รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ การ
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ที่จงั หวัดมุกดาหาร

โดย
นางสาวปราณี มัคนันท์
นายอภิ นันท์ บุญทอน
และ คณะ

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จยั
( สกว. )
และ ศูนย์อาํ นวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ ( ศตจ. )
14 สิ งหาคม พ.ศ. 2549

สัญญาเลขที่ RDG 484OO45/22

รายงานวิ จยั ฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ที่จงั หวัดมุกดาหาร

คณะวิ จยั
1. นางสาวปราณี
2. นายอภินนั ท์
3. นายประสิทธิ ์
4. นายโสภณ
5. นายชัยนิพนธ์
6. ว่าที่ ร.ต.ธเนศ
7. นายแรมเล็ก
8. นายอดิศร

มัคนันท์
บุญทอน
โนรี
แสงงาม
บุดดา
เยือ่ งกระโทก
นิลนวล
วัฒนสุข

เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มนํ้ามูน
สมาคมปา่ ชุมชนภาคอีสาน
สภาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว. สหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว. สหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว. สหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
สมาคมเกษตรกรรมยังยื
่ นลุม่ นํ้าโขง
สมาคมเกษตรกรรมยังยื
่ นลุม่ นํ้าโขง

ชุดโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ที่ 36 จังหวัด
หัวหน้าโครงการวิจยั รศ. จุฑาทิพย์
ภัทราวาท

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ( สกว.)
และ ศูนย์อาํ นวยการต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.)
(ความเห็นในรายงานนี้เป็ นของผูว้ จิ ยั สกว. ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาวิจยั และการจัดทํารายงานในครัง้ นี้ สามารถสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทัง้ นี้
เพราะได้รบั ความร่วมมือจากสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร ทีไ่ ด้เอือ้ อํานวยความสะดวกและอนุ ญาต
ให้เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จาํ นวน 3 ท่านมาร่วมเป็ นทีมวิจยั ในครัง้ นี้ คือ นายโสภณ แสงงาม นาย
ชัยนิพนธ์ บุดดา นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว. ฝา่ ยส่งเสริมและจัดตัง้ สหกรณ์ และว่าที่ ร.ต.ธเนศ
เยื่องกระโทก นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว. ฝา่ ยส่งเสริมธุรกิจ รวมทัง้ การให้ขอ้ มูลทีส่ าํ คัญและ
จําเป็ นต่อการศึกษาวิจยั ผูน้ ําสภาเครือข่ายองค์กรชุมชนมุกดาหาร เช่น นายสุรพร ชัยชาญ
พ่อประสิทธิ ์ โนรี พ่อนิรนั ดร์ อาจวิชยั พ่อประกิจ รูปเหลีย่ ม อาจารย์อุดมทรัพย์ โฆษะสุข ทีใ่ ห้
ความร่วมมือและฐานข้อมูลทีส่ าํ คัญ ประธาน ผูจ้ ดั การสหกรณ์และผูน้ ํากลุ่มเกษตรทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะผูจ้ ดั การประวิทย์ นามเหลา, ประธานอุทนิ แสนสุข , ประธานสมัย อุคาํ ,ประธาน
ทองพูน คล่องดี, ประธานหนูดาํ แข็งแรง, ประธานคํามอน เชือ้ คําจันทร์, ประธานสัมฤทธิ ์ คํา
นนท์,ประธานเฟื อง ประทุมลี, ประธานทองดี ห้วยทราย, ประธานราตรี เข็มพันธ์ และอีกหลาย
ๆ ท่านทีไ่ ม่สามารถเอ่ยนามได้ทงั ้ หมด ในการให้ความร่วมมือช่วยประสานงานในพืน้ ทีเ่ พื่อ
ก่อให้เกิดเวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
เป็ นกลุ่มผูน้ ํ าทีช่ ่วยให้กําลังใจและช่วยกันลุน้ ให้การ
วิเคราะห์แนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า จนการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ขอขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ในเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มนํ้ามูนและชาวโครงการ
ทามมูล ทีใ่ ห้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์สาํ นักงานและให้โอกาสผูว้ จิ ยั ในการทํางานชิน้ นี้ โดย
ไม่เอ่ยว่าหรือทักท้วงการเบียดเบียนเวลาการทํางานเดิม ทีม่ เี วลาอยูอ่ ย่างจํากัด แต่กลับมองว่า
นี้คอื กระบวนการพัฒนาคนทํางาน
“ ไปทําเลยน้อง ได้บทเรียนแล้วกลับมาแลกเปลีย่ นกัน พีล่ ุน้ ให้น้อง ๆศึกษาแนวคิด
สหกรณ์มาหลายปี แต่น้องๆไม่สนใจ ต้องให้คนอืน่ มาลุน้ ” คุณสนัน่ ชูสกุล หัวหน้าโครงการ
กล่าวให้กาํ ลังใจและมอบหมายให้ไปทํางาน
ในวาระอันมีค่ายิง่ นี้ทางทีมวิจยั คงลืมเสียมิได้ ต่อการจากไปของนักอุดมการณ์สหกรณ์
“พีต่ อ้ ย” วีรพงศ์ คานงาม ทีไ่ ด้ให้การช่วยเหลือ ผลักดัน และเป็ นกําลังใจในการทําการวิจยั ฯ อัน
เสมือนการร่วมงานกันครัง้ สุดท้าย และงานชิน้ นี้จงึ เป็ นเครือ่ งเตือนใจให้ระลึกถึง
สุดท้ายทีส่ ําคัญการได้เรียนรูค้ รัง้ นี้จะเกิดขึน้ ไม่ได้หากทีมอาจารย์จากสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ให้โอกาสในการในครัง้ นี้
ต้องขอขอบคุณทีม
อาจารย์ไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ยทีใ่ ห้โอกาสคนรุน่ ใหม่
คณะผูว้ จิ ยั ตุลาคม 2549

คํานํา

การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร” ภายใต้ชุดโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด 36 จังหวัด
โดยสถาบันวิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการวิจยั (สกว.)โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากศูนย์อํานวยการต่อต้านความยากจน
แห่งชาติ (ศตจ.) กระทรวงมหาดไทย ให้ดาํ เนินโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ที่
จังหวัดโดยมีทมี นักวิจยั พืน้ ทีใ่ นแต่ละจังหวัดศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่ เพื่อค้นหาแนวทาง
ในการสร้างเครือข่ายคุณค่าการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ใช้ระยะเวลา 1 ปี
นับตัง้ แต่วนั ที1่ 5 สิงหาคม 2548 ถึง 14 สิงหาคม 2549 กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ าร เป็ นกลุ่มเป้าหมายทีเ่ กิดจากความสมัครใจ โดยทีมวิจยั เปิ ดเวทีให้เกิดการวิเคราะห์
ศักยภาพ ปญั หาอุปสรรค และโอกาสในการดําเนินงานแล้วแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปญั หา
ร่วมกันในลักษณะของเครือข่าย ซึง่ กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ คือ
สหกรณ์ทจ่ี ดทะเบียนเป็ นสหกรณ์ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์จาํ นวน 12 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพืน้ ที่
จังหวัดจํานวน 5 กลุ่ม และสภาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
อนึ่ง การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้บนั ทึกกระบวนการการสร้างเครือขายคุณค่าสหกรณ์ในพืน้ ที่
จังหวัดมุกดาหารไว้อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายทีเกิดขึน้ จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ เครือข่ายยางพารา
จังหวัดมุกดาหาร มีคณะกรรมการเครือข่ายยางพารา มีการวางแผน มีระเบียบข้อบังคับและทดลอง
เปิ ดตลาดประมูลยางพาราร่วมกัน ซึ่งการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการครัง้ นี้ได้นําไปสู่การแก้ไขปญั หาของ
สมาชิกได้อย่างแท้จริง และภายใต้การดําเนินงานของเครือข่ายยางพาราก็ได้ก่อให้เกิดเครือข่าย
การเรียนรูซ้ อ้ นทับกันอยู่ ซึ่งกระบวนการในการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่าที่เกิดขึ้นท่ามกลางการ
ปฏิบตั จิ ริงทีมวิจยั ได้บนั ทึกไว้ในรายงานเล่มนี้แล้ว
ท้ายสุด การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ สามารถทีจ่ ะนํากระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า
สหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมของพืน้ ที่ ประเด็นทีจ่ ะเชื่อมโยง
เครือข่ายในพืน้ ทีอ่ ่นื ได้พอสมควร

คณะผูว้ จิ ยั
ตุลาคม 2549
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ตารางที่ 4.2-1 แสดงพืน้ ทีป่ ลูกและพืน้ ทีใ่ ห้ผลผลิตยางพาราจังหวัดมุกดาหาร
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สารบัญแผ่นภาพ
หน้ า
แผ่นภาพที่ 1-1 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์จดทะเบียนทีม่ อี ยูเ่ ดิม
แผ่นภาพที่ 1-2 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ภาคประชาชนทีม่ อี ยูเ่ ดิม
แผ่นภาพที่ 1-3 แสดงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายทีม่ อี ยูเ่ ดิม
สหกรณ์ภาคประชาชนและสหกรณ์จดทะเบียน
แผ่นภาพที่ 3-1 แสดงกระบวนการดําเนินการวิจยั
แผ่นภาพที่ 3-1 แสดงความสัมพันธ์ในเครือข่ายางพาราจังหวัดมุกดาหาร
แผ่นภาพที่ 5-1 แสดงกรอบวิเคราะห์ความยากจนสมัยใหม่
แผ่นภาพที่ 5-2 แสดงเครือข่ายคุณค่ากับการแก้ไขปญั หาความยากจน
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บทคัดย่อ
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ที่จงั หวัดมุกดาหาร เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
ภายใต้ชุดโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด 36 จังหวัด ซึง่ สถาบันวิชาการ
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั
(สกว.) โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากศูนย์อํานวยการต่อต้านความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.)
กระทรวงมหาดไทย มีวตั ถุประสงค์ทส่ี ําคัญ คือ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/
องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหารเพือ่ ให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพ
คนและองค์กรในการแก้ปญั หาความยากจน กลุ่มเป้าหมายทีส่ มัครใจเข้าร่วมโครงการวิจยั มีสหกรณ์
ทีจ่ ดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์จาํ นวน 12 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดจํานวน 5 กลุ่ม
และสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 1 เครือข่าย
ั หาป จั จัย แวดล้อ มที่
ในการศึก ษาวิจ ัย ในครัง้ นี้ ทีม วิจ ัย เน้ น ใช้ก ระบวนการวิเ คราะห์ป ญ
เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกลุ่ม/องค์กร ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นและความปรารถนาในการลุกขึน้ มาแก้ไขปญั หาความยากจนของตนเองใน
ลักษณะของเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายได้คน้ พบปญั หาทีส่ ง่ ผลต่อ “ภาวะความยากจน”ของตนเองทัง้
ในปจั จุบนั และในอนาคต จนกระทังเกิ
่ ดแนวทางร่วมกันในการปฏิบตั กิ ารแก้ไขปญั หาโดยใช้หลักการ
และกระบวนการสหกรณ์ ในกระบวนการวิจยั ครัง้ นี้ได้ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายยางพารา
จังหวัดมุกดาหาร 1 เครือข่าย และเกิดจัดกระบวนการเรียนรูร้ ่วมระหว่างทีมวิจยั กับสภาพัฒนา
เครือข่ายองค์กรชุมชนชนจังหวัดมุกดาหารอีก 1 เครือข่าย ซึ่งการเชื่อมโยงเครือข่ายในครัง้ นี้ถอื
เป็ นการ “นําร่อง” ในการเชื่อมโยงความร่วมมือในระดับจังหวัด
กระบวนการสนับสนุ นการเชื่อมโยงเครือข่ายของทีมวิจยั ได้สนับสนุ นให้เครือข่ายยางพารา
จังหวัดมุกดาหาร เกิดการเรียนรูท้ ่ามกลางการปฏิบตั จิ ริงร่วมกัน เกิดแผนและการปฏิบตั กิ าร คือ
เกิดระเบียบข้อบังคับ/ข้อตกลงร่วมกันในเครือข่าย, เกิดแนวทางและแผนงานในการปฏิบตั ิการ
ร่วมกันในอนาคต เกิดการรวมตัวกันอย่างกว้างขวางในการบริหารและจัดการตลาดประมูลยางพารา
เพื่อต่อรองราคาในระดับท้องถิน่ เกิดการประสานแผนงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกและแผนการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและยกระดับการพัฒนาตลาดยางพาราในระดับ
จังหวัดในอนาคต
จากการศึกษาได้พบข้อสรุปว่า การแก้ไขปญั หาความยากจน ต้องเกิดจากการลุกขึ้นมา
แก้ไขปญั หาด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการรวมกลุ่ม/กระบวนการและอุดมการณ์สหกรณ์ในการแก้ไข
ปญั หาโดย ระดับกลไกราชการทีเ่ กีย่ วข้องเข้าหนุ นเสริม อีกทัง้ ในระดับนโยบายต้องมีลกั ษณะเอือ้ ต่อ
คนจนและคนด้อยโอกาสด้วยอีกทางหนึ่ง ในการศึกษาในครัง้ นี้เกิดความรูใ้ หม่ในแนวการวิเคราะห์
เพือ่ การประสานกระบวนการ/อุดมการณ์สหกรณ์บนพืน้ ฐาน ระบบคุณค่าในท้องถิน่ เช่น ระบบนิเวศ
วัฒนธรรม ซึง่ น่าจะได้มกี ารศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบตั กิ ารในอนาคต.

บทที่ 1: บทนํา
1.1

ข้อมูลพืน้ ฐานจังหวัดมุกดาหาร

สถานภาพทัวไปของพื
่
น้ ทีท่ ศ่ี กึ ษา (Area Profile, APF) ทีจ่ ะนํ าเสนอผลการศึกษา
ต่อไปนี้จะประกอบด้วยลักษณะทางด้านกายภาพ ชีวภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
จังหวัดมุกดาหาร ทีเ่ ป็ นภาพรวม ทัง้ นี้เพือ่ ให้ทราบบริบทของกลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายที่
จะกล่าวถึงในบทต่อไปได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.1.1 ที่ตงั ้ และอาณาเขต
ทีต่ งั ้ จังหวัดมุกดาหาร เป็ นจังหวัดชายแดน ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ตัง้ อยู่ระหว่างเส้นรุง้ ที่ 16–17 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 104–105
องศาตะวันออก มีพน้ื ทีท่ งั ้ หมด 4,339.83 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,712,394 ไร่ ห่างจาก
กรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ ประมาณ 642 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ ที่
ใกล้เคียงดังนี้
ทิ ศเหนื อ

ติดต่อกับอําเภอนาแก อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และอําเภอ
เต่างอย จังหวัดสกลนคร
ทิ ศใต้
ติด ต่ อ กับ อํา เภอเลิง นกทา จัง หวัด ยโสธร อํ า เภอชานุ ม าน จัง หวัด
อํานาจเจริญ และอําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิ ศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยมีแม่น้ําโขงเป็ นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศ
ทิ ศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอําเภอ
เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศและประชากร
ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทัวไปของจั
่
งหวัด จะพบว่าพืน้ ที่ในด้านทิศเหนือ และ
ทิศใต้เป็ นที่ราบสูง ส่วนพืน้ ทีด่ า้ นทิศตะวันตกเป็ นภูเขาของเทือกเขาภูพาน และมีพชื
พรรณธรรมชาติป ระกอบด้ ว ยป่ า ดิบ แล้ ง และป่ า เบญจพรรณ ส่ ว นพื้น ที่ด้า นทิศ

ตะวันออกเป็ นที่ราบลุ่มของแม่น้ํ าโขงสลับกับพื้นที่ป่าไม้ โดยมีแม่น้ํ าโขงเป็ นเส้นกัน้
พรมแดนไทยกับลาวมีความยาวตลอดแนว ประมาณ 72 กิโลเมตร
สภาพพื้นที่ของจังหวัดจําแนกออกเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม ร้อยละ 20 ของพื้นที่
ทัง้ หมดของจังหวัด และเป็ นพืน้ ทีป่ า่ ไม้ ประมาณ 831,998 ไร่ (1,331.18 ตร.กม.) คิด
เป็ นร้อยละ 30.68 ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด
1.1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 7 อําเภอ 52 ตําบล 516
หมู่บ้าน โดยมีอําเภอเมืองมุกดาหารเป็ นเขตการปกครองที่ใหญ่ท่สี ุด รองลงมา ก็คอื
อําเภอดงหลวง ส่วนเขตการปกครองทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของจังหวัด ก็คอื อําเภอหว้านใหญ่
ตารางที่ 1.1-1 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดมุกดาหาร

อําเภอ
1) เมือง
2) คําชะอี
3) ดอนตาล
4) นิคมคําสร้อย
5) ดงหลวง
6) หว้านใหญ่
7) หนองสูง
รวม 7 อําเภอ

พืน้ ที่ (ตร.กม.) ระยะห่างจาก
ตัวจังหวัด
1,235
0
646
35
511
33
377
27
1,076
55
84
30
410
50
4,339
-

จํานวนตําบล
12
9
7
7
6
5
6
52

จํานวน
หมู่บา้ น
145
88
62
77
57
43
44
516

ที่มา : ทีท่ าํ การปกครองจังหวัดมุกดาหาร (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2548)

1.1.4 ลักษณะทางเศรษฐกิ จ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมจังหวัดมุกดาหารมีประชากรประกอบอาชีพทางด้าน
เกษตรประมาณ ร้อยละ 84 ของพืน้ ที่เกษตรกรรมที่ต้องอาศัยนํ้ าฝนเป็ นหลัก และ
เกษตรกรทัวไปมี
่ ฐานะค่อนข้างยากจน เนื่องจากสามารถประกอบอาชีพได้บางฤดูกาล
เท่านัน้ ซึง่ พอทีจ่ ะสรุปได้ดงั นี้
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1.1.4.1 ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
จากข้อมูลในปี 2544 มูลค่า 10,313 ล้านบาท โดยจําแนกออกเป็ น
สาขาบริการมีมลู ค่า 3,328 ล้านบาท (ร้อยละ 34.22) สาขาค้าส่ง และค้าปลีก มี
มูลค่า 1,709 ล้านบาท (ร้อยละ 17.63) และสาขาเกษตรกรรม มูลค่า 1,648
ล้านบาท (ร้อยละ 17.00) มีรายได้เฉลีย่ ต่อหัว 35,079 บาท/ปี เป็ นอันดับที่ 50
ของประเทศ และอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.1.4.2 การประกอบอาชีพ
จังหวัดมุกดาหารมีจํานวนครัวเรือนของราษฎรแยกตามอาชีพได้ดงั นี้
อาชีพทํานา มี 44,230 ครัวเรือน (ร้อยละ 80.61) ทําไร่ มี 15,554 ครัวเรือน
(ร้อยละ 28.35) รับจ้าง 10,965 ครัวเรือน (ร้อยละ 19.98) เลีย้ งสัตว์ มี 10,119
ครัวเรือน (ร้อยละ 18.44) และทําสวน มี 3,217 ครัวเรือน (ร้อยละ 5.86)
1.1.4.3 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/ปี
ตารางที่ 1.1-2 ระดับรายได้เฉลีย่ ต่อครัวเรือนของประชากรจังหวัดมุกดาหาร ปี 2548

ระดับรายได้ (บาท)
<10,000
10,000 - 19,000
20,000 - 29,999
30,000 - 49,999
50,000 - 99,999
100,000 - 999,999
รวม

จํานวน (ครัวเรือน)
7,757
12,902
14,631
10,041
5,729
281
51,341

ร้อยละ
15.11
25.13
28.49
19.56
11.16
0.55
100

ที่มา: สํานักงานสถิตจิ งั หวัดมุกดาหาร ปี 2548

1.1.4.4 ข้อมูลหมู่บา้ นยากจน
จังหวัดมุกดาหาร มีจํานวนหมู่บ้านยากจนที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
ตํ่ากว่า 20,000 บาท จํานวนทัง้ สิน้ 261 หมูบ่ า้ น (คิดเป็ นร้อยละ 51.38) จาก
ข้อมูล จปฐ.ปี 2548 ทีจ่ ดั เก็บทัง้ หมด 508 หมูบ่ า้ น 51,700 ครัวเรือน มีจาํ นวน
3

ครัวเรือนทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ตํ่ากว่า 2,000 บาท/คน/ปี ทัง้ หมด 8,626 ครัวเรือน
(คิดเป็ นร้อยละ 16.68) จําแนกได้ดงั นี้
ตารางที่ 1.1-3 จํานวนครัวเรือน และหมูบ่ า้ นยากจนในจังหวัดมุกดาหาร ปี 2546

จํานวนหมู่บา้ น
ทัง้ หมด
83
53
59
76
141
44
43
508

อําเภอ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

คําชะอี
ดงหลวง
ดอนตาล
นิคมคําสร้อย
เมือง
หนองสูง
หว้านใหญ่
รวม

จํานวนหมู่บา้ น
ยากจน
59
40
42
45
73
21
20
261

จํานวนครอบครัว
ยากจน
477
22,89
2,50
941
1,890
738
141
8,626

ทีม่ า : กชช.2 ค. มุกดาหาร ปี 2548

1.1.4.5 การเกษตรกรรม ปศุสตั ว์ และประมง
มีครัวเรือนประกอบอาชีพการเกษตรจํานวน 55,480 ครัวเรือน หรือ
ร้อยละ 72.88 ของครัวเรือนทัง้ จังหวัด มีพน้ื ทีถ่ อื ครองการเกษตร 1,226,633
ไร่ (1,953.33 ตร.กม.) และมีการปลูกพืชเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1)

2)

3)

ข้าว มีพน้ื ที่ จํานวน 585,396 ไร่ เป็ นข้าวเจ้า จํานวน 139,007
ไร่ ข้าวเหนียว จํานวน 464,389
ไร่ ผลผลิตรวมข้าวเจ้า
58,487.48 ตัน ข้าวเหนียว 189,645.17 ตัน ผลผลิตเฉลีย่ ข้าว
เจ้า 428 กก./ไร่ ข้าวเหนียว 431 กก./ไร่ พันธุข์ า้ วส่วนใหญ่ท่ี
ใช้ปลูกเป็ นพันธุ์ กข.6 และข้าวหอมมะลิ 105
มันสําปะหลัง มีพ้นื ที่ จํานวน 168,386
ไร่ ผลผลิตรวม
285,112 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,406 กก./ไร่ ส่วนมากยังปลูก
พันธุพ์ น้ื เมือง รองลงมาได้แก่ พันธุร์ ะยอง 3 และระยอง 60
ไร่ ผลผลิต รวม
อ้อ ยโรงงาน มีพ้ืน ที่ จํา นวน 94,414
1,022,297 ตัน ผลผลิตเฉลีย่ 10,007 กก./ไร่
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4)
5)
6)
7)
8)

9)

ไม้ผลยืนต้น มีพน้ื ที่ จํานวน 78,967 ไร่ เป็ นพืชทีท่ ํารายได้
ให้แก่จงั หวัด ได้แก่ มะม่วง และมะขามหวาน
พืชผัก มีพน้ื ทีเ่ พาะปลูกจํานวน 75,790 ไร่
ถัวลิ
่ สง มีพน้ื ทีเ่ พาะปลูก จํานวน 3,808 ไร่ ผลผลิตรวม 1,521
ตัน ผลผลิตเฉลีย่ 267 กก./ไร่
ยางพารา มีพน้ื ที่เพาะปลูก จํานวน 16,348 ไร่ ให้ผลผลิต
4,406 ไร่ ผลผลิตรวม 1,359.35 ตัน ผลผลิตเฉลีย่ 309 กก./ไร่
ปศุสตั ว์ สัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงมาก ได้แก่ โคเนื้อ จํานวน
47,311 ตัว กระบือ จํานวน 31,476 ตัว สุกร จํานวน 23,187
ตัว ไก่เนื้อ จํานวน 33,712 ตัว ไก่พนั ธุพ์ น้ื เมือง 355,080 ตัว
และเป็ ดเนื้อ จํานวน 61,585 ตัว สถิตกิ ารเลีย้ งสัตว์เพิม่ มากขึน้
เรือ่ ยๆ นับจากปี 2544 (787,542) คิดเป็ นร้อยละ 40.57
ประมง ในปี 2545 เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าจืด จํานวน
8,446 ครัวเรือน 10,650 บ่อ เนื้อที่ 7,656.90 ไร่ จับสัตว์น้ําได้
ปริมาณ 1,023,750 กิโลกรัม ชนิดปลาทีเ่ กษตรกรเลีย้ ง ได้แก่
ปลานิล ปลาไน และตะเพียน ฯลฯ

1.1.4.6 ประเภทเอกสารสิ ทธิ์ และการถือครองที่ดิน
พืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั การออกเอกสารสิทธิ ์ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ซึง่
สามารถจําแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ ์ได้ ดังต่อไปนี้
1)
2)

โฉนดทีด่ นิ
น.ส.3ก.

จํานวน 87,219 แปลง
จํานวน 39,791 แปลง

1.1.4.7 การพาณิ ชยกรรม
1)
2)

บริษทั จํากัด จํานวน 153 แห่ง ห้างหุน้ ส่วนจํากัด จํานวน 453
แห่ง ทะเบียนพาณิชย์ (อ.เมือง) จํานวน 991 แห่ง
เงินลงทุน ประเภทค้าปลีก จํานวน 686 แห่ง เงิน 686 ล้าน
บาท ค้าส่ง จํานวน 55 แห่ง เงิน 55 ล้านบาท นําเข้า-ส่งออก
จํานวน 43 แห่ง เงิน 43 ล้านบาท การบริการ จํานวน 207
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แห่ง เงิน 207 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ 991 แห่ง เงินลงทุน 991
ล้านบาท
1.1.4.8 การอุตสาหกรรม
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 367
แห่ง โดยจําแนกเป็ น
อุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 205 แห่ง (ร้อยละ 55.85) รองลงมา คือ
อุตสาหกรรมขนส่ง จํานวน 35 แห่ง (ร้อยละ 9.53) อุตสาหกรรมอโลหะ จํานวน
26 แห่ง (ร้อยละ 7.08) เงินลงทุน จํานวน 1,954,523,717 ล้านบาท คนงาน
รวม 2,394 คน จําแนกเป็ นชาย 1,722 คน และหญิง 672 คน
1.1.4.9 การท่องเที่ยว
สถานการณ์การท่องเทีย่ วในปี 2545 มีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.88 เมื่อ
เทียบกับปี 2544 เนื่องจากมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความสนใจ โดยเฉพาะ
ตลาดอินโดจีน ส่วนชาวต่างประเทศ ลดลงร้อยละ 9.89 เมื่อเทียบกับปี 2544
ส่ว นใหญ่ เป็ นชาวลาวที่เ ดินทางเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดของ
จังหวัด
1.1.4.10

แรงงาน

จากผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรจังหวัดมุกดาหาร ใน
ไตรมาสที่ 3/2547 คือระหว่างเดือน กรกฎาคม 2547 - กันยายน 2547 ซึง่ จะ
แสดงถึงค่าประมาณโครงสร้างกําลังแรงงานของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547
พบว่า จังหวัดมุกดาหารมีจาํ นวนประชากรรวมทัง้ สิน้ 316,502 คน เป็ นผูม้ อี ายุ
15 ปีขน้ึ ไปทีอ่ ยูใ่ นกําลังแรงงาน จํานวน 178,357 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 56.4
ของจํานวนประชากร และเป็ นผูม้ อี ายุ 15 ปีขน้ึ ไปทีไ่ ม่อยูใ่ นกําลังแรงงาน
จํานวน 45,274 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.3 ของจํานวนประชากรนอกนัน้ เป็ นผูม้ ี
อายุต่าํ กว่า 15 ปี จํานวน 92,871 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.3 ของจํานวน
ประชากร
สําหรับกลุ่มประชากรทีอ่ ยูใ่ นกําลังแรงงาน ทัง้ สิน้ 178,357 คน นัน้
จําแนกได้ดงั นี้
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1)

มีงาน จํานวน 175,345 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 55.4 ของ
จํานวนประชากรทัง้ หมด

2)

ผูว้ า่ งงาน ซึง่ หมายถึงผูไ้ ม่มงี านทํา และพร้อมทีจ่ ะทํางานมี
จํานวน 3,012 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.0 ของจํานวน
ประชากรทัง้ หมด หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.69 ของผูอ้ ยู่ในกําลัง
แรงงาน

3)

ทีร่ อฤดูกาล หมายถึง ผูท้ ไ่ี ม่ได้ทาํ งานและไม่พร้อมทีจ่ ะทํางาน
พบว่ า ไม่มีป ระชากรที่ร อฤดูก าลในไตรมาสนี้ ของจํ า นวน
ประชากรทัง้ หมด

การจ้างงาน จังหวัดมุกดาหาร มีตําแหน่งงานว่าง ปี 2547
จํานวน 9,128 อัตรา มีผสู้ มัครงาน จํานวน 3,770 คน และผูบ้ รรจุงาน
จํานวน 559
คน มีแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศที่แจังผ่าน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 300 คน
( ทีม่ า: สํานักงานสถิตจิ งั หวัดมุกดาหาร 2547 )
1.1.4.11

กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพการเกษตร

การรวมตัว ของเกษตรกรจัง หวัด มุ ก ดาหาร เป็ น การรวมตัว ในรู ป
สหกรณ์ ทัง้ สิน้ จํานวน 61 สหกรณ์/กลุ่ม มีสมาชิก 56,710 คน ทุนเรือนหุน้
2,365.34 ล้านบาท โดยจําแนกออกเป็ นประเภทต่างๆ ในตารางถัดไป
ตารางที่ 1.1-4 ประเภทกลุม่ เกษตรกร และกลุม่ อาชีพการเกษตร
ประเภทกลุ่มเกษตรกร
จํานวนสมาชิ ก

1) สหกรณ์การเกษตร
2) สหกรณ์ออมทรัพย์
3) สหกรณ์ประมง
4) สหกรณ์บริการ
5) สหกรณ์นิคม

ทุนเรือนหุ้น(ล้านบาท)

38,570
6,813
50
1,424
9,853

46.525
2,312.3
0.082
0.153
6.28

รวม
56,710
ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหารปี 2547

2,365.34
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นอกจากนี้ มี ส หกรณ์ ร้ า นค้ า และกลุ่ ม อาชี พ ทางการเกษตรที่ มี
หน่วยงานต่างๆ จัดตัง้ รวมทัง้ สิน้ 428 กลุ่ม
1.1.5 ลักษณะทางสังคม
1.1.5.1 การศึกษา
สถานศึกษาทัง้ ของรัฐ และเอกชน มีจํานวน 282
แห่ง (ไม่รวม
การศึกษานอกระบบ จํานวน 544 แห่ง) จํานวนครู และอาจารย์ 3,129 คน
นักเรียน และนักศึกษา 72,920 คน แยกเป็ น ก่อนประถม 11,708 คน
ประถมศึกษา 33,223 คน มัธยมต้น 15,306 คน มัธยมปลาย 10,963 คน และ
อุดมศึกษา 1,720 คน
โดยมีอตั ราส่วนครูต่อจํานวนนักเรียนเท่ากับ 1: 23.3 คน อัตราการ
เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) คิดเป็ นร้อยละ 98 และมีอตั รา
การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ร้อยละ 59
1.1.5.2 การนับถือศาสนา
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวดั จํานวน 318 แห่ง และอาราม
หลวง 1 แห่ง สํานักสงฆ์ 151 แห่ง ทีพ่ กั สงฆ์ 130 แห่ง วัดร้าง 7 แห่ง โรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม 1 แห่ง โบสถ์ของศาสนาคริสต์ จํานวน 7 แห่ง และมีจํานวน
พระภิกษุ 1,516 รูป และสามเณร 623 รูป
ในด้ า นประเพณี ว ัฒ นธรรม และความเชื่ อ จะยึด แนวปฏิ บ ัติ ต าม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยมีวฒ
ั นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
เหมือนคนไทยอีสานทัวไป
่ ก็คอื ประเพณีฮตี สิบสอง ครองสิบสี่
1.1.5.3 การสาธารณสุข
1)

สถานบริการของรัฐ และเอกชน รวม 149 แห่ง จําแนกเป็ น
โรงพยาบาล (ทัวไปและชุ
่
มชน) 8 แห่ง สถานีอนามัย 78 แห่ง
คลีนิกร้านขายยา และอื่นๆ 63 แห่ง โดยมีอตั ราส่วนบุคลกร
ทางการแพทย์รวมกันทัง้ ภาครัฐและเอกชนต่อประชากร คือ
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แพทย์ 47 คน (1:7,147 คน) ทันตแพทย์ 14 (1:23,995) เภสัช
กร 28 (1:12,034) พยาบาลวิชาชีพ 346 (1:973) พยาบาล
เทคนิค 131 (1 :2,572) เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล 14 (1:24,069)
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขชุมชน 166 (1:2,029)
2)

อัตราการเปลีย่ นแปลงของประชากร จําแนกเป็ นอัตราการเกิด
12.01 อัตราการตาย 4.23 และอัตราการเพิม่ 7.80 และสาเหตุ
การตายของประชากร 10 อันดับแรก เช่น โรคชรา โรคระบบ
หัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต สําหรับโรคระบาดที่มอี ตั รา
ปว่ ยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ อุจจาระร่วง และอาหารเป็ นพิษ
ฯลฯ

3)

สถานการณ์ผตู้ ดิ เชือ้ เอดส์ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2545)
พบว่ามีผตู้ ดิ เชือ้ ทีม่ อี าการ และผูป้ ่วยเอดส์ จํานวน 934 ราย
(ชาย 633 ราย, หญิง 301 ราย) จําแนกออกเป็ นผูป้ ว่ ยเอดส์
จํานวน 607 ราย ผูต้ ดิ เชือ้ ทีม่ อี าการ จํานวน 327 ราย ผูป้ ว่ ยที่
เสียชีวติ แล้ว จํานวน 169 ราย และยังมีชวี ติ 765 ราย

1.1.5.4 ระบบสวัสดิ การทางสังคม
การจัดตัง้ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมูบ่ า้ น จํานวน 509 ศูนย์
ได้รบั เงินกองทุน 492 ศูนย์ (เทศบาล 26 ศูนย์, อบต. 483 ศูนย์) และไม่ได้รบั
เงินสนับสนุ นจากกองทุน 17 ศูนย์ (เทศบาล 7 ศูนย์, อบต.10 ศูนย์) การ
สงเคราะห์แก่คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมต่าง ๆ จํานวน 3,285 ราย
1.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
จัง หวัด มุ ก ดาหารจัด อยู่ ใ นกลุ่ ม จัง หวัด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน
(มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ) ซึง่ มีคาํ ขวัญประจําจังหวัด คือ
“หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบ แก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลือ่ งมะขามหวาน
กลองโบราณลํ้าเลิศ ถิน่ กําเนิดลําผญา ตระการตาชายโขง เชือ่ มโยงอินโดจีน”
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1.1.6.1 วิ สยั ทัศน์ ของจังหวัดมุกดาหาร คือ
เมืองการค้าและการท่องเทีย่ วชายโขง ณ ประตูตะวันออกสูอ่ นิ โดจีน
(Trade and Tour Town on Makong at Eastern Gateway to Indochaina
and Beyond )
เป้าประสงค์ของจังหวัดมุกดาหาร คือ ความมังคั
่ ง่ ความมันคง
่
1.1.6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดมุกดาหาร คือ
1)
2)
3)
4)

การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
การพัฒนาการค้าชายแดน
การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

1.1.6.3 กลยุทธ์ของจังหวัดมุกดาหาร คือ
1)
2)
3)
4)

การยกระดับและเพิม่ ขีดความสามารถบุคลากรและแรงงาน
การเพิม่ ปริมาณและมูลค่าการค้าชายแดน การค้าข้ามแดน
การยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
และบุคลากรภาค
บริการ
การปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตร
และการ
พัฒนารูปแบบความร่วมมือ ตลอดจนส่งเสริมการร่วมลงทุนกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน

1.1.6.4 ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร
1)

2)
3)

ประตูสปู่ ระเทศอินโดจีนตามโครงการการพัฒนาเส้นทาง
เชื่อมโยงเศรษฐกิจตามแนวตะวันตก-ตะวันออก (East west
Economic Corridor:EWEC)
มีแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์
แหล่งวัฒนธรรมพืน้ เมืองแปดเผ่า ทีค่ วรค่าอนุรกั ษ์และพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
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1.1.6.5 พันธะกิ จของจังหวัดมุกดาหาร
1) พัฒนาระบบการค้าการลงทุน การท่องเทีย่ ว และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ เพิม่ สมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
2) พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มศี กั ยภาพและสามารถรองรับการ
เปลีย่ นแปลงและพลวัตโลก สูส่ งั คมฐานความรู้
3) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม
4) สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
5) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี เพือ่ ไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
1.1.6.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน
(1) เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการแก้ไขปญั หาความยากจน
(2) พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการเกษตรและ
ปจั จัยการผลิตในระดับชุมชนเพือ่ ยกระดับการผลิต
(3) พัฒนาองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพือ่ เป็ น
พืน้ ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยังยื
่ น
(4) สร้างโอกาสและศักยภาพแก่คนจนให้มอี าชีพและ
รายได้โดยใช้ยทุ ธวิธี Direct Sale
(5) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
(1)

ยกระดับการศึกษาและความรูใ้ ห้พร้อมสูส่ งั คม
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(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

3)

ฐานความรู้
สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง
พัฒนายกระดับทักษะฝีมอื และผลิตภาพกําลังแรงงาน
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนแบบองค์รวมทีม่ คี ุณภาพ มาตรฐานควบคุม
ทุกมิติ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน
อนุรกั ษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
อย่างเป็ นองค์รวม
เตรียมความพร้อมแก่สงั คมเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุเป็ น
ทรัพยากรทีม่ คี ุณค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จให้สมดุล
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าเกษตร (Value Creation)
- การวิจยั และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ และ
เทคโนโลยีชวี ภาพ
-ส่งเสริมการนําผลผลิตทางการเกษตรไปผลิตพลังงาน
ทดแทน เช่น มันสําปะหลัง อ้อย เป็ นต้น
- พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรทีม่ ศี กั ยภาพและโอกาส
ทางการตลาดสูง เช่น ยางพารา การประมง เป็ นต้น
ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบ
ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพแหล่งนํ้าเพือ่ การเกษตร
พัฒนาและฟื้นฟูสภาพดินเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพทาง
การเกษตรทัง้ ระบบเกษตรอินทรียแ์ ละระบบ
เกษตรกรรมยังยื
่ น
เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม
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(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

-ปรับโครงสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาส
ให้กบั ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถแข่งขันได้ หรือ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ
- เพิม่ ประสิทธิภาพและมูลค่าผลผลิตของ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนบนฐานความรูด้ า้ นการพัฒนาบุคลากร
การบริหารจัดการ การพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต
และการตลาด พร้อมทัง้ สร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงธุรกิจ
ทุกระดับ
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม
- พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเดิมเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ ว
ใหม่ให้มคี ุณภาพ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ แก่สนิ ค้าการ
ท่องเทีย่ วและบริการด้านการท่องเทีย่ ว
พัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการปจั จัย
สนับสนุนการท่องเทีย่ ว
และธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเทีย่ ว
เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และ
การบริการ
-พัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
- เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการ
กระจายผลผลิตไปสู่ตลาด และพัฒนาสิง่ อํานวยความ
สะดวกทางการค้า
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบรวบรวมและกระจายสินค้า
(Distribution Center) และระบบโลจิสติกส์ (Logistics
Management)
พัฒนายกระดับโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง
พัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจการเงินการ
คลัง และบัญชี
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม งานวิ จ ั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีแ ละสิ่ง ประดิษ ฐ์ เพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพการ
แข่งขันของจังหวัด
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4)

ยุทธศาสตร์ที่
สิ่ งแวดล้อม
(1)

(2)
(3)

(4)

5)

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

ปรับปรุง ฟื้นฟู อนุ รกั ษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน นํ้า ปา่ และความหลากหลายทางชีวภาพ อย่าง
เป็ นระบบ
พัฒนาและจัดหาแหล่งนํ้าให้เพียงพอ
ทัง้ การผลิต
อุปโภค บริโภค
เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้กบั ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
ป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานเพือ่
คุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิ จและ
สังคม
(1)
(2)

(3)
(4)

6)

4

การอํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และ
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
พัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลีย่ นความร่วมมือด้าน
การศึกษา สาธารณสุข และวัฒนธรรมกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน
พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ ผลิต
กําลังแรงงานทีเ่ พียงพอ
พัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
ACMECS 5สาขา คือ การค้าการลงทุน เกษตรและ
อุตสาหกรรม การท่องเทีย่ ว คมนาคม และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่
บ้านเมืองที่ดี

6

เสริ มสร้างระบบการบริ หารกิ จการ
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(1)

7)

พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการทํางาน
และเพิม่
ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
(2) เพิม่ สมรรถนะและปรับกระบวนทัศน์การทํางานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(3) พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะเทคโนโลยี วิทยาการ
สมัยใหม่และวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร
หน่วยงานภาครัฐ
(4) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
(e-commerce)
(5) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทนั สมัยเชื่อมโยงใน
ทุกระดับและสร้างนวัตกรรมในการทํางานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีสนเทศเพือ่ พัฒนา
ไปสู่ e-govenment
(6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐมีสว่ นร่วม ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
(7) สร้างและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ
(8) สร้างกลไกและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและบูรณา
การการทํางานร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคม
(9) เสริมสร้างการบริหารจัดการทีด่ ขี องหน่วยงานภาครัฐ
ในทุกระดับ (Good govermance)
(10) เสริมสร้างกระบวนการการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
(ธรรมาภิบาล) ในภาคเอกชน โดยสนับสนุ นให้
ภาคเอกชนยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อลูกค้า
ผูร้ บั บริการและสังคม
(11) ส่งเสริมให้มรี ะบบและกระบวนการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึ
่ ง เพือ่ สร้างความเป็ นธรรม
ให้แก่ผบู้ ริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริ มประชาธิ ปไตยและประชาสังคม
(1)

สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประชาธิปไตยแบบมี
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(2)
(3)

8)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การรักษาความมันคงชายแดน
่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

1.2

ส่วนร่วมให้กบั ประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง
พัฒนาระบบกลไกการรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชนเชิงสร้างสรรค์
สนับสนุ นและจัดให้มรี ะบบการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกภาคส่วน

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยท์ ุกโอกาส
อันควร
พัฒนาระบบข้อมูลด้านการข่าว
พัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้านการข่าว
แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ
พัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมือง
เพิม่ ประสิทธิภาพการแก้ไขปญั หาผูล้ กั ลอบเข้าเมือง
สกัดกัน้ การเข้ามาใหม่
และปราบปรามขบวนการ
นําเข้า
การพิสจู น์และกําหนดสถานภาพบุคคล
การแก้ไขปญั หาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าวอย่างมีระบบ
จัดระเบียบพืน้ ทีช่ ายแดนให้มคี วามพร้อมต่อการเผชิญ
สถานการณ์และปญั หา

สถานการณ์กลุ่มองค์กรในพืน้ ที่จงั หวัดมุกดาหาร

จากการสํ า รวจและรายงานสถิติก ารรวมกลุ่ ม ของเกษตรกร และกลุ่ ม อาชีพ ทาง
การเกษตรต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร พบว่า เป็ นการจัดตัง้ ในรูปแบบของสหกรณ์ รวมทัง้ สิน้ 61
สหกรณ์ และมีการจัดตัง้ กลุ่มเกษตรกรต่างๆ อีกจํานวน 62 กลุ่ม นอกจากนี้ จากการสํารวจ
และจัดทําระบบฐานข้อมูล โดย “สภาพัฒนาองค์กรเครือข่ายชุมชนจังหวัดมุกดาหาร” มีจาํ นวน
องค์กรชุมชนในจังหวัดมุกดาหารจํานวน 1,214 องค์กร แยกเป็ น 5 ประเด็นสําคัญ คือ (1)
เกษตรยังยื
่ นครบวงจร (2) วัฒนธรรมภูมปิ ญั ญาไหมฝ้ายครบวงจร (3) สมุนไพรและสุขภาพ
ชุมชน (4) องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน (5) ธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน และได้มกี ารสร้าง
ตัวชีว้ ดั เพื่อกลันกรองสถานภาพและความเข้
่
มแข็งในการดําเนินกิจกรรม จาก 1,214 องค์กร
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ผ่านตัวชีว้ ดั จํานวน 625 องค์กรใน 7 อําเภอ 52 ตําบล 508 หมูบ่ า้ น ดังรายละเอียดและตาราง
ต่อไปนี้
1.2.1

สถานการณ์ภาพรวมสหกรณ์ที่จดทะเบียน
1.2.1.1 ภาพรวมของกลุ่ม/สหกรณ์ที่จดทะเบียน

ตารางที่ 1.2-1 สถานภาพรวมของ สหกรณ์/ กลุม่ เกษตรกรจดทะเบียนในจังหวัดมุกดาหาร
รวม
ลํา
ไม่ได้
ปรกติ หยุด
ล้ม พิทกั ษ์
เลิก ชําระ
ดับ สหกรณ์/ กลุม่
ดําเนิน
ดําเนิน ละล ทรัพย์
บัญชี (สหกรณ์/
กลุม่
ที่
เกษตรกร
ธุรกิจ
ธุรกิจ
าย
เกษตรกร)

1
2
3
4
5
6
7

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์รา้ นค้า
สหกรณ์นิคมฯ
กลุ่มเกษตรกร

8
1
1
1
13

29
8
1
2
4
33

1

1

3

42
8
2
4
1
4
62

1

14

1

1
61

ทีม่ า: จากการสังเคราะห์เอกสารรายระเอียดสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร ณ วันที3่ 0 ต.ค.2548

จากตารางพบว่า มีสหกรณ์ทจ่ี ดทะเบียนทัง้ หมด จํานวน 61 สหกรณ์ ใน 7 ประเภท
แยกเป็ น
- สหกรณ์ทไ่ี ม่ดาํ เนินธุรกิจ จํานวน 11 สหกรณ์
- สหกรณ์ทถ่ี กู พิทกั ษ์ทรัพย์ จํานวน 1 สหกรณ์
- สหกรณ์ทเ่ี ลิกกิจการ จํานวน 1 สหกรณ์
- สหกรณ์ทอ่ี ยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี จํานวน 4 สหกรณ์
- สหกรณ์ทด่ี าํ เนินกิจกรรมปรกติ จํานวน 44 สหกรณ์
และมีกลุ่มเกษตรกรทีจ่ ดทะเบียนทัง้ หมด จํานวน 62 กลุ่ม แยกเป็ น
- กลุ่มเกษตรกร ทีไ่ ม่ได้ดาํ เนินกิจกรรม จํานวน 13 กลุ่ม
17

- กลุ่มเกษตรกร ทีห่ ยุดดําเนินกิจกรรม จํานวน 14 กลุ่ม
- กลุ่มเกษตรกร ทีถ่ ูกพิทกั ษ์ทรัพย์ จํานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มเกษตรกร ทีเ่ ลิกดําเนินกิจกรรม จํานวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มเกษตรกร ทีด่ าํ เนินกิจกรรมเป็ นปรกติ จํานวน 33 กลุ่ม
และจากการสํารวจสภานภาพการดําเนินกิจกรรม พบว่า มีลกั ษณะการดําเนินกิจกรรม
แต่ละประเภทดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การดําเนินกิจกรรมด้านการให้กแู้ ละรับฝากเงิน มี จํานวน 42 แห่ง
การดําเนินกิจกรรมด้านการ ซือ้ หรือขาย
จํานวน 17 แห่ง
จํานวน 0 แห่ง
การดําเนินกิจกรรมด้านการแปรรูป
การดําเนินกิจกรรมด้านธุรกิจ บริการ
จํานวน 27 แห่ง
อื่น ฯ คือ การบริการสูบนํ้าแก่สมาชิก
จํานวน 8 แห่ง
-บริการโรงสีขา้ ว
จํานวน 1 แห่ง
จํานวน 1แห่ง
-โรงปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอัดเม็ด
-รวบรวมผลผลิต,วัสดุ
จํานวน 9 แห่ง
-ตลาดนัดวัว-ควาย
จํานวน 1 แห่ง
-ร้านค้าบริการ
จํานวน 1 แห่ง
ั ๊ ้ามัน
-ปมนํ
จํานวน 5 แห่ง

ดังมีรายระเอียดเกีย่ วกับการดําเนินกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที1่ .2-2 แสดงสถานภาพสหกรณ์จดทะเบียนทีย่ งั ดําเนินกิจกรรม

ลํา
ดับที่
ชื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีจ่ ด
ทะเบียน

จํานวน
สมาชิก
(คน/
สหกร
ณ์)

ทุน
ดําเนินการ
(บาท)

1
1.1
1.2

ประเภทสหกรณ์การเกษตร จ.มุกดาหาร
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรมุกดาหารจํากัด
สหกรณ์การเกษตรคําชะอีจาํ กัด

965

1,622,500

1.3

สหกรณ์การเกษตรนํ้าเทีย่ งจํากัด

262

1.4

สหกรณ์การเกษตรห้วยบางทรายจํากัด

1.5

ธุรกิจทีด่ าํ เนินการในปจั จุบนั
ให้กู้

-

รับ
ฝาก
เงิน

-

ธุรกิจ
ซือ้

ธุรกิจ
ขาย

ธุรกิจ
แปร
รูป

ธุรกิ
จ
บริก
าร

-

-

-

-

-

/

/

745,000

/

/

1,173

1,291,500

/

/

สหกรณ์การเกษตรดงหลวงจํากัด

1,026

1,090,000

/

/

1.6

สหกรณ์การเกษตรดอนตาลจํากัด

960

980,000

/

/

/

1.7

สหกรณ์ ผู้ใช้น้ํ าสถานี สูบนํ้ าด้วยไฟฟ้า บ้า น 100
นาโพธิ ์จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านแก้งจํากัด
1,366
สหกรณ์ ผู้ใช้น้ํ าสถานี สูบนํ้ าด้วยไฟฟ้า บ้า น 352
โคกจํากัด

132,684

/

/

/

358,100
165,000

/
/

/
/

1.8
1.9

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/
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อื่นๆ

/
/

ผล
ประเด็นที่
ประกอบกา เป็ นข้อ
ร(กําไรสังเกตุ
ขาดทุนบาท)
-

-

รวม
กําไร1,200
ผลผลิต
รวม
กําไร4,500
ผลผลิต
รวบรวม
กําไร
ผลผลิต 69,161.58
รวม
กําไร25,300
ผลผลิต
รวม
กําไร85700
ผลผลิต
บริหาร กําไร13,250
สูบนํ้า
นํ้ามัน กําไ 100บาท ซือ้ ขายปุ๋ย
บริการ กําไร65,300
สูบนํ้า

ตารางที1่ .2-2 แสดงสถานภาพสหกรณ์จดทะเบียนทีย่ งั ดําเนินกิจกรรม (ต่อ)

ลํา
ดับที่
ชื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีจ่ ด
ทะเบียน

จํานวน
สมาชิก
(คน/
สหกร
ณ์)

1.12

สหกรณ์ ผู้ใช้น้ํ าสถานี สูบนํ้ าด้วยไฟฟ้า บ้า น
ดอนตาลจํากัด
สหกรณ์ ผู้ใช้น้ํ าสถานี สูบนํ้ าด้วยไฟฟ้า บ้า น 89
โพธิ ์ไทรจํากัด
สหกรณ์การเกษตรนิคมคําสร้อยจํากัด
878

1.13
1.14
1.15
1.16

สหกรณ์การเกษตรนิคมพัฒนาจํากัด
สหกรณ์การเกษตรนาอุดมจํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองมุกดาหารจํากัด
สหกรณ์ยางพาราชุมชน ต.หนองแคนจํากัด

1.17

สหกรณ์สวนปา่ ภาคเอกชนมุกดาหารจํากัด

1.18
1.19
1.20

สหกรณ์ผเู้ ลีย้ งสุกรมุกดาหารจํากัด
53
ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหารจํากัด
สหกรณ์ ผู้ใช้น้ํ าสถานี สูบนํ้ าด้วยไฟฟ้า บ้า น 65
นาสีนวนจํากัด

1.10
1.11

ทุน
ดําเนินการ
(บาท)

ธุรกิจทีด่ าํ เนินการในปจั จุบนั
ให้กู้

รับ
ฝาก
เงิน

ธุรกิจ
ซือ้

ธุรกิจ
ขาย

ธุรกิจ ธุรกิ
แปร จ
รูป บริ
การ

/

/

/

76,000

/

/

/

1,184,8586.8

/

/

/

/

210
197
248
958

864,000
650,000
963,000
10,350,000

/
/
/
/

/
/
/
/

/

/

/

/

นํ้า
มัน
/
/
/
/

125

960,000

/

/

/

/

/

1,355,000
74,000

/
/

/
/

/
-

-

/
-
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-

อื่นๆ

บริการ
สูบนํ้า
บริการ
สูบนํ้า
รวม
วัตถุดบิ

ผล
ประเด็นที่
ประกอบกา เป็ นข้อ
ร(กําไรสังเกตุ
ขาดทุนบาท)
กําไร65,300
กําไร6,530
กําไร
72,034.57
กําไร43,000
กําไร23,000
กําไร21,500
กําไร
106,000
กําไร65,300

โรงสี
โรงปุ๋ย
รวบรวม
วัสดุดบิ
รับซือ้
สินค้า
รวบรวม

กําไร65,000

บริการ
สูบนํ้า

กํา ไร
10,500

ตารางที1่ .2-2 แสดงสถานภาพสหกรณ์จดทะเบียนทีย่ งั ดําเนินกิจกรรม (ต่อ)

ลํา
ดับที่
ชื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีจ่ ด
ทะเบียน
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

สหกรณ์ ก ารเกษตรเพื่อ ตลาดลู ก ค้า ธกส.
มุกดาหารจํากัด
สหกรณ์การเกษตรปฎิรปู ทีด่ นิ เมือง
สหกรณ์ ก ารเกษตรผู้เ ลี้ย งสัต ว์มุ ก ดาหาร
จํากัด
สหกรณ์การเกษตรโนนยางจํากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจํากัด

ธุรกิจทีด่ าํ เนินการในปจั จุบนั

จํานวน
สมาชิก
(คน/
สหกร
ณ์)

ทุน
ดําเนินการ
(บาท)

ให้กู้

1,460

3,054,000

165
96
256
2,727

รับ
ฝาก
เงิน

ธุรกิจ
ซือ้

ธุรกิจ
ขาย

/

/

/

/

/

758,000
1,090,500

/
/

/
/

/

/

/

1,905,000
104,529,076.59

/
/

/
/

/
/
/

/

ธุรกิจ ธุรกิ
แปร จ
รูป บริ
การ

/

1.26
1.27

สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่จาํ กัด
387
สหกรณ์ ผู้ใช้น้ํ าสถานี สูบนํ้ าด้วยไฟฟ้า บ้า น 65
หว้านใหญ่จาํ กัด

1,652,100
89,000

/
/

/
/

/
/

1.28

สหกรณ์ ผู้ใช้น้ํ าสถานี สูบนํ้ าด้วยไฟฟ้า บ้า น 168
ปง่ ขามจํากัด

190,133.35

/

/

/

1.29

สหกรณ์ ผู้ใช้น้ํ าสถานี สูบนํ้ าด้วยไฟฟ้า บ้า น 150
บางทรายน้อยจํากัด

320,000

/

/

/
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อื่นๆ

ผล
ประเด็นที่
ประกอบกา เป็ นข้อ
ร(กําไรสังเกตุ
ขาดทุนบาท)

รวบรวม
สินค้า

กําไร
750,000
ตลาดนัด กําไร74,800
วัวควาย
นํ้ามัน

ได้จาก
ค่าบริการ
สูบนํ้า
รายได้
จาก
ค่าบริการ
สูบนํ้า
ได้จาก
ค่าบริการ
สูบนํ้า

กําไร25,900
กําไร
6,846,851.80
กําไร12300

กําไร2,478.89

กําไร23,450

ขายอาหาร
สัตว์
ขายปุ๋ย
ซือ้ ขายปุ๋ย

ตารางที1่ .2-2 แสดงสถานภาพสหกรณ์จดทะเบียนทีย่ งั ดําเนินกิจกรรม (ต่อ)

ลํา
ดับที่
ชื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีจ่ ด
ทะเบียน
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.มุกดาหาร
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ส ามัญ ศึ ก ษาจั ง หวัด
มุกดาหารจํากัด (ครู)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมกุ ดาหารจํากัด
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ข้า ราชการตํ า รวจ จ.
มุกดาหารจํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์อาสาสมัครรักษาดินแดน
และข้าราชการ อ.คําชะอีจาํ กัด
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
โรงพยาบาลมุกดาหารจํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
จํากัด
สหกรณ์ ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวติ ครู
มุกดาหารจํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบ้านวังไฮจํากัด
สหกรณ์ประมงจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์ประมงดอนตาลจํากัด

จํานวน
สมาชิก
(คน/
สหกร
ณ์)

ทุน
ดําเนินการ
(บาท)

ธุรกิจทีด่ าํ เนินการในปจั จุบนั
ให้กู้

รับ
ฝาก
เงิน

ธุรกิจ
ซือ้

ธุรกิจ
ขาย

ธุรกิจ ธุรกิ
แปร จ
รูป บริ
การ

อื่นๆ

ผล
ประเด็นที่
ประกอบกา เป็ นข้อ
ร(กําไรสังเกตุ
ขาดทุนบาท)

156

9,000,000

/

/

กําไร10,500

241
320

13,050,000
15,000,000

/
/

/
/

กําไร26,500
กําไร25,000

161

1,065,000

/

/

กําไร32,100

493

39,992,500

/

/

7,410

67,525,230

/

/

251

19,000,000

/

/

350

30,100,000

/

/

กําไร
7,071,197.81
กําไร
7,632,744.59
กําไร
106,500
กําไร130,000

67

32,000

/

/

กําไร4,650
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ตารางที1่ .2-2 แสดงสถานภาพสหกรณ์จดทะเบียนทีย่ งั ดําเนินกิจกรรม (ต่อ)

ลํา
ดับที่
ชื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีจ่ ด
ทะเบียน

จํานวน
สมาชิก
(คน/
สหกร
ณ์)

ทุน
ดําเนินการ
(บาท)

ธุรกิจทีด่ าํ เนินการในปจั จุบนั
ให้กู้

รับ
ฝาก
เงิน

ธุรกิจ
ซือ้

/

/

/

/

/

/

4
4.1

สหกรณ์บริ การจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์บริการมุกดาหารการเกษตรจํากัด

4.2
5
5.1
5.2

สหกรณ์ เครือข่า ยพัฒ นาชีวิตครูมุก ดาหาร
จํากัด
สหกรณ์นิคมจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์นิคมดงเย็นจํากัด
1,025
สหกรณ์นิคมคําอาฮวนจํากัด
985

356,000
1,350,060

/
/

/
/

5.3

สหกรณ์นิคมดอนตาลสองจํากัด

1,300,650

/

/

860

1,520

9,600,050

5.4
สหกรณ์นิคมดอนตาลจํากัด
5,497
19,030,474.32
/
/
ทีม่ า: จากการสํารวจของทีมวิจยั ร่วมกับส่วนจัดตัง้ สหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร 2548

ธุรกิจ
ขาย

ธุรกิจ ธุรกิ
แปร จ
รูป บริ
การ
/

/

/

อื่นๆ

รวบรว
มสินค้า
ร้านค้า

/

/
/

/
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นํ้ามัน
/

นํ้ามัน

ผล
ประเด็นที่
ประกอบกา เป็ นข้อ
ร(กําไรสังเกตุ
ขาดทุนบาท)
กําไร96,800
กําไร
76,000
กําไร32,500
กําไร
1,200
กําไร
45,000
กําไร450,340 ซือ้ ขายปุ๋ย

1.2.1.2 ภารกิ จบทบาทหน้ าที่
ภารกิจ และบทบาทหน้าทีท่ ่สี ําคัญของกลุ่มประเภทต่างๆ ในตารางที่
1.2.1-2 ข้างต้น พบว่า ส่วนมากเป็ นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมอาชีพ
และเพิม่ รายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกรทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ รวมไปถึงสหกรณ์การเกษตร
ทีม่ อี ยูอ่ กี เช่นกัน
นอกจากนี้ ก็มกี จิ กรรมกลุ่มออมทรัพย์ และธนาคารหมูบ่ า้ นทีม่ จี ํานวน
รองลงมาจากกิจ กรรมส่ง เสริมอาชีพ และรายได้ โดยมีค วามมุ่ง หวัง ในการ
ส่งเสริมการออมทรัพย์ และแหล่งสินเชื่อสําหรับการดํารงชีพ และการผลิตของ
ชุมชน เพือ่ การพึง่ ตนเองของชุมชน
1.2.1.3 จุดเด่นจุดด้อยปัญหาและอุปสรรค
1)

จุดเด่น
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

2)

ั หา และความ
สามารถตอบสนองต่ อ การแก้ไ ขป ญ
ต้องการของสมาชิกได้ในระดับท้องถิ่นตามประเภท
กิจกรรมของกลุ่ม
สมาชิกมีสว่ นร่วมในการดําเนินกิจกรรมขององค์กร
ความสอดคล้อง และกลมกลืนกับรูปแบบการดําเนิน
ชีวติ และวัฒนธรรมของชุมชน
สถาบันทางสังคมในท้องถิน่ เป็ นกลไกในการสนับสนุ น
และริเริม่ กิจกรรมร่วมกับชุมชน
ระบบความคิดในการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร
ยังให้ความสําคัญต่อการสร้างความมันคงทางด้
่
าน (ก)
สัง คม ที่เ ปิ ด โอกาสในการเข้า ถึง ของคนจนคนด้อ ย
โอกาสในชุมชน (ข) ทรัพยากร และสิง่ แวดล้อม ทีม่ มี ติ ิ
ั ่ น และ (ค) เศรษฐกิจ ที่มี
การใช้ทรัพยากรที่ยงยื
กระจาย และสร้างความเท่าเทียมแก่สมาชิก

จุดด้อย
(1)

ทรัพยากรภายในมีอยูอ่ ย่างจํากัดไม่สามารถ
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(2)

(3)

3)

ปัญหา
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

4)

ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเพียงพอ
การผลิตสินค้า และบริการทีเ่ หมือนกันทําให้เกิดการ
แข่งขันทางการตลาด และตัดราคากันเองระหว่างกลุ่ม/
องค์กร
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ไม่มคี วามต่อเนื่อง
มักเป็ นไปตามนโยบายขององค์กรในแต่ละช่วง

การควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารจัดการภายใน
องค์กรไม่เคร่งครัด และติดยึดระบบเครือญาติ และ
วัฒนธรรมท้องถิน่ ในกรณีทเ่ี ป็ นสหกรณ์ภาคประชาชน
การทดแทนผูน้ ําไม่มแี ผนงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และไม่มแี นวทางทีช่ ดั เจน
เป้าหมายองค์กรไม่มที ศิ ทางทีม่ นคง
ั ่ และแน่นอน
การแข่งขันทางการตลาด ขาดอํานาจในการต่อรอง
ช่องว่างในด้านแนวคิด อุดมการณ์ และข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างผูน้ ํา หรือองค์กรกับสมาชิกกลุ่ม/องค์กร
การกระจายภารกิจ และบทบาทหน้าทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรอย่างแท้จริง

อุปสรรค
(1)
(2)

(3)
(4)

ระบบทุนนิยมเสรีทม่ี ตี ลาดเป็ นกลไกสําคัญ ซึง่ เป็ น
ตัวกําหนดแบบแผนการผลิตของชุมชน หรือองค์กร
การพัฒนา และส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจใน
อุดมการณ์ เป้าหมายของกลุ่ม/องค์กรแก่สมาชิกไม่มี
ความต่อเนื่อง และยังไม่ให้ความสําคัญ
การพึง่ พาปจั จัยภายนอกค่อนข้างสูง ทัง้ ในด้านองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่นๆ
ระบบการเมืองตามทิศทางกระแสหลักเข้ามาครอบงํา
ระบบการบริหารจัดการองค์กร
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1.2.2 สถานการณ์ภาพรวมสหกรณ์ภาคประชาชน ( องค์กรชุมชน )
จากการศึกษาสํารวจ และจัดทําระบบฐานข้อมูล ร่วมกับ “สภาพัฒนาองค์กร
เครือข่ายชุมชนจังหวัดมุกดาหาร” มีจํานวนองค์กรชุมชน 1,214 องค์กร ทีดําเนิน
กิจกรรมใน 5 ประเด็นสําคัญ คือ (1) เกษตรยังยื
่ นครบวงจร (2) วัฒนธรรมภูมปิ ญั ญา
ไหมฝ้ายครบวงจร (3) สมุนไพรและสุขภาพชุมชน (4) องค์กรการเงินและสวัสดิการ
ชุมชน (5) ธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.2.2.1 ข้ อ มู ล พื้ น ฐานองค์ก รชุ ม ชน และความเป็ นมาเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
จากผลการศึก ษาข้อ มู ล พื้น ฐานขององค์ ก รชุ ม ชน และขบวนการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาชนในจังหวัดมุกดหาร พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ใน
ลักษณะ “เครือข่ายระดับจังหวัด” และเกาะเกี่ยวกันเป็ นเครือข่ายการเรียนรู้
อย่างหลวม ๆ ภายใต้โครงการและการสนับสนุ นจากสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน(พอช.) การพัฒนาการมีความเกีย่ วข้องกับนโยบายการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศในช่วงทีผ่ า่ นมาก็ คือ
1)

ความเป็ นมา

พื้น ฐานความเป็ น มาของกลุ่ ม องค์ก รชุ ม ชน และเครือ ข่า ย
ต่างๆ ที่พบในปจั จุบนั จากการศึกษาล้วนแล้วแต่มพี ฒ
ั นาการมาจาก
อดีตนับตัง้ แต่ช่วงก่อนปี 2520 เป็ นต้นมา โดยจําแนกออกเป็ นยุคสมัย
เพื่อ ความสะดวกในการทํา ความเข้า ใจปรากฏการณ์ ทางสัง คมของ
องค์กรชุมชนแบบพลวัตร ได้ดงั นี้
- ยุคบ้านปา่ เมืองเถื่อน(ก่อนปี2500) การรวมตัวของเกษตรกร
และภาคประชาชนในช่วงดังกล่าวนี้มลี กั ษณะของการรวมตัวเป็ นตาม
ธรรมชาติของโครงสร้างทางสังคมของชุมชนเกษตรกรรมในชนบท
เช่นเดียวกันกับชุมชนอื่นๆ ในยุคแรกๆ ของภาคอีสานที่อาศัยกลไก
ทางด้า นเครือ ญาติ และความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งสมาชิก ในชุ ม ชนที่มี
พื้น ฐานการผลิต แบบยัง ชีพ ที่ต้อ งพึ่ง พาอาศัย ซึ่ง กัน และกัน ภายใน
ชุมชน และระหว่างชุมชนค่อนข้างสูง ซึง่ ลักษณะการรวมตัวตอบสนอง
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ต่อรูปแบบการผลิตของครอบครัว และชุมชนที่ใช้แรงงานมนุ ษย์ และ
สัตว์เป็ นสิง่ สําคัญ โดยชุมชนมีความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชน
และระหว่า งเครือญาติค่อ นข้างสูง ทัง้ นี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์สําคัญ ในการ
่
านชีวติ และทรัพย์สนิ
รวมกลุ่มในระยะนี้ ก็คอื เพื่อสร้างความมันคงด้
แรงงาน และความมันคงทางด้
่
านอาหารผ่านระบบการแลกเปลี่ยนทัง้
ภายใน และระหว่างชุมชน
- ยุ ค พั ฒ นาชาติ ไ ทย และความขั ด แย้ ง ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ (หลังปี 2500-2540) ต่อมาในช่วงหลังปี 2500
เป็ นต้นมา เมือ่ มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม จึงช่วง
ที่รฐั ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการชี้นําด้านความคิดในการพัฒนา
ชนบทด้านต่างๆ ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ รูปแบบการผลิตทาง
การเกษตร และปญั หาผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจต่อ
ชุมชนในภายหลังการรวมตัวของเกษตรกรในชุมชนระยะนี้จงึ มี 2 นัย
ยะตามความเปลี่ย นแปลงทางด้า นการผลิต ก็คือ การรวมตัว ของ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ และการรวมตัวกันทางการเมือง เพื่อ
สร้างพลังในการต่อรองทัง้ ในด้านการจัดการทรัพยากรต่างจากภาครัฐ
การพัฒนาอาชีพ และการตลาดควบคูไ่ ปพร้อมๆ กัน1
จากการศึกษาพบว่า การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
มุกดาหารในช่ว งนี้ ภาครัฐ มีบ ทบาทหน้ าที่ท่ีสําคัญในการจัดตัง้ กลุ่ม
ต่างๆ โดยในระยะแรกหน่ วยงานทีส่ าํ คัญ ก็คอื สํานักงานพัฒนาชุมชน
และเกษตรทีม่ บี ทบาทสําคัญในระยะแรก ต่อมาได้มหี น่ วยงานภาครัฐ
ต่ างๆ เข้ามาส่งเสริม กิจกรรมกลุ่ มเพิ่มเติม เช่น สํานักงานสหกรณ์
จังหวัด และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
เพราะฉะนัน้ ในช่ ว งนี้ จึง เกิด กลุ่ ม เกษตรกร และกลุ่ ม อาชีพ
ต่างๆ ในระดับชุมชน และอําเภอ เช่น กลุ่มสตรีแม่บา้ นเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ กลุ่มปุ๋ย กลุ่มทอผ้าฝ้าย และผ้าไหม กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มเกษตรกรทํานา และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ฯลฯ
1

การรวมกลุม่ ของเกษตรกรในช่วงนี ้ไม่รวมถึงการจัดตังกลุ
้ ่ม และองค์กรทางการเมืองรูปแบบต่างๆ ในการต่อสู้
เพื่อเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ของฝ่ ายปกครอง และทหารในช่วงความขัดแย้ งทาง
การเมืองภายในประเทศ
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ซึ่ง เป็ น ผลผลิต จากหน่ ว ยงานภาครัฐ เข้า มาจัด ตัง้ รองรับ ทางด้า น
นโยบายพัฒนาของแต่ละกระทรวง กรม กองต่างๆ นอกจากนี้ยงั
พบว่า มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เป็ นการริเริม่ ของชุมชนเองเป็ น
พื้นฐานด้วย เนื่องจากปญั หา และผลกระทบจากนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปญั หาพืน้ ฐาน
ที่เกี่ยวกับการผลิต เช่น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ปจั จัยการ
ผลิตทางการเกษตรทีส่ งู ขึน้ และภาวะหนี้สนิ ของเกษตรกร ฯลฯ จึงเป็ น
ป จั จัย กระตุ้ น ให้เ กิด การรวมกลุ่ ม กัน ของเกษตรกรที่ ไ ด้ ร ับ ความ
เดือดร้อนในช่วงปี 2529
เป็ นต้นมารวมไปถึงการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรอันเป็ นผลสืบเนื่องจากปญั หา และผลกระทบจากนโยบายรัฐ
โดยตรงหลังจากการประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การประกาศเขตป่ า อนุ ร กั ษ์ และโครงการจัด สรรที่ดิน ทํา กิน แก่
ราษฎรผูย้ ากไร้ในพืน้ ทีป่ ่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) ทีช่ ุมชนหลายๆ
พืน้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และมีการรวมตัวกันเพื่อคัดค้านนโยบายดังกล่าว
ในช่วงปี 2534 เป็ นต้นมา
- ยุคกองทุนเพือ่ การลงทุนทางสังคม หรือ SIF และกองทุน
ฟื้นฟูเกษตรกร (ปี 2543-2545) การรวมกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ
ทางการเกษตรในช่วงนี้ได้รบั อิทธิพลจาก “กองทุนเพือ่ การลงทุนทาง
สังคม” (Social Investment Fund, SIF) หรือทีช่ ุมชนเรียกกันว่า
“กองทุนซิฟ” ค่อนข้างสูง ซึง่ รัฐบาลกูย้ มื จาก ธนาคารโลก (World
Bank)สําหรับการแก้ไขปญั หาทางสังคมทีเ่ กิดจากผลกระทบภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจประเทศไทยหลังปี 2540 จึงมีกจิ กรรมกลุ่มเกิดขึน้
อย่างมากมายในช่วงนี้ และเป็ นฐานรากสําคัญของการพัฒนาการไปสู่
ในยุคต่อไป
สํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม ได้เข้ามามีบทบาท
สํา คัญ ในพื้น ที่จ ัง หวัด มุ ก ดาหารนั บ ตัง้ แต่ ปี 2541-2545เพื่อ ให้ก าร
สนับสนุ นการรวมกลุ่มของเกษตรกรทัง้ ในเมือง และชนบทในรูปแบบ
การสนับสนุ นด้านงบประมาณดําเนินกิจกรรมกลุ่มประเภทต่างๆ โดย
กลุ่ม และองค์กรชุมชนพัฒนาโครงการขอรับการพิจารณาสนับสนุน
จากการศึกษาพบว่า ในช่วงนี้มกี ลุ่ม และองค์กรชุมชนเกิดขึน้
24 องค์กร และเป็ นองค์กรทีด่ ําเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริม และ
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พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เช่น กลุ่มทอผ้า และกลุ่มเกษตรกรรม ซึง่ ใน
กระบวนการ และขัน้ ตอนการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณจาก SIF มีหน่ วยงานภาครัฐ และแกนนําในชุมชนให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนทุนในการดําเนินงาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงปี 2544-2545 ในช่วงปลายยุคของ
กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (กพส.) ได้มกี ารจัดประชุมเครือข่าย
องค์ก รชุ ม ชน โดยใช้ง บประมาณที่เ หลือ จากการดํ า เนิ น งาน เพื่อ
แสวงหาแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชนใน
จังหวัดเรือ่ ง “ถักร้อยเครือข่ายองค์กรชุมชน” ขึน้ โดยมีองค์กรชุมชนเข้า
ร่วม จํานวน 25 องค์กร ทัง้ ทีเ่ ป็ นองค์กรได้รบั การสนับสนุ นจาก กพส.
และองค์กรชุมชนอื่นๆ ของจังหวัด ซึ่งหลังจากการประชุมได้มีการ
แต่งตัง้ กองเลขานุ การสภาประชาชนขึน้ มา จํานวน 23 คน เพื่อทํา
หน้าทีใ่ นการติดตามผลการดําเนินงานในการแก้ไขปญั หาพืน้ ฐานของ
เกษตรกรร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ ผลจากการประชุมในช่วงนี้ได้มกี ารรวมตัวกันจัดตัง้ “สภา
การเมืองภาคประชาชนจังหวัดมุกดาหาร” เพือ่ ดําเนินการแก้ไข
ปญั หาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า
ราคาปจั จัยการผลิตทาง
การเกษตรมีราคาสูงขึน้ และภาวะหนี้สนิ ของเกษตรกร โดยมีแผนงาน
การส่งเสริม และปรับเปลีย่ นรูปแบบการผลิตทางการเกษตรแก่สมาชิก
ในกลุ่ม เพือ่ ลดต้นทุนทางการผลิตลง
นอกจากนี้ ได้มกี ิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และนํ้ า
หมักให้แก่กลุ่มสมาชิก รวมทัง้ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
การส่ ง เสริม หัต ถกรรมพื้น บ้า น เพื่อ เป็ น รายได้ เ สริม แก่ ค รัว เรือ น
เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดตัง้ กลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรับการ
สนับสนุนช่วยเหลือจาก “กองทุนฟื้ นฟูเกษตรกร” ในช่วงปี 2544 เป็ น
ต้นมา แม้ว่าจวบจนถึงปจั จุบนั ยังไม่มคี วามก้าวหน้าก็ตามล้วนแล้วแต่
ก่ อ ให้เ กิด การรวมตัว ของเกษตรกรในพื้น ที่เ กิด ขึ้น อย่ า งมากมาย
เพราะฉะนัน้ พัฒนาการรวมตัวของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร เกิด
กลุ่ม และองค์กรชุมชนต่ างๆ นัน้ มีปจั จัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องที่
สําคัญ ก็คอื (1) กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (กพส.) (2) นโยบาย
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รัฐทัง้ ในด้านการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปา่ ไม้ และ
ทีด่ นิ ทีม่ ผี ลสืบเนื่องมาจากยุคทีผ่ า่ นมายังไม่คลีค่ ลาย (3) กองทุนฟื้นฟู
เกษตรกร (4)
ภาวะวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจของชาติ และ (5)
โลกาภิวฒ
ั น์ ปจั จัยภายในชุมชนเอง คือ (1) ปญั หา และผลกระทบจาก
รูปแบบการผลิตทางการเกษตรแบบพืชเชิงเดีย่ ว และ (2) บทเรียนจาก
ประสบการณ์ของกลุ่ม และองค์กรชุมชน จากผลการดําเนินงานในช่วง
ทีผ่ า่ นมา
- ยุคสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(หลังปี2546-ปจั จุบนั )
ภายหลัง จากการประชุ ม และจัด ตัง้ “สภาพัฒ นาองค์ก ร
เครือข่ายชุมชนจังหวัดมุกดาหาร” ในช่วงปลายปี 2545-2546
ดังกล่าว ได้มกี ารกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรชุมชนร่วมกัน 4 ยุทธศาสตร์ดว้ ยกัน ก็คอื (1) การ
พัฒนากลไก (2) การพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชน (3) การพัฒนา
ระบบข้อมูล และ (4) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ต่อมาในวันที่ 27 เดือนมกราคม 2547 ได้มกี ารจัดทํา “บันทึก
ความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กร
ชุ ม ชนกับ การแก้ ไ ขปั ญ หาสัง คม และความยากจนจัง หวัด
มุกดาหาร” ทีเ่ ป็ นบันทึกความเข้าใจระหว่างขบวนองค์กรชุมชน 1,214
องค์กร กับ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สํ า นัก งานเกษตร
จังหวัด สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยมีผวู้ ่า
ราชการจังหวัดร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว
ในเดื อ นต่ อ มาได้ มี ก ารจัด “เวที ข บวนการประชาภาคี
มุกดาหารพบผูว้ ่าฯ” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในขบวนการ และเป้าหมายในการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชน
การแก้ไขปญั หาความยากจน โดยมีองค์กรชุมชนเป็ นเป้าหมายสูงสุด
การพัฒนาร่วมกันระหว่างภาคีพฒ
ั นาทีเ่ กีย่ วข้องทุกระดับของจังหวัด
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2)

โครงสร้าง และรูปแบบองค์กรชุมชน

จากผลการศึกษาความเป็นมาขององค์กรชุมชน และเครือข่าย
ทีพ่ บในจังหวัดมุกดาหาร ทีผ่ า่ นมาจะเห็นได้วา่ มีพน้ื ฐานความเป็ นมาที่
สามารถจําแนกออกได้ 2 รูปแบบด้วยกัน2 คือ
(1)

องค์กรชุมชนทีร่ ฐั จัดตัง้

บทบาทของภาครัฐเข้ามามีบทบาทสําคัญในช่วงการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมช่วงระยะแรกที่รฐั เป็ นผู้ช้นี ํ าการ
พัฒนาด้านต่างๆ และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
น้อย ซึ่งกลุ่ม และองค์กรชุมชนในระยะนี้จงึ มีโครงสร้างแบบ
ราชการ และมัก ตอบสนองต่ อ นโยบายการพัฒ นาแต่ ล ะ
กระทรวงมากกว่าปญั หา และความต้องการของชุมชน จึงเป็ น
การตัง้ กลุ่มเพือ่ รองรับงบประมาณ และกิจกรรมของรัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่ม และองค์กรชุมชนประเภทดังกล่าวนี้
มัก ไม่ มีค วามต่ อ เนื่ อ งในการดํ า เนิ น งาน และประสบความ
ล้มเหลวค่อนข้างสูง โดยมีปจั จัย และเงือ่ นไขของความต่อเนื่อง
และความสํ า เร็ จ ขององค์ ก รที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ การอาศั ย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ ค คลในกลไกรัฐ กับองค์กรชุมชนที่มี
ความผูกพันต่อเนื่อง
แต่ ถึง อย่า งไรก็ต ามกลุ่ ม ประเภทดัง กล่ า วนี้ พ บว่า มี
จํานวนมาก และมีขอ้ สังเกตทีน่ ่าสนใจบางประการ ก็คอื กลไก
ความสัมพันธ์แบบปจั เจกของบุคลากรในหน่ วยงานราชการ
ของท้องถิ่นที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุ น
กิจกรรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพืน้ ทีแ่ ละก่อให้เกิดกิจกรรมกลุ่มมี
ความต่อเนื่องจนถึงปจั จุบนั และบางคนไม่ได้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงก็ตาม
(2)

องค์กรชุมชนทีช่ ุมชนจัดตัง้

2

จําแนกตามข้ อสรุ ปจากบทเรี ยน ของ พ่อประสพ จันทร์ เกษ กรรมการเครื อข่ายสวัสดิการ ผู้นําชุมชน และ
วิทยากรในกระบวนการดําเนินการทบทวนตนเองขององค์กรชุมชน 17 เวทีของจังหวัดมุกดาหาร
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องค์ ก รชุ ม ชนประเภทดัง กล่ า วนี้ มีพ้ืน ฐานมาจาก
ั หา และความต้ อ งการของชุ ม ชนเป็ น หลัก โดยมีป จั จัย
ปญ
ภายในเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการริเ ริ่มดําเนิ นการ ก็คือ
ผูน้ ํ า หรือผูก้ ่อการเริม่ แรกที่ค่อยๆ พัฒนาการทางโครงสร้าง
ของกลุ่มแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยมีจํานวนสมาชิกไม่มากนัก
ในระยะแรก
โครงสร้างการดําเนิ นงานของกลุ่ มประเภทดังกล่าว
อาศัย ความสัม พัน ธ์ท างสัง คมในแนวราบระหว่ า งสมาชิก ที่
ั หา และมีค วามต้ อ งการคล้า ยคลึง กัน ในชุ ม ชน
ประสบป ญ
กระบวนการกลุ่มมักใช้เวลาในการหล่อหลอมทางด้านแนวคิด
เป็ นเวลานานกว่าจะเกิดกลุ่ม แล้วจึงค่อยๆ พัฒนาเติบโต และ
ขยายจํานวนสมาชิกเพิม่ มากขึน้ ซึง่ กลุ่มประเภทดังกล่าวนี้มกั
มีความต่อเนื่อง และยังยื
่ นในการดําเนินกิจกรรม
3)

สภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

พัฒนาการของขบวนการภาคประชาชนดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
่
ตอนต้น จะเห็นได้วา่ มีรากฐานความเป็ นมาพอสมควร ซึง่ มีการสังสม
บทเรียนจากประสบการณ์ขององค์กรชุมชน และเริม่ ยกระดับทางด้าน
แนวคิดจนกระทังสามารถก่
่
อรูปเป็ นเครือข่ายในระดับจังหวัดในช่วงปี
2546-2547 ทีผ่ า่ นมา แม้วา่ จะเป็ นเพียงช่วงเริม่ ต้นก็ตาม สามารถสรุป
รูปแบบ โครงสร้างและสมาชิกเครือข่ายประเด็น ได้ต่อไปนี้
(1)

เครือข่าย กลุ่มองค์กรชุมชนในจังหวัดมุกดาหาร 5
เครือข่าย รวมทัง้ สิน้ 1,214 กลุ่ม คือ

-

เครือข่ายกลุ่ม และองค์กรชุมชนเกษตรยังยื
่ นครบวงจร
91 กลุ่ม
เครือข่ายกลุ่ม และองค์กรชุมชนวัฒนธรรมภูมปิ ญั ญา
ไหม-ฝ้าย75 กลุ่ม
เครือข่ายกลุ่ม และองค์กรชุมชนสมุนไพรและสุขภาพ
ชุมชน 10 กลุ่ม

-
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-

(2)

เครือข่ายกลุ่ม องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน
1,031 กลุ่ม
เครือข่ายกลุ่ม และองค์กรชุมชนธุรกิจและวิสาหกิจ
ชุมชน 7 กลุ่ม
รูปแบบโครงสร้างเครือข่าย และองค์กรชุมชน

จากการศึกษากลไกการดําเนินงานในระดับกลุ่มฐาน
ล่างของแต่ละประเด็น ก็พบว่า ส่วนมากอาศัยพื้นที่ปกครอง
เป็ นหน่ วยในการประสานความร่วมมือมากกว่าการรวมตัวใน
รูปแบบเครือข่ายประเด็นเช่นเดียวกับจังหวัด แต่กพ็ บในบาง
เครื อ ข่ า ยประเด็ น ที่ ดํ า เนิ น งานร่ ว มกัน รู ป แบบเครือ ข่ า ย
ครอบคลุมมากกว่าระดับอําเภอ ก็คอื ประเด็นไหม-ฝ้าย โดย
จําแนกออกเป็ นระดับ
-

4)

กลุ่ม และองค์กรชุมชนในระดับชุมชน
กลุ่ม และองค์กรชุมชนในระดับเครือข่ายอําเภอ
กลุ่ ม และองค์ ก รชุ ม ชนในระดับ เครือ ข่ า ยระหว่ า ง
อําเภอ

การปรับกระบวนการทํางานของสภาพัฒนาเครือข่าย
องค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2548

ต่อมาในต้นปี 2548 สภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัด
มุ ก ดาหารภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของ สถาบัน พัฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
(มหาชน) หรือ พอช. ได้มกี ารปรับเปลีย่ นกระบวนการทํางานเพื่อให้มี
ความชัดเจนยิง่ ขึน้ จึงได้มกี ารกําหนดพื้นที่ตําบลนํ าร่องขึน้ เพื่อหนุ น
เสริมให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ซึ่งมี องค์กรชุมชน 226
องค์กร จาก 74 หมูบ่ า้ น ใน 7 ตําบล 7 อําเภอ ได้แก่
-

15 องค์กรจาก ตําบลหนองแคน อ. ดงหลวง
17 องค์กรจาก ตําบลดงหมู อ.หว้านใหญ่
33 องค์กรจาก ตําบลบ้านโคก อ.เมือง
33

1.2.2.2

41 องค์กรจาก ตําบลดอนตาล อ.ดอนตาล
47 องค์กรจาก ตําบลกกแดง อ.นิคมคําสร้อย
49 องค์กรจาก ตําบลหนองสูงใต้ อ.หนองสูง
24 องค์กร จาก ตําบลคําชะอี อ.คําชะอี

สรุปภาพรวมสถานภาพองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

จากการรวบรวมและสํา รวจพบว่ า มีอ งค์ก รชุ ม ชนที่มีก ารทํ า กิจ กรรม
ต่อเนื่องและผ่านการกลันกรองโดยตั
่
วชีว้ ดั ของ สภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร ในพืน้ ที่ 7 ตําบล จํานวน 226 องค์กร มีการดําเนินกิจกรรมใน
ประเด็นหลัก ๆ คือ
-

่ นครบวงจรและเลีย้ งสัตว์
กลุ่ม และองค์กรชุมชนด้านเกษตรยังยื
กลุ่ม และองค์กรชุมชนด้านภูมปิ ญั ญาไหม-ฝ้าย
กลุ่ม และองค์กรชุมชนด้านสมุนไพรและสุขภาพชุมชน
กลุ่ม และองค์กรชุมชนด้านองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน
กลุ่ม และองค์กรชุมชนด้านธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม และองค์กรชุมชนด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่ม และองค์กรชุมชนด้านการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี

จํานวน 52 แห่ง
จํานวน 37 แห่ง
จํานวน 12 แห่ง
จํานวน 59 แห่ง
จํานวน 56 แห่ง
จํานวน 3 แห่ง
จํานวน 4 แห่ง

รวม จํานวน 226 องค์กรมีสมาชิกรวมทัง้ หมด จํานวน13,229 ราย และมียอดเงินทุนรวมทัง้ สิน้
30,320,415 บาท
ดังมีรายระเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1.2-3 ตารางแสดงแสดงสถานภาพกลุม่ องค์กรชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพในการดําเนินกิจกรรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร

ตําบล/
ลําดับที่

ประเภทองค์กร

ศักยภาพ/ สถานะการดําเนิ นกิ จกรรม

ต. ดง อ. หว้านใหญ่
หมู
1.
ด้านการเกษตรปลอดสารพิษ
2.
ด้านการทอผ้า

การเกษตร/ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขาวม้า ออกแบบเสือ้ ผ้า ตัด
เย็บ ผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ
3.
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ออม กูย้ มื จัดสวัสดิการแก่สมาชิก
การเงิน สวัสดิการ
4.
ด้านธุรกิจชุมชน
การแปรรูปอาหาร ตัดเย็บ เลีย้ งสัตว์
ต.คําชะ อ. คําชะอี
อี
1.
ด้านเกษตรธรรมชาติครบวงจร
ผลิตพืชปลอดสารเคมี ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2.
ด้ า นการย้ อ มผ้ า ออกแบบลายผ้ า ย้อมสีผ้าธรรมชาติ แปรรูป เสื้อผ้า ทอผ้าฝ้ า-ไหม
ไหม-ฝ้าย
ด้วยกีก่ ระตุก
3.
ด้านการจัดการเงิน และสินเชื่อ
กู้ ยืม สนับสนุ นกลุ่มอาชีพ
4.
ด้านการจัดการตลาดผ้า
รวบรวมผลผลิตและหาตลาดผ้า
5.
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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จํานวนกลุ่ม/
องค์กร

รวมจํานวน
สมาชิ ก (คน)

17

1,048

ทุน/ เงิ นออม
รวม
(บาท)
4,731,915

2
5

138
116

22,600
89,440

5

391

4,422,399

5
24

403
1,084

197,476
292,944

10
7

199
312

34,010
1,950

4
2
1

431
119
23

183,250
73,734
-

ตารางที่ 1.2-3 ตารางแสดงแสดงสถานภาพกลุม่ องค์กรชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพในการดําเนินกิจกรรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร (ต่อ)

ตําบล/
ลําดับที่
ต.หนอง
แคน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ต.หนอง
สูงใต้
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทองค์กร

ศักยภาพ/ สถานะการดําเนิ นกิ จกรรม

อ. ดงหลวง
ด้านการเกษตร
ด้านการเลีย้ งไหม ผ้าไหม
ด้านการบริหารจัดการกองทุน
ด้านการเรียนรูธ้ ุรกิจชุมชน
ด้านการแปรรูปสมุนไพร
ด้านการตีเหล็ก-ปกั ผ้าด้วยมือ
อ. หนองสูง

ผลิตปุ๋ยชีวะภาพ ปลูกพืชผักปลอดสารเคมี
ทอผ้า แปรรูปเสือ้ ผ้า ย้อมสีธรรมชาติ เลีย้ งไหม
กู้ ยืม จัดสวัสดิการชุมชน ออมทรัพย์
ผลิตแชมพู นํ้ายาล้างจานจากธรรมชาติ
แปรรูปสมุนไพร
ตีมดี อุปกรณ์การเกษตร หัตถกรรมปกั ผ้า

ด้านการเกษตรธรรมชาติ
ด้านภูมปิ ญั ญาไหม-ฝ้าย

ผักปลอดสารพิษ ผลิตปุ๋ยชีวะภาพ
ทอผ้า ไหม-ฝ้ า ยลวดลายท้อ งถิ่น เลี้ย งไหม ปลู ก
หม่อน แปรรูปเสือ้ ผ้า ปกั ผ้าลายท้องถิน่
ออมทรัพย์ กู้ ยืม
แปรรูปหน่อไม้ ผลิตตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ
กองทุนยาชุมชน อสม.อาสาชุมชน

ด้านการบริหารจัดการการเงิน
ด้านธุรกิจชุมชน การแปรรูป
ด้านสวัสดิการชุมชน

จํานวนกลุ่ม/
องค์กร

รวมจํานวน
สมาชิ ก (คน)

15

682

4
5
1
2
1
2

235
279
45
82
14
27
3,359

30,550
150,765
16,000
19,405
1,400
10,000
7,087,270

13
7

737
204

1,549,155
380,796

8
13
5

1,180
842
240

4,453,012
722,490
80,500

49

36

ทุน/ เงิ นออม
รวม
(บาท)
228,120

ตารางที่ 1.2-3 ตารางแสดงแสดงสถานภาพกลุม่ องค์กรชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพในการดําเนินกิจกรรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร (ต่อ)

ตําบล/
ลําดับที่

ประเภทองค์กร

ศักยภาพ/ สถานะการดําเนิ นกิ จกรรม

6.
7.

ด้านวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
ถ่ายทอดศิลปะดนตรีพน้ื บ้าน
ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ จั ด ก า ร อนุ รกั ษ์ลุ่มนํ้า ปา่ ชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ต.ดอน อ. ดอนตาล
ตาล
1. ด้านการเกษตรอินทรีย์
ปุ๋ยชีวะภาพ ข้าวอินทรีย์ ยางพารา เลีย้ งสัตว์ เพาะ
เห็ด
2. ด้านภูมปิ ญั ญาไหมฝ้าย
ทอผ้า แปรรูป ทอเสือ่
3. ด้านการจัดการกองทุนและการเงิน ธนาคารชุมชน กูย้ มื ออมทรัพย์
4. ด้านธุรกิจชุมชน การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทร์ จักรสานกระเป๋า ไม้กวาด
5. ด้านการจัดสวัสดิการชุมชน
ฌาปนกิจศพชุมชน กองทุนข้าว
6. ด้านอนุ รกั ษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรม ดนตรีพน้ื บ้าน การละเล่นพืน้ บ้าน
พืน้ บ้าน
ต.กก อ. นิ คมคําสร้อย
แดง
1. ด้านการเกษตรและการเลีย้ งสัตว์
ผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วเพาะเห็ดเลีย้ งสัตว์ยางพารา ปุ๋ย
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จํานวนกลุ่ม/
องค์กร

รวมจํานวน
สมาชิ ก (คน)

1
2

30
126
41

2116

ทุน/ เงิ นออม
รวม
(บาท)
20,000
262,113
3,792,630

9

328

26,390

3
10
14
3
2

66
915
447
250
110

31,500
3,574,940
151,800
8,000
-

47
9

3208
332

10,361,767
1,510,100

ตารางที่ 1.2-3 ตารางแสดงแสดงสถานภาพกลุม่ องค์กรชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพในการดําเนินกิจกรรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร (ต่อ)

ตําบล/
ลําดับที่
2.
3.
4.
5.
6.
ต.บ้าน
โคก
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทองค์กร

ศักยภาพ/ สถานะการดําเนิ นกิ จกรรม

ด้านธุรกิจชุมชนและการแปรรูป
ด้านการจัดการการเงินและกองทุน
ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือน
ด้านสวัสดิการเด็ก
ด้านวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
อ. เมืองมุกดาหาร

แปรรูปผ้าไหม ฝ้าย ร้านค้าชุมชน เลีย้ งไหม
กองทุนกูย้ มื ออมทรัพย์
ผลิตเยือ้ กระดาษ ทอผ้าห่ม
กองทุนสงเคราะห์เด็ก
การละเล่นพืน้ บ้าน ดนตรีพน้ื บ้าน

ด้านการเกษตรและการเลีย้ งสัตว์
ด้านภูมปิ ญั ญาไหม-ฝ้าย
ด้านองค์กรการเงิน
ด้านธุรกิจชุมชน การแปรรูป
ด้านภูมปิ ญั ญาสมุนไพร
รวม 7 ตําบล

ผักปลอดสารพิษ ปุ๋ยชีวะภาพ เลีย้ งหมู วัว ไก่
ทอผ้า ตัดเย็บ แปรรูป เลีย้ งไหม ย้อมสีธรรมชาติ
กองทุนกูย้ มื สงเคราะห์ หมุนเวียน
แปรรูปอาหาร ร้านค้าชุมชน
แปรรูปสมุนไพร

ทีม่ า: จากการสํารวจร่วมกับสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร พ.ย. 2548
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จํานวนกลุ่ม/
องค์กร

รวมจํานวน
สมาชิ ก (คน)
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266
2292
268
50
1732

ทุน/ เงิ นออม
รวม
(บาท)
1,249,000
7,466,273
136,394
3,825,769

226

110
46
640
823
113
13,229

265,710
138,044
2,690,311
676,204
55,500
30,320,415

5
24
7
1
1

5
3
7
11
7

1.2.2.3 ภารกิ จบทบาทและหน้ าที่
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกันในเฉพาะประเด็น เช่น การเกษตร
อิน ทรีย์ รูป แบบการบริห ารจัด การที่มีป ระสิท ธิภ าพ การแก้ไ ข
ปญั หา และแนวทางในการทํางาน ฯลฯ
การทบทวนบทเรีย น และพัฒ นาองค์ค วามรู้ใ นการดํ า เนิ น งาน
ร่วมกัน
การคิด และวิเคราะห์สถานการณ์ของท้องถิน่ และบริบทภายนอก
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การสนับสนุ น และช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการจัดการกลุ่ม/
องค์กร
การระดมทรัพ ยากรทุ น สํ า หรับ การกู้ ย ืม ในการดํ า รงชีพ และ
ประกอบอาชีพแก่สมาชิก
ลดการพึง่ พาปจั จัยการผลิตด้านทุนจากภายนอก
การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างสมาชิกกลุ่ม/องค์กรของเครือข่ายใน
การบริหารจัดการองค์กรทางการเงิน
การจัดสรรทรัพยากรให้การสนับสนุ นการพัฒนาท้องถิน่ ทัง้ ในด้าน
โครงสร้ า งพื้น ฐาน และสวัส ดิก ารสัง คมต่ า งๆ ที่ จํ า เป็ น เช่ น
ทุนการศึกษา สงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทํานุ บํารุงศาสนา
ฯลฯ
การพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถขององค์กรสมาชิกในด้าน
ต่างๆ ตามความจําเป็ น เช่น ทักษะการจัดทําระบบบัญชี ฯลฯ

1.2.2.4 จุดเด่นจุดด้อยปัญหาและอุปสรรค
1)

จุดเด่น
(1)

การพั ฒ นามาจากรากฐานองค์ ค วามรู้ และ
บทเรี ย นของตนเอง หรื อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้
ยกระดับจากกลุ่ม/องค์กรเชิงเดีย่ วมาเป็ นเครือข่าย
ความร่วมมือกัน
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(2)

(3)

2)

จุดด้อย
(1)

(2)

(3)
3)

การเลื่อนไหลถ่ายเทด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และ
ทรัพ ยากรต่ า งๆ ระหว่ า งกลุ่ ม /องค์ก รภายในเครือ ข่า ย
เดียวกันทีข่ า้ มมิตดิ า้ นพืน้ ที่ เวลา และเนื้อหามากขึน้
สร้างพลัง และอํานาจในการต่อรองทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองมากขึ้นกว่าการเป็ นองค์กรเชิงเดี่ยว
เช่นในอดีต

การรับ รู้ข้อ มูล ข่า วสาร แนวคิด และอุด มการณ์ ร ะหว่า ง
องค์กรกับสมาชิกในระดับล่างมีความแตกต่างมากยิง่ ขึ้น
จากการเลื่อ นไหลของข้อ มูล ข่า วสาร และกระบวนการ
จัด การภายในเครือ ข่า ยไม่ล งตัว ในช่ว งการเปลี่ย นผ่า น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการทํางานของเครือข่ายผ่าน
กลไกผูน้ ํ าแต่เพียงช่องทางเดียวจะเป็ นจุดด้อยทีส่ ําคัญใน
หลายๆ เครือข่าย
สถานภาพ และบทบาทของ “เครือข่าย” ไม่มคี วามชัดเจน
เนื่องจากได้รบั การจัดตัง้ ตามนโยบาย หรือตามกระแสของ
ยุคสมัย
การพึง่ พาภายนอกมากจนเกินไป

ปัญหา
(1)

(2)

(3)

ความคาดหวังในเป้าหมาย และผลประโยชน์ทแ่ี ตกต่างกัน
เกิดขึน้ ใน 2 ระดับด้วยกัน ก็คอื (ก) ระหว่างองค์กรกับ
สมาชิก และระหว่าง (ข) องค์กรสมาชิกของเครือข่ายกับ
เครือข่าย
การจัดการภารกิจ และความซับซ้อนในการจัดการที่เพิม่
มากขึน้ ตกเป็ นภาระของผู้นําที่รบั บทบาทหน้ าที่เพิม่ ขึ้น
กว่าอดีต และส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กร
ของตนเองในระดับสมาชิกเครือข่าย
ความขัดแย้งในผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict Interested)
ระหว่างเครือข่ายที่มสี ถานภาพเป็ น “องค์กร”
กับ
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“สมาชิ ก” ของเครือข่ายทีน่ ําไปสูค่ วามล้มเหลวค่อนข้างสูง
ในหลายๆ เครือข่าย
4)

อุปสรรค
(1)

(2)

1.3

การขาดความภาคภูมใิ จใน “คุณค่า” ของตนเอง หรือ
องค์กร และให้ความสําคัญต่อ “คนนอก” มากกว่า จึงทํา
ให้เครือข่ายต้องรอการตัดสินใจ และความเข้มแข็งขึน้ อยู่
กับนโยบายของผูจ้ ดั ตัง้ มากกว่าความต้องการของท้องถิน่
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนระหว่างผูน้ ํากับเครือข่ายทีม่ ี
จุดมุ่งหมายการทํางานเครือข่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทางการเมือง ซึ่งจากการศึกษาพบค่อนข้างมากในเกือบ
ทุกเครือข่าย

สถานการณ์การเชื่อมร้อยเครือข่ายพันธมิ ตรที่มีอยู่เดิ มในจังหวัดมุกดาหาร

สถานการณ์การเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
มุกดาหาร สามารถจําแนกได้ 3 ลักษณะ คือ สถานการณ์การเชื่อมโยงธุรกิจในกลุ่มสหกรณ์ทจ่ี ด
ทะเบียน สถานการณ์การเชื่อมโยงในกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และสถานการณ์การเชื่อมโยงธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์ทจ่ี ดทะเบียนกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชน
1.3.1 การเชื่อมโยงธุรกิ จภายในกลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียน
จากการศึกษาพบว่า การเชื่อมโยงธุรกิจภายในกลุ่มสหกรณ์ทจ่ี ดทะเบียนและกลุ่ม
เกษตรกรทีจ่ ดทะเบียน มีเพียง 3 สหกรณ์เท่านัน้ ทีม่ กี ารเชื่อมโยงด้านธุรกิจ ในเรื่องของ
การกูย้ มื และการฝากเงิน คือ
- สหกรณ์การเกษตรหนองสูง ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหารจํากัด กูย้ มื เงิน จํานวน 12
ล้านบาท
- สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบ้านวังไฮ นํ าเงินบางส่วนไปฝากไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
มุกดาหารจํากัด
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สหกรณ์อ่นื ๆเกาะเกี่ยวกันในรูปเครือข่ายการเรียนรูอ้ ย่างหลวม ๆภายใต้ ชุมนุ มสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหาร และภายใต้ชุมนุ มสหกรณ์การเกษตรมุกดาหาร มีการประชุมกันทุกเดือน
มีการจัดบุญทอดกฐินสหกรณ์ แต่ไม่มกี ารเชื่อมโยงธุรกิจต่อกัน
แผ่นภาพที่ 1-1 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์จดทะเบียนทีม่ อี ยูเ่ ดิม

เครือข่ายสหกรณ์จดทะเบียนที่มีอยู่เดิ มที่มีอยู่เดิ ม

สกก.นิคมดอนตาล

สกก.ชุมชนหนองแคน
สกก.เมืองมุกดาหาร

เรียนรู้
กลุม่ ปลูกยาง
หนองแคน

สกอ.ครูมกุ ดาหาร
ฝากเงิน

สกอ.ชุมชนวังไฮ
สกก.ดงหลวง

กู้-ยืม

ชุมนุมสหกรณ์
มุกดาหาร

สกก.คําชะอี
นํ้ามัน
สกก.หนองสูง

กลุม่ ไหมฝ้าย
หนองสูง

กู้ยมื
สกก.นิคมคําสร้อย
สกย.นิคมคําสร้อย
รวบรวมผลผลิต

สกก.หว้านใหญ่
รวบรวมผลผลิต

กลุม่ ยางพารา
กลุม่ ยางพารา

กลุม่ ยางพารา

กลุม่ ยางพารา
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1.3.2 การเชื่อมโยงธุรกิ จภายในกลุ่ม องค์กรภาคประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
จากการศึกษาและการสํารวจ พบว่า การเชื่อมโยงธุรกิจภายในกลุ่ม องค์กรภาค
ประชาชน ทีม่ กี ารเชื่อมโยงเห็นเด่นชัดจะเป็ นเพียงในระดับอําเภอ ในเครือข่ายธุรกิจไหมฝ้าย ในพื้นที่ อ.หนองสูง และเกาะเกี่ยวกันอย่างหลวม ๆ กับสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กร
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ซึง่ มีเครือข่ายการเรียนรูร้ ะดับจังหวัด 5 เครือข่าย และมีพน้ื ทีน่ ํ า
ร่องเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 7 ตําบล ใน7 อําเภอ ภายใต้การสนับสนุ นของ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) ซึง่ เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า เครือข่ายลักษณะดังกล่าวจะขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยการ
สนับสนุ นจากภายนอก หรือตามระยะเวลาของการดําเนิ นงานของโครงการที่ได้รบั การ
สนับสนุ น เครือข่ายธุ รกิจไหม-ฝ้ายในพื้นที่ อ.หนองสูง มีลกั ษณะการเป็ นเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนวัตถุดบิ เช่น เส้นด้าย เส้นไหม หม่อน และกระบวนการแปรรูป การหาตลาด
โดยผ่านศูนย์ไหม-ฝ้ายบ้านโนนนํ้ าคํา โดยมีกลุ่มมูลฐานแบบแบ่งหน้ าที่กนั ทําทัง้ หมด 7
กลุ่มซึง่ มีความสัมพันธ์กนั ในกระบวนการผลิต และขยายเครือข่ายเป็ นเครือข่ายระดับอําเภอ
แผ่นภาพที่ 1-2 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ภาคประชาชนทีม่ อี ยูเ่ ดิม
กลุม่ /สมาชิก
ต.บ้านโคก
อ.เมือง
33 กลุ่ม

กลุม่ /สมาชิก

พอช.

กลุม่ /สมาชิก

ต.ดอนตาล
อ.ดอนตาล
41 กลุ่ม

เรียนรู้

งบ/แผน

เครือข่ายสหกรณ์ภาคประชาชนที่มีอยู่เดิ ม

กลุม่

กลุม่

กลุม่ /สมาชิก
กลุม่ ปลูกยาง
หนองแคน

เรียนรู้

คณะกรรมการสภาฯ
จากตัวแทนระดับอําเภอ
จํานวน 7 คน
สภาพัฒนา
เครือข่าย
องค์กรชุมชน
จังหวัด
มุกดาหาร5 ข่าย
1,214 กลุ่ม

แผนการทํางาน 7 ตําบล
นําร่อง 7 แผน 226 กลุ่ม

กลุม่

ส่งเสริม/พัฒนา
กลุม่

เรียนรู้

ต.คําชะอี
อ.คําชะอี
24 กลุ่ม

กลุม่ ไหมฝ้าย
คําชะอี

กลุม่

กิจกรรมตามแผน
1.แผนพัฒนาผูน้ ําท้องถิน่
ระดับตําบล
2.แผนพัฒนากลุม่ /องค์กร
ชุมชน
3.แผนจัดทําแผนแม่บท
ชุมชนแบบบูรณาการ
4.แผนพัฒนาคณะกรรมการ
มาตรฐานชุมชนระดับตําบล
5.แผนพัฒนาด้านกิจกรรม
ของกลุม่ เกษตรอินทรีย์
6.แผนพัฒนาระบบสวัสดิการ
ชุมชน
7.แผนขยายผลการจัดความ
สัมพันธ์ของขบวนองค์กร
ชุมชนและหน่วยงานภาคี
พัฒนาในท้องถิน่ ฯ

ต.หนองแคน
อ.ดงหลวง
15 กลุ่ม

เรียนรู้

เรียนรู้

เรียนรู้
ต.หนองสูงใต้
อ.หนองสูง
49 กลุ่ม

เรียนรู้
เรียนรู้

ต.ดงหมู
อ.หว้านใหญ่
17 กลุ่ม

กลุม่

กลุม่

กลุม่ ยางพารา
บ้านหินลาด
กลุม่ สวนยางพารา
กกแดง

กลุม่ ไหมฝ้าย
นิคมคําสร้อย

1-สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
2-สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
3-ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร
4-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
5-พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร
6-สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดมุกดาหาร
7-พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

แลกเปลีย่ นปจั จัยการผลิต
กลุม่ ไหมฝ้าย
หนองสูง

กลุม่

ต.กกแดง
อ.นิ คมคําสร้อย
47 กลุ่ม

รวมซื้อ-รวมขาย

ภาคีพฒั นา

กู้ยมื
แลกเปลีย่ นปจั จัยการผลิต

แลกเปลีย่ นปจั จัยการผลิต

กลุม่
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1.4

การเชื่อมโยงทัง้ สองภาคส่วน

แผ่นภาพที่ 1-3 แสดงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายทีม่ อี ยูเ่ ดิมสหกรณ์ภาคประชาชนและสหกรณ์ทจ่ี ดทะเบียน
หน่ วยงานภาคี
พัฒนาจังหวัด
6 หน่ วยงาน
พช. กสน. พม.
ธกส. สกจ.
สกส.

พอช.
งบ/แผน

กลุม
่ /สมาชิก
ต.บ้านโคก
อ.เมือง
33 กลุ่ม

กลุม
่ /สมาชิก

ต.ดอนตาล
อ.ดอนตาล
41 กลุ่ม

เรียนรู้

กลุม
่

สภาพัฒนา
เครือข่ าย
องค์กรชุมชน
จังหวัด
มุกดาหาร5 ข่ าย
1,214 กลุ่ม

กลุม
่ ปลูกยาง
หนองแคน

สกอ.ครูมก
ุ ดาหาร
ฝากเงิน

กลุม
่

สมาชิก
สกอ.ชุมชนวังไฮ

กลุม
่
เรียนรู้

ต.คําชะอี
อ.คําชะอี
24 กลุ่ม

สกก.ดงหลวง

สมาชิก

กลุม
่ ไหมฝ้าย
คําชะอี

เรียนรู้
ต.หนองสูงใต้
อ.หนองสูง
49 กลุ่ม

เรียนรู้
เรียนรู้

ต.ดงหมู
อ.หว้านใหญ่
17 กลุ่ม

กลุม
่

กลุม
่

กลุม
่ ไหมฝ้าย
นิคมคําสร้อย
กลุม
่

ั ยการผลิต
แลกเปลีย่ นปจจั

สกก.หนองสูง

กู้ยม
ื

กลุม
่ ยางพารา
บ้านหินลาด
กลุม
่ สวนยางพารา
กกแดง

นํ้ามัน

รวมซื้อ-รวมขาย

กลุม
่ ไหมฝ้าย
หนองสูง

กลุม
่

ต.กกแดง
อ.นิ คมคําสร้อย
47 กลุ่ม

ชุมนุมสหกรณ์
มุกดาหาร

สกก.คําชะอี

กู้-ยืม

กลุม
่

กิจกรรมตามแผน
1.แผนพัฒนาผูน
้ ําท้องถิน
่
ระดับตําบล
2.แผนพัฒนากลุม
่ /องค์กร
ชุมชน
3.แผนจัดทําแผนแม่บท
ชุมชนแบบบูรณาการ
4.แผนพัฒนาคณะกรรมการ
มาตรฐานชุมชนระดับตําบล
5.แผนพัฒนาด้านกิจกรรม
ของกลุม
่ เกษตรอินทรีย์
6.แผนพัฒนาระบบสวัสดิการ
ชุมชน
7.แผนขยายผลการจัดความ
สัมพันธ์ของขบวนองค์กร
ชุมชนและหน่ วยงานภาคี
พัฒนาในท้องถิน
่ ฯ

สกก.เมืองมุกดาหาร

เรียนรู้

กลุม
่ /สมาชิก

ต.หนองแคน
อ.ดงหลวง
15 กลุ่ม

เรียนรู้

คณะกรรมการสภาฯ
จากตัวแทนระดับอําเภอ
จํานวน 7 คน

สกก.ชุมชนหนองแคน

สมาชิก

เรียนรู้

แผนการทํางาน 7 ตําบล
นําร่อง 7 แผน 226 กลุ่ม

สกก.นิคมดอนตาล

สมาชิก

กลุม
่ /สมาชิก

ส่งเสริม/พัฒนา
เรียนรู้

เครือข่ายที่มีอยู่เดิ ม

กลุม
่

สมาชิก

ั ยการผลิต
แลกเปลีย่ นปจจั

สกก.นิคมคําสร้อย
สกย.นิคมคําสร้อย
รวบรวมผลผลิต

ั ยการผลิต
แลกเปลีย่ นปจจั

สกก.หว้านใหญ่
รวบรวมผลผลิต

กลุม
่ ยางพารา
สมาชิก

สมาชิก

กลุม
่ ยางพารา
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กลุม
่ ยางพารา

กลุม
่ ยางพารา

1.5

สรุป

1)

รูปแบบเครือข่ายพันธมิตรในยุคอดีตถูกกําหนดด้วยรูปแบบการผลิตทางเศรษฐกิจที่
เน้นการผลิตเพือ่ การยังชีพ โดยปจั จัยแรงงานเป็ นสิง่ สําคัญในการผลิตของชุมชน
เกษตรกรรมดัง้ เดิมที่จําเป็ นต้องพึง่ พาอาศัยซึ่งกันและกันทางด้านแรงงานในการ
ผลิต รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลีย่ นผลผลิตอันเป็ นหลักประกันความ
มันคงทางอาหารผ่
่
านระบบการแลกเปลีย่ นสินค้าระหว่างชุมชน และการสร้างความ
มันคงทางสั
่
งคมของชุมชนในขณะนัน้

2)

เครือข่ายพันธมิตรไม่ได้เป็ นวาทกรรมใหม่ในการรับรูข้ องกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ใน
พืน้ ที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงการเปลีย่ นผ่านการพัฒนากลุ่ม/องค์กรตามนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยของหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ในท้องถิน่
จากยุคต่างคนต่างทํามาเป็ นต้องร่วมมือร่วมใจกันทํา เพื่อก้าวให้พน้ มิตดิ า้ นพืน้ ที่
เวลา และเนื้อหาทีก่ ว้าง และยังยื
่ นมากยิง่ ขึน้

3)

เครือข่ายพันธมิตรมีการซ้อนทับด้านผลประโยชน์ทงั ้ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมในทุกระดับ ซึ่งเป็ นปจั จัยสําคัญของการดํารงอยู่อย่างยังยื
่ น หรือไม่ของ
องค์กร ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
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บทที่ 2: บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ ที่จงั หวัดมุกดาหาร
2.1

แหล่งข้อมูล/วิ ธีการเก็บข้อมูล

จากการตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ของทีมวิจยั พืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร สามารถจําแนกแหล่งในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและกระบวนการวิธกี ารในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
2.1.1 แหล่งข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ ที่
จังหวัดมุกดาหาร ของทีมวิจยั พืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ได้ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้ คือ
1)

2)
3)
4)
5)
6)

ศูนย์อาํ นวยการต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะความยากจนจังหวัดมุกดาหาร (ศตจ.มห.)
เพือ่ รวบรวมสถิติ ผลการจดทะเบียนคนจน ผลการตรวจสอบกลันกรองคน
่
จนทีข่ น้ึ ทะเบียน และผลการแก้ไขปญั หาความยากจน
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูชวี ติ เกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน สาขา มุกดาหาร
สภาพัฒนาองค์กรและเครือข่ายชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขา มุกดาหาร
กลุ่มองค์กร สหกรณ์ภาคประชาชนจํานวน 35 กลุ่ม
สหกรณ์ทเ่ี ข้าร่วมโครงการ จํานวน 17 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรสวนยาง 8
กลุ่ม

2.1.2 กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ ที่
จังหวัดมุกดาหาร
การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ของทีมวิจยั พืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ได้ใช้กระบวนการดังต่อไปนี้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ระยะ ตามระยะเวลาการวิจยั
2.1.2.1 กระบวนการในระยะที่ 1

1)

2)

3)

4)

5)

ออกหนั ง สื อ แนะนํ าตั ว และขอเข้ า ชี้ แ จงความเป็ นมาของ
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ที่
จัง หวัด มุ ก ดาหาร และขอความอนุ เ คราะห์ข้อ มู ล สถิติก ารขึ้น
ทะเบียนคนจน การกลันกรองและผลการแก้
่
ไขปญั หาความยากจน
เบื้อ งต้น ต่ อ เลขานุ ก ารศู น ย์อํา นวยการต่ อ สู้เ พื่อ เอาชนะความ
ยากจนจังหวัดมุกดาหาร (ศตจ.มห.)
ออกหนังสือแนะนํ าตัว และประสานความร่วมมือ ด้านข้อมูล และ
ขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจสอบฐานทะเบียนคนจน ของ
สํานักงานกองทุ นฟื้ นฟู ชีวิต เกษตรกรรายย่อ ยภาคอีสาน สาขา
มุกดาหาร ทัง้ 7 อําเภอในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร และสัมภาษณ์
เชิงลึก ผู้นํา กลุ่ ม เกษตรกร ในบางพื้น ที่ เช่น อําเภอหว้า นใหญ่
อํ า เภอหนองสู ง อํ า เภอนิ ค มคํ า สร้อ ย อํ า เภอดงหลวงเป็ น ต้ น
เกี่ยวกับทัศนะและกระบวนการแก้ไขปญั หาความยากจนในระดับ
พืน้ ที่
ออกหนังสือแนะนํ าตัว ชีแ้ จงความเป็ นมาของโครงการวิจยั ฯ และ
ประชุมร่วมกับคณะทํางานสภาพัฒนาองค์กรและเครือข่ายชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร เพื่อวางกรอบแนวทางความร่วมมือ แลกเปลีย่ น
ข้อมูลและแลกเปลีย่ นแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายเชิงคุณค่า
จัดเวทีเรียนรูแ้ ละสังเคราะห์ขอ้ มูล และออกแบบสํารวจฐานสมาชิก
สหกรณ์ภาคประชาชนทีข่ น้ึ ทะเบียนคนจน จํานวน 35 กลุ่มทีเ่ ข้า
ร่วมกระบวนการเรียนรู้ เรือ่ ง อุดมการณ์สหกรณ์กบั การพัฒนา
เครือข่ายเชิงคุณค่า
ร่วมกับคณะทํางานสภาพัฒนาองค์กรและ
เครือข่ายชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
ทีม วิจ ยั พื้น ที่มุ ก ดาหารได้ร่ว มกัน สัง เคราะห์แ ละวิเ คราะห์ และ
จัดทํารายงานความก้าวหน้ า บทสังเคราะห์ข้อมูล คนจนในพื้น ที่
จังหวัดมุกดาหาร ในรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจยั ฯใน
ระยะทีห่ นึ่ง

2.1.2.2 กระบวนการในระยะที่ 2
1)

ออกหนังสือขอความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลความคืบหน้า และติดตามผล
การแก้ไขปญั หา รูปธรรมของการแก้ไขปญั หาความยากจน ต่อ
เลขานุ การศูนย์อํานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัด
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2)

3)

4)
5)

6)

มุกดาหาร (ศตจ.มห.) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการสังเคราะห์
และวิเคราะห์จากส่วนงานอื่น ๆ
สัมภาษณ์ผนู้ ําในเวทีความร่วมมือในการเชื่อมโยงเครือข่าย
ยางพารา เกี่ย วกับ การขึ้น ทะเบีย นคนจนกับ สหกรณ์ ท่ีเ ข้า ร่ว ม
เรียนรูแ้ ละพัฒนาเครือข่ายยางพารามุกดาหาร จํานวน 9 สหกรณ์
และติดตามการแก้ไขปญั หาความยากจนในระดับพืน้ ที่ 7 อําเภอที่
สหกรณ์แต่ละแห่งตัง้ อยู่
ติดตามโครงการและกระบวนการแก้ไขปญั หาความยากจนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมส่วนราชการ
ประจําจังหวัด จํานวน 2 ครัง้
ประสานขอเอกสารผลการดําเนินงานการแก้ไขปญั หาความยากจน
ในภาพรวมระดับจังหวัด กับ ศตจ. มุกดาหาร
สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนําชุมชน /สหกรณ์/สหกรณ์ภาคประชาชน ที่
ร่ว มกระบวนการเรีย นรู้แ ละร่ว มการพัฒ นาเครือ ข่า ยฯ ในเรื่อ ง
ทัศนะคติต่อการแก้ไขปญั หาความยากจน และกระบวนการแก้ไข
ปญั หาความยากจนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร
สังเคราะห์ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลทัง้ จากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการออกแบบสํารวจและสัมภาษณ์ ทัศนะคติ
กระบวนการการแก้ไขปญั หาความยากจนที่ กลุ่ม/สหกรณ์/สหกรณ์
ภาคประชาชนได้ให้ขอ้ มูลไว้ และสรุปรายงาน

2.1.3 แนวทาง / กระบวนการและการดําเนิ นการแก้ไขความยากจนของจังหวัด
มุกดาหาร
2.1.3.1 แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน
จังหวัดมุกดาหารมีแนวทางการแก้ไขปญั หาความยากจนตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จงั หวัด : การขจัดความยากจน โดยใช้ กลยุทธ์หลัก : สร้างโอกาสและ
ศักยภาพแก่คนจนให้มอี าชีพและรายได้โดยใช้ยทุ ธวิธี Direct sale
1)

หลักการและเหตุผล
(1)

นโยบายของรัฐบาลภายใต้การนําของ

พ.ต.ท.
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ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในระยะ 4 ปีทผ่ี า่ นมา ได้ปรับ
แนวคิดในการแก้ไขปญั หาของประเทศ โดยดําเนินนโยบายและ
ยุทธศาสตร์คขู่ นาน คือ ให้ความสําคัญกับการกระตุน้ เศรษฐกิจใน
ระดับรากหญ้า โดยการลดรายจ่าย เพิม่ รายได้และขยายโอกาส
ควบคูก่ บั การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการผลิตและภาคบริการ
เป็ นผลให้จาํ นวนคนยากจนลดลงจาก 8.9 ล้านคน เหลือเพียง 6
ล้านคน
(2) นโยบายของรัฐบาลซึง่ แถลงต่อรัฐสภา เมือ่ วันที่ 23
มีนาคม 2548 ยังคงมุง่ มันที
่ จ่ ะดําเนินนโยบายแก้ไขปญั หาต่าง ๆ
ให้หมดสิน้ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปญั หาความยากจนควบคูไ่ ปกับ
โดยให้ความสําคัญกับการปรับ
การพัฒนาสังคมทีม่ คี ุณภาพ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้มคี วามสมดุลมากยิง่ ขึน้
โดย
กําหนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี ของรัฐบาล
(3) จังหวัดมุกดาหารมีครัวเรือนยากจนทีม่ รี ายได้ต่าํ กว่า
เกณฑ์ จปฐ. จํานวน 17,760 ครัวเรือน ในพืน้ ที่ 7 อําเภอ 52
ตําบล 261 หมูบ่ า้ น ได้จดั ทําแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี ( พ.ศ. 2548
- 2551) และกําหนดตัวชีว้ ดั ในยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน ที่
จะแก้ไขปญั หาครัวเรือนยากจนทีม่ รี ายได้ต่าํ กว่าเกณฑ์ จปฐ. ให้
ได้ 100% ภายในปี 2551 ซึง่ เป็ นสิง่ ท้าทายทีท่ ุกส่วนราชการ
ภายใต้การบริหารการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจะต้องร่วมมือ
กันรับผิดชอบดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายรัฐบาล แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี ของจังหวัดมุกดาหาร
2)

วัตถุประสงค์
(1) เพือ่ ให้ขา้ ราชการทุกคนทุกส่วนราชการในจังหวัด
มุกดาหารทําหน้าทีช่ ว่ ยเหลือ แนะนําครัวเรือนยากจนทีม่ รี ายได้ต่าํ
กว่าเกณฑ์ จปฐ. จํานวน 17,760 ครัวเรือน ในจังหวัดมุกดาหาร
ในการประกอบอาชีพเพือ่ เพิม่ รายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาส
เพือ่ ให้มรี ายได้พน้ เกณฑ์ จปฐ. ภายในปี พ.ศ. 2551
(2) เพือ่ บูรณาการ การทํางานร่วมกันของส่วนราชการในการ
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แก้ไขปญั หาความยากจนของราษฎรในพืน้ ที่
(3) ประชาชน / ครัวเรือนยากจน ได้รบั โอกาสในการเพิม่ พูน
ความรูแ้ ละได้รบั ปจั จัยการผลิตเพือ่ เพิม่ รายได้ ขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสมตามความต้องการของตนเอง
3)

ระยะเวลาดําเนิ นการ ปี 2548 – 2551
- เป้ าหมาย

ครัวเรือนยากจนทีม่ รี ายได้ต่าํ กว่าเกณฑ์ จปฐ. จํานวน 17,760
ครัวเรือน หมดไปภายในปี 2551 โดยลดจํานวนครัวเรือนยากจน ตาม
เกณฑ์ จปฐ. ไม่น้อยลงกว่าปีละ 4,440 ครัวเรือน
- ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ทุกครัวเรือนในจังหวัดมุกดาหาร มีรายได้ไม่ต่าํ กว่าปีละ 20,000 บาท
- แนวทางการดําเนิ นโครงการ
(1)

หลักการทัวไป
่

กําหนดให้ขา้ ราชการทุกคนรับผิดชอบ ยกระดับรายได้
ครัวเรือนยากจนอย่างน้อยคนละ 5 ครัวเรือน โดยถือเป็ นครัวเรือน
ในดวงใจทีต่ อ้ งให้การดูแล แนะนํา สนับสนุน
(2)

ขัน้ ตอนการเตรียมการ
-

-

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็ นเจ้าภาพหลักใน
การจัดทําฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนทีม่ รี ายได้ต่าํ
กว่าเกณฑ์ จปฐ.
ศตจ.มห. เป็ นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการดังนี้
จัดแบ่งครัวเรือนในดวงใจให้กบั ข้าราชการ หรือ
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ส่วนราชการ
กําหนดกรอบภารกิจของข้าราชการ หรือส่วน
ราชการทีจ่ ะรับผิดชอบครัวเรือนในดวงใจ
ออกแบบ รายละเอียดข้อมูลบุคคลของครัวเรือน
ยากจน เพือ่ ให้ขา้ ราชการ / ส่วนราชการ ใช้เป็ นแบบ
บันทึกข้อมูลบุคคล ปญั หาความต้องการและผลการแก้ไข
ปญั หา
จัดประชุมรับฟงั ความคิดเห็นและชีแ้ จงแนว
ทางการดําเนินโครงการให้กาํ นัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ตลอดจนส่วนราชการที่
เกีย่ วข้อง
แต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะทํางาน ตลอดจนจัดทํา
แผนงานหรือแผนปฏิบตั กิ าร เพือ่ ใช้ในการบริหารโครงการ
สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร นําหลักการและ
รายละเอียดโครงการเสนอทีป่ ระชุมจังหวัดมุกดาหาร ใน
วันที่ 29 มิถุนายน 2548 เพือ่ ทราบและพิจารณาให้
ความเห็นประกอบการดําเนินโครงการ
(3)

ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ การ
ให้สาํ นักงานจังหวัดมุกดาหารจัดทําและพัฒนา
โปรแกรมสําเร็จรูปทีส่ ามารถใช้
เป็ นระบบฐานข้อมูลการแก้ไขปญั หาความยากจนของ
ครัวเรือนยากจนทีม่ รี ายได้ต่าํ กว่าเกณฑ์ จปฐ.
ทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับส่วนราชการ โดยให้ผบู้ ริหาร
สามารถประเมินสถานการณ์เพือ่ การตัดสินใจได้
ให้ ศตจ.มห. สรุปผลการดําเนินโครงการให้ท่ี
ประชุมจังหวัดมุกดาหารทราบเป็ น
ประจําทุกระยะ
ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการสํารวจและ
จัดหาตลาดสินค้า ผลผลิต ทีม่ ศี กั ยภาพเป็ นทีต่ อ้ งการของ
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ผูบ้ ริโภคเพือ่ ส่งเสริมและรองรับผลผลิตของครัวเรือน
ยากจนทีจ่ ะออกสูต่ ลาด โดยให้พาณิชย์จงั หวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด และเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด เป็ น
เจ้าภาพหลักในการจัดประชุมร่วมกันเพือ่ ดําเนินงานด้านนี้
(4)

ขัน้ ตอนการประเมิ นผลโครงการ
ให้สาํ นักงานสถิตจิ งั หวัดเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
หลักในการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ตลอดจน
ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระยะ 3 - 6
เดือน เพือ่ ทบทวนการปฏิบตั งิ าน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เป็ นผู้
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของการแก้ไข
ปญั หาครัวเรือนยากจนเป็ นประจําทุกปี ๆ ละ 1 ครัง้
คลังจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการประเมินผล
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของ GPP สาขาที่
เกีย่ วข้อง

(5)

แหล่งงบประมาณ
-

(6)

งบปกติของส่วนราชการ
งบบริหารงานจังหวัด CEO
งบประมาณสนับสนุ นจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
งบอื่น ๆ เช่น งบประมาณจากการสนับสนุนของ
ภาคเอกชน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ครัวเรือนยากจนทีม่ รี ายได้ต่าํ กว่าเกณฑ์ จปฐ.
หมดไป ภายในปี 2551 ประชาชนมีความกินดีอยูด่ ี รายได้
จากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสูงขึน้ สังคมมีความ
สงบสุข
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ส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหารมีการบูรณาการ
ทํางานร่วมกันอย่างเป็ นนํ้าหนึ่งใจ
2.1.3.2 การดําเนิ นการแก้ไขปัญหาความยากจนในพืน้ ที่มกุ ดาหาร
1)

การเร่งรัดขจัดปัญหาความยากจน

จังหวัดมุกดาหาร ได้ดําเนิ นการเร่งรัดขจัดปญั หาความ
ยากจนของประชาชนทัง้ ในเขตเมืองและชนบท โดยกําหนดพืน้ ที่
เป้าหมายหมูบ่ า้ นยากจน ประจําปี 2546 จํานวน 459 หมูบ่ า้ น ทีม่ ี
รายได้ต่ํากว่าครัวเรือนละ 20,000 บาท/ปี และให้เร่งรัดยกระดับ
หมูบ่ า้ นล้าหลัง (หมูบ่ า้ นเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1) จํานวน 2 หมูบ่ า้ น
คือ หมู่บา้ นห้วยเลาและหมู่บา้ นหนองหมู ตําบลพังแดง อําเภอดง
หลวง ให้มคี ุณภาพดีขน้ึ เพื่อให้การนํานโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ั หาความยากจนของประชาชนในพื้น ที่
ด้า นการเร่ ง รัด ขจัด ป ญ
จังหวัดมุกดาหาร ไปสู่การปฏิบตั ิให้บรรลุ ผลสําเร็จอย่างชัดเจน
รวดเร็ว เน้ นผล สัมฤทธิข์ องงานและเป็ นรูปธรรม จังหวัดจึงได้
กําหนดพื้นที่เป้าหมายการแก้ไขปญั หาความยากจนของจังหวัด
ประจําปี 2547 จํานวน 34 หมู่บา้ น โดยให้ส่วนราชการ อําเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกระดับ จัดทําแผนงาน/โครงการ
ลงในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทัง้ 34 หมูบ่ า้ น
2)

โครงการพักชําระหนี้ และลดภาระหนี้ ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย

โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรราย
ย่อย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้ 14,946 ราย เงิน
502.71 ล้านบาท และลดภาระหนี้ 6,593 ราย เงิน 174,.36 ล้าน
บาท ปจั จุบนั พ้นจากโครงการแล้ว (ชําระหนี้เงินกูเ้ สร็จสิน้ ) จํานวน
1,305 ราย คิดเป็ นร้อยละ 8.73 เงินออมคงเหลือ 22.52 ล้านบาท
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3)

โครงการฟื้ นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนี้

โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชําระหนี้ โดยเกษตรกร
เป้าหมายคือลูกค้า ธ.ก.ส. ทีเ่ ข้าโครงการพักชําระหนี้ จํานวน
14,946 ราย จังหวัดได้ดาํ เนินการสนับสนุน ปจั จัยการผลิต อบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั เกษตรกร เป็ นต้น
4)

โครงการหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพือ่ ส่งเสริมและสร้าง
งาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กบั ชุมชนท้องถิน่
โดยใช้
กระบวนการมีสว่ นร่วม สร้างความเข้มแข็ง ผสมผสานเข้ากับการ
ดําเนินการคัดเลือก
นําภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และทรัพยากรท้องถิน่
ผลิตสินค้า บริการของท้องถิน่ ตน เพือ่ จําหน่าย เป็ นการเพิม่ รายได้
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ผลิตภัณฑ์ทข่ี น้ึ ทะเบียนไว้
ได้แก่ ผ้าฝ้ายหางกระรอก, จักสานตะกร้าพลาสติก ผ้าฝ้ายลาย
เกล็ดเต่า, ไข่เค็ม, ข้าวเกรียบ, ผลไม้ เป็ นต้น

5)

กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง

กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง แห่งละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็ นแหล่ง
ที่พ่ึง ทางเงิน ทุ น หมุ น เวีย น สํ า หรับ สร้า งงาน สร้า งอาชีพ และ
รายได้ ให้กบั ประชาชน จํานวน 528 กองทุน 528 ล้านบาท มี
สมาชิกกองทุน 50,163 คน (ร้อยละ 81.77) เงินหุน้ /สัจจะออม
ทรัพย์ 10,261,147.21 บาท
6)

โครงการธนาคารประชาชน

โครงการธนาคารประชาชน เป็ นการกระจายโอกาสให้กบั
ประชาชนมีแหล่งเงินทุนเพิม่ ขึน้ สร้างทางเลือกให้กบั ประชาชน
โดยไม่ตอ้ งไปกูเ้ งินนอกระบบจากแหล่งอื่น ซึง่ เป็ นการบรรเทา
ปญั หาหนี้สนิ นอกระบบ
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7)

สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า 30 บาท รักษาทุก
โรค

สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรค
เป็ นการช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลให้กบั ประชาชนผู้
ยากจน และเปิ ดโอกาสเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐาน
อย่างทัวถึ
่ ง เท่าเทียมกัน โดยมีประชาชนขึน้ ทะเบียนออกบัตรทอง
280,019 คน (ร้อยละ 83.10) นอกนัน้ เป็ นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
35,964 คน (ร้อยละ 10.67) ผูป้ ระกันสังคม 18,273 คน (ร้อยละ
5.42) และบัตรสุขภาพ 500 จํานวน 2,716 คน (ร้อยละ 0.81)
2.1.3.3 สรุปรายงานผลการดําเนิ นงานตามโครงการคาราวานแก้จน
ตารางที่ 2.1-1 แสดงผลการให้ความช่วยเหลือและจํานวนผูล้ งทะเบียนเพือ่ แก้ไขปญั หาความยากจน
ลงทะเบียน
ช่วยเหลือ
ที่
ปัญหา (สย. 1-8)
(ราย)
(ราย)
หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6

ทีด่ นิ ทํากิน
คนเร่รอ่ น
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
นร. นศ. ต้องการงานทํา
การถูกหลอกลวง
หนี้สนิ ภาคประชาชน

7 คนจนไม่มที อ่ี ยูอ่ าศัย
8 ด้านอื่น ๆ
รวม

32,401
6
24
2,664
692
36,612

1,181
5
20
1,269
40
10,738

5,018
11,321
88,738

132
1,328
14,713

เอกสารสิทธิ ์

ช่วงปิดภาคเรียน
ในระบบ,นอก
ระบบ

ด้านเบีย้ ยังชีพ

ทีม่ า: ศตจ. มุกดาหาร รายงาน ณ วันที่ 16 พ.ย..2548
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ตารางที่ 2.1 - 2 แสดงผลการดําเนินงานการกลันกรองผู
่
ล้ งทะเบียนคนจน

สนท.
เมืองมุก
ทต.ดงเย็น
นิคมคําสร้อย
ทต.นิคมคํา
สร้อย
ดอนตาล
ทต.ดอนตาล
ดงหลวง
คําชะอี
ทต.คําชะอี
หว้านใหญ่
หนองสูง
ทม.เมือง
มุกดาหาร
รวม

จํานวนผูจ้ ด ผลการดําเนิ นงานการ
ทะเบียน
กลันกรอง
่
ปัจจุบนั (คน) จํานวน
ร้อยละ
17,953
17,341
96.59

ผลต่างการดําเนิ นงาน
จํานวน
- 612

ร้อยละ
-3.41

6,770

6,876

101.57

+ 106

+1.57

8,556

8,124

94.95

- 432

- 5.05

7,231
8,590

4,978
8,313

68.84
96.78

- 2,253
- 277

- 31.16
- 3.22

3,816
5,425
3,240

3,678
5,558
2,012

96.38
101.94
62.10

- 138
+ 106
-1,228

- 3.62
+ 1.94
- 37.90

61,608

56,880

92.33

- 4,728

- 7.76

ทีม่ า : ศตจ.มห ผลการดําเนินงาน ณ.วันที่ 22 พฤษภาคม 2549
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2.2

ตารางวิ เคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียน

ตารางที่ 2.2-1 แสดงตารางการวิเคราะห์ขอ้ มูลคนจดทะเบียน
รายการ
จํานวนคนจนจดทะเบียน
ประชากรในจังหวัดมุกดาหาร
316,502
ผูจ้ ดทะเบียนคนจนในจังหวัด
56,880
- แบ่งตามพืน้ ที่
17,341
1) เมืองมุก ทต.ดงเย็น
2,012
2) ทม.เมืองมุกดาหาร
6,876
3) ทต. คมคําสร้อย
8,124
4) ทต. ดอนตาล
4,978
5) อ.ดงหลวง
8,313
6) ทต. คําชะอี
3,678
7) อ.หว้านใหญ่
5,558
8) อ.หนองสูง
56,880
รวม
- แบ่งตามปญั หาความยากจน
32,401
1) สย.1 ปญั หาทีด่ นิ ทํากิน
6
2) สย.2 ปญั หาคนเร่รอ่ น
24
3) สย.3 ปญั หาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
2,664
4) สย.4 นักเรียนนักศึกษาต้องการงานทํา
692
5) สย.5 ปญั หาการถูหลอกลวง
36,612
6) สย.6 ปญั หาหนี้สนิ ภาคประชาชน
ั
5,018
7) สย.7 ปญหาคนจนไม่มที อ่ี ยูอ่ าศัย
11,321
8) สย.8 ปญั หาอื่น ๆ
88,738
รวม
สมาชิกสหกรณ์
- สหกรณ์จดทะเบียน
56,710
- สหกรณ์ภาคประชาชน226องค์กร
13,299
รวม
สมาชิกสหกรณ์ทเ่ี ข้าร่วมเครือข่ายของโครงการ
- สหกรณ์จดทะเบียน 17องค์กร
- สหกรณ์ภาคประชาชน 8 องค์กร

ค่าร้อยละ

70,009

20,231
1,242
21,473
รวม
ทีม่ า : ศตจ.มห ผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ของทีมวิจยั ณ.วันที่ 22 พฤษภาคม 2549

100
17.9714
5.4789
0.6356
2.1724
2.5668
1.5728
2.6265
1.1620
1.7560
17.7914
10.2372
0.0018
0.0075
0.8417
0.2186
11.5676
1.5854
3.5769
28.0371
17.9177
4.2018
22.1196
6.3920
0.3924
6.7844
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2.3

บทสรุป

สรุปผลการให้ความช่วยเหลือผูล้ งทะเบียนฯในรอบ 12 - 19 มิถุนายน 2549 ทีไ่ ด้รบั การ
ช่วยเหลือเสร็จสมบูรณ์มดี งั นี้ สย.6(หนี้ในระบบ) เดิม 5 ราย ใหม่ 520 ราย รวม 525 รายข้อมูล ผล
การดํ า เนิ น การช่ ว ยเหลือ โดย ธ.ก.ส.สาขาหนองสูง ได้ดํ า เนิ น การช่ ว ยเหลือ เป็ น จํ า นวน 520
รายสย.8(ปญั หาอื่นๆ) เดิม 3 ราย ใหม่ 162 ราย รวม 165 ราย ข้อมูล ผลการดําเนินการช่วยเหลือ
โดย158 ราย เป็ นปญั หาด้านทีด่ นิ , 4 รายเป็ นปญั หาด้านทีอ่ ยู่อาศัย ทัง้ 2 รายการ นําเข้าสู่
คณะกรรมการแก้ปญั หาฯ เพื่อปรับให้เป็ นการลงทะเบียนปญั หาปกติ(สย.1 และ สย.7) เนื่องจาก
ประเด็นปญั หาตรงกับปญั หาทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
หลังจากการประกาศนโยบายให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ปจดทะเบียนคนจน จากข้อมูลสถิติ และ
การสํารวจข้อมูลจากเวทีกลุ่ม และเครือข่ายในพืน้ ที่ทงั ้ 7 อําเภอของจังหวัดมุกดาหารก็พบว่า
ส่วนมากไปลงทะเบียน เพราะมี “ความคาดหวัง” ว่าจะได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้าน
ต่างๆ เช่น ปญั หาหนี้สนิ และปญั หาเงินทุนประกอบอาชีพ จึงให้ความสนใจไปลงทะเบียน
ต่อมาในช่วงประมาณ 2-3 เดือนหลังจากการลงทะเบียนคนจน ก็พบว่า ยังไม่ได้รบั การ
ดําเนินการใดๆ อย่างเป็ นรูปธรรมตามทีค่ าดหวัง เมื่อสํารวจข้อมูลในเวทีต่างๆ ผูไ้ ปลงทะเบียนคน
จนเริม่ ให้ความหวังลดลงไป
ซึง่ ในช่วงระยะเดือนกันยายน-ตุลาคม 2548 ทีผ่ ่านมา ภาครัฐได้มกี ารตรวจสอบข้อมูลผู้
ลงทะเบีย นคนจนอีก โดยมอบหมายให้ผู้ใ หญ่ บ้า น และกํ า นัน ในพื้น ที่ดํา เนิ น การอีก ครัง้ และ
กําหนดการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมดังกล่าว
จากการสํารวจและสอบถามกระบวนการแก้ไขปญั หาความยากจนในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน
พบว่า ส่วนมากจะมีกระบวนการแก้ไขปญั หาในเรื่องของหนี้สนิ ซึง่ บางแห่งทางส่วนราชการอําเภอ
ได้โอนเรื่อง การแก้ไขปญั หาหนี้สนิ ให้กบั สถานีตํารวจในท้องทีเ่ ป็ นผูด้ ําเนินการ และทําหน้าทีไ่ กล่
เกลีย่ ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยให้ตํารวจเป็ นพยานว่าลูกหนี้ยนิ ดีทจ่ี ะชําระหนี้ตามทีไ่ ด้สญ
ั ญาไว้
ซึง่ ราษฎรในพืน้ ทีต่ ่างตอบเป็ นเสียงเดียวกันว่า ไม่น่าจะเป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
และส่วนราชการอําเภอได้มกี ารแจ้งผ่าน กํานันผูใ้ หญ่บา้ น ในราษฎรทีล่ งทะเบียนคนจนไป
ถอนรายชื่อออกจากการลงทะเบียน ซึ่งทําให้ราษฎรในพื้นที่สบั สนและเริ่มไม่มีความเชื่อมันว่
่ า
ภาครัฐจะแก้ไขปญั หาความยากจนได้ การตรวจสอบผลการการดําเนินการและแนวทางแก้ไขปญั หา
ความยากจนในเชิงคุณภาพยังจะต้องมีการติดตามไปอีกระยะหนึ่ง
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บทที่ 3: กระบวนการพัฒนาเครือข่ายคุณค่าในพืน้ ที่จงั หวัดมุกดาหาร
3.1

หลักการในการพัฒนาเครือข่ายคุณค่าในพืน้ ที่จงั หวัดมุกดาหาร

จากการศึกษาและสํารวจข้อมูลพืน้ ฐานของพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามชุก
ชุมด้านแนวคิด พบว่า ต้นทุนสําคัญของการพัฒนาเครือข่ายคุณค่าเพื่อไปสู่ความเป็ นธรรม สู่ความ
ยังยื
่ น และการพึ่งตนเอง ตามเป้าหมายของอุดมการณ์ แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายเชิงคุณค่า ที่
กล่าวถึงมาแล้วนัน้ อยู่ทศ่ี กั ยภาพของชุมชน กลุ่ม ,องค์กร ,สหกรณ์ทจ่ี ะสร้าง “สมรรถนะ” ในการ
จัดการดูแลตนเอง มีภูมคิ ุ้มกันภายในรูเ้ ท่าทันภายนอกที่มากระทบเกี่ยวข้องและรู้จกั แสดง”อัตต
ลักษณ์” ของชุมชน กลุ่ม,องค์กร, สหกรณ์ของตนเอง
ดังนัน้ ศักยภาพของชุมชน กลุ่ม,องค์กร,สหกรณ์ จะเกิดมีขน้ึ ได้ หัวใจสําคัญนัน้ จึงอยูท่ ่ี “คน”
ซึ่งมีความรู้ มีความสามารถและความดีความงาม พร้อมที่จะกระทําการทัง้ ต่อภายในชุมชน กลุ่ม,
องค์กร,สหกรณ์ และแสดงออกต่อภายนอกเพื่อให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์และการแก้ปญั หาที่
เกิดขึน้ ให้ลุล่วง กระบวนการทีท่ ําให้คนถึงพร้อมด้วยความรูค้ วามสามารถ ความดีความงาม เรียก
กันว่า “กระบวนการเรียนรู”้
การคิดค้นเรือ่ งกฎเกณฑ์ของกระบวนการเรียนรูข้ องมนุษย์ อาจมีเป้าหมายหลายอย่าง แต่
ที่สําคัญคงอยู่ท่เี พื่อประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในกระบวนการศึกษาวิจยั และการ
พัฒนาเครือข่ายคุณค่า ในทีน่ ้ีจงึ เน้นแนวทางในการเสริมสร้างการเรียนรูเ้ ป็ นสําคัญ คือ การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายมีการเรียนรูร้ ่วมกัน ได้รบั
ประสบการณ์สาํ คัญกับชีวติ จริง ได้ฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ อย่างเต็มทีด่ ว้ ยตนเอง
กล่าวได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ ก็คอื กระบวนการในการยกระดับความรู้ ความสามารถ
และคุณธรรมของคนทัง้ ระดับปจั เจกบุคคล ระดับกลุ่มและชุมชน กลุ่ม,องค์กร,สหกรณ์ นันเอง
่
ทัง้ นี้
เพื่อแก้ปญั หา เพื่อสร้างสรรค์ยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่ม,องค์กร,สหกรณ์ ในการ
เผชิญหน้ากับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา ชุมชน กลุ่ม,องค์กร,สหกรณ์ ทีม่ กี ระบวนการ
เรียนรูท้ ด่ี จี ะเป็ นชุมชน กลุ่ม,องค์กร,สหกรณ์ ทีม่ ภี ูมคิ ุม้ กันภายในทีด่ ี และสามารถตัง้ รับ(พัฒนา
ศักยภาพภายในตนเอง) – ตอบโต้ (เรียนรู)้ กับการเอารัดเอาเปรียบจากภายนอกได้เป็ นอย่างดี
เป้าหมายของกระบวนการ “การเรียนรู้”
อุดมการณ์สหกรณ์ นัน้ มีนัยยะของ “ความ
เปลีย่ นแปลง” เป็ นสําคัญ ซึง่ อาจจะเป็ นความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในปจั เจกบุคคลแต่ละคนหรือ
เกิดขึน้ ในกลุ่ม – ชุมชน เป็ นการเรียนรูร้ ว่ มกัน กล่าวคือ

เป็ นความเปลีย่ นแปลงจากการไม่รสู้ กู่ ารรู้
เป็ นความเปลีย่ นแปลงจากสภาพมีปญั หาไปสูส่ ภาพทีจ่ ดั การได้
เป็ นความเปลีย่ นแปลงจากการพึง่ พาไปสูก่ ารพึง่ ตนเอง
เป็ นความเปลีย่ นแปลงจากความทุกข์ไปสูค่ วามสุข
3.2

หลักคิ ดในการปฏิ บตั ิ การวิ จยั ของทีมวิ จยั มุกดาหาร
1)

ลงจากหอคอยงาช้าง หมายความว่า อย่านัง่ อยู่กบั ตัวหนังสือหรือเอกสาร อย่าจม
อยูก่ บั ทฤษฎี ศาสตร์ทงั ้ หลายไม่ได้เกิดขึน้ เอง แต่ในความเป็ นจริงแล้วล้วนเกิดขึน้
จากการปฏิบตั ิ ซึง่ การปฏิบตั นิ นั ้ นอกจากจะเกิดศาสตร์แล้วยังเกิดศิลป์ภายในตัวนี่
คือหลักคิดประการแรกของอาจารย์ป๋วยในการเดินทางเข้าสู่วถิ แี ห่งการหล่อหลอม
ตนเอง

2)

กัดไม่ปล่อย หมายความว่า จะทําอะไรก็ตาม ต้องจริงจังต่อเนื่องแบบเดียวกับที่
คนเฒ่าคนแก่สอนลูกหลานให้ตําหูก (ทอผ้า) สอนวิธกี ารสารพัดจนลูกหลานทําเอง
ได้ แต่กย็ งั ให้ทาํ ต่อไปเรื่อย ๆ จนเกิดความชํานาญ เกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง
ในสิง่ ที่ตนเองทํา เรียกว่า เกิดการบรรลุ ซึ่งมันเป็ น ทัง้ ศาสตร์และศิลป์ นี่คอื
“กัดไม่ปล่อย”

3)

ทําการสิง่ ใดต้องมีอุดมคติในใจ หมายความว่า คนเรานัน้ จะทําอะไรก็ตามแต่ ต้อง
มีความดีงามอยูใ่ นใจ รูว้ า่ เป้าหมายทีแ่ ท้จริงคืออะไรก็เลยมีขอ้ เขียนบทสัน้ ๆ ในชื่อ
“จากครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน” ซึง่ มีความหมายว่า สังคมต้องดูแลมนุ ษย์ไม่ใช่
ทําร้ายมนุ ษย์ ทุกคนต้องได้รบั โอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษา มีการประกอบ
อาชีพทีเ่ รียกว่า “สัมมาชีพ” ซึง่ ก็คอื อาชีพทีม่ คี วามเป็ นธรรมไม่เบียดเบียนคนอื่น
โดยเนื้อแท้ของสัมมาชีพก็คือการยกเลิกการกดขี่ ขูดรีด ในสังคมมนุ ษย์นัน่ เอง
ดังนัน้ สิง่ เหล่านี้โดยรวมแล้วเรียกว่า “การเคลื่อนไหวเพือ่ ความเป็ นธรรมทางสังคม”
(บํารุง บุญปญั ญา, 2548)

ในกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของคณะผู้วจิ ยั จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ ความเป็ นได้ในการดําเนินงานวิจยั ภายใต้ขอ้ จํากัด 4
ประการ ด้วยกัน ก็คอื (1) ระยะเวลา (2) พืน้ ที่ (3) ขอบเขตเนื้อหาความรับผิดชอบ และ (4)
กลไก ในการสานงานให้เกิดความยังยื
่ นต่อไป
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ด้วยเหตุดงั กล่าว จึงได้ข้อสรุปด้านกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการทํางานวิจยั นี้ว่า
จําเป็ นจะต้องอาศัยองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ ก็คอื (1) ทีมงานวิจยั ทีเ่ ป็ นตัวแทนจากกลุ่ม/องค์กร
ในท้องถิน่ (2) การพัฒนาแนวคิดทฤษฎีทมี งานวิจยั (3) การพัฒนายกระดับองค์ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย (4) การจัดกระบวนการสะท้อนกลับข้อมูล ข้อเท็จจริง และองค์ความรูภ้ ายใน
กลุ่ม/องค์กร และ (5) การเสริมคุณค่า และ อัตตลักษณ์ของกลุ่ม/องค์กรให้เป็ นทีย่ อมรับ
ภายในกลุ่ม/องค์กร
ภายใต้กรอบแนวคิดในการทํางานดังกล่าวข้างต้นทีน่ อกเหนือจากกรอบแนวคิดหลักของชุด
โครงการวิจยั 36 จังหวัดทีถ่ กู กําหนดให้เป็ นมาตรฐานในการดําเนินงาน คือ
-

การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัด
การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ ํากลุ่ม/องค์กรเรือ่ งการจัดทํากรอบทิศ
ทางการดําเนินงานขององค์กรและการเชือ่ มโยงเครือข่าย
การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชน
การสนับสนุ นการสร้างพันธมิตร/การเชื่อมโยงเครือข่าย

ซึง่ คณะผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินงานพอทีจ่ ะสรุปได้ในตารางในหัวข้อต่อไป
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ตารางที่ 3.2-1 แสดงกระบวนการทํางานในพืน้ ทีม่ กุ ดาหาร
ลํา กิ จกรรมการประชุม/ระบุกระบวนการวิ ธีการ
ดับที่

1

ระยะเวลา
สถานที่
18 ส.ค 48 ณ
สํานักงาน
มุกดาหาร

2

ประชุมทีมวิจยั
กระบวนการ /วิธกี าร
เปิดให้ทุกคนในทีมวิจยั ได้แสดงความคิดเห็น
อย่างกว้างขวาง เพือ่ รับฟงั ความคิดเห็น
เข้าร่วมประชุมสรุปและสังเคราะห์บทเรียนจาก
ชุดโครงการ 9 จังหวัด
กระบวนการ/วิธกี าร
-ส่งทีมนักวิจยั และชาวบ้านในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมเวที
จํานวน 6 คน

3

ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง

4

11 ก.ย 48 ณ
ประชุมทีมวิจยั กําหนดกรอบและทิศทางการ
สํานักงาน
ทํางานร่วมกันภายในทีม
มุกดาหาร
กระบวนการ /วิธกี าร
้
1.วิเคราะห์โจทย์วจิ ยั เปาหมายของงานวิจยั และ
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร

25-27 ส.ค 48 ณ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

สค-กย-49

กลุ่มเป้ าหมาย
ทีมวิ จยั /
/จํานวนผู้ข้า
จุดมุ่งหมาย/ผลงานที่เกิ ดขึน้
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ร่วม
ทีมวิจยั มุกดาหาร 5 6 คน
1.เพือ่ ชีแ้ จงและสร้างความเข้าใจ กรอบและแนวทางการ
คน และหัวหน้า
ทํางานร่วมกันภายใต้โครงการวิจยั ของทีม
โครงการวิจยั จังหวัด
ผลทีเ่ กิดขึน้ ทีมวิจยั เข้าใจและรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับ
อํานาจเจริญ
โครงการวิจยั
ทีมวิจยั 9 จังหวัด
คณะอาจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นชุด
โครงการวิจยั และทีม
นักวิจยั จาก 36
จังหวัด
ทีมวิจยั

ทีมวิจยั จังหวัด
มุกดาหาร 5 คน

ทีมนักวิจยั
จังหวัด
มุกดาหารเข้า
ร่วมจํานวน 6
คน

1.ทีมวิจยั เข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะการทํางานวิจยั
เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการทํางานวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ าร ผลทีเ่ กิดขึน้ ทําให้ทมี วิจยั มีความเข้าใจและเกิด
ทักษะการทํางานในระดับพืน้ ที่ นําไปประยุกต์ใช้ในระดับ
พืน้ ที่

ทีมวิจยั 6คน

1.เพือ่ ศึกษาเอกสารมือสองจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เอกสารเค้าโครงการวิจยั แนวคิดอุดมการณ์สหกรณ์ กรอบ
และกระบวนการวิจยั ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับบริบทของพืน้ ที่
เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั กิ ารวิจยั ให้ได้ผลดียงิ่ ขึน้
1.เพือ่ วิเคราะห์โจทย์วจิ ยั ให้ทมี วิจยั ได้เข้าใจร่วมกัน ว่าโจทย์
วิจยั เป้าหมายทีแ่ ท้จริงคืออะไร อะไรเป็ นภารกิจทีต่ อ้ งทํา
ร่วมกันในระยะเวลาของการทํางานงวดที่ 1
2.เพือ่ วิเคราะห์เงือ่ นไขข้อจํากัดของทีมวิจยั ในการทํางาน
โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ

5 คน
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2.วิเคราะห์ปจั จัยเงือ่ นไข ในการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
3.กําหนดแผนการทํางานร่วมกัน

5

สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนําองค์กรชุมชน พืน้ ที่ อ.
ดอนตาล

15-กย-48บ้าน
โพนสว่าง อ.ดอน
ตาล

นักวิจยั

6

เวทีสร้างความเข้าใจและชีแ้ จ้งโครงการในพืน้ ที่
อําเภอดอนตาล
กระบวนการ/วิธกี าร

19 ก.ย 48
ณ ห้องประชุม
อุทยานเฉลิมพระ

ทีมนักวิจยั และ
ประธานสหกรณ์
การเกษตรอําเภอ

ผลทีเ่ กิดขึน้
1. ทีมวิจยั เข้าใจกระบวนการ โจทย์และเป้าหมายการวิจยั ที่
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2.ทีมวิจยั มีความเห็นร่วมกันในการทีจ่ ะเชิญตัวแทนจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาเป็ นทีมวิจยั เช่น เจ้าหน้าที่
สหกรณ์จงั หวัด เจ้าหน้าทีก่ องทุนฟื้นฟู ตัวแทนองค์กร
ชุมชนทีม่ คี วามเคลื่อนไหวในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร
โดยเฉพาะผูน้ ําในสภาเครือข่ายองค์กรชุมชนในจังหวัด
มุกดาหาร และตัวแทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและยินดีเข้า
มาร่วมในทีมวิจยั
3.เกิดแผนการทํางานร่วมกันของทีมวิจยั เช่น เกิดการแบ่ง
หน้าทีใ่ นการประสานข้อมูล และการเข้าพบ พูดคุยกับ
ตัวแทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
นายประสิทธิ ์ 1. ศึกษาสถานการณ์ บริบท ความเคลื่อนไหวของกลุม่ องค์
โนรี
กร สหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ ที่ อ.ดอนตาลและในพืน้ ที่ จ.
มุกดาหาร
2. ทัศนะคติและความเห็นต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ และ
แลกเปลีย่ นในประเด็นคุณค่าและความหมายของอุดมการณ์
สหกรณ์
3.สร้างความคุน้ เคย และความไว้วางใจในการประสานเพือ่
สร้างกระบวนการเรียนรูอ้ ุดมการณ์สหกรณ์ในโอกาสต่อไป
1.ตัวแทนกลุม่
1.เพือ่ ชีแ้ จงโครงการและสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการ
กิจกรรมและ
ทํางานของโครงการวิจยั
สหกรณ์ในพืน้ ที่ 2.ระดมแนวทางความร่วมมือการทํางานร่วมกับแกนนําใน
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1.ทีมวิจยั วิเคราะห์คดั เลือกพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามพร้อม
และกําหนดพืน้ ทีใ่ นการจัดเวที
2.ในเวที หัวหน้าโครงการวิจยั ชีแ้ จงโครงการ
และวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลประโยชน์ท่ี
กลุม่ องค์กรจะได้รบั ประโยชน์จากงานวิจยั
3.ทีมวิจยั ช่วยชีแ้ จงเพิม่ เติมในเวที
4.ระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการทํางาน
ภายใต้โครงการวิจยั ว่าทิศทางและความ
ร่วมมือจะเป็ นอย่างไร ใครบ้างทีจ่ ะเข้าร่วม
โครงการวิจยั

เกียตริ ์สมเด็จย่า
ฐานวรพัฒน์
อ.ดอนตาล

ดอนตาล

อําเภอดอนตาล การทํางานวิจยั
รวม 12 กลุม่
ผลทีเ่ กิดขึน้
จํานวน 30 คน 1.กลุม่ กิจกรรม องค์กรชุมชนและสหกรณ์ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอ
ดอนตาลเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแนวทางการ
ทํางานของโครงการวิจยั
2. ตัวแทนกลุม่ กิจกรรม องค์กร สหกรณ์รบั รูข้ อ้ มูลและนํา
ประเด็นในการปรึกษาหารือกลับไปปรึกษากับคณะกรรมการ
กลุม่ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจยั
3.เกิดการแลกเปลีย่ นสถานการณ์การทํางานในระดับกลุม่
ซึง่ ทําให้รบั รูส้ ถานการณ์การดําเนินงานซึง่ กันและกัน

7

สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนําองค์กรชุมชน พืน้ ที่ อ.
ดงหลวง

21-ตค-48บ้าน
เปาะ ต,หนอง
แคน

นักวิจยั

นายประสพ
จันทร์เกษ

8

สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนําองค์กรชุมชน อ.คําชะอี

23-ตค-48
บ้านคําชะอี ต.คํา
ชะอี

นักวิจยั

9

สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนําองค์กรชุมชน อ.หนอง
สูง

24-ตค-48
บ้านโคกกลาง ต.
หนองสูงใต้

นักวิจยั

1. ศึกษาสถานการณ์ บริบท ความเคลื่อนไหวของกลุม่
องค์กรสหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ ที่ อ.ดอนตาลและในพืน้ ที่
จ.มุกดาหาร
2. ทัศนะคติและความเห็นต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ และ
แลกเปลีย่ นในประเด็นคุณค่าและความหมายของอุดมการณ์
นายอุดมทรัพย์ 1. ศึกษาสถานการณ์ บริบท ความเคลื่อนไหวของกลุม่
โฆสะษุ
องค์กรสหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ ที่ อ.ดอนตาลและในพืน้ ที่
จ.มุกดาหาร
2. ทัศนะคติและความเห็นต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ และ
แลกเปลีย่ นในประเด็นคุณค่าและความหมายของอุดมการณ์
นายประกิจ รูป 1. ศึกษาสถานการณ์ บริบท ความเคลื่อนไหวของกลุม่
เหลีย่ ม
องค์กรสหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ ที่ อ.ดอนตาลและในพืน้ ที่
จ.มุกดาหาร
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อ.หนองสูง
10

11

12

เวทีสร้างความเข้าใจกับผูน้ ํากลุม่ องค์กรชุมชน
ในจังหวัดมุกดาหาร
กระบวนการ/วิธกี าร
1.นักวิจยั ประสานผูน้ ํากลุม่ องค์กรทางโทรศัพท์
และลงพืน้ ทีไ่ ปพูดคุยกับแกนนําหลัก ๆ 2 คนที่
คิดว่าเป็ นผูน้ ําทีส่ ามารถประสานกับผูน้ ําคนอื่น
ได้
2.ให้ผนู้ ําชาวบ้านทีเ่ ป็ นตัวหลักประสานงานกับ
คนอื่น ๆ เพือ่ พูดคุยและทําความเข้าใจต่อ
โครงการวิจยั
3.จัดการประชุมเพือ่ พูดคุยความเป็ นมาและปรับ
ความคาดหวังต่อโครงการวิจยั
สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนําองค์กรชุมชน อ. เมือง
มุกดาหาร

เวทีสร้างความเข้าใจและกรอบการทํางาน
ร่วมกับภาคีความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
กระบวนการ/วิธกี าร

2. ทัศนะคติและความเห็นต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ และ
แลกเปลีย่ นในประเด็นคุณค่าและความหมายของอุดมการณ์
จํานวน 20 คน 1.เพือ่ ชีแ้ จงโครงการวิจยั ถึงความเป็ นมา วัตถุประสงค์
ผลประโยชน์ทช่ี ุมชนจะได้รบั จากโครงการวิจยั
2.ระดมแนวทางและความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน
ผลทีเ่ กิดขึน้
1.ผูน้ ําทีเ่ ป็ นบุคลหลัก ๆ ในการทํางานเข้าใจโครงการวิจยั ถึง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์และกระบวนการวิจยั
2.กลุม่ ผูน้ ํายินดีเข้าร่วมโครงการวิจยั และพร้อมทีจ่ ะเป็ นทีม
วิจยั ในการประสานงานในระดับพืน้ ที่ พร้อมกับเสนอแนว
ทางการทํางานร่วมกัน โดยนําแผนงานของกลุ่มองค์กรทีม่ ี
อยูเ่ ดิมมาจัดทําเป็ นงานร่วม และเสนอให้ทมี วิจยั ลงพืน้ ที่
สนับสนุนงานในระดับกลุม่ กิจกรรม

15 ตุลาคม 2548
ณ วัดบ้านหว้าน
ใหญ่ ต.หว้าน
ใหญ่ อ.หว้าน
ใหญ่ จ.มุกดาหาร

ทีมวิจยั อาจารย์ใน
พืน้ ที่ ผูใ้ หญ่บา้ น
สมาชิก อบต. นายก
อบต.ฯ บ้านหว้าน
ใหญ่
และผูน้ ํา
ชาวบ้านทีเ่ ป็ นกลุม่
หลัก ๆ ทํางานกับ
ชุมชน ใน 4 อําเภอ
คือ อ.หว้านใหญ่ อ.
ดงหลวง อ.คําชะอี
อ.หนองสูง

18-ตค-48
ศูนย์ประสานงาน
งาน สนง.สภา
พัฒนาองค์กร
เครือข่ายชุมชน
มุกดาหาร
21 ต.ค 48 ณ
ห้องประชุม
การศึกษานอก
โรงเรียน จังหวัด

นักวิจยั

นายสุรพร ชัย 1. ศึกษาสถานการณ์ บริบท ความเคลื่อนไหวของกลุม่
ชาญ
องค์กรสหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ ที่ อ.ดอนตาลและในพืน้ ที่
จ.มุกดาหาร
2. ทัศนะคติและความเห็นต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ และ
แลกเปลีย่ นในประเด็นคุณค่าและความหมายของอุดมการณ์

1. ทีมวิจยั 2 คน
2. ตัวแทนสภา
พัฒนาเครือข่ายฯ 7
คน

จํานวน 13 คน
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1. เพือ่ สรุปภาพรวมการดําเนินกิจกรรมทีผ่ า่ นมาขององค์กร
ภาคีต่าง ๆ
2.เพือ่ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในกรอบการทํางานระหว่าง
ทีมวิจยั และองค์กรในพืน้ ที่

1.ประสานกลุม่ ผูน้ ําหลัก ๆ และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องในจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม
เพือ่ ปรึกษาหารือแนวทางการทํางานร่วมกัน
โดยให้ตวั แทนผูน้ ําเป็ นคนประสานกับเครือข่าย
2.ทีมวิจยั ประสานหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

มุกดาหาร

ผลทีท่ เ่ี กิดขึน้
1.หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบและเข้าใจในทิศทางการ
ดําเนินงานของทีมวิจยั และข้อเสนอให้สานต่อจากกิจกรรมที่
องค์กรภาคีเคยดําเนินมาแล้ว
2.ได้ขอ้ สรุปของการดําเนินกิจกรรมทีผ่ า่ นมาว่า มีองค์กรรัฐ
หลายองค์กรทีใ่ ห้การสนับสนุนกิจกรรมการรวมกลุม่ ของ
ชุมชน แต่ไม่สามารถประสานแผนกันได้ ต่างคนต่างทํา

3. เจ้าหน้าที่
สหกรณ์จงั หวัด 2
คน
4. ผอ. กศน.
มุกดาหาร
5. ตัวแทน พช.
มุกดาหาร1คน

13

สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนําองค์กรชุมชน อ,หว้าน 24-ตค-48
ใหญ่
บ้านนิคมทหาร
ผ่านศึก ต.ดงหมู

นักวิจยั

นายนิรนั ดร์
อาจวิชยั

14

ประชุมร่วมกับสหกรณ์จงั หวัด
กระบวนการ/วิธกี าร
เน้นการปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็น
และร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กลุม่ องค์กรใน
จังหวัดมุกดาหาร เบือ้ งต้น

26 ต.ค 48 ณ หัวหน้ากองส่งเสริม จํานวน7 คน
สหกรณ์,นักวิชาการ
ห้องประชุม
สํานักงานสหกรณ์ สหกรณ์และทีมวิจยั
จังหวัดมุกดาหาร

15

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพิม่ ทักษะการทํางาน
และจัดกระบวนการประชุมและระดมข้อมูลจาก
องค์กรเครือข่าย

27 ต.ค 48 ณ ทีมวิจยั 3 คน
สํานักงานสภา
ตัวแทนสภาฯ8คน
พัฒนาเครือข่ายฯ สหกรณ์ 2 คน

จํานวน 15 คน
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1. ศึกษาสถานการณ์ บริบท ความเคลื่อนไหวของกลุม่ องค์
กรสหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ ที่ อ.ดอนตาลและในพืน้ ที่ จ.
มุกดาหาร
2. ทัศนะคติและความเห็นต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ และ
แลกเปลีย่ นในประเด็นคุณค่าและความหมายของอุดมการณ์
1.เพือ่ สรุป ติดตามและวางแผนการทํางานร่วมกันของทีม
วิจยั
2.เพือ่ ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กลุม่ องค์กร
ผลที่เกิ ดขึน้
1.เกิดการประสานแผนงานกับสหกรณ์ ทีมวิจยั ได้เข้าร่วม
ประชุมกับชุมชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดทุกเดือน
2.ทีมวิจยั รับรูส้ ถานการณ์ของสหกรณ์จดทะเบียน ทีไ่ ม่ม ี
ความสัมพันธ์การเชื่อมโยงทางธุรกิจ
1.เพือ่ เสริมทักษะในการจัดกระบวนการกลุม่
2.เพือ่ แบ่งบทบาทหน้าทีก่ ารทํางานในการจัดกระบวนการ
ผลที่เกิ ด 1.เกิดการเรียนรูแ้ ละเกิดทีมกระบวนการร่วมกัน

มุกดาหาร

สนง.กองทุนฟื้นฟูฯ
2 คน

16

สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนําองค์กรชุมชน อ.นิคมคํา 29-ตค-48บ้าน
ทีมวิจยั
สร้อย
เกษตรสมบูรณ์ ต.
นิคมคําสร้อย

17

เวทีระดมแนวทางความร่วมมือในการทํางาน
ร่วมกับภาคีความร่วมมือกับเครือข่ายในจังหวัด
มุกดาหาร

18

4-พย-48
ทีมวิจยั พืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหารได้มกี ารออก
หนังสือแนะนําตัว และขอเข้าชีแ้ จงความเป็ นมา ศาลากลางจังหวัด
ของโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
การพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร และ
ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูล สถิตกิ ารขึน้ ทะเบียน
คนจน การกลันกรองและผลการแก้
่
ไขปญั หา
ความยากจนเบือ้ งต้น
ต่อเลขานุการศูนย์
อํานวยการต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะความยากจนจังหวัด
มุกดาหาร (ศตจ.มห.)

31 ต.ค 48 ณ
ห้องประชุมศูนย์
การศึกษานอก
โรงเรียน

-ตัวแทน สนง.กอง
ทุนฟื้นฟู
-ตัวแทนสภาพัฒนา
เครือข่ายฯ
-ทีมวิจยั
ตัวแทนสหกรณ์
จังหวัด
นักวิจยั

ผูใ้ หญ่ธวัช

จํานวน 18 คน

ของภาคีในพืน้ ที่
2.เกิดการแบ่งบทบาทหน้าทีแ่ ละการเตรียมงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ศึกษาสถานการณ์ บริบท ความเคลื่อนไหวของกลุม่ องค์
กร สหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ ที่ อ.ดอนตาลและในพืน้ ที่ จ.
มุกดาหาร
2. ทัศนะคติและความเห็นต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ และ
แลกเปลีย่ นในประเด็นคุณค่าและความหมายของอุดมการณ์
1.เพือ่ หารือและวางกรอบการประสานงานระหว่างภาคีความ
ร่วมมือ
2.เพือ่ หาแนวทางในการประสานกิจกรรม คน งบประมาณ
ผลที่เกิ ดขึน้ เกิดการประสานแผนงานระหว่างทีมวิจยั กับ
สภาพัฒนาเครือข่ายฯ กองทุนฟื้นฟูฯ ในระดับพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
7 ตําบล
ชีแ้ จงความเป็ นมาของโครงการและประสานขอข้อมูลการขึน้
ทะเบียนคนจนส่วน ศตจ.มห.
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19

20

ทีมวิจยั พืน้ ทีม่ กุ ดาหารได้ออกหนังสือแนะนําตัว
และประสานความร่วมมือ ด้านข้อมูล และขอเข้า
ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจสอบฐานทะเบียน
คนจน ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูชวี ติ เกษตรกร
รายย่อยภาคอีสาน สาขา มุกดาหาร ทัง้ 7
อําเภอในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร และสัมภาษณ์
เชิงลึก ผูน้ ํากลุ่มเกษตรกร ในบางพืน้ ที่ เช่น
อําเภอหว้านใหญ่ อําเภอหนองสูง อําเภอนิคม
คําสร้อย อําเภอดงหลวงเป็ นต้น เกีย่ วกับทัศนะ
และกระบวนการแก้ไขปญั หาความยากจนใน
ระดับพืน้ ที่
เวทีชแ้ี จงโครงการและจัดทํากรอบแนวทางความ
ร่วมมือกับสหกรณ์ทจ่ี ดทะเบียน

6-8 พ.ย.48
นักวิจยั
ศาลากลางจังหวัด

10 พ.ย 48 ณ ตัวแทนสกรณ์ทจ่ี ด
ห้องประชุม ธาร ทะเบียน 9 สหกรณ์
จินดารีสอร์ท
และทีมวิจยั
ตัวแทนสหกรณ์
จังหวัด
วิทยากรแลกเปลีย่ น
จากชมรมเครดิตยู
เนี่ยนจังหวัดสุรนิ ทร์

ชีแ้ จงความเป็ นมาของโครงการและประสานขอข้อมูลการขึน้
ทะเบียนคนจน สนง.กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร สาขา มุกดาหาร
2.สัมภาษณ์กระบวนการการแก้ไขและการได้รบั การแก้ไข
ปญั หาความยากจน

จํานวน
ผูเ้ ข้าร่วม 22
คน
ประกอบด้วย 1.
สหกรณ์ตาํ รวจ
2.สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู
มุกดาหารจํากัด
3.สหกรณ์
โรงพยาบาล
มุกดาหารจํากัด
4.สหกรณ์หนอง
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1.เพือ่ ชีแ้ จงกระบวนการทํางานวิจยั และทิศทาง เป้าหมาย
ของการวิจยั
2.แลกเปลีย่ นเรื่องแนวคิดและหลักการสหกรณ์
3.เพือ่ ระดมกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ทจ่ี ด
ทะเบียน
ผลทีเ่ กิด
1.กลุม่ เป้าหมายและผูเ้ ข้าร่วมได้รบั ทราบกระบวนการวิจยั
2.กลุม่ เป้าหมายเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเรือ่ งหลักการ
และแนวคิดคุณค่าสหกรณ์
3.กลุม่ เป้าหมายได้ระดมทิศทางและกรอบความร่วมมือและ
ค้นพบปญั หาและอุปสรรคของแนวทางความร่วมมือ เช่น
ปญั หาข้อบังคับ เกิดข้อเสนอให้สหกรณ์จงั หวัดเป็ นเจ้าภาพ

21

ทีมวิจยั พืน้ ทีม่ กุ ดาหารได้ออกหนังสือแนะนําตัว 11-พย-48
ชีแ้ จงความเป็ นมาของโครงการวิจยั ฯ
และ
ประชุมร่วมกับคณะทํางานสภาพัฒนาองค์กร
และเครือข่ายชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เพือ่ วาง
กรอบแนวทางความร่วมมือ แลกเปลีย่ นข้อมูล
และแลกเปลีย่ นแนวทางในการพัฒนาเครือข่าย
เชิงคุณค่า

22

ประชุมทีมวิจยั ร่วมกับภาคีความร่วมมือ

12 พ.ย 48 ณ
ห้องประชุม สนง.
สหกรณ์จงั หวัด
มุกดาหาร

สูงจํากัด
5.สหกรณ์ทา่
วังไฮ.
6.ชุมนุม
สหกรณ์จงั หวัด
มุกดาหาร
7.สหกรณ์
การเกษตรดง
หลวง
8.สหกรณ์
การเกษตรห้วย
บางทราย
ผูเ้ ข้าร่วม11 คน
-นักวิจยั
-คณะกรรมการ
สภาพัฒนา
เครือข่าย

จํานวน 14 คน
ทีมวิจยั
สหกรณ์จงั หวัด
สนง.กองทุนฯ
สภาพัฒนาเครือข่าย
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ในการแสวงความร่วมมือเพือ่ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ต่อ
ยอดจากเครือข่ายการเรียนรูท้ ม่ี อี ยูเ่ ดิม

1.วางกรอบความร่วมมือในกระบวนการเรียนรูด้ า้ น
อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
2.ประสานแผนงานการเรียนรูข้ องผูน้ ํากลุม่ /องค์กร

เพือ่ สรุปผลการดําเนินงานและวางแผนการทํางานร่วมกัน
ผลทีเ่ กิด
1.เกิดการสร้างทีมวิจยั ร่วมในระดับพืน้ ทีจ่ าํ นวน 14 คน
2.เกิดการวางแผนและการประสานงานระหว่าง 3 องค์กร

23

สัมภาษณ์เชิงลึก

24

ประชุมภาคีความร่วมมือร่วมกับกลุม่ องค์กร
เพือ่ ระดมแนวความคิดต่อการทํางานของ
โครงการและวางแผนการทํางานร่วมกัน

25

ประชุมร่วมกับสภาเครือข่ายองค์กรประชาชน
จังหวัดมุกดาหาร
กระบวนการ/วิธกี าร
1.ผูน้ ํา(ทีมวิจยั )สภาเครือข่ายประสานกลุม่
ผูเ้ ข้าร่วม
2.ทีมวิจยั เข้าร่วมประชุม ระดมแนวทางการ
ทํางาน โดยนําแผนการดําเนินงานโครงการวิจยั
และแผนการดําเนินงานของสภาเครือข่ายมา
จัดทําเป็ นแผนงานร่วม
สัมภาษณ์เชิงลึกแกนนําองค์กรชุมชน

26

27

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เตรียมกระบวนการ
ประชุมเชื่อมร้อย

ฯ
ทีมวิจยั

13-พย-48
สนง.กองทุนฟื้นฟู
สาขา มุกดาหาร
15 พ.ย 48 ณ แกนนําสภาพัฒนา
สนง.สภาพัฒนา เครือข่ายฯ และทีม
เครือข่ายฯ
วิจยั

นายสานิตย์
เชิดโคกศรี
ผจก.
จํานวน 13 คน

18 พ.ย 48 ณ แกนนําสภาพัฒนา จํานวน 13 คน
สนง.สภาพัฒนา เครือข่ายฯ และทีม
เครือข่ายฯ
วิจยั

21-พย-48
นักวิจยั
นายม่าย ชาลือ
บ้านคําอาฮวน อ.
เมือง
28 พ.ย 48 ณ ทีมวิจยั
ผูน้ ําสภา ทีมวิจยั ผูน้ ํา
บ้าน ประธานสภา เครือข่ายองค์กร
สภาเครือข่าย
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ร่วมกับทีมวิจยั อย่างเป็ นระบบ
1.แนวทางและกระบวนการการแก้ไขปญั หาคนจน
2.ประสานข้อมูลการจดทะเบียนคนจนในส่วนของกองทุนฯ
3.ทัศนะ
1. เพือ่ วิเคราะห์สถานภาพกลุม่ องค์กรทีไ่ ม่จดทะเบียนและ
ระดมแผนงานในอนาคต
ผลทีเ่ กิดขึน้
1.เกิดข้อมูลสถานภาพองค์กรภาคประชาชนและการ
ตรวจสอบข้อมูล
2.เกิดแผนในการพัฒนาศักยภาพผูน้ ําในระดับตําบลนําร่อง
1.เพือ่ ร่างหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพผูน้ ํา โดยอาศัย
หลักการและแนวคิดสหกรณ์
ผลทีเ่ กิดขึน้
2.เกิดหลักสูตรและแผนงานการอบรมผูน้ ํา

1.แนวทางการหนุนเสริมจากภาคีความร่วมมือ (พอช)
2.การบริหารและการจัดการสภาเครือข่ายพัฒนาองค์กร
ชุมชน
1.เพือ่ เชื่อมร้อยเครือข่ายความร่วมมือในการทํางานในระดับ
พืน้ ที่

28

เครือข่ายในวันที่ 29 พ.ย 48
เครือข่ายองค์กร
กระบวนการ/วิธกี าร
ประชาชนจังหวัด
มุกดาหาร
1.ทีมวิจยั ประสานกลุม่ ผูน้ ําทัง้ ทาง
โทรศัพท์และการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ พูดคุยกับผูน้ ําหลัก
ๆ
2.ประชุมเพือ่ วางกระบวนการ โดยปรับความ
คาดหวังและ กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ของการจัดเวทีเชื่อมร้อยเครือข่ายในวันที่ 29
พ.ย 48
3.ระดมกระบวนการการจัดเวทีเชื่อมร้อย
เครือข่ายว่าจะใช้กระบวนการอย่างไร จึงจะให้
บรรลุเป้าหมาย และเป็ นตามวัตถุประสงค์
4.กําหนดกรอบประเด็น คําถามทีจ่ ะร่วม
แลกเปลีย่ นในกลุม่ ย่อย เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่
ตรงกัน
4.ตามกระบวนการทีจ่ ดั เตรียมร่วมกัน ในทีม
วิจยั และกลุม่ ผูน้ ําแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เช่น
วิทยากรตลอดทัง้ วัน วิทยากรประจํากลุม่ ย่อย
ผูร้ บั ผิดชอบจับประเด็นในเวทีและนําสนอกลุม่
ใหญ่
5.นําประเด็นจากเวทีรว่ มแลกเปลีย่ นในเวทีใหญ่
เพือ่ จัดทําข้อเสนอแนวทางการทํางานเพื่อเชื่อม
ร้อยเครือข่ายเชิงคุณค่าในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร
เวทีเชื่อมร้อยเครือข่ายเชิงคุณค่า

ประชาชนจังหวัด
มุกดาหาร
นักวิชาการสหกรณ์
จังหวัดมุกดา
หัวหน้ากองส่งเสริม
สหกรณ์จงั หวัด
มุกดาหารและ
ประธานสหกรณ์
เครดิตยูเนียนตําบล
โคกกระชายจังหวัด
สุรนิ ทร์

องค์กร
ประชาชน
จังหวัด
มุกดาหาร
นักวิชาการ
สหกรณ์จงั หวัด
มุกดาและ
หัวหน้ากอง
ส่งเสริมสหกรณ์
จังหวัด
มุกดาหาร รวม
จํานวน 17 คน

2.เพือ่ กําหนดกรอบและทิศทางการทํางานร่วมกันกับกลุม่
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
3.เพือ่ ระดมกระบวนการทํางานร่วมกันของทีมวิจยั
4.เพือ่ สร้างความเป็ นเอกภาพของทีมวิจยั

ประธานกลุม่ องค์กร

จํานวน

1.เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมต่อแนวทางการเชื่อมร้อย
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ผลทีเ่ กิดขึน้
1.ทีมวิจยั เข้าใจและมีความเป็ นเอกภาพในการทํางาน
ร่วมกัน
2.ทําให้ทมี วิจยั มองเห็นกระบวนการ เป้าหมายและทิศทาง
ของการเชื่อร้อยเครือข่ายทีช่ ดั เจนมากขึน้
3.ทีมวิจยั เกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การทํางาน ใน
ระหว่างของการระดมความคิดเห็น พร้อมกับเป็ นการพัฒนา
ศักยภาพของทีมทีเ่ กิดจากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้

กระบวนการ/วิธกี าร
29 พ.ย 48 ณ
1.หัวหน้าโครงการวิจยั ชีแ้ จงโครงการ ถึงความ โรงแรมมุกดาหาร
แกรนด์โฮเต็ล
เป็ นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กระบวนการวิจยั และเปิดให้มกี ารแลกเปลีย่ น
ซักถามถึงโครงการวิจยั
2.วิทยากรบรรยาย “เจตนารมย์และคุณค่า
สหกรณ์” โดย นายวีระพงษ์ คานงาม ประธาน
สหกรณ์เครดิตยูเนียนตําบลโคกกระชายจังหวัด
สุรนิ ทร์ หัวหน้ากองส่งเสริมสหกรณ์จงั หวัด
มุกดาหาร หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูจงั หวัด
มุกดาหารและประธานสภาเครือข่ายองค์กร
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
3.เปิดให้มกี ารแลกเปลีย่ น
4.แบ่งกลุม่ ย่อย ตามกลุม่ อําเภอเพือ่ ระดมข้อมูล
เกีย่ วกับสถานภาพการดําเนินงานของกลุม่
องค์กร สหกรณ์ และเกิดการแลกเปลีย่ นแนว
ทางการทํางานร่วมกัน
5.หลังการระดมข้อมูลและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์เรียนรู้ ให้แต่ละกลุม่ คัดเลือก
ตัวแทนกลุม่ 1 คน เพือ่ อยูป่ ระจํากลุม่ คอย
อธิบายผลการพูดคุยให้กบั กลุม่ อื่นทีจ่ ะ
หมุนเวียนเข้ามาแลกเปลีย่ น
6.หมุนเวียนพูดคุยและแลกเปลีย่ นในกลุม่ ย่อย
แต่ละฐาน

ประชาชน ซึง่
ประกอบไปด้วย
อาจารย์ทส่ี อน
นักเรียนในชุมชน
ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล และ
ผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวน
93 องค์กร และ
ประธาน หรือ
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
จํานวน 9 สหกรณ์
ปลัดจังหวัดเป็ น
ประธานการเปิดเวที
แทนผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดมุกดาหาร

ผูเ้ ข้าร่วม 182
คน จากกลุม่
องค์กร
ประชาชน 182
องค์กรและ
ตัวแทนสหกรณ์
ทีจ่ ดทะเบียน
จํานวน
9
สหกรณ์
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เครือข่ายภายใต้โครงการวิจยั
2.เพือ่ สร้างความเข้าใจและการตระหนักถึงคุณค่าการ
รวมกลุม่ ทัง้ ในลักษณะของการรวมกลุม่ ทีเ่ ป็ นองค์กร
ประชาชน และสหกรณ์ทจ่ี ดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมาย
สหกรณ์
3.เพือ่ ให้กลุม่ องค์กรประชาชน สหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมที่
ดําเนินงานอยูใ่ นจังหวัดมุกดาหารได้พบปะพูดคุยซึง่ กันและ
กัน
4.เพือ่ ให้เกิดการรับรูส้ ถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่
องค์กร สหกรณ์
5.เพือ่ เกิดแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายการทํางานและ
เครือข่ายธุรกิจร่วมกัน
ผลทีเ่ กิดขึน้
1.ผลทีเ่ กิดขึน้ ต่อกลุม่ เป้าหมาย
1.1.กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมรับรูข้ อ้ มูลการกระจายตัวของกลุม่ องค์กร
ประชาชนและสหกรณ์ทจ่ี ดทะเบียน มีการกระจายอยูอ่ ย่าง
มากมาย แต่ในทางปฏิบตั ขิ าดการรับรูข้ อ้ มูล ไม่มกี ารเชื่อม
ร้อยการทํางาน และขาดการหนุนเสริมซึง่ กันและกัน ทัง้ ๆที่
กลุม่ องค์กรและสหกรณ์ทาํ งานคล้ายกัน
1.2 กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมเข้าใจถึงเจตนารมณ์ คุณค่าการรวมกลุม่
และการทํางานของสหกรณ์ เป้าหมายคือการช่วยเหลือ และ
แก้ไขปญั หาสมาชิก ให้สมาชิกมีความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ โดยยึด
หลักความเท่าเทียมและสิทธิทจ่ี ะเข้าร่วมกิจกรรมและกิจการ
ของกลุม่ องค์กร
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7.ทีมวิจยั ทีร่ บั ผิดชอบจับประเด็น ทําการจับ
ประเด็นและนําเสนอใน
เวทีใหญ่ และเปิดให้มกี ารระดมความคิดเห็น
ตรวจสอบข้อมูล
8.จากข้อเสนอในกลุม่ ย่อย และนําเสนอในกลุม่
ใหญ่ นําสูก่ ารระดมวางแผนการทํางานร่วมของ
การสร้างเครือข่าย
ประชุมทีมวิจยั สรุปผลการประชุมวันที่ 29 พ.ย
48
กระบวนการ/วิธกี าร
1.ประเมินผลการจัดประชุม โดยให้ทุกคนได้
แสดงความคิดเห็น ถึงการบรรลุเป้าหมาย
กระบวนการทีใ่ ช้ กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมเวที
2.ประเมินกลุม่ เป้าหมาย และระดมความคิดเห็น
“เครือข่ายเชิงคุณค่าทีต่ อ้ งการให้เกิดในพืน้
จังหวัดมุกดาหาร”

ประชุมนําเสนอรายงานความก้าวหน้า ครัง้ ที่ 1

7 ธ.ค 48 ณ บ้าน
ประธานเครือข่าย
องค์กรชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร

22-23/ธค
/48 มหาวิทยาลัย
เกษตร
ศาสตร์ กทม.

ทีมวิจยั
ตัวแทนสหกรณ์ 2
ท่าน
และตัวแทนสภา
เครือข่ายองค์กร
ชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร

จํานวน
คน

2.ผลทีเ่ กิดขึน้ กับทีมวิจยั
2.1 ทีมวิจยั เกิดทักษะการทํางาน
2.2เกิดทีมวิจยั และภาคีคามร่วมมือในการ
ทํางาน
2.3ทีมวิจยั เห็นแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายทีช่ ดั เจนมาก
3.เกิดแนวทางการทํางานร่วมกันในการทีจ่ ะเชื่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมือ
10 1.เพือ่ สรุปผลการประชุม
2.เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทีมวิจยั ในการทํางานร่วมกัน
3.เพือ่ ระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการเชื่อมร้อยเครือข่าย
ในระยะที่ 2 ของโครงการวิจยั
ผลทีเ่ กิดขึน้
1.ทีมวิจยั เกิดทักษะการวิเคราะห์ และเข้าใจกระบวนการใน
การประชุม นําไปสูการสรุปบทเรียนการดําเนินงานของทีม
2.ได้แนวทางการทํางานร่วมของทีมวิจยั ในระยะที่ 2
พร้อมกับการกําหนดเป้าหมายการวิจยั ในระยะที่ 2 ให้ชดั เจน
3.ทีมวิจยั กําหนดเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายนําร่อง โดย
มองความพร้อมไปที่ 3 ประเด็น คือ ยางพารา เกษตร
อินทรียแ์ ละประเด็นไหมฝ้าย
1) นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน และข้อคิดเห็น
เกีย่ วกับการดําเนินงาน
2) รับฟงั ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรัปรุงขบวนการ
ดําเนินงานให้สาํ เร็จตามเป้าหมาย

ทีมวิจยั
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ระยะที่ 2
ทีมวิจยั
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ประชุมย่อยระดับพืน้ ที่ แนวทางการพัฒนาเครือ 19- มค-49
ยาง สนง.สกก.หนองสูง จํานวนคน 7 คน
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ประชุมย่อยระดับพืน้ ที่ สร้างความเข้าใจต่อแนว 23-มค-49
ทางการพัฒนาเครือยางสนง.สกก.นิคมฯ จํานวน
คน 6 คน

ทีมวิจยั
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ประชุมย่อยระดับพืน้ ที่ ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ 30-มค-49
มุกฯ ถึงแนวทางการพัฒนาเครือยาง

ทีมวิจยั
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ประชุมทีมวิจยั 4คน

ทีมวิจยั

2-กพ-49

ทีมวิจยั และ
ตัวแทนสหกรณ์
ทีร่ ว่ ม
โครงการวิจยั
สก.หนองสูง 7
คน
ทีมวิจยั และ
ตัวแทนสหกรณ์
ทีร่ ว่ ม
โครงการวิจยั
สกก.นิคมฯ 6
คน
ทีมวิจยั และ
ตัวแทนชุมนุม
สหกรณ์ทร่ี ว่ ม
โครงการวิจยั
จํานวนคน 5
ทีมวิจยั
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1)เพือ่ เตรียมกรอบและประเด็นการเชื่อมโยงเครือข่าย
ยางพาราในระดับพืน้ ที่
ผลทีเ่ กิดขึน้
ผูน้ ํา สกก.หนองสูงและทีมวิจยั เห็นแนวทาง
และเข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายยา
พารา
ตลอดจนเกิดการแบ่งภารกิจในการประสาน
กลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะเข้าร่วมเวที
1)เพือ่ เตรียมกรอบและประเด็นการเชื่อมโยงเครือข่าย
ยางพาราในระดับพืน้ ที่
ผลทีเ่ กิดขึน้ ผูน้ ํา สกก.นิคมฯและทีมวิจยั เห็นแนวทางและ
เข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย
ยางพารา
ตลอดจนเกิดการแบ่งภารกิจในการประสาน
กลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะเข้าร่วมเวที
1)เพือ่ เตรียมกรอบและประเด็นการเชื่อมโยงเครือข่าย
ยางพาราในระดับพืน้ ที่
ผลทีเ่ กิดขึน้ ผูน้ ํา สกก.นิคมฯและทีมวิจยั เห็นแนวทางและ
เข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายยาพารา
ตลอดจนเกิดการแบ่งภารกิจในการประสานกลุ่มเป้าหมายที่
จะเข้าร่วมเวที
เพือ่ ติดตามและวางแผนการทํางานร่วมกันของทีมวิจยั
ผลทีเ่ กิดขึน้
ทีมวิจยั เกิดการสรุปบทเรียนของการ
ประสานงานในระดับพืน้ ทีแ่ ละประเมินสถานการณ์การทํางาน
ร่วมกับสหกรณ์ทเ่ี ข้าร่วมโครงการวิจยั
พร้อมกับการวาง
แผนการทํางานร่วมกันต่อไป
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เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ความรู้

การจัดการ 6-7กพ-49
ทีมวิจยั
โรงแรมแก่นอินทร์
จังหวัดขอนแก่น
ประชุมกลุม่ ไหมฝ้าย หนองสูง 13 คน
14-กพ-49
ทีมวิจยั

ทีมวิจยั 2 คน

เกิดการเรียนรูแ้ ละมีกระบวนการทํางานร่วมกับ
กลุม่ เป้าหมายทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ จากประสบการณ์เดิม

ทีมวิจยั
ผูจ้ ดั การ
สหกรณ์
การเกษตร
หนองสูง

ทีมวิจยั พืน้ ทีม่ กุ ดาหารได้ออกหนังสือขอความ 16-กพ-48
อนุ เคราะห์ขอ้ มูลความคืบหน้า และติดตามผล
การแก้ไขปญั หา รูปธรรมของการแก้ไขปญั หา
ความยากจน ต่อเลขานุการศูนย์อาํ นวยการต่อสู้
เพือ่ เอาชนะความยากจนจังหวัดมุกดาหาร
(ศตจ.มห.)
เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการ
สังเคราะห์และวิเคราะห์จากส่วนงานอื่น ๆ
ประชุมทีมวิจยั สนง.สกจ.มห. 6 คน
17-กพ-49

ทีมวิจยั

ทีมวิจยั

เพือ่ ติดตามและสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการทํางาน
ของเครือข่ายไหมฝ้ายภายใต้หลักการทํางานของสหกรณ์
ผลทีเ่ กิดขึน้ (1) สหกรณ์และทีมวิจยั สามารถติดตามและรับรู้
ข้อมูลทีแ่ ท้จริงจากสมาชิกกลุม่ เครือข่ายไหมฝ้าย
(2)ผูเ้ ข้าร่วมเกิดการตระหนักร่วมกันในการทํางานภายใต้
อุดมการณ์และการทํางานของสหกรณ์
ทีมวิจยั ได้ขอ้ มูลความคืบหน้า
และติดตามผลการแก้ไข
ปญั หา รูปธรรมของการแก้ไขปญั หาความยากจน จาก
เลขานุการศูนย์อาํ นวยการต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะความยากจน
จังหวัดมุกดาหาร (ศตจ.มห.) เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบใน
การสังเคราะห์และวิเคราะห์จากส่วนงานอื่น ๆ

ทีมวิจยั

ทีมวิจยั

ทีมวิจยั พืน้ ทีม่ กุ ดาหารได้จดั เวทีสงั เคราะห์การ
ขึน้ ทะเบียนคนจนกับสหกรณ์ทเ่ี ข้าร่วมเรียนรู้
และพัฒนาเครือข่ายยางพารามุกดาหาร จํานวน
9 สหกรณ์ และติดตามการแก้ไขปญั หาความ
ยากจนในระดับพืน้ ที่ 7 อําเภอทีส่ หกรณ์แต่ละ
แห่งตัง้ อยู่
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ประชุมทีมวิจยั เพือ่ ติดตามผลการดําเนินงานเกีย่ วกับการ
ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อและผลการลงพืน้ ที่

1.เพือ่ วิเคราะห์แนวทางและความเป็ นไปได้ของการเชื่อมโยง
ธุรกิจโรงฆ่าสัตว์
โดยมีสหกรณ์หนองสูงเป็ นแกนกลางใน
การทีจ่ ะเชื่อมกับสหกรณ์อ่นื ทีม่ ธี ุรกิจเดียวกัน
ผลทีเ่ กิดขึน้
ผูน้ ําสหกรณ์หนองสูงและทีมวิจยั ได้เกิดการ
วิเคราะห์กรอบแนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาธุรกิจ
โรงฆ่าสัตว์อย่างรอบด้าน

39

ประชุมย่อยในระดับพืน้ ทีเ่ พือ่ แนวทางการ
22 -กพ-49
เชื่อมโยงเครือข่าย “การพัฒนาธุรกิจโรงฆ่าสัตว์”
ณ สกก.หนองสูง

ทีมวิจยั

ทีมวิจยั และผูน้ ํา
สหกรณ์หนอง
สูงจํานวน 9
คน
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ประชุมหารือ การเชื่อมร้อยเครือข่ายไหมฝ้าย

27-กพ-49

ทีมวิจยั

41

ประชุมทีมวิจยั วางแผนเตรียมเวทีวนั ที1่ 0
จํานวน5คน สนง.สกก.มห

6-มีค-49

ทีมวิจยั
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ประชุมจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 3 คน

7-มีค-49

ทีมวิจยั

43

ประชุมติดตาม ประสานงาน

9-มีค-49

ทีมวิจยั

ทีมวิจยั และผูน้ ํา
สหกรณ์หนอง
สูงจํานวน 9
คน
ทีมวิจยั
1.เพือ่ รวบรวมและประมวลข้อมูลเกีย่ วกับสถานการณ์การ
ผลิตยางพาราเบือ้ งต้นในจังหวัดมุกดาหารร่วมกัน
2.จากฐานข้อมูลและสถานการณ์ในพืน้ ที่ ได้รว่ มกันกําหนด
เป้าหมาย วิธกี าร และกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะเข้าร่วม เวที และ
แบ่งบทบาทภารกิจในการประสานงานและสิง่ ทีแ่ ต่ละคนต้อง
รับผิดชอบ
ผลที่เกิ ดขึน้
ทีมวิจยั ผูน้ ําสหกรณ์และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
จังหวัดเห็นเป้าหมายและวิธกี ารทํางานทีช่ ดั เจนร่วมกัน เกิด
การแบ่งงานและรับผิดชอบร่วมกัน
ทีมวิจยั
รวบรวมข้อมูลทีแ่ ต่ละคนได้ไปประสานขอข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ แล้วนํามาสังเคราะห์ประมวลร่วมกัน เพือ่
จัดทําเอกสารประกอบการวิเคราะห์การสร้างเครือข่าย
ยางพารา
ทีมวิจยั
เพือ่ ติดตามผลการประสานงานของทีมวิจยั
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ผลที่เกิ ดขึน้ ทีมวิจยั ได้กระบวนการและเป้าหมายของการ
จัดกิจกรรมทีช่ ดั เจนร่วมกัน ภายใต้กลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะเข้า
ร่วมซึง่ ทีมวิจยั ทราบล่วงหน้าว่ามีตวั แทนจากสหกรณ์ไหน
บ้างทีจ่ ะเข้าร่วมเวที และร่วมกันกําหนดเป้าหมายว่าต้องการ
อะไร แค่ไหนจากผูเ้ ข้าร่วมดังกล่าว
ผูเ้ ข้าร่วม
1.เพือ่ ระดมข้อมูลและแนวทางความร่วมมือจากหน่วยงาน
เวทีวเิ คราะห์ความเป็ นไปได้ของเครือข่าย
10-มีค-49 ณ สา ตัวแทนจากทีมวิจยั
ยางพารา ณ ศาลากลาง มห. 35 คน
ลากลางจังหวัดมุก กลาง ผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 35 คน ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.เพือ่ รับทราบแนวนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่
ฯ
วรรณะ และตัวแทน
เกีย่ วข้อง ซึง่ จะมีผลต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายยางพาราใน
หน่วยงานราชการ
จํานวน
5
จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน เช่น
3.เพือ่ วางแผนการทํางานร่วมกันของสหกรณ์ทจ่ี ะเชื่อมโยง
-การค้าภายใน
เครือข่ายยางงพารา
จังหวัดมุกดาหาร
ผลที่เกิ ดขึน้
-อุตสาหกรรม
1.รับรูว้ สิ ยั ทัศน์ กรอบแนวคิด ทิศทางการพัฒนายางพารา
จังหวัดมุกดาหาร
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหารของแต่ละส่วนทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง
-สหกรณ์จงั หวัด
2.เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูล
แผนงานสถานการณ์ของ
-สกย.มุกดาหาร
หน่วยงานต่างๆ
หอการค้าจังหวัด
3.ตัวแทนสหกรณ์เห็นภาพรวมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องกับเกษตรกรทีช่ ดั เจนมากขึน้
4.กลุม่ เกษตรกรและตัวแทนสหกรณ์ทเ่ี ข้าร่วมเวทีตกลง
ร่วมกันจํานวน 7 สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร 2 กลุม่ ทีจ่ ะ
เชื่อมโยงธุรกิจยางพารา และกําหนดแผนในการประชุมและ
พูดคุยต่อในครัง้ ต่อไป
ประชุมสรุปเวทีวนั ที่ 10 มี.ค 49 ณ สงน.ส 11-มี-49
ทีมวิจยั
ทีมวิจยั จํานวน สรุปกระบวนการและประเด็นจากการระดมในเวที
ซึง่ ทีม
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หกรณ์จงั หวัด

4 คน

46

ทีมวิจยั ประชุมเตรียม ประสานเวทีวนั ที1่ 7มีค- 13-มีค-49
49

ทีมวิจยั

47

เวทีเชื่อมร้อยเครือข่ายยางพารา ณ ธารจินดารี 17-มีค-49
สอร์ท 23คน

ทีมวิจยั

48

เวทีวเิ คราะห์ศกั ยภาพ สถานการณ์ณ์ยางพารา 20-มีค-49
ณ ธารจินดารีสอร์ท 23 คน

วิจยั สามารถนํามาวางแผนในการทํางานและสร้างการมี
ส่วนรวมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทีมวิจยั จํานวน ประชุมเพือ่ ประเมินสถานการณ์กลุม่ องค์กรและสหกรณ์ทจ่ี ะ
4 คน
เข้าร่วมและกําหนดกระบวนการ เป้าหมาย คนรับผิดชอบใน
การจัดเวที
1.เพือ่ วิเคราะห์ศกั ยภาพการผลิตยางพาราในพืน้ ทีส่ หกรณ์
ทีมวิจยั และ
และติดตามสถานการณ์ตลาดยางพาราร่วมกัน
ผูจ้ ดั การ
2.เพือ่ ติดตามและสํารวจภาวะการผลิตยางพาราในพืน้ ที่
ประธาน
สหกรณ์และ
จังหวัด
กลุม่ เกษตรกร 3.เพือ่ ระดมแนวทางการพัฒนาเครือข่ายยางพาราร่วมกัน
ถึงภารกิจงาน รูปแบบของเครือข่าย
ผลที่เกิ ดขึน้ รับทราบข้อมูลฐานการผลิตยางพาราในพืน้ ที่
จังหวัดมุกดาหาร ว่าผลิตอยูท่ อ่ี ําเภอไหน กีไ่ ร่ ปริมาณยาง
มีเท่าไร และปญั หาทีเ่ กษตรกรกําลังเผชิญอยู่
1.เพือ่ วางกรอบแนวทางการทํางานร่วมกัน โดยการทบทวน
บทเรียนการเชื่อมโยงเครือข่าย สกย.ทีเ่ ข้าไปสนับสนุนทีผ่ า่ น
มา เพือ่ เป็ นบทเรียน และหาแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย
ในระดับจังหวัด ให้ครอบคลุมฐานสมาชิกของสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ผลที่เกิ ดขึน้
เห็นบทเรียนการทํางานของเครือข่าย สกย.
ว่าเป็ นการทํางานเฉพาะกลุม่ มีพน้ื ทีจ่ าํ กัดไม่ครอบคลุม ไม่
ตอบสนองเครือข่ายพันธมิตรในระดับจังหวัด
ซึง่ นํามา
วิเคราะห์แนวทางและรูปแบบการเชื่อโยงเครือข่ายยางพารา
ในอนาคต
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49

ประชุมสรุปเวทีวเิ คราะห์ สนง.สกจ.มห

5o

ประชุมย่อยระดับพืน้ ทีร่ ว่ มกับ สกก.สกย.นิคมฯ 22-มีค-49
8 คน

51

ประชุมทีมวิจยั 6 คน ณ สนง.สกจ.มห.

52

ประชุมร่วมกับทีมงานประสานงานกลาง
1.การรายงานผลการทํางานของทีมงานในพืน้ ที่
2.การแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น และรับฟงั
ข้อเสนอแนะแนวทางในการทํางาน
ประชุมเตรียมเวทีวนั ที5่ สนง.สกจ.มห.4คน
เวทีวเิ คราะห์และพัฒนากลไกการพัฒนา
เครือข่ายยาง ณ สนง.สกก.หนองสูง 25 คน

53
54

21-มีค-49

29-มีค-49
1/4/49
ณ จังหวัด
อุบลราชธานี
2-เมย-49
5-เมย-49

ทีมวิจยั

ทีมวิจยั

สรุปกระบวนการและประเมินสถานการณ์การเชื่อมโยง
เครือข่ายและวางแผนการประสานต่อ
นักวิจยั ในระดับพืน้ ที่ นักวิจยั ในระดับ เพือ่ ประชุมหารือกับกรรมการ สกก.สกย.นิคมฯ เกีย่ วกับ
พืน้ ทีป่ ระธาน แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด ว่าการทํางาน
สหกรณ์ สกก. ของเครือข่ายน่าจะเชื่อมโยงกันอย่างไร
เพือ่ เป็ นการเอือ้
สกย.นิคมฯ
ประโยชน์ของทุกฝา่ ย
(เพราะพืน้ ทีน่ ิคมฯเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ี
ผลผลิตยางพารามากทีส่ ดุ )
ผลทีเ่ กิดขึน้ สกก.สกย.นิคมฯ มองเห็นความสําคัญของการ
เชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด
และยินดีทจ่ี ะเข้าร่วม
โครงการ
ทีมวิจยั
ทีมวิจยั 6 คน เพือ่ ประชุมสรุปผลการทํางานทีผ่ า่ นมาและวางแผนการ
ทํางานร่วมกัน
1.รายงานผลการทํางานในช่วงทีผ่ า่ นมา
2.ข้อคิดเห็น และเสนอแนะจากทีมประสานงานกลาง

ทีมวิจยั
ทีมวิจยั

ทีมวิจยั
การค้าภายใน
จังหวัด
มุกดาหาร ทีม
วิจยั ผูจ้ ดั การ
และตัวแทน
สหกรณ์
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ประชุมเตรียมเนื้อหาและกระบวนการประชุมของทีมวิจยั
1.เพือ่ ติดตามนโยบายการพัฒนายางพาราในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
มุกดาหารโดยมีการค้าภายในจังหวัดร่วมแลกเปลีย่ นข้อมูล
2.วิเคราะห์ทศิ ทางการพัฒนายางพาราภายใต้สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของนายกรัฐทักษิณ ชินวัฒน์
3.เพือ่ วางกลไกการประสานงานของเครือข่ายยางพารา
ผลที่เกิ ดขึน้
เกิดคณะทํางานในการยกร่างระเบียบและศึกษาแนวทางการ

55

ประชุมสรุปการประชุมวันที่ 5 สนง.สกจ.มห.
4 คน

6-เมย-49

ทีมวิจยั

56

ประชุมการวิเคราะห์ตลาดประมูลยาง สกก.นิคม 16-เมย-49
ฯ 23 คน

ทีมวิจยั

57

เวทีจดั ทําร่างระเบียบข้อบังคับของเครือข่าย
ยางพารา ณ ชุมนุมสกก.มห. จํานวน 23 คน

19-เมย-49

ทีมวิจยั

58

ประชุมวางแผนการจัดการเครือข่ายยาง
ชุมนุมสกก.มห. จํานวน 23 คน

ณ 21-เมย-49

ทีมวิจยั

เชื่อมโยงเครือข่ายางพาราในระดับจังหวัด
ประเมินและปจั จัยความสําเร็จของความเป็ นไปได้ในการ
ทีมวิจยั และ
ผูจ้ ดั การ สกก. เชื่อมโยงเครือข่ายและวางแผนการทํางาน
หนองสูง
จํานวน 5 คน
1.เพือ่ วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดเข็งของตลาดการประมูลราคา
ทีมวิจยั
ยางของ 3 ตลาด ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ประธานและ
2.เพือ่ ระดมแนวทางการเชื่อมร้อยเครือข่าย และสร้างความ
ผูจ้ ดั การ
สหกรณ์หนอง สามัคคีให้เกิดขึน้ ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ทม่ี งุ่ เน้นการ
สูง จํานวน 23 หนุนช่วยสมาชิกอย่างแท้จริง
คน
ผลที่เกิ ดขึน้ เกิดแผนความร่วมมือของ 3 ตลาดประมูลยาง
และแผนการจัดการตลาดยางร่วมกันของสกรณ์ทเ่ี ข้าร่วม
โครงการวิจยั
ทีมวิจยั
และ เพือ่ จัดทําร่างข้อบังคับเครือข่ายธุรกิจยางพาราจังหวัด
ผูจ้ ดั การ
มุกดาหาร
สหกรณ์ทเ่ี ข้า
ผลที่เกิ ดขึน้
ได้ยกร่างระเบียบข้อบังคับเครือข่ายธุรกิจ
ร่วมโครงกากร ยางพาราจังหวัดมุกดาหาร
และมีมติรว่ มกันในการทีจ่ ะ
จํานวน 23 คน กําหนดเอาชุมนุมสหกรณ์มกุ ดาหารเป็ นสถานทีท่ าํ การช่วง
คราว
ทีมวิจยั
และ เพือ่ วางแผนการบริหารจัดการเครือข่าย ฯ
ผูจ้ ดั การ
ผลที่เกิ ดขึน้ เกิดการแบ่งภารกิจงานให้แต่ละสหกรณ์รบั ผิด
สหกรณ์ทเ่ี ข้า
ร่วมกัน โดยมีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเป็ นเลขานุการ
ร่วมโครงการ
จํานวน 23 คน
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59

ประชุมสรุปทีมวิจยั

22-เมย-49

ทีมวิจยั

6o

ประชุมย่อยระดับพืน้ ที่ เตรียมจัดกระบวนการ 23-เมย-49 ณ ทีมวิจยั
เรียนรูร้ ว่ มกับเครือข่ายฯ
สกก.สกย.นิคมฯ

61

สนับสนุนกิจกรรมการเชื่อมร้อยเครือข่าย
ยางพาราดงหลวง สกก.ชช.ดงหลวง 23 คน

26-เมย-49

62

ประชุมแนวทางการเชื่อมร้อยเครือข่ายโรงรม
ยางพารา

30-เมย -49 ณ ทีมวิจยั
สกก.หนองสูง

ทีมวิจยั

ทีมวิจยั 5 คน

ประชุมสรุปเวทีทผ่ี า่ นมา พบว่า ผูน้ ําสหกรณ์มคี วามรูแ้ ละ
ความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางานดีมาก ในเรือ่ งของ
การบริหารจัดการ ซึง่ ทีมวิจยั เป็ นเพียงผูจ้ ดั กระบวนการและ
เป็ นผูเ้ อือ้ โอกาสให้ทุกคนได้นําเสนอแนวคิดได้อย่างอิสระ
ทุกคนมีสทิ ธิ ์อย่างเท่าเทียม ในการเสนอความคิด และทุก
ความคิดเห็นเป็ นสิง่ ทีด่ ี
โดยทีผ่ า่ นมาการประชุมจะใช้
กระบวนการ AIC
เพือ่ หารือแนวทางการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การจัดทํา
ทีมวิจยั และ
ตัวแทน สกก. ตลาดยางพาราร่วมกับเครือข่ายในฐานทีเ่ ป็ น สหกรณ์ทม่ี ี
สกย.นิคม 6 ประสบการณ์ในการจัดการตลาดยางพารา
คน
ทีมวิจยั และ
1.เพือ่ วิเคราะห์ศกั ยภาพสหกรณ์ในระดับพืน้ ที่
2.เพือ่ สร้างความเข้าใจต่อแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายเชิง
นักวิชาการ
สหกรณ์จงั หวัด คุณค่า กับสหกรณ์การเกษตรชุมชนดงหลวง
ผลที่เกิ ดขึน้
1.การพูดคุยถึงคุณค่า
ความจําเป็ นของขบวนเชื่อมโยง
เครือข่าย ถือเป็ นการตอกยํ้าทางอุดมการณ์ของสหกรณ์ท่ี
สกก.ชช.ดงหลวงได้รว่ มแลกเปลีย่ นและเข้าใจคุณค่าของ
เครือข่ายเพิม่ มากขึน้
2.สกก.ชช.ดงหลวง
เข้าใจและติดตามความคืบหน้าการ
ทํางานของสหกรณ์อ่นื ทีเ่ ข้าร่วมกระบวนการวิจยั และยินดีท่ี
จะเป็ นเครือข่ายร่วมกัน
ทีมวิจยั และ
1.เพือ่ จัดทํากรอบความร่วมมือในการจัดทําธุรกิจโรงรม
ตัวแทนสหกรณ์ ยางพารา
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ประชุมจัดทําแผนพัฒนาผูน้ ํา สนง.ประมง. มห. 2-3, พค-49
ทีมวิจยั
9คนร่วมกับ ทีมอํานาจฯ
เวทีวเิ คราะห์ศกั ยภาพกลุม่ องค์กรและแนวทาง 6-พค-49
ณ ทีมวิจยั
ในพัฒนาเครือข่ายปุ๋ย
สนง.สกจ.มห.
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เวทีวเิ คราะห์ศกั ยภาพกลุม่ องค์กร ถึงปจั จัย 10-พค-49
ณ ทีมวิจยั
แวดล้อมในการเชื่อมร้อยเครือข่าย
สนง.สกจ.มห.
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ประชุมทบทวนและวางแผนการทํางานของทีม

15-พค-49

ณ ทีมวิจยั

17 สหกรณ์ ผลที่เกิ ดขึน้
รวม 23 คน
สหกรณ์ทเ่ี ข้าร่วมโครงการตัดสินใจเข้าร่วมทําธุรกิจโรงรม
ร่วมกับ สกก.หนองสูง
โดยสกก.หนองสูงกลับไปแก้ไข
ข้อบังคับสหกรณ์ให้สามารถเปิ ดรับสมาชิกสมทบได้
ทีมวิจยั
เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์และจัดทําหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพผูน้ ํากลุม่ องค์กรและสหกรณ์
ทีมวิจยั และผูน้ ํา เพือ่ สร้างความเข้าใจและกําหนดทิศทางการเชื่อมร้อย
กลุม่ เกษตรกร เครือข่ายปุ๋ย
จํานวน 8 คน
ผลทีเ่ กิดขึน้
เข้าใจปญั หาของกลุม่ เกษตรกรและกําหนด
เป้าหมายในการจัดเวที โดยการตัดสินในการทีจ่ ะเชื่อมร้อย
เครือข่ายหรือไม่ อย่างไรให้ขน้ึ อยูก่ บั เวทีวนั ที่ 10 พ.ค 49
ทีมวิจยั และผูน้ ํา 1.เพือ่ สร้างความเข้าใจและกําหนดทิศทางการเชื่อมร้อย
กลุม่ เกษตรกร เครือข่ายปุ๋ย
จํานวน 30 คน 2.เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อมในการเชื่อมร้อยเครือข่ายปุ๋ย
บนฐานสถานการณ์จริง
ผลที่เกิ ดขึน้ เกิดการวิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อมทีจ่ ะเชื่อมโยง
เครือข่าย ซึง่ ปรากฏว่าไม่สามารถทีจ่ ะดําเนินงานได้เพราะ
ขาด ความพร้อมในหลายเรือ่ ง ซึง่ กลุม่ ปุ๋ยมีขอ้ เสนอร่วมกัน
ว่า กลุม่ เกษตรกรต้องกลับไปสร้างความเข้มแข็งภายในก่อน
เมือ่ มีความพร้อมแล้วจึงมาเชื่อมโยงเครือข่ายกันในอนาคต
ซึง่ มองว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายไม่จาํ เป็ นต้องเร่งรีบ แต่กลุม่
ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งภายในมากกว่า
แล้วค่อยขยายความพร้อม ความเข้มแข็งนี้ออกไปสูก่ ลุม่ อื่น
ทีมวิจยั 4 คน เพือ่ ทบทวนและวางแผนการทํางานของทีมวิจยั เกีย่ วกับการ
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67

วิจยั
เวทีจดั ทําแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายยางพารา

สนง. สกก.มห.
17-พค-49
ทีมวิจยั
ณ ธารจินดารี
สอร์ท
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ประชุมร่วมกับชุดโครงการวิจยั

69

ประชุมทีมวิจยั และตัวแทนสหกรณ์
เวที (17-พค )

7o

เวทีจดั ทําแผนการพัฒนาเครือข่ายยางพารา
มุกดาหาร
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ประชุมเตรียมทีมวิจยั และตัวแทนสหกรณ์เพือ่ จัด 10-สค-49
เวที
สกก.นิคมฯ
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เวทีตดิ ตามและประเมินผลการเชื่อมโยง
เครือข่ายยางพาราจังหวัดมุกดาหาร

6-7/7/49
นักวิจยั
จ.สมุทร
สงคราม
เตรียมจัด 20-พค-4 ณ สกก. นักวิจยั
หนองสูง

24-กค-49
ณ ทีมวิจยั
สกก.ดงหลวง

ณ ทีมวิจยั

11-สค-49
ณ ทีมวิจยั
สนง.สกอ.ครู

เชื่อโยงเครือข่ายยางพารา
เพือ่ สังเคราะห์และจัดทําวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการ
ทีมวิจยั และ
ตัวแทนสหกรณ์ ดําเนินงานของเครือข่ายยางพารา
ทีเ่ ข้าร่วม
ผลที่เกิ ดขึน้
เครือข่าย 17
1.เกิดการกําหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์รว่ มของ
สหกรณ์ และ
เครือข่าย
กลุม่ เกษตรกร
2. เกิดแนวทางในการจัดทําแผนการทํางานร่วมกัน
26 คน
นักวิจยั
1.นําเสนอผลการวิจยั และข้อค้นพบเบือ้ งต้น
2.การเสนอแนะแนวทางในการทํางาน
นักวิจยั และ
เพือ่ จัดเตรียมประเด็นและกรอบการวางแผนการทํางานของ
ตัวแทนสหกรณ์ เครือข่าย
8 คน
ผลที่เกิ ดขึน้ ทีมวิจยั และตัวแทนสหกรณ์เข้าใจกระบวนการ
วิธกี ารและเป้าหมายการดําเนินงานร่วมกัน
ทีมวิจยั และ
เพือ่ จัดทําแผนการดําเนินงานของเครือข่าย ทีต่ ่อเนื่องจาก
ตัวแทนสหกรณ์ วันที่ 17 พ.ค 49
จํานวน 20 คน ผลที่เกิ ดขึน้
เกิดแผนการทํางานร่วมกันของเครือข่าย
ยางพาราจังหวัดมุกดาหาร
ทีมวิจยั และ
เพือ่ เตรียมกระบวนการในการจัดเวทีกลุม่ สัมพันธ์ วันที่ 11
ส.ค 49
กรรมการ
เครือข่าย 9 คน
ทีมวิจยั และ
สรุปผลการดําเนินงานและสรุปการปฏิบตั กิ าร
กรรมการ
ทบทวนข้อบังคับ
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มุกดาหาร 23 คน

73
74
75

เครือข่าย 12 ทบทวนเป้าหมายการดําเนินงานของเครือข่าย
คนและตัวแทน
กลุม่ เกษตรกร8
คน

จัดทําร่างรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ประสาน/เตรียมทีมวิจยั เพือ่ นําเสนอรายงาน
การศึกษา
นําเสนอรายงานการศึกษา
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3.4

สรุปกระบวนการดําเนิ นการวิ จยั
3.4.1 การสร้างทีมและการพัฒนาศักยภาพทีมวิ จยั

กระบวนการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เน้นการสร้างความเข้าใจภายในโดยเฉพาะ
ทีมวิจยั หลัก 5 คน ซึง่ มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ในวันที่ 11 กันยายน 2548 หลังจากการ
เข้าร่วมเวทีสงั เคราะห์บทเรียนร่วมกับ 9 จังหวัดที่ดําเนินการไปแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ
แนวคิด หลักการ กรอบและโจทย์วจิ ยั พร้อมทัง้ การการระดมกระบวนการทีจ่ ะทํางานร่วมกัน ว่า
ทําอย่างไรให้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ เป็ นไปตามกรอบแนวคิด หลักการ และบรรลุเป้าหมาย
เกิดเครือข่ายเชิงคุณค่า
ทีมได้มกี ารวิเคราะห์ถงึ โอกาสและข้อจํากัดของทีมวิจยั พบว่าทีมวิจยั มีตน้ ทุนเดิมทีท่ าํ งาน
อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ยูก่ ่อนแล้ว ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งยากทีจ่ ะประสานกับกลุ่ม องค์กรประชาชนในพืน้ ที่ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ น
ข้อจํากัดคือ การเข้าไปประสานงานกับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ทจ่ี ดทะเบียนตามกฎหมาย
ทีมวิจยั จึงมีความเห็นร่วมกัน ต้องเชิญเจ้าหน้าสหกรณ์และตัวแทนจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็ นทีม
วิจยั ซึง่ มี 2 ท่านมาร่วมเป็ นทีมวิจยั คือ คุณโสภณ แสงงาม ,คุณชัยนิพนธ์ บุดดา นักวิชาการ
สหกรณ์ 7 ว. ฝา่ ยจัดตัง้ และส่งเสริมสหกรณ์
กระบวนการที่ ใ ช้ คื อ การเข้า ไปพูด คุ ย เป็ น รายหน่ ว ยงานและเชิญ ร่ว มประชุ ม ชี้แ จง
โครงการ พร้อมกับเชื้อเชิญเข้าร่วมเป็ นทีมวิจยั เช่น การไปประชุมทีมวิจยั ที่สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดแล้วเชิญตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วม และการประชุมกลุ่มผูน้ ําทีท่ าํ งานเคลื่อนไหวในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เพื่อสร้างความเข้าใจกับผูน้ ําเกีย่ วกับแนวคิด หลักการ กรอบการ
ดําเนินงานของโครงการวิจยั ซึง่ หลังการชีแ้ จงโครงการก็ได้รบั ความยินดีของกลุ่มผูน้ ําทีจ่ ะเข้าร่วม
เป็ นทีมวิจยั ด้วย ซึง่ ระยะแรกทีมวิจยั จังหวัดมุกดาหารมีทมี วิจยั ทีท่ าํ งานประสานร่วมกันทัง้ หมด 14
คน คือ ทีมวิจยั หลัก 5 คน ตัวแทนเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัด 2 คน เจ้าหน้าทีก่ องทุนฟื้ นฟูจงั หวัด
มุกดาหาร 1 คนและตัวแทนสภาเครือข่ายจังหวัดมุกดาหารอําเภอละ 1 คน รวม 7 คน
ระยะที่ 2 ทีมวิจยั ได้ประชุมและประเมินสถานการณ์การทํางานร่วมกับเป้าหมายทีจ่ ะเข้า
ร่วมโครงการวิจยั และร่วมเป็ นทีมวิจยั มีความเห็นร่วมกันว่า ตัวแทนจากสภาเครือข่ายองค์กรชุมชน
ทีจ่ ะเข้ามาหนุนเสริมในการทํางานวิจยั ครัง้ นี้น่าจะเป็ นเรือ่ งยาก เพราะปจั จุบนั สภาเครือข่ายองค์กร
ชุมชนกําลังได้รบั งบประมาณในการทํางานเพือ่ สร้างเครือข่ายและพืน้ ทีน่ ําร่องใน 7 ตําบล จาก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) แกนนําทีเ่ คยมาช่วยในการประสานงานก็ตอ้ งแบ่งเวลาไป
ทํางานตามแผนงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบต่อ พอช. ให้เวลาการวิจยั น้อย ดังนัน้ ทีมวิจยั จึงมีขอ้ เสนอ
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ร่วมกันว่าการประสานความร่วมมือของทีมวิจยั กับสภาเครือข่ายองค์กรชุมชนจะเป็นการเชื่อมโยงใน
ลักษณะของเครือข่ายการเรียนรู้ และเป็ นพันธมิตรในการทํางานในขอบเขตจังหวัด ส่วนการทีจ่ ะ
ไปหนุ นให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายทีมวิจยั วิเคราะห์วา่ ถึงแม้ทมี วิจยั ไม่ทาํ ทางสภาเครือข่าย
องค์กรชุมชนก็ทาํ อยูแ่ ล้ว ดัง้ นัน้ การทํางานของทีมวิจยั น่าจะไม่เกิดความซํ้าซ้อนและเอาทรัพยากร
และศักยภาพทีม่ อี ยูไ่ ปใช้ในส่วนทีย่ งั ขาดการทํางานในมิตนิ ้ีอยู่ คือร่วมกับสหกรณ์ทจ่ี ดทะเบียน
ในการทํางานระยะที่ 2 ทีมวิจยั ได้เรียนเชิญเจ้าหน้าทีอ่ กี 1 ท่านเข้าร่วมทีมวิจยั คือ คุณ
ธเนศ เยือ่ งกระโทก นักวิชาการ 7 ฝา่ ยพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ โดยในระยะที่ 2 ทีมวิจยั ได้ให้
โดยเชิญตัวแทนกลุ่ม/องค์กรและ
ความสําคัญต่อการประชุมทีมทัง้ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
สหกรณ์ ผูน้ ําทีม่ คี วามพร้อมเข้าร่วมในขัน้ ตอนของการเตรียมการจัดเวที ถือเป็ นกระบวนการเรียนรู้
และเป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญทีส่ ง่ ผลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดเวทีในแต่ละครัง้ บรรลุ
เป้าหมายทีว่ างไว้
3.4.1.1 การพัฒนาศักยภาพและการทํางานของทีมวิ จยั การทํางานทีมวิจยั จะยึดหลัก
ของการมีสว่ นร่วมในการทํางาน ทุกคนร่วมกําหนดเป้าหมาย ร่วมวางแผนและร่วมวางกระบวนการ
ทํางานและเน้นการปฏิบตั จิ ริง เช่น เป็ นผูด้ าํ เนินรายการ เป็ นวิทยากรกลุ่มย่อยและเป็ นผูจ้ ดบันทึก
การประชุม โดยสลับหน้าทีก่ นั ไปในแต่ละครัง้ ซึง่ ในรอบ 1 ปี ทีผ่ า่ นมามีการประชุมทีมวิจยั เพื่อวาง
แผนการทํางานและสรุปผลการดําเนินงานรวม 26 ครัง้ การประชุมในแต่ละครัง้ นอกจากจะทําให้
ความสัมพันธ์ของทีมวิจยั กระชับขึน้ แล้วยังเป็ นเวทีให้ทมี วิจยั ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูว้ ธิ กี ารทํางานที่
หลากหลายและเพิม่ ทักษะการทํางานทัง้ ในเชิงกระบวนการวิจยั และการทํางานร่วมกับชุมชน
3.4.1.2 การบริ หารจัดการทีมวิ จยั การทํางานจะถือว่าทุกคนคือนักวิจยั ทีจ่ ะต้องทํางาน
ร่วมกัน ดังนัน้ การทํางานจะมีการแบ่งงาน นักวิจยั จะประสานในพื้นที่อําเภอของตนเองและมี
นักวิจยั หลักเข้าไปหนุ นเสริมในพื้นที่ และก่อนการจัดเวทีในระดับพื้นที่ ทีมวิจยั มีการเตรียม
กระบวนการร่วมกัน ส่วนการจัดการด้านงบประมาณทีมวิจยั จะดูแลทีมด้วยการจ่ายค่าเดินทาง
ให้กบั ทีมวิจยั ในการประสานงานในทุกพืน้ ทีต่ ามความเหมาะสม
3.4.1.3 การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจในทีมวิ จยั นักวิจยั หลักได้เข้าไป
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ว่ มวิจยั จะใช้กระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็ นทางการ และเน้น
การเข้าไปพบปรึกษาเกีย่ วกับแผนงานและการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การลงพืน้ ทีเ่ พือ่ พูดคุย
เกีย่ วกับสถานการณ์ปญั หาในพืน้ ทีพ่ ร้อมกับเชือ้ เชิญให้ผนู้ ําสหกรณ์ กลุ่มมาเข้าร่วมพูดคุยกับเพือ่ น
ในเวทีเครือข่ายเพือ่ แก้ไขปญั หาร่วมกัน ซึง่ ทีมวิจยั มุกดาหารมีนกั วิจยั พืน้ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ย่าง
ต่อเนื่อง 4 ท่าน (รวมทัง้ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดทีท่ าํ งานอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนื่อง) และทีส่ าํ คัญ
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แผนการดําเนินงานของทีมวิจยั จะมีการผสมผสานเข้ากับแผนของสหกรณ์จงั หวัดทีม่ อี ยูเ่ ดิมโดยไม่มี
การแยกส่วนกันทํา นักวิจยั พืน้ ทีก่ บั เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงึ สามารถทีจ่ ะหนุนเสริมกันทํางานได้อย่าง
เต็มที่
3.4.2 การศึกษาสถานการณ์และบทบาทของการดําเนิ นงานของสหกรณ์ กลุ่ม /
องค์กรประชาชน
การศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมิ แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ การประสานขอข้อมูลกับหน่วยงาน
ราชการและการศึกษาข้อมูลขององค์กรประชาชน
3.4.2.1 การประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการได้รบั ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ขน้ึ ทะเบียนกับสหกรณ์จงั หวัด และ
ได้ร ับ ข้อ มูล คนจนที่จ ดทะเบีย นกับ ศู น ย์ต่ อ สู้เ พื่อ เอาชนะความยากจน
จังหวัดมุกดาหาร และสํานักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรราย
ย่อย สาขา จังหวัดมุกดาหาร
3.4.2.2 การศึกษาข้อมูลกลุ่ม องค์กรประชาชน ได้รบั ข้อมูลสรุปผลการดําเนินงาน
แผน และยุทธศาสตร์การดําเนินงานกลุ่มองค์ประชาชน จากเครือข่ายสภา
องค์กรประชาชนจังหวัดมุกดาหารของทุกอําเภอจากผูน้ ํา
กระบวนการ
ได้มาของข้อมูลโดยการสร้างความรูจ้ กั กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง แนะนํา
โครงการ
ประสานงานรายหน่วยงานและการลงไปพูดคุยและติดต่อขอ
ข้อมูล ซึง่ ทุกหน่วยงานยินดีทจ่ี ะให้ความร่วมมือ
3.4.2.3 ประชุมและจําแนกข้อมูลทีไ่ ด้รบั เพือ่ จําแนกประเภทกลุ่ม องค์กร สหกรณ์
ทีม่ กี ารดําเนินกิจการทีแ่ ตกต่างและดําเนินกิจการทีค่ ล้ายกันเพือ่ วางแผนใน
การประสานและเชื่อมร้อยเครือข่ายตามกระบวนการวิจยั ต่อไป
3.4.2.4 การประชุมและสังเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น ทีมวิจยั จังหวัดมุกดาหารพบว่า
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาจากกลุ่มองค์ประชาชนได้ผา่ นกระบวนการวิเคราะห์
ศักยภาพการดําเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็งของกลุ่มและองค์กร มาแล้วครัง้
หนึ่งเมือ่ ปลายปี 2547 โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ฉะนัน้ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในกระบวนการวิจยั จึงเป็นการตรวจสอบข้อมูลเพือ่
ตรวจสอบความถูกต้องและทันต่อสถานการณ์จริงทีด่ าํ เนินงานอยู่ ซึง่ ทีม
วิจยั พบว่าข้อมูลทีก่ ลุ่มและองค์กรประชาชนได้วเิ คราะห์ไว้ไม่มคี วาม
เปลีย่ นแปลงเท่าใดนัก การวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงเป็ นการยํา้ ให้เห็นข้อเท็จจริง
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ปจั จัยเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นข้อจํากัดในการดําเนินงาน
ทํางานในอนาคต เพือ่ นําสูก่ ารแก้ไขปญั ญา

และระดมแนวทางในการ

ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ร่ ว มกั บ สหกรณ์ ที่ จ ดทะเบี ย น ได้ จั ด เวที เ มื่ อ วั น ที่ 10
พฤศจิกายน 2548 ณ ธารจินดารี สอร์ ท อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยการระดมข้ อมูลสถานการณ์การ
ดําเนินงานของสหกรณ์ที่จดทะเบียน ซึง่ พบว่าแต่ละสหกรณ์มีการดําเนินกิจการในลักษณะต่างคนต่าง
ทํา ขาดการเชื่อมโยงกิจการในลักษณะของเครื อข่าย
ซึ่ ง ที ม วิ จั ย ได้ ร่ ว มวิ เ คราะห์ โ ดยการใช้
แผนภาพประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และศักยภาพการดําเนินงาน

3.4.3 การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ ํากลุ่ม/องค์กรในการเชื่อมร้อย
เครือข่าย
จัดประชุมเพือ่ ชีแ้ จงโครงการและสังเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ 16 ครัง้ ทีมวิจยั ได้
สร้างความเข้าเกีย่ วกับ
-

หลักการ แนวคิด กระบวนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรตามกรอบโครงการ
ความคาดหวังต่อการเข้าร่วมกระบวนการวิจยั
สร้างความเข้าใจต่อคุณค่า และความสําคัญของการเชื่อมโยงเครือข่าย
การเพิม่ พูนทักษะการทํางานผ่านการปฏิบตั จิ ริง และการเสริมความรู้
สถานการณ์นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชน
ทบทวนบทเรียนและวิเคราะห์ศกั ยภาพกลุ่มในการดําเนินงาน
ประมวลสรุปผลการดําเนินงานและวางแผนการทํางานร่วม

3.4.4 การจัดทํากรอบและทิ ศทางการดําเนิ นงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชน
3.4.4.1 ระยะที่ 1
1)

2)

จัดเวทียอ่ ยผูน้ ํากลุ่มองค์กรในระดับพืน้ ทีแ่ ละเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่องทําให้ได้แนวทางในการทํางานทีช่ ดั เจนเพิม่ มากขึน้ เรื่อย ๆ
โดยใช้กระบวนการ
จัด ประชุ ม และปรึก ษาหารือ กลุ่ ม ผู้นํ า กลุ่ ม องค์ ก รประชาชน
ตัวแทนหน่ วยงานราชการ และเจ้าหน้าทีก่ องทุนฟื้ นฟูทเ่ี ข้ามาร่วม
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3)

4)

5)

เป็ นทีมวิจยั ในระดับพืน้ ที่ ซึง่ มีบทบาทต่อการทํางานในระดับพืน้ ที่
สามารถประสานและสร้างความเข้าใจกับกลุ่มองค์กรชุมชนและ
สหกรณ์ได้
ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมโดยทีมนักวิจยั ในระดับ
พื้นที่ประสาน โดยเน้ นกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและมีความ
สนใจในการร่ ว มกระบวนการวิจ ัย เช่ น ประธานกลุ่ ม องค์ก ร
สหกรณ์ ผู้ใ หญ่ บ้า น สมาชิก องค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บล และ
บุ ค คลที่มีป ระสบการณ์ เ กี่ย วกับ งานพัฒ นาในระดับ พื้น ที่ เพื่อ
รับ ทราบข้อ มู ล และกรอบแนวทางความร่ ว มมือ ในการทํ า งาน
ร่วมกัน
จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทัง้ เวทีในระดับพืน้ ทีแ่ ละเวทีเครือข่าย
เช่นเวทีวนั ที่ 21ตุลาคม 2548 จัดเวทีสร้างความเข้าใจและจัดทํา
กรอบแนวทางภาคีความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง วันที่ 10
พฤศจิกายน 2548 จัดเวทีชแ้ี จงโครงการและ และวันที่ 29 พ.ย
48 ได้ระดมแนวทางและกรอบการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วน ซึง่
มี ท ั ้ง ตั ว แทนกลุ่ ม องค์ ก รและสหกรณ์ ท่ี ป ระกอบไปด้ ว ย
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิเ ข้า ร่ ว มเวทีจ ัด ทํา กรอบแนวทางความร่ ว มมือ กับ
สหกรณ์ทจ่ี ดทะเบียน เป็ นต้น
สรุปผลการดําเนินงานร่วมกับทีมวิจยั ผ่านการประชุมอย่างต่อเนื่อง
เฉลีย่ ประมาณเดือนละ 1-2 ครัง้ เพือ่ จัดทําแผนการทํางานร่วมกัน
ในอนาคต

3.4.4.2 ระยะที่ 2 การจัดทํากรอบทิ ศทางการดําเนิ นงานและการสนับสนุน
การเชื่อมโยง เครือข่าย
ทีมวิจยั ประชุมเมือ่ วันที่ 7 ธ.ค 48 เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ อือ้ ต่อการ
เชื่อมโยงเครือข่ายโดยพิจารณาบนฐานข้อมูลและความสมัครใจทีก่ ลุ่มเป้าหมายแจ้ง
ความจํานงในการทีจ่ ะเชื่อมโยงเครือข่าย ซึง่ ทีมวิจยั ตัดสินใจร่วมกันว่าจะต้องทํา
การเชื่อมโยงเครือข่ายนําร่องในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร
เพือ่ สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ทเ่ี ป็นพันธมิตรทีแ่ ท้ เป็นกลุ่มเพือ่ น เกิดความไว้เนื้อ
เชื่อใจในการทีจ่ ะเชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่ายก่อน แล้วค่อยขยายความร่วมมือไปสู่
การเชื่อมโยงเครือข่ายในประเด็นอื่น ๆ โดยประเด็นทีท่ มี วิจยั ให้ความสําคัญในการ
สร้างเครือข่ายควรมีความสําคัญดังนี้
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1)

เนื่องจากระยะเวลาในการวิจยั มีระยะเวลาจํากัด แต่มโี จทย์รว่ มกัน
ว่า “จะสร้างเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ได้อย่างไร” ฉะนัน้ ในทีป่ ระชุม
จึงมีความเห็นร่วมกันว่า กลุ่มองค์กรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมีมากมายเรา
ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กร กลุ่ม และสหกรณ์ ได้
พร้อมกันและทัวถึ
่ ง แต่เราจะทําให้เกิดการนําร่องของเครือข่ายสัก
1 เครือข่าย เพื่อเป็ นแนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่อไปใน
อนาคต โดยการเชื่อมโยงในเครือข่ายแรกทีมวิจยั เชื่อว่าจะเป็ น
การทําให้คนรูจ้ กั กัน ไว้เนื้อเชื่อใจซึง่ กันและกัน รูส้ กึ เป็ นเพื่อนกัน
ในอนาคตกลุ่ ม คนเหล่ า นี้ จ ะเป็ น กลุ่ ม คนที่จ ะทํ า การเชื่อ มโยง
เครือข่ายกันเองโดยสหกรณ์จงั หวัดอาจจะเป็ นเพียงหน่ วยงานที่
คอยให้คํา ปรึก ษาและประสานหน่ ว ยงานราชการที่เ กี่ย วข้องให้
เข้าใจและเข้ามาหนุ นเสริมเท่านัน้ ”

2)

เครือข่ายต้องเป็ นประเด็นทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ งต่อความล้มเลว
ไม่
เกีย่ วข้องกับงบประมาณ แต่เป็ นการเชือ่ มโยงในลักษณะของการ
รวบร่วมผลผลิตทางการเกษตรแล้วสร้างอํานาจในการต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง และการสร้างกระบวนการเรียนรูร้ ว่ ม
3)
เป็ นประเด็นปญั หาทีท่ กุ สหกรณ์ ทุกกลุ่ม ให้ความสนใจและเกิด
จากปญั หาของสมาชิกทีแ่ ท้จริง ปรากฏเด่นชัดในปจั จุบนั
4)
เมือ่ เชื่อมโยงเครือข่ายแล้วผลประโยชน์สามารถทีจ่ ะไปถึงสมาชิก
อย่างแท้จริง
5)
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จงั หวัดและแผนงานของหน่ วยงานที่
เกี่ย วข้อ ง เพราะง่ า ยต่ อ การการประสานความร่ ว มมือ และใน
อนาคตก็จะมีเจ้าภาพในการรับผิดชอบ
เมื่อกรอบแนวคิด เป้ าหมาย การประมวลจากฐานข้อมูลในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและความสมัครใจของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมในเวทีการ
วิเ คราะห์ศ ัก ยภาพป จั จัย แวดล้อ มและจัด ทํ า แนวทางในการเชื่อ มโยง
เครือ ข่ า ยตรงกัน ประเด็น แรกที่ทีม วิจ ัย ยกขึ้น มาในการที่จ ะเชื่อ มโยง
เครือข่ายคือ การแก้ไขปญั หาตลาดประมูลยางพารา โดยทีมวิจยั ได้ใช้
กระบวนการทําการเชื่อมโยงเครือข่าย คือ
(1)

การจัดเวทีวเิ คราะห์ศกั ยภาพปจั จัยแวดล้อมและจัดทํา
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(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

แนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายประเด็นยางพาราโดย
เชิญกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการทําตลาด
ั หาที่แ ท้จ ริง และ
ยางพารามาประชุ ม เพื่อ วิเ คราะห์ป ญ
ั หาที่เ กิด ขึ้น ซึ่ง ทุ ก กลุ่ ม
จัด ทํ า แนวทางในการแก้ไ ขป ญ
สหกรณ์ ท่เี ข้าร่วมตกลงยินดีท่จี ะเชื่อมโยงเป็ นเครือข่าย
ั หาที่เ กิ ด ขึ้น และคัด เลื อ กตัว แทนในที่
เพื่อ แก้ ไ ขป ญ
ประชุมเป็ นผูป้ ระสานงานร่วมกับทีมวิจยั 2 คน โดยในที่
ประชุมพบว่า ผูเ้ ข้าร่วมจะคัดเลือกตัวแทนของสหกรณ์ท่ี
เขาคิดว่าเป็ นสหกรณ์ทเ่ี ข้มแข็ง และพร้อมทีจ่ ะประสานคน
อื่น ซึ่ง ได้ ผู้จ ัด การและประธานสหกรร์ ห นองสู ง เป็ น ผู้
ประสานและผลักดันการเชื่อมเครือข่ายตลาดประมูลยาง
ร่วมกับทีมวิจยั
ศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องโดยเชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้
ข้ อ มู ล และศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ท างนโยบายและ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ซึง่ จะเชิญตัวแทนหน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม การตลาดเข้าร่วมในเวทีเพื่อให้
ข้อมูลเป็ นครัง้ ๆไป เช่น เวทีวนั ที่ 5เมษายน 2549
จัดตัง้ คณะทํางานเพือ่ ศึกษาความเป็ นไปได้ของการพัฒนา
เครือข่ายยางพารา และยกร่างระเบียบเครือข่าย
จัดเวทีในการกําหนดวิสยั ทัศน์
เป้าหมาย
และ
วัตถุประสงค์เครือข่ายยางพารา
จัดเวทีวเิ คราะห์และรับรองระเบียบเครือข่ายยางพารา
เลือกตัง้ คณะกรรมการเครือข่ายยางพารา โดยมีตวั แทนใน
แต่ละสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรละ 1 คน รวมกรรมการเครือข่า
ยางพาราจํานวน 13 คน
จัดเวทีทําแผนการทํางานร่วมกันของเครือข่าย โดยระบุบ
สถานที่ทําการ คณะกรรมการเครือข่ายยางพารา และ
สหกรณ์หลักในการรับผิดชอบ
ทดลองการดําเนินงานตามแผนและข้อตกลงร่วมกันของ
เครือข่าย โดยการเปิ ดตลาดประมูลราคายางพาราร่วมกัน
ทั ้ง จั ง หวั ด และติ ด ต่ อ สื่ อ สารร่ ว มกั น โดยผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิก
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(9)

ขัน้ ของการติดตามและประเมิน โดยการประชุมเครือข่าย
ยางพาราเพื่อทบทวนระเบียบและข้อตกลงทีเ่ ป็ นอุปสรรค
ต่อการทํางานเมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2549 ณ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูจงั หวัดมุกดาหาร และหาแนวทางแก้ไขปญั หาที่
เกิด ขึ้น พร้อ มกับ การปรับ ปรุ ง ระเบีย บการทํ า งานของ
เครือข่าย

สรุปกระบวนการในการทํางานได้ดงั นี้
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แผ่นภาพที่ 3-1 แสดงกระบวนการดําเนินการวิจยั
หน่ วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
เริม
่ ต้น
ประชุมทีมวิจยั ทํา
ความเข้าใจโจทย์
เป้าหมาย+แบ่งภาระกิจ

ศึกษา
ข้อมูล
ทุตย
ิ ภูม ิ

องค์กรภาคประชาชน

กลุม
่ /องค์กรภาคประชาชน

สนง.สกก.มห.
สนง.กองทุนฟื้นฟูฯ
สภาเครือข่ายฯมห.
ศตจ.มห.- พช.

สรุปประมวล
ข้อมูลกลุม
่
/องค์กร

-เข้าพบพูดคุยหารือแกนนํ า
องค์กรชุมชนรายบุคคล
-ประชุมกลุม
่ ย่อย/สัมภาษณ์
กรรมการกลุม
่

ประเด็นเครือข่ายธุรกิจ

เวทีเตรียม
แกนนําและ
ผูร้ ่วมวิจยั
ในท้องถิน
่
จํานวน
11คน

เวทีชแ้ ี จงและสร้างความ
เข้าใจของโครงการวิจยั ฯ

ระหว่างทาง
เกาะติดแกนนํ า

กลุม
่ สหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียน

เวทีวเิ คราะห์
ศักยภาพองค์กร
ั ย
และปจจั
แวดล้อม

กู้ยมื -นํ้ ามัน,
โรงฆ่าสัตว์,
ปุ๋ยอินทรีย์

แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนาเกษตรกรรม+อุตฯยางพารามุกดาหาร
ทีม่ เี อกภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

เวทีสงั เคราะห์ความเป็ นไปได้ของการ
เชือ่ มร้อยเครือข่ายคุณค่า
เวทีรวมระดับจังหวัด
(จดทะเบียน+ภาคประชาชน)

ั ยแวดล้อม
วิเคราะห์สถานการณ์/ปจจั
ศักยภาพความพร้อม/ความต้องการ
ตามความจําเป็ นเร่งด่วนของกลุม
่ /องค์กร
/สหกรณ์ และแสวงหาแนวทาง
กําหนดประเด็นร่วมของเครือข่ายคุณค่า
และแนวทางการเชือ่ มโยงประเด็นยางพารา

จัดทําแผนยุทธศาสตร์ยางและแผนกลยุทธ์ยางพารา จ.มห.
ผลักดันให้เกิดคณะทํางานระดับจังหวัดจากผูม
้ สี ่วนได้เสีย

ลําดับขันตอนสํ
้
าคัญ

เวทียอ่ ยระดับอําเภอ 7 อําเภอ

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวกระบวนการ
หลัก

ปฏิบต
ั ก
ิ ารหนุนเสริม/
ทดลอง/เรียนรู้

คณะทํางานพัฒนา
เครือข่ายยางฯ
มุกดาหาร

กระบวนการ/แผน/
แนวทางในอนาคต

ระหว่างทาง
เกาะติดแกนนํา

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

ผลักดัน
เวทีทบทวนแผน
และแนวทางในการ
ทดลองปฎิบต
ั ก
ิ าร
ร่วมกันในเครือข่าย
และการรณรงค์
สร้างความเข้าใจ
แก่สมาชิกของ
กลุม
่ /สหกรณ์ ใน
เครือข่ายฯ

เวทีคณะทํางาน
ยกร่าง
ระเบียบและข้อ
ตกลงของ
เครือข่ายยาง
พารา
และสมาชิกทีเ่ ข้า
ร่วมเครือข่าย

เวทีการจัดทํา
แผนกลยุทธ์
เครือข่ายยาง
พาราจังหวัด
มุกดาหาร

เวทีสรรหาและ
คัดเลือก
ผูป
้ ฎิบต
ั ก
ิ าร
ร่วมหรือคณะ
ทํางานพัฒนา
เครือข่ายยาง
พารา
จังหวัดมุกดาหาร
และแบ่งบทบาท
หน้าทีค่ วามรับ
ผิดชอบ

เวทีระดม
ความคาด
หวังและ
ระดมแนว
ทางการเชือ่ ม
ร้อยเครือ
ข่ายยาง
ของกลุม
่ /
องค์กรทีร่ ่วม
เครือข่าย

ระดม/รวบรวมวัตถุดบ
ิ +วันเวลา+มาตรฐานเดียวกัน+คณะ กก.ตรวจสอบการประมูล 1 ชุด
โรงรมยาง(สกก.หนองสูง)
กําลังก่อสร้าง
ห้องค้ายาง(อยูร่ ะหว่างยกระดับ)
ผลักดัน/กํากับ
คณะทํางาน
ในการผลักดัน-ยกระดับ

แนวทางการจัดการตลาดแบบ ห้องค้ายาง

สรุปบทเรียน

กระบวนการสนับสนุ นเครือข่ายยางพารา

จัดเวทีวเิ คราะห์สถานการณ์ ยางพาราใน
ั ยแวดล้อม และสถานการณ์
ภาคอีสานปจจั
ยางในพื้นทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร

เวทีเชือ่ มร้อยเครือข่ายยางพารามุกดาหาร

ทดลอง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
เชือ่ มร้อย

เครือข่ายยางพารามุกดาหาร

ยกระดับและพัฒนาเครือข่ายประเด็นอื่น ๆ

แนวทางการยกระดับและพัฒนากระบวนการและเครือข่าย(ในอนาคต)
สรุปกระบวนการเชือ่ มร้อยเครือข่าย: -ค้นหา

เวทีวเิ คราะห์ศก
ั ยภาพและความเป็ นไปได้ของ
การเชือ่ มร้อยเครือข่ายยางพาราโดยเชิญกลุม
่
/องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วม

ระหว่างทาง
เกาะติดแกนนํ า

ตลาดประมูลยาง 3 แห่ง
แนวทางการร่วมธุรกิจโรงรมยาง 1 แห่ง

ประชุมทีมวิจยั ร่วมกับแกนนํากลุม
่ องค์กร/
สหกรณ์เพื่อระดมแนวทาง/ความเป็ นไปได้
ในการพัฒนาและยกระดับเครือข่ายคุณค่า

-กําหนดประเด็น

-สนับสนุ น

-ติดตาม/สรุปบทเรียน
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-ยกระดับ

เวทีระดมแนวทางและสร้างพลัง
ขับเคลือ่ นการทํางานในรูปแบบเครือข่าย
คุณค่าในพื้นทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร

บทที่ 4: เครือข่ายคุณค่าในพืน้ ที่จงั หวัดมุกดาหาร
4.1

บทนํา

ในการดําเนินงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาและในระยะเวลาปฏิบตั กิ ารในภาคสนามจริงตามเงือ่ นไข
ด้านระยะเวลาอันสัน้ และขอบเขตเนื้อหาที่ค่อนข้างกว้าง จึงก่อให้เกิดเพียงแนวทางในการ
พัฒนา และเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในระดับ ท้องถิ่นขึ้น ซึ่งเป็ นผลจากการดําเนิ นงาน
พัฒนาเชิงต่อยอดกระบวนการพัฒนาจากต้นทุนเดิมของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ ซึง่
ทางทีมวิจยั พืน้ ทีไ่ ด้เข้าไปผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ตนเอง และติดตามสนับสนุ น ซึ่งจาก
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารได้ก่อให้เกิดเครือข่ายคุณค่าใน 1 ประเด็น คือ เครือข่ายยางพาราจังหวัด
มุกดาหาร ซึง่ มี 12 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่มเข้าร่วมเป็ นเครือข่าย และทีมวิจยั เข้าร่วม
หนุ นกระบวนการเรียนรูก้ บั สภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหารอีก 1 เครือข่าย
ซึง่ มีกลุ่ม องค์กรในเครือข่ายจํานวน 1,241 กลุ่มร่วมเป็ นเครือข่ายการเรียนรู้ ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
4.2

รูปแบบเครือข่ายพันธมิ ตร
4.2.1 เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ “สภาพัฒ นาเครื อ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชนจัง หวัด
มุกดาหาร”
สภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหารเป็ นเครือข่ายในแนวตัง้ ซึง่
ประกอบด้วยกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ จํานวน 1,214 องค์กร และเครือข่ายในแนวราบอีก
5 ประเด็น อันได้แก่ 1-เครือข่ายภูมปิ ญั ญาไหมฝ้ายหนองสูง 2-เครือข่ายภูมปิ ญั ญา
แพทย์แผนไทย 3-เครือข่ายองค์กรการเงินและและสวัสดิการชุมชน 4-เครือข่ายธุรกิจ
และวิสาหกิจชุมชน 5-เครือข่ายเกษตรกรรมพึง่ ตนเอง
สภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหารเป็ นเครือข่ายเดิมที่มกี าร
ดําเนินการอยู่แล้ว โดยมีผูน้ ํ ากลุ่ม องค์กร เข้ามาเรียนรูแ้ ลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทํางานภายในเครือข่าย และกําหนดกรอบ ตัวชี้วดั เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ม
องค์กรสมาชิก ตลอดจนการรวมกันเป็ นเครือข่ายเพือ่ สร้างการยอมรับสถานภาพองค์กร
ภาคประชาชน แต่การเข้าไปหนุ นเสริมทีก่ ่อให้เกิดความเข้มแข็งภายในกับฐานสมาชิก
ยัง เป็ น การอาศัย ป จั จัย ภายนอกเข้า ไปกระตุ้น เพื่อ ก่ อ ให้เ กิด ความเข้ม แข็ง ภายใน

ปจั จุบนั ได้รบั งบประมาณจาก พอช. เพือ่ สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กรฐานสมาชิกโดย
การสร้างพืน้ ทีร่ ูปธรรมนํ าร่องกิจกรรมการพัฒนาในมิตอิ งค์กรทีด่ ําเนินงานอยู่ในระดับ
พืน้ ที่ ซึ่งสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนมีความเป็ นมาที่ยาวนานพอสมควรดังได้
กล่าวแล้วในบทที่ 1
4.2.1.2 การดําเนิ นการของเครือข่ายในปัจจุบนั
เนื่องจากสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหารมีจํานวน
สมาชิกที่หลากหลายครอบคลุมเกือบทัง้ จังหวัด ซึ่งลักษณะของการเชื่อมโยง
เครือข่ายมีทงั ้ เแบบเข้มแข็งและสัมพันธ์กนั แบบหลวม ๆ ประกอบกับการเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับหน่ วยงานราชการและองค์กรเอกชนหลายหน่ วยงาน ดังนัน้
เพื่อการทํางานที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกและให้บรรลุเป้าหมาย
วัต ถุ ป ระสงค์ข องเครือ ข่า ย สภาพัฒ นาเครือ ข่า ยองค์ก รชุ ม ชนจึง กํ า หนด
โครงสร้ า งและกลไกการทํ า งานดั ง ได้ ก ล่ า วแล้ ว ในบทที่ 1 โดยจั ด ตั ง้
คณะกรรมการในแต่ละฝา่ ยดังนี้
1) คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด
จํานวน 20 คนโดยมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- กํ า หนดนโยบาย แนวทางในการพัฒ นาความเข้ม แข็ง ของ
องค์กรชุมชน เพื่อแก้ไขปญั หาสังคมและความยากจนจังหวัด
มุกดาหาร
- อํานวยการด้านข้อมูลและสร้างความเข้าใจให้เกิดความพร้อม
ในการปฏิบตั กิ าร
- ประสานแผนดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตามบทบาทหน้าที่
ในการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีพฒ
ั นาทีเ่ กีย่ วข้อง
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุ นการดําเนินงานโครงการและการ
ทํางานร่วมกันอย่างเหมาะสมและตามความจําเป็ น ตลอดจน
อํานวยความสะดวกด้านวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และ
ยานพาหนะตามขีดความสามารถและศักยภาพที่มอี ยู่ในการ
ดําเนินงาน
- สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
และการสร้างการยอมรับภายในชุมชน และภายนอกชุมชน
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ภายใต้ระบบมาตรฐานงานชุมชนเพื่อให้ทราบถึงระดับตัวชีว้ ดั
สถานภาพองค์กรชุมชน
- สรุปประเมินผลและประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจและผลงาน
ที่ทําร่วมกันให้บุ คคล หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและนํ าไป
ขยายผลเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน สังคม
- อื่นๆ ตามทีป่ ระธานคณะอํานวยการกําหนด
2) คณะกรรมการสนั บ สนุ น และประสานการปฏิบ ัติร ะหว่ า งภาคี
จํานวน 32 คน โดยมีบทบาทหน้าทีต่ ่อไปนี้
- วางแผนสนับสนุ นการเตรียมความพร้อมด้านการประสานพลัง
องค์ ก ร และการพัฒ นากลไกการทํ า งานของขบวนองค์ก ร
ชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งเชื่อมโยงเครือข่ายกันอย่างเป็ นระบบ
ตามนโยบาย แนวทางทีค่ ณะกรรมการอํานวยการกําหนด
- นํ า เสนอรู ป ธรรมการขับ เคลื่ อ นขบวนองค์ ก รชุ ม ชนต่ อ
คณะกรรมการอํานวยการ และเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
สร้า งการยอมรับ และจัด กระบวนการเสริม สร้า งมาตรฐาน
ตัว ชี้ว ัด การขับ เคลื่อ นมุ่ง สู่ก ารรับ รองสถานภาพของขบวน
องค์กรชุมชนในทุกระดับ
- วางแผนจัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํางานร่ว มกันของ
กลไก เครือ ข่า ยเพื่อ ปรับ ปรุ ง ฐานคิด ทิศ ทาง วิธีก าร และ
บูรณาการการปฏิบตั ิงานร่วมกัน ตลอดจนช่วยสรุปบทเรียน
ขบวนองค์กรชุมชนในด้านต่างๆ จัดทํากรณีศกึ ษาองค์ความรู้
เพือ่ เผยแพร่
- เสริมสร้างทีมวิทยากรกระบวนการ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพ รวบรวมผู้ นํ าการเปลี่ ย นแปลง ช่ ว ย
อํานวยการด้านระบบฐานข้อมูล และช่วยเตรียมการด้านการ
ติดตามประเมินผลในการขับเคลื่อนขบวนการองค์กรชุมชน
- อื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
3) คณะทํางานพัฒนาระบบข้อมูลองค์กรชุมชน จํานวน 11 คน มี
บทบาทหน้าทีต่ ่อไปนี้
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- ออกแบบระบบฐานข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าฐาน ประมวลผล
จัดทํารายงานข้อมูลองค์กรชุมชน และข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
- เปรียบเทียบ เชื่อมโยงข้อมูลทีม่ อี ยูท่ งั ้ ภาครัฐ และภาคองค์กร
ชุมชนจัดเก็บ ทําการประเมินคุณภาพ และเสนอแนวทางการ
รับรองข้อมูลร่วมกัน
- จัดทํารายงานภาพรวมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และเตรียมการ
ให้คณะกรรมการนําเสนอเผยแพร่ต่อสาธารณะ
- อื่น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการอํ า นวยการ และคณะกรรมการ
สนับสนุนและประสานการปฏิบตั ฯิ มอบหมาย
4) คณะทํางานติดตามประเมินผล จํานวน 10 คน มีบทบาทหน้าที่
ต่อไปนี้
- วางแผนติดตามประเมินผล จัดเก็บรวบรวมสรุปบทเรียน เสนอ
แนวทางการปรับปรุงให้เกิดรูปธรรมความสําเร็จ
- นํ าเสนอผลการปฏิบตั ิ เงื่อนไขให้เกิดการขยายผล และช่วย
วางแนวทาง การสร้างการยอมรับ การเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
งานชุมชน ทัง้ มาตรฐานภายในทีช่ ุมชนมีอยู่ และมาตรฐานจาก
ภายนอก เพือ่ ให้เกิดการับรองสถานภาพ
- อื่น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการอํ า นวยการ และคณะกรรมการ
สนับสนุนและประสานการปฏิบตั ฯิ มอบหมาย
4.2.1.3

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

จากการศึกษาโดยสรุปกระบวนการดําเนินงานตามแผนงานของ “สภา
พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร” นับตัง้ แต่การจัดทําบันทึก
ความเข้าใจร่วมกับภาคีพฒ
ั นาในระดับจังหวัดเมื่อต้นปี 2547 นัน้ มีอยู่ 4
แผนงานด้วยกันและมีปญั หาและอุปสรรคซึง่ สรุปได้ดงั นี้ (4 ยุทธศาสตร์)
1)

แผนพัฒนาระบบข้อมูล
(1)

การออกแบบเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูล
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(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

2)

อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น โ ด ย ใ ช้ แ บ บ สํ า ร ว จ ที่ ใ ช้
กระบวนการการมีสว่ นร่วมระหว่างภาคีพฒ
ั นา
และขบวนการองค์กรชุมชนทัง้ 5 ประเด็น
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลองค์กรชุมชนตาม
แบบสํารวจ
ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการในการสรุป
บทเรี ย น โดยการคั ด เลื อ กผู้ นํ า ในแต่ ล ะ
ประเด็น และภาคีพฒ
ั นาทีเ่ กีย่ วข้อง
การสรุปบทเรียน และถอดองค์ความรูอ้ งค์กร
ชุมชนต้นแบบใน 5 ประเด็น โดยใช้วทิ ยากร
กระบวนการทีผ่ า่ นการฝึ กอบรม
จัดหาสถานทีส่ าํ หรับจัดทําศูนย์ขอ้ มูล โดย
ได้ ร ั บ การสนั บ สนุ นจากภาคี ก็ คื อ ศู น ย์
การศึกษานอกโรงเรียนในการใช้สถานที่ต งั ้
ศูนย์ขอ้ มูล และวัสดุครุภณ
ั ฑ์จํานวนหนึ่ง แต่
ยัง ไม่ มีง บประมาณสํ า หรับ การพัฒ นา และ
ปรับปรุงสถานทีใ่ ห้เหมาะสม
พัฒนาบุคลากรสําหรับจัดทําระบบข้อมูล
จํานวน 2 คน เพือ่ ทําหน้าทีใ่ นการดําเนินงาน
ดําเนินการป้อนข้อมูลเข้าระบบปฏิบตั กิ าร ซึง่
สําเร็จไปแล้ว 2 ประเด็น ก็คอื (1)สมุนไพร
และสุขภาพชุมชน และ (2) วัฒนธรรมภูมิ
ั ญาไหม-ฝ้ า ย ส่ว นที่เ หลือ อยู่ใ นระหว่า ง
ปญ
ดําเนินการ

แผนงานการพัฒนากลไก
(1)

(2)

มีการฝึ กอบรมวิทยากรกระบวนการสําหรับ
การดํา เนิ น งานในการถอดชุ ด บทเรีย นผู้นํ า
การเปลีย่ นแปลง 1 ครัง้ รวม 32 คน
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการในระดับ
จังหวัดทีป่ ระกอบด้วยส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ระดับอําเภอทุกอําเภอ 1 ครัง้
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(3)

3)

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและ
ประสานการปฏิ บ ั ติ ร ะหว่ า งภาคี รวมทั ง้
คณะทํางานพัฒนาระบบข้อมูล 1 ครัง้

แผนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
(1)

(2)

(3)

(4)

การจัดเวทีตวั แทนองค์กรชุมชนในการกําหนด
เป้ า หมาย และตัว ชี้ว ัด ในการพัฒ นาองค์ก ร
ชุ ม ชนร่ ว มกัน ซึ่ ง นํ า ไปใช้ ใ นกระบวนการ
รวบรวมข้ อ มู ล และทบทวนบทเรี ย นของ
องค์กรชุมชนทัง้ 5 ประเด็น พืน้ ที่ 7 อําเภอ
การจัดเวทีทบทวนตนเองตามตัวชีว้ ดั รวม 17
ครัง้ และสรุปผลการดําเนินงานทัง้ 7 เวทีเพื่อ
ค้นหาพืน้ ทีต่ น้ แบบในการขยายผล
ประชุมผูแ้ ทนขบวนการเครือข่ายองค์กร
ชุมชน 5 ประเด็น เพื่อวิเคราะห์ และสรุป
จัดทําพืน้ ทีต่ น้ แบบจาก 5 ประเด็น ก็คอื (1)
บ้านโคกกลาง ต.หนองสูง ในประเด็นเกษตร
ยังยื
่ นอย่างครบวงจร (2) บ้านกกไฮ ต.คําชะอี
ในประเด็นวัฒนธรรมภูมปิ ญั ญาไหม-ฝ้าย (3)
บ้ า นเกษตรสมบู ร ณ์ ต.นากอก อ.นิ ค มคํ า
สร้อย ในประเด็นองค์กรการเงินและสวัสดิการ
ชุมชน
การแต่งตัง้ คณะทํางานในระดับอําเภอ โดยมี
การ คัดเลือกตัวแทนกลุ่มสตรี และเยาวชน
เข้ามาสมทบกับตัวแทนจาก 5 ประเด็น ซึง่ อยู่
ในระหว่างการแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการจาก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด

4)

แผนงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

-

ยังไม่มกี ารดําเนินการ
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4.2.1.4 บทบาทภาคีพฒ
ั นาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ภาคีก ารพัฒ นาและการเชื่อ มโยงเครือ ข่า ยที่เ กี่ย วข้อ งมีท ัง้ หมด 8
หน่วยงาน มีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และหน่วยงานรัฐ 7 หน่วยงาน
ได้แก่ 1-สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร 2-สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหาร 3-ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร 4-ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จงั หวัดมุกดาหาร 5-พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จัง หวัด มุ ก ดาหาร 6-สํ า นั ก งานส่ ง เสริม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จัง หวัด
มุกดาหาร 7-พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ซึง่ มีบทบาทดังต่อไปนี้
1)

2)
3)

4)

การประสานงานทางด้า นนโยบาย และการปฏิบ ัติร ะหว่ า ง
หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุ นแก่ขบวนการ
เครือข่ายองค์กรชุมชน
การมีส่วนร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
การเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน โดยเฉพาะการเข้ารับการ
อบรมวิทยากรกระบวนการสรุปบทเรียน และถอดองค์ความรู้
องค์กรชุมชนใน 5 ประเด็น
การสนับสนุ นด้านทรัพยากรตามความจําเป็ น และเหมาะสม
เช่น สถานทีจ่ ดั ตัง้ ศูนย์ขอ้ มูล และสถานทีป่ ระชุมตามแผนงาน

4.2.1.5 วัตถุประสงค์เป้ าหมาย
เป้ า หมายในการดํา เนิ น งานของสภาพัฒ นาองค์ก รเครือ ข่า ยชุ ม ชน
จังหวัดมุกดาหาร มีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้
1)

เป้ าหมายร่วม
(1)
(2)

การพัฒ นาคุ ณ ภาพความเข้ม แข็ง องค์ก รชุ ม ชนทุ ก
ระดับภายใต้ 5 ประเด็น
การสร้า งกระบวนการการกําหนดคุ ณภาพวัด ความ
เข้มแข็งองค์กรชุมชน
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(3)
(4)

2)

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรชุมชน
การสนับ สนุ น การยกระดับ การพัฒ นาองค์ก รชุ ม ชน
ภายใต้ แ ผนงานขององค์ ก รชุ ม ชนเป็ น หลัก อัน จะ
นําไปสูก่ ารสร้างการยอมรับ และการรับรองสถานภาพ
องค์กรชุมชน

เป้ าหมายเชิ งประเด็น
(1)
-

ประเด็นเกษตรยังยื
่ นครบวงจร
องค์กร
มีองค์กรชุมชนที่มศี กั ยภาพ จํานวน 91
จํานวนสมาชิก 4,000 ราย
สมาชิกองค์กร จํานวน 2,000 ราย มีรปู ธรรม
การเกษตรทีพ่ ง่ึ ตนเองได้

(2)
-

ประเด็นธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน
มีองค์กรชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพ จํานวน 21 องค์กร
องค์กรชุมชน จํานวน 21 องค์กร มีการพัฒนา
ยกระดับ ธุ ร กิจ และวิส าหกิจ ชุ ม ชนสู่ ผู้ป ระกอบการ
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (SME)

(3)
-

ประเด็นองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน
มีองค์กรชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพ จํานวน 1,031 องค์กร
องค์การการเงินชุมชนมีการบูรณาการกองทุนของ
ชุมชนเป็ น “ธนาคารชุมชน” จํานวน 52 ตําบล

(4)
-

ประเด็นวัฒนธรรมภูมปิ ญั ญาไหม-ฝ้าย
มีองค์กรชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพ จํานวน 75 องค์กร
มีพน้ื ที่ 4 ตําบลเป็ นต้นแบบในการฟื้นฟูวถิ ชี วี ติ ชุมชน
ท้องถิน่

(5)
-

ประเด็นสมุนไพรและสุขภาพชุมชน
มีองค์กรชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพ จํานวน 10 องค์กร
องค์กรชุมชน 10 องค์กร ทีม่ กี ารฟื้นฟูภมู ปิ ญั ญาด้าน
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สมุ น ไพร และหมอพื้น บ้า น เพื่อ เสริม สร้า งสุ ข ภาพ
ชุมชน
ทัง้ นี้มเี ป้าหมายในระดับแผนงานทีส่ าํ คัญ (Goal) ก็คอื “องค์กรชุมชน
จํานวน 1,214 องค์กร ใน 5 ประเด็นมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปญั หาของ
สมาชิกองค์กร ชุมชน และสังคมได้” โดยมีเป้าหมายสูงสุด ก็คอื “ชุมชน 528
ชุมชน ในพืน้ ที่ 7 อําเภอ 52 ตําบล มีความเข้มแข็งสามารถพึง่ ตนเองได้”
(Super Gold)
4.2.1.6 บทบาททีมวิ จยั กับการสร้างเวทีการเรียนรู้ร่วมกับสภาพัฒนา
เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
จากฐานข้อมูลเดิมจะพบว่าสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
จังหวัดมุกดาหารมีฐานสมาชิก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์เครือข่าย
และแผนการดําเนินงาน ทีช่ ดั เจน ดังนัน้ บทบาทของทีมวิจยั ทีเ่ ข้าไปจึงเป็ นการ
หนุ นเสริมกระบวนการเรียนรู้ จัดเวทีเพื่อก่อให้เกิดการวิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานบนฐานเครือข่ายเดิมทีด่ ําเนินการอยู่แล้ว ซึง่ ทีม
วิจ ัย พบว่ า เวทีก ารเรีย นรู้ข องสภาพัฒ นาเครือ ข่ า ยองค์ก รชุ ม ชนจัง หวัด
มุกดาหารจะเป็ นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานในเชิงของการ
บริหารจัดการกลุ่ม การติดตามแผนและผลการดําเนินงานทีไ่ ด้รบั งบประมาณ
จากแหล่ ง ทุ น เป็ น ประเด็น หลัก ส่ ว นการแลกเปลี่ย นในประเด็น อื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการทํางาน ฐานการผลิต นโยบายรัฐ ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในภาพรวม
และการวิเ คราะห์ ร ะบบโลก สภาพัฒ นาเครือ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชนจัง หวัด
มุ ก ดาหารยัง มีก ารแลกเปลี่ย นกัน น้ อ ย โดยเฉพาะการตอกยํ้า เรื่อ งคุ ณ ค่ า
อุดมการณ์ ของการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่าย สภาพัฒนา
เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหารยังขาดการตอกยํ้าให้เห็นคุณค่าและ
ความสําคัญ การทํางานยังพึง่ พาปจั จัยและทุนสนับสนุ นจากภายนอก ในขณะ
ที่มีต้ น ทุ น ภายใน เช่ น ทรัพ ยากรบุ ค คลที่มีพ้ืน ฐานการทํ า งานด้า นสัง คม
ความสามารถของกลุ่มผูน้ ํ าทีห่ ลากหลายและพร้อมทีจ่ ะนํ าออกมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และทุนทีเ่ ป็ นตัวเงินซึง่ เกิดจากการระดมจากฐานสมาชิก
ดัง นั น้ ทีม วิจ ัย จึง เข้า ไปหนุ น เสริม ในกระบวนการวิเ คราะห์ป จั จัย
แวดล้อมในมิตติ ่าง ๆ เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ปจั จัยที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
การทํางานของฐานกลุ่ม องค์กรสมาชิก เกิดการสังเคราะห์ร่วมกันของตัวแทน
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องค์กรและเครือข่ายในแนวราบและทีมวิจยั จนกระทังเกิ
่ ดการทบทวนแนว
ทางการทํา งานและประสานแผนงานระหว่ า งที ม วิ จ ยั กับ สภาพัฒ นา
เครื อ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชนมุ ก ดาหาร ในการที่ จ ะพัฒ นาและยกระดับ
ศักยภาพผู้นํา ให้ มีแนวคิ ดและหลักการสหกรณ์ ในแผนงานการพัฒนา
กลไก ประเด็น การพัฒนาประสิ ท ธิ ภ าพและยกระดับ ผู้นํา เพื่ อเป็ นนั ก
ยุทธศาสตร์ นักประสานงาน และนักจัดกระบวนการ ที่ มีอดุ มการณ์ และ
หลักการสหกรณ์ และจิ ตวิ ญญาณสาธารณะ
แผนงานทีไ่ ด้จดั ทําร่วมกันกับทีมวิจยั คือ แผนงานการพัฒนากลไก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) พัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับผูน้ ํา เพือ่ เป็ นนักยุทธศาสตร์
นักประสานงาน และนักจัดกระบวนการ ที่มีอุดมการณ์ แ ละ
หลักการสหกรณ์ แ ละจิต วิญญาณสาธารณะ โดยจัดทําเป็ น
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูน้ ํา
2) แผนการรวบรวมองค์ความรู้ โดยการถอดบทเรียน
ประสบการณ์ผนู้ ําการเปลีย่ นแปลง
3) สัมมนาสรุปบทเรียน และกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
ของประชาภาคี
4) ประชุมคณะทํางานและติดตามการดําเนินงาน
ส่ ว นแผนงานอื่น ๆ ที่ส ภาพัฒ นาเครือ ข่ า ยองค์ก ร
ชุมชน ได้วางแผนไว้ ก็มกี ารดําเนินงานไปตามแผนงานโดย
การสนั บ สนุ น ของ พอช.โดยมีเ จ้า หน้ า ที่ข อง พอช.เข้า มา
ติด ตามเป็ น ระยะ ๆ ซึ่ง ทีมวิจ ยั ก็เ ข้า ไปร่ว มในการวางแผน
แลกเปลี่ยนแนวความคิดอย่างต่ อเนื่ อง ถือว่าเป็ นเครือข่าย
พันธมิตรในขอบเขตจังหวัดทีจ่ ะมีการเชื่อมโยงความร่วมมือกัน
ในอนาคต
การดําเนินงานของสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
จังหวัดมุกดาหารจะสําเร็จได้หรือไม่ทมี วิจยั ได้จดั เวทีร่วมกัน
ตัวแทนสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
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ผ่ า นตัว แทนเครือ ข่ า ยประเด็ น ทัง้ 5 ประเด็ น มีป จั จัย ที่
เกีย่ วข้อง คือ
4.2.1.7 ปัญหาอุปสรรค
จากการจัดเวทีตวั แทน 5
ประเด็นร่วมกับภาคีพฒ
ั นาที่
เกีย่ วข้องของจังหวัดในช่วงวันที่ 3 ตุลาคม 2547 ทีผ่ า่ นมา พอทีจ่ ะ
สรุปปญั หาอุปสรรคได้ดงั นี้
1)

2)

3)

4)

ตัวแทนภาคีพฒ
ั นาที่เกี่ยวข้องทัง้ 7 ภาคีเข้าร่วม
กิจ กรรมกับ ขบวนการเครือ ข่า ยองค์ก รชุ ม ชนทัง้ 5
ประเด็น ไม่มีค วามต่ อเนื่ อ งทัง้ ตัว บุ ค คล และองค์ก ร
ทัง้ นี้มปี จั จัยข้อจํากัดในด้านภารกิจหลักขององค์กรที่
รับผิดชอบตามแผนงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย รวม
ไปถึง โครงสร้า งการบริห ารจัด การขององค์ก ร และ
ระเบียบข้อบังคับของผูป้ ฏิบตั งิ านต้องได้รบั อนุ ญาตจึง
จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับขบวนการเครือข่ายได้
แ น ว คิ ด แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร ว า ง แ ผ น ง า น ร ะ ห ว่ า ง
ผูบ้ งั คับบัญชากับผูป้ ฏิบตั งิ านทีค่ าํ นึงถึงผลงานองค์กร
และความก้ า วหน้ า ของผู้ บ ริ ห าร จึ ง ไม่ ส ามารถ
ตอบสนองตามแผนงานของขบวนการเครือข่ายองค์กร
ชุมชนทีไ่ ด้รว่ มกับภาคีวางแผนงานไว้ได้จริง
กระบวนการพัฒนาผูน้ ําขององค์กรชุมชนขึน้ มา
ทดแทนไม่ ต่ อ เนื่ อ ง จึง ทํ า ให้ผู้นํ า องค์ ก รต้ อ งแบก
รับภาระทัง้ ทางเศรษฐกิจครอบครัว และสังคมในการ
บริ ก ารชุ ม ชน จนทํ า ให้ ผู้ นํ า องค์ ก รชุ ม ชนได้ ร ั บ
ผลกระทบจากปญั หาครอบครัว และออกจากองค์กร
ไป
ผูน้ ํ าบางส่วนที่หวังผลทางการเมือง และมีอํานาจทาง
การเมืองเข้ามาแทรกแซงบ้างในบางช่วง แต่ความเห็น
ของผู้ นํ าองค์ ก รชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่ า ไม่ ไ ด้ ร ั บ
ผลกระทบเท่าใดนัก

104

5)

6)

7)

ความคาดหวังของกลุ่ม และองค์กรชุมชนในระดับฐาน
ล่างของแต่ละประเด็นมีความคาดหวังการสนับสนุ น
ด้านงบประมาณจากขบวนการเครือข่ายองค์กรชุมชน
ทีเ่ ข้าไปประสานงาน และจัดกิจกรรมทบทวนบทเรียน
ในระดับอําเภอ
ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทขององค์กรชุมชน
กับการพัฒนาสังคมของภาคีพฒ
ั นาอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมยังมีความแตกต่าง และช่องว่างค่อนข้างสูง
จึงทําให้เกิดความหวาดระแวง และหวังเอาชนะในการ
ดําเนินงานเกิดขึน้
สมาชิกกลุ่ม และองค์กรชุมชนในระดับฐานล่างของแต่
ละประเด็นยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ และจิตสํานึกใน
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เช่น ไม่ให้ความสนใจในการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพ และทั ก ษะการทํ า งาน จึ ง ทํ า ให้
คุณ ภาพสิน ค้า ไม่เ ป็ น ที่ต้อ งการของตลาด และเป็ น
ภาระต้นทุนแก่กลุ่มทีต่ อ้ งรับผิดชอบ รวมทัง้ การสนใจ
เพียงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากกลุ่มเท่านัน้ เป็ นต้น

4.2.1.8 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
จากการดําเนินงานทีผ่ า่ นมาสามารถสรุปปจั จัยแห่ง
ความสําเร็จของการดําเนินงานของกลุ่ม/เครือข่ายได้ 2 ระดับ คือ
1)

ปัจจัยภายในกลุ่ม/เครือข่าย
(1)

(2)

กลไกในการเชื่อมโยง และสานความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มให้มคี วามต่อเนื่องในกิจกรรมของ
เครือ ข่า ย และเกิด อัต ตลัก ษณ์ ใ นนาม สภา
เครือข่ายพัฒนาองค์กรชุมชนมุกดาหาร ที่มี
กลไกในแนวตัง้ คือ กลไกจังหวัด และกลไก
ระดับอําเภอ
ผู้ นํ ากลุ่ ม /เครื อ ข่ า ยมี ป ระสบการณ์ อั น
ยาวนานทัง้ ด้า นการเมือ ง เศรษฐกิจ สัง คม
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(3)

(4)

(5)

2)

และโอกาสในการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมเครือข่าย
อื่นๆ ในท้องถิน่ ภูมภิ าค และชาติ จึงได้นํามา
ปรับใช้ในการทํางานของเครือข่าย
กิจกรรม และผลประโยชน์สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของกลุ่มต่างๆ และสมาชิก
ได้
พื้น ฐานทางวัฒ นธรรมชุ ม ชน ซึ่ง ยัง คงเกาะ
เกี่ย วทางสายสัม พัน ธ์ท างเครือ ญาติ จารีต
ประเพณี และหลักความเชื่อทางศาสนา โดย
ภู มิห ลัง ทางประวัติศ าสตร์ ข องชุ ม ชน และ
บทเรียนร่วมกันมาพอสมควร
ปจั จัยด้านปริมาณกลุ่ม และองค์กรชุมชนใน
ระดับ พื้น ฐานที่มีอ ยู่ อ ย่ า งหลากหลายของ
จังหวัดก็มคี วามสําคัญเช่นเดียวกัน อันเป็ นผล
สืบเนื่องมาจากการพัฒนาชุมชนในยุคที่ผ่าน
มาขององค์ก ร และหน่ ว ยงานต่ างๆ รวมถึง
การเติบโตของภาคประชาชนเองด้วย เพราะ
กลุ่ม หรือองค์กรชุมชนพืน้ ฐานดังกล่าวเหล่านี้
ได้มกี ารสังสมประสบการณ์
่
และองค์ความรู้
มาในระดับ หนึ่ งเพียงพอที่จะต่อยอดมาเป็ น
เครือข่ายได้

ปัจจัยภายนอกกลุ่ม/เครือข่าย
(1)

(2)

นโยบายรัฐ และกระแสโลกาภิว ฒ
ั น์ ท่ีชุ มชน
เผชิ ญ อยู่ จึ ง จํ า เป็ นต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ให้
สามารถดํ า รงอยู่ ไ ด้ แ ละเกิ ด การประสาน
แผนงานตามนโยบายผ่านองค์กรภาคีอ่นื ๆ
เช่ น สถาบัน พัฒ นาองค์ก รชุ ม ชน(มหาชน)(พอช.)
ก า ร ส นั บ ส นุ น ทั ้ง ด้ า น บุ ค ค ล า ก ร แ ล ะ
งบประมาณจากหน่ ว ยงานภาคีท่ีเ กี่ย วข้อ ง
เช่น หน่ วยงานภาครัฐที่เกิดจากกรอบความ
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(3)

(4)

ร่ ว มมือ รัฐ -องค์ ก รชน และ สถาบัน พัฒ นา
องค์กรชุมชน(มหาชน)- (พอช.)
กระแสความเปลี่ย นแปลงทางด้า นแนวคิด
และทิศทางการพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนทีเ่ ริม่
มีการทบทวนบทเรียน จากการดํารงอยู่แบบ
องค์กรเชิงเดีย่ วไม่อาจจะต้านทานกระแสโลก
ได้ และมักมีขอ้ จํากัดในการดําเนินงาน
จากการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ปี 2540 นัน้ มีสว่ นสําคัญที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความตื่ น ตั ว ทางด้ า นสิ ท ธิ และ
บทบาทหน้ าที่ข ององค์กรชุ ม ชนค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะใน มาตรา 45 ทีเ่ ขียนไว้ว่า “บุคคล
ย่ อ มมี เ สรีภ าพในการรวมกัน เป็ น สมาคม
สหภาพ สหพัน ธ์ สหกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกร
องค์การเอกชน หรือหมูค่ ณะอืน่ ...” จึงเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ชุมชนสามารถรวมตัวกันจัดตัง้
กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายได้ตามบทบัญญัตนิ ้ี
นอกจากนี้ ยังปรากฏในมาตรา 60 ทีไ่ ด้ระบุ
ถึง สิท ธิข องบุ ค คลในการเข้า ไปมีส่ ว นร่ ว ม
ทางการเมือ งการปกครองว่ า “บุ ค คลย่อ มมี
สิ ท ธิ ใ นการกระบวนการพิ จ ารณาของ
เจ้า หน้ า ทีข่ องรัฐ ในการปฏิบ ัติร าชการทาง
ปกครองอันมีผล หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของตน...” ซึ่งเป็ นการให้สทิ ธิแก่
บุ ค คลในการเข้า ไปมีส่ว นร่ว มกับ ภาครัฐ ใน
การดําเนินงานตามกฎหมายได้

จากบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญดังกล่าวทีใ่ ห้สทิ ธิ และเสรีภาพแก่
ประชาชนในการรวมกลุ่ ม และเข้า ไปมีส่ ว นร่ ว มกับ ภาครัฐ ในการ
ดําเนินงาน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของตน หรือชุมชน
จึง เป็ น ป จั จัย ด้า นโอกาสที่เ อื้อ ต่ อ กระบวนการดํา เนิ น งานของกลุ่ ม /
องค์กรชุมชน และเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์มากกว่าในอดีตทีผ่ า่ นมา
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(5)

นโยบายการกระจายอํานาจทางการเมืองการ
ปกครองของประเทศเป็ นปจั จัยที่มสี ่วนช่ว ย
เสริม สร้า งกระบวนการยอมรับ และรับ รอง
สถานภาพองค์ ก รชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ย
โดยเฉพาะการขยายแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การกระจายอํ า นาจในการบริห ารจัด การสู่
ท้องถิน่ นัน้ มีผลกระทบต่อรูปแบบ และวิธกี าร
จัด โครงสร้า งการบริห ารจัด การในทุ ก ระดับ
ทัง้ ในระดับกลุ่มองค์กร เครือข่าย

(6)

แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด จาก
การศึ ก ษา พบว่ า กระบวนการสร้ า งและ
เชื่อ มโยงเครือ ข่ า ยในจัง หวัด มุ ก ดาหารจะ
สามารถบรรลุ ต ามเป้ าหมายได้นั น้ มีป จั จัย
สําคัญประการหนึ่ง ก็คอื ผู้บริหารสูงสุดของ
จังหวัดให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการทํางานพัฒนาแบบภาคีทใ่ี ห้ภาค
ประชาชนเข้า มามีส่ ว นร่ ว มกํ า หนดทิศ ทาง
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอย่างจริงจัง
รวมทัง้ มีร ะยะเวลาสอดคล้อ งกับ การจัด ทํ า
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาจัง หวัด ที่ เ ปิ ด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่ง
การยอมรับ ในระดับ แผนงานที่นํ า เสนอจาก
ภาคประชาชนดังกล่าวเป็ นเครื่องมือสําคัญใน
การทํ า งานพัฒ นาเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง
องค์ก รชุ ม ชน และเครือข่า ยร่ว มกันกับ ภาคี
ต่างๆ ในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดตัง้
กลไกการประสานงาน และปฏิบตั กิ ารร่วมกัน
นัน้ ในพืน้ ทีม่ ุกดาหาร ทีม่ ผี ูว้ ่าราชการจังหวัด
ร่วมลงนามในสัญญาประชาคม

ถึงอย่างไรก็ตามปจั จัยดังกล่าวนี้ ไม่สามารถเป็ นตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ของกระบวนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายพัน ธมิตรขององค์กรชุมชนได้
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ทัง้ หมด เพราะว่านโยบายดังกล่าวนี้ขน้ึ อยู่กบั ผู้บริหารสูงสุด และมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งทีไ่ ม่มนคง
ั ่ จึงมักเกิดช่องว่างในการเชื่อมประสานงานด้านแนวคิด
และการปฏิบตั ริ ะหว่างการเปลีย่ นผ่านผูบ้ ริหาร(CEO) เสมอ
(7)

บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนและชนชัน้
กลาง ในช่วงหลังสถานการณ์เคลื่อนไหวทาง
สังคมของขบวนการนักศึกษา และปญั ญาชน
ตัง้ แต่ปี 2516 ได้มสี ่วนทําให้กระแสความ
ตื่น ตัว ทางด้า นประชาธิป ไตยในสัง คมไทย
ค่ อ นข้า งสู ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ขบวนการ
ั ญาชนได้ข ยายผลสู่ภ าค
นั ก ศึก ษา และป ญ
ชนบท ซึ่งเป็ นพื้นที่ยากจน และด้อยโอกาส
ทางการพัฒนาค่อนข้างสูง

ดังนัน้ ภาพรวมด้านองค์ประกอบของแกนนํ าในขบวนการเคลื่อนไหว
ของสหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร จึงมีปญั ญาชนทีเ่ คยผ่าน
กระบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในยุคดังกล่าวเป็ นกลไกสําคัญที่ยงั คง
ปฏิบตั กิ ารงานพัฒนาสังคม และสนับสนุ นกิจกรรมองค์กรชุมชน รวมทัง้ การเข้า
ไปทํางานในองค์กรพัฒนาเอกชนต่ างๆ ในท้องถิ่น และภูมภิ าคที่เป็ นกลไก
สนับสนุ น
ซึง่ จากการศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ทีแ่ กนนําในการเคลื่อนไหว
ปฏิบตั ิการทางสังคมมักมีบุคคลในกลุ่มนี้ เข้ามามีบทบาทสําคัญในการเชื่อม
ประสานทางด้า นแนวคิด ในการจัด ตัง้ องค์ก รชุ ม ชน และเครือ ข่า ยมาอย่า ง
ยาวนาน รวมไปถึงการสร้างกระบวนการยอมรับและรับรองสถานภาพองค์กร
ชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่ายในภายหลังด้วย
(8)

ทัศ นะคติแ ละความเข้า ใจของเจ้า หน้ า ที่ใ น
ระดับ ปฏิบ ัติก าร จากการศึก ษา พบว่ า ใน
จังหวัดทัศนคติ และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่
หน่ วยงานของรัฐในระดับปฏิบตั กิ ารทุกหน่ วย
ทีเ่ กี่ยวข้องมีผลต่อการสนับสนุ นกระบวนการ
เชื่อมโยงเครือข่ายขององค์กรชุมชนค่อนข้าง
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สําคัญ โดยเฉพาะพื้นฐานประสบการณ์ การ
ทํางานกับกลุ่ม/สหกรณ์ องค์กรชุมชนมาก่อน
มีสว่ นค่อนข้างสําคัญ จึงส่งผลให้มกี ารเข้าร่วม
กระบวนการตามแผนงานค่อนข้างสมํ่าเสมอ
แต่ทงั ้ นี้กม็ เี งื่อนไข และปจั จัยอื่นๆ ทีม่ สี ่วนสัมพันธ์กบั การดําเนินงาน
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ กีย่ วข้องในการสนับสนุ นแผนงาน และกระบวนการดังกล่าว
นี้ ก็คอื
(8.1) ความสอดคล้องกับนโยบาย และ
แผนงานขององค์ ก รที่ ต นเองสั ง กั ด ซึ่ ง
ค่อนข้างมีความสําคัญอย่างสูง เพราะมีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย กั บ ผลงาน และการเลื่ อ นชั น้
ทางด้านหน้าทีก่ ารงาน
(8.2) พืน้ ฐานประสบการณ์การดําเนินงาน
ที่มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ กิ จ กรรมกลุ่ ม /องค์ ก ร
ชุมชน และเครือข่ายมาในระดับหนึ่ง จึงความ
ผู ก พัน และมีค วามสัม พัน ธ์ ท างสัง คมแบบ
พึง่ พาอาศัยระหว่างกันกับองค์กรชุมชน1 เช่น
การให้คํา ปรึก ษากลุ่ ม ในด้า นการผลิต และ
การตลาด เป็ นต้น
(8.3) ประโยชน์รว่ มในการดําเนินงานตาม
บทบาทหน้ าที่ท่ดี ํารงอยู่ในปจั จุบนั เช่น การ
พัฒ นาแนวคิด ทัก ษะกระบวนการกิจ กรรม
กลุ่มทางสังคม และสร้างผลงานในการทํางาน
สนับสนุ นสาธารณชน เป็ นต้น ซึง่ สารมารถใช้
เป็ นผลงานประจําปีแก่เจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั ้ ได้

1

เจ้ าหน้ าที่รัฐบางคนยังคงมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับกลุม่ /องค์กรชุมชนในลักษณะการดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
และกรรมการบริ หารร่ วม แม้ ว่าจะไม่ได้ ดํารงตําแหน่ง หรื อปฏิบตั ิงานในพื ้นที่รับผิดชอบแล้ วก็ตาม เพราะถูก
้ าแหน่งสูงขึ ้น
โยกย้ ายตามวาระ หรื อเลื่อนชันตํ
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(9)

นโยบายและแผนงานภาครัฐ พบว่ า ป จั จัย
ด้า นนโยบาย และแผนงานของหน่ ว ยงาน
ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งในจั ง หวั ด ค่ อ นข้ า งมี
ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ พ บ ใ น ทุ ก พื้ น ที่ จึ ง มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
(9.1) นโยบาย และแผนงานมักถูกกําหนด
โ ด ย ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ไ ว้ ล่ ว ง ห น้ า เ ป็ น
ระยะเวลายาวนานหลายปี ดั ง นั ้ น หาก
แผนงานการสร้ า งการยอมรั บ และการ
ั หาความ
เชื่อ มโยงเครือ ข่ า ยเพื่อ แก้ ไ ขป ญ
ยากจนขององค์กรชุมชนมีความสอดคล้องกับ
หน่ วยงานก็สามารถให้การสนับสนุ นได้อย่าง
เต็มที่
(9.2) นโยบาย และแผนงานหน่ ว ยงานที่
ดํ า เนิ น งานสนั บ สนุ นองค์ ก รชุ ม ชน และ
เครือข่า ยเป็ นงานหลัก จะให้ค วามสําคัญกับ
แผนงานกระบวนการสร้ า งเครื อ ข่ า ยของ
องค์ ก รชุ ม ชนค่ อ นข้ า งสู ง เช่ น สํ า นั ก งาน
พัฒนาชุมชน สํานักงานสหกรณ์ จงั หวัดและ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ฯลฯ

4.2.1.9 โครงสร้างเครือข่ายและวงจรความสัมพันธ์
จากการศึกษากลไกการดําเนินงานในระดับกลุ่มฐานล่างของ
แต่ละประเด็น ก็พบว่า ส่วนมากอาศัยพืน้ ที่ปกครองเป็ นหน่ วยในการ
ประสานความร่วมมือมากกว่าการรวมตัวในรูปแบบเครือข่ายประเด็น
แต่ก็พบในบางเครือข่ายประเด็นที่ดําเนินงานร่วมกันรูปแบบ
เครือข่ายครอบคลุมมากกว่าระดับอําเภอ คือ ประเด็นไหม-ฝ้าย โดย
จําแนกออกเป็ นระดับ
1)
กลุ่ม และองค์กรชุมชนในระดับชุมชน
2)
กลุ่ม และองค์กรชุมชนในระดับเครือข่ายอําเภอ
3)
กลุ่ม และองค์กรชุมชนในระดับเครือข่ายระหว่าง
อําเภอ
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4.2.2 เครือข่ายยางพาราจังหวัดมุกดาหาร
4.2.2.1 ความเป็ นมาและสถานการณ์ยางพาราในภาคอีสาน และจังหวัด
มุกดาหาร
1)

พัฒนาการการปลูกยางในภาคอีสาน

ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มผี พู้ ยายามนํามา
ปลูกนานมาแล้ว ดังจะเห็นได้จากมีตน้ ยางเก่าอายุมากอยูใ่ นหลายพืน้ ที่
อาทิต้นยางพาราอายุมากกว่า 40 ปี ท่บี ริเวณหลังอาคารพิพธิ ภัณฑ์
หลวงปูม่ นั ่ ภูรฑ
ิ ตั โต วัดปา่ สุทธาวาส จังหวัดสกลนคร จากรายงานการ
สํา รวจการปลู ก ยางพาราของนายชัย โรจน์ ธรรมรัต น์ เมื่อ ปี 2525
พบว่า มีผนู้ ํ าเอาเมล็ดยางพาราจากภาคใต้และภาคตะวันออกไปปลูก
ทดลองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพอจะสรุปพืน้ ทีเ่ ริม่ แรกในการ
ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดงั นี้
(1) สวนยางเก่าตําบลเนินสําเริง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะ
เกษ คาดว่าปลูกมาก่อนปี 2500 ครัง้ แรกปลูกได้จาํ นวนหลาย
สิบ ไร่เ ป็ น ลัก ษณะสวนยาง แต่ ต่ อ มาได้โ ค่ น ต้น ยางเปลี่ย น
สภาพเป็ นไร่ขา้ วโพด การสํารวจในปี 2525 พบว่ายังมีตน้ ยาง
เหลืออยูบ่ ริเวณแปลงกระจัดกระจายอยูป่ ระมาณ 20 ไร่
(2) ต้นยางที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว ศึกษา วิทยา
เขตเกษตรสุรนิ ทร์ อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ มีต้นยางพาราขึน้ อยู่ใน
บริเวณวิทยาลัย ริมสระนํ้ า ปลูกด้วยเมล็ดพืน้ เมืองอยู่ 2 ต้น
ต้นหนึ่งแตกเป็ นลําต้นคู่ขน้ึ มาจากโคน ปลูกประมาณปี 2507
การเจริญเติบโตของลําต้นทีร่ ะดับความสูง 1.50 เมตรขนาด
เส้นรอบวงของลําต้นประมาณ 1 เมตร กรีดทดสอบผลการไหล
ของนํ้ายางไหลดี
(3) ต้นยางพืน้ เมืองริมทางหลวง ถนนสายร้อยเอ็ด –
มหาสารคาม เยือ้ งสถานีทดลองพืชไร่รอ้ ยเอ็ด มีตน้ ยางพารา
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ปลูกด้วยเมล็ด 1 ต้น การเจริญเติบโตทีร่ ะดับ 1.50 เมตร
ขนาดเส้นรอบวงของลําต้นประมาณ 78 เซนติเมตร เจ้าของ
คาดว่าปลูกไว้เมือ่ ประมาณปี 2508 ทดสอบกรีดยางดูการไหล
พบนํ้ายางไหลดี
(4) ต้นยางพื้นเมืองนิคมสร้างตนเองคําสร้อย อ.นิคมคํา
สร้อย จ.มุกดาหาร เกษตรกรผูป้ ลูกได้ไปทํางานรับจ้างกรีด
ยางที่ อ.ธารโต จ.ยะลา ได้นําเมล็ดยางมาจาก จ.ยะลา ปลูกใน
เนื้อทีป่ ระมาณ 2 ไร่ ปลูกตัง้ แต่ปี 2501 เมื่อต้นยางอายุได้ 22
ปี เจ้าของจึงโค่นทิง้ ยังคงเหลือ 8 ต้น การเจริญเติบโตทีร่ ะดับ
1.50 เมตรวัดเส้นรอบวงของลําต้นเฉลีย่ ประมาณ 1 เมตรได้
ทดสอบกรีดดูมกี ารไหลของนํ้ายางดี
(5) ต้นยางพืน้ เมืองทีบ่ า้ นซ้ง อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร ปลูก
ด้วยเมล็ดยางพืน้ เมืองมีอยู่ 1 ต้นคาดว่าปลูกประมาณปี 2503
บริเวณหน้ายางสูงจากพืน้ ดินขึน้ ไปสูงประมาณ 2 เมตรและได้
เสียหายเป็ นปุ่มปมหมดแล้วเนื่องจากชาวบ้านในหมูบ่ า้ นได้ใช้
มีดฟนั โค่นต้นเพือ่ เอานํ้ายางมาใช้ปะยางในจักรยาน
(6) ต้นยางพืน้ เมืองที่บา้ นโนนสําราญ หมู่ท่ี 14 ต.ปาก
คาด กิง่ อ.ปากคาด จ.หนองคาย มีอยู่ 1 ต้น คาดว่าปลูกไว้
ประมาณปี 2518-2519
(7) ต้นยางพืน้ เมืองที่ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เกษตร
ได้ นํ า เมล็ ด ยางพื้น เมือ งมาจาก จัง หวัด นครศรีธ รรมราช
ประมาณ 20 เมล็ด มาปลูกงอก 5 ต้นถูกควายกินเสียหาย
เหลือรอดมาเพียง 1 ต้นคาดว่านํามาปลูกไว้ประมาณ ปี 2509
2)

การศึกษาและทดลองปลูกอย่างเป็ นทางการ

มีการศึกษาและพัฒนาอย่างเป็ นวิชาการในการนํายางพารามา
ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริม่ ดําเนินการซึง่ เป็ นผลสืบเนื่อง
จากทีป่ ระชุมหัวหน้าสถานีทดลองยางของกองการยาง(ชื่อในขณะนัน้ )
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ทีจ่ งั หวัดยะลา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2520 ได้มมี ติให้สาํ รวจความ
เป็ นไปได้ในการทดสอบการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึง่ ระยะเวลาการสํารวจตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2520 ถึง 6 สิงหาคม
2520 มีการเดินทางไปดูสวนยางเก่าทีต่ ําบลโนนดินแดง จังหวัดศรีสะ
เกษ ซึง่ มีตน้ ยางเก่าอยู่ 15 ต้น อายุยางไม่น้อยกว่า 20 ปี ลักษณะของ
ยางแสดงให้เห็นว่าเป็ นการปลูกมีแนวแถวแต่เป็ นยางพืน้ เมืองเปลือก
หนา พบว่ามีความเป็ นไปได้ในการปลูกยางพารา
จ า ก นั ้ น จึ ง มี ก า ร ว า ง แ ผ น ท ด ล อ ง ป ลู ก ย า ง ใ น ภ า ค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยนายประพจน์ เรขะรุ จิ อธิ บ ดี ก รม
ประชาสงเคราะห์ในขณะนัน้ ทําเรื่องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรที่ดูแล
เรื่ อ งการปลู ก ยางในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ทราบว่ า กรม
ประชาสงเคราะห์มโี ครงการทีจ่ ะพัฒนาการเกษตรในนิคมสร้างตนเอง
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รบั ความช่วยเหลือด้านเงินกูจ้ าก
ธนาคารโลก จึงขอความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตรให้ดําเนินการ
สํารวจสภาพพื้นที่ในนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์และ
นิคมสร้างตนเองโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ว่ามีความเหมาะสมทีจ่ ะ
จัดทําแปลงทดลองปลูกยางพาราหรือไม่
จากนัน้ กรมวิชาการเกษตรเห็นควรให้ทดลองปลูกยางพาราใน
พืน้ ทีน่ ิคมสร้างตนเองหลังจากได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลพืน้ ทีเ่ บือ้ งตนและเห็น
ความเป็ นไปได้ จึงมีการทดลองปลูกยางพาราในพืน้ ทีน่ ิคมสร้างตนเอง
ทัง้ 3 แห่ง ซึง่ เพิม่ พืน้ ทีป่ ลูกในนิคมสร้างตนเองปราสาท จ.สุรนิ ทร์ โดย
ศู น ย์วิจ ยั การยางได้ม อบหมายให้ง านพัฒ นายาง ศูน ย์วิจ ยั การยาง
หาดใหญ่เป็ นหน่ วยงานหลักร่วมกับนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด นิคม
สร้างตนเองปราสาทและนิคมสร้างตนเองโพนพิสยั
-

นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด ปลูกเสร็จ วันที่ 30 มิถุนายน 2521
นิคมสร้างตนเองปราสาท ปลูกเสร็จ วันที่ 30 มิถุนายน 2521
นิคมสร้างตนเองโพนพิสยั ปลูกเสร็จ วันที่ 1กรกฎาคม 2521

หลังจากปลูกแล้วเสร็จยังมีการปลูกซ่อมอีกหลายครัง้ รวมทัง้
หาทางแก้ป ญั หาเฉพาะหน้ าในการดูแ ลรัก ษา โดยเฉพาะการกําจัด
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วัชพืช การใส่ป๋ ุย การเอาใจใส่บํารุงรักษาและอื่น ๆ ซึง่ ต้นยางเริม่ เปิ ด
กรีดและเริม่ ทดลองกรีดในปลายปี 2527 ทีน่ ิคมสร้างตนเองโพนพิสยั
และเปิ ดกรีดจริงจังที่นิคมสร้างตนเองโพนพิสยั และนิคมสร้างตนเอง
บ้านกรวดในเดือนมิถุนายน ปี 2528
สําหรับนิคมสร้างตนเองปราสาท เปิดกรีดล่าช้ากว่าแปลงอื่น ๆ
เนื่องจากพื้นที่ปลูกไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา กล่าวคือ พื้นที่
ปลูกเป็ นดินเหนียวจัดทีล่ ุ่มระบายนํ้ายาก ประกอบกับแปลงปลูกยางอยู่
ใกล้แปลงหม่อนจึงมีความจํากัดในการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช ทําให้
วัชพืชมากและรบกวนการเจริญเติบโตของยางพารา สภาพปจั จุบนั ของ
แปลงยางพาราในนิคมสร้างตนเอง ส่วนใหญ่หยุดกรีดยางแล้วเพราะ
หน้ายางไม่สามารถเปิ ดกรีดต่อได้ แต่ตน้ ยางยังคงอยูย่ งั ไม่มกี ารตัดทิง้
โดยต้นยางพาราที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อปี แรกจะกรีดได้
ประมาณ ร้อยละ 50-60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปิ ดกรีดได้ชา้
กว่าภาคใต้เพราะปริมาณนํ้าฝนน้อยกว่า
3)

เริ่ มทดลองปลูกในแปลงเกษตรกร

หลั ง จากนั ้น เริ่ ม ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรปลู ก เมื่ อ ดู ผ ลจาก
การศึกษาใน 3 แปลงของนิคมฯ พบนํ้ายางมีคุณภาพดีเหมือนภาคใต้
กรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันวิชาการยางมีความเห็นว่าน่าจะปลูกใน
แปลงเกษตรกรได้ วันที่ 20 มิถุนายน 2532 คณะรัฐมนตรีมมี ติให้
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.)ปลูกยางในภาค
อีสาน โดยเริม่ แรกให้ทุนแบบให้เปล่าแก่เกษตรกร2 ปี ครึง่ กําหนด
พื้น ที่ 150,000ไร่ แต่ เ มื่อ ครบกํ า หนดให้ส นั บ สนุ น ทุ น แบบให้เ ปล่ า
ยางพาราก็ยงั ไม่สามารถเปิ ดกรีดได้เกษตรกรมีปญั หาเรื่องทุนในการ
ดูแลรักษาต้นยางพารา
คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติวนั ที่ 2 มิถุนายน 2537 ให้ขยายเวลาการ
ให้ทุนสนับสนุ นการปลูกยางพาราแบบให้เปล่าโดยให้ทุนแก่เกษตรกร
ในการดูแลรักษาในระยะเวลา 7 ปีครึง่ โดยสนับสนุ นทัง้ พันธุย์ าง ค่าปุ๋ย
ปี ละ 2 ครัง้ และ เงินค่าแรงงานเกษตรกรไร่ละ 4,621.50 บาท โดยมี
เงือ่ นไขการให้การสนับสนุ นเกษตรกร 1 รายสนับสนุ นได้ไม่เกิน 14 ไร่
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และมีมติคณะรัฐมนตรีในวันเดียวกันให้ สกย. รับสวนยางทีห่ น่ วยงาน
อื่นส่งเสริมมาดูแลทัง้ หมด ซึง่ การส่งเสริมการปลูกยางพาราในขณะนัน้
มีการส่งเสริมของหน่ วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร ดําเนิ นการโดย
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดและสปก.อุดรธานี โดยสกย.ก็รบั พืน้ ทีเ่ หล่านี้
เข้ามาดูแลและให้ทุนสนับสนุ นตามมติ ครม.วันที่ 2 มิถุนายน 2537 มี
พืน้ ทีร่ วมประมาณ 250,000 กว่าไร่ พืน้ ทีก่ ระจายทัวภาคอี
่
สานปลูก
มากทีจ่ งั หวัดหนองคาย ศรีสะเกษและบุรรี มั ย์
ปี 2540-2544 ทางกระทรวงเกษตรฯได้มอบหมายให้ สกย.
ดํ า เ นิ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ป ลู ก ย า ง พ า ร า ต่ อ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพน้ื ทีเ่ ป้าหมายปี ละ 40,000 ไร่ กระทังปี
่
2544 รัฐบาลมีนโยบายหยุดการสนับสนุ นทุนแบบให้เปล่าเพราะถูก
เกษตรกรทีป่ ลูกพืชอย่างอื่นเรียกร้องการดูแลแบบให้ทุนแบบให้เปล่า
กระทังป
่ จั จุบนั การส่งเสริมการปลูกยางพาราเกษตรกรต้องออกทุนใน
การดู แ ลรัก ษาสวนยางเอง โดยที่ห น่ ว ยงานรัฐ จะให้ก ล้า พัน ธุ์ แ ละ
ประสานกับแหล่งทุนอื่น ๆ ให้เกษตรกรกูย้ มื เป็ นทุน
4)

โครงการปลูกยางพืน้ ที่ล้านไร่

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 อนุ มตั ใิ ห้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดํ า เนิ น โครงการปลู ก ยางพาราเพื่อ
ยกระดับรายได้และความมันคงให้
่
แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่
ระยะที่ 1
(2547-2549)ในเนื้ อ ที่ 1
ล้านไร่ แบ่ งเป็ น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 700,000 ไร่ และภาคเหนือ 300,000 ไร่ โดย
ปลูกในปี 2547 จํานวน 200,000ไร่ ปี 2548 ปลูก 300,000 ไร่และปี
2549 ปลูก 500,000 ไร่ ซึง่ เกษตรกรทีจ่ ะเข้าโครงการต้องมีคุณสมบัติ
ที่กําหนด เช่น มีท่ดี นิ ของตนเองหรือเป็ นที่ดินเช่าจากรัฐ และต้องมี
หลัก ฐานแสดงกรรมสิท ธิ ์ หรือ เอกสารสิท ธิ หรือ สัญ ญาเช่ า ซึ่ง ทาง
ราชการเป็ นผูอ้ อกให้มายื่น ทางโครงการจะสนับสนุ นกล้าพันธุ์ยางไร่
ละ90 ต้น เกษตรกรที่ไม่มที ุนในการดูแลรักษาสามารถยื่นขอกู้จาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในโครงการแปลงสินทรัพย์ให้เป็ น
ทุน ซึง่ ธกส.ได้จดั สรรเงินกูด้ อกเบีย้ ตํ่าให้เกษตรกร ไร่ละ 5,360 บาท
โดยจะอนุ มตั ใิ ห้เกษตรกรผูเ้ ข้าร่วมโครงการปลูกยางรายละ 4-10 ไร่
116

รัฐบาลได้ตงั ้ งบประมาณสําหรับโครงการนี้ไว้เป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ 6,800
ล้านบาท โดยรัฐบาลคาดหวังว่าผลผลิตยางพาราของไทยจะเพิม่ จาก
โครงการนี้ 220,000 ตันต่อปี
เกษตรกรในภาคเหนือและภาคอีสานสนใจเข้าร่วมโครงการ
เป็ น จํ า นวนมาก เพราะราคายางพาราที่สู ง เป็ น ประวัติก ารณ์ เ ป็ น
่ ่องราคาให้
แรงจูงใจหลักอีกทัง้ หน่ วยงานรัฐต่างก็สร้างความเชื่อมันเรื
เกษตรกรว่าจะมีแนวโน้มดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง
จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกรทีส่ มัครใจเข้าร่วมโครงการและเงือ่ นไขทีก่ ําหนดมีเกษตรกรที่
มีสทิ ธิเข้าร่วมโครงการจํานวน 141,151 ราย พืน้ ทีร่ วม 983,536 ไร่
แยกเป็ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื้อที่ 768,982 ไร่และภาคเหนือ
เนื้อที่ 214,554 ไร่ จากจํานวนเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการใน
เบือ้ งต้นจํานวน 142,872 ราย พืน้ ทีร่ วม 2,052,276 ไร่
5)

สถานการณ์ยางในพืน้ ที่จงั หวัดมุกดาหาร

การปลูกยางในพืน้ ที่มุกดาหารเริม่ แรกปลูกในพืน้ ที่นิคมสร้าง
ตนเองคําสร้อย ในพื้นที่ อ.นิคมคําสร้อย โดยการสนับสนุ นของนิคม
สร้างตนเองคําสร้อยและสํานักงานสนับสนุ นการทําสวนยาง (สกย.) ใน
ราวปี พ.ศ. 2535 จนกระทังถึ
่ งปจั จุบนั พ.ศ.2548 มีปริมาณพืน้ ทีก่ าร
ปลูกและพืน้ ทีใ่ ห้ผลผลิต แล้วแสดงดังตาราง
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ตารางที่ 4.2-1 ตารางแสดงพืน้ ทีป่ ลูกและพืน้ ทีใ่ ห้ผลผลิตยางพาราจังหวัดมุกดาหาร ปี 2548

อําเภอ
เมือง
นิคมคําสร้อย
ดอนตาล
ดงหลวง
คําชะอี
หว้านใหญ่
หนองสูง
รวม

พืน้ ทีป่ ลูก
ไร่
ราย
13,872 1,544
18,173 1,662
17,662 2,023
12,342 1,984
3,395
397
1,851
278
2,926
368
70,221 8,256

พืน้ ทีใ่ ห้ผลผลิต
ไร่
ราย
1,464
147
2,839
245
1,800
220
891
131
139
8
254
25
42
6
7,429
782

หมายเหตุ
พืน้ ทีป่ ลูกเฉลีย่ ราย/
ไร่ 8.5 ไร่ พืน้ ทีใ่ ห้ผล
ผลิตเฉลีย่ ราย/ไร่
9.5 ไร่

ทีม่ า: สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 2548

ซึ่ง จากการประมาณการจากปริม าณการปลูก ยางที่ใ ห้ผ ลผลิต จาก
สํา นั ก งานสนั บ สนุ น การทํ า สวนยางพื้น ที่เ ขตจัง หวัด มุ ก ดาหารคาดหมาย
ปริมาณผลผลิตตัง้ แต่ปี พ.ศ.2548-2551 พบว่า ปริมาณการผลผลิตยางมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ดังตาราง
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ตารางที่ 4.2-2 แสดงปริมาณพืน้ ทีก่ ารปลูกยางทีใ่ ห้ผลผลิต (ต้นยางอายุตงั ้ แต่ 7 ½ขึน้ ไป) และการคาดหมายปริมาณผลผลิตตัง้ แต่ปี 2548-2551ของจังหวัดมุกดาหาร
พืน้ ทีป่ ลูกยางทีใ่ ห้ผลผลิตและคาดหมายปริมาณผลผลิต
อําเภอ
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ราย
ไร่
ตัน
ราย
ไร่
ตัน
ราย
ไร่
ตัน
ราย
ไร่
ตัน
เมือง
242
1,748.40 386.40
348
2,642.00 607.66
359
2,762.00 1,325
373
2,864
716
นิคมฯ
345
2,763.00 610.62
531
4,561.00 1,049.03 609
5,300.00 907.75
658
5,738
1,434.50
ดอนตาล 268
1,995.25 440.95
398
3,133.00 720.59
458
3,631.00 618.50
460
3,659
914.75
ดงหลวง
72
590.90
130.59
168
1,442.00 331.66
274
2,474.00 56.21
302
2,729
682.25
คําชะอี
28
224.85
28
224.85
56.21
หว้านใหญ่ 23
224.95
49.71
33
329
75.67
41
407.60
101.90
51
526.25
131.56
หนองสูง
44
344
79.12
54
422.50
105.63
54
422.50
105.63
รวม
950
7,322.50 1,618
1,522
12,451
2,863.73 1,823
1,5221.95 3,114.99 1,926
1,6163.60 4,040.90
ทีม่ า : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการทําสวนยางพืน้ ทีเ่ ขตมุกดาหาร 2548

หมายเหตุ

1. ผลผลิตเฉลีย่ ปี 48
2. ผลผลิตเฉลีย่ ปี 49
3. ผลผลิตเฉลีย่ ปี 50-51

= 221 กก./ไร่/ปี
= 230 กก./ไร่/ปี
= 250 กก./ไร่/ปี
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ตารางที่ 4.2-3 แสดงผลการซือ้ – ขาย ยางพาราตลาดประมูลยางพาราสหกรณ์ สกย.อําเภอนิคมคําสร้อย จํากัดอําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
เกรด 1-3
เกรด 4
เกรด 5
เศษฟอง

ครัง้
ที่

วัน เดือน ปี

นํ้าหนัก
(กก.)

ราคา
(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4 ก.ค. 48
18 ก.ค. 48
8 ส.ค. 48
5 ก.ย. 48
19 ก.ย 48
3 ต.ค. 48
17 ต.ค. 48
7 พ.ย 48
21 พ.ย 48
6 ธ.ค. 48
19 ธ.ค. 48
9 ม.ค. 49
23 ม.ค. 49
6 ก.พ. 49
20 ก.พ. 49

6,870
8,123
15,442
3,979
28,258
11,392
40,024
52,362
58,308
34,864

58.00
64.59
61.33
62.00
63.23
62.22
63.40
55.75
57.37
59.48
60.43
64.36
68.30
75.37

39,672
60,566
32,580
36,167

รวมเป็ นเงิน(บาท)

398,460.00
524,664.57
947,057.86
246,698.00
1,786,753.34
708,810.24
2,537,521.60
2,919,181.50
3,345,129.96
2,073,710.72
2,553,289.92
4,136,657.80
2,455,554.60
2,524,818.27

เศษยางแห้ง

นํ้าหนั
ก(กก.)

ราคา
(บาท)

รวมเป็ นเงิน
(บาท)

นํ้าหนั
ก(กก.)

ราคา
(บาท)

รวมเป็ นเงิน
(บาท)

นํ้าหนัก
(กก.)

ราคา
(บาท)

รวมเป็ นเงิน
(บาท)

นํ้าหนัก
(กก.)

ราคา
(บาท)

รวมเป็ นเงิน
(บาท)

597
1,463
1,248
685
1,251
1,656
1,382
1,457
1,812
190
1,269
978
331
312
643

57.09
62.09
60.32
61.00
62.69
61.50
62.01
54.50
55.53
58.49
60.09
63.00
67.10
74.00
67.00

34,082.73
90,837.67
75,279.36
41,785.00
78,425.19
101,844.00
85,697.82
79,406.50
100,620.36
11,113.10
76,254.21
61.614.00
22,210.10
23,088.00
43,081.00

230
183
114
120
128
50

56.39
60.19
58.05
58.00
59.00
59.00

12,969.70
11,014.79
6,617.70
6,960.00
7,552.00
2,950.00

37
36
107

33.19 1,228.03
41.21 1,483.56
38
4,066

207

53.00 10,971.00
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56.52 4,295.52
58.00

3,883
7,238
6,560
9,278
9,285
12,476
14,437
29,920
14,375
23,571
18,515
25,375
15,274
10,533
5,369

30.78
32.89
35.68
37.09
38.00
38.99
39.09
36.79
35.00
36.27
37.12
38.32
39.70
43.05
39.42

119,518.74
238,057.82
234,060.80
344,121.02
352,830.00
483,944.04
564,342.33
1,100,756.00
503,125.00
854,920.17
687,276.80
972,370.00
606,377.80
453,445.65
210,385.98

ทีม่ า:สหกรณ์ สกย. นิคมคําสร้อยจํากัด ก.พ. 2549
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4.2.2.2 ความเป็ นมาของเครือข่ายยางพาราจังหวัดมุกดาหาร
การเชื่อมโยงเครือข่ายยางพาราจังหวัดมุกดาหารได้มคี วามพยายามในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายยางพาราในพืน้ ทีอ่ ําเภอนิคมคําสร้อยมาตัง้ แต่ปี 2544 โดยการ
สนั บ สนุ น ของกองทุ น สนั บ สนุ น การทํ า สวนยาง (สกย.) เพื่อ การแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์การปลูกยางในระดับแปลง ซึ่งเป็ นการรวมกันเป็ นเครือข่ายหลวม ๆ
ในขอบเขตอําเภอ
ปี 2546 - 2547 สกย. ได้ขยายแนวความคิดเกีย่ วกับการเปิ ดตลาดประมูล
ยางกับกลุ่มเกษตรกรสวนยางที่เป็ นสมาชิกของ สกย. แต่ด้วยยังไม่พร้อมจึงไม่
สามารถร่วมกันเปิ ดตลาดประมูลยางได้ แต่ในทางปฏิบตั กิ ลุ่มเกษตรกรสวนยางได้
มีการรวบรวมยางจากสมาชิก แล้วเชิญพ่อค้าคนกลางมาประมูลยางเป็ นครัง้ ๆ ไป
ซึ่ง มู ล ค่ า การประมู ล ยางพาราได้เ พิ่ม จํ า นวนเงิน เพิ่ม มากขึ้น เรื่อ ย ๆ แต่ ก ลุ่ ม
เกษตรกรก็ต้องเผชิญปญั หาในการทําสัญญากับพ่อค้าคนกลาง เพราะกลุ่มไม่มี
สภาพเป็ นนิตบิ ุคคล กลุ่มเกษตรกรสวนยางจึงรวมกันจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์ สกย.
นิคมคําสร้อยจํากัด เพื่อให้มสี ภาพเป็ นนิตบิ ุคคลในการทําสัญญาประมูลยางพารา
กับพ่อค้าคนกลาง
ปลายปี 2547 – ปี 2548 ราคายางพาราได้ถีบ ตัว สูง ขึ้น ถึง กิโ ลกรัม ละ
59.48 บาท(ราคา ณ 19 ธ.ค48) ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มแี นวนโยบายขยายพืน้ ที่
การปลูกยางในพื้นที่ภาคอีสานตามโครงการเพิม่ พื้นที่ปลูกยางหนึ่งล้านไร่ โดย
จังหวัดมุกดาหารได้มกี ารศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการพัฒนายางพาราใน
พื้นที่จงั หวัด และมีนโยบายในการพัฒนายางพาราให้เป็ นพืชเศรษฐกิจโดยทุ่ม
งบประมาณในการสนับสนุ นการทําสวนยางพารา การทําตลาดกลางยางพารา เป็ น
เหตุผลทีท่ ําให้ในจังหวัดมุกดาหารมีตลาดประมูลยางเพิม่ ขึน้ อีก 2 แห่ง คือตลาด
ประมูลยางสหกรณ์การเกษตรนิคมคําสร้อยจํากัดและตลาดประมูลยางสหกรณ์นิคม
คําสร้อยพัฒนาจํากัด ซึ่งทําให้แนวทางที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายยากมากยิง่ ขึน้ ผล
ตรงข้ามกลับเป็ นว่าตลาดประมูลยางทัง้ 3 แห่งเกิดการแย่งสมาชิกและประมูลยาง
แข็งขันกันเอง คนทีไ่ ด้ประโยชน์คอื พ่อค้าคนกลาง
ปี 2548 - 2549 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผูว้ ่า CEO ได้
มอบหมายให้สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหารและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา
และสํ า รวจความเป็ น ไปได้แ ละหาช่ อ งทางในการพัฒ นาการจัด ตัง้ ตลาดกลาง
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ยางพาราจังหวัดมุกดาหาร แต่แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ดงั กล่าวยังเป็ น
เพียงแผนการดําเนินงานเท่านัน้ ยังไม่มโี ครงการในการดําเนินงานทีช่ ดั เจน
ท่ามกลางบรรยายกาศของการวางแผนการทํางานของสหกรณ์และหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องในการทีจ่ ะพัฒนาตลาดกลางยางพารา ทีมวิจยั
“การพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร” เข้าไปจัดเวทีในการวิเคราะห์ปญั หา
และศักยภาพการดําเนินงานของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด เพือ่ นําไปสู่
การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า โดยเชิญตัวแทนสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหารร่วมเป็ นทีม
วิจยั และทําความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางของการเชื่อมโยงเครือข่าย จนเกิดการ
วิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดทํากรอบทิศทาง ความร่วมมือการเชื่อมโยง
เครือข่ายคุณค่ากับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ จึงมีความเห็นร่วมกันว่า
เครือข่ายทีน่ ่าจะเชื่อมโยงเครือข่ายเพือ่ เป็นการนําร่อง คือ เครือข่ายยางพารา ซึง่ มี
เกณฑ์และปจั จัยในการพิจารณา (ดังได้กล่าวแล้วในบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.4.7.2)
จากการศึก ษา และจัด เวทีวิเ คราะห์ป จั จัยแวดล้อม การจัดทํากรอบทิศ
ทางการดํ า เนิ น งานร่ ว มกัน ตลอดระยะเวลาของโครงการวิจ ัย มีก ลุ่ ม องค์ก ร
สหกรณ์เข้าร่วมโครงการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจยางพาราจํานวน 12
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจํานวน 5 กลุ่มดังนี้ คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

สหกรณ์ สกย. นิคมคําสร้อย จํากัด
สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จํากัด
สหกรณ์นิคมดงเย็น จํากัด
สหกรณ์การเกษตรคําชะอี จํากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจํากัด
สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จํากัด
สหกรณ์ยางพาราหนองแคน จํากัด
สหกรณ์การเกษตรนิคมคําสร้อย จํากัด
สหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย จํากัด
สหกรณ์นิคมคําสร้อยพัฒนา จํากัด
สกต.อุตสาหกรรมการเกษตร จํากัด
กลุ่มสกย. ดอนตาล
กลุ่มสกย.คําชะอี
กลุ่มสกย.นาโสก
กลุ่มสกย.คําเขือง
กลุ่มสกย.นิคมคําสร้อย
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4.2.2.3 การดําเนิ นการของเครือข่ายในปัจจุบนั
เนื่องจากเครือข่ายยางพาราจังหวัดมุกดาหาร พึง่ เป็ นเครือข่ายทีม่ กี าร
เชื่อมโยงธุรกิจกันอย่างจริงจังหลังจากทีท่ มี วิจยั และสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหารเข้า
ไปหนุ นเสริมกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างจริงจัง โดยความร่วมมือของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จึงก่อให้เกิดเครือข่ายและการดําเนินงานดังนี้
1) การจัดทําข้อตกลงและทิศทางการดําเนินงานของตลาด
ประมูลยางของสมาชิก 3 แห่งให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันของ
เครือข่าย
2) การร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูห้ ลักการและอุดมการณ์สหกรณ์รว่ มกันใน
เครือข่าย
3) การลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาแลกเปลีย่ นบทเรียนและประสบการณ์การทํางาน
การบริหารจัดการจากองค์กรสมาชิกทีม่ ปี ระสบการณ์ในการจัดการ
ผลผลิตและการประมูลยาง
4) การจัดทํากรอบและทิศทางในการพัฒนาเครือข่าย
5) การจัดตัง้ คณะทํางานเครือข่ายยางพาราจังหวัดมุกดาหาร เพือ่ ศึกษา
และวิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา ภายใต้นโยบายและแผนพัฒนา
จังหวัด
6) ยกร่างและรับรองกฎระเบียบในการบริหารจัดการเครือข่าย
(รายละเอียดแนบในภาคผนวก)
7) จัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายยางพาราจังหวัดมุกดาหาร โดย
บุคคลทีจ่ ะเข้ามาเป็ นคณะกรรมการเครือข่ายจะต้องมาจากตัวแทนของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตร ๆ ละ 1 คน ซึง่ มีทงั ้ หมด 13 คน คือ
1.นายอุทนิ แสนสุข
2.นายสมัย อุคาํ
3.นายราตรี เข็มพันธ์
4.นายทองพูน คล่องดี
5.นายหนูดาํ แข็งแรง
6.นายคํามอน เชือ้ คําจันทร์
7.นายสัมฤทธิ ์ คํานนท์
8.นายเฟือง ประทุมลี

ประธาน สกก.หนองสูง
ประธาน
ประธาน สกก.นิคมคําสร้อย
พัฒนาจํากัด
รองประธาน
ประธาน สกย. นิคมคําสร้อยจํากัด เลขาฯ
ประธาน สกน.ดอนตาล 2
กรรมการ
ประธาน สกน.ดงเย็นจํากัด
กรรมการ
ประธาน สกชย.ยางพาราหนองแคน กรรมการ
กลุ่มเกษตรกรสวนยางนิคมคําสร้อย กรรมการ
ประธาน สกก.ดงหลวงจํากัด
กรรมการ
123

9.นายนายทองดี ห้วยทราย ประธาน สกก.นิคมคําสร้อยจํากัด
1o.นายศักดิ ์ชาย รอบรู้
ประธาน สกก.คําชะอีจาํ กัด
11.นายประทับ เมืองโคตร
ประธาน สกก.หว้านใหญ่จาํ กัด
12.นายคําล้า ซาโมงค์
ประธาน สกน.ดอนตาล 1
13.นายประวิทย์ นามเหลา ประธาน สกก.หนองสูงจํากัด
14.นายอภินนั ท์ บุญทอน (นักวิจยั )และนายธเนศ เยือ่ งกระโทก
หกรณ์จงั หวัด) ทีป่ รึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
(เจ้าหน้าที่

การดําเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายยางพาราจังหวัดมุกดาหาร ได้
คัดเลือกตัวแทนจํานวน 7 คน เป็ นกรรมการตรวจสอบตลาดประมูลยาง เพื่อตรวจสอบ และ
ควบคุมมาตรฐานยางพาราทีน่ ําเข้าไปประมูลในตลาดประมูลยาง โดยกรรมการทีไ่ ด้มาเกิด
จากการคัด เลื อ กกัน เองของคณะกรรมการเครื อ ข่ า ยยางพาราฯ ซึ่ ง พิจ ารณาจาก
ประสบการณ์ ใ นการประมูล ยาง เป็ น ผู้มีคุ ณ ธรรมทุ ก คนในเครือ ข่า ยไว้ว างใจ และการ
ติดต่อสือ่ สาร เดินทางไม่ลาํ บากมากนัก
โครงสร้างการบริ หารและกรรมการเครือข่ายยางพาราจังหวัดมุกดาหาร
แผ่นภาพที่ 4-1 แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่ายยาง

สหกรณ์สมาชิกส่งตัวแทนสหกรณ์ละ
1 คนเป็นคณะกรรมการเครือข่าย

ที่ปรึ กษา
ทีมวิจยั สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์จงั หวัด
การค้าภายในจังหวัด
เกษตรจังหวัด
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด

กลุ่มเกษตรกรส่งตัวแทนกลุ่มละ 1
คนเป็นคณะกรรมการเครือข่าย

คณะกรรมการเครือข่าย
ยางพาราจังหวัดมุกดาหาร
13 คน

คณะกรรมการตรวจสอบ
ตลาดประมูลยางพารา 7 คน
มาจากการคัดเลือกกันเอง

ตลาดประมูลยางพารา
สหกรณ์ สกย.นิคมคําสร้อยเป็น
เจ้าภาพหลัก

พ่อค้าคนกลาง

พ่อค้าคนกลาง

พ่อค้าคนกลาง
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8) ปรับปรุงระบบมาตรวัดและเครือ่ งชังของสมาชิ
่
กในเครือข่าย
9) เปิดตลาดประมูลยางตามข้อตกลงร่วมของเครือข่ายยางพารา ซึง่ การ
ดําเนินงานของเครือข่ายจากเดิมทีม่ ตี ลาดประมูลยางพารา 3 จุดใน
พืน้ ทีอ่ าํ เภอนิคมคําสร้อย คือ ตลาดประมูลยางสหกรณ์ สกย.นิคมคํา
สร้อยจํากัด 1 แห่ง ตลาดประมูลยางสหกรณ์นิคมคําสร้อยพัฒนาจํากัด
1 แห่งและตลาดประมูลยางสหกรณ์การเกษตรนิคมคําสร้อยจํากัด 1
แห่ง
หลังการเชื่อมโยงเครือข่าย ได้ยบุ รวมตลาดประมูลยางเป็ น 1
แห่ง โดยมีสหกรณ์ สกย.นิคมคําสร้อยจํากัดเป็ นทีท่ าํ การตลาดประมูล
ยางของเครือข่าย เนื่องจากเป็ นสหกรณ์ทม่ี ปี ระสบการณ์ในการเปิด
ประมูลยางมานาน พร้อมทัง้ มีประธาน สหกรณ์ทม่ี แี นวความคิด
ก้าวหน้าและมีประสบการณ์คอยดูแล ยางพาราทีจ่ ะนํามาประมูลใน
ตลาดยางพาราของเครือข่าย ณ ปจั จุบนั เครือข่ายรับเฉพาะยางแผ่นดิบ
เท่านัน้ เนื่องจากเครือข่ายยังไม่มคี วามพร้อม
ในอนาคตสหกรณ์การเกษตรหนองสูงจํากัดกําลังก่อสร้างโรง
รม ซึง่ เหลืออีก 30 % ก็จะก่อสร้างเรียบร้อย ซึง่ ประเด็นนี้กเ็ ป็ นเรือ่ งที่
เครือข่ายยางพาราจังหวัดมุกดาหารก็ได้ให้ความสําคัญร่วมกัน เพราะ
ณ ปจั จุบนั ในจังหวัดมุกดาหารยังไม่มโี รงรม แต่ในขณะทีเ่ กษตรกร
ต้องเจอปญั หาเกีย่ วกับการเก็บรักษายางแผ่นดิบ ในทีป่ ระชุมจึงตกลง
ร่วมกันว่าหากสหกรณ์การเกษตรหนองสูงก่อสร้างโรงรมเสร็จเรียบร้อย
จะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายในการนํานํ้ายางหรือยางแผ่นดิบนําเข้าโรง
รม
แต่ทงั ้ นี้ในทีป่ ระชุมได้มกี ารถกเถียงประเด็นข้อขัดแย้งเรือ่ ง
ข้อบังคับของสหกรณ์ ทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการให้ทาํ ธุรกิจทีข่ า้ มสหกรณ์ ใน
ทีส่ ดุ สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจํากัด โดยมีผจู้ ดั การประวิทย์ นาม
เหลา และประธานนายอุทนิ แสนสุข นําเรือ่ งนี้เข้าทีป่ ระชุมของสหกรณ์
และเสนอให้มกี ารแก้ขอ้ บังคับทีข่ ดั แย้งต่อการทําธุรกิจ ซึง่ ทีป่ ระชุม
เห็นชอบและแก้ไขข้อบังคับ ปจั จุบนั สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจํากัด
ได้เปิดรับสมาชิกสมทบทีอ่ ยูน่ อกพืน้ ทีแ่ ละเป็ นกลุม่ เกษตรกร สหกรณ์
ทีม่ นี ้ํายางพาราเป็ นสมาชิกสมทบ
เพือ่ ให้เกิดความสะดวกในการ
ดําเนินงานร่วมกันในอนาคตโดยไม่ขดั ต่อข้อบังคับของสหกรณ์
ส่วนการดําเนินการของตลาดประมูลยางพาราของเครือข่าย
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมเป็ นสมาชิกเครือข่ายแต่ละจุดจะ
เป็ นผูร้ วบรวมยางจากเกษตรกรในแต่ละพืน้ ที่ แล้วแจ้งตัวเลขในแต่ละ
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จุด ไปยังตลาดประมูลยางทีม่ สี หกรณ์ สกย.นิคมคําสร้อยจํากัดเป็ นจุด
ประสานงานกลาง ว่า ณ วันทีม่ กี ารประมูลยางในแต่ละจุดมีปริมาณ
ยางเท่าใด แล้วสหกรณ์ในแต่ละจุดจะทําหน้าทีใ่ นการขนย้ายยางจาก
สหกรณ์ของตนเองไปส่งทีต่ ลาดประมูลยาง
โดยเกษตรกรไม่ตอ้ ง
เสียเวลาในการขนส่ง ส่วนค่าขนส่งทีเ่ กิดขึน้ สหกรณ์ในแต่ละจุดจะมี
การเฉลีย่ ค่าใช้จา่ ยจากสมาชิกตามนํ้าหนักยางของแต่ละคน ซึง่ เมือ่
เฉลีย่ รวมแล้วเกษตรกรก็สามารถทีจ่ ะประหยัดค่าขนส่งได้มากทีเ่ ดียว
หลังจากได้ตวั เลขผลิตผลในแต่ละจุดแล้ว ตลาดประมูลยางจะ
รวบรวมตัวเลขทัง้ หมด แล้วแจ้งให้พอ่ ค้าคนกลางทราบว่า ณ ปจั จุบนั
ตลาดประมูลยางมีปริมาณยางอยูจ่ าํ นวนเท่าใด พร้อมกับเปิดประมูล
ราคายางภายในวันนัน้ โดยในรอบ 1 เดือนจะมีการเปิดตลาดประมูล
ยาง 2 ครัง้ ต่อเดือน ซึง่ ทุกจุดจะได้ราคายางทีเ่ ท่ากัน
หลังการเปิ ดประมูลราคาเป็ นที่เรียบร้อย ตลาดประมูลยางจะ
เป็ น ผู้ทํ า สัญ ญากับ พ่ อ ค้ า คนกลาง โดยพ่ อ ค้ า คนกลางจะขนย้า ย
ยางพาราออกจากตลาดประมูลยางได้กต็ ่อเมื่อนํ าเงินมาจ่ายก่อนแล้ว
ค่อยมีการเคลื่อนย้ายยางพารา ซึ่งลักษณะการซื้อขายแบบนี้ชาวบ้าน
เรียกว่า “หมู่ไป ไก่มา” เพื่อป้ องกันการโกง เมื่อได้ร บั เงินตามที่ไ ด้
สัญญากันไว้ตลาดประมูลยางจะทําการโอนเงินคืนให้สมาชิก เกษตรกร
ทันที่ ซึง่ จากการเปิ ดตลาดประมูลยางทีผ่ า่ นมาจะใช้เวลาประมาณ 2 –
3 วันก็สามารถจ่ายเงินให้สมาชิกได้
10) ประชุมสรุปบทเรียนการเปิดตลาดประมูลยางร่วมกันของเครือข่าย และ
แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายในประเด็นอื่น ๆ ในอนาคต เช่น จัดทํา
ข้อตกลงและทิศทางการบริหารจัดการโรงรมแผ่นยางแบบมีสว่ นร่วม
ของเครือข่าย การร่วมแสวงหาแนวทางในการเชื่อมโยงธุรกิจ อื่น ๆ
ภายในเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์(นอกเหนือจากธุรกิจยางพารา) เช่น
การร่วมลงทุนธุรกิจโรงฆ่าสัตว์ นํ้ามัน ปุ๋ย และสินเชื่อ
4.2.2.4 วัตถุประสงค์เป้ าหมายของเครือข่าย
1)

เป้ าหมายของเครือข่าย
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เสริมสร้างองค์ความรู้ในการกระบวนการผลิต ยางพารา พัฒนา
ระบบการตลาดยางพาราในท้องถิน่ ด้วยหลักการสหกรณ์ และผลักดันการมี
ส่วนร่วมในการกําหนดแผนการพัฒนาธุรกิจยางพารา
2)

วัตถุประสงค์
(1)

(2)
(3)

เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละยกระดับความรูใ้ นกระบวนการ
ผลิตยางพาราระหว่างสมาชิกสูก่ ารพึง่ ตนเองด้านปจั จัย
การผลิต
เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบตลาดยางพาราในท้องถิน่
ด้วยหลักการและแนวคิดสหกรณ์
เพือ่ สนับสนุ นกระบวนการมีสว่ นร่วมในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาธุรกิจยางพาราในระดับท้องถิน่ จังหวัดและ
ร่วมเรียนรูใ้ นระดับนโยบาย

4.2.2.5 แนวทางการดําเนิ นงานของเครือข่ายยางพาราจังหวัดมุกดาหาร
แนวทางการดําเนินงานของเครือข่ายยางพาราจังหวัดมุกดาหาร
เกิดจากกระบวนการคิดค้นของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ทต่ี กลงร่วมกันจะเชื่อมโยงเป็ น
เครือข่าย โดยการจัดเวทีประชุมทีม่ ตี วั แทนของทุกองค์กรทีต่ กลงจะเป็ นเครือข่าย
ร่วมกันมาประชุม วิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อม ศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและเชิญตัวแทน
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเข้าร่วม แผนงานทีว่ างไว้แบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
1)

ระยะที่1 การพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่าย
(1)
(2)
(3)
(4)

การแลกเปลีย่ นเรียนรูห้ ลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
การสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมัน่ และความคาดหวังที่
ตรงกันของสมาชิกเครือข่าย
การวิเคราะห์ศกั ยภาพภายในเครือข่าย
การสร้างกรอบความร่วมมือและบริหารจัดการเครือข่าย
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2)

ระยะที่2
เครือข่าย
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

3)

การประสานงานและผลักดันการดําเนิ นงานของ

การจัดเวทีหารือและระดมแนวทางจากการพัฒนา
เครือข่ายจากส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องในระดับจังหวัด
จัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจยางพารา
มุกดาหาร
- กําหนดกฎระเบียบของเครือข่ายเพือ่ ถือใช้
- ทดลองปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับของเครือข่าย
- ทบทวนและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาเครือข่าย
การจัดเวทีหารือและระดมแนวทางและการพัฒนาระบบ
ตลาดยางพาราในท้องถิน่ จาก
ภาคเอกชน พ่อค้ายาง
คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายยางพารา กลุ่มเกษตรกร
สวนยาง ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
สังเคราะห์และจัดทําแนวยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาธุรกิจยางพาราระดับจังหวัด
จัดเวทีสาธารณะเพือ่ นําเสนอแนวยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาธุรกิจยางพาราต่อ
ผูบ้ ริหาร (ECO) หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่
แลกเปลีย่ นพิจารณ์ หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงแนว
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์เพือ่ จัดทํายุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์การพัฒนาธุรกิจยางพาราระดับจังหวัดมุกดาหาร และ
เสนอให้มกี ารจัดตัง้ คณะทํางานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ธุรกิจยางพาราระดับจังหวัด อันมีองค์ประกอบคณะทํางาน
ประกอบด้วย ตัวแทนส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ตัวแทน
กลุ่ม/สหกรณ์ในภาคเกษตรสวนยาง ตัวแทนผูค้ า้ ยางใน
ท้องถิน่

ระยะที่3 การผลักดันแผนสู่การปฏิ บตั ิ การ
(1)

การพัฒนาเครือข่ายด้านการผลิต
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- ส่งเสริมและยกระดับองค์ความรูด้ า้ นการผลิต เช่น การ
ปลูก การผลิตพันธุย์ าง การบํารุงรักษา การจัดการผลผลิต
- การพัฒนาคุณภาพยางแผ่นดิบ
(2)

การพัฒนาเครือข่ายการตลาด
- การแปรรูปยางพารา ยางแผ่น
ผลิตภัณฑ์ยางพารา
- การพัฒนาระบบตลาดยางพารา
ห้องค้ายาง

ยางแผ่นรมควัน
ตลาดประมูลยาง

4.2.2.6 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1)

ปัจจัยภายใน
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

2)

มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางทีต่ งั ้ ใจทําการผลิตและมีความ
สนใจในการพัฒนาศักยภาพทัง้ ด้านการผลิตและการตลาด
มีกลุ่ม/สหกรณ์ทม่ี บี ทเรียนความสําเร็จและประสบการณ์
เป็ น
และองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการผลิตและการตลาด
ตัวอย่างในการสร้างการยอมรับ ในการบริหารการจัดการ
ผลผลิตและการตลาดทีด่ สี ามารถเป็ นแบบอย่างและขยาย
ผลสูส่ มาชิกในเครือข่ายได้
ประสบการณ์
และองค์ความรูใ้ นการทํางานของผูน้ ําที่
ได้รบั การสนับสนุน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกิจกรรมให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ แนวคิด และองค์ความรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
สมาชิกมีความเห็นพ้องกันในการเข้าจัดการระบบตลาด
ภายในท้องถิน่ ด้วยหลักการสหกรณ์

ปัจจัยภายนอก
(1)

มีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและให้การ
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(2)

(3)

(4)

สนับสนุ น เช่น เกษตรจังหวัด สํานักงานสหกรณ์ จงั หวัด
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ นการทํ า สวนยาง (สกย.)
อุตสาหกรรมจังหวัด การค้าภายใน พานิชย์จงั หวัด ฯลฯ
การปลูกยาง การเพิม่ ผลผลิตยาง การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางเป็ น แผนซึ่ง อยู่ใ นยุ ท ธศาสตร์ก ารปรับ เศรษฐกิจ ให้
สมดุ ล โดยส่ ง เสริ ม และสร้ า งโอกาสสิ น ค้ า เกษตรที่ มี
ศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการแก้ไขปญั หาความยากจน
ของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รบั การเห็นชอบและสนับสนุ น
จากผูบ้ ริหารระดับสูง (ECO) ของจังหวัด
ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัด ทีเ่ น้นเปิ ดประตูสปู่ ระเทศ
อินโดจีนตามโครงการการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง
เศรษฐกิจตามแนวตะวันตก-ตะวันออก (East west
Economic Corridor :EWEC)และการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบรวบรวมและกระจายสินค้า (Distribution Center)
และระบบโลจิสติกส์ (Logistics Management)
แนวนโยบายจากส่วนกลางในการส่งเสริมสนับสนุ นและ
เพิม่ พืน้ ทีก่ ารปลูกยางในภาคอีสานในระยะที่ 2
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4.2.2.7 โครงสร้างเครือข่ายและวงจรความสัมพันธ์
แผ่นภาพที่ 4-2 แสดงความสัมพันธ์ในเครือข่ายยางพารา
รวบรวมยาง
รวบรวมยาง

สกก.คําชะอี

สกก.นิคม
คําสร้อย

รวบรวมยาง

รวบรวมยาง

สกก.หว้านใหญ่

ส.ยางพารา
หนองแคน

สกก.ห้วย
บางทราย

ส.นิคมคํา
สร้อยพัฒนา
สกต.การ
เกษตร มห.

รวบรวมยาง

กลุ่ม สกย.
ดอนตาล

สกก.ดงหลวง
รวบรวมยาง

เครือข่ายยางพารา
มุกดาหาร

ส.นิคม
ดงเย็น

กลุ่ม สกย.
นาโสก

รวบรวมยาง

กลุ่ม สกย.
คําเขือง

รวบรวมยาง

สกก.หนองสูง

โรงรมยาง

รวบรวมยาง

กลุ่ม สกย.
คําชะอี

สกก.นิคม
ดอนตาล2

เจ้าภาพใน
ดําเนิ นกิจการ

คําปรึกษา/ข้อเสนอแนะทาง
นโยบาย /ข้อหารือ
/แนวทางในการพัฒนา

รวบรวมยาง

กลุ่ม สกย.
ดอนตาล

สมาชิ กสมทบ
(ร่วมหุ้น)
พื้นที่ร่วมเรี ยนรู้
ของเครื อข่ายใน
ประเด็นธุ รกิจยาง

ส.สกย..นิคม
คําสร้อย

เจ้าภาพใน
ดําเนินกิจการ

กรรมการตรวจ
สอบการประมูล

ตรวจสอบ
มาตรฐาน

รวบรวมผลผลิต
ยื่นประมูล

ตลาดประมูลยาง
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-บ.พิบล
ู ย์ยางพารา
-บ.สิทธิชย
ั ยางพารา
-บ.ดอนรับเบอร์ จก.
-บ.วีพย
ี างพารา
-บ.ไทยฮัวยางพารา
้
-และอีก 25 ราย

สนง.สหกรณ์จงั หวัด
เกษตรและสหกรณ์
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.พานิขย์จงั หวัด
สนง.อุตสาหกรรม จว.
สนง.สกย.มห.
ศ.บริการด้านพืชและ
ั ยการผลิต มห.
ปจจั
หอการค้าจังหวัด
สภาอุตสาหกรรม มห.
สภาพัฒนาเครือข่ายฯ
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บทที่ 5 : บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ไขปัญหาความยากจน
บทนํา
ปจั จุบนั มีนักคิดนักวิเคราะห์สงั คมไทย ทีม่ องปญั หาความยากจนในความหมายกว้าง คือ
มองความยากจนในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือปญั หาเชิงนโยบายของรัฐมาก
ขึน้
อาจารย์ประเวศ
วะสี มองว่า โครงสร้างหรือกลไกในสังคมมีลกั ษณะเอาเปรียบคน
จนหรือทําให้คนจนจน โครงสร้างทางสังคมทีท่ ําให้เกิดความยากจนมีอย่างน้อย 10 ประการคือ 1)
ทรรศนะผิด ๆ ของสังคมทีร่ งั เกียจคนจน คิดว่าคนจนเพราะเวรกรรมในชาติก่อน ทรรศนะทีร่ งั เกียจ
การใช้แรงงาน การแต่งตัวแบบปอน ๆ ฯลฯ 2) โครงสร้างทางกฎหมาย 3) โครงสร้างการใช้
ทรัพยากร 4) ระบบการศึกษา 5) ระบบการธนาคาร 6) ระบบการสื่อสาร 7) ระบบราชการ 8) การ
กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 9) ระบบการเมือง 10) สังคมอ่อนแอ ขาดการ
รวมกลุ่มร่วมกันคิดร่วมกันทําให้มพี ลังเข้าใจปญั หา โครงสร้างทางสังคมทัง้ 10 อย่างเอือ้ ต่อคนรวย
และเป็ นตัวกระทําให้เกิดความยากจนเชิงโครงสร้าง ซึ่งไม่ใช่ยากจนเพียงเพราะไม่ขยันหรือไม่ดี
ดังนัน้ จึงจะต้องแก้ปญั หาในเชิงโครงสร้างทางสังคมทัง้ 10 ประการนี้ให้ได้ จึงจะมีทางแก้ความ
ยากจนได้
อาจารย์เสน่ ห์ จามริ ก มองว่า ความยากจนในปจั จุบนั เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยระบบ
โครงสร้างสังคมและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง 40-50 ปี ทผ่ี ่านมา ทีท่ ําให้การแบ่งสรร
ทรัพยากรโน้มเอียงไปในทางทีท่ ําให้คนมีได้เปรียบ คนจนเสียเปรียบ ไม่ใช่เป็ นเรื่องแค่คุณสมบัติ
ส่วนตัว ทีค่ นบางคนจนเพราะไม่อยากเอาดี ไม่อยากขยันเหมือนในยุคอดีต
อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ มองว่า ความยากจนในโลกปจั จุบนั ไม่ได้เป็ นปญั หาของ
ปจั เจกชน ทีบ่ างคนมีรายได้น้อย บางคนมีรายได้มาก หากเป็ นผลพวงมาจากนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้การครอบงําจากประเทศมหาอํานาจ ทีไ่ ด้แย่งเอาทรัพยากรทีป่ ระชาชนทัวไปเคยใช้
่
อยู่ แหล่งจับปลา ทรัพยากรชายฝงั ่ ไปให้คนอื่นใช้ เช่น ทําเป็ นเขือ่ นสร้างกระแสไฟฟ้า เอาไปทํานา
กุง้ ปล่อยให้เรือกระตักทําลายสิง่ แวดล้อม ฯลฯ ทําให้ประชาชนไร้สมรรถภาพทีจ่ ะเข้าถึงทรัพยากร
ในการดํารงชีวติ จึงต้องกลายเป็ นคนจน ไร้อาํ นาจในการตัดสินใจ ทัง้ ในตลาดและในการเมือง ไม่
สามารถพึง่ พาตนเองได้เหมือนเมื่อก่อน จึงต้องกลายเป็ นคนจนการไร้สมรรถภาพไร้อํานาจในการ
เข้าถึงทรัพยากรในทีน่ ้ี อาจารย์นิธิ ยังมองกว้างถึงทรัพยากรในด้านการศึกษา ซึง่ กลายเป็ นสมบัติ
ของคนชัน้ กลางทีค่ นจนเข้าไม่ถงึ มากขึน้ ส่วนทีค่ นจนเข้าถึงก็มกั เป็ นการศึกษาประเภทใช้ประโยชน์

ไม่ได้จริง (เสน่ ห์ จามริก
การเมือง 2543)

และคณะ คลังสมองคนจน หนังสือชุดความรูเ้ ล่มที่ 5 สถาบันพัฒนา

กล่าวโดยรวมก็คอื ควรเข้าใจความหมายของความยากจน ทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวัฒนธรรม และเข้าใจทีม่ าของความยากจน ว่าถูกกําหนดโดยเงื่อนไขหลายประการ
เงือ่ นไขทีส่ าํ คัญคือ ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทีม่ ลี กั ษณะเอือ้ คนรวย และเอา
เปรียบคนจน และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ทีเ่ ป็ นตัวสร้างความ
ยากจนยุคใหม่เพิม่ ขึน้
5.1

ตัวแบบในการวิ เคราะห์ความยากจนสมัยใหม่

จากการศึกษาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ทงั ้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่มุกดาหาร
พบว่า ภาวะความยากจนนัน้ เกีย่ วข้องอย่างมีเหตุมผี ลกับการเปลีย่ นแปลงในระดับโครงสร้าง ทัง้
ด้านความสัมพันธ์ทางการผลิต ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์
ระบบคิดเชิงคุ ณค่ า หรือ กระบวนทัศ น์ ซึ่ง สามารถสัง เคราะห์ภ าวะความยากจนและการแก้ไ ข
บรรเทา ด้วยกระบวนการเครือข่ายเชิงคุณค่าได้ดงั นี้
5.1.1 ภาวะความยากจนเสมัยใหม่ในสังคมไทย
การวัดการกระจายรายได้ของคนไทยพบว่า ยิง่ พัฒนา การกระจายรายได้ของกลุ่มคนต่าง ๆ
ในประเทศยิง่ มีความเหลื่อมลํ้าตํ่าสูงมากขึน้ ในปี 2518/19 คนทีร่ วยทีส่ ดุ 20% มีรายได้ 49.3% ของ
คนทัง้ ประเทศ คนอีก 80% มีรายได้ 50.7% แต่อกี 23 ปี ต่อมาคือ ปี 2542 คนทีร่ วยทีส่ ดุ 20% มี
รายได้เพิม่ ขึน้ 58.5% ขณะทีค่ น 80% มีรายได้ลดลงเหลือเพียง 41.5% ของรายได้ของคนทัง้
ประเทศ (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และคณะ เศรษฐศาสตร์การเมือง(เพือ่ คนจน )2543)
ดังนัน้ จึงควรจํากัดความคนจน ให้ครอบคลุมคนยากจนขัดสนในด้านสังคม การเมือง
และวัฒนธรรมด้วย และหาตัวชี้วดั ทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ด้วย และหาตัวชีว้ ดั
ทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม(ทีย่ งั เป็ นข้อถกเถียงอยู)่ ซึง่ ต่างจากตัวชีว้ ดั ทางรายได้หรือทาง
เศรษฐกิจ มาพิจารณาประกอบกับตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจ จึงจะเห็นภาพความยากจนซึง่ เป็ นปญั หา
เชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมอย่างเป็ นองค์รวม และสามารถวิเคราะห์สาเหตุของความยากจน
ทัง้ จากปจั จัยภายนอก (ทุนนิยมโลก) และปจั จัยภายใน (โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมในประเทศทีเ่ ป็ น
เผด็จการล้าหลัง) ปญั หาผลกระทบปญั หาความยากจนต่อสังคม และแนวทางแก้ไขปญั หาความ
ยากจนได้อย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงความเป็ นจริงได้มากขึน้
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แผ่นภาพที่ 5-1 แสดงกรอบวิเคราะห์ความยากจนสมัยใหม่

จากกระบวนทัศน์ที่สอด
คล้องกับระบบนิ เวศน์วัฒนธรรม คุณธรรม
ลดค่ าความเป็ นคน
สู่ เงิน, อุดมคติ สู่
อุดมการณ์ ที่กน
ิ ไม่ ได้

จนความคิด
โลกาภิวตั น์
นโยบายการพัฒนา
สู่ ภาวะทันสมัย

การเปลีย่ นแปลง
ระบบคิด/คุณค่ า

การเปลีย่ นแปลง
ระบบการผลิต

การเปลีย่ นแปลง
ระบบความสั มพันธ์
ทางสั งคม

จนเศรษฐกิจ
จนเพื่อนฝูง
จากการพึ่งตนเอง
สู่ การพึ่งภายนอก
ขูดรี ดแรงงานตนเอง
เพื่อปั จจัยพื้นฐาน

จากระบบความ
สัมพันธ์เชิ งเกื้อกูล
แบ่งปั น ร่ วมมือกัน

สู่

การต่อสู ้ แข่งขัน
ความสัมพันธ์เชิ งอํานาจ
ความสัมพันธ์เชิ งอุปถัมภ์
ความสัมพันธ์เชิ งเครื อญาติ
ความสัมพันธ์เชิ งธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงระบบนิ เวศน์----ภัยธรรมชาติ แปรปรวน
การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต—การพึ่งพาตลาด หนี้ สิน เทคโนฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงระบบคิด/คุณค่า----เมียเช่า เมียฝรั่ง
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์---เศรษฐกิจ การแข่งขัน ปั จเจกบุคคล
จากแผ่ น ภาพจะพบว่ า ความยากจน มีค วามเป็ น มาเชิง พลวัต รของความยากจน อัน
เกีย่ วข้องในหลายระบบด้วยกัน มีความซับซ้อนในกระบวนการ/ การเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์จาก
อดีตสูป่ จั จุบนั ซึง่ ภาวะความยากจนไม่ได้จาํ กัดเฉพาะความขาดแคลนด้านเศรษฐกิจ(เงิน) ในปญั หา
สย. 8 ปญั หา และใช้กระบวนการสงเคราะห์เยียวยาความยากจนทีป่ ลายเหตุแต่ถ่ายเดียว ซึ่งพอ
จําแนกแต่ละระบบความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
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5.1.1.1 ความยากจนเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางการผลิ ต
เมื่อประเทศกําลังพัฒนาเริ่มพัฒนาวิถีการผลิตและวิถีชีวิตแบบทุนนิ ยม
อุตสาหกรรม ในระยะแรก ๆ ดูเผิน ๆ เหมือนจะดีทท่ี าํ ให้ประชาชนมีรายได้เป็ นตัว
เงินเพิม่ ขึน้ มีสนิ ค้าให้จบั จ่ายใช้สอยเพิม่ ขึน้ แต่ยงิ่ พวกเขาพัฒนาการเกษตรเป็ น
แบบการผลิตเพื่อขายมากขึน้ ทําให้เกิดการพึง่ พาปจั จัยการผลิตจากภายนอกมาก
ขึน้ ประชาชนถึงได้พบในตอนหลังว่ารายจ่ายเพิม่ สูงเร็วกว่ารายได้ เกษตรกรต้อง
เป็ นผูเ้ ช่า, เป็ นหนี้ ต้องซื้อแพงขายถูก ทํางานหนักเพิม่ ขึน้ เสีย่ งภัยและได้รบั
มลภาวะเพิม่ ขึน้ คนส่วนใหญ่มคี ุณภาพชีวติ ลดลงกว่าวิถชี วี ติ ในยุคสมัยเกษตรยัง
ชีพแบบดัง้ เดิม
ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนปจั จัยการผลิตและปจั จัยการยังชีพที่เหมาะสม
เช่น ไม่มที ด่ี นิ , ทีด่ นิ ไม่ดี ขาดนํ้า ไม่มเี งินทุน ไม่มอี ุปกรณ์การผลิตของตนเอง ต้อง
กูห้ นี้ยมื สิน ต้องเช่า ต้นทุนสูง ประสิทธิภาพตํ่า ผลตอบแทนตํ่า การบริโภคต้องซือ้
มากขึน้ ไม่มปี า่ , ทะเล, สภาพแวดล้อมทีจ่ ะพึง่ พาหาอาหารจากธรรมชาติหรือผลิต
เองได้เหมือนในอดีต จึงเป็ นผูเ้ สียเปรียบจากระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมผูกขาด การเปลีย่ นวิถกี ารผลิตจากการปลูกข้าวและทําเกษตรผสมผสาน
เพื่อกินเพื่อใช้มาปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อขาย ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึน้
แต่ได้
ผลตอบแทนตํ่า เพราะระบบพ่อค้าผูกขาด, การเป็ นหนี้เรือ้ รัง และเสียดอกเบีย้ สูง
การเสียเปรียบในเรือ่ งซือ้ แพงขายถูก
กระบวนการตลาดผ่านนโยบายบางนโยบายได้เอือ้ ให้เกิดการปรับเปลี่ยน
วิถกี ารทําเกษตรแบบดัง้ เดิม ซึง่ เป็ นการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อกินเพื่อใช้ ไป
เป็ นการปลูกพืชเชิงเดีย่ วเพื่อขายหาเงินไปซือ้ ของกินของใช้ ทําให้เกษตรกรพึง่ พา
ตนเองด้านอาหารและเครื่องใช้ไม้สอยได้ลดลงจากเดิม และเปลีย่ นมาพึง่ พาการใช้
เงินและระบบตลาดที่มลี กั ษณะผูกขาดมากขึ้น
เกษตรกรในยุคตัง้ แต่มกี าร
พัฒนาการเกษตรแบบทุนนิยมต้องตกอยูใ่ นสภาพเสียเปรียบ ต้องทํางานหนักขูดรีด
แรงงานของตนเองเพิม่ มากขึน้ อพยพโยกย้ายพลัดพรากจากครอบครัว บ้านเกิด
เมืองนอน มีรายได้เป็ นตัวเงินสูงขึน้ แต่รายจ่ายกลับเพิม่ มากกว่ารายได้ ทําให้มี
ชีวติ ความเป็ นอยู่ท่ยี ากลําบากขึน้
ดังวาทะกรรมของชาวนาภาคกลางในช่
่
วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 3 ว่า “ทํานาปี มแี ต่หนี้กบั ซัง ทํานาปรังมีแต่ซงั กับหนี้”
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จากกระบวนการเปลี่ย นแปลงความสัม พัน ธ์ท างการผลิต ดัง ที่ก ล่ า วมา
ก่อให้เกิดภาวะ จนโอกาส นํ าไปสู่ความยากจนในปั จจัยความจําเป็ นพื้นฐาน
(Basic needs) ในการดํารงชีพ ซึง่ มักถูกตีคา่ ว่าเป็ นเงินตรา
5.1.1.2 ความยากจนเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคม
จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางการผลิต ซึ่งส่วนหนึ่งมา
จากนโยบาย และการผลักดันทัง้ จากภายนอกและภายในประเทศ ก่อให้เกิดการ
ยอมรับระบบกรรมสิทธิ ์เพียง 2 ระบบ คือ กรรมสิทธิ ์ของรัฐ และกรรมสิทธิ ์เอกชน
กระบวนการดังกล่าวได้ทําลายวิถีชวี ติ ชุมชนแบบยอมรับกรรมสิทธิ ์ร่วม เช่น ใน
เรื่องปา่ ไม้ ทีท่ าํ กิน ทรัพยากรต่าง ๆ และการอยูแ่ บบถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน ไปเป็ น
วิถชี วี ติ แบบการแย่งชิงทรัพยากรไปเป็ นกรรมสิทธิ ์ของเอกชน เพื่อแสวงหากําไร
สูงสุดและการบริโภคสูงสุด การช่วยเหลือเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่กนั ในสังคมเกษตรแบบ
่
อเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม
ดัง้ เดิม ซึง่ นักวิชาการเรียกว่า ความมันคงหรื
หายไป ชีวติ เกษตรกรในระบบทุนนิยมมีความเสีย่ งและยากลําบากแบบตัวใครตัว
มันมากขึน้
กระบวนการเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมจากระบบเกือ้ กูลพึง่ พากัน
ในวิถีการผลิตแบบสังคมการเกษตรเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความสัมพันธ์เชิงคู่แข่งขัน
ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์
ทางธุรกิจ ทําให้เกิดภาวะความยากจนในระบบความสัมพันธ์ทางสังคม จนมิ ตร
จนเพื่อนฝูง ดํารงชีวติ ในภาวะโดดเดีย่ วในระบบปจั เจก อีกทัง้ จากภาวะการแย่งชิง
แข่งขันกันทําให้ระบบคุณค่าที่ยกระดับความเป็ นมนุ ษย์อย่างเช่น ระบบศีลธรรม
จริยธรรม ถูกละเลย เน้นและแสวงหาความพึง่ พอใจ หรือรสนิยมในระดับปจั เจกเป็ น
สําคัญ ทําให้ความผิดชอบต่อส่วนร่วม หรือ “สํานึ กทางสังคม” ตํ่า ดังนัน้ ความ
ยากจนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมจึงสะท้อนคุณภาพสังคม
คุณภาพชีวติ ได้อกี ทางหนึ่ง
5.1.1.3 ความยากจนเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงระบบคิ ดเชิ งคุณค่า
จากการเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ทางการผลิตและความสัมพันธ์ทางสังคม
ประกอบกับการจัดระบบการศึกษาและการพัฒนาทางเทคโนโลยีขา่ วสาร ก่อให้เกิด
กระบวนทัศน์ใหม่ท่เี อือ้ ต่อการขยายตัวของระบบตลาด ในลักษณะความพึง่ พอใจ
หรือ “ปัจเจกนิ ยม” ผูท้ เ่ี สียเปรียบจากระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและการเมือง
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ก่อให้เกิดระบบคิดแบบอํานาจนิ ยม ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ การเล่นพวกเส้น
สาย ผูท้ เ่ี สียเปรียบจากการเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ทางการผลิตมักนับถือเงิน
เป็ นเป้าหมายและเกิดภาวะแข่งขันการสะสมทุนหรือการ อวดรํ่าอวดรวย ทัง้ นี้การ
เปลี่ย นแปลงความสัม พัน ธ์ท งั ้ สองระบบ ก่ อ ให้เ กิด วัฒ นธรรมการบริโ ภค หรือ
บริ โภคนิ ยม ตามแรงผลักดันของกลไกตลาด คนจนผูม้ กั จะมีความรูน้ ้อย อํานาจ
ต่อรองน้ อย
ยิง่ เป็ นผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบง่ายแทบทุกด้าน พวกเขาต้องจ่าย
ค่าบริการแพงกว่าคนอื่น ต้องจ่ายภาษีเถื่อน หรือค่านายหน้าให้กบั ผูม้ อี ํานาจ
มากกว่า และจ่ายภาษีทางอ้อมคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้สงู กว่าคนอื่น ๆ หรือแม้แต่
การยอมทํางานในลักษณะเสีย่ งภัย งานทีอ่ นั ตราย การผลิตทีข่ ดู รีดแรงงานตนเอง
และผูอ้ ่นื หรืองานที่ไม่คํานึงถึงค่าความเป็ นคนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ เพื่อ
สนองต่อความต้องการและรสนิยมการบริโภคทีแ่ อบแฝงในระบบตลาด ทําให้คุณค่า
ความเป็ นมนุ ษย์ถูกริดรอน ละเมิด หรือ จนศักดิ์ ศรี เช่น การค้ามนุ ษย์ แรงงาน
ข้ามชาติ การขายบริการทางเพศ เมียเช่า เพื่อแลกกับโอกาสทีเ่ สียไปเนื่องจากการ
เปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ทางการผลิตและสังคม เช่น โอกาสทางการศึกษา โอกาส
ในการเข้าถึงส่วนแบ่งทางการตลาด โอกาสในการเลื่อนสถานะทางสังคม หรือหนี
จากเกณฑ์ความยากจน หรือภาวะความยากจนทางความคิ ด เกิดค่านิยมทีเ่ ชิดชู
คนรวยและความรํ่ารวยทีส่ ะท้อนให้เห็นในสื่อทุกแขนง หรือสะท้อนในวาทะกรรม
ของชาวบ้านว่า “คนรวยทําอะไรก็ไม่ผดิ ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศ น์ ท่ีเ คยสอดคล้อ งกับ ระบบศีล ธรรม จริย ธรรมมาสู่ค วามมังคั
่ ง่ ทาง
เศรษฐกิ จ ทํ า ให้ ร ะบบความรู้ คุ ณ ค่ า ด้ า นศี ล ธรรมและจริ ย ธรรมเบี่ ย งเบน
คลาดเคลื่อนและยากทีจ่ ะแยกแยะได้ระหว่างระบบมูลค่า และระบบคุณค่า
5.1.2 เครือข่ายยางพารากับการแก้ไขปัญหาความยากจน
5.1.2.1 มิ ติด้านเศรษฐกิ จ
การรวมกลุ่มและจัดตัง้ เพือ่ จะทําให้การดําเนินงานตามแผนและข้อเรียกร้อง
ของตนมีพลังอํานาจ(ไม่ใช่การร้องขอ) การต่อรองราคากับระบบตลาดในท้องถิน่
โดยใช้กระบวนการผ่านตลาดประมูลเพื่อปกป้องมูลค่าผลผลิต จากการแทรกแซง
ราคาของพ่ อ ค้า คนกลาง และพ่ อ ค้า เร่ การสร้า งเครือ ข่ า ยของกลุ่ ม เกษตรกร
ยางพาราอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะประสานข้อเรียกร้องของสมาชิกที่หลากหลายและ
แตกต่างกัน จัดทําเป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจยางพาราเพื่อเป็ นเครื่องมือใน
การประสานความร่วมมือ แบบมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้เสียและสิทธิทจ่ี ะได้รบั การ
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ส่งเสริมสนับสนุน (หรือสิทธิทจ่ี ะได้รบั การพัฒนา)หรือรับรูร้ บั ทราบทิศทาง นโยบาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการผลิตยาง จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เนื่องจากยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมในทางนโยบาย จึง
มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีเ่ กษตรกรผูม้ สี ่วนได้เสียจะได้มกี ระบวนการลุกขึน้ ติดตาม
ตรวจสอบทิศทางการพัฒนาตามนโยบายดังกล่
่ าว ซึ่งจากการพัฒนาด้านนโยบาย
ด้านการเกษตรในอดีตที่ผ่านมา (เช่น ข้าว ลําไย ฯลฯ) ส่วนมากเกษตรกร หรือ
“ผูผ้ ลิต” ที่อยู่ในสายพานการผลิตอันดับต้น ๆมักถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกริดรอน
สิทธิอนั พึง่ มีพง่ึ ได้จากการผลิต (ในระบบตลาดทีเ่ ป็ นธรรม) ก่อให้เกิดระบบตลาดที่
ผูกขาดไม่เป็ นธรรมสําหรับผูผ้ ลิต กระบวนการลุกขึน้ ตรวจสอบ เสนอแนะแนวทาง
และแสดงความต้องการในการพัฒนาตนเอง เป็ นศักยภาพที่สะท้อนถึงสิทธิและ
ศักดิ ์ศรีของผูถ้ ูกพัฒนา ในเจตน์จํานงค์ทต่ี อ้ งการกระบวนการผลิตทีไ่ ม่เบียดเบียน
ผูอ้ ่นื และตนเอง (ขูดรีดแรงงานตนเอง) และต้องการสร้างระบบตลาดทีเ่ ป็ นธรรม อัน
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็ นคนในด้านคุณธรรม
5.1.2.2 มิ ติด้านสังคม
รูปแบบ “เครือข่าย” เป็ นการค้นพบหนทางการเอาตัวรอดและการพัฒนาที่
เป็ นของตนเองอยูแ่ ล้วในหมูช่ าวบ้าน หลายแห่งและหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ทําวนเกษตรกรรม, การทํากลุ่มออมทรัพย์, การทําเกษตรทางเลือกประเภทต่างๆ,
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามวิถที างของตนเอง เช่น จัดการปา่ , แหล่งนํ้าและ
ทีด่ นิ , และการจัดกระบวนการเรียนรูข้ องตนเอง ฯลฯ เป็ นต้น
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กนั กว้างไกล ข้ามหมู่บา้ น ข้ามตําบล ข้าม
อําเภอ ทีไ่ ด้ยกระดับข้ามผ่านผลประโยชน์เฉพาะหน้า ไปสูค่ วามสํานึกถึงองค์รวม
ของ "สังคม" และผลประโยชน์ของ "ส่วนรวม"
เครือข่ายความสัมพันธ์ตลอดจน "สํานึกทางสังคม" ทีเ่ กิดขึน้ นี้ เกิดขึน้ นอก
อํานาจของตลาดและนอกอํานาจของรัฐ ฉะนัน้ จึงมี "สํานึกทางสังคม" ชนิดหนึ่งที่
ปรากฏเด่นชัดขึน้ ในหมูช่ าวบ้านระดับล่าง อันเป็ น "สํานึกทางสังคม" ในลักษณะที่
เป็ น "สังคม" จริงๆ ไม่ใช่สงิ่ ทีถ่ ูกรัฐหล่อหลอมขึน้ หรือไม่ใช่ความเป็ นลูกค้าของ
ตลาดอันเดียวกันเท่านัน้
เครือข่ายยางพาราก็อยูใ่ นข่ายความสัมพันธ์อนั นี้ ด้วยสํานึกทางสังคมที่
มองว่ากระบวนการผลิตและกลไกการตลาดทีไ่ ม่เป็ นธรรม จึงแสวงหา “ระบบตลาด
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ทีเ่ ป็ นธรรมในสังคม” เครือข่ายยางพาราได้ก่อให้เกิดสํานึกเล็ก ๆอันนี้ ท่ามกลาง
กระบวนการทีซ่ บั ซ้อนของกลไกการตลาด ซึง่ มีนกั วิชาการบางท่านกล่าวไว้วา่
“ กลไกตลาด
คือ มือทีม่ องไม่เห็น
กลไกรัฐ
คือ มือทีม่ องเห็น
กลไกประชาชน
คือ ตีนทีม่ องเห็น “
(ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ :นิเวศน์เศรษฐศาสตร์ 2544)
กระบวนการหล่อเลีย้ งสํานึกอันนี้จะอยูไ่ ด้และเติบใหญ่ จึงด้วยการเรียนรูส้ งิ่
ที่อยู่ระหว่าง 3 กลไกและการแสวงหามิตร ที่มสี ํานึกในแนวทางเดียวกันทัง้ ส่วน
ภาครัฐ ภาคการตลาด และภาคประชาชนผูผ้ ลิต เพื่อลดความเป็ นศัตรูจากภาวะ
“คู่แข่ง” มาสู่ความเป็ นมิตรในฐานะ “ผูม้ สี ่วนร่วม” เพื่อลดช่องว่างจาก “ความ
ได้เปรียบ-เสียเปรียบทางตลาด” สู่ภาวะ “การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดอย่างเท่า
เทียมกัน”
5.1.2.3 มิ ติด้านกระบวนการเรียนรู้
เครือข่ายคุณค่าได้เปิดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูใ้ นหลายระดับซึง่ เป็ นกระบวนการที่
สําคัญในการ “ปลดปล่ อย”
จากภาวะ “ความยากจนทางปั ญ ญา” อัน
เนื่องมาจากการ “ถมทับ เบียดขับให้เป็ นอื่น และครอบงํา” จากกระบวนทัศน์
การพัฒ นาแนวภาวะทัน สมัย (Modernization) สู่ ก ารแบ่ ง ป นั ทางความรู้แ ละ
กระบวนการเรียนรูร้ ะดับต่าง ๆ เช่น
การเรียนรูร้ ะดับบุคคล (ประเวศ วะสี : 2542) เป็ นกระบวนการเรียนรู้
เพื่อฝึ กฝนตนเอง ดังนี้ คือ การคิดวิเคราะห์ปญั หาของตนเอง(เหตุปจั จัย-ทางออก)
การฝึ กสังเกตปรากฏการณ์สงิ่ รอบตัว, การฝึ กบันทึกด้วยเทคนิคต่าง ๆ การ
นําเสนอต่อแลกเปลีย่ นในทีป่ ระชุมกลุ่ม, การฝึ กการฟงั , การฝึ กปุจฉา – วิสชั นา,
การฝึ กตัง้ สมมุตฐิ านและตัง้ คําถาม, การฝึกหาคําตอบ เป็ นต้น
การเรียนรูใ้ นระดับกลุ่ม จากการเรียนรูโ้ ดยการทํางานร่วมกัน เช่น การ
ประชุม/หารือทัวไป
่
การอภิปรายกลุ่ม การสาธิต การวางแผนและการนํ าไป
ปฏิบตั ิ การร่วมสรุปผลหลังการปฏิบตั กิ ารเรียนรูร้ ่วมกันและสื่อสารสู่สมาชิกและ
ชุมชนด้วยการใช้สอ่ื ทีม่ ใี นชุมชน เช่น สื่อวิทยุและการพบปะแลกเปลีย่ นความรูต้ าม
ธรรมชาติ
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การเรียนรูใ้ นระดับเครือข่าย เพื่อเกิดความสัมพันธ์ ของ “คน” ในการ
แลกเปลีย่ นความรู้ ให้กําลังใจ ประสานกําลังทรัพยากรและความร่วมมือ พึง่ พากัน
ในการแก้ปญั หา ยกระดับเป็ นเครือข่ายระหว่างพืน้ ที่ มีแผนและแนวทางร่วมกัน
กระบวนการเรียนรูใ้ นระดับต่าง ๆเหล่านี้ดําเนินไปเพื่อลดช่องว่าง “ความ
ไม่ร”ู้ และเป็ นการเพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้กบั ความรํา่ รวยทางโอกาสในการทีจ่ ะแก้ไขปญั หา
ความยากจนของตนเอง ของญาติมิต ร และเพื่อ นฝูง สอดคล้อ งกับ วาทะกรรม
โบราณทีว่ า่ “มีปญั ญา เหมือนมีทรัพย์อยูน่ บั แสน”
5.2

สรุปผลการวิ เคราะห์
5.2.1 เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ไขปัญหาความยากจน
กล่ า วโดยสรุ ป จากตัว แบบในการวิเ คราะห์ข้า งต้น จะเห็น ได้ว่ า สถานภาพ และ
บทบาทของเครือข่ายคุณค่าในท้องถิน่ นัน้ สามารถแก้ไขปญั หาความยากจนได้ทงั ้ โดยตรง
และทางอ้อม ได้แผนภาพดังนี้

แผ่นภาพที่ 5-2 แสดงเครือข่ายคุณค่ากับการแก้ไขปญั หาความยากจน

คุณค่าความเป็ นคน ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
หน่วยย่อย

ระบบคุณค่า,มโนธรรม
ประชาธิปไตย,สันติภาพ

ค้นหา
พัฒนา

กระบวนการเรี ยนรู ้

กระบวนการผลิตเชิง
นิเวศวัฒนธรรม
-เกษตรกรรมยัง่ ยืน พอเพียง
-ธุรกิจชุมชน,ท้องถิ่น
-กระบวนการผลิตที่ไม่เบียด
เบียนคน/ธรรมชาติ

ความมัน่ คงทางอาหาร
และสุขภาวะที่ดี

กระบวนการกลุ่ม/องค์กร/ชุมชน
-กลุ่มวัฒนธรรม ,ศาสนา,เครื อญาติ
-กลุ่มการผลิต, สหกรณ์.องค์ชุมชน
-ประชาคม ประชาสังคม

อยูอ่ ย่างมีศกั ดิ์ศรี หากินอย่างมีวฒั นธรรม

พึ่งพา,แบ่งปัน,หล่อหลอม
สังคมเป็ นสุข
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การสร้างเครือข่ายคุณค่า คือ กระบวนการที่คนจนและคนด้อยโอกาสได้ลุกขึน้ มา
แก้ไขปญั หาความยากจนด้วยตนเอง ขณะทีก่ ลไกโครงสร้างส่วนบนต้องเอือ้ ให้มกี ารเข้าถึง
และมีสทิ ธิเสมอภาค ศักดิ ์ศรีกบั คนอื่นที่จะต่อรองและมีโอกาสในเชิงนโยบายได้อย่างเท่า
เทียมกัน การจะทําอย่างนัน้ ได้ คนจนก็ตอ้ งมีสถานะทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ มโนธรรม
(หรืออุดมการณ์) ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับในสังคมวงกว้าง ไม่ได้เป็ นแต่เพียงคนทีน่ ่าเวทนาอันควร
ได้รบั ความเอือ้ อาทรจากคนอื่นเท่านัน้ หากแต่ได้มกี ารประสานเชื่อมโยงของประชาชนใน
ท้องถิน่ ทีท่ ําให้เกิด "สํานึกทางสังคม" เพื่อแสดงถึง “การมีตวั ตน” และเป็ นส่วนหนึ่งของ
สังคม มี “สิ ทธิ ” และ “ศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์” หรือมีความ “เป็ นคนเหมือนกัน” มี
ศัก ยภาพในการพัฒ นาตนเอง และเอื้อ เฟื้ อ แก่ ผู้อ่ืน เมื่อ “มี โ อกาส” กระบวนการและ
เป้ าหมายอันนี้ จึงควรเป็ นเป้ าหมายแรก ๆในการแก้ไ ขป ญั หาความยากจน เช่น ความ
ยากจนยุคใหม่ซ่งึ เป็ นความยากจนขึน้ อยู่กบั การที่คนหาเงินได้ไม่พอกับรายจ่ายที่จําเป็ น
ส่วนใหญ่แล้วถูกสร้างขึ้นโดยระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาด(ที่ได้ปิดกัน้ สิทธิการเข้าถึง
ระบบตลาดเสรีท่แี ท้จริง) ทีท่ ําลายทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสังคมวัฒนธรรม วิถชี วี ติ
ชุมชนแบบดัง้ เดิม(ด้วยกระบวนการผลิตทีเ่ ป็ นการเบียดเบียน) ซึ่งเปรียบเสมือนทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
การพัฒนาแบบทุนนิยมผูกขาด ทําให้คนบางส่วน นายทุน, พ่อค้า, ผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่,คนชัน้ กลาง รวยขึน้ แต่ทาํ ให้คนส่วนใหญ่จนลง นี่คอื ความยากจนขนานใหญ่ เป็ น
ความยากจนเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมสมัยใหม่ ซึ่งต่างไปจากความยากจนเชิง
เปรียบเทียบในสังคมเกษตรดัง้ เดิมสมัยก่อนทุนนิยมโดยสิน้ เชิง
การพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มีแง่บวกในด้านการพัฒนา
สาธารณสุข การศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่
และการบริหารจัดการที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ช่วยเพิม่ ผลผลิต ทําให้บางประเทศ หรือคนบางกลุ่มมีฐานะความ
เป็ นอยู่ ทีด่ ขี น้ึ จากเดิม อัตราการตายของแม่และเด็กลดลง, คนอายุเฉลีย่ ยืนยาวขึน้ ฯลฯ
แต่ผลกระทบในแง่ลบของระบบทุนนิยมโลกทีม่ ลี กั ษณะผูกขาดแบบมือใครยาวสาวได้สาว
เอานัน้ โดยส่วนรวมแล้วทําให้คนส่วนน้อยเพียงราว 20% ของคนทัง้ โลกเท่านัน้ ทีร่ วยขึน้
คนส่วนใหญ่อกี 80% ถูกทําให้ยากจน ขัดสนและอยูใ่ นภาวะยากลําบากมากขึน้ ทรัพยากร,
ทุนทางสังคมวัฒนธรรม(ชุมชนทีเ่ คยเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกได้อย่างดี ถูก
ทําลายมากขึน้ มีการแก่งแย่งแข่งขันแบบเห็นแก่ตวั เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ จึงควรจะมองผลกระทบ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาด ทัง้ แง่บวกและแง่ลบอย่างวิพากษ์วจิ ารณ์ ไม่ใช่มอง
แต่แง่บวกแง่เดียว เราถึงจะเข้าใจปญั หาความยากจนได้อย่างแท้จริง
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5.2.2 ปัจจัยเด่นของเครือข่ายยางในการแก้ไขปัญหาความยากจน
1)

2)

3)

4)

ระบบเครือข่ายช่วยป้องกัน และลดความเสีย่ งการเกิดปญั หาความยากจน
ในชุมชนไม่ให้ขยายตัวเพิม่ มากขึน้ เพราะเครือข่ายยางพาราสามารถเข้า
ไปจัดการและสร้างพลังอํานาจต่อรองกับระบบตลาด และระบบการผลิตใน
ท้องถิน่ นัน้ ช่วยเหลือสมาชิกได้ในระดับหนึ่ง
เครือข่ายได้สร้างกระบวนการเรียนรูท้ ม่ี กี ารเชื่อมโยงองค์ความรูท้ งั ้ ภายใน
และภายนอก ซึ่งทําให้เกิดการรูเ้ ท่าทันสถานการณ์ และสามารถปรับตัว
รองรับสถานการณ์ทเ่ี ข้ามากระทบได้
การสร้างระบบการพึ่งตนเอง ทัง้ ในด้านการเรียนรู้ เศรษฐกิจ และสังคม
หรือ “ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง” ที่จะนํ าไปสู่การแก้ไ ขป ญั หาความ
ยากจนจากการพึ่ง พาป จั จัย ภายนอกมากจนเกิน ไปที่ม กั ถู ก เอารัด เอา
เปรียบจากกลไกตลาดในระบบทุนนิยมเสรี และโลกาภิวฒ
ั น์
นอกจากเครือข่ายจะช่วยแก้ไขและบรรเทาความยากจนในระดับหนึ่งแล้ว
ยังยกระดับคุณค่าความเป็นคนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ ในคุณค่าแห่ง
การพึง่ พา แบ่งปนั ไม่เบียดเบียน

5.2.3 ปัจจัยด้อยของเครือข่ายของเครือข่ายยางในการแก้ไขปัญหาความยากจน
1)

เครือข่ายคุณค่า และกลุ่ม/องค์กรในท้องถิน่ โดยทัง้ หมดไม่ได้ให้ความสําคัญ
ต่อการพัฒนา “ทรัพยากรมนุ ษย์” อย่างจริงจัง เพราะว่าเครือข่ายมุ่งเป้าไป
ยัง การพัฒ นาในเชิง “ปริม าณ” มากกว่า จนกลายเป็ นจุ ดด้อยที่อ าจจะมี
ผลกระทบต่อความยังยื
่ นของการพัฒนาเพือ่ แก้ไขปญั หาความยากจน

2)

เครือข่ายจําเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุ นจากภาคีพฒ
ั นาต่างๆ จาก
ภายนอกทัง้ ในด้า นทรัพ ยากรทุ น และวิช าการ เพื่อ พัฒ นาองค์ค วามรู้
สําหรับการบริหารจัดการองค์กร และการตลาด

3)

ผลประโยชน์ ทบั ซ้อนที่เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการยกระดับ
หรือเส้นทางการเมืองภายในองค์กรของผูน้ ํา และเครือข่ายมากกว่าการให้
คุณค่า และความสําคัญต่ อเป้าหมายที่แท้จริงขององค์กร หรือเครือข่าย
รวมไปถึง ความขัด แย้ง ในผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิจ ระหว่ า งกลุ่ ม กับ
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4)

เครือข่าย เพราะว่า “กลุ่ม และเครือข่าย” เป็ นพืน้ ทีท่ างสังคมของการช่วง
ชิงการนํานันเอง
่
ปจั จัยเชิงโครงสร้างระดับบนของกลไกตลาดยางพาราส่งผลต่อความมันคง
่
ยังยื
่ นของเครือข่ายยางพาราและจะส่งผลต่อสมาชิกในอนาคต ถึงแม้ว่าจะ
ต่อรองและจัดการตลาดระดับท้องถิน่ ได้ระดับหนึ่งก็ตาม

5.2.4 แนวทางการเสริ มศักยภาพในอนาคต
จําเป็ นต้องมีหน่วยย่อยในการศึกษาแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ ยกระดับกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการผลิต กระบวนการกลุ่มในระดับฐานสมาชิก เพือ่
1)

ตอกยํา้ สร้างความเข้มแข็งของการดําเนินการเครือข่ายและยกระดับ
ศักยภาพการเรียนรูภ้ ายในเครือข่าย และระหว่างเครือข่ายกับสมาชิก

2)

การผลักดันและยกระดับเครือข่ายฯสูก่ ระบวนการมีสว่ นร่วมในการกําหนด
ทิศทาง/แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตยางในระดับจังหวัด

3)

พัฒนาต่อยอดจากโครงข่ายความสัมพันธ์ในประเด็นยางพาราสูป่ ระเด็น
อื่น ๆ เช่น ประเด็นปุ๋ยอินทรีย์ สินเชื่อ โรงเนื้อสัตว์
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บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ
6.1

สรุปผลการดําเนิ นการ
6.1.1 แผนการวิ จยั
การดําเนินงานการวิจยั ได้เป็ นไปตามแผนการวิจยั ทีเ่ สนอต่อชุดโครงการวิจยั แต่
มีความไม่เหมาะสมในมิตขิ องระยะเวลากับฤดูการผลิตของกลุ่มเป้าหมาย ทําให้แผนงานที่
วางไว้ในแต่ละช่วงเลื่อนออกไป แต่ถ้าพิจารณาในเชิงกระบวนการวิจยั ทีมวิจยั สามารถ
ดําเนิ นงานได้ครบกระบวนการวิจยั ภายใต้กรอบแนวคิดหลักของชุดโครงการ ทัง้ นี้
ในช่วงของการดําเนินงานคณะวิจยั ได้มกี ารปรับแผนการดําเนินงานและวิธกี ารทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึดเอาข้อเสนอจากเวทีในแต่ละครัง้ นํ าไปปรับหรือกําหนดวิธกี าร รูปแบบใน
กิจกรรมครัง้ ต่อไป โดยทีมวิจยั ยังคงยึดยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการวิจยั ภายใต้กรอบ
แนวคิดหลักของชุดโครงการ และจากการวิจยั พบว่า
6.1.1.1 การจัดกิ จกรรมเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ ํากลุ่ม/องค์กร
การทําความเข้าใจเรื่องการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานขององค์กร
และการเชื่อมโยงเครือข่าย และเวทีสร้างกรอบแนวทางในการจัดทําแผนความ
ร่วมมือ นัน้ พบว่า
1)

การลงพืน้ ทีแ่ ละการจัดวงคุยเพือ่ สร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็ น
ทางการร่วมกับผูน้ ํากลุ่มเป้าหมาย (Informal meeting) ก่อนการ
จัดเวทีตามแผนงาน มีสว่ นช่วยเตรียมความพร้อม และความเข้าใจ
ในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายค่อนข้างสูง เนื่องจาก
ผูน้ ํ ากลุ่ม/องค์กรได้มโี อกาสพบปะพูดคุยสร้างความคุ้นเคย และ
ไว้วางใจ หรือเชื่อใจนัน่ เอง จึงถือว่าเป็ นกระบวนการดําเนินงาน
ในช่วงการเตรียมชุมชน (community preparation phase) ที่
ค่อนข้างสําคัญ และต้องกระทําบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

2)

การสือ่ สาร ทีมวิจยั พบว่า การสือ่ สารต้องใช้การสือ่ สาร 2 ทาง คือ
การสือ่ สารอย่างเป็ นทางการด้วยเอกสารซึง่ จําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ใน

กรณีท่ตี ิดต่อกับหน่ วยราชการ หรือในช่วงของการดําเนินงานใน
ระยะเริม่ ต้นโครงการ และการสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการด้วยการ
ลงเยีย่ มกลุ่ม / องค์กรเป้าหมาย ซึ่งวิธที ่ี 2 จะเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างทีมวิจยั และพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย หากทีมวิจยั
ไปเชิญกลุ่มหรือองค์กรด้วยตนเองพบว่ากลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์
จะให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี และเป็ นความสัมพันธ์ท่ยี าวนาน
เพราะเป็ นการสื่อสาร 2 ทาง สงสัยหรือมีประเด็นอะไรสงสัยก็
สามารถแลกเปลีย่ นได้ทนั ที
3)

การกําหนดแผนงานการงานต้องมีการวางแผนในเชิงกระบวนการ
ซึง่ กระบวนการทีด่ จี ะต้องเกิดจากข้อเสนอใน 2 ส่วน คือ (1) เกิด
จากข้อเสนอในแต่ละเวทีทก่ี ลุ่มผูเ้ ข้าร่วมจะเป็ นคนกําหนดร่วมกัน
ว่าจะทําอย่างไร อะไร เมือ่ ไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยจะ
มีการวิเคระห์ปจั จัยแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องเสมอ (2) เกิดจากทีมวิจยั
ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะแนวทางในการทํางานร่วมกันเพื่อ
ควบคุมเป้าหมายของการวิจยั แต่ทงั ้ นี้จะต้องไม่ชน้ี ํา และแผนงาน
ที่วางไว้ต้องมีความยืดหยุ่นตามปจั จัยแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมโครงการไม่รสู้ กึ ว่าถูกบังคับ หรือเหมือนมี
ใครมากําหนดชะตาชีวติ

6.1.1.2 ขัน้ ตอนการเตรียมทีมวิ จยั
พบว่ามีความจําเป็ น และสําคัญ โดยเฉพาะการคํานึงถึงปจั จัยในด้าน
1)

องค์ประกอบผูร้ ว่ มทีมทีจ่ ะต้องมีความหลากหลาย ทัง้ ในส่วนที่
สามารถดําเนินงานต่อได้หลังจากการสิน้ สุดโครงการวิจยั และทีม
วิจยั ก็จําเป็ นทีจ่ ะต้องมีบุคคลภายนอกเข้าไปเป็ นทีมวิจยั ร่วม โดย
ทีม จัง หวัด มุ ก ดาหารเป็ น ทีม วิจ ัย ที่มีนั ก พัฒ นาเอกชนร่ ว มกับ
หน่ วยงานราชการ ซึ่งพบว่าตลอดระยะเวลาของการวิจยั จะมีการ
ปะทะกัน ทางด้า นความคิดในวิธีก าร อุด มการณ์ ใ นการทํา งาน
อย่างต่ อเนื่อง แต่ เมื่อมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน ประชุมกันอย่าง
ต่อเนื่องก็สามารถทีจ่ ะหลอมแนวคิดในการทํางานร่วมกันได้ โดย
ความคิดที่แตกต่างระหว่างราชการกับนักพัฒนาเอกชนกลับเป็ น
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มิตกิ ารทํางานทีห่ ลากหลาย และมองปญั หาได้อย่างรอบด้าน การ
ประสานความร่ว มมือกับ หน่ ว ยต่ า งได้ดี ส่ง ผลให้ก ารทํา งานใน
กระบวนการวิจยั เกิดการค้นหาคําตอย่างต่อเนื่อง
2)

การจัดเวทีเตรียมทีมวิจยั และสรุปผลการจัดกิจกรรมร่วมกับผูน้ ํา
กลุ่ ม องค์ก ร สหกรณ์ ก่ อ นและหลัง การจัด กิจ กรรม เพื่อ การ
ประเมิน สถานการณ์ ใ นพื้น ที่แ ละจัด เตรีย มกระบวนการ แบ่ ง
ภารกิจงาน ถือเป็ นการสร้างการเรียนรูแ้ ละสร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทํา งานกับ กลุ่ มเป้ า หมาย ซึ่ง จะเป็ น การสร้า งการ
เรียนรูแ้ ละการทํางานอย่างยังยื
่ นหลังโครงการวิจยั เสร็จสิน้ และ
กระบวนการนี้ก็จําเป็ นต้องมีการจัดเตรียมและสรุปประเด็นและ
กระบวนการประชุมทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ใน 2 ส่วน คือ ต่อทีม
วิจยั ถือเป็ น การสร้างทีม ในการทํา งาน และเกิด การแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ ในการทํางานจากกลุ่มองค์กรโดยตรงและต่อผู้นํา
กลุ่ม องค์กรที่เข้าร่วมโครงการวิจยั ได้เรียนรู้วธิ ีการทํางานไปใน
ขณะเดียวกัน ซึ่งทีมวิจยั ถือเป็ นกระบวนการสร้างคนทํางานใน
ระดับ พื้น ที่ และเมื่ อ คนมีค วามเข้า ใจต่ อ แนวทาง หลัก การ
อุ ด มการณ์ ส หกรณ์ แ ล้ ว กลุ่ ม คนเหล่ า นี้ ย่ อ มนํ า ประสบการณ์
บทเรียนไปขยายต่อสูเ่ ครือข่ายอื่น ๆ ได้ในอนาคต

3)

การจัดกระบวนการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ทางการเมือง
แนวนโยบายรั ฐ นโยบายท้ อ งถิ่ น นโยบายจั ง หวั ด เป็ น
กระบวนการที่สําคัญ ที่จะเป็ น การพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค คลากรใน
องค์กรให้เกิดการวิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อมได้อย่างชัดเจน รอบด้าน
และมีวสิ ยั ทัศน์ในการดําเนินงาน

6.1.1.3 เครื่องมือสําหรับการจัดกระบวนการ
ในเวทีทงั ้ 2 ระดับในข้อ 1) นัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นําเครื่องมือมาใช้ในกระบวนการเต
รีมการวิจยั คือ SWOT Analysis, Mind map, FSC โดยใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์
การเมืองและนิเวศน์วฒ
ั นธรรมช่วยในการวิเคราะห์ซง่ึ ช่วยให้ผนู้ ํา และสมาชิกกลุ่ม/
องค์กรเป้าหมายได้รว่ มกันคิด วิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อม ผลลัพธ์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั
องค์ก ร และชุ ม ชนทัง้ ในด้า นที่ส่ง ผลกระทบด้า นบวกและลบโดยตรงต่ อ ชุ ม ชน
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องค์กร สหกรณ์ ซึ่งพบว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจมีความจําเป็ นที่จะต้องใช้
แนวคิดนี้เข้ามาวิเคราะห์ ทําให้การมองปจั จัยแวดล้อมในการทํางานได้อย่างรอบ
ด้าน
6.1.1.4 ขัน้ การจัดทํากรอบทิ ศทางและการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า
1)

การเชิญตัวแทนจาหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมเวทีการจัดทํา
กรอบทิศทางการดําเนินงานการเชื่อมโยงเครือข่ายสามารถสร้าง
ความมันใจให้
่
กบั กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ทเ่ี ข้าร่วมโครงการวิจยั ได้
เป็ นอย่างดี

2)

การติดตามแบบกระชัดชิดกับผูน้ ําทีม่ แี นวความคิดก้าวหน้าทันที่
หลังจากจัดเวทีเสร็จเรียบร้อย เป็ นปจั จัยสําคัญทีท่ าํ ให้กระบวนการ
เชื่อมโยงเครือข่ายประสบผลสําเร็จ
การจัดกลุ่มสัมพันธ์อย่างไม่เป็ นทางการในระดับพืน้ ทีย่ อ่ ยมี
ความสําคัญต่อการสร้างความเข้าใจและผลักดันให้เกิดเครือข่าย
คุ ณ ค่ า เพราะเป็ น เวทีวิเ คราะห์ ป จั จัย แวดล้ อ มที่จ ะสามารถ
แลกเปลี่ยนแนวคิด วิธกี ารทํางานร่วมกับทีมวิจยั ได้อย่างเปิ ดเผย
ซึ่งถือเป็ นกระบวนการสร้างความไว้วางใจและหล่อหลอมแนวคิด
อุดมการณ์รว่ มกับทีมวิจยั

3)

4)

เมือ่ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องรอการ
ประชุ ม ตามวาระที่ กํ า หนดไว้ ซึ่ ง หากมีก ารประชุ ม ทัน ที่ เ มื่อ
เครือข่ายมีขอ้ สงสัย และเกิดปญั หาในการดําเนินงานก็จะสามารถ
แก้ไขปญั หาได้อย่างทันท่วงที ถือเป็ นการติดตามและประเมินผล
หลังการดําเนินงาน

6.1.2 ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิ ดจากทีมวิ จยั /ปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่น
สภาพปญั หาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการวิจยั นัน้ พบว่า มีองค์ประกอบทัง้
จากปจั จัยภายใน และภายนอก ก็คอื
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6.1.2.1 ปัจจัยภายใน
ซึง่ ประกอบด้วยกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ทเ่ี ป็ นกลุ่มเป้าหมาย และทีมวิจยั ก็คอื
1)

การวิจยั และการเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
มุกดาหาร เคยมีการเชื่อมโยงในหลายประเด็นที่ผ่านมา แต่เมื่อ
หมดระยะเวลาโครงการและงบประมาณ การเชื่อมโยงเครือข่าย
กลับล้มเลิก และไม่สามารถเข้าถึงความต้องการของสมาชิกได้จริง
ดั ง นั ้น จากที่ ป รากฏให้ เ ห็ น ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา การเข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจยั ในครัง้ นี้สหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหารจึงเข้าร่วม
โครงการน้อย

2)

ความเคยชินกับระบบพึง่ พา ทําให้กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม
โครงการวิจยั ถามหา “หลักประกัน ความเชื่อมัน่ ความไว้วางใจใน
การเชื่อ มโยงเครือ ข่า ย” และไม่ส ามารถก้า วข้า มระบบอุ ป ถัม ภ์
(ภายใต้ก ลไกและการสนับ สนุ น ของส่ว นราชการ) ได้ ทัง้ ๆ ที่
ศักยภาพกลุ่ม องค์กร สหกรณ์สามารถสร้างหลักประกันร่วมกัน
ได้ ฉะนัน้ การเชื่อมโยงเครือข่ายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร จึงเป็ น
การเชื่อมโยงเครือข่ายเชิงประเด็นในบางประเด็นทีก่ ลุ่มเป้าหมาย
มองร่วมกันว่าเป็ นเครือข่ายทีม่ คี วามเสีย่ งน้อย และนํ าร่องเพียง 1
ประเด็น นัน้ เพราะสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหารยังขาดความ
เชื่อมันซึ
่ ่งกันและกัน และการเชื่อมโยงเครือข่ายในเชิงประเด็นก็
เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ ความไว้วางใจ ความเชื่อใจ และกลุ่ม
เพือ่ นในระยะยาวระหว่างกลุ่ม องค์กรและสหกรณ์

3)

ภาระกิจและบทบาทหน้าทีข่ องผูน้ ํากลุ่ม/องค์กรชุมชน ตัวแทน
สหกรณ์ มีค่ อ นข้า งมาก เพราะว่ า มีห น่ ว ยงานทัง้ ภาครัฐ และ
เอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดตัง้ กลุ่ม/องค์กรหลายหน่ วยงาน
และมีความซํ้าซ้อนกัน จึงทําให้ไม่ค่อยมีเวลาเพียงพอสําหรับการ
ทุม่ เทงานร่วมกับโครงการได้อย่างเต็มที

4)

ทัศนะคติและความเคยชินในการพึง่ พารัฐของสหกรณ์ทเ่ี ข้าร่วม
โครงการอาจจะส่งผลกระทบต่อความยังยื
่ นของโครงการในอนาคต
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5)

ทัศนะทีแ่ ตกต่างกันบางประการของทีมวิจยั ทีม่ าจากส่วนภาค
ราชการและภาคองค์ก รพัฒ นาเอกชน เช่น ทัศ นะด้า นตลาด ที่
นักวิจยั จากส่วนภาคราชการมองถึงการต่อรองราคาในตลาดระดับ
ล่าง(ท้องถิน่ ) ส่วนนักวิจยั ทีม่ าจากส่วนองค์กรพัฒนาเอกชนมอง
กลไกการตลาดในระดับโครงสร้าง
ทัศนะด้านการมีสว่ นร่วม เช่น นักวิจยั ทีม่ าจากส่วนองค์กร
พัฒนาเอกชนมองการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายวิจยั ฯในการ
กําหนดแผนและแนวทาง ในระดับกลไก ส่วนนักวิจยั ทีม่ าจากภาค
ราชการเน้นทีค่ วามร่วมมือในการปฏิบตั กิ ารตามแผน เป็ นต้น

6.1.2.2 ปัจจัย และผลกระทบจากภายนอก
1)

นโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพาราในภาคอีสานและ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด กระตุ้นให้เกษตรกรปลูกยางเพิม่ มากขึน้ โดย
ขาดการศึกษาองค์ความรูเ้ ทคนิคอย่างแท้จริง เช่น กรณีเกษตรกร
ถูกหลอกให้ซอ้ื ยางตาสอย เพราะไม่รวู้ า่ “ยางตาสอยคืออะไร”
และจากการเพิม่ พืน้ ที่ปลูกยางพาราในระดับจังหวัดได้ลดพืน้ ทีป่ ่า
ธรรมชาติลง โดยเฉพาะป่าหัวไร่ปลายนา ส่งผลกระทบต่อความ
มัน่
ทางด้านอาหารของสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลให้เกษตรกร
ที่ปลูกยางพาราและต้นยางยังไม่สามารถให้น้ํ ายางได้ต้องอยู่ใน
ภาวะเศรษฐกิจรัดตัว ต้องหารายได้จากทีอ่ ่นื มาจุนเจือครอบครัวทํา
ให้การสนใจต่อการรวมกลุ่มหรือการสร้างกลไกการตลาดรองรับ
ผลผลิตในอนาคตน้อย ปล่อยให้เป็ นกลไกการตลาด เป็ นปจั จัยที่
ทําให้คณะกรรมการทีเ่ ข้าไปทํางานร่วมกับฐานสมาชิกหมดกําลังใจ
ขาดพลังในการผลักดัน เพราะสมาชิกไม่ให้ความสนใจ

2)

การแทรกแซงของพ่ อ ค้ า คนกลาง พ่ อ ค้ า เร่ และสหกรณ์ บ าง
สหกรณ์ท่เี สียผลประโยชน์จากเดิมที่เคยเป็ นผูป้ ระมูลยางเองเสีย
ผลประโยชน์ แ ล้ ว ไปสร้ า งความเข้ า ที่ แ ตกต่ า งจากเครือ ข่ า ย
ยางพารากํา หนดไว้ ก่ อ ให้เ กิด ความไม่เ ข้า ใจต่ อ แนวทางการ
ดําเนินงานของเครือข่าย

3)

การแอบแฝงผลประโยชน์ทางการเมืองท้องถิน่ และระดับชาติ
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รวมถึงการโยกย้าย เปลีย่ นส่วนราชการ(CEO) ส่งผลต่อแผนการมี
ส่วนร่ว มในการพัฒนายุทธศาสตร์ยาง ซึ่งมีความล่าช้าและไม่มี
ความต่อเนื่อง
4)

6.2

สภาวะภูมอิ ากาศในช่วงระยะทีส่ องหลังจากการรายงาน
ความก้า วหน้ า โครงการต้อ งมีก ารเลื่อ นกิจ กรรมออกไปเพื่อ ให้
สอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูก

ประโยชน์ ที่ตวั นักวิ จยั และทีมวิ จยั ได้รบั
6.2.1 ชุดความรู้ใหม่
1)

จากการศึกษาในพื้นที่ พบว่า กรอบคิดนิเวศวัฒนธรรมมีอทิ ธิพล
ต่อการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย (เฉพาะถิ่น)
และพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ ององค์กรและเครือข่าย

2)

กรอบคิดเรือ่ งเศรษฐศาสตร์การเมืองมีความจําเป็ นในการใช้เป็ น
เครือ่ งมือในการวิเคราะห์ปจั จัย เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการ
เปลี่ย นแปลงกระบวนการผลิต ในการเชื่อ มโยงเครือ ข่า ย โดย
เฉพาะเครือข่ายธุรกิจ

3)

จากการศึกษาพบว่า ลักษณะทางวัฒนธรรมหรือกลุ่มทาง
วัฒนธรรมและขอบเขตเชิงพืน้ เดียวกันหรือใกล้เคียงกันมีอทิ ธิพล
ต่อการบริหารจัดการ กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ อันเนื่องมาจากการใช้
วัฒนธรรมของชาติพนั ธุเ์ ข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร การจัดการ
การจัด การความขัดแย้งภายใน เกิดอัต ตะลักษณ์ ในการจัด การ
องค์กรทีเ่ ป็ นเฉพาะ ในกลุ่มวัฒนธรรมทีร่ กั ษาตัวตนไว้ได้

6.2.2 ทักษะ/ประสบการณ์ใหม่
1)

เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ และตอกยํา้ ถึงอุดมการณ์การทํางาน
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ร่วมกับชุมชน ว่าการทํางานตามแนวทาง หลักการ อุดมการณ์
สหกรณ์ คือ แนวทางในการสร้างกระบวนการเรียนรูท้ ด่ี ขี องชุมชน
และนําสูก่ ารแก้ไขปญั หาในระดับชุมหมูบ่ า้ น ท้องถิน่ และเครือข่าย
อย่างแท้จริง

6.3

2)

เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างทีมวิจยั สหกรณ์จงั หวัด และสหกรณ์
ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีชุดประสบการณ์ในการทํางานที่แตกต่าง
กัน

3)

กระบวนการวิจยั คือการสร้างกระบวนการเรียนรูท้ ร่ี อบด้านและ
พัฒนาศักยภาพทีมได้อย่างดี ซึ่งกระบวนการนี้มคี วามจําเป็ นต่อ
กระบวนการพัฒนา อนาคตการพัฒนาก็คอื งานวิจยั งานวิจยั ก็คอื
งานพัฒนาทีม่ กี ารวางแผนอย่างเป็ นกระบวน ผ่านการปฏิบตั จิ ริง มี
ก า ร จ ด บั น ทึ ก แ ล ะ ส รุ ป เ รี ย บ เ รี ย ง เ พื่ อ ที่ จ ะ สื่ อ ส า ร กั บ
บุคคลภายนอกและสาธารณะ

5)

ราชการและนักพัฒนาเอกชนก็สามารถทํางานร่วมกันได้ เพียงแต่
ละฝา่ ยปล่อยวางอะไรบางอย่างลงบ้าง ยึดหลักคิดทีว่ ่า “แสวงจุด
ร่วม สงวนจุดต่าง” แล้วจะทํางานร่วมกันได้ โดยจุดร่วมทีว่ ่า คือ
ยึดถือผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเป็ นที่ตงั ้ และเคารพต่อ
คุ ณ ค่ า ทางศี ล ธรรม และจริ ย ธรรม โดยไม่ เ ห็ น แก่ ลาภ ยศ
ผลประโยชน์สว่ นตน

ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิ จยั
1)

การวิจยั จะต้องเน้นใช้วธิ วี ทิ ยาการวิจยั และการศึกษาทีเ่ คร่งครัด โดยเฉพาะ
ประเด็นการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายการพัฒนาระดับชาติ นักวิจยั ต้องมี
ความเป็ นกลางทางวิชาการ
ไม่ด่วนสรุปผลใด ๆก่อนที่จะได้มกี าร
ตรวจสอบผลให้ถ่องแท้ การใช้จนิ ตนาการเป็ นเรื่องที่มปี ระโยชน์ แต่ต้อง
ไม่ใช่ขนั ้ สุดท้ายของการวิจยั ซึ่งใช้นําไปสู่ผลสรุป (ซึ่งอาจจะโน้ มเอียงไป
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ทางความเชื่อทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และกระบวนการทางสังคม
หรืออาจจะถึงขัน้ รับใช้นโยบาย โดยขาดการวิเคราะห์เหตุปจั จัยทีส่ าํ คัญใน
กระบวนการวิจยั )
2)

กระบวนการวิจยั ต้องเน้นให้ความสําคัญกับกระบวนการมีสว่ นร่วมในระดับ
พืน้ ทีว่ จิ ยั ให้ได้มากทีส่ ุด ในประเด็นการวิจยั ทีม่ สี ่วนได้ ส่วนเสียในวงกว้าง
หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายสาธารณะ

6.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวิ จยั ในอนาคต
1)

ใช้กระบวนการศึกษาแบบเล็ก-ลึก ศึกษาเรื่องอุดมการณ์สหกรณ์กบั ความ
ยากจนตลอดชีพและความยากจนเรือ้ รัง (life-time and chronic poverty)
ซึ่งเป็ นการศึกษาในลักษณะ dynamics การศึกษาเรื่องนี้มคี วามสําคัญ
เพราะว่าสภาพลักษณะและการคงอยู่ของคนจนกลุ่มนี้มนี ัยทีส่ าํ คัญต่อการ
สะท้ อ นภาพคุ ณ ค่ า สหกรณ์ แ ละต่ อ ระดั บ การเปลี่ ย นแปลง(หรื อ ไม่
เปลี่ยนแปลง) ของความไม่เท่าเทียมกันในรายได้(โอกาสทางเศรษฐกิจ)
ของสังคมโดยรวม

2)

อุดมการณ์สหกรณ์เป็ นกระบวนการและระบบคิดเชิงคุณค่าและมีลกั ษณะ
ความเป็ นสากลสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์และศักยภาพสูงสุดจึงจําเป็ นต้องมี
การศึกษาเชิงรูปแบบและรูปการณ์ ของกระบวนการ/อุดมการณ์สหกรณ์ท่ี
เหมาะสมกับบริบทและลักษณะสังคมไทย ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือ ง เพื่อ เป็ น การตอกยํ้ า ความมัน่ คงของอุ ด มการณ์ ส หกรณ์ บ น
รากฐานระบบคุณค่าทีม่ อี ยูจ่ ริงในสังคม เช่น อุดมการณ์สหกรณ์ทต่ี งั ้ อยูบ่ น
พื้นฐานทางวัฒนธรรมหรือศาสนา อุดมการณ์สหกรณ์ท่ตี งั ้ อยู่บนพื้นฐาน
คุ ณ ค่ า ด้ า นเศรษฐกิ จ (และระบบเศรษฐกิ จ แบบไหน) กระบวนการ/
อุดมการณ์สหกรณ์เพื่อผูย้ ากไร้และคนด้อยโอกาส และการวิจยั ในประเด็น
ที่เ ป็ น ข้อ ถกเถี ย งเพื่อ เปิ ด พื้น ที่ก ารวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ หรือ “ชุ ม ชนทาง
วิชาการ” เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ของอุดมการณ์สหกรณ์ในฐานะที่
เป็ นมายาคติทางการเมือง (หรือไม่/และอย่างไร) เป็ นต้น
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