโยงเครื อข่ายของคณะผู้วิจยั ในครัง้ นี ้ไม่ประสบความสําเร็ จ และส่วนที่
สองจะเป็ นการนําเสนอถึงความเปลีย่ นแปลงในเครื อข่ายเดิมของชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทองหลังจากที่คณะผู้วิจยั
เข้ าไปหนุนเสริ ม
เหตุและปั จจัยที่มีผลต่ อความไม่ สาํ เร็จในการสร้ างเครือข่ าย
คณะผู้วจิ ยั ได้ ประชุมปรึกษาและวิเคราะห์หาข้ อสรุปถึงปั จจัยที่อาจเป็ นเหตุให้ การดําเนินงานสร้ างเครื อข่าย
ไม่ประสบความสําเร็ จตามที่ม่งุ หวัง เพื่อเป็ นบทเรี ยนในความพยายามสร้ างเครื อข่ายที่อาจจะมีขึ ้นในโอกาสต่อไป
ดังนี ้
1) เนื่องจากสหกรณ์และกลุม่ องค์กรประชาชนที่คณะวิจยั ได้ คดั เลือกเป็ นตัวแทนเพื่อเชื่อมเครื อข่ายนัน้
ล้ วนแต่เป็ นกลุม่ ที่มีความเข้ มแข็งในระดับหนึง่ มีความสามารถที่จะพึง่ พาตนเองได้ ทําให้ มีความ
แข็งตัวที่จะร่วมมือกัน
2) นโยบายของรัฐที่ท่มุ งบประมาณและความช่วยเหลือเพื่อแก้ ไขปั ญหาความยากจนแก่ผ้ มู ีรายได้ น้อยใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ทําให้ เกิดกระแสการ “ให้ เปล่า” ในรูปแบบต่างๆอย่างมากมาย ทําให้ ชาวบ้ านเกิด
ความคุ้นชินที่จะรอคอยความช่วยเหลือมากกว่าที่คิดอยากจะพึง่ พาตนเอง การสร้ างสํานึกให้ พวกเขา
เห็นคุณค่าของการพึง่ พาตนเองและพึง่ พาซึง่ กันและกันจึงเป็ นไปอย่างยากลําบาก
3) มีหน่วยงานภาครัฐจํานวนมาก ทังที
้ ่อยูใ่ นพื ้นที่และจากส่วนกลาง รวมทังสถาบั
้
นการศึกษา ได้ นําร่อง
ให้ การส่งเสริมการสร้ างเครื อข่ายมาก่อนหน้ าโครงการฯ โดยที่สว่ นใหญ่จะเน้ นไปที่การสร้ างเครื อข่าย
อย่างเป็ นทางการ ไม่วา่ จะเป็ น เครื อข่ายโอทอป เครื อข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครื อข่ายกลุม่ สตรี ฯลฯ มี
การเรี ยกประชุมผู้นําบ่อยครัง้ จนเกิดความอิม่ ตัวและผู้นําบางส่วนเกิดทัศนคติไม่ดีต่อการสร้ าง
เครื อข่ายว่าทําให้ พวกเขาเสียเวลา
4) มีความไม่ไว้ วางใจกันสูงระหว่างกลุม่ เนื่องจากที่ผา่ นมามีหลายกลุม่ องค์กรที่มีประสบการณ์ในทาง
ลบต่อเครื อข่าย เช่น บางกองทุนให้ กลุม่ อาชีพกู้ยืมเงินไปลงทุนแล้ วเรี ยกเก็บเงินคืนไม่ได้ ทําให้

คณะกรรมการกองทุนต้ องรับผิดชอบด้ วยการชดใช้ กลุม่ อาชีพบางกลุม่ ที่เชื่อมเครื อข่ายด้ าน
การตลาดด้ วยการฝากสินค้ าไปจําหน่ายกับกลุม่ อาชีพอื่นเมื่อมีงานออกร้ านแล้ วเรี ยกเก็บเงินไม่ได้
ฯลฯ
5) สําหรับ “เครื อข่ายผู้ปลูกและแปรรูปกล้ วยนํ ้าว้ าพันธุ์มะลิออ่ ง” ซึง่ เริ่ มต้ นมีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะเกิด
การร่วมมือกันเป็ นเครื อข่าย เนื่องจากมีกลุม่ องค์กรจํานวนหนึง่ มองเห็นประโยชน์ที่จะได้ รับร่ วมกัน ทั ้ง
กลุม่ ที่มีความต้ องการรับซื ้อผลผลิต และกลุม่ ที่ต้องการปลูกป้อนให้ แต่สืบเนื่องจากการที่กลุม่ ที่แจ้ ง
ความประสงค์ต้องการรับซื ้อกล้ วยพันธุ์นี ้ ได้ ให้ ข้อมูลความขาดแคลนนี ้แก่หน่วยงานหลายฝ่ าย จึงมี
โครงการส่งเสริมเผยแพร่ให้ เกษตรกรในจังหวัดปลูกกล้ วยพันธุ์มะลิออ่ ง โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด
อ่างทองซึง่ ได้ รับนโยบายให้ จากจังหวัด ได้ จดั สรรงบประมาณเพื่อซื ้อหน่อกล้ วยพันธุ์นี ้แจกฟรี แก่
เกษตรกร ในพื ้นที่ประมาณ 500 ไร่ ซึง่ ในขณะที่โครงการวิจยั เริ่ มต้ นดําเนิน เป็ นเวลาเดียวกับที่
สํานักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรเข้ าสูโ่ ครงการแล้ ว และกําลังอยูใ่ นระหว่างการประมูลหน่อ
้ ่อหารื อกันกับกลุม่ องค์กรที่แจ้ งความสนใจกับโครงการวิจยั ฯ จึงเห็นพ้ อง
พันธุ์กล้ วยมะลิออ่ ง ดังนันเมื
กันที่จะยุตกิ ารสานเครื อข่ายนี ้
หนุนเสริมเครื อข่ ายเดิม “ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรอ่ างทอง จํากัด” ให้ เข้ มแข็งขึน้
ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วในบทที่ 3 ถึงการขาดศักยภาพในการบริ หารงานของ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
อ่างทอง จํากัด” ที่ไม่สามารถเป็ นแม่ขา่ ยที่จะเชื่อมโยงธุรกิจกับบรรดาสหกรณ์สมาชิกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สถานการณ์ทางธุรกิจของชุมนุมฯก่อนที่โครงการวิจยั ฯ จะเข้ าทําการหนุนเสริ มนั ้น ชุมนุมแห่งนี ้ยังคงมีการทําธุรกิจอยู่
ประปราย และผลการดําเนินงานก็ยงั คงขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจที่ชมุ นุมฯทํานันก็
้ เป็ นธุรกิจที่ไม่มีความ
เชื่อมโยงหรื อเกี่ยวข้ องกับความต้ องการของสหกรร์ สมาชิกแต่อย่างใด เช่น ธุรกิจให้ บริ การล้ างทําความสะอาดรถ อีก
ทังขณะนั
้
นยั
้ งมีแผนที่จะลงทุนให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตแก่นกั เรี ยนและประชาชนทัว่ ไป
หลังจากที่คณะผู้วิจยั ได้ เข้ าร่วมประชุมกับสหกรณ์การเกษตรจํานวน 10 สหกรณ์ ที่เป็ นสมาชิกของชุมนุมฯ
เป็ นระยะเวลา 5 เดือน (ระหว่าง ก.พ. 49- ก.ค. 49) ได้ พยายามหนุนเสริ มด้ วยการให้ ความรู้ สร้ างความเข้ าใจในวิถี
การทําธุรกิจของสหกรณ์ และกระตุ้นให้ เกิดความคิดที่จะร่วมมือกันแก้ ไขปั ญหาของชุมนุมสหกรณ์ในลักษณะของ
เครื อข่ายร่วมคิดและร่วมทําธุรกิจ ให้ ชมุ นุมฯตระหนักถึงภารกิจที่ควรมุ่งให้ บริการแก่สหกรณ์สมาชิก ไม่ใช่พยายามที่
จะแสวงหากําไรจากบุคคลทัว่ ๆไปดังที่ชมุ นุมฯดําเนินอยู่ ซึง่ ในระยะแรกๆเป็ นไปด้ วยความยากลําบาก เนื่องจาก
ประสบการณ์ที่ผา่ นมาทําให้ ผ้ นู ําสหกรณ์หลายคนไม่วางใจซึง่ กันและกัน อีกทังมองไม่
้
เห็นประโยชน์ที่สหกรณ์จะ
ได้ รับจากชุมนุมฯ ต่อมาในระยะหลังๆเมื่อคณะผู้วจิ ยั พยายามเพิม่ ขีดความสามารถของผู้นําสหกรณ์ด้วยระบบข้ อมูล
ทําให้ พวกเขาเห็นความสําคัญของข้ อมูล
โดยคณะนักวิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูลต่างๆเกี่ยวกับการซื ้อขายปุ๋ยเคมีของ
สหกรณ์การเกษตรทุกแห่งมาให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง ตังแต่
้ ปริ มาณการสัง่ ซื ้อ การกําหนดราคา แหล่งที่ซื ้อ ฯลฯ เพื่อให้ แต่
ละสหกรณ์ได้ เห็นและเปรี ยบเทียบกัน ซึง่ ก็ได้ รับความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้ างขวาง และเมื่อ
ทุกฝ่ ายต่างมองเห็นประโยชน์จากการแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารระหว่างกัน จึงได้ ตกลงร่วมกันที่จะกําหนดในวาระ
การประชุมครัง้ ต่อๆไปว่าให้ มีวาระเรื่ องการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารในด้ านการซื ้อขายปุ๋ ยของสหกรณ์ด้วย
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จากการสังเกตการณ์ในครัง้ ต่อๆมาของคณะนักวิจยั ก็พบว่ามีการเคลื่อนไหวช่วยเหลือกันในกิจกรรมการซื ้อ
ปุ๋ยของสหกรณ์มากขึ ้น เช่น สหกรณ์ปศุสตั ว์ซงึ่ เป็ นสหกรณ์ขนาดเล็กและเริ่มต้ นที่จะทําธุรกิจปุ๋ย สามารถที่จะเรี ยนรู้
้ าแนะนําแหล่งซื ้อ และราคาซื ้อ
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั สหกรณ์อื่นๆ ซึง่ ก็ให้ ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี ทังคํ
ขาย หลังจากนันในการประชุ
้
มครัง้ ต่อๆมาพบว่าการแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารได้ ครอบคลุมถึงสินค้ าข้ าวสารอีกด้ วย
อย่างไรก็ตามถึงแม้ จะมีการแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารในการดําเนินธุรกิจปุ๋ยเคมี และข้ าวสาร ระหว่าง
สหกรณ์ต่างๆ
อีกทังผู
้ ้ นําสหกรณ์ตา่ งๆก็มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นหากมีการร่วมมือกันในการสัง่ ซื ้อปุ๋ยและ
ข้ าวสารด้ วยกัน แต่การจับมือร่วมทําธุรกิจด้ วยกันยังไม่เกิดขึ ้นอย่างจริ งจัง แต่ผ้ นู ําจากสหกรณ์ทั ้งหลายต่างลง
ความเห็นร่วมกันให้ ชมุ นุมฯใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สิน คน และอุปกรณ์เครื องมือที่มีอยู่สร้ างรายได้ เช่นใช้ รถบรรทุก
สิบล้ อออกรับจ้ างขนส่งปุ๋ ยให้ กบั สหกรณ์สมาชิกซึง่ มีความต้ องการใช้ บริการตลอดทั ้งปี และหากกิจกรรมนี ้เป็ นไปได้
ด้ วยดีจงึ จะเดินหน้ าสร้ างความร่วมมือในเรื่ องอืน่ ๆกันต่อไป
คณะผู้วจิ ยั คาดหวังว่าถึงแม้ วา่ งานวิจยั ครัง้ นี ้จะสิ ้นสุดลง แต่การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ตา่ งๆในรูปของ
ชุมนุมฯน่าที่จะสามารถดําเนินต่อไปได้ ถึงแม้ จะเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและยังไม่สามารถประเมินผลออกมา
เป็ นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์จะได้ รับก็ตามที
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บทที่ 7
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการดําเนินงานสร้ างเครื อข่ายของคณะวิจยั ตลอดระยะเวลา 1 ปี สามารถสรุปผลการดําเนินงานและ
ประโยชน์ที่คณะนักวิจยั ได้ รับ รวมทังข้
้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ต่อยอดในอนาคตได้ ดงั นี ้
สรุ ปผลการดําเนินงาน:
การปฎิบัตงิ านจริงกับแผนที่วางไว้
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฎิบตั ิการ ที่มีการออกแบบการดําเนินงานเป็ น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ใช้ เวลา
4 เดือน (สิงหาคม–พฤศจิกายน 2548) เพื่อศึกษาสถานการณ์และการดําเนินงานของกลุม่ องค์กรในพื ้นที่ก่อนที่คณะ
ผู้วิจยั จะดําเนินการสร้ างเครื อข่าย การทํางานในระยะนี ้ส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนงานที่กําหนด นอกจากในส่วนที่ต้อง
สํารวจคนจนจดทะเบียน ซึง่ ต้ องใช้ เวลามากเกินกว่าที่คาดหมาย เนื่องจากฐานข้ อมูลที่มีอยู่มีการจัดเก็บอย่างไม่เป็ น
ระบบ อีกทังรายชื
้
่อคนจนจดทะเบียนก็มีจํานวนมาก ทําให้ ต้องมาทําต่อเนื่องในระยะที่สองด้ วย
ระยะที่ 2 เป็ นขันตอนการดํ
้
าเนินงานสร้ างเครื อข่ายของคณะนักวิจยั ซึง่ ตามแผนงานกําหนดใช้ เวลา 6
เดือน (ธันวาคม 2548 - กรกฎาคม 2549) ในขันตอนนี
้
้คณะผู้วจิ ยั ได้ กําหนดกลุม่ เป้าหมายเฉพาะสหกรณ์ และกลุม่
องค์กรประชาชน ที่มีความพร้ อมจะดูแลกลุม่ ของตนเอง และมีศกั ยภาพที่จะร่วมกิจกรรมกับกลุม่ /องค์กรอื่นๆได้ ซึง่ มี
จํานวนทั ้งสิ ้น 206 สหกรณ์/กลุม่ องค์กรประชาชน จากนันคณะผู
้
้ วิจยั ได้ จดั เวทีเพื่อพบปะกับผู้นําสหกรณ์และกลุม่
องค์กรที่เป็ นเป้าหมายดังกล่าว เพื่อชี ้แจงทําความเข้ าใจถึงเป้าหมายของโครงการวิจยั ที่จะสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรขึ ้น
ระหว่างสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดอ่างทอง การดําเนินงานในขั ้นช่วงนี ้เป็ นไปตามแผนงานที่
คณะวิจยั กําหนด โดยมีผ้ นู ําสหกรณ์และกลุม่ องค์กรฯที่เป็ นเป้าหมายเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 117 สหกรณ์/กลุม่ และ
แสดงความสนใจจะเข้ าร่วมในโครงการฯ จํานวน 75 สหกรณ์/กลุม่
ตามแผนงานต่อไปนั ้นคณะผู้วิจยั จะต้ องกระจายตัวกันเข้ าเยี่ยมสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรที่สมัครใจเข้ าร่วม
โครงการ เพื่อศึกษาว่าแต่ละแห่งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและมีแผนการดําเนินงานของกลุม่ หรื อไม่ และเมื่อ
พบว่าสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรใดไม่เคยมีการศึกษาและวางแผนการดําเนินงานของกลุม่ มาก่อน คณะผู้วิจยั ก็จะ
ร่วมกับผู้นําสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรนันๆในการวิ
้
เคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งของกลุม่
ดูโอกาสและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ ขึ ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากจํานวนสหกรณ์/กลุม่ องค์กรที่
คณะผู้วิจยั ไม่สามารถจะลงไปช่วยศึกษาและจัดทํากรอบทิศทางได้
ได้ แจ้ งความเข้ าร่วมโครงการมีจํานวนมาก
ครบถ้ วนตามแผนที่กําหนดเนื่องจากต้ องใช้ เวลามาก จึงได้ ดําเนินงานในขันตอนต่
้
อไปหลังจากที่เห็นว่าสหกรณ์/กลุม่
องค์กรที่สนใจจํานวนหนึง่ ทราบถึงทิศทางการดําเนินงานของตนแล้ ว

ขันตอนต่
้
อมาเมื่อคณะผู้วจิ ยั ได้ จดั เวทีรวมเพื่อระดมความคิดเห็นของจากทุกกลุม่ โดยให้ ผ้ นู ํา/ตัวแทนจาก
แต่ละกลุม่ ได้ นําเสนอจุดอ่อน-จุดแข็งของกลุม่ ตนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกันและหาแนวทางที่จะ
ร่วมมือช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ผลที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินงานในขั ้นนี ้ก็คือ มีผ้ นู ํากลุม่ อยู่ 6 กลุม่ ที่มีความสนใจและ
ต้ องการสร้ าง “เครื อข่ายผู้ผลิตและผู้แปรรูปกล้ วยนํ ้าว้ าพันธ์มะลิออ่ ง” อย่างไรก็ตามเครื อข่ายนี ้ไม่สามารถจะ
ดําเนินงานได้ เป็ นผลสําเร็ จ เนื่องจากพบว่ามีความซ้ อนกับโครงการที่ภาครัฐโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
กําลังดําเนินงานอยู่และไม่สามารถจะผนวกให้ เป็ นโครงการเดียวกันได้
เมื่อการสร้ างเครื อข่ายไม่เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้ คณะผู้วิจยั จึงได้ มีการปรับแผนงานใหม่ โดยหารื อกัน
ว่าในช่วงเวลาที่เหลือควรที่จะเสริ มหนุนเครื อข่ายเดิมที่มีอยู่แล้ วให้ มีความเข้ มแข็งขึ ้น โดยได้ เลือกเครื อข่ายของชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็ นเครื อข่ายเป้าหมายต่อไป และได้ ดําเนินการเสริมหนุนจนสิ ้นสุดระยะดําเนิน
งานโครงการฯ คาดหมายว่าเครื อข่ายของชุมนุมฯจะสามามารถดําเนินต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ ้นกว่าเดิม
เนื่องจากสามารถสังเกตเห็นผลการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น มีการร่วมหารื อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสหกรณ์สมาชิก
ของเครื อข่ายมากขึ ้น มีความไว้ วางใจกันมากขึ ้น ถึงแม้ การเปลี่ยนแปลงนี ้จะเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและยังไม่
สามารถประเมินผลออกมาเป็ นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์จะได้ รับก็ตามที
ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
ตลอดระยะเวลาปฎิบตั ิงานวิจยั ครัง้ นี ้ พบปั ญหา/อุปสรรคจากทั ้งสภาพแวดล้ อม และจากทีมงานวิจยั สรุป
ที่สําคัญได้ ดงั นี ้
1) ผู้นําซึง่ เป็ นตัวแทนของสหกรณ์/กลุม่ ที่เข้ าร่วมหารื อเพื่อสร้ างเครื อข่ายแต่ละครัง้ มีการสลับเปลี่ยนคนอยู่
เสมอ ทําให้ ขาดความต่อเนื่อง
2) สหกรณ์/กลุม่ องค์กรที่คณะผู้วิจยั กําหนดเป็ นกลุม่ เป้าหมาย ล้ วนแต่เป็ นกลุม่ ที่มีความเข้ มแข็งในระดับ
หนึง่ มีความสามารถที่จะพึง่ พาตนเองได้ ทําให้ มีความแข็งตัวที่จะร่วมมือกัน การดําเนินงานในขั ้นตอนอื่นๆจึงมีความ
ยากลําบากขึ ้น
3) นโยบายของรัฐที่ท่มุ งบประมาณและความช่วยเหลือเพื่อแก้ ไขปั ญหาความยากจนแก่ผ้ มู ีรายได้ น้อยใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ทําให้ เกิดกระแสการ “ให้ เปล่า” สร้ างความคุ้นชินที่ชาวบ้ านจะรอคอยความช่วยเหลือมากกว่าที่คิด
อยากจะพึง่ พาตนเอง การสร้ างสํานึกให้ พวกเขาเห็นคุณค่าของการพึง่ พาตนเองและพึง่ พาซึง่ กันและกันจึงเป็ นไป
อย่างยากลําบาก
4) มีหน่วยงานภาครัฐจํานวนมาก ทั ้งที่อยูใ่ นพื ้นที่และจากส่วนกลาง รวมทังสถาบั
้
นการศึกษา ได้ นําร่องให้
การส่งเสริมการสร้ างเครื อข่ายในพื ้นที่มาก่อนหน้ าที่โครงการวิจยั จะเริ่ ม โดยที่สว่ นใหญ่จะเน้ นไปที่การสร้ างเครื อข่าย
อย่างเป็ นทางการ ไม่ว่าจะเป็ น เครื อข่ายโอทอป เครื อข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครื อข่ายกลุม่ สตรี ฯลฯ มีการเรี ยกประชุม
ผู้นําบ่อยครัง้ จนเกิดความอิม่ ตัวและผู้นําบางส่วนเกิดทัศนคติไม่ดีตอ่ การสร้ างเครื อข่ายว่าทําให้ พวกเขาเสียเวลา
5) ทีมงานวิจยั ที่อยูใ่ นพื ้นที่ในบางคน เปลี่ยนแปลงหน้ าที่ความรับผิดชอบในงานประจําที่ทําอยู่เดิม ทําให้
การประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ๆมีอปุ สรรคอยูบ่ ้ าง
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6) เนื่องจากข้ อจํากัดในด้ านเวลาของงานวิจยั ในครัง้ นี ้ ทําให้ ขนตอนการร่
ั้
วมมือกันระหว่างทีมนักวิจยั กับ
สมาชิกของกลุม่ /องค์กร ในการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กรต่างๆต้ องทํากันอย่างรี บเร่งและทํา
้
การกระจายตัวกันลงพื ้นที่ของทีมวิจยั มีอปุ สรรคในด้ านเวลาของทีมวิจยั
ได้ ไม่ครอบคลุมกลุม่ ที่เป็ นเป้าหมายทังหมด
ที่เป็ นข้ าราชการ และเมื่อเสริ มทีมงานที่เป็ นพัฒนากรที่ดแู ลในแต่ละพื ้นที่ ก็พบอุปสรรคในด้ านทักษะการจัดทํากรอบ
ทิศทาง
ประโยชน์ ท่ คี ณะนักวิจัยได้ รับ
1) นักวิจยั ในทีมซึง่ มาจากหลายหน่วยงานได้ เรี ยนรู้ที่จะทํางานร่วมกัน ได้ แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ
ทํางานระหว่างกัน โดยเฉพาะระหว่างนักวิจยั ที่เป็ นนักวิชาการและนักวิจยั ที่ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่
2) นักวิจยั ได้ รับประสบการณ์ตรงจากการวิจยั เชิงปฎิบตั กิ ารซึง่ ต้ องดําเนินงานในลักษณะเข้ าคลุกคลีและ
เรี ยนรู้ สถานการณ์จริง ทําให้ มองเห็นประเด็นปั ญหาในพื ้นที่ลกึ ซึ ้งชัดเจนขึ ้น
3) ได้ ร้ ูจกั ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทั ้งแนวคิดและประสบการณ์จากนักวิจยั คนอื่นๆที่อยูใ่ นเครื อข่าย รวมทั ้ง
จากทีมประสานงานกลาง
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรั บการปรั บปรุงกระบวนการวิจัย
1) การคัดเลือกกลุม่ เป้าหมายเข้ าร่วมเครื อข่ายไม่ควรเลือกเฉพาะกลุม่ ที่มีความเข้ มแข็งแล้ วเท่านั ้น
เพราะความแข็งตัวที่จะร่วมมือกันมีสงู
2) ควรเพิ่มจํานวนนักวิจยั ในพื ้นที่จากหน่วยงานท้ องถิ่นอื่นๆ เช่น องค์การบริ หารส่วนตําบล เข้ าร่วม
ทีมงานให้ มากขึ ้นนอกเหนือจากนักวิจยั ที่เป็ นข้ าราชการซึง่ มักมีข้อจํากัดในด้ านเวลา
3) การเพิ่มขีดความสามารถของผู้นํากลุม่ /องค์กรด้ วยระบบข้ อมูล การสร้ างให้ พวกเขามีทกั ษะในการ
้
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดแผนการพัฒนาเครื อข่ายได้ ด้วยตัวเองนั ้น
ต้ องการทังเวลาและการ
ดําเนินการอย่างที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องด้ วยความอดทน ดังนันการคั
้
ดเลือกทีมงานที่มีความมุ่งมัน่
และมีความเชื่อในศักยภาพของชาวบ้ านและผู้นํากลุม่ ว่าสามารถจะพัฒนาตนเองได้ จงึ เป็ นเรื่ องที่มี
ความสําคัญ อีกทังไม่
้ ควรคาดหวังผลในระยะสัน้ เพราะเมื่อไม่เห็นผลจะสร้ างความท้ อถอยให้ แก่
ทีมงาน
ข้ อเสนอแนะสําหรั บการต่ อยอดโครงการวิจัยในอนาคต
1) ท่ามกลางนโยบายของรัฐที่ได้ สร้ างพฤติกรรมการรอคอยความช่วยเหลือให้ แก่สหกรณ์/กลุม่ องค์กรต่างๆ
อย่างที่เป็ นอยู่ในเวลานี ้ การสร้ างสํานึกให้ พวกเขาเห็นคุณค่าของการพึง่ พาตนเองและพึง่ พาซึง่ กันและ
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กันจึงต้ องอาศัยทีมงานที่มีความเข้ าใจ อุตสาหะและไม่ท้อถอย นอกจากนี ้ยังต้ องใช้ เวลาและ ทําอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ควรมีเงื่อนไขของเวลาเป็ นตัวกําหนด และควรขยายกลุม่ เป้าหมายไปยังกลุม่ เยาวชนในพื ้นที่
2) การให้ การส่งเสริ มของหน่วยงานภาครัฐต่างๆไม่ควรมีลกั ษณะเหมือนกับเป็ นการแย่งชิงประชาชนใน
พื ้นที่อย่างที่เป็ นอยู่ ควรมีการศึกษาเพื่อหาทางบูรณาการ การใช้ งบประมาณเพื่อการส่งเสริมให้ เกิด
เครื อข่ายของหน่วยงานภาครัฐให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3) นอกจากมุ่งสร้ างเครื อข่ายใหม่ให้ เกิดขึ ้นแล้ ว ควรให้ ความสนใจเครื อข่ายเดิมที่มีอยู่แล้ วแต่ยงั มีความ
อ่อนแอและต้ องการการหนุนเสริมในด้ านต่างๆ ทังข้
้ อมูลที่เป็ นประโยชน์และปั จจัยแวดล้ อมต่างๆเพื่อให้
เครื อข่ายเหล่านั ้นสามารถดําเนินงานสร้ างประโยชน์ให้ กบั สมาชิกของเครื อข่ายได้ อย่างเต็มที่
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