รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดพัทลุง

โดย ผศ. บรรเจิด พฤฒิกติ ติ และคณะ

สิ งหาคม 2549

คํานํา
คณะวิจยั คงไม่สามารถดําเนินการวิจยั ลุล่วงมาได้ดว้ ยดี ถ้าปราศจากการช่วยเหลือ ของคณะ
ผูป้ ระสานงานจากศูนย์ประสานงานกลาง ท่านสหกรณ์จงั หวัด หัวหน้าและเจ้าหน้าที่จากสํานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดพัทลุง หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ สํานักงานเกษตรจังหวัด
พัทลุง ตลอดจนคณะผูช้ ่วยวิจยั ทุกท่าน
ท้ายที่สุดถ้าทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั มิได้สนับสนุ นด้านงบประมาณ การ
วิจยั ครั้งนี้คงมิอาจเกิดขึ้นได้ คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานเป็ นอย่างสู งมา ณ
โอกาสนี้
คณะผูว้ จิ ยั

บทคัดย่ อ
แนวคิดของทีมวิจยั จะใช้ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายเป็ นตัวขับเคลื่อนเครื อข่ายในจังหวัด
พัทลุง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของผูน้ าํ สหกรณ์และผูน้ าํ องค์กรชุมชนในจังหวัดพัทลุง มีขอ้ ยุติ
ให้มีโครงสร้างศูนย์ประสานงานในจังหวัดพัทลุง 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด มีชุมนุ มสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด เป็ นศูนย์ประสานงาน ระดับอําเภอ กําหนดให้สหกรณ์การเกษตร
อําเภอทุกแห่ งเป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่าย สําหรับระดับตําบล มอบให้ศูนย์ประสานงานระดับ
อําเภอ ร่ วมกับองค์กรต่างๆในตําบลเป็ นผูก้ าํ หนด แต่การดําเนิ นงานของศูนย์ประสานงานระดับ
จังหวัดเกิดความล่าช้า เพราะมีปัญหาภายในองค์กร ทําให้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน โดยการนําเอา
กิจกรรมนําเครื อข่าย ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ได้กาํ หนดให้กิจกรรมนําเครื อข่าย 3 กิจกรรม
ได้แก่ ยางพารา ข้าวสาร อาหารสัตว์ และยัง เกิ ดผลต่ อเนื่ องอี กหนึ่ งเครื อข่าย ได้แ ก่ เครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุง
ผลที่เกิดจากการวิจยั เกิ ดการรวมตัวขององค์กรที่ทาํ ธุ รกิ จด้านยางพารา จะจัดตั้งองค์กร
ขึ้ น มาเป็ นศูน ย์ประสานงานกลาง ชื่ อว่า ชุ มนุ มสหกรณ์ การยางจัง หวัด พัทลุ ง จํากัด ขณะนี้ ทํา
กิ จ กรรมรวบรวมนํ้า ยางสด ยางแผ่น ดิ บ และยางแผ่น รมควัน ร่ ว มกัน ในขณะเดี ย วกัน ก็จ ัด ตั้ง
คณะทํางานจัดตั้ง ชุมนุ มสหกรณ์การยางจังหวัดพัทลุง จํากัด ทํางานควบคู่กนั ไปด้วย ด้านข้าวสาร
และปุ๋ ย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด เป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายแต่ดาํ เนิ นการ
คืบหน้าล่าช้ามาก ด้านอาหารสัตว์น้ นั บ่งออกเป็ น 3 แบรนด์ โดยแบรนด์ของ ซี พี มอบใหสหกรณ์
การเกษตรปากพะยูน จํากัด ทําหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายอาหารสัตว์ท้ งั จังหวัด แบรนด์ของ
เบทาโก มอบให้ สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค.พัทลุง จํากัด ทําหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงาน
ฯ และแบรนด์ข อง แหลมทอง มอบให้ส หกรณ์ ก ารเกษตรพนมวัง ก์ จํา กัด ทํา หน้า ที่ ศู น ย์
ประสานงานฯ
สําหรับวิสาหกิจชุมชนนั้น ได้ติดต่อทีมวิจยั เข้าไปช่วยสร้างเครื อข่ายให้ ทีมวิจยั จึงจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ของผูน้ าํ องค์กรวิสาหกิ จชุมชนจังหวัดพัทลุง และมีขอ้ สรุ ปร่ วมกันที่จะทําการ
จัดตั้ง ชมรมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุงขึ้น เพื่อทําหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนทั้งจังหวัด ขณะนี้ คณะกรรมการยกร่ างข้อบังคับเสร็ จแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ จัดทํา
ประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับ จากนั้นก็ขอจดทะเบียนเป็ นชมรมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุง
คุณค่าที่เกิดจาการทําวิจยั สมาชิกสามารถขายยางแผ่นรมควันด้วยต้นทุนที่ลดลง ร่ วมกัน
ซื้ อนํ้ากรดทําให้ตน้ ทุนตํ่าลง กิ โลกรั มละ 10-15บาท ขายนํ้ายางสดได้ราคาเพิ่มขึ้น กิ โลกรั มละ
ประมาณ 1 บาท ซื้ออาหารสัตว์ราคาลดลงกระสอบละ 5-10 บาท และผูเ้ ลี้ยงสุ กรยังสามารถซื้อลูก
สุ กรในราคาถูกลงตัวละ 50 บาทอีกด้วย

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นจังหวัดพัทลุง
พัทลุง เป็ นเมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย มีประวัติสันนิษฐานว่าพัทลุง
เป็ นเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศรี วิชยั ตัวเมืองเดิมตั้งอยูท่ ี่เขาหัวแดง ฝั่งตรงข้ามกับเมืองสงขลาในปั จจุบนั
แต่เนื่ องจากมีภยั ต่างๆ มารบกวนทําให้ตอ้ งย้ายเมืองไปตั้งอยูต่ ามตําบลต่างๆ หลายครั้ง ในรัชกาลพระ
รามาธิบดีที่1 (อู่ทอง) แห่ งกรุ งศรี อยุธยา “เมืองพัทลุง” เป็ นส่ วนหนึ่ งใน 15 หัวเมืองปั กษ์ใต้ที่อยูใ่ นอํานาจ
บังคับบัญชาของเมืองนครศรี ธรรมราช ซึ่ งมีฐานะเป็ นเมืองพระยามหานคร ขึ้นตรงกับกรุ งศรี อยุธยา
ต่อมาใน พ.ศ. 1927 เมื่อสมเด็จพระราเมศวรยกทัพไปตีเชียงใหม่ได้ชยั ชนะ จึงอพยพชาวภาคเหนือส่ วน
หนึ่งลงมาไว้ท่ีเมืองพัทลุง ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย เมืองพัทลุงได้ยา้ ยไปตั้งที่ท่าเสม็ด ปั จจุบนั อยูใ่ น
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช และย้ายอีกครั้งมาตั้งที่ตาํ บลควนมะพร้าว ในเขตอําเภอเมือง
ปั จจุบนั ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ได้
โปรดฯ ให้ยกเมืองพัทลุงขึ้นตรงต่อกลาโหมโดยมีฐานะเป็ นเมืองชั้นโทและได้ยา้ ยเมืองไปอยู่ที่ปากนํ้า
ลําปํ า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองเป็ นแบบมณฑล
เทศาภิ บ าล
เมื อ งพัท ลุ ง ได้ถู ก จัด ให้ข้ ึ น กับ มณฑลนครศรี ธ รรมราชจนกระทั่ง ถึ ง ปี พ.ศ. 2467
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ได้โปรดฯ ให้ยา้ ยเมืองมาตั้งที่ตาํ บลคูหาสวรรค์ซ่ ึ ง
เป็ นที่ต้ งั ปั จจุบนั นี้ เมื่อได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในปี พ.ศ. 2476 พัทลุงจึงได้มีฐานะ
เป็ นจังหวัดตั้งแต่บดั นั้น และมีภูเขาอกทะลุ เป็ นสัญลักษณ์และหลักเมืองของจังหวัด ยอดเขามีเจดีย ์
เก่าแก่ก่อสร้างไว้องค์หนึ่ ง เมืองแห่ งขุนเขาอกทะลุ ที่รู้จกั กันดีของภาคใต้ ตั้งอยูร่ ะหว่างเส้นทางตรัง –
สงขลา อยูห่ ่างจากกรุ งเทพฯ 840 กิโลเมตร จังหวัดพัทลุงมีคาํ ขวัญว่า
“เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้ าว พราวนํ้าตก แหล่ งนกนํ้า ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ นํ้าพุร้อน”
ชื่อเมืองพัทลุงในสมัยก่อน ไม่ได้เขียนอย่างที่ปรากฏให้เห็น จากหลักฐานพบว่า บนเหรี ยญอีแปะ
พัทลุง พ.ศ. 2426 เขียนว่า พัททะลุง และพัตะลุง ในเอกสาร ของไทย ใช้ต่างกันมากมาย ได้แก่ พัตะ
ลุง พัดทลุง พัทธลุง พัฒลุง พัทลุง ในเอกสาร เบอร์ นีของอังกฤษสมัยรัชกาลที่ 3 เ ขียนว่า Bondelun
และ Merdelong ของนายลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนว่า
Bourdelun ความหมายของชื่อเมืองหมายถึง เมืองช้างหรื อเมืองเกี่ยวเนื่องด้วยช้าง ส่ วนคําพื้นเมืองที่เรี ยกว่า
“ตะลุง” แปลว่าเสาล่ามช้าง หรื อไม้หลักผูกช้าง ชื่อบ้านนามเมืองของพัทลุงที่เกี่ยวกับช้างมีมาก หรื อจะ
เรี ยกว่าเป็ น “เมืองช้าง” ก็ได้
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1.1.1 สภาพทัว่ ไปของจังหวัดพัทลุง
1.1.1.1 ทีต่ ้งั และอาณาเขต
จังหวัดพัทลุงตั้งอยูบ่ ริ เวณชายฝั่งตะวันตกของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา มีพ้นื ที่ประมาณ 3,424.473
ตารางกิโลเมตร เป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่มากเป็ นอันดับ 10 ของภาคใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช และอําเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
ทิศใต้
ติดต่อกับอําเภอควนเนียง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และอําเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็ นน่านนํ้าติดต่อกับอําเภอระโนด
อําเภอกระแสสิ นธุ์ อําเภอสทิงพระ และอําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็ นแนวติดต่อกับ อําเภอห้วยยอด
อําเภอเมือง อําเภอนาโยง อําเภอย่านตาขาว และอําเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง

แผนทีจ่ ังหวัดพัทลุง

แผนภาพที่ 1 แผนที่จงั หวัดพัทลุง
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1.1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ ไป นอกจากบริ เวณทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็ นแหล่งนํ้าธรรมชาติที่สาํ คัญ
แล้ว ยังมีส่วนที่เป็ นพื้นดินที่ค่อยๆ ลาดตํ่าจากด้านทิศตะวันตก มายังด้านทิศตะวันออกของจังหวัด พื้นที่
ตอนในสุ ดทางด้านตะวันตก มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ถัดมาทางทิศตะวันออกเป็ นที่ดอน ซึ่ ง
เป็ นบริ เวณที่พ้ืนผิวเหลือจากการกัดกร่ อน ถัดลงมาทางด้านตะวันออก เป็ นที่ราบจนจดพื้นที่ส่วนที่เป็ น
ทะเลสาบสงขลา ภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุงสามารถจําแนกออกเป็ นสี่ ลกั ษณะคือ พื้นที่ภูเขา พื้นที่ลูก
คลื่นลอนชัน พื้นที่ราบ และพื้นที่เกาะ
1.1.1.3ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือ
และมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ปริ มาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ย 1,853.5 มิลลิเมตรต่อปี
1.1.2 สภาพทางการปกครอง
1.1.2.1 การแบ่ งเขตการปกครอง
จังหวัดพัทลุงแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 10 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 65 ตําบล 653 หมู่บา้ น
9 เทศบาล 64 อบต. ประกอบด้วย

แผนภาพที่ 2 แผนภาพการแบ่งเขตการปกครองในพื้นที่จงั หวัดสตูล
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ตารางที่ 1 การแบ่งเขตการปกครองในจังหวัดพัทลุง
อําเภอ/กิ่งอําเภอ
1. อําเภอเมืองพัทลุง
2. อําเภอกงหรา
3. อําเภอเขาชัยสน
4. อําเภอตะโหมด
5. อําเภอควนขนุน
6. อําเภอปากพะยูน
7. อําเภอศรี บรรพต
8. อําเภอป่ าบอน
9. อําเภอบางแก้ว
10. อําเภอป่ าพะยอม
11. กิ่งอ.ศรี นคริ นทร์
รวม

ตําบล(แห่ง)
13
5
5
3
12
7
3
5
3
4
4
64

การแบ่งเขตการปกครอง
หมู่บา้ น(แห่ง) เทศบาล (แห่ง) อบต. (แห่ ง )
143
1
13
44
5
56
1
5
33
2
3
123
2
12
62
1
7
30
3
46
1
5
32
1
3
39
4
42
4
650
9
64

ที่มา : ที่ทาํ การปกครองจังหวัด กลุ่มปกครองฯ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2546

1.1.2.2 การบริหารราชการ
จังหวัดพัทลุง มีรูปแบบการปกครองและการบริ หารราชการแผ่นดิน 3 รู ปแบบ คือ
1. การบริ หารราชการส่ วนกลาง ซึ่งมาตั้งในพื้นที่จงั หวัดพัทลุง จํานวน 77 ส่ วนราชการ
2. ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค จัดรู ปแบบการปกครองและการบริ หารราชการออกเป็ น 2 ระดับ คือ
2.1 ระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่ วนราชการประจําจังหวัด จํานวน 27 ส่ วนราชการ
2.2 ระดับอําเภอ ประกอบด้วย 10 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 65 ตําบล 650 หมู่บา้ น
3. การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง
8 เทศบาลตําบล และ 64 องค์การบริ หารส่ วนตําบล
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1.1.3 สภาพทางสั งคม
1.1.3.1 โครงสร้ างประชากร
จังหวัดพัทลุงมีจาํ นวนประชากร 504,388 คน เป็ นชาย 248,663 คน หญิง 255,725 คน อําเภอที่
มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมือง จํานวน 123,167 คน รองลงมา คือ อําเภอควนขนุน จํานวน 82,957
คน และอําเภอปากพะยูน จํานวน 50,241 คน ส่ วนอําเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อําเภอศรี บรรพต
จํานวน 16,493 คน นอกจากนี้ ประชากรของจังหวัดพัทลุงยังสามารถแยกเป็ นรายอําเภอได้ ดังนี้
ตารางที่ 2 จํานวนครัวเรื อนและจํานวนประชากรในจังหวัดพัทลุง
อําเภอ/กิ่งอําเภอ
1. อําเภอเมืองพัทลุง
2. อําเภอเขาชัยสน
3. อําเภอควนขนุน
4. อําเภอปากพะยูน
5. อําเภอกงหรา
6. อําเภอตะโหมด
7. อําเภอศรี บรรพต
8. อําเภอป่ าบอน
9. อําเภอป่ าพะยอม
10. อําเภอบางแก้ว
11. กิ่งอ.ศรี นคริ นทร์
รวม

จํานวนครัวเรื อน
33,888
11,591
22,692
12,393
7,584
7,320
4,610
11,235
8,257
6,319
6,961
132,850

ชาย
59,394
21,910
40,458
24,749
17,132
14,103
8,376
21,627
15,775
12,340
12,799
248,663

จํานวนประชากร(คน)
หญิง
63,773
22,501
42,499
25,492
17,185
13,889
8,117
21,738
15,742
12,467
12,322
255,725

รวม
123,167
44,411
82,957
50,241
34,317
27,992
16,493
43,365
31,517
24,807
25,121
504,388

ที่มา : ที่ทาํ การปกครองจังหวัด กลุ่มปกครองฯ
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1.1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ
1.1.4.1 เศรษฐกิจ
จังหวัดพัทลุง ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 30,697 บาท ต่อปี เป็ นอันดับ 52 ของประเทศ โดยทั้ง
จังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 15,348.442 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั สาขาการเกษตรมากที่สุด ถึง
ร้อยละ 32.77 คิดเป็ นมูลค่า 5,029.049 ล้านบาท รองลงมาเป็ นสาขาการค้าส่ งและค้าปลีก ร้อยละ 20.46
คิดเป็ นมูลค่า 3,141.248 ล้านบาท และสาขาบริ การร้อยละ 12.95 คิดเป็ นมูลค่า 1,998.136 ล้านบาท อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 10.83
ภาพรวมทางเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงปรับตัวดีข้ ึน ทั้งนี้เนื่องจากผลผลิตยางพาราและข้าวนาปี
เพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกับ ราคายางสู ง ขึ้ น จากปี ก่ อ น ทํา ให้ ก ารใช้จ่ า ยภาคเอกชนขยายตัว ในเกณฑ์ ดี
ขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนก็ปรับตัวดีข้ ึน อํานาจซื้อจากภาคเกษตรกรจึงกระเตื้องขึ้น เศรษฐกิจ
ของจังหวัดพัทลุงในสาขาต่างๆ มีดงั นี้
สาขาเกษตร เศรษฐกิ จของจังหวัดโดยทัว่ ไปขึ้นอยู่กับการผลิ ตภาคการเกษตรเป็ นหลัก พืช
เศรษฐกิจหลักที่สาํ คัญของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ข้าว ยางพารา และไม้ผล เช่น เงาะ ทุเรี ยน ลองกอง มังคุด
เนื่ องจากจังหวัดพัทลุงมีศกั ยภาพในการผลิตสิ นค้าเกษตร ส่ วนด้านปศุสัตว์มีสัตว์เศรษฐกิจที่สาํ คัญ คือ
สุ กร และโคนม สําหรับผลผลิตทางการเกษตรโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยเฉพาะข้าว และยางพารา
สาขาอุ ตสาหกรรม อุ ต สาหกรรมแปรรู ปไม้ย างพาราขยายตัว ดี ข้ ึ น ซึ่ ง เป็ นผลจากตลาดไม้
ยางพาราแปรรู ป และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ยางพารา เริ่ มฟื้ นตัว ทําให้ความต้องการของตลาดมีมากขึ้น จึงมี
ผูส้ นใจลงทุนและขยายโรงงานแปรรู ปไม้ยางพาราเพิ่มขึ้น
สาขาการค้า การใช้จ่ายภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดี เนื่ องจากผลผลิ ตยางและผลผลิ ตข้าว
เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคายางปรับตัวสูงขึ้น ทําให้ยอดการจําหน่ายสิ นค้าทุกประเภทดีข้ ึน
1.1.4.2 การเกษตร
การถือครองที่ดินทางการเกษตรและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ท้ งั หมด
2,140,296 ไร่ ในปี 2545 มีพ้ืนที่ทาํ การเกษตร 1,422,894 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 66.48 ของพื้นที่ท้ งั จังหวัด ซึ่ง
เพิ่มจากปี 2544 จํานวน 55,325 ไร่ (เกษตรจังหวัดพัทลุง ม.ค. 45)
จังหวัดพัทลุงมีพืชเศรษฐกิ จที่สําคัญ คือ ยางพารา ข้าว ไม้ผล เช่น ทุเรี ยน ลองกอง มังคุด เงาะ
โรงเรี ยน เป็ นต้น ภาวะการผลิต การตลาดสิ นค้าเกษตรที่สาํ คัญของจังหวัดพัทลุง สรุ ปได้ดงั นี้
1) ยางพารา เนื้ อที่ปลูก 675,298 ไร่ ผลผลิตปี ละ 150,052.28 ตัน มูลค่า 5,251.83 ล้านบาท
เกษตรกรปลูกในพื้นที่ทวั่ ทั้งจังหวัด
2) ข้าว เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญอันดับสองรองจากยางพารา โดยมีแหล่งผลิตที่สาํ คัญในเขต
อําเภอเมือง ควนขนุ น และเขาชัยสน เนื้ อที่ปลูกข้าว จํานวน 549,978 ไร่ ผลผลิตปี ละ 274,458 ตัน
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มูลค่า 1,196.36 ล้านบาท เกษตรกรแบ่งการปลูกออกเป็ น 2 ประเภท ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง พันธุ์ขา้ ว
ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ขา้ ว เล็บนก ชัยนาท สังหยด ดอกมะลิ เข็มทอง เฉี้ ยง เป็ นต้น ใช้บริ โภคภายใน
จังหวัด 130,976 ตัน ที่เหลือส่ งจําหน่ ายใช้ทาํ พันธุ์ และเลี้ยงสัตว์ ตลาดข้าวพัทลุง ได้แก่ 14 จังหวัด
ภาคใต้ และตลาดชายแดนมาเลเซีย
3) ไม้ผล เนื้อที่ปลูก 64,771 ไร่ ได้แก่ ลองกอง มังคุด ทุเรี ยน และเงาะ ผลผลิตปี ละ 26,606 ตัน
มูลค่า 341.72 ล้านบาท
1.1.4.3 การประมง
จังหวัดพัทลุงมีแหล่งนํ้าธรรมชาติหลายแห่ ง ที่สาํ คัญคือทะเลสาบสงขลาตอนใน และทะเลน้อย
ซึ่ งในอดี ตชาวประมงในพื้นที่ จงั หวัดพัทลุง สามารถจับสัตว์จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ เพื่อบริ โภคและ
จําหน่ าย แต่ในปั จจุ บนั แหล่งนํ้าต่างๆ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ เสื่ อมโทรมลง เนื่ องจากการ
กระทําของมนุ ษย์ และจากธรรมชาติ คือการรุ กตัวของนํ้าเค็มในบางฤดู ทําให้ปริ มาณสัตว์น้ าํ ต่างๆ ลด
ปริ มาณลง ปั จจุบนั ราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงส่ วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพในลักษณะทําการประมง
แบบยัง่ ยืน และประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชควบคู่ไปกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ที่ทดแทน
ปริ มาณสัตว์น้ าํ ธรรมชาติที่จบั ได้ลดลง
1.1.4.4 การปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ส่ วนใหญ่เป็ นการเลี้ยงรายย่อย และเลี้ยงควบคู่ไป
กับการประกอบอาชีพอื่น สัตว์เศรษฐกิจที่สาํ คัญของจังหวัดได้แก่
1. สุ กร เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงมีจาํ นวน 6,750 ครัวเรื อน มีจาํ นวนสุ กรทั้งสิ้ น 103,301 ตัว นิ ยมเลี้ยงกัน
มากในท้องที่อาํ เภอเมือง ควนขนุ น และป่ าบอน เกษตรกรสามารถส่ งสุ กรออกไปจําหน่ ายยังจังหวัด
ต่างๆ ในภาคใต้ ประมาณ 9,000 – 9,500 ตัว/เดือน ผลผลิตปี ละประมาณ 180,000 ตัว/ปี มูลค่ารวมทั้งสิ้ น
540 ล้านบาท
2. โคเนื้อ ในอดีตเกษตรกรนิ ยมเลี้ยงโคพื้นเมืองเป็ นหลัก แต่ในปั จจุบนั เริ่ มหันมาเลี้ยงโคพันธุ์
และโคลูกผสมกันมากขึ้น นิ ยมเลี้ยงกันมากท้องที่อาํ เภอเมือง เขาชัยสน ปากพะยูน ควนขนุ น และป่ า
บอน ณ มกราคม 2546 มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 17,335 ครัวเรื อน มีจาํ นวนโคเนื้อ 77,280 ตัว
เป็ นโคพื้นเมือง 61,824 ตัว โคพันธุ์แท้และโคลูกผสม 15,456 ตัว และส่ งไปขายต่างจังหวัด เช่น สตูล
ปั ตตานี ซึ่ งไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด บางปี เกษตรกรเลี้ยงในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
แรงจูงใจด้านราคา แต่ส่วนใหญ่แล้วมีแนวโน้มลดลง เนื้ องจากปั ญหาด้านพื้นที่และค่าพันธุ์ที่มีราคาสู ง
ผลผลิตปี ละประมาณ 12,000 ตัน มูลค่ารวม 180 ล้านบาท
3. โคนม จังหวัดพัทลุงเป็ นจังหวัดที่เลี้ยงโคนมมากที่สุดในภาคใต้ มีโรงงานผลิตภัณฑ์นม
จํานวน 1 แห่ ง มีอตั รากําลังการผลิต 48 ตันต่อวัน ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เป็ นถุงสําเร็ จรู ปจําหน่ายภายใน
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จังหวัดร้อยละ 60 และจําหน่ายต่างจังหวัดร้อยละ 40 เกษตรกรนิ ยมเลี้ยงโคนมมากในท้องที่อาํ เภอเมือง
ควนขนุน เขาชัยสน และป่ าพะยอม ณ มกราคม 2546 มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมจํานวน 280 ครัวเรื อน มี
โคนมจํานวน 3,598 ตัว มีน้ าํ นมเฉลี่ย 9.85 กิโลกรัม/ครัวเรื อน หรื อผลผลิตตกประมาณปี ละ 5,840 ตัน
มูลค่ารวมทั้งสิ้ น 64 ล้านบาท
4. การเลี้ยงสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง ไก่เนื้ อ เป็ ดเทศ เป็ ดไข่ เกษตรกรเลี้ยงกันทัว่ ไปทุก
อําเภอ/กิ่งอําเภอ ท้องที่ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ อําเภอเมือง ควนขนุน เขาชัยสน และป่ าบอน
1.1.4.5 อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมในจังหวัดพัทลุง ส่ วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่ น โรงงานแปรรู ปไม้
ยางพารา โรงสี ขา้ ว ร้านค้าส่ งและค้าปลีก ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โรงงานจะตั้งกระจายอยูท่ ุกอําเภอ โดย
ท้อ งที่ ที่ โ รงงานตั้ง อยู่ ม ากที่ สุ ด คื อ อํา เภอเมื อ ง ควนขนุ น เขาชั ย สน แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาเงิ น ที่
ผูป้ ระกอบการนํามาลงทุน พบว่า มีการลงทุนในท้องที่อาํ เภอเมืองพัทลุงมากที่สุด เป็ นเงิน 385,181,952
บาท รองลงมา คือ อําเภอป่ าบอน เป็ นเงิน 274,228,522 บาท และอําเภอควนขนุน เป็ นเงิน 137,890,154
บาท ในส่ วนของการจ้างงาน พบว่า โรงงานเขตอําเภอเมืองพัทลุง มีการจ้างงานมากที่สุด จํานวน 1,317
คน รองลงมา คือ อําเภอป่ าบอน จํานวน 414 คน
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1.2 กลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพัทลุงก่อนเข้ าโครงการ
1.2.1 ภาพรวมข้ อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปขององค์ กรประชาชนในจังหวัดพัทลุง
ตารางที่ 3 ข้อมูลองค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุงปี 2548
ประเภท
จํานวนองค์ กร
สมาชิก
(แห่ ง)
(คน)

จํานวนสิ นทรัพย์
รวม (ล้านบาท)

กลุ่มจดทะเบียน

145

99,864

5,052

สหกรณ์
- ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง
- สหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์กองทุนสวนยาง
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- สหกรณ์ร้านค้า
- สหกรณ์บริ การ
กลุ่มเกษตรกร

98
1
36
51
6
2
2
47

89,200
54 (สหกรณ์)
66,927
7,810
11,744
2,315
404
10,664

4,942.7
8.7
1,083.8
114.2
3,717.3
12.1
6.6
109.3

1,748

117,459

1,176.1

115
209
312
540
153
419
1,893

7,039
75,396
31,179
3,845
217,377

91.6
529.4
555.1
6,229

กลุ่มไม่ จดทะเบียน
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
กลุ่มส่ งเสริ มการเกษตร
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กองทุนหมู่บา้ น
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม OTOP
รวม

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และสํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ข้อมูล ปี 2548

ปั จจุบนั มีองค์กรประชาชนทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทั้งสิ้ น 1,893 แห่ ง โดยมีจาํ นวน
องค์กรที่จดทะเบียนร้อยละ 7.7 (145 แห่ ง) ในขณะที่องค์กรที่ไม่จดทะเบียนมีร้อยละ 92.3 (1,748 แห่ ง)
ซึ่ งจากตารางแสดงให้เห็นว่า สําหรับกลุ่มจดทะเบียนจํานวนสหกรณ์กองทุนสวนยางมีจาํ นวนมากที่สุด
คือ 51 แห่ ง รองลงมากลุ่มเกษตรกร 47 แห่ ง อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับจํานวนสิ นทรัพย์แล้ว พบว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์มีสินทรัพย์มากที่สุดคือ 3,717.3 ล้านบาท สําหรับกลุ่มไม่จดทะเบียน พบว่า กองทุน
หมู่บา้ นมีจาํ นวนมากที่สุด คือ 540 แห่ ง รองลงมา คือ กลุ่ม OTOP 419 แห่ ง เมื่อเทียบกับจํานวน
สิ นทรัพย์แล้ว พบว่า กองทุนหมู่บา้ นมีสินทรัพย์มากที่สุด คือ 555.1 ล้านบาท

9

1.2.2 สถานภาพองค์ กรประชาชนในจังหวัดพัทลุงแยกตามประเภท
1.2.2.1 กลุ่มจดทะเบียน
1.2.2.1.1 ชุ มนุมสหกรณ์
ตารางที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงปี 2548
ชุมนุมสหกรณ์

- ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตร จ.พัทลุง จํากัด

จํานวน
สมาชิก
(สหกรณ์)

เงินให้ ก้ ู
(ล้านบาท)

54

0.1

การดําเนินธุรกิจ
เงินรับฝาก
ยอดขาย
ยอดการขาย
(ล้านบาท)
สิ นค้ า
ผลผลิตของ
(ล้านบาท)
สมาชิก
(ล้านบาท)
0.2

2.8

-

ปริมาณ
ธุรกิจ
(ล้านบาท)
3.1

ฐานะทางการเงิน/ทุนดําเนินการ
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
ทุน
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

8.7

7.5

1.2

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง ข้อมูล ปี 2548

จากตารางแสดงถึงสถานภาพชุมนุ มสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพัทลุงปี 2548 โดยปั จจุบนั มี
จํานวนสมาชิ ก 54 สหกรณ์ ปริ มาณธุ รกิจ 3.1 ล้านบาท มีสินทรัพย์ 8.7 ล้านบาท แยกเป็ นหนี้ สิน 7.5
ล้านบาท และทุ น 1.2 ล้านบาท มี ขอ้ สัง เกต ในการศึ กษาพบว่าการดํา เนิ นงานของชุ มนุ มสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดพัทลุ งยังไม่ขบั เคลื่อนเท่าที่ ควร เนื่ องจากขาดการยอมรั บจากสหกรณ์ ต่างๆ ที่ เป็ น
เครื อ ข่ า ยสมาชิ ก ทํา ให้ก ารดํา เนิ น งานยัง ไม่ บ รรลุ เ ป้ าหมายที่ ว างไว้ ทํา ให้ปั จ จุ บ ัน ชุ ม นุ ม สหกรณ์
การเกษตรจังหวัดพัทลุงมีภาวะหนี้สินเป็ นสัดส่ วน 86.21% เมื่อเทียบกับทุน
1.2.2.1.2 สหกรณ์
ตารางที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงปี 2548
ประเภทสหกรณ์

จํานวน
(สหกรณ์)

จํานวน
สมาชิก
(คน)

เงินให้ ก้ ู

เงินรับฝาก

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

การดําเนินธุรกิจ
ยอดขาย ยอดการขาย
ผลผลิตของ
สิ นค้ า
(ล้านบาท)
สมาชิก

ให้ บริการ
(ล้านบาท)

ปริมาณ
ธุรกิจ

ฐานะทางการเงิน/ทุนดําเนินการ
สิ นทรัพย์
ทุน
หนีส้ ิ น
(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

1,083.9
114.2
3,717.3
12.2
6.6
4,934.2

676.3
44.7
2,307.1
2.2
6.4
3,036.7

407.6
69.5
1,410.2
10.0
0.1
1,897.4

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริ การ
รวม

36
51
6
2
2
97

66,927
7,810
11,744
2,315
404
89,200

380.2
13.1
3,279.0
3,672.3

439.8
128.6
1,084.0
1,652.4

298.1
38.7
100.1
22.2
459.1

127.0
758.0
885.0

9.1
0.1
9.2

1,254.3
938.4
4,362.9
100.2
22.3
6,678.1

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง ข้อมูล ปี 2548
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จากภาพรวมสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงมีจาํ นวน 97 แห่ง จํานวนสมาชิก 89,200 คน ปริ มาณธุรกิจ
รวม 6,678.1 ล้านบาท ส่ ว นใหญ่ มาจากธุ รกิ จการปล่ อยสิ นเชื่ อของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ และสหกรณ์
การเกษตร ซึ่งมีปริ มาณกว่าสามพันล้านบาทซึ่งเป็ นจํานวนมากกว่าครึ่ งหนึ่งของปริ มาณธุรกิจทั้งหมด ใน
ส่ วนของทุนดําเนิ นการนั้น สหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงมีสินทรัพย์รวม 4,934.2 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นทุน
1,897.4ล้านบาท และหนี้สิน 3,036.7 ล้านบาท ตามลําดับ
1.2.2.1.3 กลุ่มเกษตร
ตารางที่ 6 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรในจังหวัดพัทลุงปี 2548
จํานวนกลุ่ม

จํานวน
สมาชิก
(คน)

เงินให้ ก้ ู

เงินรับฝาก

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

การดําเนินธุรกิจ
ยอดขาย ยอดการขาย
ผลผลิตของ
สิ นค้ า
(ล้านบาท)
สมาชิก

ให้ บริการ
(ล้านบาท)

ปริมาณ
ธุรกิจ

ฐานะทางการเงิน/ทุนดําเนินการ
สิ นทรัพย์
ทุน
หนีส้ ิ น
(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

109.3

69.5

39.8

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

47

10,664

39.3

48.2

31.3

19.0

0.05

137.9

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง ข้อมูล ปี 2548

ปั จจุบนั มีจาํ นวนกลุ่ม 47 กลุ่ม สมาชิก 10,664 คน ปริ มาณธุ รกิจรวม 184.3 ล้านบาท ส่ วนใหญ่
มาจากธุรกิจการรับเงินฝากของสมาชิก มีสินทรัพย์รวม 109.3 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นทุน 39.8 ล้านบาท
และหนี้ สิน 69.5 ล้านบาท ตามลําดับ เมื่อศึกษาถึงการประกอบธุ รกรรมของกลุ่มพบว่า เป็ นธุรกรรม
ทางการเกษตร เช่น ทํานา ทําสวน และการเลี้ยงสัตว์
1.2.2.2 กลุ่มทีไ่ ม่ จดทะเบียน
ตารางที่ 7 ข้อมูลพื้นฐาน องค์กรประชาชนที่ไม่ได้จดทะเบียน ปี 2548
ประเภท
จํานวน
จํานวนสมาชิก
(กลุ่ม)
(คน)
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
115
กลุ่มส่ งเสริ มการเกษตร
209
7,039
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
312
75,396
กองทุนหมู่บา้ น
540
31,179
วิสาหกิจชุมชน
153
3,845
กลุ่ม OTOP
419
รวม
1,748
117,459

สิ นทรัพย์
(ล้านบาท)
91.6
529.4
555.1
1,176.1

ที่มา: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ข้อมูล ปี 2548
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1.2.2.2.1 กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร
จํานวนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ปัจจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 115 กลุ่ม หรื อ
ร้อยละ 6.2 ของกลุ่มทั้งหมด
1.2.2.2.2 กลุ่มส่ งเสริมการเกษตร
จํานวนกลุ่มส่ งเสริ มการเกษตรในจังหวัดพัทลุง ปั จจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 209 กลุ่ม หรื อร้อยละ
11.2 ของกลุ่มทั้งหมด มีสมาชิก 7,039 คน มีปริ มาณสิ นทรัพย์ 91.6 ล้านบาท
1.2.2.2.3 กลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
จํานวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดพัทลุง ปัจจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 312 กลุ่ม หรื อ
ร้อยละ 16.7 ของกลุ่มทั้งหมด มีสมาชิก 75,396 คน มีปริ มาณสิ นทรัพย์ 529.4 ล้านบาท
1.2.2.2.4 กองทุนหมู่บ้าน
จํานวนกองทุนหมู่บา้ นในจังหวัดพัทลุง ปั จจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 540 กลุ่ม หรื อร้อยละ 35.2 ของ
กลุ่มทั้งหมด มีสมาชิก 31,179 คน มีปริ มาณสิ นทรัพย์ 555.1 ล้านบาท
1.2.2.2.5 วิสาหกิจชุ มชน
จํานวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ปั จจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 153 กลุ่ม หรื อร้อยละ 8.2
ของกลุ่มทั้งหมด มีสมาชิก 3,845 คน
1.2.2.2.6 กลุ่ม OTOP
จํานวนกลุ่ม OTOP ในจังหวัดพัทลุง ปั จจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 419 กลุ่ม หรื อร้อยละ 22.5 ของ
กลุ่มทั้งหมด
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1.3 เครือข่ ายพันธมิตรทีม่ ีอยู่เดิมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพัทลุง
1.3.1 การเชื่อมโยงธุรกิจและสิ นเชื่อระหว่ างสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
การกู้ยมื เงิน
ที่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผูก้ ู้ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผูใ้ ห้กู้ มูลค่าปัจจุบนั อัตราดอกเบี้ย
1 สหกรณ์เดินรถพัทลุง จํากัด สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์
300,000
6%
จํากัด
2 สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ มะกอกเหนือ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
1,500,000
4%
จํากัด
นพค. พัทลุง จํากัด
3 สหกรณ์การเกษตรควนขนุน สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
3,900,000
4%
จํากัด
นพค. พัทลุง จํากัด
4 สหกรณ์การเกษตรป่ าพะยอม สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
3,500,000
4%
จํากัด
นพค. พัทลุง จํากัด
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.หาดใหญ่ 100,000,000
4%
พัทลุง จํากัด
จํากัด
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
109,200,000
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ที่
1
2
3
4
5
6

การฝากเงิน
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผูร้ ับฝาก
สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จํากัด

ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผูฝ้ าก มูลค่าปั จจุบนั อัตราดอกเบี้ย
สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จํากัด
8,205,209
4%
สหกรณ์การเกษตรควนขนุน จํากัด 1,322,666
3%
สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ มะกอกเหนือ จํากัด
500,000
5%
สหกรณ์การเกษตรชะมวง จํากัด
212,427
3%
สหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จํากัด 3,284,644
3%
สหกรณ์การเกษตรปศุสตั ว์พทั ลุง
6,768,211
4%
จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พทั ลุง จํากัด
4,394,935
3.5%
สหกรณ์ใช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วย
300,000
4%
ไฟฟ้ าชัยบุรี จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง
2,000,000
4%
จํากัด
สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ ฯบ้านคลองตรุ ด
167,000
4%
จํากัด
สหกรณ์การเกษตรควนขนุน จํากัด 1,039,082
3%

7 สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จํากัด
8 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
นพค. พัทลุง (สอง) จํากัด
9 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
นพค. พัทลุง (สอง) จํากัด
10 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
นพค. พัทลุง (สอง) จํากัด
11 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
นพค. พัทลุง (สอง) จํากัด
12 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
สหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จํากัด
นพค. พัทลุง (สอง) จํากัด
13 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
สหกรณ์การเกษตรชะมวง จํากัด
นพค. พัทลุง จํากัด
14 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง
นพค. พัทลุง จํากัด
จํากัด
15 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
สหกรณ์การเกษตรควนขนุน จํากัด
นพค. พัทลุง จํากัด
16 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
สหกรณ์การปศุสตั ว์พทั ลุง จํากัด
นพค. พัทลุง จํากัด
17 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จํากัด
นพค. พัทลุง จํากัด
18 สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จํากัด สหกรณ์การเกษตรควนขนุน จํากัด
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

3,182,000

4%

420,000

3%

5,000,000

4%

3,000,000

4%

322,152

5%

17,000,000

4%

1,000,000
58,118,326

4%
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การซื้อขาย
ที่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผูข้ าย
1 สหกรณ์การปศุสตั ว์พทั ลุง
จํากัด
2 สหกรณ์การปศุสตั ว์พทั ลุง
จํากัด
3 สหกรณ์การปศุสตั ว์พทั ลุง
จํากัด
4 สหกรณ์การปศุสตั ว์พทั ลุง
จํากัด
5 สหกรณ์การปศุสตั ว์พทั ลุง
จํากัด
6 สหกรณ์การปศุสตั ว์พทั ลุง
จํากัด
7 สหกรณ์การปศุสตั ว์พทั ลุง
จํากัด

ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผูซ้ ้ือ
สหกรณ์การเกษตรกระแส
สิ นธ์ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรระโนด
จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบาง
แก้ว จํากัด
กลุ่มโคนมป่ าพะยอม

ชนิดสิ นค้า

จํานวน

อาหารสัตว์

303 กระสอบ

มูลค่า
(บาท)
70,980

อาหารสัตว์

50 กระสอบ

14,550

อาหารสัตว์

160 กระสอบ

25,750

อาหารสัตว์ 1,520 กระสอบ

271,958

กลุ่มโคนมเขาชัยสน

อาหารสัตว์

900 กระสอบ

190,540

สหกรณ์โคเนื้อศรี บรรพต
จํากัด
กลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุ กรดอนทราย

อาหารสัตว์

900 กระสอบ

190,540

อาหารสัตว์

260 กระสอบ

66,610

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

830,928
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การเชื่อมโยงเครือข่ ายในกิจกรรมอืน่
ที่
ชนิดของกิจกรรม
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ร่วมกิจกรรม
1 การแลกเปลี่ ย นความรู ้ (จั ด 1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนเคี่ยม จํากัด
กิ จ กรรมของชมรมสหกรณ์ 2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนออก จํากัด
กองทุ น สวนยางในอํา เภอป่ า 3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชุมแสง จํากัด
บอน (คู่ เ ดิ ม ) ประชุ ม พบปะ 4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหัวควน จํากัด
แลกเปลี่ ย นความรู ้ ทุ ก วัน ที่ 25 5. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเพ็งสะอาด จํากัด
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคลองควาย จํากัด
ของทุกเดือน
7. สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้าน
ยางขาคีม จํากัด
8. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโหล๊ะหาร จํากัด
2 สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขต สหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่อาํ เภอป่ าบอน,
อําเภอตะโหมด ที่ว่าการอําเภอ พื้นที่อาํ เภอบางแก้ว, อําเภอตะโหมด, อําเภอเขาชัย
ต ะ โ ห ม ด แ ล ะ สํ า นั ก ง า น สน, และอําเภอปากพะยูน จํานวนรวม 21 สหกรณ์
สหกรณ์ จ ัง หวัด พัท ลุ ง ได้ต้ ัง
ตลาดกลางยางพาราเพื่อให้ผซู ้ ้ื อ
และผูข้ ายได้พ บปะเจรจาการ
ซื้อขายส่ งยางพารา

มูลค่า
-

จํานวน
1,087 ตัน
เป็ นเงิน
73,340,000
บาท
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1.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานองค์ กรประชาชน
เมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของทั้งองค์กรที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในจังหวัดพัทลุง
มีจาํ นวนสิ นทรัพย์รวมกันประมาณ 6,229 ล้านบาท ถ้าองค์กรต่าง ๆ ทุกประเภทหันหน้ามาทําธุ รกรรม
ร่ วมกันมากขึ้น เงิ นประมาณหมื่ นล้านบาทจะได้เข้าไปหมุนเวียนในระบบซึ่ งจะดี กว่าการนําไปฝาก
ธนาคาร อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพื้นฐานสามารถวิเคราะห์ได้ว่าองค์กรต่าง ๆ ยังไม่ได้มีการเชื่ อมโยง
เครื อข่ายกันอย่างจริ งจัง หรื อมีก็นอ้ ยมากและเป็ นเพียงธุรกรรมพื้นฐานและติดต่อแบบหลวม ๆ เท่านั้น มี
ข้อสังเกตว่าอาจเป็ นเพราะบทบัญญัติกฎหมายของสหกรณ์ที่บญั ญัติข้ ึนมาที่เอื้ออํานวยให้แยกกันอยูไ่ ม่มี
หน่วยงานใดที่จะเป็ นหน่วยงานประสานอย่างแท้จริ งได้
ศักยภาพขององค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุงในปั จจุบนั เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มจดทะเบียน
และไม่จดทะเบียน พบว่าในกลุ่มจดทะเบียนนั้นองค์กรประชาชนมีการดําเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ แต่
ส่ วนใหญ่ ขาดแผนธุ รกิ จ มี ฝ่ายบริ หารและฝ่ ายจัดการในการบริ หารจัดการองค์ก ร โดยทั้งสองฝ่ ายมี
หลักการทํางานแบบเกื้อกูลกัน รวมไปถึงการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กทุกคน เพื่อนําความคิดเห็ นต่างๆที่
ได้มานั้นมาวางนโยบายให้สอดรั บกับความต้องการของสมาชิ ก เมื่ อพิจารณาผลการดําเนิ นงานโดย
ภาพรวมแล้ว แต่ละองค์กรต่างก็มีกาํ ไรเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะมีกาํ ไรเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งธุรกรรม
ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ประเภทขององค์กรนั้นๆ ยกตัวอย่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ก็
จะประกอบธุ รกิจด้านการให้สินเชื่ อแก่สมาชิ ก และการออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรในปั จจุบนั เน้น
ธุ รกรรมด้านสิ นเชื่ อและมีรายได้หลักจากการปล่อยสิ นเชื่ อ ในส่ วนของการรวบรวมผลผลิตและจัดหา
สิ นค้ามาจําหน่ายนั้นมีนอ้ ยลงมาก สหกรณ์กองทุนสวนยางมีรายได้หลักคือการซื้ อนํ้ายางสดมาแปรรู ป
เป็ นยางแผ่นรมควันหรื อจําหน่ายเป็ นนํ้ายางสด โดยในกลุ่มเกษตรกร มีการทําธุรกรรมในส่ วนของการทํา
นา ทําสวน ทําไร่ เลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรโดยปกติแล้ว มิได้ทาํ บัญชีการเงินอย่างเป็ นระบบ
ถูก ต้อง ซึ่ งจะแตกต่ างกับกลุ่ มจดทะเบี ยนประเภทสหกรณ์ ที่มีการทําบัญชี อย่างถูก ต้องและสามารถ
ตรวจสอบได้
ในส่ วนของกลุ่มองค์กรที่ไม่จดทะเบียนซึ่ งประกอบไปด้วยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกร และกลุ่มอื่นๆ ต่างก็ไม่ได้มีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างถูกต้องซึ่ งทําให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนส่ วนใหญ่ลงหลักฐานการเงินในสมุดรับจ่าย และบางแห่ งขาดผูด้ ูแลโดยตรง ทํา
ให้เสี่ ยงต่อการลงบันทึกรับจ่ายและเอกสารสู ญหาย ยกตัวอย่างเช่น ในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่ งทํา
ธุรกิจด้านสิ นเชื่อโดยเฉพาะ และผลกําไรส่ วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินกูข้ องสมาชิก เมื่อพิจารณาลึกลงไป
จะพบว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในปั จจุบนั มีท้ งั กลุ่มที่ประสบความสําเร็ จและกลุ่มที่ลม้ เหลว ทั้งนี้
เนื่ องมาจากระบบบริ หารจัดการขององค์กรที่ยงั ไม่ได้มาตรฐานเดี ยวกัน ซึ่ งก็เช่ นเดี ยวกับกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรที่ส่วนใหญ่มีการบริ หารแบบผูกขาดของผูน้ าํ องค์กร และขาดการตรวจสอบอย่างมีระบบ
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เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของกลุ่มองค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุง ทั้งองค์กรที่จดทะเบียน
และไม่จดทะเบียน พบว่า องค์กรต่างๆขาดการวางแผนธุ รกิจที่สะท้อนรายละเอียดเชิ งปฏิบตั ิการ ซึ่ ง
ส่ งผลทําให้องค์กรขาดกลไกดําเนิ นงานไปในทิศทางที่ชดั เจน นอกจากนี้ ยงั พบว่าองค์กรส่ วนใหญ่ไม่มี
การเอาผลงานที่ผา่ นมาเทียบกับแผนที่วางไว้เนื่ องจากไม่มีระบบบัญชีและระบบข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ถึ ง แม้ว่ า โครงสร้ า งพื้ น ฐานในแต่ ล ะกลุ่ ม จะมี ค วามแตกต่ า งกัน แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง จุ ด กํา เนิ ด และ
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งนั้น มีจุดเริ่ มต้นที่มีความคล้ายคลึงกัน และต่างก็มีการดําเนิ นงาน เพื่อมุ่งเน้น
ให้สมาชิ กมี ความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึ น โดยในแต่ละองค์กรจะมี สวัสดิ การให้สมาชิ กแตกต่างกัน แล้วแต่ ผล
ประกอบการ และนโยบายขององค์กรนั้นๆ เมื่อพิจารณาในเรื่ องการเชื่อมโยงในปั จจุบนั โดยภาพรวม
พบว่าองค์กรต่ างๆมี ก ารเชื่ อมโยงกันอยู่บา้ งในลัก ษณะหลวมๆ ไม่ มีรูปแบบที่ ชัด เจนและขาดความ
ต่อเนื่ องในการเชื่ อมโยงเครื อข่าย รู ปแบบที่มีอยู่น้ ันมีท้ งั เชื่ อมโยงกันในองค์กรประเภทเดี ยวกัน และ
เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรต่างประเภทกัน โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการเชื่อมโยงกันเพื่อเกื้อหนุ นทางด้าน
การให้เงิน ในส่ วนธุรกรรมในด้านอื่นๆยังคงมีนอ้ ยมาก แต่มีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต
ในการนําเสนอสภาพการดําเนิ นงานโดยรวมขององค์กรประชาชนในจังหวัดสตูล คณะวิจยั ได้
ทําการศึกษาข้อมูลพื้นฐานองค์กรประชาชนที่เป็ นองค์กรจดทะเบียน ได้แก่ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
โดยได้สรุ ปในประเด็นของ ทุนดําเนิ นการ คุณภาพของสิ นทรัพย์ โครงสร้างธุ รกิ จ การทํากําไร และ
ผลกระทบของธุรกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.4.1 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรจังหวัด พัทลุง
ในปี พ.ศ. 2548 จังหวัดพัทลุงมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 175 แห่ ง สหกรณ์ 103 แห่ ง
และกลุ่มเกษตรกร 72 แห่ ง ในที่น้ ี สามารถตรวจสอบบัญชีได้ 145 แห่ ง แบ่งเป็ นสหกรณ์ 98 แห่ ง และ
กลุ่มเกษตรกร 47 แห่ ง มีจาํ นวนสมาชิกรวมกัน 99,864 คน
1.4.1.1 ทุนดําเนินการโดยรวมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง มีประมาณ
5,051.77 ล้านบาท โดยมีผลตอบแทนต่อส่ วนของทุนคิดเป็ น 9.49%
เมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุน แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ เงินทุนภายใน และเงินทุนภายนอก
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เงินทุนภายใน 3,738,79 ล้านบาท คิดเป็ น 74.02%
- เงินรับฝากสมาชิก 1,719.63 ล้านบาท คิดเป็ น 34.04%
- ทุนสหกรณ์
1,973.02 ล้านบาท คิดเป็ น 38.35%
- อื่นๆ
82.14 ล้านบาท คิดเป็ น 1.63%
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เงินทุนภายนอก 1,312.38 ล้านบาท คิดเป็ น 25.98%
- เงินกูย้ มื และเครดิตการค้า 1,276.26 ล้านบาท คิดเป็ น 25.27%
- เงินรับฝากสหกรณ์
36.12 ล้านบาท คิดเป็ น 0.72%
เมื่อพิจารณาหนี้สินทั้งสิ้ นต่อทุนสหกรณ์ พบว่ามีหนี้สินทั้งสิ้ น 3,114.16 ล้านบาท และมีทุนของ
สหกรณ์ 1,937.02 ล้านบาท โดยสัดส่ วนหนี้สินทั้งสิ้ นต่อทุนสหกรณ์เป็ น 1.6 เท่า มีอตั ราการเติบโตของ
ทุนสหกรณ์เป็ น 13.01% และการเติบโตของหนี้สินเป็ น 14.48%
1.4.1.2 คุณภาพของสิ นทรัพย์ โดยรวมของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงมีท้ งั สิ้ น
5,051.77 ล้านบาท คิดเป็ นผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ได้เป็ น 3.65% โดยมีรายละเอียดการลงทุนใน
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
- เงินสด/เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์
362.38 ล้านบาท คิดเป็ น 7.17%
- ลูกหนี้
4,492.59 ล้านบาท คิดเป็ น 88.94%
- (ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ)
(25.08) ล้านบาท คิดเป็ น (0.50%)
- ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์
103.70 ล้านบาท คิดเป็ น 2.05%
- หลักทรัพย์/ตราสาร
10.93 ล้านบาท คิดเป็ น 0.22%
- สิ นค้า และอื่นๆ
106.65 ล้านบาท คิดเป็ น 2.11%
1.4.1.3 โครงสร้ างธุรกิจ การบริ หารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงนั้นขึ้นอยู่
กับขีดความสามารถ/สมรรถนะของคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการขององค์กรนั้นๆ และเมื่องพิจารณาตาม
ขนาดขององค์กร พบว่า ในจังหวัดพัทลุงมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่ 80 แห่ง ปานกลาง 31
แห่ง ใหญ่มาก 19 แห่ง และเล็ก 15 แห่ ง มีมูลค่าธุรกิจรวม 6,821.61 ล้านบาท/ปี (568.47 ล้านบาท/เดือน)
มีการเติบโตทางธุรกิจคิดเป็ น 22.24% โดยมีรายละเอียดของธุรกิจดังนี้
- รับฝากเงิน
- ให้กเู้ งิน
- จัดหาสิ นค้า
- รวบรวมผลผลิต
- ให้บริ การ

1,700.96 ล้านบาท
3,711.99 ล้านบาท
495.28 ล้านบาท
904.06 ล้านบาท
9.32 ล้านบาท

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

24.93%
54.42%
7.26%
13.25%
0.14%

19

1.4.1.4 การทํากําไร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงมีความสามารถในการทํากําไร
คิดเป็ นอัตรากําไรสุ ทธิได้ 9.49% และเมื่อพิจารณาเป็ นอัตราเฉลี่ยต่อสมาชิก พบว่า
- กําไรต่อสมาชิก
1,733.57 บาท/คน
- เงินออมต่อสมาชิก 32,667.42 บาท/คน
- หนี้สินต่อสมาชิก 44,466.09 บาท/คน
เมื่อพิจารณากําไร(ขาดทุน) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง พบว่า มีกาํ ไร
(ขาดทุน) 173.22 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่าย ดังนี้
รายได้ 1,843.24 ล้านบาท
- รายได้ธุรกิจ
1,824.52 ล้านบาท คิดเป็ น 98.98%
- รายได้เฉพาะธุรกิจ 11.66 ล้านบาท คิดเป็ น 0.65%
- รายได้อื่น
7.05 ล้านบาท คิดเป็ น 0.38%
ค่าใช้จ่าย 1,670.03 ล้านบาท
- ต้นทุนธุรกิจ
1,496.71 ล้านบาท คิดเป็ น 81.20%
- ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ 43.35 ล้านบาท คิดเป็ น 2.35%
- ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 129.98 ล้านบาท คิดเป็ น 7.05%
โดยมีอตั ราการเติบโตของกําไร/ขาดทุน อัตราการเติบโตของทุนสํารองและทุนสะสมอื่นๆเป็ น
5.11%, 10.09% และ 16.81% ตามลําดับ
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1.4.1.5 ผลกระทบต่ อธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง

ความเสี่ ยง
ด้ านธุรกิจ

ด้ านการเงิน
- อัตราดอกเบี้ย
- ทุน
- ต้นทุน
ฯลฯ

ผลกระทบของธุรกิจ

ด้ านบริหารงาน
- องค์กร
- อัตรากําลัง
- การแข่งขันระหว่าง
สหกรณ์

เศรษฐกิจ

ด้ านกลยุทธ์ /
ยุทธศาสตร์

ด้ านกฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับฯ

- นโยบายและแผนงาน
- ยกหนี้เกษตรกร
- กองทุนหมู่บา้ น
- ลดอัตราข้าราชการ

- ระเบียบ ข้อบังคับ
- พ.ร.บ.
- กฎหมายอื่นๆ

สั งคม

- ตลาด
- ราคา
- รสนิยม/ค่านิยม
- เทคโนโลยี/
วิทยาการใหม่

การเมือง
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1.5 ศึกษาสภาพทัว่ ไปขององค์ กรตัวอย่ าง
การศึกษาสภาพทัว่ ไปขององค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุง ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาํ การคัดเลือก
องค์กรตัวอย่าง 2 องค์กร ซึ่ งเป็ นตัวอย่างขององค์กรที่ มีการทํากิ จกรรมเชื่ อมโยงเครื อข่าย ได้แก่
1) สหกรณ์โคนมพัทลุง จํากัด 2) สหกรณ์โคเนื้ อชัยบุรี จํากัด โดยได้นาํ เสนอในหัวข้อ ประวัติความ
เป็ นมาขององค์กร การดําเนิ น ธุ รกิ จ รู ปแบบการบริ หารงาน จุ ด อ่อน จุ ดแข็ง ลักษณะการเชื่ อมโยง
เครื อ ข่ า ย และในหัว ข้อ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นการกํา หนดรู ป แบบการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่า ยองค์ก ร
ประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.5.1 สหกรณ์ โคนมพัทลุง จํากัด
 ประวัติความเป็ นมา (หรือวิวฒ
ั นาการ) ขององค์ กรประชาชนและเงื่อนไขทีส่ ํ าคัญทีม่ ีผลกระทบ
ต่ อการปรับตัว หรือการตัดสิ นใจทําธุรกรรมขององค์ กร
สหกรณ์โคนมพัทลุง จํากัด เดิมก่อตั้งเป็ นกลุ่มเลี้ยงโค
นม จดทะเบี ย นเป็ นสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ การเกษตรตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2541 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2531
สหกรณ์เปิ ดทําการมานานกว่า 20 ปี ผูจ้ ดั การคนปั จจุบนั คือ คุณ
สุ รัตน์ ชู อกั ษร สหกรณ์ประกอบด้วยสมาชิ ก 6 กลุ่ม ซึ่ งมี
จํานวน 328 คน
 การดําเนินธุรกิจ
สหกรณ์จะทําการรวบรวมนํ้านมดิบจากสมาชิก เพื่อนํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์และจัดจําหน่าย
ในปั จจุบนั ได้มีการปรับปรุ งเพื่อยกระดับโรงงานผลิตนมสดพาสเจอร์ ไรส์ ได้ระดับมาตรฐาน จี เอ็ม พี
สากล ซึ่ งได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุ ข ทําให้สามารถแปรรู ปผลิตภัณฑ์ส่งออกได้ รวมถึง
ได้ปรับปรุ งแก้ไขระบบภายในโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยจัดซื้อเครื่ องบรรจุนมเพิ่ม 4 ตัว เพื่อให้
ขบวนการบรรจุสมดุลกับชุ ดพาสเจอร์ ไรส์ ซึ่ งสามารถผลิตได้ 6 ตัน/ชัว่ โมง นอกจากนี้ สหกรณ์ยงั ได้
จัดหาอาหารสู ตรต่างๆ และสิ นค้าอื่นๆ มาจําหน่ายให้แก่สมาชิก ยกตัวอย่างเช่น อาหารสัตว์ วัสดุอุปกรณ์
การเกษตร หลอดนม ขายนมพาสเจอร์ ไรส์ และทางสหกรณ์ยงั ได้จดั หายาและเวชภัณฑ์ พันธุ์หญ้า
เป็ นต้น
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 รู ปแบบการบริหารงาน
รู ปแบบการบริ หารงานของสหกรณ์จะแตกต่างจากที่อื่น สหกรณ์สามารถทําธุรกิจได้ทุกรู ปแบบ
เพราะจะใช้มติของที่ประชุมเป็ นหลัก ในส่ วนของระเบียบข้อบังคับและการทําธุรกิจจะแยกออกจากกัน
แต่การบริ หารงานต่างๆ คณะกรรมการต้องรับรู ้และต้องเข้าสู่มติที่ประชุม
ปัจจุบนั สหกรณ์แบ่งการดําเนินการออกเป็ น 5 แผนก คือ
1. แผนกการเงินและบัญชี
2. แผนกธุรกิจสิ นเชื่อ
3. แผนกธุรกิจจัดหาสิ นค้ามาจําหน่าย
4. แผนกธุรกิจรวบรวมผลผลิต
5. แผนกธุรกิจให้บริ การและส่ งเสริ ม
การเกษตร
สหกรณ์จะมีการบริ หารงานแบบกระจายอํานาจ มีผชู ้ ่วย 4 คน บริ หารงาน 4 ฝ่ ายได้แก่ ฝ่ าย
บริ หาร ฝ่ ายการเงินและบัญชี ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายโรงงาน ส่ วนผูจ้ ดั การจะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ประสานงาน และในทุกๆ วันจันทร์หวั หน้าฝ่ ายทั้งหมดจะต้องรายงานเกี่ยวกับปั ญหา และการดําเนินงาน
ในอาทิตย์ถดั ไป ให้ผจู ้ ดั การได้รับรู ้ จะได้ช่วยกันแก้ปัญหา แต่การบริ หารงานส่ วนใหญ่ หัวหน้าแต่ละ
ฝ่ ายจะประสานงานกันเอง ส่ วนคณะกรรมการจะมีท้ งั หมด 9 คน โดยคัดมาจากทุกกลุ่มสมาชิก ซึ่ง
ปัจจุบนั สหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะเลือกกรรมการกลุ่มละ 1 คน อีก 3 คนจะทําการ
คัดเลือกโดยการโหวต กรรมการแต่ละคนจะมีหน้าที่เป็ นคณะทํางานโดยจะมีส่วนร่ วมกับทุกฝ่ าย
สามารถปรึ กษาและร่ วมกันแก้ปัญหากับผูช้ ่วยฝ่ ายต่างๆ ได้ รับรู ้ขอ้ มูล แต่ไม่มีสิทธิ์สงั่ การ และ
กรรมการแต่ละคนต้องนําปัญหาภายในกลุ่มมาแจ้งยังสหกรณ์เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา
การบริ หารงานของสหกรณ์จะเน้นที่ความสามัคคี
ทุกระดับ ตั้งแต่สมาชิก คณะกรรมการ พนักงาน และต้อง
มีความซื่ อสัตย์ เช่น สมาชิกต้องผลิตนํ้านมดิบที่มีคุณภาพ
คณะกรรมการที่เข้ามาบริ หารต้องมีความรอบคอบ รวมถึง
ฝ่ ายจัดการไม่หาผลประโยชน์ใส่ ตนเอง การรั บซื้ อสิ นค้า
ของ สหกรณ์จะมีการเปิ ดประมูลแบบโปร่ งใส แต่สินค้าที่
นํามาขายต้องมีคุณภาพ การดําเนิ นงานทุกอย่างจะเป็ นไป
ตามขั้นตอน
สหกรณ์มีสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามระเบียบข้อบังคับของที่ประชุม โดยให้สหกรณ์ต้ งั กองทุน
สงเคราะห์ สมาชิ กในส่ วนของกองทุนฌาปนกิ จสมาชิ กและพนักงาน ซึ่ งเริ่ มแรกเก็บเงิ นกองทุนจาก
สมาชิกและพนักงานรายละ 300 บาท เก็บทั้งสามีและภรรยาของสมาชิกและพนักงาน สมาชิกเสี ยชีวิตจะ
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ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 300,000 บาท ส่ วนค่ารักษาพยาบาลสหกรณ์จะจ่ายเงิน สวัสดิการให้ตามอาการ
และการพิจารณาจากที่ประชุม นอกจากนี้ สหกรณ์ยงั มีบริ การ เครื่ องอัดฟาง รถไถ และมีเจ้าหน้าที่สัตว์
แพทย์ สัตว์บาล เจ้าหน้าที่ผสมเทียมไว้สาํ หรับบริ การสมาชิกฟรี
 จุดแข็งขององค์ กร
จุดแข็งของสหกรณ์จะอยูท่ ี่ธุรกิจ ถ้าสหกรณ์ฐานะทางการเงินดีและมีความมัน่ คง สมาชิกก็จะมี
ความมัน่ คงด้วย ทีมงานด้านการตลาดของสหกรณ์มีการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพ ปั จจุบนั สหกรณ์จะต้อง
ส่ งนมขายวันละ 25 ตัน แต่สามารถรวบรวมนมดิบจากสมาชิกได้
วันละ 18 ตัน จึงต้องสัง่ ซื้อนํ้านมดิบจากแหล่งอื่นเพื่อให้ได้ผลผลิต
ตามต้องการ โดยปกติแล้วธุรกิจด้านการเกษตรจะมีปัญหาที่
การตลาด ดังนั้นนโยบายหลักที่สหกรณ์ใช้อยูก่ ค็ ือ การตลาดต้อง
นําหน้าการผลิต
 จุดอ่ อนขององค์ กร
จุดอ่อนของสหกรณ์กจ็ ะอยูท่ ี่การตลาด การประชาสัมพันธ์ promotion ซึ่งในส่ วนนี้รูปแบบ
ของสหกรณ์ทาํ ได้ยาก การเติบโตของธุรกิจจึงมีขีดจํากัดได้แค่ระดับหนึ่ง และไม่สามารถแข่งขันกับ
บริ ษทั ใหญ่ๆ ได้ เพราะความเป็ นสหกรณ์
 เหตุการณ์ /กระแสภายนอกมีผลอะไรบ้ าง
นโยบายของรัฐบาลมีผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะนโยบายการทํา FTA กับออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ โดยให้มีการนําเข้านมและผลิตภัณฑ์จากนมอย่างเสรี ทําให้สหกรณ์ตอ้ งแข่งขันกับต่างชาติ
ซึ่งมีตน้ ทุนถูกกว่า ดังนั้นทางสหกรณ์จึงต้องใช้จุดแข็ง นัน่ คือความเป็ นนมในพื้นที่ และเป็ นนมดิบ 100
% ซึ่ งในภาคใต้มีเพียงโรงงานเดียว ประเด็นสําคัญ รัฐบาลไม่มีการส่ งเสริ มอาชีพมากนักเพราะอาชีพเลี้ยง
โคนมไม่ได้อยูใ่ นนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลไม่
ต้องการให้เพิม่ ปริ มาณการเลี้ยงโคนม นอกจากนี้ยงั มีปัญหา
เรื่ องราคานํ้ามันแพง ทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้นแต่ไม่
สามารถเพิ่มราคาขายได้ สหกรณ์มีโรงงานซึ่งเครื่ องจักร
ต้องใช้น้ าํ มัน มีรถห้องเย็นเกือบ 20 คัน ค่าไฟฟ้ าก็เพิ่มขึ้น
ทั้งๆที่กาํ ลังในการผลิตเท่าเดิม
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 บทบาทขององค์ กรในการพัฒนาท้ องถิน่
สหกรณ์จะมีงบประมาณเพือ่ พัฒนาท้องถิ่นปี ละ 400,000 บาท เช่น ให้ทุนเป็ นของรางวัล
สนับสนุนด้วยการบริ จาคนํ้านม ฯลฯ
 บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนองค์ กร
รัฐบาลมีเงินงบประมาณสนับสนุนให้แก่สมาชิกโดยผ่านสหกรณ์ เช่น โครงการส่ งเสริ ม การ
เลี้ยงโคนมปี 2548 ซึ่งเป็ นจํานวนเงินกว่า 20 ล้านบาท โดยทางสหกรณ์จงั หวัดสามารถช่วยเหลือเรื่ อง
เงินกู้ ในการประสานงานกับส่ วนราชการอื่นๆ และ
ตรวจสอบภายใน ส่ วนการแนะนําเกี่ยวกับโรงงาน
และ
ด้านการตลาด หน่วยงานของรัฐไม่มีผเู ้ ชี่ยวชาญที่มี
ความรู ้ความสามารถในการแนะนํา สหกรณ์ได้
 รู ปแบบการเชื่อมโยงในปัจจุบัน
ปัจจุบนั ทําการเชื่อมโยงเครื อข่าย โดย ทางสหกรณ์รับซื้อนํ้านมดิบจากสหกรณ์โคนมโนนดินแดง
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และนํ้านมดิบจากจังหวัดนครศรี ธรรมราช แต่การซื้อนํ้านมดิบจากสมาชิกจะมี
ต้นทุนสู งกว่า เพราะทางสหกรณ์ตอ้ งดูแลสมาชิก ทั้งค่าขนส่ ง ต้นทุนค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผสมเทียมและอีก
หลายๆอย่าง ถ้าซื้อจากที่อื่นก็ไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้
 ความต้ องการเชื่อมโยงเครือข่ าย
สหกรณ์ มี ค วามต้ อ งการในการเชื่ อมโยง
เครื อข่ายโดยการให้แต่ละองค์กรแลกเปลี่ ยนสิ นค้ากัน
เช่น ผลิตภัณฑ์นมแลกกับข้าว ปุ๋ ยชีวภาพ มันสําปะหลัง
ฯลฯ การรวมกลุ่ ม เชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยกัน จะทํา ให้ มี
ศักยภาพสู ง สามารถต่อรองราคาได้ ซึ่ งอันที่ จริ งแล้ว
แกนนําของหลายๆ องค์กรมีความคิด ความสามารถ
แต่ยงั ไม่ได้แสดงออกมา ซึ่ งถ้าสามารถรวมกลุ่มกันได้
ก็จะทําให้หลุดพ้นจากภาวะนายทุน ไม่มีพอ่ ค้าคนกลาง สามารถทําการค้าขายกันเองได้
ลัก ษณะการเชื่ อ มโยงโดยให้ รั ฐ บาลสนับ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ตั้ง ศู น ย์ก ลางการจํา หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัด สหกรณ์ทุกประเภทต้องเชื่อมโยงเครื อข่ายกัน โดยแต่ละสหกรณ์ตอ้ งบอก
ความต้องการ จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อจะได้รับรู ้ถึงปั ญหาร่ วมกัน และในขณะนี้ ทางสหกรณ์ฯกําลังสร้าง
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยจะเปิ ดทําการในช่วงเดือนมกราคม ปี 2549 และมีความต้องการที่จะเชื่อมโยง
กับสหกรณ์ ทางด้านการเกษตรที่ มีผลผลิ ตที่ สามารถนํามาทําเป็ นอาหารสัตว์ได้ เช่ น มัน สําปะหรั ง
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ข้าวโพด ถัว่ ลิสง ฯลฯ ในจังหวัดพัทลุงมีสหกรณ์การเกษตรเยอะแต่ไม่มี สหกรณ์ ใดที่จะผลิตและ
รวบรวมมาส่ ง ทางสหกรณ์ฯจึงต้องสัง่ ซื้อจากโคราช
 ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยงเครือข่ าย
ปั ญหาเกี่ ยวกับการเชื่ อมโยงก็คือ ความพร้อม
ของสหกรณ์ ต่ า งๆ ความไว้ว างใจซึ่ งกั น และกั น
ทุกๆ สหกรณ์ที่อยู่ในเครื อข่ายต้องมีเป้ าหมาย และการ
ประสานงานร่ วมกั น มี ก ารประชุ ม ร่ วมกั น และ
ศูนย์กลางในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ ต้องมีความพร้อม
และมีประสิ ทธิภาพ
 ปัจจัยทีท่ าํ ให้ การเชื่อมโยงเครือข่ ายประสบความสํ าเร็จ
ปั จจุบนั มีสหกรณ์เป็ นจํานวนมาก และมีศกั ยภาพที่แตกต่างกัน แต่ละสหกรณ์ตอ้ งช่วยกัน
จําหน่ายสิ นค้า หรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้ากัน โดยไม่ผา่ นพ่อค้า จะทําให้ผบู ้ ริ โภคได้สินค้าราคาถูก
ปัจจัยที่ทาํ ให้การเชื่อมโยงประสบความสําเร็ จ ได้แก่
1. ธุรกิจ ต้องพยายามแลกเปลี่ยนธุรกิจกันให้ได้มากที่สุด
2. ราคา ผลิตภัณฑ์ไม่ควรมีราคาแพง
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1.5.2 สหกรณ์ โคเนือ้ ชัยบุรี จํากัด
 ประวัติความเป็ นมา (หรือวิวฒ
ั นาการ) ขององค์ กรประชาชนและเงื่อนไขทีส่ ํ าคัญทีม่ ีผลกระทบ
ต่ อการปรับตัว หรือการตัดสิ นใจทําธุรกรรมขององค์ กร
สหกรณ์โคเนื้ อชัยบุรี จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2546 ก่อนหน้านี้ เป็ นกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ และมีเงินสัจจะฝากกับกลุ่มออมทรัพย์ภายในหมู่บา้ น
ปัจจุบนั ได้ยกระดับมาเป็ นสหกรณ์ โดยมีสมาชิก 337 คน
 การดําเนินธุรกิจ
สหกรณ์ได้กเู้ งินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในการจัดซื้อแม่พนั ธุ์โคเนื้อ ปี พ.ศ. 2547 สั่งซื้อมา
115 ตัว และทําการจําหน่ายให้แก่สมาชิก ซึ่งขณะนี้เป็ นช่วงแม่พนั ธุ์กาํ ลังคลอดลูก และในปี พ.ศ. 2548
ได้ซ้ือเพิ่มอีก 85 ตัว ปั จจุบนั ลูกโคมีอายุ 9-10 เดือน การดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั เป็ นแบบสมาชิกต่างคน
ต่างขาย เนื่ องจากสหกรณ์ยงั ไม่มีทุนเพียงพอที่จะขยายขนาดของธุ รกิจ และรับซื้ อลูกโครุ่ นจากสมาชิก
ในช่วงปี พ.ศ. 2547 สหกรณ์มีผลกําไรประมาณ 90,000 บาท สมาชิกจึงยังไม่ได้เงินปั นผล เพราะผล
กําไรน้อย แต่ในปี
พ.ศ.2548 สหกรณ์มีผลกําไร
มากขึ้น ประมาณ 190,000 บาท จึงต้องมีการปั นผล
เฉลี่ ย คื น โดยจะพิ จ ารณาจากการทํา ธุ ร กิ จ ร่ ว มกับ
สหกรณ์ของสมาชิ กว่ามีมากน้อยเพียงไร สหกรณ์ก็
จะทําการปั นผลและเฉลี่ยคืนตามส่ วน และสหกรณ์
ยัง ทํา ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การอัด ฟางเพื่ อ จํา หน่ า ย ซึ่ ง
ปั จจุบนั สหกรณ์มีเครื่ องอัดฟาง 2 เครื่ อง เพราะใน
พื้นที่มีศกั ยภาพในการทํานาข้าว จึงสามารถอัดฟาง
ให้แก่ สมาชิ กได้ โดยสมาชิ กจะได้เงิ นจากการขาย
ฟางให้แก่ สหกรณ์ กอ้ นละ 1 บาท และฟางที่ ได้
สหกรณ์ จ ะมี ก ารจัด จํา หน่ า ยให้ แ ก่ ส มาชิ ก ในราคา
ก้อนละ 12 บาท และจําหน่ายเกษตรกรทัว่ ไปก้อนละ
15 บาท นอกจากนี้สหกรณ์ยงั มีเครื่ องไถนาไว้บริ การ
ให้แก่สมาชิก และจําหน่ายอาหารสัตว์
ปัจจุบนั สหกรณ์มีปัญหาในการดําเนินธุรกิจ เพราะสมาชิกจะไม่ให้ความสําคัญกับสหกรณ์
สมาชิกกูเ้ งินจากสหกรณ์ และจะขายผลผลิตให้แก่พอ่ ค้า ทั้งที่จริ งสหกรณ์ควรจะเป็ นสถานที่ในการ
รวบรวมผลผลิตของสมาชิก และผลประโยชน์กจ็ ะตกอยูก่ บั สมาชิก
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 รู ปแบบการบริหารงาน
สหกรณ์มีคณะกรรมการทั้งหมด 15 คน และจะมีการประชุ มในวันที่ 10 ของทุกๆเดื อน
คณะกรรมการได้รับการคัดเลือกมาจากสมาชิก หมู่บา้ นละ 1 คน ซึ่ งจะทําให้สามารถกระจายงานไปยัง
แต่ละกลุ่มได้อย่างทัว่ ถึง มีพนักงานดูแลงานด้านบัญชี 1 คน ทําให้การจัดการด้านการเงินเป็ นระบบมาก
ขึ้น มีหลักฐานในการซื้ อขาย เพราะเดิมหลักฐานต่างๆจะจดไว้ในสมุดของสหกรณ์ซ่ ึ งทําให้สมาชิกอาจ
หลงลืมได้ ในส่ วนฝ่ ายจัดการในขณะนี้กาํ หนดหน้าที่ให้คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการในฝ่ ายต่างๆ
โดยให้ประธานมี ห น้าที่ เป็ นผูจ้ ดั การด้วยอี ก 1 ตําแหน่ ง นอกจากนี้ ยังมี เ จ้าหน้าที่ ผสมเที ยมจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ 5 คน และทางจังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่อีกส่ วนหนึ่งบริ การสมาชิกฟรี ในส่ วนสวัสดิการ
สหกรณ์จะมีเงินช่วยเหลือฌาปนกิจรายละ 3,000 บาท
 จุดแข็งขององค์ กร
จุดแข็งของสหกรณ์จะอยูท่ ี่คณะกรรมการ
มีการประสานงานและการทํางานที่ดี ซึ่งกรรมการจะ
มาจากประธานกลุ่มย่อยของแต่ละหมู่บา้ น ถ้ามี
ปั ญหาก็จะสามารถประสานงานมายังสหกรณ์ได้
และการประชุมมีอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือน
 จุดอ่ อนขององค์ กร
สหกรณ์มีจุดอ่อนอยูท่ ี่สมาชิก เพราะสมาชิกยังไม่มีอุดมการณ์สหกรณ์ที่แท้จริ ง ไม่มีความเชื่อ
ในตัวผูน้ าํ สหกรณ์ สมาชิกบางส่ วนมีความคิดว่าสหกรณ์เป็ นของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
นอกจากนี้ยงั มีสมาชิกที่คา้ งชําระหนี้ สมาชิกยังไม่มีระเบียบวินยั และขาดจิตสํานึก
 เหตุการณ์ /กระแสภายนอกมีผลอะไรบ้ าง
กระแสของพ่อค้าคนกลางมีผลกระทบกับสหกรณ์ เพราะสมาชิกจะขายผลผลิตให้แก่พอ่ ค้า แม้
ราคารับซื้อจะเท่ากันกับสหกรณ์ แต่สมาชิกยังไม่เข้าใจการดําเนินงานของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกขายผลผลิต
ให้แก่สหกรณ์ ผลกําไรก็จะได้กบั สมาชิกเอง และปัจจุบนั นี้ราคานํ้ามันเพิ่มมากขึ้น เครื่ องอัดฟาง
จําเป็ นต้องใช้น้ าํ มันเป็ นปริ มาณมาก ทําให้ราคาจําหน่ายฟางอัดก้อนสู งขึ้น
 บทบาทขององค์ กรในการพัฒนาท้ องถิน่
ปัจจุบนั ทางสหกรณ์ยงั มีเงินทุนน้อย จึงมีเพียงการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านกีฬา สนับสนุน
เกี่ยวกับถ้วยรางวัล
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 บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนองค์ กร
หน่วยงานของรัฐบาลจะให้การช่วยเหลือในหลายๆเรื่ อง เช่น กองทุนพัฒนาสหกรณ์จะช่วยเหลือ
เรื่ องเงินกู้ และในการประชุมใหญ่วิสามัญ จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์มาช่วยในการอบรมแก่สมาชิก
เพราะสมาชิกจะเชื่อในคําพูดของเจ้าหน้าที่มากกว่าคณะกรรมการ และยังมีเจ้าหน้าที่ดา้ นสุ ขภาพสัตว์มา
ช่วยบริ การให้แก่สมาชิก
 รู ปแบบการเชื่อมโยงในปัจจุบัน
ปั จจุบนั ยังไม่มีการเชื่อม มีเพียงธุรกิจการขายฟางอัดก้อนให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทัว่ ไป
รวมทั้งการจําหน่ายปุ๋ ยให้แก่สมาชิก
 ความต้ องการเชื่อมโยงเครือข่ าย
ต้องการให้มีการเชื่ อมโยงเกี่ ยวกับการอัด
ฟางกับสหกรณ์โคเนื้อพัทลุง แต่ในขณะนี้ สหกรณ์
ยังไม่มีทุนและศักยภาพเพียงพอในการขยายธุ รกิ จ
และทางสหกรณ์ ได้เสนอการทํานาแบบครบวงจร
เพราะเกษตรกรในพื้นที่มีการทํานาเป็ นอาชี พหลัก
สหกรณ์ มีแ นวคิ ด ในการทํา โรงสี แ ปรรู ปข้า วสาร
อบแห้ ง รวมถึ ง เป็ นศู น ย์ก ลางในการรวบรวม
ข้าวสารในพื้นที่ ถ้ามีตลาดรองรับก็จะสามารถทําการเชื่อมโยงได้ ในการเชื่อมโยงเครื อข่าย การทํางาน
ในแต่ละกลุ่มต้องครบวงจร การผลิต รวบรวม แปรรู ป การตลาด สมาชิกต้องมีความสามัคคีกนั ทาง
สหกรณ์มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่เป็ นตัวกลางในการประสานงาน ให้สหกรณ์แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
กัน เช่น เนื้ อ ข้าวสาร ผัก ผลไม้ ฯลฯ ทําให้ไม่มีปัญหาเรื่ องพ่อค้าคนกลาง และ สหกรณ์ยงั มีความ
ต้องการอาหารข้นซึ่งในขณะนี้สหกรณ์ปศุสัตว์มีการผลิตอยู่ การเชื่อมโยงเครื อข่ายควรมีศูนย์รวมของทั้ง
จังหวัดอยูท่ ี่ชุมนุมฯ แล้วจึงกระจายไปสู่องค์กรต่างๆ
 ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยงเครือข่ าย
ชุมนุมในระดับจังหวัด เพิ่งก่อตั้งขึ้นหลังจากที่สหกรณ์ต่างๆมีการดําเนินธุรกิจที่เติบโตแล้ว เมื่อ
ให้ชุมนุ มฯเป็ นศูนย์กลาง จึงเกิดปั ญหาเพราะแต่ละองค์กรสามารถดําเนิ นธุรกิจได้เอง และดีกว่าชุมนุมฯ
อันที่ จ ริ งผลิ ตภัณฑ์ต่างๆควรรวบรวมที่ ชุมนุ มฯ และการสั่งซื้ อสิ นค้าควรสั่งผ่านชุ มนุ มฯ เพราะจะ
สามารถสั่งได้ในปริ มาณที่ มากและจะช่ วยลดราคาสิ นค้าให้ต่ าํ ลง อีกปั ญหาหนึ่ งก็คือ การเลือกผูน้ ํา
คณะกรรมการ เมื่อครบวาระ 2 ปี ก็ตอ้ งเลือกใหม่ ทําให้ผทู ้ ี่มีความสามารถในการทํางานต้องออกจากการ
บริ หาร เมื่อมีคณะทํางานใหม่เข้ามาก็อาจจะเกิดปั ญหา มีการโกงกิ น ทําให้ชุมนุ มฯเกิ ดความเสี ยหาย
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ดังนั้นสิ่ งสําคัญก็คือตัวผูน้ าํ ต้องมีความซื่อสัตย์ และเสี ยสละ สุ ดท้ายคือ ปั ญหาสมาชิกเครื อข่ายไม่เข้าใจ
รู ปแบบการเชื่อมโยง ไม่มีความเชื่อถือในตัวผูน้ าํ มองแต่ประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ
 ปัจจัยทีท่ าํ ให้ การเชื่อมโยงเครือข่ ายประสบความสํ าเร็จ
การเชื่อมโยงเครื อข่ายจะประสบ
ความสําเร็ จได้น้ นั ต้องเกิดจากความพร้อมของ
แต่ละสหกรณ์ โดยต้องเข้าใจในภาพรวม มี
เป้ าหมายร่ วมกัน สหกรณ์แต่ละแห่ งต้องมีการ
ทํางาน การผลิตแบบครบวงจร เช่น สหกรณ์
การเกษตร มีผลไม้เป็ นผลผลิต ก็ควรจะแปรรู ป
เป็ นผลไม้กระป๋ อง มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้มาตรฐาน
นอกจากนี้ผนู ้ าํ ต้องเข้มแข็ง สมาชิกมีความ
ศรัทธา มีการบริ หารงานที่ดี และสหกรณ์ต่างๆ ต้องมีระเบียบวินยั เป็ นของตนเองด้วย
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บทที่ 2
บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพัทลุง
2.1 แหล่ งข้ อมูล / วิธีการเก็บข้ อมูล
ข้อมูลคนจนในพื้นที่จงั หวัดพัทลุงมีแหล่งที่มาจาก ศูนย์ประมวลผลข้อมูลการแก้ปัญหาสังคม
และความยากจนเชิ งบูรณาการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สําหรั บการศึ กษาครั้ งนี้ ไ ด้
นําเสนอ ข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามพื้นที่ และจําแนกตามปัญหาความยากจน โดยใน
ส่ วนของผูล้ งทะเบี ย นคนยากจนที่ เ ป็ นสมาชิ กขององค์กรประชาชนชนทั้งที่ จ ดทะเบี ย น และไม่ จ ด
ทะเบียน ไม่สามารถนําข้อมูลมาเสนอได้ เนื่ องจาก ฐานข้อมูลของจังหวัดไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการ
สังกัดองค์กรประชาชนไว้ และไม่มีหน่ วยงานใดรั บผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ น
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดจังหวัดพัทลุง สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ที่ทาํ การปกครองจังหวัด
จังหวัดพัทลุง และศูนย์ประมวลผลข้อมูลการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการจังหวัดพัทลุง
อย่างไรก็ตาม หากต้องการข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนที่เป็ นสมาชิกองค์กรประชาชน ก็
อาจจะทําได้ โดยนํารายชื่ อคนยากจนจดทะเบียนจากศูนย์ประมวลผลข้อมูลฯ จํานวน 59,646 คน และ
รายชื่ อสมาชิ กขององค์กรประชาชนจากองค์กรต่างๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน จํานวน 1,893
องค์กร(มีสมาชิกกว่าหกหมื่นคน) แล้วนําข้อมูลที่ได้จาก 2 ส่ วนข้างต้น มาจับคู่กนั ทีละคน เพื่อดูว่าคนที่
จดทะเบียนคนยากจนคนใด อยูใ่ นองค์กรใดบ้าง ทําเช่ นนีเ้ รื่อยไปจน ครบ 59,646 คน หรือ 1,893 องค์ กร
ซึ่ งวิธีการดังกล่ าวจะได้ มาซึ่ งข้ อมู ลที่ต้องการ แต่ มีความยุ่งยาก และเสี ยเวลาในการดําเนิ นการมาก
เนื่องจากฐานข้ อมูลสมาชิ กขององค์ กรต่ างๆในปัจจุบันที่มีอยู่ ไม่ สมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้อาจมีการผิดพลาด
ที ม วิจ ัย จึ ง ลงความเห็ น ว่ า ไม่ ค วรนํา เสนอข้อมู ลจํา นวนผูล้ งทะเบี ย นคนยากจนที่ เ ป็ นสมาชิ ก องค์ก ร
ประชาชนในจังหวัดพัทลุง
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2.2 ตารางวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนคนยากจน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามพื้นที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ที่
พืน้ ที่
จํานวนประชากร
(ร้ อยละ)
1 อําเภอเมืองพัทลุง
123,167
12,224 (20.49)
2 อําเภอควนขนุน
82,957
10,313 (17.29)
3 อําเภอป่ าพะยอม
31,517
5,174 (8.67)
4 อําเภอตะโหมด
27,992
4,978 (8.35)
5 อําเภอเขาชัยสน
44,411
4,944 (8.29)
6 อําเภอปากพะยูน
50,241
4,690 (7.86)
7 อําเภอกงหรา
34,317
4,515 (7.57)
8 อําเภอป่ าบอน
43,365
3,626 (6.08)
9 อําเภอศรี บรรพต
16,493
3,524 (5.91)
10 กิ่งอําเภอศรี นคริ นทร์
25,121
3,052 (5.12)
11 อําเภอบางแก้ว
24,807
2,606 (4.37)
รวม
504,388
59,646 (100.00)

ร้ อยละเทียบกับจํานวน
ประชากร
9.92
12.43
16.42
17.78
11.13
9.34
13.16
8.36
21.37
12.15
10.51
11.83

ในปั จจุบนั จังหวัดพัทลุงมีจาํ นวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนทั้งสิ้ น 59,646 คน โดยอําเภอที่มีผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอเมืองพัทลุง มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนจํานวน 12,224
คน คิดเป็ นร้อยละ 20.49 อันดับสอง คือ อําเภอควนขนุ น มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนจํานวน 10,313 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.29 อันดับสาม คือ อําเภอป่ าพะยอม มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนจํานวน 5,174 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.67 และเมื่อเปรี ยบเทียบร้อยละกับจํานวนประชากร พบว่า อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนมาก
ที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอศรี บรรพต คิดเป็ นร้อยละ 21.37 อันดับสอง คือ อําเภอตะโหมด คิดเป็ นร้อย
ละ 17.78 อันดับสาม คือ อําเภอป่ าพะยอม คิดเป็ นร้อยละ 16.42
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปัญหาความยากจน
ที่
ปัญหาความยากจน
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 ปั ญหาที่ดินทํากิน
43,086
46.55
2 ปั ญหาหนี้สินภาคประชาชน
34,299
37.06
3 ปั ญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจน
10,174
10.99
4 ปั ญหาด้านอื่นๆ
3,309
3.58
5 ปั ญหาการถูกหลอกลวง
916
0.99
6 ปั ญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน/นักศึกษา
704
0.76
ให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม
7 ปั ญหาผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย
36
0.04
8 ปั ญหาคนเร่ ร่อน
29
0.03
รวม
92,553
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดพัทลุงส่ วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากิน โดยมีผลู ้ งทะเบียน
คนยากจนจํานวน 43,086 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.55 รองลงมา คือ ปั ญหาหนี้สินภาคประชาชน จํานวน
34,299 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.06 ปั ญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจน จํานวน 10,174 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.99
ปั ญหาด้านอื่นๆ จํานวน 3,309 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.58 ปั ญหาการถูกหลอกลวง จํานวน 916 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 0.99 ปั ญหาการให้ความช่ วยเหลือนักเรี ยน/นักศึกษา ให้มีรายได้จากอาชี พที่เหมาะสม
จํานวน 704 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.76 ปั ญหาผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ
0.04 และปั ญหาที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนน้อยที่สุด คือ ปั ญหาคนเร่ ร่อน จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ
29 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปัญหาที่ดินทํากิน
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 อําเภอควนขนุน
6,751
11.32
2 อําเภอเมืองพัทลุง
6,255
10.49
3 อําเภอป่ าพะยอม
4,415
7.40
4 อําเภอตะโหมด
4,279
7.17
5 อําเภอกงหรา
3,817
6.40
6 อําเภอเขาชัยสน
3,532
5.92
7 อําเภอป่ าบอน
3,349
5.61
8 อําเภอปากพะยูน
3,145
5.27
9 อําเภอศรี บรรพต
3,067
5.14
10 กิ่งอําเภอศรี นคริ นทร์
2,520
4.22
11 อําเภอบางแก้ว
1,956
3.28
รวม
43,086
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดพัทลุงที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากินมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 43,086 คน
โดยอําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอควนขนุน จํานวน 6,751 คน คิด
เป็ นร้อยละ 11.32 อันดับสอง คือ อําเภอเมืองพัทลุง จํานวน 6,255 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.49 อันดับสาม
คือ อําเภอป่ าพะยอม จํานวน 4,415 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.40 และอําเภอบางแก้วมีผลู ้ งทะเบียนคนยากจน
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากินน้อยที่สุด จํานวน 1,956 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.28
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปัญหาคนเร่ ร่อน
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 กิ่งอําเภอศรี นคริ นทร์
6
20.69
2 อําเภอตะโหมด
6
20.69
3 อําเภอเมืองพัทลุง
5
17.24
4 อําเภอควนขนุน
3
10.34
5 อําเภอป่ าบอน
3
10.34
6 อําเภอป่ าพะยอม
2
6.90
7 อําเภอเขาชัยสน
2
6.90
8 อําเภอกงหรา
1
3.45
9 อําเภอปากพะยูน
1
3.45
10 อําเภอบางแก้ว
11 อําเภอศรี บรรพต
รวม
29
100.00
ผูล้ งทะเบี ย นคนยากจนในจัง หวัด พัท ลุ ง ที่ มี ปั ญ หาคนเร่ ร่ อ นทั้ง สิ้ น 29 คน โดยอํา เภอที่ มี ผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ กิ่งอําเภอศรี นคริ นทร์ และอําเภอตะโหมด จํานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.69 อันดับสอง คือ อําเภอเมืองพัทลุง จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.24 อันดับสาม
คือ อําเภอควนขนุนและอําเภอป่ าบอน จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.34 และไม่มีผลู ้ งทะเบียนคน
ยากจนที่มีปัญหาคนเร่ ร่อนในอําเภอบางแก้ว และอําเภอศรี บรรพต
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปัญหาผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 อําเภอเขาชัยสน
9
25.00
2 อําเภอเมืองพัทลุง
8
22.22
3 กิ่งอําเภอศรี นคริ นทร์
6
16.67
4 อําเภอควนขนุน
5
13.89
5 อําเภอศรี บรรพต
3
8.33
6 อําเภอบางแก้ว
2
5.56
7 อําเภอกงหรา
1
2.78
8 อําเภอตะโหมด
1
2.78
9 อําเภอปากพะยูน
1
2.78
10 อําเภอป่ าบอน
11 อําเภอป่ าพะยอม
รวม
36
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดพัทลุงที่มีปัญหาผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมายทั้งสิ้ น 36 คน โดย
อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอเขาชัยสน จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.00 อันดับสอง คือ อําเภอเมืองพัทลุง จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.22 อันดับสาม คือ กิ่งอําเภอศรี
นคริ นทร์ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.67 และไม่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนที่มีปัญหาผูป้ ระกอบอาชีพ
ผิดกฎหมายในอําเภอป่ าบอน และอําเภอป่ าพะยอม
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
นักเรี ยน/นักศึกษา ให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
11 อําเภอเมืองพัทลุง
656
93.18
5 อําเภอบางแก้ว
18
2.56
6 อําเภอปากพะยูน
13
1.85
2 อําเภอกงหรา
5
0.71
1 กิ่งอําเภอศรี นคริ นทร์
4
0.57
4 อําเภอตะโหมด
4
0.57
10 อําเภอเขาชัยสน
3
0.43
3 อําเภอควนขนุน
1
0.14
7 อําเภอป่ าบอน
8 อําเภอป่ าพะยอม
9 อําเภอศรี บรรพต
รวม
704
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดพัทลุงที่มีปัญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน/นักศึกษา ให้มี
รายได้จากอาชี พที่เหมาะสมทั้งสิ้ น 704 คน โดยอําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก
คือ อําเภอเมืองพัทลุง จํานวน 656 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.18 อันดับสอง คือ อําเภอบางแก้ว จํานวน 18 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.56 อันดับสาม คือ อําเภอปากพะยูน จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.85 และไม่มีผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนที่มีปัญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน/นักศึกษา ให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม
ในอําเภอป่ าบอน อําเภอป่ าพะยอม และอําเภอศรี บรรพต
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปัญหาการถูกหลอกลวง
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 อําเภอเมืองพัทลุง
190
20.74
2 อําเภอควนขนุน
146
15.94
3 อําเภอตะโหมด
115
12.55
4 กิ่งอําเภอศรี นคริ นทร์
93
10.15
5 อําเภอป่ าบอน
79
8.62
6 อําเภอกงหรา
77
8.41
7 อําเภอป่ าพะยอม
60
6.55
8 อําเภอเขาชัยสน
60
6.55
9 อําเภอศรี บรรพต
46
5.02
10 อําเภอบางแก้ว
26
2.84
11 อําเภอปากพะยูน
24
2.62
รวม
916
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดพัทลุงที่มีปัญหาการถูกหลอกลวงทั้งสิ้ น 916 คน โดยอําเภอที่มี
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอเมืองพัทลุง จํานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.74
อันดับสอง คือ อําเภอควนขนุน จํานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.94 อันดับสาม คือ อําเภอตะโหมด
จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.55 และอําเภอปากพะยูนมีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนที่มีปัญหาการถูก
หลอกลวงน้อยที่สุด จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.62

38

ตารางที่ 8 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 อําเภอเมืองพัทลุง
8,086
23.58
2 อําเภอควนขนุน
7,034
20.51
3 อําเภอเขาชัยสน
3,200
9.33
4 อําเภอป่ าพะยอม
3,039
8.86
5 อําเภอปากพะยูน
2,834
8.26
6 อําเภอตะโหมด
2,621
7.64
7 อําเภอกงหรา
2,225
6.49
8 อําเภอศรี บรรพต
1,709
4.98
9 กิ่งอําเภอศรี นคริ นทร์
1,382
4.03
10 อําเภอบางแก้ว
1,296
3.78
11 อําเภอป่ าบอน
873
2.55
รวม
34,299
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดพัทลุงที่มีปัญหาหนี้ สินภาคประชาชนทั้งสิ้ น 34,299 คน โดย
อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอเมืองพัทลุง จํานวน 8,086 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 23.58 อันดับสอง คือ อําเภอควนขนุน จํานวน 7,034 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.51 อันดับสาม คือ
อําเภอเขาชัยสน จํานวน 3,200 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.33 และอําเภอป่ าบอนมีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนที่มี
ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนน้อยที่สุด จํานวน 873 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.55
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปัญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจน
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 อําเภอเมืองพัทลุง
2,188
21.51
2 อําเภอควนขนุน
1,574
15.47
3 อําเภอตะโหมด
1,347
13.24
4 อําเภอปากพะยูน
1,030
10.12
5 อําเภอเขาชัยสน
918
9.02
6 อําเภอบางแก้ว
843
8.29
7 อําเภอป่ าพะยอม
740
7.27
8 อําเภอกงหรา
479
4.71
9 อําเภอศรี บรรพต
386
3.79
10 กิ่งอําเภอศรี นคริ นทร์
375
3.69
11 อําเภอป่ าบอน
294
2.89
รวม
10,174
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดพัทลุงที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนทั้งสิ้ น 10,174 คน โดย
อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอเมืองพัทลุง จํานวน 2,188 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 21.51 อันดับสอง คือ อําเภอควนขนุน จํานวน 1,574 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.47 อันดับสาม คือ
อําเภอตะโหมด จํานวน 1,347 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.24 และอําเภอป่ าบอนมีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนที่มี
ปั ญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจนน้อยที่สุด จํานวน 294 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.89
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปัญหาด้านอื่นๆ
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
11 อําเภอเมืองพัทลุง
1,574
47.57
10 อําเภอเขาชัยสน
455
13.75
4 อําเภอตะโหมด
342
10.34
3 อําเภอควนขนุน
280
8.46
5 อําเภอบางแก้ว
230
6.95
6 อําเภอปากพะยูน
200
6.04
8 อําเภอป่ าพะยอม
76
2.30
7 อําเภอป่ าบอน
57
1.72
2 อําเภอกงหรา
42
1.27
9 อําเภอศรี บรรพต
36
1.09
1 กิ่งอําเภอศรี นคริ นทร์
17
0.51
รวม
3,309
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดพัทลุงที่มีปัญหาด้านอื่นๆทั้งสิ้ น 3,309 คน โดยอําเภอที่มีผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอเมืองพัทลุง จํานวน 1,574 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.57
อันดับสอง คือ อําเภอเขาชัยสน จํานวน 455 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.75 อันดับสาม คือ อําเภอตะโหมด
จํานวน 342 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.34 และกิ่งอําเภอศรี นคริ นทร์มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนที่มีปัญหาด้าน
อื่นๆน้อยที่สุด จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.51
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บทที่ 3
ขั้นตอน/กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัย
เนื่ องจากการวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม คณะวิจยั ได้มีวิธีการศึกษา
โดยการดําเนิ นการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็ นการสนับสนุ นการสร้างเครื อข่ายองค์กรประชาชนใน
จังหวัดพัทลุง โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชน ทั้งในรู ปแบบเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ และ
เครื อข่ายกิจกรรม โดยมีข้ นั ตอนและกระบวนการสร้างเครื อข่ายต่างๆกันไป ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่
ผ่านมา ไม่วา่ จะเป็ นการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดสัมมนา การจัดประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงการ
สํารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ตลอดจนการสํารวจข้อมูลการจดทะเบียนคนจนของประชาชนใน
พื้นที่ ซึ่งจะนําเสนอในรู ปแบบของตารางสรุ ปเป็ นหัวข้อ ดังนี้ คือ กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจยั
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เ ข้า สู่ ก ระบวนการ สถานที่ ผลที่ เ กิ ด จากกระบวนการ และระยะเวลา
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1
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ตาราง 3.1 ขั้นตอน/กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัยพัทลุง
ลําดับ วัน/เดือน/ปี
ที่

1

1-15 ก.ย.48

2

15 ก.ย. 48

3

4

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย (ระบุการจัด
สั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมาย
ทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

ศึ ก ษาสภาพทั่ว ไปขององค์ก รประชาชนในจัง หวัด
พัทลุง โดยการ เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับ
จํานวนองค์กร จํานวนสมาชิกและปริ มาณธุ รกิจ ของ
องค์กรนั้นๆ และบริ บทของจังหวัด

-

สํ า นั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด
พัทลุง สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุง สํานักงานเกษตร
จัง หวัด พัท ลุ ง และสํา นัก งาน
ปกครองจังหวัดพัทลุง
ห้องประชุมภาควิชา
คณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หาดใหญ่

ประชุมทีมวิจยั ในหัวข้อ ต่อไปนี้
1. คัดเลือกผูน้ าํ องค์กรฯ ที่เข้มแข็งเข้าร่ วมประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ
2. กําหนดการและกิจกรรมในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการครั้งที่1
3. กําหนดบทบาทหน้าที่สาํ หรับทีมวิจยั ในพื้นที่
24-25 ก.ย. 48 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่1 เรื่ องแนวทางการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชน ในจังหวัดพัทลุง
โดยเน้นการอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion)
กลุ่มละ 10-15 คน
12-13 ต.ค. 48 จัด ประชุ ม ย่อ ยเครื อ ข่ ายในพื้นที่ เป็ นการเก็บ ข้อ มู ล
จากองค์ ก รตัว อย่ า ง 2 กลุ่ ม โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์
ประธาน กรรมการ และการประชุ มกลุ่มย่อย (Focus
Group)เก็บข้อมูลจากการสังเกตสภาพแวดล้อมทัว่ ไป
รวมถึงพฤติกรรมวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ

6 คน

50 คน

โรงแรม ลําปํ า รี สอร์ท จ.
พัทลุง

3 คน
3 คน

1.สหกรณ์โคนมพัทลุง จํากัด
2.สหกรณ์โคเนื้อชัยบุรี จํากัด

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ (เช่ น สร้ างความ
เข้ าใจ/เกิดเครือข่ าย ฯลฯ)

ทําให้ทราบบริ บทขององค์กรประชาชนในจังหวัด
พัทลุง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม

1.ได้องค์กรประชาชนเข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครั้งที่1
2.ได้ข้ นั ตอนและวิธีการในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการครั้งที่1
3.นักวิจยั ในพื้นที่เข้าใจบทบาทในการดําเนินกิจกรรม
การสร้างเครื อข่าย
1.ลักษณะและรู ปแบบการเชื่อมโยง
2.กิจกรรมที่จะเชื่อมโยง
3.ปั ญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยง
4. โครงสร้าง/ขั้นตอนในการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ทราบพฤติกรรม และสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีอยู่
ในพื้นที่
-สหกรณ์โคนมพัทลุง จํากัด

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)

หมาย
เหตุ

15วัน

6 ชัว่ โมง

16ชัว่ โมง

12 ชัว่ โมง

-สหกรณ์โคเนื้อชัยบุรี จํากัด
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี
ที่

5

ต.ค.-พ.ย. 48

6

9 พ.ย. 48

7

22 พ.ย. 48

8

12 ม.ค. 49

9

21 – 22 ม.ค.
49

10

6 ก.พ. 49

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย (ระบุการจัด
สั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)

ตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัดพัทลุง
ประชุมทีมวิจยั ในหัวข้อ ต่อไปนี้
1. กําหนดการและกิจกรรมในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการครั้งที่2
2.วางแผนการดําเนินการขั้นต่อไป
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด เพื่อชี้แจงทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื อข่ายให้คณะกรรมการ
ชุมนุมฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์และคุณประโยชน์ของ
การเชื่อมโยงโดยทัว่ กัน
ประชุมกลุ่มย่อยวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุง
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่2 เพือ่ สร้าง
ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนใน
จังหวัดพัทลุง โดยเน้นการอภิปรายกลุ่มย่อย (Group
Discussion) กลุ่มละ 10-15 คน
ประชุมประจําเดือนของเครื อข่าย

กลุ่มเป้ าหมาย
สถานที่
ทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)
สํานักงานปกครองจังหวัด
6 คน

15 คน

20 คน
50 คน

15 คน

พัทลุง
ห้องประชุมภาควิชา
คณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หาดใหญ่
ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด

- ศูนย์การศึกษาการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุง
โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดพัทลุง

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ (เช่ น สร้ างความ
เข้ าใจ/เกิดเครือข่ าย ฯลฯ)

ทราบข้อมูลคนจนจดทะเบียนประชาชนในพื้นที่
จังหวัดพัทลุง
1.ได้ข้ นั ตอนและวิธีการในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการครั้งที่2
2.ได้แผนการดําเนิ นการขั้นต่อไปในระยะที่2

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)

หมาย
เหตุ

2 เดือน
6 ชัว่ โมง

คณะกรรมการชุมนุมฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์และ
คุณประโยชน์ของการเชื่อมโยงโดยทัว่ กัน

3 ชัว่ โมง

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนมากขึ้น
1.ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีความรู ้ ความสามารถในการ
กําหนดยุทธศาสตร์ องค์กร
2.ได้โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และกิจกรรมของการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
ที่ ป ระชุ ม สรุ ปให้ เ ครื อ ข่ า ยดํา เนิ น การซื้ อ -ขายปุ๋ ย
ร่ วมกันเป็ นกิ จกรรมแรก โดยมอบหมายให้ผูจ้ ดั การ
ชุ ม นุ ม สหรณ์ ก ารเกษตรจัง หวัด พัท ลุ ง จํา กัด เป็ น
ผูส้ าํ รวจข้อมูลความต้องการใช้ปุ๋ย

6 ชัว่ โมง
16ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี
ที่

11

6 มี.ค. 49

12

29 – 30 มี.ค.
49

13

14

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย (ระบุการจัด
สั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมาย
ทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ (เช่ น สร้ างความ
เข้ าใจ/เกิดเครือข่ าย ฯลฯ)

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)

ประชุมประจําเดือนของเครื อข่าย

10 คน

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดพัทลุง

เนื่ องด้วยไม่สามารเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ใช้ปุ๋ยได้ ตามแผนที่กาํ หนดไว้คณะกรรมการเครื อข่าย
ฯ จึ งสรุ ปกันว่าจําเป็ นต้องมีการประชุ มร่ วมกันทั้ง
จังหวัดอีกครั้ง เพื่อที่จะขับเคลื่อนเครื อข่ายต่อไป

3 ชัว่ โมง

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่3 การเชื่อมโยงเครื อข่าย
องค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุง

50 คน

โรงแรม ลําปํ า รี สอร์ท จ.
พัทลุง

1.ได้กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการเชื่อมโยงของ
องค์กรประชาชน (ข้าวสาร,ปุ๋ ย,อาหารสัตว์
,สวัสดิการ,ยางพารา)
2.ได้ข้นั ตอนและแผนการดําเนินการเชื่อมโยงของ
องค์กรประชาชนในระดับอําเภอ และจังหวัด

16 ชัว่ โมง

7 เม.ย. 49

ประชุมประจําเดือนของเครื อข่าย

30 คน

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ได้องค์กรรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ
1. ยางพารา = สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จํากัด
2.ข้าวสาร = สหกรณ์การเกษตรเมือง จํากัด และ
สหกรณ์การเกษตรควนขนุน จํากัด
3.ปุ๋ ย = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพัทลุง จํากัด
4.สวัสดิการ=ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพัทลุงจํากัด
5.อาหารสัตว์ = สหกรณ์การเกษตรปากพะยูนจํากัด

3 ชัว่ โมง

26 เม.ย. 49

ประชุมย่อยเครื อข่ายอาหารสัตว์

12คน

สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน

ที่ประชุมพิจารณา กําหนดให้

3 ชัว่ โมง

หมาย
เหตุ
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี
ที่

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย (ระบุการจัด
สั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมาย
ทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

จํากัด

15

8 พ.ค. 49

ประชุมย่อยเครื อข่ายยางพารา ครั้งที่1

40 คน

สหกรณ์การเกษตรตะโหมด
จํากัด

16

29 พ.ค. 49

ประชุมย่อยเครื อข่ายยางพารา ครั้งที่2

15 คน

สํานักงานกองทุนสงเคราะห์

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ (เช่ น สร้ างความ
เข้ าใจ/เกิดเครือข่ าย ฯลฯ)

สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด เป็ นตัวแทน
จําหน่ายสิ นค้ายีห่ อ้ ซี พี
สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค.พัทลุง จํากัด
เป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ คา้ ยีห่ อ้ เบทาโกร
สหกรณ์การเกษตรพนมวังค์ จํากัด เป็ นตัวแทน
จําหน่าย ยีห่ อ้ แหลมทอง
ในที่ประชุมเสนอให้ เครื อข่ายยางพารา แบ่งเป็ น
เครื อข่ายย่อย สามเครือข่ าย คือ
1) เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน
2) เครื อข่ายนํ้ายางสด
3)เครื อข่ายยางแผ่นดิบ
จากนั้นทําการคัดเลือกองค์กรรับผิดชอบเป็ นศูนย์
เครื อข่ายย่อย ทั้ง สามเครื อข่าย ดังต่อไปนี้
ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน คือ
ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอําเภอป่ าบอน
ศูนย์เครื อข่ายนํ้ายางสด คือ
ตลาดรวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า
ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นดิบ คือ
สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์จาํ กัด

ได้แนวทางการการเชื่อมโยงเครื อข่ายยางพารา

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)

หมาย
เหตุ

3 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี
ที่

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย (ระบุการจัด
สั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมาย
ทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

การทําสวนยาง อ.เมือง จ.
พัทลุง

17

มิ.ย. 49

จัดตั้งสหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด

-

18

28 มิ.ย.49

ประชุมย่อยเครื อข่ายยางพารา ครั้งที่3

20 คน

19

14 ก.ค. 49

ประชุมทีมวิจยั
ร่ วมกับสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูลและพัทลุง

18 คน

20

21 ก.ค. 49

ประชุมย่อยเครื อข่ายยางพารา ครั้งที่4

50 คน

21

4 ส.ค. 49

ประชุมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุง

37 คน

ตลาดรวบรวมนํ้ายางสดบ้าน
หนองคล้า
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยาง อ.เมือง จ.
พัทลุง
ห้องประชุมภาควิชา
คณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หาดใหญ่
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยาง อ.บางแก้ว
จ.พัทลุง

ห้องประชุมศูนย์การศึกษา

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ (เช่ น สร้ างความ
เข้ าใจ/เกิดเครือข่ าย ฯลฯ)

โดยกําหนดจุดรวบรวม เป็ น 4 จุดคือ
อ.เมือง อ.ควนขนุน อ.ป่ าบอน และ อ.บางแก้ว
แล้วนํายอดรวมจากทุกจุด ไปเสนอขายเป็ นยอด
เดียวกันของจังหวัดพัทลุง ดําเนินการเช่นนี้ท้ งั ยาง
แผ่นรมควัน นํ้ายางสด และยางแผ่นดิบ โดยมีศูนย์
ประสานงานแต่ละกิจกรรมเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)

หมาย
เหตุ

-

โครงสร้างการรวมตัวที่เป็ นไปได้ในรู ปแบบของ
ชุมนุมสหกรณ์

3 ชัว่ โมง

การดําเนินการขั้นต่อไป และบทบาทหน้าที่ของ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดต่อการเชื่อมโยงเครื อข่าย

6 ชัว่ โมง

ตกลงร่ วมกันเพื่อจัดตั้งเป็ น ชุมนุมฯโดยใช้ชื่อว่า
ชุมนุมสหกรณ์การยางจังหวัดพัทลุง จํากัด และได้
คัดเลือกคณะกรรมการเพื่อยกร่ างข้อบังคับ ของชุมนุม
ฯ ซึ่ งคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจาก 4 กลุ่ม
กิจกรรม คือ กลุ่มนํ้ายางสด กลุ่มยางแผ่นรมควัน
กลุ่มยางแผ่นดิบ และกลุ่มยางADS จํานวน 15 คน
ทําให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุ มได้ เข้ าใจและทราบ

3 ชัว่ โมง

6 ชัว่ โมง
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี
ที่

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย (ระบุการจัด
สั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมาย
ทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ (เช่ น สร้ างความ
เข้ าใจ/เกิดเครือข่ าย ฯลฯ)

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)

หมาย
เหตุ

นอกโรงเรี ยนจังหวัดพัทลุง

22

7 ส.ค. 49

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง ชุมนุมสหกรณ์การยาง
จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1

15 คน

23

20 ส.ค. 49

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง ชมรมเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1

8

1)จุดอ่ อนขององค์ กรวิสาหกิจชุ มชน
2)จุดแข็งขององค์ กรวิสาหกิจชุ มชน
3)ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยงเครือข่ าย
วิสาหกิจชุ มชน
4)ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการเชื่อมโยง
เครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
5)รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายวิสาหกิจชุ มชน
6)วิธี/ขั้นตอนการเชื่อมโยงเครือข่ าย
7)สิ่ งที่ตอ้ งการได้รับการสนับสนุนจากเครื อข่าย
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์
1) กําหนดให้สหกรณ์กองทุนสวนยางที่ยงั ไม่ได้จดั
การทําสวนยาง อ.เมือง จ.
ประชุมใหญ่ 5แห่งนําวาระเกี่ยวกับการจดทะเบียน
พัทลุง
ชุมนุมฯ เข้าบรรจุเป็ นวาระในการประชุมใหญ่เพื่อให้
ทั้ง 5 สหกรณ์เป็ นผูร้ ่ วมก่อตั้งชุมนุมฯ ในเบื้องต้น
แล้วสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เหลือ(ที่ประชุมใหญ่
ผ่านไปแล้ว)สมัครเป็ นสมาชิกภายหลัง
2)มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ ร่ วมกับสํานักงาน
กองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัดพัทลุง และ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง ยกร่ างระเบียบการ
ดําเนินธุรกิจร่ วมกันของชุมนุมฯ ให้แล้วเสร็ จภายใน
เดือน สิ งหาคม
สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ยกร่ างร่ างข้อบังคับ กฏระเบียบ ตลอดจนบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ และสมาชิกของเครื อข่าย

3 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี
ที่

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย (ระบุการจัด
สั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมาย
ทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ (เช่ น สร้ างความ
เข้ าใจ/เกิดเครือข่ าย ฯลฯ)

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)

หมาย
เหตุ

กําหนดนัดประชุมครั้งต่อไป 9 ก.ย.49
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สรุ ปผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดกระบวนการของโครงการวิจยั ฯทีผ่ ่ านมา
เดิม
-ต่างคนต่างอยู่ มีกฎกติกาที่ไม่เอื้อต่อการเชื่อมโยง
-ไม่มีโอกาสได้พดู คุยกัน
-มองไม่เห็นประโยชน์ของการเชื่อมโยง

โครงการวิจัยฯ
ั

ั ั

กระบวนการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้

1.ลักษณะและรู ปแบบการเชื่อมโยง
(แบ่งเป็ น3ระดับ ตําบล,อําเภอ,จังหวัด)
2.กิจกรรมที่จะทําร่ วมกันขั้นต้น
3.ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยง
4.โครงสร้าง/ขั้นตอนการเชื่อมโยงเครื อข่าย

Workshop 1
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ แนวทางการเชื่อมโยง
เครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุง

Workshop 2
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนายุทธศาสตร์การ
เชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุง

มีนาคม

ตกลงเลือกกิจกรรม ซื้ อปุ๋ ยร่ วมกัน
โดยชุมนุมฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
กิจกรรมเรื่ องปุ๋ ยไม่เกิดผล
ตัดสิ นใจจัดประชุมworkshop3

ผลที่เกิดขึ้น

1.โครงสร้างการบริ หารเครื อข่าย
2.บทบาทหน้าที่การบริ หารเครื อข่าย
3.แนวทางปฏิบตั ิและจัดการศูนย์
ประสานงานเครื อข่าย

การประชุมประจําเดือนของเครือข่ าย
กุมภาพันธ์

เกิดการเปลีย่ นแปลง

เกิดการเปลี่ยนแปลง
-การได้มีเวทีนดั พบปะกันทุกเดือน
ผลที่เกิดขึ้น
ยังไม่สามารถทําธุรกรรมร่ วมกัน
- ชุ ม นุ ม ฯยัง อยู่ ร ะหว่ า งการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลความต้องการด้านปุ๋ ย
ข้าวสาร

กระบวนการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
Workshop 3
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การเชื่อมโยง
เครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัด

ประชุมเครื อข่ายกิจกรรม

1.วิธีปฏิบตั ิการเชื่อมโยง 5 กิจกรรม
(ข้าวสาร,ปุ๋ ย,อาหารสัตว์,ยางพารา,สวัสดิการ)
2.วางแผนการปฏิบตั ิงานเครื อข่าย แยกตามโซน
ได้องค์กรรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ
1.ยางพารา = สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จํากัด
2.ข้าวสาร = สหกรณ์การเกษตรเมืองและควนขนุน
3.อาหารสัตว์ = สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด
4.ปุ๋ ยและสวัสดิการ = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพัทลุง จํากัด

ผลที่เกิดขึ้น

-ผูน้ าํ เข้าใจและเห็น
ประโยชน์ของการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
-ผูน้ าํ จากทุกองค์กรมีความ
พร้อมที่จะเข้าร่ วมเครื อข่าย
ไม่ เกิดการเปลีย่ นแปลง
-ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานเครื อข่ายอย่าง
เป็ นทางการ และการ
ดําเนินงานยังไม่เป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้
-บทบาทของภาครัฐไม่ ได้
เข้ ามาอย่ างเต็มที่

เกิดการเปลี่ยนแปลง
-ผูน้ าํ มองเห็ นภาพในการเชื่ อมโยง
แต่ละกิจกรรมชัดขึ้น
-ผู ้น ํ า มี ค วามจริ งจั ง ในการสร้ า ง
เครื อข่ายมากขึ้น
-มี อ งค์ก รรั บ ผิ ด ชอบเป็ นศู น ย์ก าร
เครื อข่าย แต่ละกิจกรรม
-สํ า นั ก งานสหกรณ์ จ ั ง หวั ด เข้ า
มาร่ วมดําเนินการเชื่อมโยงเครื อข่าย
มีปริ มาณธุรกิจ ในการรวบรวมยาง
แผ่นรมควันเพิ่มขึ้น
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บทที4่
ผลการเชื่อมโยงเครือข่ ายองค์ กรประชาชนในจังหวัดพัทลุง
4.1 ข้ อสรุปจํานวน/รูปแบบเครือข่ ายทีเ่ ป็ นผลงานของทีมวิจยั
การเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ได้เริ่ ม
พัฒนามาจากการเชื่อมโยงกันแบบหลวมๆไม่มีรูปแบบชัดเจน และเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิมเช่น ชุมนุ ม
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด ยังมีการเคลื่อนตัวไม่มาก ภายหลังจากทีมวิจยั ได้เข้าไปให้
ความรู ้ความเข้าใจ และจัดกระบวนการที่เป็ นประโยชน์ให้กบั องค์กรประชาชนต่างๆที่สนใจเข้า
ร่ วมเครื อข่าย โดยทีมวิจยั พยายามจัดเวทีให้ผนู ้ าํ องค์กรต่างๆได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกัน และกัน เช่ น การจัด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย และการใช้
กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) เป็ นต้น ดังได้กล่าว ไว้แล้วในบทที่ 3 ซึ่ ง
ประเด็นสําคัญที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จในการสร้างเครื อข่าย คือ การได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจาก
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดพัทลุง และ
สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง โดยทั้ง 3 หน่ วยงานได้เข้าร่ วมในการวางรู ปแบบแนวทางการ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต ทําให้ผูน้ าํ จาก
องค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชน์ที่จะเกิดกับมวลสมาชิ ก อันเนื่ องมาจากการ
เชื่ อมโยงเครื อข่า ยทั้ง ในเชิ งสัง คมและเชิ ง ธุ รกิ จ ด้ว ยเหตุ น้ ี เองจึ งนํา ไปสู่ การริ เ ริ่ มพัฒ นาการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 1 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่งสามารถ
สรุ ป รู ป แบบการเชื่ อ มโยงเครื อข่า ยที่ เ ป็ นรู ปธรรม มี ระบบ ระเบี ย บ ขั้น ตอนชัด เจน โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ 1) การเชื่อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ และ 2) การเชื่อมโยงเครื อข่ายตาม
กิจกรรม
4.1.1 การเชื่อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่
4.1.1.1 รู ปแบบการเชื่ อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตําบล
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โดยจะมีลกั ษณะการเชื่ อมโยงดังต่อไปนี้ คือ เนื่ องจากภายในตําบล
ต่างๆ ประกอบด้วย องค์กรหลากหลายประเภท ให้ดาํ เนิ นการเชื่อมโยงองค์กรประเภทเดียวกันเข้า
ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่ น ตําบล1 มี องค์กร 2 ประเภท คือ กลุ่มแม่บา้ น และกลุ่มออมทรั พย์ ให้
รวมกลุ่มแม่บา้ นต่างๆภายในตําบลเดียวกัน รวมเป็ น 1 กลุ่ม และกลุ่มออมทรัพย์ ต่างๆภายในตําบล
เดียวกัน รวมเป็ นอีก 1 กลุ่ม แล้วคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง 2 กลุ่ม มาเป็ นคณะกรรมการระดับตําบล
และแต่ ล ะตํา บลคัด เลื อ กตัว แทนไปเป็ นคณะกรรมการระดับ อํา เภอ โดยกํา หนดให้ ส หกรณ์
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การเกษตรประจําอําเภอ เป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับอําเภอ และให้แต่ละอําเภอคัดเลือก
ตัวแทนเพื่อเป็ นคณะกรรมการเครื อข่ายระดับจังหวัด ตามลําดับ โดยกําหนดให้ชุมนุ มสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด เป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับจังหวัด ดังปรากฏในภาพที่ 4.1
ภาพที่ 4.1 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่

จังหวัด
ตัวแทนแต่ละอําเภอเข้า
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการ

อําเภอ
ตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้า
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการ

ตําบล

กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มแม่บา้ น

กลุ่มอื่นๆ

กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มแม่บา้ น

กลุ่มอื่นๆ
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4.1.1.2 กิจกรรมทีจ่ ะทําร่ วมกัน
1) ด้านการบริ หารจัดการ
- จัดให้มีสาํ นักงานเครื อข่าย และมีการแบ่งโครงสร้างเป็ นฝ่ ายต่างๆ
- มีการประชุมประจําเดือน และติดตามผล
- จัดแบ่งประเภทกิจกรรมที่เหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน
- สร้างตัวแทนการผลิตในกลุ่มเครื อข่าย
2) ด้านการตลาด
- จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครื อข่าย (OTOP) โดยสหกรณ์การเกษตรเป็ นแกนนํา
- จัดตั้งตลาดกลางสําหรับเครื อข่าย
- จัดซื้อและจัดหาปัจจัยการผลิตร่ วมกัน
- เป็ นตัวแทนรวบรวมสิ นค้าเครื อข่าย เพือ่ นําไปจําหน่ายให้กบั สมาชิกภายนอก
- แลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างเครื อข่าย
3) แหล่งเงินทุน
- สร้างระบบสิ นเชื่อโดยการจัดหา และให้การสนับสนุนเงินทุนให้กบั สมาชิกใน
เครื อข่ายเพือ่ พัฒนาอาชีพ (การให้กยู้ มื หรื อรับฝากเงิน)
- มีการร่ วมทุนในการทําธุรกิจของสมาชิกเครื อข่าย
4) การให้ความรู ้
- จัดนิทรรศการร่ วมกันของสมาชิกเครื อข่าย
- ส่ งเสริ มอาชีพและสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ เช่น การอบรมด้าน
บัญชีการฝึ กวิชาชีพ
5) จัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิกเครื อข่าย
4.1.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยง
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ความคิดและความเข้าใจไม่ตรงกัน
ขาดการติดต่อในการแก้ไขปั ญหา
ฐานะทางการเงินของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน
ปั ญหาด้านผลประโยชน์
ปั ญหาด้านนโยบายรัฐ
การเมืองส่ วนท้องถิ่นแทรกแซง
ขาดความเชื่อมัน่
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8) ภัยธรรมชาติ
9) ขาดความรู ้และประสบการณ์ (ต้องการนักวิชาการเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา)
10) ขาดเงินทุนดําเนินงาน
11) ขาดการประชาสัมพันธ์
12) ขาดการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเชื่อมโยง
13)ขาดบุคลากรที่เสี ยสละและมีความรู ้ความสามารถ
14) สิ นค้าไม่มีคุณภาพและขาดตลาดรองรับสิ นค้า
4.1.1.4 โครงสร้ าง/ขั้นตอนการเชื่อมโยงเครือข่ าย
1) สํารวจองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น
2) มีการประชุมถามปั ญหาและความต้องการ
3) สํารวจจํานวนสิ นค้าและผลิตภัณฑ์
4) จัดประชุมและอบรมแกนนําอย่างสมํ่าเสมอ
5) ให้กลุ่มย่อยวางกฎระเบียบจัดการกันเอง ในส่ วนที่มีประเพณี ต่างกัน
6) สํารวจความต้องการของเครื อข่าย
7) เชิญประชุมร่ วมกัน สร้างความสัมพันธ์เครื อข่าย
8) แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารเครื อข่าย
9) ร่ างระเบียบ ข้อบังคับ
10)วางแผนการดําเนินงาน
11) แบ่งงานรับผิดชอบ
12) ติดตามประเมินผล
13) ตั้งศูนย์
ภายหลังจากการกําหนดรู ปแบบการเชื่อมโยง กิจกรรมที่จะทําร่ วมกัน ศึกษาปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนโครงสร้างและขั้นตอนการเชื่อมโยงเครื อข่าย ทางทีมวิจยั ได้จดั ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเรื่ องการพัฒนายุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัดพัทลุง
มีจุดมุ่งหมายสําคัญที่จะสร้างเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ ระหว่างทีมวิจยั และผูน้ าํ สหกรณ์/องค์กร
ประชาชน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการนําเสนอรู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่าย ตลอดจนร่ วมกัน
กําหนด โครงสร้างการบริ หาร บทบาทหน้าที่ และกิจกรรมของเครื อข่าย ที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม โดย
การดําเนินการประชุมจะมุ่งเน้นไปที่การบรรยาย และแบ่งกลุ่มย่อยเป็ นโซนอําเภอ อภิปรายร่ วมกัน
ในขณะเดียวกันเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและสร้างความเข้าใจแก่ทุกส่ วนฝ่ ายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะ
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เข้ามามีส่วนร่ วมในการเชื่อมโยงเครื อข่าย สามารถสรุ ปการบริ หารงานเครื อข่าย ได้เป็ น 2 ระดับ
คือ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ตามลําดับ ดังต่อไปนี้
4.1.1.5 การบริหารเครือข่ ายระดับจังหวัด
4.1.1.5.1 โครงสร้ างการบริหารเครือข่ ายระดับจังหวัด
1) มีคณะกรรมการดําเนินการ 11 คน คัดเลือกจากเครื อข่ายระดับอําเภอ อําเภอละ 1 คน
- ประธานกรรมการ 1 ท่าน
- รองประธานกรรมการ 2 ท่าน
- เลขานุการ 1 ท่าน
- ผูช้ ่วยเลขานุการ 1 ท่าน
- เหรัญญิก 1 ท่าน
- ผูช้ ่วยเหรัญญิก 1 ท่าน
- ประชาสัมพันธ์ 1 ท่าน
- ฝ่ ายทะเบียน 1 ท่าน
- คณะกรรมการ 2 ท่าน
2.1) ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับจังหวัด
- ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพัทลุง
2.2) ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับอําเภอ
- อําเภอเมือง สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จํากัด
- อําเภอศรี บรรพต สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค. พัทลุง 2
- อําเภอกงหรา ชมรมการท่องเที่ยวอําเภอกงหรา
- อําเภอควนขนุน สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จํากัด
- อําเภอตะโหมด สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จํากัด
- อําเภอป่ าบอน สหกรณ์บา้ นทุ่งคลองควาย จํากัด
- อําเภอปากพะยูน สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด
- อําเภอเขาชัยสน สหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จํากัด
3) ผูจ้ ดั การเครื อข่ายระดับจังหวัด
- มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน
4) คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
- ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด)
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4.1.1.5.2 บทบาทหน้ าทีบ่ ริหารเครือข่ ายระดับจังหวัด
1)
2)
3)
4)
5)

พัฒนาองค์ความรู ้
ร่ วมแก้ปัญหาขององค์กรเครื อข่าย
ประสานงานในเรื่ องการผลิต การตลาด เงินทุน
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการดําเนินงานขององค์กรเครื อข่าย
เจรจาต่อรองและรักษาผลประโยชน์ของเครื อข่าย

4.1.1.5.3 แนวทางในการปฏิบัติและการจัดการศูนย์ ประสานงานระดับจังหวัด
1) กําหนดระเบียบข้อบังคับ
2) ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมใหญ่ประจําปี
3) สํารวจความต้องการและปั ญหา
4) วางแผนการปฏิบตั ิงานขององค์กรเครื อข่าย
5) ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
6) ปรับปรุ ง แก้ไข การปฏิบตั ิงาน
7) คณะกรรมการจะมอบอํานาจ หน้าที่ ในการปฏิบตั ิงานให้บุคคลหรื อคณะบุคคลเป็ นผู ้
ดําเนินงานแทน/เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจแทน
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4.1.1.6 การบริหารเครือข่ ายระดับอําเภอ
4.1.1.6.1 กลุ่มอําเภอเมือง และอําเภอศรีบรรพต
กําหนดกิจกรรม
เครือข่ ายระดับอําเภอ

ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยง
เครือข่ ายระดับอําเภอ

กําหนดแผนงานดําเนินการขั้น
ต่ อไปในพืน้ ทีร่ ะดับอําเภอ

1.รวบรวมการซื้ อ การขาย
- วัตถุดิบทางการเกษตร ได้แก่
ข้าวเปลือก ปุ๋ ย นํ้ายางสด ยางแผ่น
รมควัน เคมีภณ
ั ฑ์ นํ้านมสด ฟาง
ข้าว ต้นข้าวโพด เมล็ดพันธ์พืช
- เครื่ องอุปโภค บริ โภค ได้แก่
นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาซักผ้า นํ้ายาปรับ
ผ้านุ่ม ข้าวสาร
2.ธุรกิจสิ นเชื่อ ได้แก่ การกูย้ มื เงิน
เงินฝาก
3. สวัสดิการ ได้ แก่ ค่ารักษาพยาบาล
ทุนการศึกษา ฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทุน สาธารณะประโยชน์

1. ผูร้ ับผิดชอบประสานงานกิจกรรม
ได้แก่ คณะกรรมการประสานงาน
เครื อข่าย
2.ผูร้ ับผิดชอบด้านการตลาดของ
กิจกรรม อนุกรรมการฝ่ ายการตลาด
3. ผลประโยชน์ที่เครื อข่ายจะได้ รับ
คือ ส่ วนเหลื่อมทางการตลาด (กําไร)
จากกิจกรรม
4. ผูร้ ับผิดชอบด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์
อนุกรรมการฝ่ ายการตลาด
5. ผูร้ ับผิดชอบด้านการติดต่อสั่งซื้ อ
สิ นค้า อนุกรรมการฝ่ ายการตลาด
6. ขั้นตอนในการดําเนินงาน
- จัดทําแบบสํารวจความต้องการ
ของสมาชิก เช่น ปุ๋ ยสูตรอะไร
ยีห่ อ้ อะไร ปริ มาณ เท่าไหร่
- เมื่อมีการติดต่อซื้ อขาย ต้องมี
การทําสัญญา ซึ่ งระยะเวลาการใช้
เงินคืนขึ ้นอยูก่ บั กิจกรรมการผลิต
เพราะบางกิจกรรมต้องเป็ นไปตาม
ฤดูกาล
7. การจ่ายเงิน จ่ายแบบเงินสด และ
เครดิต

1. กิจกรรม รับทราบปัญหาและ
ความต้องการของเครื อข่ายสมาชิก
ในตําบล
2. ดําเนินการในเดือน กรกฎาคม
พ.ศ.2549
3. ขั้นตอนและวิธีการ
- แจ้งองค์กรเครื อข่ายเพื่อส่ งตัวแทน
เข้าร่ วมประชุม
- มีการประชุม
- ลงมติในการดําเนินงานประจําปี
หมายเหตุ รอกําหนดแผนงานอีก
ครั้งหลังจากการประชุมใหญ่ของแต่
ละอําเภอ
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เครื อข่าย
ระดับอําเภอจะได้ทราบถึงปัญหา
ความต้องการของสมาชิกเครื อข่าย
5. ผูร้ ับผิดชอบ คณะกรรมการ
เครื อข่ายระดับอําเภอ
6. การติดตามประเมินผล
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ
- นําเสนอต่อที่ประชุมระดับอําเภอ
เพื่อที่จะนําไปแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุ ง
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4.1.1.6.2 กลุ่มอําเภอกงหรา และอําเภอควนขนุน
กําหนดกิจกรรมเครือข่ ายระดับอําเภอ
1.
2.
3.
4.

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
จัดหาแหล่งเงินทุน
ร่ วมซื้ อ ร่ วมขาย
สร้างความเชื่อมัน่ ในเครื อข่าย

ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยงเครือข่ ายระดับอําเภอ
1. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
- จัดทําข้อมูลพื้นฐานของแต่ละองค์กรส่ งให้แก่ศนู ย์
ประสานงานระดับอําเภอ
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับปฏิบตั ิการ
- ให้แต่ละองค์กรส่ งข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์
2. จัดหาแหล่งเงินทุน (องค์กรภาครัฐ องค์กรส่ วน
ท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน)
- ให้คาํ แนะนํา วิธีการขอกูเ้ งิน ความน่าเชื่อถือของผูก้ ู้
- รับแจ้งความต้องการเงินทุน
- ระดมทุน/ส่ งเสริ มให้เกิดธนาคารกลางของเครื อข่าย
ระดับจังหวัด
3 ร่ วมซื้ อ ร่ วมขาย
- สํารวจความต้องการ
- หาแหล่งสิ นค้า และตลาด ราคายุติธรรม
- กําหนดข้อตกลง MOU
4. สร้างความเชื่อมัน่ ในเครื อข่าย
- ประชุมร่ วมกันในเครื อข่าย
- สร้างกิจกรรมร่ วมกัน
- ทําสัญญา MOU

กําหนดแผนงานดําเนินการขั้นต่ อไปในพืน้ ทีร่ ะดับอําเภอ
กิจกรรม
1. แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและ
ประสบการณ์
2. จัดหาเงินทุน

วัน/เดือน/ปี
15 ก.พ. 49

ขั้นตอน/วิธีการ
- กําหนดหาหัวข้อ
- กําหนดสถานที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผูร้ ับผิดชอบ
- ได้รับข้อมูลข่าวสาร - ศูนย์เครื อข่ายระดับ
ที่เป็ นจริ ง
จังหวัด

1 มี.ค. 49

3. ร่ วมซื้ อ ร่ วมขาย

1 เม.ย. 49

- มีทุนในการ
ดําเนินงาน
- การซื้ อ/ขาย อย่าง
ยุติธรรม

- ศูนย์เครื อข่ายระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด
- ศูนย์เครื อข่ายระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด

4. สร้างความเชื่อมัน่
ในเครื อข่าย

26 ก.พ. 49

- ระดมหุน้ /เงินฝาก
- เข้าถึงแหล่งทุน
- สํารวจ
- จัดหา
- ดําเนินการซื้ อ/ขาย
- ประชุม
- ทํากิจกรรมร่ วมกัน

- มีความสามัคคี
- มีความผูกพันธ์กนั

- ศูนย์เครื อข่ายระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด
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4.1.1.6.3 กลุ่มอําเภอปากพะยูน และอําเภอเขาชัยสน
กําหนดกิจกรรมเครือข่ ายระดับอําเภอ
1. การซื้ อขายปุ๋ ย อาหารสัตว์ ข้าวสารปลอดสารพิษ
พันธุ์สัตว์
2. การทําสิ นเชื่อ
3. จัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
4. การศึกษาอบรมให้ความรู้

ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยงเครือข่ ายระดับอําเภอ
1. สํารวจ รวบรวมสิ นค้าตามความต้องการของสมาชิก
เครื อข่าย
2. การตลาด และผลประโยชน์
3. การขนส่ ง
4. การบัญชี
5. ระเบียบ และกติกา MOU
6. สรุ ป ประเมินผลการดําเนินการ 3 เดือน/ครั้ง
7. ด้านสิ นเชื่อ
8. เงินกู้
- ระดมทุนจากนอกเครื อข่าย
- หาแหล่งเงินกู้ และเงินสนับสนุน
- กําหนดกฎระเบียบ กติกา เช่น วัตถุประสงค์
ดอกเบี้ย การปั นผล
- ติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้

กําหนดแผนงานดําเนินการขั้นต่ อไปในพืน้ ทีร่ ะดับอําเภอ
กิจกรรม
1. นัดประชุมเครื อข่าย

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน/วิธีการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
23 ม.ค. 49 ส่ งหนังสื อไปยังกลุ่มต่างๆ สมาชิกเข้าร่ วมประชุมทุก
องค์กร
2. ชี้แจงรายละเอียดการ
5 ก.พ. 49 ประชุมตามวาระการ
สมาชิกเข้าใจและรับ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
ประชุมที่วางไว้
หลักการเครื อข่าย
5 พ.ค. 49 นํากิจกรรมที่กาํ หนดไว้มา ร่ วมกําหนดกิจกรรมเพื่อ
3. กําหนดกิจกรรมและ
ตกลง กําหนดรายละเอียด ดําเนินงาน
แผนงานเชื่อมโยง
ร่ วมกัน
เครื อข่าย
4. ดําเนินงานตาม
5 มิ.ย. 49 ลงมือปฏิบตั ิงานตามแผน แผนงานที่วางไว้บรรลุ
กิจกรรมที่วางไว้
ที่วางไว้ตามขั้นตอน
ตามเป้ าหมาย
5. ติดตามและประเมินผล
สอบถามข้อมูลผลงาน
ทราบว่ากิจกรรมที่วางไว้
กิจกรรม
และบัญชี
ประสบความสําเร็ จ
อย่างไร มีปัญหาหรื อไม่
6. แก้ไข/พัฒนาศักยภาพ
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สามารถแก้ไขปั ญหา ซึ่ ง
ขององค์กรเครื อข่าย
แก้ปัญหา
จะเป็ นแบบอย่างต่อไป

ผูร้ ับผิดชอบ
อ.ปากพะยูน
อ.เขาชัยสน
อ.ปากพะยูน
อ.เขาชัยสน
อ.ปากพะยูน
อ.เขาชัยสน
เครื อข่าย
ระดับอําเภอ
กรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการ
เครื อข่าย
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4.1.1.6.4 กลุ่มอําเภอตะโหมด และอําเภอป่ าบอน
กําหนดกิจกรรมการเชื่อมโยง
เครือข่ ายระดับอําเภอ
1. การรวมกันซื้ อปุ๋ ย
2. การรวมกันขายยางพารา

ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยงระดับอําเภอ
1. การรวมกันซื้ อปุ๋ ย
- ให้เครื อข่ายแต่ละกลุ่มสํารวจสมาชิกที่มีความต้องการปุ๋ ย
- นํายอดความต้องการมารวมกันที่ศนู ย์ประสานงานเครื อข่ายระดับ
อําเภอ
- ประสานงานกับศูนย์เครื อข่ายระดับจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับจํานวนยอดการซื้ อ และขาย
- ให้เครื อข่ายระดับจังหวัดเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสั่งซื้ อ
- ในกรณี ที่เครื อข่ายระดับอําเภอมีศกั ยภาพที่สามารถดําเนินการได้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้เครื อข่ายระดับอําเภอดําเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการเครื อข่าย เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนในการซื้ อ
- เครื อข่ายระดับจังหวัดต้องทําสัญญาซื้ อขาย กับเครื อข่ายระดับ
อําเภอ และเครื อข่ายระดับอําเภอต้องทําสัญญากับกลุ่มต่างๆ
- เมื่อได้สินค้ามา จะส่ งให้กบั กลุ่มต่างๆตามใบสัง่ ซื้ อ
- ให้แต่ละกลุ่มรวบรวมค่าใช้จ่าย และชําระเงินที่เครื อข่ายระดับ
อําเภอ
- เครื อข่ายระดับอําเภอประสานงานกับเครื อข่ายระดับจังหวัด
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
2. การรวมกันขายยางพารา
- ให้แต่ละกลุ่มแจ้งความประสงค์การขายยางพารามายังเครื อข่าย
ระดับอําเภอ
- เครื อข่ายระดับอําเภอประสานงานกับเครื อข่ายระดับจังหวัด
- เครื อข่ายระดับจังหวัดและระดับอําเภอพิจารณาศักยภาพของ
ตนเอง ถ้าเครื อข่ายระดับอําเภอใดมีศกั ยภาพ สามารถดําเนินการได้
ก็จะเป็ นศูนย์กลางรับซื้ อยางพารา เช่น สหกรณ์การเกษตรตะโหมด
จํากัด
- ให้แต่ละกลุ่มนํายางพารามารวมกันที่เครื อข่ายระดับอําเภอ
- เครื อข่ายระดับอําเภอต้องประสานงานกับตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่ เพื่อรับซื้ อยางของกลุ่ม
- เครื อข่ายระดับอําเภอเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละกลุ่ม
- กรณี ที่มีผลกําไรจากการดําเนินการแล้ว เครื อข่ายระดับอําเภอจะ
เฉลี่ยผลกําไรคืนให้กลุ่มต่างๆ ตามสัดส่ วนการทําธุรกิจร่ วมกัน
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กําหนดแผนงานดําเนินการขั้นต่ อไปในพืน้ ทีร่ ะดับอําเภอ
กิจกรรม
1. สกก.ตะโหมด
จํากัด ประชุมหารื อ
คณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการ เรื่ อง
ศูนย์กลางเครื อข่าย
2. ประชุมตัวแทน
เครื อข่ายกลุ่ม ทั้ง 13
กลุ่ม

วัน/เดือน/ปี
30 ม.ค. 49

ขั้นตอน/วิธีการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ชี้แจงให้ทราบและขอมติ - รับเป็ นศูนย์กลาง
เพื่อเป็ นศูนย์กลางเครื อข่าย
ระดับอําเภอ

2 ก.พง 49

- ออกหนังสื อเชิญและ
ชี้แจงให้ตวั แทนกลุ่มรับ
ทราบ

3. ประชุม
คณะกรรมการศูนย์
ประสานงาน
เครื อข่ายและผูแ้ ทน
เทศบาล ต.แม่ขรี
4. ประธานเครื อข่าย
ประชุมร่ วมกับ
เครื อข่ายระดับ
จังหวัด

6 ก.พ. 49

5. รวบรวมผลผลิต
ยางพารา ปุ๋ ย

6. ประชุมสรุ ปผล
การดําเนินงาน

- ร่ างระเบียบข้อบังคับ
- กําหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
- วางแผนการดําเนินงาน
การทํากิจกรรมเครื อข่าย
ก.พ. 49
- เลือกคณะกรรม การ
ระดับจังหวัด ตําแหน่ง
ต่างๆ
- หารื อเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของเครื อข่าย
(เป็ นศูนย์กลางรับซื้ อ
ยางพาราของจังหวัดพัทลุง)
ก.พ. 49
- กลุ่มเครื อข่ายนําผลผลิต
มารวบรวมเพื่อจําหน่าย
- จัดทําฐานข้อมูลกลุ่ม
เครื อข่ายแต่ละกลุ่ม
ทุกสิ้ นเดือน - แจ้งผลการดําเนินงานให้
ทุกเครื อข่ายรับทราบ

ผูร้ ับผิดชอบ
- สกก.ตะโหมด
จํากัด

- ตัวแทนกลุ่มมาประชุม
ร่ วมกันและรับทราบมติ
ของที่ประชุม พร้อมชี้แจง
ให้สมาชิกกลุ่มของตนเอง
ทราบ
- เลือกคณะกรรมการ 13
คน
- ได้รับความร่ วมมือ จาก
กลุ่มเครื อข่าย ในการทํา
กิจกรรมร่ วมกัน

- สกก.ตะโหมด
จํากัด
- ตัวแทนกลุ่ม
ทั้ง 13 กลุ่ม

- คณะกรรมการระดับ
อําเภอให้ความร่ วมมือ

- ประธาน
เครื อข่าย

- แต่ละกลุ่มเครื อข่ายให้
ความร่ วมมือ

- สกก.ตะโหมด
จํากัด

- ได้รับความร่ วมมือ
จากทุกเครื อข่าย

- คณะกรรมการ
เครื อข่าย

- คณะกรรมการ
เครื อข่าย
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ภายหลังจากได้โครงสร้างการบริ หารงานเครื อข่าย และขั้นตอนการบริ หารงานแล้ว ได้มี
การจัดประชุมประจําเดือนของเครื อข่ายขึ้น โดยเริ่ มครั้งแรกในเดือน กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้อง
ประชุม ชุ มนุ มสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด มีเนื้ อหาในการประชุ ม คือ กิจกรรมที่จะ
เริ่ มทําร่ วมกันเป็ นอันดับแรก ในที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าจะเริ่ มซื้ อปุ๋ ยร่ วมกัน จึงดําเนิ นการ
โดยให้ ผูน้ าํ องค์กรฯ ต่างๆ ที่มาเข้าร่ วมประชุม ไปสํารวจข้อมูลปริ มาณการใช้ สู ตร และยีห่ อ้ ปุ๋ ย ที่
มีการใช้กนั มากของในแต่ละองค์กร แล้วนัดประชุมครั้งต่อไปในเดือน มีนาคม 2549 ปรากฏว่า
กิจกรรมเรื่ องปุ๋ ยที่ได้กาํ หนดไว้ในการประชุมครั้งแรก ไม่เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ ที่เป็ นเช่นนี้
อาจเป็ นเพราะว่า การรับรู ้ข่าวสารเรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่าย ยังไม่ครอบคลุมทัว่ ทุกพื้นที่ จึงทําให้
การเคลื่อนตัวไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน ในที่ประชุมจึงพิจารณาเห็นว่า ควรมีการจัดประชุม
เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารในระดับ จัง หวัด อี ก ครั้ ง เพื่ อ เป็ นการเสริ ม สร้ า งความเข้า ใจ ให้ แ ก่ ผูน้ ํา องค์ก ร
ประชาชนให้ครอบคลุมและทัว่ ถึงทัว่ ทั้งจังหวัด
ถึงแม้ว่ารู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ จะมีโครงสร้างที่ชดั เจน มีกิจกรรมที่
สามารถทําร่ วมกันได้ ตลอดจนวิธีการ และขั้นตอนในการสร้างเครื อข่ายที่เป็ นรู ปธรรม แต่ปรากฏ
ว่า การเคลื่อนตัวของ ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายทั้งในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ไม่เป็ นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่ งอาจเกิ ดจากสาเหตุหลายประการที่เกิ ดจากปั จจัยภายใน และภายนอก
องค์กร ประการแรก ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับจังหวัดขาดศักยภาพที่จะทําหน้าที่เป็ นศูนย์
ประสานงาน ประการที่สอง ผูน้ าํ ขาดทักษะนําความคิดสู่ ภาคปฏิบตั ิ ซึ่ งต้องใช้ท้ งั กระบวนการ
วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน และติดตามแผน
ทีมวิจยั มีแนวคิดที่จะปรับปรุ งรู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิม ให้มีความเข้าใจง่าย
และสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ โดยวิธีการสร้างเครื อข่ายตามกิจกรรมที่องค์กร
ต่ า งๆ มี ต ้น ทุ น อยู่แ ล้ว ยกตัว อย่า งเช่ น เครื อ ข่ า ยยางพารา จะดํา เนิ น การเฉพาะเรื่ อ งเกี่ ย วกับ
ยางพารา ทั้งจังหวัด ไม่ว่าจะเป็ น การซื้ อ ขาย ยางแผ่นรมควัน นํ้ายางสด และยางแผ่นดิบ หรื อ การ
ซื้ อ ปั จ จัย การผลิ ตร่ ว มกัน เช่ น นํ้า กรด เป็ นต้น จึ งนํา ไปสู่ ก ารประชุ มเชิ ง ปฏิ บตั ิ ก าร เรื่ อ งการ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุง เพื่อสร้ างเครื อข่ายตามกิ จกรรม โดยการ
ประชุ มครั้งนี้ ได้เชิ ญเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ ที่สังกัดสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง เข้าร่ วม
สังเกตการณ์ และร่ วมกันศึ กษาแนวทางร่ วมกับผูน้ ําองค์กรฯต่างๆ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ และ
มองเห็นถึงรู ปแบบของเครื อข่ายเป็ นแนวทางเดียวกัน ซึ่งนับเป็ นนิมิตหมายอันดีที่หน่วยงานภาครัฐ
มองเห็นถึงความสําคัญและ ให้การสนับสนุนการทํากิจกรรมของเครื อข่ายเป็ นอย่างดียงิ่ และผลที่
ได้จากการประชุ มครั้ งนี้ ก่อให้เกิ ดรู ปแบบการเชื่ อมโยงขึ้นใหม่ คือ การเชื่ อมโยงเครื อข่ายตาม
กิจกรรม
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4.1.2 การเชื่อมโยงเครือข่ ายตามกิจกรรม
การเชื่ อมโยงเครื อข่ายตามกิ จกรรม แบ่งเป็ น 6 กิ จกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าวสาร
อาหารสัตว์ ปุ๋ ย สวัสดิการ และวิสาหกิจชุมชน มีลกั ษณะการเชื่อมโยงโดยกําหนดให้มีองค์กร
รั บผิดชอบเป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายในแต่ละกิ จกรรม และมีรายละเอี ยดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
4.1.2.1 เครือข่ ายปุ๋ ย
แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ ปุ๋ ยเคมี และปุ๋ ยอินทรี ย ์

1)
2)
3)
4)
5)

ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยงเครือข่ ายปุ๋ ยเคมี
สํารวจความต้องการของสมาชิกแต่ละองค์กร เช่น ยีห่ อ้ สูตร จํานวน ระยะเวลาใน
การใช้
จัดเก็บข้อมูลความต้องการ
เลือกคณะอนุกรรมการรับผิดชอบโครงการฯ
จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด/อําเภอ
ร่ างกฎระเบียบข้อบังคับของเครื อข่าย

วิธีการดําเนินงานการเชื่อมโยงเครือข่ ายปุ๋ ยเคมี
1) การสํารวจข้อมูล
- ออกแบบสํารวจความต้องการของสมาชิกแต่ละกลุ่ม/องค์กร
- รวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอคณะกรรมการระดับอําเภอและจังหวัด
- คณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบราคาในการจัดซื้อ
- ประชุมคณะกรรมการระดับอําเภอ/จังหวัด เพื่อแจ้งผลการสอบราคา พร้อมยืนยันความต้องการ
ของสมาชิก/องค์กร
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
2) การคัดเลือกคณะกรรมการระดับอําเภอ
- จากตัวแทนขององค์กรระดับอําเภอ องค์กรละ 1 คน
3) การคัดเลือกคณะกรรมการระดับจังหวัด
- คัดเลือกคณะกรรมการระดับอําเภอ อําเภอละ 1 คน เป็ นกรรมการระดับจังหวัด
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4) ประชุมคณะกรรมการเพื่อยกร่ างระเบียบ ข้อบังคับ
- ในส่ วนของงบประมาณในการจัดซื้อ ให้ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดเป็ นผูร้ ับผิดชอบ

1)
2)
3)
4)
5)

ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยงเครือข่ ายการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
สํารวจข้อมูลผูผ้ ลิตในจังหวัด
เชื่อมโยงเครื อข่ายผูผ้ ลิต โดยการประชุมหารื อผูผ้ ลิตเกี่ยวกับสูตรในการผลิต คุณภาพ
วัตถุดิบ การตลาด เพื่อให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
อบรมผูผ้ ลิตเกี่ยวกับมาตรฐาน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามกระทรวงเกษตร โดยให้
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ศูนย์วจิ ยั การยาง เป็ นวิทยากรในการอบรมให้ความรู ้
องค์กรผูผ้ ลิตแต่ละองค์กรเป็ นผูร้ ับผิดชอบงบประมาณในการผลิต
ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดเป็ นผูจ้ ดั จําหน่าย

4.1.2.2 เครือข่ ายยางพารา และนํา้ กรด
ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยงเครือข่ ายนํา้ กรด
1) สํารวจความต้องการใช้น้ าํ กรดของแต่ละกลุ่มสหกรณ์
- ปริ มาณ
- ชนิดของนํ้ากรด กรดซัลฟิ วริ ก ใช้สาํ หรับยาง ADS
กรดฟรอมิก ใช้สาํ หรับยางแผ่นรมควัน
แต่ละอําเภอสํารวจปริ มาณการใช้น้ าํ กรด โดยชุมนุ มสหกรณ์จงั หวัดเป็ นแม่ข่ายผ่าน
ไปยัง ชมรมสหกรณ์ ก องทุ น สวนยางช่ ว ยสํา รวจประมาณการใช้น้ ํา กรดและปริ ม าณความ
ต้องการใช้ โดยสั่งซื้อจากเครื อข่ายจังหวัด เริ่ มสํารวจ 1 เมษายน 2549 ถึง 30 เมษายน 2549
โดยใช้ แ บบสอบถาม รวบรวมข้อ มู ล ให้ เ ครื อข่ า ยระดั บ จัง หวัด และมอบหมายให้
คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาจัดซื้ อ โดยการเปิ ดประมูล ซึ่ งราคาที่ เครื อข่ายระดับ
จังหวัดสั่งซื้ อต้องมีราคาตํ่ากว่าที่ชมรมฯเคยซื้ อ วิธีการชําระเงิน ซื้ อสิ นค้าด้วยเงินสด โดย
เครื อข่ายระดับจังหวัดติ ดต่อซื้ อกับบริ ษทั ตามจํานวนที่สั่งซื้ อ เมื่อสิ นค้าจากบริ ษทั มาถึง
เครื อข่ายระดับจังหวัด ให้เครื อข่ายระดับอําเภอมารับสิ นค้าพร้อมชําระเงินภายใน 10 วัน
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ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยงเครือข่ ายยางพารา
1) สํารวจปริ มาณนํ้ายางสด ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน จากกลุ่มสหกรณ์ ปริ มาณที่
ต้องการผ่านเครื อข่าย โดยคณะกรรมการเครื อข่ายเป็ นผูด้ าํ เนินการขาย
2) นํ้ายางสด เครื อข่ายจัดสร้างบ่อเก็บนํ้ายาง พื้นที่ 2-3 ไร่ ซื้อหัวปั่น 8 หัว จะปั่นนํ้ายาง
ได้ 30,000 กิโลกรัม/วัน ทําเป็ นรู ปนํ้ายางข้นบรรจุถงั 200 ลิตร เพื่อส่ งออกยัง
ต่างประเทศ
3) ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน เครื อข่ายส่ งข้อมูลปริ มาณยางไปยังบริ ษทั หรื อตลาด
กลาง เพื่อให้มาตรวจสอบคุณภาพ และจัดเกรดยาง และเครื อข่ายจําหน่ายยางโดยการ
เปิ ดประมูล
4.1.2.3 เครือข่ ายสวัสดิการ (เรื่ องเงินช่วยเหลือในการจัดสวัสดิการฌาปนกิจ)

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยงเครือข่ ายสวัสดิการ
สมาชิก หมายถึง องค์กรที่สมัครใจเข้าร่ วมเครื อข่าย
เงินช่วยเหลือ หมายถึง เงินช่วยเหลือในการจัดการศพในกรณี สมาชิกขององค์กร
เครื อข่ายเสี ยชีวิต
อนุกรรมการ หมายถึง อนุกรรมการ เงินช่วยเหลือในการจัดการศพ
ที่มาของเงินช่วยเหลือ
4.1) องค์กรเครื อข่ายบริ จาค 20 สตางค์/คน/ศพ โดยครั้งแรกให้บริ จาค 10 บาท/คน
4.2) เงินบริ จาค
4.3) ดอกผลซึ่งเกิดจากเงินช่วยเหลือ
เงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือ แต่ละองค์กรจะจ่ายเงินช่วยเหลือ ศพละ 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือในการจัดการศพ จะต้องเปิ ดบัญชีแยกไว้ต่างหาก
วิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือในการจัดการศพ
7.1) สมาชิกต้องแจ้งอนุกรรมการเงินช่วยเหลือในการจัดการศพ
7.2) ยืน่ เอกสาร หลักฐานการเสี ยชีวิต
- ใบมรณะบัตร
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนสมาชิก
ให้อนุกรรมการจํานวน 2-5 คน มีอาํ นาจในการเบิกจ่ายเงิน
เครื อข่ายจ่ายเงินช่วยเหลือในการจัดการศพ ณ ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับจังหวัด
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4.1.2.4 เครือข่ ายข้ าวสาร
กิจกรรมเครือข่ ายข้ าวสาร
1) ผูผ้ ลิต คือ การร่ วมขาย
2) ผูบ้ ริ โภค คือ การร่ วมซื้อ
ขั้นตอนของกิจกรรมร่ วมขายเครือข่ ายข้ าวสาร
1) ชนิดของข้าวสารที่ผลิตได้
- ข้าวหอมปทุม
- ข้าวเล็บนก
(ข้าวสารทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง)
- ข้าวสังหยด
(ข้าวสารทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง)
- ข้าวเฉี้ยง
(ข้าวสารประเภท 25%)
- ข้าว กข.33
(ข้าวสารประเภท 25%)
- ข้าวชัยนาท
(ข้าวสารประเภท 25%)
ขั้นตอนการจัดการเครือข่ ายข้ าวสาร
1) ข้าวเปลือก
- ส่ งเสริ มให้สมาชิกปลูกข้าว โดยได้พนั ธุ์ขา้ วจากศูนย์ขยายพันธุพ์ ืช
- รับซื้อจากสมาชิกและจากสหกรณ์อื่นๆ ที่รวบรวมพันธุ์ขา้ ว
2) การแปรรู ป
- แปรรู ปในระบบขบวนการโรงสี ของสหกรณ์
3) การจัดจําหน่าย
- จําหน่ายให้กบั สมาชิกเครื อข่ายในจังหวัดและต่างจังหวัด
4) กําลังการผลิต
- สหกรณ์สามารถผลิตได้ 30-40 ตัน/วัน/12 ชัว่ โมง
- รับซื้อจากสหกรณ์อื่นๆ
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1)

2)

3)

4)

การเชื่อมโยงเครือข่ ายข้ าวสาร
สํารวจตลาด
- สํารวจตลาดในจังหวัด จากสหกรณ์ต่างๆ และประชาชนทัว่ ไป(ข้าวสารทุกชนิด)
- สํารวจตลาดต่างจังหวัด เช่น ตรัง สงขลา สตูล (เน้นข้าวตามยุทธศาสตร์จงั หวัด)
ข้อตกลงทางด้านการค้า
- ด้านการเงิน กําหนดเป็ นเงินสด เงินเชื่อ
- ด้านการขนส่ ง กําหนดระยะทางและค่าใช้จ่าย
- ปริ มาณการสัง่ ซื้อในแต่ละรอบ
การรับประกันสิ นค้า
- มีสิ่งเจือปน สหกรณ์จะต้องรับคืน
- ความเสี ยหายระหว่างขนส่ ง ผูบ้ ริ โภคที่ขนส่ งสิ นค้าเอง รับผิดชอบค่าเสี ยหายเอง
หากสหกรณ์เป็ นผูข้ นส่ ง จะรับผิดชอบความเสี ยหายทั้งหมด
บริ การรับอบข้าวเปลือก
- ตูอ้ บ 1 ตูต้ ่อข้าวเปลือก 6 ตัน ราคาตันละ 300-350 บาท
- อบอยูท่ ี่ความชื้นระหว่าง 14-15 %

4.1.2.5 เครือข่ ายอาหารสั ตว์
ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยงเครือข่ ายอาหารสั ตว์
1) การบริ หารจัดการ
- ความจริ งใจในการสร้างเครื อข่าย
- กําหนดโครงสร้างเครื อข่าย ประกอบด้วย ประธาน รองประทาน เลขาธิการ ฯลฯ
- กําหนดจุดประสานงานและจัดระบบด้านการเงิน การบัญชี
2) การตลาด
- สํารวจความต้องการของสมาชิกเครื อข่าย และรวบรวมข้อมูล
- จัดหาแหล่งสิ นค้า คุณภาพสิ นค้า
- การจัดการขนส่ งสิ นค้าสู่เครื อข่าย
- การบริ การหลังการขาย
- การประกันสิ นค้า สิ นค้าเสื่ อม สูญหาย อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
- กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
- การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสารแก่สมาชิกเครื อข่าย
- แหล่งเงินทุน ระดมจากเครื อข่าย ถือหุ น้ เงินฝาก บริ จาค
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3) การให้ความรู ้
- จัดหาวิทยากรมาให้การศึกษาอบรมสมาชิกเครื อข่ายในเรื่ อง
สหกรณ์ (หลักการ วิธีการ อุดมการณ์) , การบริ หารการจัดการธุรกิจ , การตลาด,
วิชาการเรื่ องอาหารสัตว์
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่
- ประเมินผล
4) การจัดสรรผลประโยชน์
- จัดสรรให้เป็ นไปตามหลักวิธีการสหกรณ์
4.1.2.6 เครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
จุดอ่ อนขององค์ กรวิสาหกิจชุ มชน
1) ขาดผูน้ าํ ที่มีเวลาทุ่มเท (เพราะสวมหมวกหลายใบ)
2) ขาดทักษะการบริ หารจัดการกลุ่ม (เทคนิคการประชุม)
3) ขาดงบประมาณสนับสนุน
4) ขาดแคลนข้อมูล ทั้งภายในและภายนอก
5) ขาดความรู ้ในการผลิต แปรรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์
จุดแข็งขององค์ กรวิสาหกิจชุ มชน
1) คุณภาพของสิ นค้ามีความมัน่ คง สมํ่าเสมอ
2) มีเงินออมเข้าองค์กรทุกเดือน
3) ใช้วตั ถุดิบในพื้นที่
4) ใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
5) มีการปันผลคืนกลับให้กบั สมาชิกและหมู่บา้ น
ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยงเครือข่ าย
1) ผูน้ าํ ในพื้นที่ไม่ให้การสนับสนุน
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความจริ งใจ
3) ขาดตัวกลางในการประสานงาน
4) ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
5) ขาดความเชื่อมัน่ ระหว่างกลุ่มของเครื อข่าย (พ่อค้า, คนขาย)
6) ภัยคุกคามจากคู่แข่ง (พ่อค้า)
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. มีลูกค้าที่มาใช้บริ การมัน่ คง สมํ่าเสมอ
2. หน่วยงานรัฐมีนโยบายช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน
3. เกิดการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างองค์กร
4. แลกเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนรู ้
5. ทําให้องค์กรมีความเข้มแข็ง และมัน่ คงยิง่ ขึ้น
6. โอกาสจะได้รับงบประมาณสนับสนุนง่ายขึ้น
7. มีศูนย์ประสานงานเครื อข่าย
วิธี/ขั้นตอนการเชื่อมโยงเครือข่ าย
1) คัดเลือกคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดตั้งเครื อข่าย
- มีตวั แทนจากทุกอําเภอ (ไม่เกิน 15 คน)
- มีวาระ 1 ปี
2) ยกร่ างระเบียบข้อบังคับของเครื อข่ายระดับจังหวัด และระดับอําเภอ
3) จัดประชุมใหญ่เพื่อรับรองข้อบังคับ
4) คัดเลือกคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายตามระเบียบข้อบังคับของเครื อข่าย
5) กําหนดสถานที่เพื่อเป็ นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล
6) ตั้งชื่อเครื อข่าย
7) จดทะเบียน
ภายหลังจากการวางแผน และกําหนดขั้นตอนการเชื่อมโยงเครื อข่ายของแต่ละกิจกรรมแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือ การกําหนดองค์กรรับผิดชอบในการประสานงานเครื อข่ายตามกิจกรรมในระดับ
จังหวัด ดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายตามกิจกรรมทีเ่ กิดจากการประชุ มปฏิบัตกิ าร
เครือข่ ายยางพารา
สกก.
ตะโหมด
เครือข่ ายข้ าวสาร

เครือข่ ายอาหารสั ตว์

สกก. เมือง
,ควนขนุน

สกก.
ปากพะยูน

ชุมนุม
สกก. พัทลุง
เครือข่ ายปุ๋ ย และสวัสดิการ

เพื่อให้เครื อข่ายแต่ละกิจกรรมมีการเคลื่อนตัว ทางทีมวิจยั ได้ดาํ เนิ นการจัดประชุมย่อยแต่
ละเครื อข่ายกิจกรรม โดยให้องค์กรที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ ทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน และ
เป็ นเจ้าภาพในการประชุมแต่ละครั้ง โดยเริ่ มจาก เครื อข่ ายปุ๋ ย และสวัสดิการ มี ชุมนนุ มสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด ทําหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงาน และในที่ประชุมตกลงกันว่าเลือก
ดําเนิ นการเรื่ องปุ๋ ยก่อนในเบื้องต้น ในส่ วนของสวัสดิการต้องทําการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้กาํ หนดให้ ทางชุมนุมฯ ดําเนินการออกแบบสํารวจ ความต้องการ ปริ มาณ สู ตร
และยี่ห้อของปุ๋ ยที่องค์กรต่างๆ ต้องการใช้ และให้นาํ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ส่งกลับมายังชุมนุมฯ
ภายใน ระยะเวลา หนึ่ งเดือน เพื่อจัดทําเป็ นฐานข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามเนื่ องจากการประสานงาน
ยังขาดความต่อเนื่ อง บุคลากรในสังกัดของชุ มนุ มฯไม่เพียงพอ และขาดประสบการณ์ ขาดความ
มุ่งมัน่ ที่จะดําเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ ที่การทํางานล่าช้า มีสภาพชะงักงัน แสดงถึงศักยภาพ
ของฝ่ ายจัดการค่อนข้างตํ่า ปั จจุบนั ทางชุมนุมฯจึงไม่สามารถรวบรวมความต้องการปุ๋ ยให้แล้วเสร็ จ
ทําให้ไม่สามารถดําเนิ นการขั้นตอนต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน ทางทีมวิจยั ได้จดั ประชุมเครื อข่าย
กิจกรรมอื่นๆไปด้วย ได้แก่ เครือข่ ายข้ าวสาร ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จํากัด และสหกรณ์
การเกษตรควนขนุน จํากัด รับหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงานในเรื่ องนี้ เนื่ องจากทั้งสองสหกรณ์มี
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ประสบการณ์ และประกอบธุรกิจข้าวสารอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั จึงไม่ใช่เรื่ องยากที่จะขยายธุ รกิจสู่ การ
เป็ นเครื อข่ายระดับจังหวัด โดยเริ่ มจากการสํารวจความต้องการ ซึ่ งในที่น้ ี เน้นข้าวสารที่ผลิตได้ใน
จังหวัดพัทลุง
เครื อข่ายอันดับต่อไปที่ทางทีมวิจยั เข้าไปจัดประชุ มสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทาํ ความ
เข้าใจและ หาแนวทางในการเชื่อมโยง คือ เครื อข่ ายอาหารสั ตว์ จากผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครั้ งที่ สาม ในที่ ประชุ มกําหนดให้ สหกรณ์ การเกษตรปากพะยูน จํากัด ทําหน้าที่ ประสานงาน
กิจกรรมเรื่ องอาหารสัตว์ ซึ่ งการเชื่ อมโยงเครื อข่ายอาหารสัตว์ มีแนวทางที่ต่างจากกิจกรรมที่ได้
กล่าวไปแล้วข้างต้น ในที่น้ ี หมายถึง ในที่ประชุมเครื อข่ายอาหารสัตว์ ได้สาํ รวจยี่ห้อที่มีการใช้กนั
มากในจังหวัดพัทลุง พบว่า มีสามยีห่ อ้ หลัก ที่มีการใช้กนั มากในจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ซีพี เบทาโกร
และแหลมทอง ตามลําดับ ในที่ประชุมพิจารณา กําหนดให้ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด
เป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ นค้ายีห่ อ้ ซีพี สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค.พัทลุง จํากัด เป็ นตัวแทน
จําหน่ ายสิ คา้ ยี่ห้อ เบทาโกร และ สหกรณ์ การเกษตรพนมวังก์จาํ กัด เป็ นตัวแทนจําหน่ าย ยี่ห้อ
แหลมทอง การกําหนดให้มีตวั แทนจําหน่ ายหลายยี่ห้อนั้น จะทําให้องค์กรที่เข้าร่ วมเครื อข่ายมี
ทางเลือกในการใช้บริ การได้มากขึ้น ไม่ถูกจํากัดเพียงยีห่ ้อใดยี่หอ้ หนึ่ง ดังรู ปแบบการเชื่อมโยงใน
ภาพที่4.3
ภาพที่ 4.3 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายอาหารสั ตว์ ในภาคปฏิบตั ิ
กลุ่ม/องค์กรต่ างๆ
สหกรณ์ อนื่ ๆ

สมาชิกสหกรณ์ ฯ

สหกรณ์ การเกษตรปากพะยูน

CP

เครือข่ าย
อาหารสั ตว์
เบทาโกร
สหกรณ์ การเกษตร กรป. กลาง นพค.พัทลุง จํากัด

แหลมทอง
สหกรณ์ การเกษตรพนมวังก์ จํากัด
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ภายหลังจากได้เชื่อมโยงเครื อข่ายกิจกรรมเกี่ยวกับปั จจัยการผลิต ตลอดจนสิ นค้าบริ โภค
ดังที่ กล่าวมาแล้ว ข้างต้น ทางที มวิจ ัยได้ร่วมกับสหกรณ์ ก ารเกษตรตะโหมด จํากัด จัดประชุ ม
เครื อข่ายยางพาราจังหวัดพัทลุงขึ้น การประชุมในครั้งแรกได้เชิญตัวแทนจากชมรมสหกรณ์กองทุน
สวนยาง และกลุ่มองค์กรที่สนใจเข้าร่ วมเครื อข่าย โดยในที่ประชุ มเสนอให้ เครื อข่ายยางพารา
แบ่งเป็ นเครื อข่ายย่อย สามเครือข่ าย คือ 1) เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน 2) เครื อข่ายนํ้ายางสด และ
3) เครื อข่ายยางแผ่นดิบ จากนั้นทําการคัดเลือกองค์กรรับผิดชอบเป็ นศูนย์เครื อข่ายย่อย ทั้ง สาม
เครื อข่าย ดังต่อไปนี้
1) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน คือ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอําเภอป่ าบอน
2) ศูนย์เครื อข่ายนํ้ายางสด คือ สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด
3) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นดิบ คือ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์จาํ กัด
ภาพที่ 4.4 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายยางพาราในภาคปฏิบตั ิ

กลุ่มรวบรวมนํา้ ยางสดอืน่ ๆ

สหกรณ์ รวบรวมนํา้ ยางสดบ้ านหนองคล้ า จํากัด

สมาชิกสหกรณ์ ฯ

เครือข่ าย
นํา้ ยางสด

สหกรณ์ การเกษตรพนมวังก์ จํากัด

เครือข่ าย
ยางแผ่นดิบ

เครือข่ าย
ยางแผ่น
รมควัน

สมาชิกสหกรณ์ ฯ

สํ านักงาน ตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่ จ.สงขลา

ชมรมสหกรณ์ กองทุนสวนยางอําเภอป่ าบอน
ชมรมสหกรณ์ กองทุนสวนยางอําเภอบางแก้ ว

ชมรมสหกรณ์ กองทุนสวนยางอําเภอควนขนุน

ชมรมสหกรณ์ กองทุนสวนยางอําเภอเมือง

สหกรณ์ กองทุนสวนยาง

สหกรณ์ กองทุนสวนยาง
สหกรณ์ กองทุนสวนยาง
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จากการกําหนดเครื อข่ายออกเป็ น สามกลุ่มข้างต้น ทีมวิจยั ได้ดาํ เนิ นการประชุ มย่อยเพื่อ
กําหนดโครงสร้าง และรู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่าย โดยได้รับความร่ วมมือจากสํานักงานกองทุน
สงเคราะห์สวนยางจังหวัด พัทุลง และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยง
เครื อ ข่ า ย ผลปรากฏว่ า ในส่ ว นของเครื อ ข่ า ยนํ้า ยางสด ซึ่ งองค์ก รที่ รั บ หน้า ที่ เ ป็ นศู น ย์ก ลาง
ประสานงาน คือ ตลาดรวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า ปั จจุบนั (มิถุนายน 2549) ได้ดาํ เนิ นการ
จดทะเบียนเป็ น สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด เพื่อที่จะสามารถบริ หารจัดการ
เครื อข่ายได้คล่องตัว มีประสิ ทธิ ภาพ และโปร่ งใส ในส่ วนของเครื อข่ายยางแผ่นรมควัน นั้นชมรม
สหกรณ์กองทุนสวนยางอําเภอป่ าบอน ได้ดาํ เนิ นการรวบรวมยางแผ่นรวมควันจาก 43 สหกรณ์
ในนามตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ สาขา จัง หวัด พัทลุ ง และเครื อ ข่ า ยยางแผ่น ดิ บ ได้มีก าร
ดํา เนิ น การอย่างต่ อเนื่ อ งอยู่แ ล้ว ภายใต้ก ารบริ ห ารงานของ สหกรณ์ ก ารเกษตรพนมวัง ก์จ าํ กัด
เพียงแต่วา่ จะต้องดําเนินการขยายเครื อข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นต่อไปในอนาคต
รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
มี ล ัก ษณะคล้า ยกับ รู ป แบบการเชื่ อ มโยงตามโซนพื้ น ที่ โดยทํา การรวมกลุ่ ม
เครื อข่ายวิสาหกิ จชุ มชนในระดับตําบล แล้วคัดเลื อกตัวแทนคณะกรรมแต่ ละตําบลขึ้ นไปเป็ น
คณะกรรมการระดับอําเภอ และคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการระดับอําเภอแต่ละอําเภอ ขึ้นไปเป็ น
คณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีเงื่อนไขว่าคณะกรรมการระดับจังหวัดต้องมีตวั แทนมาจากทุก
อําเภอ และไม่เกิน 15 คน มีวาระ 1 ปี
ภาพที่ 4.5 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
ระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ
ระดับตําบล
สิ่ งทีต่ ้ องการได้ รับการสนับสนุนจากเครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
1) ความรู ้
- การบริ หารองค์กร/เครื อข่าย
- การผลิต การแปรรู ป
- บรรจุภณ
ั ฑ์
2) เงินทุน
3) การตลาด
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4.2 ประเด็นสํ าคัญของแต่ ละเครือข่ าย
4.2.1 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
ความเป็ นมาของเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่ ในอดีตองค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุงทั้ง
ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบี ยน มี การเชื่ อมโยงเครื อข่ายกันแบบหลวมๆ ไม่ได้มีธุรกรรมอย่าง
ต่อเนื่ อง ทีมวิจยั ได้จดั เวทีสร้างความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่ายให้แก่ผนู ้ าํ ทําให้
ผูน้ าํ ที่ได้เข้าร่ วมประชุมเครื อข่ายเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงเครื อข่าย และได้พิจารณาร่ วมกัน
ว่าการเชื่ อมโยงเครื อข่ายที่เข้มแข็งและยัง่ ยืน ควรทําการสร้างเครื อข่ายตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปสู่
ระดับจังหวัด จึงได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ นั่นคือ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ 1)
ระดับตําบล 2) ระดับอําเภอ 3)ระดับจังหวัด แต่ดว้ ยระยะเวลาโครงการวิจยั เพียงหนึ่งปี จึงมิอาจ
สร้างเครื อข่ายให้ได้ครบทุกระดับ ได้เพียงแค่โครงสร้างบริ หารในระดับจังหวัด แต่การพัฒนาสู่ การ
ปฏิบตั ิในระดับอําเภอ และระดับตําบลยังอยู่ในขั้นตอนการเตรี ยมงาน ซึ่ งอุปสรรคในการสร้าง
เครื อข่ายตามโซนพื้นที่มีอยูส่ ามประการหลัก คือ ประการแรก ศูนย์ประสานเครื อข่ายระดับจังหวัด
ในที่น้ ี คือ ชุ มนุ มสหกรณ์ การเกษตรจังหวัดสตูล จํากัด ขาดความพร้ อมในการบริ หารเครื อข่าย
ไม่ได้รับความเชื่อมัน่ จากสหกรณ์สมาชิกเท่าที่ควร ประการที่สอง ศูนย์ประสานงานระดับอําเภอ
ในที่น้ ีคือสหกรณ์การเกษตรประจําอําเภอ จะติดภารกิจในการปิ ดบัญชีประจําปี ตลอดจนเตรี ยมงาน
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ในช่วงเวลาเดียวกับแผนงานการสร้างเครื อข่ายระดับอําเภอ และตําบล
ประกอบกับสาเหตุ ประการที่สาม คือ ระยะเวลาของโครงการวิจยั มีเพียงหนึ่ งปี ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้
เครื อข่ายในระดับอําเภอและตําบลยังไม่เกิดขึ้น นัน่ คือโครงสร้างรู ปแบบเครื อข่ายตามโซนพื้นที่
มิอาจสําเร็ จได้ภายในระยะเวลาจํากัด ทีมวิจยั จึงพิจารณาเห็นว่าหากเน้นไปที่กิจกรรมเป็ นหลัก อาจ
เป็ นไปได้ที่จะสร้างเครื อข่ายในช่วงเวลาที่กาํ หนด จึงเกิดรู ปแบบโครงสร้างการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ตามกิจกรรมขึ้นมาอีกหนึ่งเครื อข่าย
ความเป็ นมาของเครื อข่ ายตามกิจกรรม เนื่องจากการเชื่อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่
จําเป็ นต้องใช้เวลาและครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ทั้งจังหวัด ทําให้ระยะเวลาวิจยั ที่มีอยู่หนึ่ งปี มิอาจเห็ น
ผลได้ดงั ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทีมวิจยั จึงได้จดั ประชุมเพื่อระดมสมอง หาแนวทางที่จะทําให้การ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายเกิ ดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม ผลสรุ ปจากทั้งการประชุ มที มวิจยั และการประชุ ม
ร่ วมกับผูน้ ําองค์กรต่างๆ เห็ นตรงกันว่า ควรสร้ างเครื อข่ายโดยอาศัยกิ จกรรมเป็ นตัวยึดโยงผูก
สัมพันธ์กนั โดยได้คดั เลือกในเบื้องต้น หกกิจกรรม ได้แก่ ยางพารา ปุ๋ ย ข้าวสาร อาหารสัตว์
สวัสดิการ และวิสาหกิจชุมชน
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4.2.2 การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
เนื่ องจากเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ ยงั ไม่สามารถเกิ ดได้ครบทั้ง สามระดับ ตลอดจน
เครื อข่ายปุ๋ ย ข้าวสาร และสวัสดิการ ยังคงไม่มีการขับเคลื่อน ในหัวข้อนี้ จึงนําเสนอการดําเนินการ
ของเครื อข่าย อาหารสัตว์ ยางพารา และ วิสาหกิจชุมชน ตามลําดับ
การดําเนินการของเครือข่ ายอาหารสั ตว์
จากผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่สาม ในที่ประชุมเครื อข่ายอาหารสัตว์ ได้สาํ รวจยีห่ อ้
ที่มีการใช้กนั มากในจังหวัดพัทลุง พบว่า มีสามยีห่ ้อหลัก ที่มีการใช้กนั มากในจังหวัดพัทลุง ได้แก่
ซี พี เบทาโกร และแหลมทอง ตามลําดับ ในปั จจุบนั มีเพียงสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด
เท่านั้นที่ได้มีการดําเนิ นการเชื่ อมโยงธุ รกิ จอาหารสัตว์ โดยเป็ นตัวแทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์จ าก บริ ษ ทั ซี พี โดยการซื้ ออาหารสัตว์ผ่านเครื อข่ ายอาหารสัตว์ ในส่ วนของยี่ห้อ ซี พี ที่
สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด เป็ นตัวแทนจําหน่ ายนั้น สมาชิ กเครื อข่ายสามารถซื้ ออาหาร
สัตว์ได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยแล้วกระสอบละ 5-10 บาท (แล้วแต่ประเภทของอาหาร)
และสื บเนื่ องจากการดําเนิ นธุ รกิ จอาหารสัตว์น้ ี เองทําให้ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด ได้
โอกาสขยายธุรกิจ เพาะพันธุ์ลูกสุ กรขายให้แก่ สมาชิกเครื อข่าย โดยขณะนี้ได้ดาํ เนินการซื้อแม่พนั ธุ์
มาเพิ่มจากเดิม 120 ตัว เพิ่มเป็ น 200 ตัว ครอบคลุมสมาชิกเครื อข่าย อําเภอปากพะยูน อําเภอป่ าบอน
และองค์กรจากอําเภออื่นๆ ที่มาซื้ ออาหารสัตว์ โดยสมาชิกเครื อข่ายอาหารสัตว์มีโอกาสได้ซ้ื อลูก
สุ กรจากสหกรณ์ฯได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยแล้วตัวละ 50 บาท
การดําเนินการของเครือข่ ายยางพารา
เครื อข่ายยางพาราจังหวัดพัทลุงในเบื้องต้นแบ่งเป็ นเครื อข่ายย่อย สามเครือข่ าย คือ
1) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน คือ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอําเภอป่ าบอน
2) ศูนย์เครื อข่ายนํ้ายางสด คือ สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด
3) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นดิบ คือ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์จาํ กัด
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ผลการดําเนินการเครื อข่ายยางแผ่นรมควัน จังหวัดพัทลุง
เดือน/ปี
จํานวนองค์กร
ปริ มาณนํ้าหนักยาง
รวมจํานวนเงิน
(ตัน)
(ล้านบาท)
ตุลาคม/2548
36
478.58
32.08
พฤศจิกายน/2548
33
219.10
13.45
ธันวาคม/2548
หยุดดําเนินการ (เกิดอุทกภัย)
มกราคม/2549
19
380.01
27.74
กุมภาพันธ์/2549
39
1,100.29
83.77
มีนาคม/2549
42
1,009.99
78.53
เมษายน/2549
หยุดดําเนินการ(ปิ ดฤดูการกรี ดยาง)
พฤษภาคม/2549
22
283.15
26.24
รวม
3,421.12
261.81
เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน ตลาดรวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้าจึงได้ขอจดทะเบียนเป็ น
สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด ในเดือน มิถุนายน 2549
ผลการดําเนินการเครื อข่ายนํ้ายางสด(สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด)จังหวัดพัทลุง
เดือน/ปี
จํานวนองค์กร
ปริ มาณนํ้าหนักยาง
รวมจํานวนเงิน
(ตัน)
(ล้านบาท)
มกราคม/2549
20
503.05
33.51
กุมภาพันธ์/2549
19
495.57
31.51
มีนาคม/2549
หยุดดําเนินการ(ปิ ดฤดูการกรี ดยาง)
เมษายน/2549
19
247.50
19.52
พฤษภาคม/2549
18
308.82
25.78
มิถุนายน/2549
20
385.32
33.82
รวม
1,940.26
144.14
ภายหลังดําเนิ นการไปได้ระยะหนึ่ ง ทีมวิจยั ร่ วมกับสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
จังหวัดพัทุลง สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง และตัวแทนจากเครื อข่ายยางพาราจังหวัดพัทลุง มี
ความเห็นร่ วมกันว่า สมควรจดทะเบียนเป็ น “ชุมนุ มสหกรณ์การยางจังหวัดพัทลุง จํากัด” โดยได้
คัด เลื อ กคณะกรรมการเพื่อ ยกร่ า งกฎระเบี ย บ ของชุ มนุ มฯ ซึ่ งคณะกรรมการประกอบไปด้ว ย
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ตัวแทนจาก 4 กลุ่มกิจกรรม คือ กลุ่มนํ้ายางสด กลุ่มยางแผ่นรมควัน กลุ่มยางแผ่นดิบ และกลุ่มยาง
ADS จํานวน 15 คน นัดประชุมกันในวันที่ 7 สิ งหาคม 2549 มีรายชื่อดังนี้
1. นายเวียง
ชูแก้ว
2. นายสมคิด หนูพริ ก
3. นายสมมาส บัววรรณ
4. นายไพรัช เจ้ยชุม
5. นายประภาส ชนะสิ ทธิ์
6. นายจรู ญ
สงรักษ์
7. นายเสนอ สุ ขชุม
8. นายนอม จันทร์แก้ว
9. นายวิจิตร คงศรี เจริ ญ
10. นายพัน ชูแก้ว
11. นายสาคร พงษ์ทรัพย์
12. นายประสิ ทธิ์ ศิริมณี กลู
13. นายจําเนียร พงศาปาน
14. นายสมปอง เพิ่มแก้ว
15. นายสุ ชาติ ปานจันทร์

ประธาน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.ควนขนุน
ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.เมือง
ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.เมือง
ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.บางแก้ว
ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.บางแก้ว
ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.ควนขนุน
ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.ป่ าบอน
ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.ป่ าบอน
กลุ่มรวบรวมนํ้ายาง ต.นาโหนด
สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด
กลุ่มรับซื้อนํ้ายางสด หมู่ที่ 9 บ้านวงศ์
กลุ่มพัฒนานํ้ายางสดบ้านทุ่งเคียน
สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์จาํ กัด
กลุ่มพัฒนาบ้านท่ายูง
สหกรณ์กองทุนสวนยางไพโรจน์พฒั นา จํากัด

คณะทํางานได้มีการประชุ มร่ วมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ.2549
ซึ่ งมี
สาระสําคัญ คือ การกําหนดสถานที่ทาํ งานของชุมนุมฯ และการกําหนดให้สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ที่ยงั ไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 7 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในวัง
จํากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างทอง จํากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแพรกหา จํากัด
สหกรณ์ ก องทุ น สวนยางบ้า นตะแพน จํา กัด สหกรณ์ ก องทุ น สวนยางบ้า นควนปั น แต จํา กัด
สหกรณ์ผผู ้ ลิตยางศรี บรรพต จํากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองใหญ่ จํากัด เป็ นผูบ้ รรจุ
วาระเพิม่ เติมให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ โดยสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ประชุม
ใหญ่ประจําปี ไปแล้ว ไม่ตอ้ งเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ ครั้นเมื่อจดทะเบียน
ชุมนุมสหกรณ์ได้แล้ว ทุกสหกรณ์หรื อองค์กรอื่นก็สมัครเป็ นสมาชิกภายหลังได้ทนั ที
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การดําเนินการของเครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
ปั จจุบนั มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมดในจังหวัดพัทลุง 153 วิสาหกิจ ในจํานวนนี้
มีวิสาหกิจที่รวมตัวเป็ นเครื อข่าย ศูนย์รวมขายสิ นค้าร่ วมกันจํานวน 9 วิสาหกิจ โดยได้รับเงิน
งบประมาณสนับสนุ นการดําเนิ นงานตลาดกลางจํานวน 8 แสนบาท จากผูว้ ่าราชการจังหวัด แต่
ปริ มาณธุรกิจยังมีนอ้ ยมากเพราะวิสาหกิจส่ วนใหญ่ยงั ไม่ได้เข้าร่ วม ทําให้ทีมวิจยั ร่ วมกับสํานักงาน
เกษตรจังหวัด และผูน้ าํ วิสาหกิจชุมชนอีก 37 แห่ง ได้จดั การประชุมสัมมนาปฏิบตั ิการเพื่อกําหนด
รู ปแบบโครงสร้างการเชื่อมโยงเครื อข่ายขึ้นในวันที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ.2549 มีขอ้ สรุ ปสําคัญดังนี้
ที่ประชุมเห็นควรรวมตัวกัน มีโครงสร้างเป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุง โดย
ในที่ประชุมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนได้คดั เลือกตัวแทนเป็ นคณะกรรมการเพื่อยกร่ างกฎระเบียบ
ของชุมนุ มฯ จํานวน 11 คน นัดหมายประชุมกันในวันที่ 20 สิ งหาคม 2548 ณ ห้องประชุ ม
สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายเกริ กพล สุ ภาพรเหมินทร์
2. นายสุ ทธิชยั
กาฬสุ วรรณ
3. นางอรจิตร
แก้วนวน
4. นางจํานอง
เกื้อนุ่น
5. นายสามารถ ไชยทอง
6. นายบุญฤทธิ์ รัตนพันธ์
7. นางอาเรื อน บุญพุฒ
8. นายประจวบ เกตุนิ่ม
9. นายสุ นทร
อินจันทร์
10. นางเนาวรัตน์ พรหมสุ วรรณ์
11. นางหนูไว จิตรณรงค์

ตําแหน่ง
ประธาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

ภายหลังจากคณะกรรมการยกร่ างกฎระเบียบ ได้ประชุมร่ วมกันเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม
2549 ทําให้ได้มาซึ่ ง ชื่ อของเครื อข่าย คือ ชมรมเครื อข่ายวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดพัทลุง และร่ าง
ข้อบังคับ กฏระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และสมาชิกของเครื อข่าย โดยจะ
นําร่ างกฎระเบียบที่ได้จดั พิมพ์ใหม่ให้สมบูรณ์ และนัดประชุมเห็นชอบร่ างข้อบังคับครั้งต่อไปใน
วันที่ 9 กันยายน 2549 และหากเห็นชอบร่ าง ก็จะเชิญประชุมผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนทั้งจังหวัดทํา
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ประชาพิจารณ์ ขอ้ บังคับ เมื่ อปรั บปรุ งแก้ไขร่ างข้อบังคับแล้วเสร็ จ ทางคณะทํางานก็จะขอจด
ทะเบียนเป็ นชมรมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุงต่อไป
4.2.3 วัตถุประสงค์ /เป้าหมายของเครือข่ าย
เครือข่ ายอาหารสั ตว์
มี วตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาส และลดรายจ่ ายให้แก่ กลุ่มองค์กรสมาชิ ก ตลอดจน
สมาชิกของแต่ละองค์กรที่เข้าร่ วมเครื อข่าย และสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ในอนาคต
เครือข่ ายยางพารา
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ก ลุ่ ม องค์ก รที่ ท าํ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ ยาง ได้เ ข้า มาทํา
กิจกรรมร่ วมกัน ตลอดจนเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่องค์กรสมาชิก และสร้างโอกาสทําธุรกิจ
ใหม่ๆ ร่ วมกันอันนําไปสู่การกินดีอยูด่ ีของสมาชิกขององค์กรที่เข้าร่ วมเครื อข่ายในอนาคต
เครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความมัน่ คงและความก้าวหน้าภาคเกษตรกรรม ให้เกษตรกร
เคารพสัจธรรมพื้นฐานของตนเองและผูอ้ ื่น โดยไม่ยดึ เอาเงินและอํานาจเป็ นตัวตั้ง แต่ยดึ เอาความดี
ที่เป็ นคุณธรรมเป็ นตัวตั้ง ที่นาํ ไปสู่ความมีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี ของเกษตรกรเท่าเทียมกับอาชีพอื่น
2. เพื่อพัฒนาการบริ หาร เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิกมีความสามารถจัดการทุน ทรัพยากร
ผลผลิต และการตลาด บนพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้เป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุง
4. เพื่อระดมทุนและให้บริ การด้านการเงินแก่สมาชิก
4.2.4 แนวทางการดําเนินการของเครือข่ ายขั้นต่ อไป
เครื อข่ ายตามโซนพืน้ ที่ ทีมวิจยั ได้กาํ หนดโครงสร้างไว้ สามระดับ และมีเพียงระดับ
จังหวัดที่มีโครงสร้างชัดเจน ในการดําเนิ นการต่อไปจะต้องขยายเครื อข่ายลงสู่ ระดับอําเภอ และ
ตําบล ซึ่ งจะต้องเป็ นหน้าที่ ของศูนย์ประสานงานระดับอําเภอ ได้แก่ สหกรณ์ การเกษตรในทุก
อําเภอ ต้องดําเนิ นการสร้างเครื อข่าย ประชามสัมพันธ์ให้กลุ่มองค์กรต่างๆที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของแต่ละอําเภอ รับทราบเรื่ องการเชื่ อมโยงเครื อข่าย และเริ่ มดําเนิ นการเครื อข่ายโดยเสริ มกันกับ
เครื อข่ายกิจกรรมที่ได้มีการดําเนินการไปแล้ว
เครื อข่ ายปุ๋ ย ข้ าวสาร และสวัสดิการ ในปั จจุบนั ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพัทลุง จํากัด
รับหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงาน แต่มีบุคลากรเพียงหนึ่ งคน จึงอาจไม่สามารถขยายธุ รกิจได้อย่าง
ต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ทีมวิจยั มีแผนดําเนิ นงานสร้างเครื อข่ายควบคู่ไปกับเครื อข่ายตาม
โซนพื้นที่
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เครื อข่ ายอาหารสั ตว์ มีเพียงสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด ที่ดาํ เนิ นการได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรมในพื้นที่ 2 อําเภอ คือ อําเภอปากพะยูน และอําเภอป่ าบอน กําลังขยายพื้นที่ให้บริ การ
ให้ครอบคลุมทัว่ ทั้งจังหวัดให้ได้ตามแผน โดยการจัดประชุ มกลุ่มองค์กรที่สนใจร่ วมซื้ อ อาหาร
สัตว์ของบริ ษทั ซี พี จะมี การประชุ มพบปะกันอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตามสหกรณ์ การเกษตร
กรป.กลาง นพค.พัทลุง จํากัด ซึ่งเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ นค้ายีห่ อ้ เบทาโกร และสหกรณ์การเกษตร
พนมวังก์ จํากัด ซึ่ งเป็ นตัวแทนจําหน่ ายยี่ห้อ แหลมทอง ยังอยู่ระหว่างการดําเนิ นการขอให้ทาง
บริ ษทั ทั้งสองแห่ งแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจําหน่าย โดยขณะนี้ มีการเก็บข้อมูลปริ มาณความต้องการใช้
ทั้งสองยีห่ อ้ อย่างละเอียด เพื่อนําไปต่อรองกับทั้งสองบริ ษทั ดังกล่าว
เครื อข่ ายยางพารา หลังจากในที่ประชุมเครื อข่ายยางพารา มีมติร่วมกันว่าให้มีการจด
ทะเบียนเป็ นชุมนุมสหกรณ์การยางจังหวัดพัทลุง จํากัด โดยในที่ประชุมเพื่อยกร่ างกฎระเบียบ ของ
ชุมนุมฯ มีขอ้ สรุ ปร่ วมกัน ดังต่อไปนี้
1) กําหนดให้สหกรณ์กองทุนสวนยาง ที่ยงั ไม่ได้จดั ประชุมใหญ่ 5 แห่ ง ได้แก่ นําวาระ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนชุมนุ มฯ เข้าบรรจุเป็ นวาระในการประชุมใหญ่ เพื่อให้ท้ งั 5 สหกรณ์เป็ นผู ้
ร่ วมก่อตั้ง ชุมนุมฯ ในเบื้องต้น ให้เป็ นไปตามกฏหมายการจดทะเบียนสหกรณ์ แล้วสหกรณ์กองทุน
สวนยางที่เหลือ(ที่ประชุมใหญ่ผา่ นไปแล้ว) สมัครเป็ นสมาชิกภายหลัง
2) มอบหมายให้คณะอนุ กรรมการ ร่ วมกับสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด
พัทลุง และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง ยกร่ างระเบียบการดําเนินธุรกิจร่ วมกันของชุมนุมฯ ให้
แล้วเสร็ จภายในเดือน สิ งหาคม
3) กําหนดให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพัทลุง จํากัด เป็ นสถานที่ทาํ งานของชุมนุมสหกรณ์
การยางจังหวัดพัทลุง จํากัด
เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ที ม วิ จ ัย และคณะกรรมการยกร่ า งข้อ บัง คับ จะนํา ร่ า ง
กฎระเบียบที่ได้จดั พิมพ์ใหม่ให้สมบูรณ์ และนัดประชุมเห็นชอบร่ วมข้อบังคับครั้งต่อไปในวันที่
9 กันยายน 2549 และหากเห็นชอบร่ าง ก็จะเชิญประชุมผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนทั้งจังหวัดทําประชา
พิจารณ์ขอ้ บังคับ เมื่อปรับปรุ งแก้ไขร่ างข้อบังคับแล้วเสร็ จ ทางคณะทํางานก็จะขอจดทะเบียนเป็ น
ชมรมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุงต่อไป
บทบาทของนักวิจัย เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า การสร้างเครื อข่ายยังอยูร่ ะหว่างขั้นตอน
เริ่ มปฏิบตั ิ และหลายส่ วนมีเพียงโครงสร้าง ยังมิได้ปฏิบตั ิเป็ นรู ปธรรม คณะนักวิจยั จึงไม่มน่ั ใจว่า
กลไกทั้งหมด จะทําให้เครื อข่ายฝังตัว ยัง่ ยืนหรื อไม่ จึงได้ทาํ โครงการวิจยั และของบประมาณ
สนับสนุ นจากนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพัทลุง ซึ่ งมีแนวโน้มว่าจะได้รับการสนับสนุ น
งบประมาณจากนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพัทลุง
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4.2.5 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จของเครือข่ าย
ในการสร้างเครื อข่ายของทีมวิจยั ตลอดหนึ่ งปี มีปัจจัยหลายประการในการจะสร้าง
เครื อข่ายให้ประสบความสําเร็ จในจังหวัดพัทลุง หากพิจารณาในภาพรวมอาจสรุ ปได้ว่า เครื อข่าย
ยางพารา มี ความสําเร็ จ ในระดับหนึ่ ง อาจเป็ นเพราะว่า ประการที่หนึ่ ง คื อ ทุนเดิ ม กล่าวคื อ
ยางพารา เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ส หกรณ์ ก องทุ น สวนยาง หรื อ กลุ่ ม รวบรวมนํ้า ยาง ต่ า งๆ มี บุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ์ และความรู ้ความสามารถอยูแ่ ล้วเป็ นทุนเดิม จึงทําให้ง่ายต่อการเชื่อมโยง ประการที่
สอง การได้รับความร่ วมมือจากสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จังหวัดพัทลุง เป็ นอย่าง
ดี ในการร่ วมพัฒนาศักยภาพของเครื อข่าย ทําให้เครื อข่ายมีความเข้มแข็งและสามารถยกระดับ
คุณภาพการผลิตยางพารา รวมถึงประสิ ทธิ ภาพทางการตลาด ประการที่สาม เป็ นปั จจัยที่สําคัญ
ที่สุด นัน่ ก็คือผูน้ าํ องค์กร ซึ่ งจากการประชุมเครื อข่ายหลายๆ ครั้ง ทีมวิจยั สังเกตเห็นภาวะผูน้ าํ และ
ความกระตือรื อร้นในการสร้างเครื อข่ายร่ วมกัน ผูน้ าํ ทุกท่านต่างเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ และมีใจเสี ยสละ
ตลอดจนพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ปั จจัยเหล่านี้ นาํ ไปสู่ การสร้างเครื อข่ายที่ประสบผลสําเร็ จ
และเกิดผลประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
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บทที่ 5
บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
จากการดําเนิ นการวิจยั ระยะเวลาประมาณ 1 ปี พบว่ารู ปแบบการเชื่อมโยงที่ได้จากการจัด
เวทีสัมมนาปฏิบตั ิการ โดยปรากฎตามภาพ 4.1 นั้น จากความพยายามที่จะผลักดันให้เครื อข่าย
เคลื่อนตัวตามโครงสร้างดังกล่าว กลับพบว่า การเชื่อมโยงเคลื่อนตัวไปไม่ได้ สาเหตุสาํ คัญน่าจะ
เกิ ดจากการขาดความเชื่ อมัน่ ในองค์กรที่ จะทําหน้าที่ เป็ นศูนย์กลางเชื่ อมโยงระดับจังหวัด คือ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด ที่กาํ ลังประสบปัญหาภาวะขาดทุนจากความผิดพลาด
ของคณะกรรมการชุดก่อน ทําให้การดําเนินธุรกรรมตามแผนงานไม่ได้รับความร่ วมมือจากสมาชิก
คณะผูว้ ิจยั จึ งพยายามปรั บรู ปแบบการเชื่ อมโยงตามโครงสร้ างของกิ จกรรมจากการดําเนิ นงาน
ร่ วมกับกลุ่มกิจกรรม และจัดโครงสร้างเครื อข่ายเชื่อมโยงตามกิจกรรมได้ 3 กลุ่มกิจกรรม ดังนี้
1. เครือข่ ายยางพารา
เครื อข่ายยางพาราจังหวัดพัทลุงในเบื้องต้นแบ่งเป็ นเครื อข่ายย่อย สามเครือข่ าย คือ
1) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน คือ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอําเภอป่ าบอน
2) ศูนย์เครื อข่ายนํ้ายางสด คือ ตลาดรวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า
3) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นดิบ คือ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์จาํ กัด
ภายหลังดําเนินการไปได้ระยะหนึ่ง ทีมวิจยั ร่ วมกับสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
จังหวัดพัทุลง สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง และตัวแทนจากเครื อข่ายยางพาราจังหวัดพัทลุง มี
ความเห็นร่ วมกันว่า สมควรจดทะเบียนเป็ น “ชุมนุมสหกรณ์การยางจังหวัดพัทลุง จํากัด” โดยได้
คัดเลือกคณะกรรมการเพื่อยกร่ างกฎระเบียบ ของชุมนุมฯ ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย
ตัวแทนจาก 4 กลุ่มกิจกรรม คือ กลุ่มนํ้ายางสด กลุ่มยางแผ่นรมควัน กลุ่มยางแผ่นดิบ และกลุ่มยาง
ADS จํานวน 15 คน นัดประชุมกันในวันที่ 7 สิ งหาคม 2549 มีขอ้ สรุ ปดังนี้
1) กําหนดให้สหกรณ์กองทุนสวนยาง ที่ยงั ไม่ได้จดั ประชุมใหญ่ 7 แห่ง นําวาระเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนชุมนุมฯ เข้าบรรจุเป็ นวาระในการประชุมใหญ่ เพื่อให้ท้ งั 7 สหกรณ์เป็ นผูร้ ่ วมก่อตั้ง
ชุมนุมฯ ในเบื้องต้น ให้เป็ นไปตามกฏหมายการจดทะเบียนสหกรณ์ แล้วสหกรณ์กองทุนสวนยางที่
เหลือ(ที่ประชุมใหญ่ผา่ นไปแล้ว) สมัครเป็ นสมาชิกภายหลัง
2) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ ร่ วมกับสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด
พัทลุง และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง ยกร่ างระเบียบการดําเนินธุรกิจร่ วมกันของชุมนุมฯ ให้
แล้วเสร็ จภายในเดือน สิ งหาคม
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2. เครือข่ ายอาหารสั ตว์
ในที่ประชุมเครื อข่ายอาหารสัตว์ ได้สาํ รวจยีห่ อ้ ที่มีการใช้กนั มากในจังหวัดพัทลุง
พบว่า มีสามยี่ห้อหลัก ที่ มีการใช้กนั มากในจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ซี พี เบทาโกร และแหลมทอง
ตามลําดับ ในที่ ประชุ มพิจารณา กําหนดให้ สหกรณ์ การเกษตรปากพะยูน จํากัด เป็ นตัวแทน
จําหน่ ายสิ นค้ายี่ห้อ ซี พี สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค.พัทลุง จํากัด เป็ นตัวแทนจําหน่ าย
สิ นค้ายี่ห้อ เบทาโกร และ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์จาํ กัด เป็ นตัวแทนจําหน่ าย ยี่ห้อ แหลม
ทอง ในปั จจุบนั มีเพียงสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด เท่านั้นที่ได้มีการดําเนิ นการเชื่อมโยง
ธุ รกิ จอาหารสัตว์ โดยเป็ นตัวแทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จาก ซี พี และสื บเนื่ องจากการ
ดําเนิ นธุ รกิ จอาหารสัตว์น้ ี เองทําให้ สหกรณ์ การเกษตรปากพะยูน จํากัด ได้โอกาสขยายธุ รกิ จ
เพาะพันธุ์ลูกสุ กรขายให้แก่ สมาชิ กเครื อข่าย โดยขณะนี้ ได้ดาํ เนิ นการซื้ อแม่พนั ธุ์มาเพิ่มจากเดิ ม
120 ตัว เพิ่มเป็ น 200 ตัว ครอบคลุมสมาชิกเครื อข่ายสองอําเภอ คือ อําเภอปากพะยูน และ อําเภอ
ป่ าบอน และอําเภออื่นๆ ที่มาซื้ออาหารสัตว์
3. เครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
ปั จจุบนั มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมดในจังหวัดพัทลุง 153 วิสาหกิจ ใน
จํานวนนี้ มีวิสาหกิจที่รวมตัวเป็ นเครื อข่าย ศูนย์รวมขายสิ นค้าร่ วมกันจํานวน 9 วิสาหกิจ ศูนย์รวม
ขายสิ นค้าตั้งอยูบ่ ริ เวณหน้าสํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่และ
งบประมาณจากสํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง แต่ศูนย์รวมขายสิ นค้ายังมีสินค้าไม่มาก ขาดความ
หลากหลาย ทีมวิจยั ร่ วมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด และผูน้ าํ วิสาหกิจชุมชนอีก 37 แห่ ง ได้จดั การ
ประชุ ม สั ม มนาปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ กํา หนดรู ป แบบโครงสร้ า งการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยขึ้ น ในวัน ที่ 4
สิ งหาคม พ.ศ.2549 มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 37 คน มีขอ้ สรุ ปสําคัญดังนี้
1. ที่ประชุ มเห็ นควรรวมตัวกัน มีโครงสร้ างเป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายวิสาหกิ จ
ชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยจะมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนด้วย
2. ที่ประชุมเห็นร่ วมกันที่จะให้มีโครงสร้างเครื อข่ายแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับ
ตําบล อําเภอ และจังหวัด
3. ที่ประชุมมีมติต้ งั คณะทํางานยกร่ างข้อบังคับของศูนย์เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดพัทลุง
4. เมื่ อ ยกร่ า งเสร็ จ จะเชิ ญ ผูแ้ ทนของวิ สาหกิ จ ชุ ม ชนทุ ก แห่ ง ประชุ มพิ จ ารณา
ข้อบังคับของศูนย์เครื อข่ายร่ วมกัน ก่อนนําไปจดทะเบียน
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5.2 บทบาทของเครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้ จากการวิจัยกับการแก้ปัญหาความยากจน
เครือข่ ายยางพารา
โดยเหตุที่เครื อข่ายยางพาราประกอบด้วยสมาชิกที่เป็ นสหกรณ์การยาง จํากัด และ
สมาชิกที่ไม่จดทะเบียน ได้แก่ กลุ่มรวบรวมนํ้ายางดิบ จากการร่ วมขาย ทําให้กลุ่มรวบรวมนํ้ายาง
ดิบรวบรวมนํ้ายางได้เฉลี่ยวันละ 30 ตัน ทําให้กลุ่มมีอาํ นาจต่อรองกับผูซ้ ้ือ ราคาขายของกลุ่มจึงสู ง
กว่าเกษตรกรรายย่อยขายเอง หรื ออาจจะมีราคาเท่ากันในบางครั้ง เพียงแต่ว่ากลุ่มจะให้เปอร์ เซ็นต์
นํ้ายางที่สูงกว่าพ่อค้าคนกลาง ตลอดจนสมาชิกเครื อข่ายจะได้รับปันผล และเฉลี่ยคืนในช่วงปลายปี
อีกด้วย
เครือข่ ายอาหารสั ตว์
การซื้ อ อาหารสั ต ว์ผ่า นเครื อ ข่ า ยอาหารสัต ว์ ในส่ ว นของยี่ห้อ ซี พี ที่ ส หกรณ์
การเกษตรปากพะยูน จํากัด เป็ นตัวแทนจําหน่ายนั้น สมาชิกเครื อข่ายสามารถซื้ออาหารสัตว์ได้ใน
ราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยแล้วกระสอบละ 5-10 บาท (แล้วแต่ประเภทของอาหาร) รวมทั้ง
สมาชิกจะได้รับปั นผล และเฉลี่ยคืนด้วย นอกเหนื อจากอาหารสัตว์ สมาชิ กยังมีโอกาสได้ซ้ื อ ลูก
สุ กรจากสหกรณ์ฯได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยแล้วตัวละ 50 บาท นัน่ คือ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์
ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย สามารถลดรายจ่ายทั้งในส่ วนของลูกสุ กร และ อาหารสัตว์ได้มากกว่า ก่อน
การมาเข้าร่ วมเครื อข่าย
เครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน จะทําให้แต่ละวิสาหกิจที่ตลาดกลางเป็ นช่องทางจําหน่าย
สิ นค้าทั้งขายปลีก และค้าส่ ง ตลาดกลางนี้จะช่วยสร้างความมัน่ ใจแก่สมาชิกที่ผลิตสิ นค้า โดยไม่
ต้องพะวงกับการทําตลาด และคาดว่าเมื่อมีศูนย์กลางเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ทําหน้าที่เป็ นตลาด
กลางก็จะทําให้สมาชิกมีรายได้เสริ มอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 6
สรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการดําเนินการ
6.1.1 ผลลัพธ์ ของการทําวิจัย
จากการดําเนิ นการวิจยั โครงการ การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพัทลุง แม้
รู ปแบบโครงสร้างเครื อข่ายจะไม่ยดึ ตามโครงสร้างพื้นที่ ดังแผนที่เกิดจากการจัดสัมมนาปฏิบตั ิการ
ครั้งแรก แต่คณะวิจยั ก็ทาํ งานร่ วมกับสหกรณ์และองค์กรชุมชนในพื้นที่ และเกิดรู ปแบบที่องค์กร
ในพื้นที่เห็นพ้องร่ วมกันในแต่ละประเภทกิจกรรม โดยได้รูปแบบโครงสร้างเครื อข่ายตามกิจกรรม
จํานวน 3 เครื อข่าย แต่ผวู ้ ิจยั ก็มีแผนที่จะทําวิจยั ต่อไปอีก เพื่อบูรณาการโครงสร้างเครื อข่ายตาม
พื้นที่กบั โครงสร้างเครื อข่ายกิจกรรมเชื่อมโยงเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน โดยขณะนี้ ได้ทาํ โครงการ
ขอการสนับสนุนไปยัง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพัทลุงแล้ว
6.1.2 ปัญหาอุปสรรคในการทํางานวิจยั
6.1.2.1 ปัญหาจากทีมวิจัย
นัก วิ จ ัย ที่ ร่ว มโครงการมาจากหน่ ว ยงานต่ า งสัง กัด กัน อาจให้
ความสําคัญของงานไม่เท่ากัน หน่วยงานราชการทัว่ ไปอาจให้ลาํ ดับความสําคัญของงานวิจยั ตํ่ากว่า
งานประจําด้านอื่น ส่ วนในมหาวิทยาลัย ถือว่างานวิจยั มีความสําคัญในอันดับต้น ดังนั้นความ
คาดหวังในผลสําเร็ จของงานวิจยั อาจแตกต่างกัน เมื่อต้องมาปฏิบตั ิงานร่ วมกัน จุดเน้นเรื่ องการ
เกาะติดกับปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาจึงถูกจัดลําดับความสําคัญไม่เท่ากัน การลงปฏิบตั ิงานใน
พื้นที่ โดยเฉพาะการประสานงานกับผูน้ าํ ในพื้นที่เพื่อร่ วมกิจกรรม จึงได้จาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ตํ่ากว่าแผน และบางกรณี ก็ได้ตวั แทนที่ไม่สามารถตัดสิ นใจแทนองค์กรที่เข้าร่ วมประชุมได้ ทํา
ให้ผลการประชุมกับการนําไปปฏิบตั ิไม่ราบรื่ น
- การจัดประชุ มเพื่อประเมินผลงาน และปรั บแผนงานระหว่างนักวิจยั
ยังมีนอ้ ยเกินไป
6.1.2.2 ปัญหาด้ านสภาพแวดล้อม
- ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรจัง หวัด พัท ลุ ง จํา กัด อยู่ใ นระหว่ า งการ
แก้ปัญหาภายใน แต่ที่ประชุมสัมมนาได้กาํ หนดให้เป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายเชื่อมโยงระดับจังหวัด
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จึงทําให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด ไม่สามารถทําหน้าที่เป็ นศูนย์เครื อข่ายตาม
เจตนารมณ์ได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น
- ระยะเวลาในการสร้างเครื อข่ายค่อนข้างสั้น เพราะการที่องค์กรต่างๆ
จะไว้วางใจกันย่อมต้องอาศัยระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ ทําความคุน้ เคยระหว่างกัน และผูแ้ ทนที่มา
ประชุมจะต้องเอามติการประชุมไปถ่ายทอดกับคณะกรรมการของตนล้วนต้องใช้เวลาทั้งสิ้ น
- สหกรณ์ส่วนใหญ่จะกําหนดปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
ซึ่ งทั้งฝ่ ายจัดการและประธานสหกรณ์มกั จะไม่ว่างที่จะทํากิ จกรรมอื่นนอกจากการเตรี ยมการปิ ด
บัญชี เพื่อการประชุ มใหญ่ ทําให้ระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม สหกรณ์ จะไม่มีความ
สะดวกที่จะเข้าร่ วมกิจกรรม และจัดเวทีเครื อข่ายระดับอําเภอ การประชุมใหญ่ก็อาจนําไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงตัวผูบ้ ริ หารใหม่ ผูบ้ ริ หารเก่าก็มกั เลี่ยงที่จะผูกพันตนเองในการทํากิจกรรมเชื่อมโยง
6.2 ประโยชน์ ทตี่ ัวนักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
6.2.1 ความรู้ใหม่
1) สิ่ งที่นกั วิจยั ได้จากการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม ก็คือ อย่ายึดติดรู ปแบบโครงสร้าง
เครื อข่ายที่แม้จะเกิดขึ้นจากเวทีเรี ยนรู ้ร่วมกัน หากองค์กรที่ถูกเลือกให้ทาํ หน้าที่เป็ นศูนย์ประสาน
เครื อข่ายขาดความพร้อม สมาชิกกําลังขาดศรัทธากับองค์กร กอปรกับการทํางานที่มีเงื่อนไขเวลา
ค่อนข้างสั้น สหกรณ์มีการเปลี่ยนถ่ายกรรมการในช่วงที่จะทํากรอบแนวทางสู่ ภาคปฏิบตั ิ ปั จจัย
เหล่านี้ทาํ ให้องค์กรที่จะทําหน้าที่ศูนย์ประสานทั้งระดับจังหวัด และอําเภอมีศกั ยภาพเคลื่อนตัวตํ่า
การปรั บเปลี่ ยนแนวทางสร้ างเครื อข่าย ตามที่องค์กรต่างๆ มี ความต้องการ มี
องค์กรที่มีตน้ ทุนดําเนิ นงานอยู่แล้ว และพร้อมที่จะทําหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงาน หรื อแม้จะมี
การจัดตั้งองค์กรที่ ทาํ หน้าที่ เป็ นศูน ย์ประสานงานใหม่ เครื อข่ายที่ ยึดกิ จกรรมเป็ นฐานในการ
ขับเคลื่อนจะทําได้ง่ายกว่าและเคลื่อนตัวได้เร็ ว
2) การสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างข้าราชการในส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผูน้ าํ องค์กร
ท้องถิ่ นจํานวนมาก และที มวิ จยั เป็ นต้น ทุ นสําคัญในการทํางานวิจ ัยสร้ างเครื อข่า ยให้ประสบ
ความสําเร็ จ
6.2.2 ทักษะหรือประสบการณ์ ใหม่
1) การทํางานกับองค์กรชุมชนจําเป็ นต้องประสานงานกับหน่วยราชการที่ให้การ
สนับสนุนองค์กรชุมชนต่างๆ เป็ นอย่างดี เพราะส่ วนราชการจะมีฐานข้อมูลที่เป็ นทุนสําคัญในการ
สร้างเครื อข่าย
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2)
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมวิจยั กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์จงั หวัด
เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรจังหวัด และผูน้ าํ องค์กร
ต่างๆ เป็ นปัจจัยพื้นฐานสําคัญในการสร้างเครื อข่าย
โครงสร้ างขับเคลื่อนเครื อข่ายอาจจะเป็ นโครงสร้ างตามกิ จกรรม หรื อ
3)
โครงสร้ า งตามโซนพื้ น ที่ ล ้ว นใช้ ก ารได้ ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ กั บ บริ บทขององค์ ก รในพื้ น ที่ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างที่เป็ นทุนเดิมอยูก่ ่อนแล้ว
4) นักวิจยั จากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ข้าราชการในสังกัดกองทุนสวนยาง
และสํานักงานเกษตรจังหวัด ได้เรี ยนรู ้การทําวิจยั แบบมีส่วนร่ วม อันจะช่วยเสริ มสร้างทักษะการ
ทํางานที่มีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น
6.3 ประโยชน์ ทอี่ งค์ กรประชาชนทีเ่ ข้ าร่ วมเครือข่ ายได้ รับ
1) ทําให้ผนู ้ าํ องค์กรฯเกิดการตื่นตัว และตระหนักถึงประโยชน์จากการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ทั้งนี้ สังเกตได้จากการเข้าร่ วมประชุ ม และการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นอย่างจริ งจัง
ตลอดระยะเวลาการจัดประชุม
2) ผูน้ าํ องค์กรฯมองเห็นถึงโอกาสใหม่ๆในการทําธุรกรรมเพิ่มเติม อาทิ การแปลงสภาพนํ้า
ยางสดให้เป็ นนํ้ายางข้น/ก้อน เพื่อยืดอายุน้ าํ ยาง และสามารถส่ งขายต่างประเทศได้
3) โอกาสในการขยายธุ รกิจขององค์กรฯ เช่น การที่สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด
มีโอกาสขยายธุ รกิจ การขายลูกสุ กร จากเดิมที่มีแม่พนั ธ์ 120 ตัว และหลังจากเข้าร่ วมเครื อข่ายได้
เพิ่มแม่พนั ธ์ เป็ น 200 ตัว เพื่อรองรับความต้องการของเครื อข่าย
4) องค์กรฯมีการตื่นตัวที่จะปรับโครงสร้างการบริ หาร เพื่อรองรับการเข้าร่ วมเครื อข่าย
และเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการเชื่อมโยงเครื อข่ายต่อไปในอนาคต
6.4 ข้ อเสนอแนะ
6.4.1 การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งสําคัญ เพราะเปิ ดโอกาสให้ผนู ้ าํ ทุกภาคส่ วน
ร่ วมตั้งแต่ข้ นั ตอนความคิด การวางแผน หากมีการพาสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิการไปดูงาน
ในเครื อข่ายที่ประสบความสําเร็ จเสริ มเพิ่มเติมก็จะเป็ นการดี การทําวิจยั เรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่าย
โดยเฉพาะองค์กรที่จะเข้าร่ วมมีการเปลี่ยนถ่ายคณะกรรมการระหว่างปี ควรมีระยะเวลาอย่างน้อย
2 ปี
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6.4.2 ควรทําวิจยั ต่อยอดในส่ วนที่จะทํารู ปแบบสู่ ภาคปฏิบตั ิ โดยคณะวิจยั ได้ทาํ งานใน
ฐานะพี่เลี้ยงในช่ วงเริ่ มปฏิ บตั ิ การอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์ จุดอ่ อน จุ ดแข็ง ปรั บแก้ร่วมกับศูนย์
ประสานงานเครื อข่าย จนระบบปฎิบตั ิการใช้การได้ราบรื่ น ขณะนี้งานวิจยั ทําได้เพียง PD ส่ วน C
และ A ยังไม่ได้ดาํ เนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
6.4.3 ควรขยายเครื อข่ายให้คลุมองค์กรทุกประเภทในพื้นที่จงั หวัด
6.4.4 ควรมีการวิจยั เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของสหกรณ์ที่มีการพัฒนากรรมการอย่าง
เข้มแข็ง กับสหกรณ์ที่บริ หารโดยกรรมการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
6.4.5 ควรมีการทําวิจยั เพื่อฟื้ นฟูและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพัทลุง
จํากัด
6.5 สรุปผลทีเ่ กิดขึน้ จากการทําวิจัย
6.5.1 เพิม่ ขีดความสามารถ และขยายปริมาณธุรกิจ
- สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด ได้มีการดําเนิ นการเชื่อมโยงธุ รกิจอาหาร
สัตว์ โดยเป็ นตัวแทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จาก บริ ษทั ซี พี โดยสมาชิ กเครื อข่ายสามารถ
ซื้ออาหารสัตว์ได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยแล้วกระสอบละ 5-10 บาท (แล้วแต่ประเภทของ
อาหาร) และสื บเนื่ องจากการดําเนิ นธุ รกิ จอาหารสัตว์น้ ี เองทําให้ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน
จํากัด ได้โอกาสขยายธุรกิจ เพาะพันธุ์ลูกสุ กรขายให้แก่ สมาชิกเครื อข่าย โดยขณะนี้ ได้ดาํ เนิ นการ
ซื้อแม่พนั ธุ์มาเพิ่มจากเดิม 120 ตัว เพิ่มเป็ น 200 ตัว ครอบคลุมสมาชิกเครื อข่าย อําเภอปากพะยูน
อําเภอป่ าบอน และองค์กรจากอําเภออื่นๆ ที่มาซื้ ออาหารสัตว์ โดยสมาชิ กเครื อข่ายอาหารสัตว์มี
โอกาสได้ซ้ือลูกสุ กรจากสหกรณ์ฯได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยแล้วตัวละ 50 บาท
-ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางป่ าบอน ทําหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงานรวบรวม
ยางแผ่นรมควัน จากชมรมอื่นๆในจังหวัดพัทลุง โดยนําปริ มาณยางแผ่นรมควันทั้งหมด แจ้งไปยัง
ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ เพื่อให้บริ ษทั ประมูลราคา และหากบริ ษทั ใดประมูลได้ จะนํารถมา
ขนยางเอง ณ สํานักงานสงเคราะห์การทําสวนยางอําเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ในช่วงเวลาตั้งแต่
เปิ ดตลาดมาจนถึงปั จจุบนั มีการรวบรวมยางแผ่นรมควันจํานวน 3,421.12 ตัน รวมเป็ นเงิน 261.8
ล้านบาท
-สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด ทําหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงาน
รวบรวมนํ้ายางสด จากกลุ่มรวบรวมนํ้ายางสด กลุ่มอื่นๆในจังหวัดพัทลุง โดยนําปริ มาณนํ้ายาง
ทั้งหมด แจ้งไปยังบริ ษทั รับซื้อนํ้ายางสด เพื่อให้บริ ษทั ประมูลราคา และหากบริ ษทั ใดให้ราคาสู งก็
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จะประมูลได้ไป โดยผลการดําเนินการในรอบปี มีการรวบรวมนํ้ายางสดจํานวน 1,940.26 ตัน รวม
เป็ นเงิน 144.14 ล้านบาท
6.5.2 การจัดตั้งองค์ กรใหม่
- สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด
- ชุมนุมสหกรณ์กางยางจังหวัดพัทลุง จํากัด (อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)
- ชมรมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุง (อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)
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บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพัทุลง
ข้ อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปขององค์ กรประชาชนในจังหวัดพัทลุง ปี 2548
ประเภท
จํานวนองค์ กร
สมาชิก
จํานวนสิ นทรัพย์
(แห่ ง)
(คน)
รวม (ล้ านบาท)
กลุ่มจดทะเบียน

145

99,864

5,052

สหกรณ์
- ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง
- สหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์กองทุนสวนยาง
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- สหกรณ์ร้านค้า
- สหกรณ์บริ การ
กลุ่มเกษตรกร

98
1
36
51
6
2
2
47

89,200
54 (สหกรณ์)
66,927
7,810
11,744
2,315
404
10,664

4,942.7
8.7
1,083.8
114.2
3,717.3
12.1
6.6
109.3

กลุ่มไม่ จดทะเบียน

1,748

117,459

1,176.1

กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
กลุ่มส่ งเสริ มการเกษตร
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กองทุนหมู่บา้ น
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม OTOP

115
209
312
540
153
419

7,039
75,396
31,179
3,845
-

91.6
529.4
555.1
-

1,893

217,377

6,229

รวม

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และสํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ข้อมูล ปี 2548

ปั จจุบนั มีองค์กรประชาชนทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทั้งสิ้ น 1,893 แห่ ง โดยมี
จํานวนองค์กรที่จดทะเบียนร้อยละ 7.7 (145 แห่ ง) ในขณะที่องค์กรที่ไม่จดทะเบียนมีร้อยละ 92.3
(1,748 แห่ง) ซึ่งจากตารางแสดงให้เห็นว่า สําหรับกลุ่มจดทะเบียนจํานวนสหกรณ์กองทุนสวนยาง
มีจาํ นวนมากที่สุด คือ 51 แห่ ง รองลงมากลุ่มเกษตรกร 47 แห่ ง อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับจํานวน
สิ นทรัพย์แล้ว พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีสินทรัพย์มากที่สุดคือ 3,717.3 ล้านบาท สําหรับกลุ่มไม่
จดทะเบียน พบว่า กองทุนหมู่บา้ นมีจาํ นวนมากที่สุด คือ 540 แห่ ง รองลงมา คือ กลุ่ม OTOP 419
แห่ ง เมื่อเทียบกับจํานวนสิ นทรัพย์แล้ว พบว่า กองทุนหมู่บา้ นมีสินทรัพย์มากที่สุด คือ 555.1
ล้านบาท
1

1. ผลการเชื่อมโยงเครือข่ ายองค์ กรประชาชนในจังหวัดพัทลุง
การเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ได้เริ่ ม
พัฒนามาจากการเชื่อมโยงกันแบบหลวมๆไม่มีรูปแบบชัดเจน และเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิมเช่น ชุมนุ ม
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด ยังมีการเคลื่อนตัวไม่มาก ภายหลังทางทีมวิจยั ได้เข้าไปให้
ความรู ้ความเข้าใจ และจัดกระบวนการที่เป็ นประโยชน์ให้กบั องค์กรประชาชนต่างๆที่สนใจเข้า
ร่ วมเครื อข่าย โดยทีมวิจยั พยายามจัดเวทีให้ผนู ้ าํ องค์กรต่างๆได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกัน และกัน เช่ น การจัด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย และการใช้
กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) เป็ นต้น ซึ่ งประเด็นสําคัญที่นาํ ไปสู่
ความสําเร็ จในการสร้ างเครื อข่าย คือ การได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี จาก สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดพัทลุ ง สํานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทําสวนยางจังหวัดพัทลุง และสํานักงานเกษตร
จังหวัด โดยทั้ง 3 หน่ วยงานได้เข้าร่ วมในการวางรู ปแบบแนวทางการเชื่ อมโยงเครื อข่ายที่เป็ น
รู ปธรรมชัดเจน สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต ทําให้ผนู ้ าํ จากองค์กรต่างๆ ตระหนักถึง
ความสําคัญ และประโยชน์ที่จะเกิดกับมวลสมาชิก อันเนื่ องมาจากการเชื่อมโยงเครื อข่ายทั้งในเชิง
สั ง คมและเชิ ง ธุ ร กิ จ ด้ว ยเหตุ น้ ี เองจึ ง นํา ไปสู่ การริ เ ริ่ ม พัฒ นาการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยองค์ก ร
ประชาชนในจัง หวัด พัท ลุ ง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งตลอด 1 ปี ที่ ผ่า นมา ซึ่ ง สามรถสรุ ป รู ป แบบการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายที่เป็ นรู ปธรรม มีระบบ ระเบียบ ขั้นตอนชัดเจน โดยแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1) การเชื่อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ และ 2) การเชื่อมโยงเครื อข่ายตามกิจกรรม
1.1 การเชื่อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่
รู ปแบบการเชื่ อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตําบล ระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัด โดยจะมีลกั ษณะการเชื่ อมโยงดังต่อไปนี้ คือ เนื่ องจากภายในตําบลต่างๆ
ประกอบด้วย องค์กรหลากหลายประเภท ให้ดาํ เนินการเชื่อมโยงองค์กรประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน
ยกตัวอย่างเช่ น ตําบล1 มีองค์กร 2 ประเภท คือ กลุ่มแม่บา้ น และกลุ่มออมทรั พย์ ให้รวมกลุ่ม
แม่บา้ นต่างๆภายในตําบลเดียวกัน รวมเป็ น 1 กลุ่ม และกลุ่มออมทรัพย์ ต่างๆภายในตําบลเดียวกัน
รวมเป็ นอีก 1 กลุ่ม แล้วคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง 2 กลุ่ม มาเป็ นคณะกรรมการระดับตําบล และแต่ละ
ตําบลคัดเลือกตัวแทนไปเป็ นคณะกรรมการระดับอําเภอ โดยกําหนดให้สหกรณ์การเกษตรประจํา
อําเภอ เป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับอําเภอ และให้แต่ละอําเภอคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็ น
คณะกรรมการเครื อข่ายระดับจังหวัด ตามลําดับ โดยกําหนดให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
พัทลุง จํากัด เป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับจังหวัด ดังปรากฏในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่

จังหวัด
ตัวแทนแต่ละอําเภอเข้า
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการ

อําเภอ
ตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้า
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการ

ตําบล

กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มแม่บา้ น

กลุ่มอื่นๆ

กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มแม่บา้ น

กลุ่มอื่นๆ
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ภายหลังจากได้โครงสร้างการบริ หารงานเครื อข่าย และขั้นตอนการบริ หารงานแล้ว ได้มี
การจัดประชุมประจําเดือนของเครื อข่ายขึ้น โดยเริ่ มครั้งแรกในเดือน กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้อง
ประชุม ชุ มนุ มสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด มีเนื้ อหาในการประชุ ม คือ กิจกรรมที่จะ
เริ่ มทําร่ วมกันเป็ นอันดับแรก ในที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าจะเริ่ มซื้ อปุ๋ ยร่ วมกัน จึงดําเนิ นการ
โดยให้ ผูน้ าํ องค์กรฯ ต่างๆ ที่มาเข้าร่ วมประชุม ไปสํารวจข้อมูลปริ มาณการใช้ สู ตร และยีห่ อ้ ปุ๋ ย ที่
มีการใช้กนั มากของในแต่ละองค์กร แล้วนัดประชุมครั้งต่อไปในเดือน มีนาคม 2549 ปรากฏว่า
กิจกรรมเรื่ องปุ๋ ยที่ได้กาํ หนดไว้ในการประชุมครั้งแรก ไม่เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ ที่เป็ นเช่นนี้
อาจเป็ นเพราะว่า การรับรู ้ข่าวสารเรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่าย ยังไม่ครอบคลุมทัว่ ทุกพื้นที่ จึงทําให้
การเคลื่อนตัวไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน ในที่ประชุมจึงพิจารณาเห็นว่า ควรมีการจัดประชุม
เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารในระดับ จัง หวัด อี ก ครั้ ง เพื่ อ เป็ นการเสริ ม สร้ า งความเข้า ใจ ให้ แ ก่ ผูน้ ํา องค์ก ร
ประชาชนให้ครอบคลุมและทัว่ ถึงทัว่ ทั้งจังหวัด
ถึงแม้ว่ารู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ จะมีโครงสร้างที่ชดั เจน มีกิจกรรมที่
สามารถทําร่ วมกันได้ ตลอดจนวิธีการ และขั้นตอนในการสร้างเครื อข่ายที่เป็ นรู ปธรรม แต่ปรากฏ
ว่า การเคลื่อนตัวของ ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายทั้งในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ไม่เป็ นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่ งอาจเกิ ดจากสาเหตุหลายประการที่เกิ ดจากปั จจัยภายใน และภายนอก
องค์กร ประการแรก ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับจังหวัดขาดศักยภาพที่จะทําหน้าที่เป็ นศูนย์
ประสานงาน ประการที่สอง ผูน้ าํ ขาดทักษะนําความคิดสู่ ภาคปฏิบตั ิ ซึ่ งต้องใช้ท้ งั กระบวนการ
วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน และติดตามแผน
ทีมวิจยั มีแนวคิดที่จะปรับปรุ งรู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิม ให้มีความเข้าใจง่าย
และสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ โดยวิธีการสร้างเครื อข่ายตามกิจกรรมที่องค์กร
ต่ า งๆ มี ต ้น ทุ น อยู่แ ล้ว ยกตัว อย่า งเช่ น เครื อ ข่ า ยยางพารา จะดํา เนิ น การเฉพาะเรื่ อ งเกี่ ย วกับ
ยางพารา ทั้งจังหวัด ไม่ว่าจะเป็ น การซื้ อ ขาย ยางแผ่นรมควัน นํ้ายางสด และยางแผ่นดิบ หรื อ การ
ซื้ อ ปั จ จัย การผลิ ตร่ ว มกัน เช่ น นํ้า กรด เป็ นต้น จึ งนํา ไปสู่ ก ารประชุ มเชิ ง ปฏิ บตั ิ ก าร เรื่ อ งการ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุง เพื่อสร้ างเครื อข่ายตามกิ จกรรม โดยการ
ประชุ มครั้งนี้ ได้เชิ ญเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ ที่สังกัดสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง เข้าร่ วม
สังเกตการณ์ และร่ วมกันศึ กษาแนวทางร่ วมกับผูน้ ําองค์กรฯต่างๆ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ และ
มองเห็นถึงรู ปแบบของเครื อข่ายเป็ นแนวทางเดียวกัน ซึ่งนับเป็ นนิมิตหมายอันดีที่หน่วยงานภาครัฐ
มองเห็นถึงความสําคัญและ ให้การสนับสนุ นการทํากิจกรรมของเครื อข่ายเป็ นอย่างดียงิ่ และผลที่
ได้จากการประชุ มครั้ งนี้ ก่อให้เกิ ดรู ปแบบการเชื่ อมโยงขึ้ นใหม่ คือ การเชื่ อมโยงเครื อข่ายตาม
กิจกรรม
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ภาพที่ 2 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายตามกิจกรรมทีเ่ กิดจากการประชุ มปฏิบัติการ
เครือข่ ายยางพารา
สกก.
ตะโหมด
เครือข่ ายข้ าวสาร

เครือข่ ายอาหารสั ตว์

สกก. เมือง
,ควนขนุน

สกก.
ปากพะยูน

ชุมนุม
สกก. พัทลุง
เครือข่ ายปุ๋ ย และสวัสดิการ

เพื่อให้เครื อข่ายแต่ละกิจกรรมมีการเคลื่อนตัว ทางทีมวิจยั ได้ดาํ เนิ นการจัดประชุมย่อยแต่
ละเครื อข่ายกิจกรรม โดยให้องค์กรที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ ทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน และ
เป็ นเจ้าภาพในการประชุมแต่ละครั้ง โดยเริ่ มจาก เครื อข่ ายปุ๋ ย และสวัสดิการ มี ชุมนนุ มสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด ทําหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงาน และในที่ประชุมตกลงกันว่าเลือก
ดําเนิ นการเรื่ องปุ๋ ยก่อนในเบื้องต้น ในส่ วนของสวัสดิการต้องทําการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้กาํ หนดให้ ทางชุมนุมฯ ดําเนินการออกแบบสํารวจ ความต้องการ ปริ มาณ สู ตร
และยี่ห้อของปุ๋ ยที่องค์กรต่างๆ ต้องการใช้ และให้นาํ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ส่งกลับมายังชุมนุมฯ
ภายใน ระยะเวลา หนึ่ งเดือน เพื่อจัดทําเป็ นฐานข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามเนื่ องจากการประสานงาน
ยังขาดความต่อเนื่ อง บุคลากรในสังกัดของชุมนุ มฯไม่เพียงพอ และขาดประสบการณ์ ขาดความ
มุ่งมัน่ ที่จะดําเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ ที่การทํางานล่าช้า มีสภาพชะงักงัน แสดงถึงศักยภาพ
ของฝ่ ายจัดการค่อนข้างตํ่า ปัจจุบนั ทางชุมนุมฯจึงไม่สามารถรวบรวมความต้องการปุ๋ ยให้แล้วเสร็ จ
ทําให้ไม่สามารถดําเนิ นการขั้นตอนต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน ทางทีมวิจยั ได้จดั ประชุมเครื อข่าย
5

กิจกรรมอื่นๆไปด้วย ได้แก่ เครือข่ ายข้ าวสาร ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จํากัด และสหกรณ์
การเกษตรควนขนุ น จํากัด รับหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงานในเรื่ องนี้ เนื่ องจากทั้งสองสหกรณ์มี
ประสบการณ์ และประกอบธุรกิจข้าวสารอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั จึงไม่ใช่เรื่ องยากที่จะขยายธุรกิจสู่ การ
เป็ นเครื อข่ายระดับจังหวัด โดยเริ่ มจากการสํารวจความต้องการ ซึ่ งในที่น้ ี เน้นข้าวสารที่ผลิตได้ใน
จังหวัดพัทลุง
เครื อข่ายอันดับต่อไปที่ทางทีมวิจยั เข้าไปจัดประชุ มสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทาํ ความ
เข้าใจและ หาแนวทางในการเชื่อมโยง คือ เครื อข่ ายอาหารสั ตว์ จากผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ครั้ งที่ สาม ในที่ ประชุ มกําหนดให้ สหกรณ์ การเกษตรปากพะยูน จํากัด ทําหน้าที่ ประสานงาน
กิจกรรมเรื่ องอาหารสัตว์ ซึ่ งการเชื่ อมโยงเครื อข่ายอาหารสัตว์ มีแนวทางที่ต่างจากกิจกรรมที่ได้
กล่าวไปแล้วข้างต้น ในที่น้ ี หมายถึง ในที่ประชุมเครื อข่ายอาหารสัตว์ ได้สาํ รวจยี่ห้อที่มีการใช้กนั
มากในจังหวัดพัทลุง พบว่า มีสามยีห่ อ้ หลัก ที่มีการใช้กนั มากในจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ซีพี เบทาโกร
และแหลมทอง ตามลําดับ ในที่ประชุมพิจารณา กําหนดให้ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด
เป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ นค้ายีห่ อ้ ซีพี สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค.พัทลุง จํากัด เป็ นตัวแทน
จําหน่ ายสิ นค้ายี่ห้อ เบทาโกร และ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์จาํ กัด เป็ นตัวแทนจําหน่ าย ยี่ห้อ
แหลมทอง การกําหนดให้มีตวั แทนจําหน่ ายหลายยี่ห้อนั้น จะทําให้องค์กรที่เข้าร่ วมเครื อข่ายมี
ทางเลือกในการใช้บริ การได้มากขึ้น ไม่ถูกจํากัดเพียงยีห่ ้อใดยี่หอ้ หนึ่ ง ดังรู ปแบบการเชื่อมโยงใน
ภาพที่ 3
ภาพที่ 3 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายอาหารสั ตว์ ในภาคปฏิบตั ิ
กลุ่ม/องค์กรต่ างๆ
สหกรณ์ อนื่ ๆ

สมาชิกสหกรณ์ ฯ

สหกรณ์ การเกษตรปากพะยูน

CP

เครือข่ าย
อาหารสั ตว์
เบทาโกร
สหกรณ์ การเกษตร กรป. กลาง นพค.พัทลุง จํากัด

แหลมทอง
สหกรณ์ การเกษตรพนมวังก์ จํากัด
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ภายหลังจากได้เชื่อมโยงเครื อข่ายกิจกรรมเกี่ยวกับปั จจัยการผลิต ตลอดจนสิ นค้าบริ โภค
ดังที่ กล่าวมาแล้ว ข้างต้น ทางที มวิจ ัยได้ร่วมกับสหกรณ์ ก ารเกษตรตะโหมด จํากัด จัดประชุ ม
เครื อข่ายยางพาราจังหวัดพัทลุงขึ้น การประชุมในครั้งแรกได้เชิญตัวแทนจากชมรมสหกรณ์กองทุน
สวนยาง และกลุ่มองค์กรที่สนใจเข้าร่ วมเครื อข่าย โดยในที่ประชุ มเสนอให้ เครื อข่ายยางพารา
แบ่งเป็ นเครื อข่ายย่อย สามเครือข่ าย คือ 1) เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน 2) เครื อข่ายนํ้ายางสด และ
3) เครื อข่ายยางแผ่นดิบ จากนั้นทําการคัดเลือกองค์กรรับผิดชอบเป็ นศูนย์เครื อข่ายย่อย ทั้ง สาม
เครื อข่าย ดังต่อไปนี้
1) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน คือ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอําเภอป่ าบอน
2) ศูนย์เครื อข่ายนํ้ายางสด คือ สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด
3) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นดิบ คือ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์จาํ กัด
ภาพที่ 4 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายยางพาราในภาคปฏิบตั ิ
กลุ่มรวบรวมนํา้ ยางสดอืน่ ๆ

สหกรณ์ รวบรวมนํา้ ยางสดบ้ านหนองคล้ า จํากัด

สมาชิกสหกรณ์ ฯ

เครือข่ าย
นํา้ ยางสด

สหกรณ์ การเกษตรพนมวังก์ จํากัด

เครือข่ าย
ยางแผ่นดิบ

เครือข่ าย
ยางแผ่น
รมควัน

สมาชิกสหกรณ์ ฯ

สํ านักงาน ตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่ จ.สงขลา

ชมรมสหกรณ์ กองทุนสวนยางอําเภอป่ าบอน
ชมรมสหกรณ์ กองทุนสวนยางอําเภอบางแก้ ว

ชมรมสหกรณ์ กองทุนสวนยางอําเภอควนขนุน

ชมรมสหกรณ์ กองทุนสวนยางอําเภอเมือง

สหกรณ์ กองทุนสวนยาง

สหกรณ์ กองทุนสวนยาง
สหกรณ์ กองทุนสวนยาง
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จากการกําหนดเครื อข่ายออกเป็ น สามกลุ่มข้างต้น ทีมวิจยั ได้ดาํ เนิ นการประชุ มย่อยเพื่อ
กําหนดโครงสร้าง และรู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่าย โดยได้รับความร่ วมมือจากสํานักงานกองทุน
สงเคราะห์สวนยางจังหวัด พัทุลง และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยง
เครื อ ข่ า ย ผลปรากฏว่ า ในส่ ว นของเครื อ ข่ า ยนํ้า ยางสด ซึ่ งองค์ก รที่ รั บ หน้า ที่ เ ป็ นศู น ย์ก ลาง
ประสานงาน คือ ตลาดรวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า ปั จจุบนั (มิถุนายน 2549) ได้ดาํ เนิ นการ
จดทะเบียนเป็ น สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด เพื่อที่จะสามารถบริ หารจัดการ
เครื อข่ายได้คล่องตัว มีประสิ ทธิ ภาพ และโปร่ งใส ในส่ วนของเครื อข่ายยางแผ่นรมควัน นั้นชมรม
สหกรณ์กองทุนสวนยางอําเภอป่ าบอน ได้ดาํ เนิ นการรวบรวมยางแผ่นรวมควันจาก 43 สหกรณ์
ในนามตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ สาขา จัง หวัด พัทลุ ง และเครื อ ข่ า ยยางแผ่น ดิ บ ได้มีก าร
ดํา เนิ น การอย่างต่ อเนื่ อ งอยู่แ ล้ว ภายใต้ก ารบริ ห ารงานของ สหกรณ์ ก ารเกษตรพนมวัง ก์จ าํ กัด
เพียงแต่วา่ จะต้องดําเนินการขยายเครื อข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นต่อไปในอนาคต
รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
มี ล ัก ษณะคล้า ยกับ รู ป แบบการเชื่ อ มโยงตามโซนพื้ น ที่ โดยทํา การรวมกลุ่ ม
เครื อข่ายวิสาหกิ จชุ มชนในระดับตําบล แล้วคัดเลื อกตัวแทนคณะกรรมแต่ ละตําบลขึ้ นไปเป็ น
คณะกรรมการระดับอําเภอ และคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการระดับอําเภอแต่ละอําเภอ ขึ้นไปเป็ น
คณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีเงื่อนไขว่าคณะกรรมการระดับจังหวัดต้องมีตวั แทนมาจากทุก
อําเภอ และไม่เกิน 15 คน มีวาระ 1 ปี
ภาพที่ 5 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
ระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ
ระดับตําบล
สิ่ งทีต่ ้ องการได้ รับการสนับสนุนจากเครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
1) ความรู ้
- การบริ หารองค์กร/เครื อข่าย
- การผลิต การแปรรู ป
- บรรจุภณ
ั ฑ์
2) เงินทุน
3) การตลาด
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2 ประเด็นสํ าคัญของแต่ ละเครือข่ าย
2.1 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
ความเป็ นมาของเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่ ในอดีตองค์กรประชาชนในจังหวัดพัทลุงทั้ง
ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบี ยน มีการเชื่ อมโยงเครื อข่ายกันแบบหลวมๆ ไม่ได้มีธุรกรรมอย่าง
ต่อเนื่ อง ทีมวิจยั ได้จดั เวทีสร้างความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่ายให้แก่ผนู ้ าํ ทําให้
ผูน้ าํ ที่ได้เข้าร่ วมประชุมเครื อข่ายเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงเครื อข่าย และได้พิจารณาร่ วมกัน
ว่าการเชื่ อมโยงเครื อข่ายที่เข้มแข็งและยัง่ ยืน ควรทําการสร้างเครื อข่ายตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปสู่
ระดับจังหวัด จึงได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ นั่นคือ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ 1)
ระดับตําบล 2) ระดับอําเภอ 3)ระดับจังหวัด แต่ดว้ ยระยะเวลาโครงการวิจยั เพียงหนึ่งปี จึงมิอาจ
สร้างเครื อข่ายให้ได้ครบทุกระดับ ได้เพียงแค่โครงสร้างบริ หารในระดับจังหวัด แต่การพัฒนาสู่ การ
ปฏิบตั ิในระดับอําเภอ และระดับตําบลยังอยู่ในขั้นตอนการเตรี ยมงาน ซึ่ งอุปสรรคในการสร้าง
เครื อข่ายตามโซนพื้นที่มีอยูส่ ามประการหลัก คือ ประการแรก ศูนย์ประสานเครื อข่ายระดับจังหวัด
ในที่น้ ี คือ ชุ มนุ มสหกรณ์ การเกษตรจังหวัดสตูล จํากัด ขาดความพร้ อมในการบริ หารเครื อข่าย
ไม่ได้รับความเชื่อมัน่ จากสหกรณ์สมาชิกเท่าที่ควร ประการที่สอง ศูนย์ประสานงานระดับอําเภอ
ในที่น้ ีคือสหกรณ์การเกษตรประจําอําเภอ จะติดภารกิจในการปิ ดบัญชีประจําปี ตลอดจนเตรี ยมงาน
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ในช่วงเวลาเดียวกับแผนงานการสร้างเครื อข่ายระดับอําเภอ และตําบล
ประกอบกับสาเหตุ ประการที่สาม คือ ระยะเวลาของโครงการวิจยั มีเพียงหนึ่ งปี ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้
เครื อข่ายในระดับอําเภอและตําบลยังไม่เกิดขึ้น นัน่ คือโครงสร้างรู ปแบบเครื อข่ายตามโซนพื้นที่
มิอาจสําเร็ จได้ภายในระยะเวลาจํากัด ทีมวิจยั จึงพิจารณาเห็นว่าหากเน้นไปที่กิจกรรมเป็ นหลัก อาจ
เป็ นไปได้ที่จะสร้างเครื อข่ายในช่วงเวลาที่กาํ หนด จึงเกิดรู ปแบบโครงสร้างการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ตามกิจกรรมขึ้นมาอีกหนึ่งเครื อข่าย
ความเป็ นมาของเครือข่ ายตามกิจกรรม เนื่องจากการเชื่อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่
จําเป็ นต้องใช้เวลาและครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ทั้งจังหวัด ทําให้ระยะเวลาวิจยั ที่มีอยู่หนึ่ งปี มิอาจเห็ น
ผลได้ดงั ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทีมวิจยั จึงได้จดั ประชุมเพื่อระดมสมอง หาแนวทางที่จะทําให้การ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายเกิ ดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม ผลสรุ ปจากทั้งการประชุ มทีมวิจยั และการประชุ ม
ร่ วมกับผูน้ ําองค์กรต่างๆ เห็ นตรงกันว่า ควรสร้ างเครื อข่ายโดยอาศัยกิ จกรรมเป็ นตัวยึดโยงผูก
สัมพันธ์กนั โดยได้คดั เลือกในเบื้องต้น หกกิจกรรม ได้แก่ ยางพารา ปุ๋ ย ข้าวสาร อาหารสัตว์
สวัสดิการ และวิสาหกิจชุมชน

9

2.2 การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบนั
เนื่ องจากเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ ยงั ไม่สามารถเกิ ดได้ครบทั้ง สามระดับ ตลอดจน
เครื อข่ายปุ๋ ย ข้าวสาร และสวัสดิการ ยังคงไม่มีการขับเคลื่อน ในหัวข้อนี้จึงนําเสนอการดําเนิ นการ
ของเครื อข่าย อาหารสัตว์ ยางพารา และ วิสาหกิจชุมชน ตามลําดับ
การดําเนินการของเครือข่ ายอาหารสั ตว์
จากผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่สาม ในที่ประชุมเครื อข่ายอาหารสัตว์ ได้สาํ รวจยีห่ อ้
ที่มีการใช้กนั มากในจังหวัดพัทลุง พบว่า มีสามยีห่ ้อหลัก ที่มีการใช้กนั มากในจังหวัดพัทลุง ได้แก่
ซี พี เบทาโกร และแหลมทอง ตามลําดับ ในปั จจุบนั มีเพียงสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด
เท่านั้นที่ได้มีการดําเนิ นการเชื่ อมโยงธุ รกิจอาหารสัตว์ โดยเป็ นตัวแทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์จ าก บริ ษ ทั ซี พี โดยการซื้ ออาหารสัตว์ผ่านเครื อข่ายอาหารสัตว์ ในส่ วนของยี่ห้อ ซี พี ที่
สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด เป็ นตัวแทนจําหน่ ายนั้น สมาชิ กเครื อข่ายสามารถซื้ ออาหาร
สัตว์ได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยแล้วกระสอบละ 5-10 บาท (แล้วแต่ประเภทของอาหาร)
และสื บเนื่ องจากการดําเนิ นธุ รกิ จอาหารสัตว์น้ ี เองทําให้ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด ได้
โอกาสขยายธุรกิจ เพาะพันธุ์ลูกสุ กรขายให้แก่ สมาชิกเครื อข่าย โดยขณะนี้ได้ดาํ เนินการซื้อแม่พนั ธุ์
มาเพิ่มจากเดิม 120 ตัว เพิ่มเป็ น 200 ตัว ครอบคลุมสมาชิกเครื อข่าย อําเภอปากพะยูน อําเภอป่ าบอน
และองค์กรจากอําเภออื่นๆ ที่มาซื้ ออาหารสัตว์ โดยสมาชิกเครื อข่ายอาหารสัตว์มีโอกาสได้ซ้ื อลูก
สุ กรจากสหกรณ์ฯได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยแล้วตัวละ 50 บาท
การดําเนินการของเครือข่ ายยางพารา
เครื อข่ายยางพาราจังหวัดพัทลุงในเบื้องต้นแบ่งเป็ นเครื อข่ายย่อย สามเครือข่ าย คือ
1) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน คือ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอําเภอป่ าบอน
2) ศูนย์เครื อข่ายนํ้ายางสด คือ สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด
3) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นดิบ คือ สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์จาํ กัด
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ผลการดําเนินการเครื อข่ายยางแผ่นรมควัน จังหวัดพัทลุง
เดือน/ปี
จํานวนองค์กร
ปริ มาณนํ้าหนักยาง
รวมจํานวนเงิน
(ตัน)
(ล้านบาท)
ตุลาคม/2548
36
478.58
32.08
พฤศจิกายน/2548
33
219.10
13.45
ธันวาคม/2548
หยุดดําเนินการ (เกิดอุทกภัย)
มกราคม/2549
19
380.01
27.74
กุมภาพันธ์/2549
39
1,100.29
83.77
มีนาคม/2549
42
1,009.99
78.53
เมษายน/2549
หยุดดําเนินการ(ปิ ดฤดูการกรี ดยาง)
พฤษภาคม/2549
22
283.15
26.24
รวม
3,421.12
261.81
เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน ตลาดรวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้าจึงได้ขอจดทะเบียนเป็ น
สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด ในเดือน มิถุนายน 2549
ผลการดําเนินการเครื อข่ายนํ้ายางสด(สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด)จังหวัดพัทลุง
เดือน/ปี
จํานวนองค์กร
ปริ มาณนํ้าหนักยาง
รวมจํานวนเงิน
(ตัน)
(ล้านบาท)
มกราคม/2549
20
503.05
33.51
กุมภาพันธ์/2549
19
495.57
31.51
มีนาคม/2549
หยุดดําเนินการ(ปิ ดฤดูการกรี ดยาง)
เมษายน/2549
19
247.50
19.52
พฤษภาคม/2549
18
308.82
25.78
มิถุนายน/2549
20
385.32
33.82
รวม
1,940.26
144.14
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ภายหลังดําเนิ นการไปได้ระยะหนึ่ ง ทีมวิจยั ร่ วมกับสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
จังหวัดพัทุลง สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง และตัวแทนจากเครื อข่ายยางพาราจังหวัดพัทลุง มี
ความเห็นร่ วมกันว่า สมควรจดทะเบียนเป็ น “ชุมนุ มสหกรณ์การยางจังหวัดพัทลุง จํากัด” โดยได้
คัด เลื อ กคณะกรรมการเพื่อ ยกร่ า งกฎระเบี ย บ ของชุ มนุ มฯ ซึ่ งคณะกรรมการประกอบไปด้ว ย
ตัวแทนจาก 4 กลุ่มกิจกรรม คือ กลุ่มนํ้ายางสด กลุ่มยางแผ่นรมควัน กลุ่มยางแผ่นดิบ และกลุ่มยาง
ADS จํานวน 15 คน นัดประชุมกันในวันที่ 7 สิ งหาคม 2549 มีรายชื่อดังนี้
คณะทํางานได้มีการประชุ มร่ วมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ.2549
ซึ่ งมี
สาระสําคัญ คือ การกําหนดสถานที่ทาํ งานของชุมนุมฯ และการกําหนดให้สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ที่ยงั ไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 7 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในวัง
จํากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างทอง จํากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแพรกหา จํากัด
สหกรณ์ ก องทุ น สวนยางบ้า นตะแพน จํา กัด สหกรณ์ ก องทุ น สวนยางบ้า นควนปั น แต จํา กัด
สหกรณ์ผผู ้ ลิตยางศรี บรรพต จํากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองใหญ่ จํากัด เป็ นผูบ้ รรจุ
วาระเพิ่มเติมให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ โดยสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ประชุม
ใหญ่ประจําปี ไปแล้ว ไม่ตอ้ งเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ ครั้นเมื่อจดทะเบียน
ชุมนุมสหกรณ์ได้แล้ว ทุกสหกรณ์หรื อองค์กรอื่นก็สมัครเป็ นสมาชิกภายหลังได้ทนั ที
การดําเนินการของเครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
ปั จจุบนั มีวิสาหกิจชุ มชนที่จดทะเบียนทั้งหมดในจังหวัดพัทลุง 153 วิสาหกิ จ ใน
จํานวนนี้มีวิสาหกิจที่รวมตัวเป็ นเครื อข่าย ศูนย์รวมขายสิ นค้าร่ วมกันจํานวน 9 วิสาหกิจ โดยได้รับ
เงินงบประมาณสนับสนุ นการดําเนิ นงานตลาดกลางจํานวน..... บาท จากผูว้ ่าราชการจังหวัด แต่
ปริ มาณธุรกิจยังมีนอ้ ยมากเพราะวิสาหกิจส่ วนใหญ่ยงั ไม่ได้เข้าร่ วม ทําให้ทีมวิจยั ร่ วมกับสํานักงาน
เกษตรจังหวัด และผูน้ าํ วิสาหกิจชุมชนอีก 37 แห่ง ได้จดั การประชุมสัมมนาปฏิบตั ิการเพื่อกําหนด
รู ปแบบโครงสร้างการเชื่อมโยงเครื อข่ายขึ้นในวันที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ.2549 มีขอ้ สรุ ปสําคัญดังนี้
ที่ประชุมเห็นควรรวมตัวกัน มีโครงสร้างเป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุง โดย
ในที่ประชุมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนได้คดั เลือกตัวแทนเป็ นคณะกรรมการเพื่อยกร่ างกฎระเบียบ
ของชุมนุ มฯ จํานวน 11 คน นัดหมายประชุมกันในวันที่ 20 สิ งหาคม 2548 ณ ห้องประชุม
สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
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ภายหลังจากคณะกรรมยกร่ างกฎระเบียบ ได้ประชุมร่ วมกันเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2549
ทําให้ได้มาซึ่ ง ชื่ อของเครื อข่าย คือ ชมรมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุง และร่ างข้อบังคับ
กฏระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และสมาชิ กของเครื อข่าย โดยจะนําร่ าง
กฎระเบียบที่ได้จดั พิมพ์ใหม่ให้สมบูรณ์ และนัดประชุมเห็นชอบร่ างข้อบังคับครั้งต่อไปใน วันที่
9 กันยายน 2549 และหากเห็นชอบร่ าง ก็จะเชิญประชุมผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนทั้งจังหวัดทําประชา
พิจารณ์ขอ้ บังคับ เมื่อปรับปรุ งแก้ไขร่ างข้อบังคับแล้วเสร็ จ ทางคณะทํางานก็จะขอจดทะเบียนเป็ น
ชมรมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุงต่อไป
2.3 วัตถุประสงค์/เป้าหมายของเครือข่ าย
เครือข่ ายอาหารสั ตว์
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาส และลดรายจ่ ายให้แก่ กลุ่มองค์กรสมาชิ ก ตลอดจน
สมาชิกของแต่ละองค์กรที่เข้าร่ วมเครื อข่าย และสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ในอนาคต
เครือข่ ายยางพารา
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เปิ ดโอกาสให้ก ลุ่ ม องค์ก รที่ ท าํ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ ยาง ได้เ ข้า มาทํา
กิจกรรมร่ วมกัน ตลอดจนเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่องค์กรสมาชิก และสร้างโอกาสทําธุรกิจ
ใหม่ๆ ร่ วมกันอันนําไปสู่การกินดีอยูด่ ีของสมาชิกขององค์กรที่เข้าร่ วมเครื อข่ายในอนาคต
เครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความมัน่ คงและความก้าวหน้าภาคเกษตรกรรม ให้เกษตรกร
เคารพสัจธรรมพื้นฐานของตนเองและผูอ้ ื่น โดยไม่ยดึ เอาเงินและอํานาจเป็ นตัวตั้ง แต่ยดึ เอาความดี
ที่เป็ นคุณธรรมเป็ นตัวตั้ง ที่นาํ ไปสู่ความมีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี ของเกษตรกรเท่าเทียมกับอาชีพอื่น
2. เพื่อพัฒนาการบริ หาร เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิกมีความสามารถจัดการทุน ทรัพยากร
ผลผลิต และการตลาด บนพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้เป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุง
4. เพื่อระดมทุนและให้บริ การด้านการเงินแก่สมาชิก
2.4 แนวทางการดําเนินการของเครือข่ ายขั้นต่ อไป
เครื อข่ ายตามโซนพืน้ ที่ ทีมวิจยั ได้กาํ หนดโครงสร้างไว้ สามระดับ และมีเพียงระดับ
จังหวัดที่มีโครงสร้างชัดเจน ในการดําเนิ นการต่อไปจะต้องขยายเครื อข่ายลงสู่ ระดับอําเภอ และ
ตําบล ซึ่ งจะต้องเป็ นหน้าที่ ของศูนย์ประสานงานระดับอําเภอ ได้แก่ สหกรณ์ การเกษตรในทุก
อําเภอ ต้องดําเนิ นการสร้างเครื อข่าย ประชามสัมพันธ์ให้กลุ่มองค์กรต่างๆที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
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ของแต่ละอําเภอ รับทราบเรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่าย และเริ่ มดําเนิ นการเครื อข่ายโดยเสริ มกันกับ
เครื อข่ายกิจกรรมที่ได้มีการดําเนินการไปแล้ว
เครือข่ ายปุ๋ ย ข้ าวสาร และสวัสดิการ ในปั จจุบนั ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพัทลุง จํากัด
รับหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงาน แต่มีบุคลากรเพียงหนึ่ งคน จึงอาจไม่สามารถขยายธุ รกิจได้อย่าง
ต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ทีมวิจยั มีแผนดําเนิ นงานสร้างเครื อข่ายควบคู่ไปกับเครื อข่ายตาม
โซนพื้นที่
เครื อข่ ายอาหารสั ตว์ มีเพียงสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด ที่ดาํ เนิ นการได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรมในพื้นที่ 2 อําเภอ คือ อําเภอปากพะยูน และอําเภอป่ าบอน กําลังขยายพื้นที่ให้บริ การ
ให้ครอบคลุมทัว่ ทั้งจังหวัดให้ได้ตามแผน โดยการจัดประชุมกลุ่มองค์กรที่สนใจร่ วมซื้ อ อาหาร
สั ต ว์ข องบริ ษ ัท ซี พี จะมี ก ารประชุ ม พบปะกัน อย่า งต่ อ เนื่ อ ง อย่า งก็ ต ามสหกรณ์ ก ารเกษตร
กรป.กลาง นพค.พัทลุง จํากัด ซึ่งเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ นค้ายีห่ อ้ เบทาโกร และสหกรณ์การเกษตร
พนมวังก์ จํากัด ซึ่ งเป็ นตัวแทนจําหน่ ายยี่ห้อ แหลมทอง ยังอยู่ระหว่างการดําเนิ นการขอให้ทาง
บริ ษทั ทั้งสองแห่ งแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจําหน่าย โดยขณะนี้ มีการเก็บข้อมูลปริ มาณความต้องการใช้
ทั้งสองยีห่ อ้ อย่างละเอียด เพื่อนําไปต่อรองกับทั้งสองบริ ษทั ดังกล่าว
เครื อข่ ายยางพารา หลังจากในที่ประชุมเครื อข่ายยางพารา มีมติร่วมกันว่าให้มีการจด
ทะเบียนเป็ นชุมนุมสหกรณ์การยางจังหวัดพัทลุง จํากัด โดยในที่ประชุมเพื่อยกร่ างกฎระเบียบ ของ
ชุมนุมฯ มีขอ้ สรุ ปร่ วมกัน ดังต่อไปนี้
1) กําหนดให้สหกรณ์กองทุนสวนยาง ที่ยงั ไม่ได้จดั ประชุมใหญ่ 7 แห่ ง ได้แก่ นําวาระ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนชุมนุ มฯ เข้าบรรจุเป็ นวาระในการประชุมใหญ่ เพื่อให้ท้ งั 7 สหกรณ์เป็ นผู ้
ร่ วมก่อตั้ง ชุมนุมฯ ในเบื้องต้น ให้เป็ นไปตามกฏหมายการจดทะเบียนสหกรณ์ แล้วสหกรณ์กองทุน
สวนยางที่เหลือ(ที่ประชุมใหญ่ผา่ นไปแล้ว) สมัครเป็ นสมาชิกภายหลัง
2) มอบหมายให้คณะอนุ กรรมการ ร่ วมกับสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด
พัทลุง และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพัทลุง ยกร่ างระเบียบการดําเนินธุรกิจร่ วมกันของชุมนุมฯ ให้
แล้วเสร็ จภายในเดือน สิ งหาคม
3) กําหนดให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพัทลุง จํากัด เป็ นสถานที่ทาํ งานของชุมนุมสหกรณ์
การยางจังหวัดพัทลุง จํากัด
เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ที ม วิ จ ัย และคณะกรรมการยกร่ า งข้อ บัง คับ จะนํา ร่ า ง
กฎระเบียบที่ได้จดั พิมพ์ใหม่ให้สมบูรณ์ และนัดประชุมเห็นชอบร่ วมข้อบังคับครั้งต่อไปในวันที่
9 กันยายน 2549 และหากเห็นชอบร่ าง ก็จะเชิญประชุมผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนทั้งจังหวัดทําประชา
พิจารณ์ขอ้ บังคับ เมื่อปรับปรุ งแก้ไขร่ างข้อบังคับแล้วเสร็ จ ทางคณะทํางานก็จะขอจดทะเบียนเป็ น
ชมรมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุงต่อไป
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บทบาทของนักวิจัย เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า การสร้างเครื อข่ายยังอยูร่ ะหว่างขั้นตอน
เริ่ มปฏิบตั ิ และหลายส่ วนมีเพียงโครงสร้าง ยังมิได้ปฏิบตั ิเป็ นรู ปธรรม คณะนักวิจยั จึงไม่มนั่ ใจว่า
กลไกทั้งหมด จะทําให้เครื อข่ายฝังตัว ยัง่ ยืนหรื อไม่ จึงได้ทาํ โครงการวิจยั และของบประมาณ
สนับสนุ นจากนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพัทลุง ซึ่ งมีแนวโน้มว่าจะได้รับการสนับสนุ น
งบประมาณจากนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพัทลุง
2.5 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จของเครือข่ าย
ในการสร้ างเครื อข่ายของทีมวิจยั ตลอดหนึ่ งปี มีปัจจัยหลายประการในการจะสร้าง
เครื อข่ายให้ประสบความสําเร็ จในจังหวัดพัทลุง หากพิจารณาในภาพรวมอาจสรุ ปได้ว่า เครื อข่าย
ยางพารา มี ความสําเร็ จ ในระดับหนึ่ ง อาจเป็ นเพราะว่า ประการที่หนึ่ ง คื อ ทุ นเดิ ม กล่าวคื อ
ยางพารา เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ส หกรณ์ ก องทุ น สวนยาง หรื อ กลุ่ ม รวบรวมนํ้า ยาง ต่ า งๆ มี บุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ์ และความรู ้ความสามารถอยูแ่ ล้วเป็ นทุนเดิม จึงทําให้ง่ายต่อการเชื่อมโยง ประการที่
สอง การได้รับความร่ วมมือจากสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จังหวัดพัทลุง เป็ นอย่าง
ดี ในการร่ วมพัฒนาศักยภาพของเครื อข่าย ทําให้เครื อข่ายมีความเข้มแข็งและสามารถยกระดับ
คุณภาพการผลิตยางพารา รวมถึงประสิ ทธิ ภาพทางการตลาด ประการที่สาม เป็ นปั จจัยที่สําคัญ
ที่สุด นัน่ ก็คือผูน้ าํ องค์กร ซึ่งจากการประชุมเครื อข่ายหลายๆ ครั้ง ทีมวิจยั สังเกตเห็นภาวะผูน้ าํ และ
ความกระตือรื อร้นในการสร้างเครื อข่ายร่ วมกัน ผูน้ าํ ทุกท่านต่างเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ และมีใจเสี ยสละ
ตลอดจนพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ปั จจัยเหล่านี้ นาํ ไปสู่ การสร้างเครื อข่ายที่ประสบผลสําเร็ จ
และเกิดผลประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
3. บทบาทของเครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้ จากการวิจัยกับการแก้ ปัญหาความยากจน
3.1 เครือข่ ายยางพารา
โดยเหตุที่เครื อข่ายยางพาราประกอบด้วยสมาชิกที่เป็ นสหกรณ์การยาง จํากัด และ
สมาชิกที่ไม่จดทะเบียน ได้แก่ กลุ่มรวบรวมนํ้ายางดิบ จากการร่ วมขาย ทําให้กลุ่มรวบรวมนํ้ายาง
ดิบรวบรวมนํ้ายางได้เฉลี่ยวันละ 30 ตัน ทําให้กลุ่มมีอาํ นาจต่อรองกับผูซ้ ้ือ ราคาขายของกลุ่มจึงสู ง
กว่าเกษตรกรรายย่อยขายเอง หรื ออาจจะมีราคาเท่ากันในบางครั้ง เพียงแต่ว่ากลุ่มจะให้เปอร์ เซ็นต์
นํ้ายางที่สูงกว่าพ่อค้าคนกลาง ตลอดจนสมาชิกเครื อข่ายจะได้รับปันผล และเฉลี่ยคืนในช่วงปลายปี
อีกด้วย
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3.2 เครือข่ ายอาหารสั ตว์
การซื้ อ อาหารสั ต ว์ผ่า นเครื อ ข่ า ยอาหารสัต ว์ ในส่ ว นของยี่ห้อ ซี พี ที่ ส หกรณ์
การเกษตรปากพะยูน จํากัด เป็ นตัวแทนจําหน่ายนั้น สมาชิกเครื อข่ายสามารถซื้ออาหารสัตว์ได้ใน
ราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยแล้วกระสอบละ 5-10 บาท (แล้วแต่ประเภทของอาหาร) รวมทั้ง
สมาชิ กจะได้รับปั นผล และเฉลี่ยคืนด้วย นอกเหนื อจากอาหารสัตว์ สมาชิกยังมีโอกาสได้ซ้ื อ ลูก
สุ กรจากสหกรณ์ฯได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยแล้วตัวละ 50 บาท นัน่ คือ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์
ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย สามารถลดรายจ่ายทั้งในส่ วนของลูกสุ กร และ อาหารสัตว์ได้มากกว่า ก่อน
การมาเข้าร่ วมเครื อข่าย
3.3 เครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน จะทําให้แต่ละวิสาหกิจที่ตลาดกลางเป็ นช่องทางจําหน่าย
สิ นค้าทั้งขายปลีก และค้าส่ ง ตลาดกลางนี้จะช่วยสร้างความมัน่ ใจแก่สมาชิกที่ผลิตสิ นค้า โดยไม่
ต้องพะวงกับการทําตลาด และคาดว่าเมื่อมีศูนย์กลางเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ทําหน้าที่เป็ นตลาด
กลางก็จะทําให้สมาชิกมีรายได้เสริ มอย่างต่อเนื่อง
4. ผลลัพธ์ ของการทําวิจัย
จากการดําเนิ นการวิจยั โครงการ การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพัทลุง แม้
รู ปแบบโครงสร้างเครื อข่ายจะไม่ยดึ ตามโครงสร้างพื้นที่ ดังแผนที่เกิดจากการจัดสัมมนาปฏิบตั ิการ
ครั้งแรก แต่คณะวิจยั ก็ทาํ งานร่ วมกับสหกรณ์และองค์กรชุมชนในพื้นที่ และเกิดรู ปแบบที่องค์กร
ในพื้นที่เห็นพ้องร่ วมกันในแต่ละประเภทกิจกรรม โดยได้รูปแบบโครงสร้างเครื อข่ายตามกิจกรรม
จํานวน 3 เครื อข่าย แต่ผวู ้ ิจยั ก็มีแผนที่จะทําวิจยั ต่อไปอีก เพื่อบูรณาการโครงสร้างเครื อข่ายตาม
พื้นที่กบั โครงสร้างเครื อข่ายกิจกรรมเชื่อมโยงเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน โดยขณะนี้ ได้ทาํ โครงการ
ขอการสนับสนุนไปยัง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพัทลุงแล้ว
4.1 ปัญหาอุปสรรคในการทํางานวิจัย
4.1.1 ปัญหาจากทีมวิจัย
นัก วิ จ ัย ที่ ร่ว มโครงการมาจากหน่ ว ยงานต่ า งสัง กัด กัน อาจให้
ความสําคัญของงานไม่เท่ากัน หน่วยงานราชการทัว่ ไปอาจให้ลาํ ดับความสําคัญของงานวิจยั ตํ่ากว่า
งานประจําด้านอื่น ส่ วนในมหาวิทยาลัย ถือว่างานวิจยั มีความสําคัญในอันดับต้น ดังนั้นความ
คาดหวังในผลสําเร็ จของงานวิจยั อาจแตกต่างกัน เมื่อต้องมาปฏิบตั ิงานร่ วมกัน จุดเน้นเรื่ องการ
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เกาะติดกับปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาจึงถูกจัดลําดับความสําคัญไม่เท่ากัน การลงปฏิบตั ิงานใน
พื้นที่ โดยเฉพาะการประสานงานกับผูน้ าํ ในพื้นที่เพื่อร่ วมกิจกรรม จึงได้จาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ตํ่ากว่าแผน และบางกรณี ก็ได้ตวั แทนที่ไม่สามารถตัดสิ นใจแทนองค์กรที่เข้าร่ วมประชุมได้ ทํา
ให้ผลการประชุมกับการนําไปปฏิบตั ิไม่ราบรื่ น
- การจัดประชุ มเพื่อประเมินผลงาน และปรั บแผนงานระหว่างนักวิจยั
ยังมีนอ้ ยเกินไป
4.1.2 ปัญหาด้ านสภาพแวดล้ อม
- ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรจัง หวัด พัท ลุ ง จํา กัด อยู่ใ นระหว่ า งการ
แก้ปัญหาภายใน แต่ที่ประชุมสัมมนาได้กาํ หนดให้เป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายเชื่ อมโยงระดับจังหวัด
จึงทําให้ชุมนุ มสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จํากัด ไม่สามารถทําหน้าที่เป็ นศูนย์เครื อข่ายตาม
เจตนารมณ์ได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น
- ระยะเวลาในการสร้างเครื อข่ายค่อนข้างสั้น เพราะการที่องค์กรต่างๆ
จะไว้วางใจกันย่อมต้องอาศัยระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ ทําความคุน้ เคยระหว่างกัน และผูแ้ ทนที่มา
ประชุมจะต้องเอามติการประชุมไปถ่ายทอดกับคณะกรรมการของตนล้วนต้องใช้เวลาทั้งสิ้ น
- สหกรณ์ส่วนใหญ่จะกําหนดปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
ซึ่ งทั้งฝ่ ายจัดการและประธานสหกรณ์มกั จะไม่ว่างที่จะทํากิจกรรมอื่นนอกจากการเตรี ยมการปิ ด
บัญชี เพื่อการประชุ มใหญ่ ทําให้ระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม สหกรณ์ จะไม่มีความ
สะดวกที่จะเข้าร่ วมกิจกรรม และจัดเวทีเครื อข่ายระดับอําเภอ การประชุมใหญ่ก็อาจนําไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงตัวผูบ้ ริ หารใหม่ ผูบ้ ริ หารเก่าก็มกั เลี่ยงที่จะผูกพันตนเองในการทํากิจกรรมเชื่อมโยง
4.2. ประโยชน์ ทตี่ ัวนักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
4.2.1 ความรู้ใหม่
1) สิ่ งที่นกั วิจยั ได้จากการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม ก็คือ อย่ายึดติดรู ปแบบโครงสร้าง
เครื อข่ายที่แม้จะเกิดขึ้นจากเวทีเรี ยนรู ้ร่วมกัน หากองค์กรที่ถูกเลือกให้ทาํ หน้าที่เป็ นศูนย์ประสาน
เครื อข่ายขาดความพร้อม สมาชิกกําลังขาดศรัทธากับองค์กร กอปรกับการทํางานที่มีเงื่อนไขเวลา
ค่อนข้างสั้น สหกรณ์มีการเปลี่ยนถ่ายกรรมการในช่วงที่จะทํากรอบแนวทางสู่ ภาคปฏิบตั ิ ปั จจัย
เหล่านี้ทาํ ให้องค์กรที่จะทําหน้าที่ศูนย์ประสานทั้งระดับจังหวัด และอําเภอมีศกั ยภาพเคลื่อนตัวตํ่า
การปรั บเปลี่ ยนแนวทางสร้ างเครื อข่าย ตามที่องค์กรต่างๆ มี ความต้องการ มี
องค์กรที่มีตน้ ทุนดําเนิ นงานอยู่แล้ว และพร้อมที่จะทําหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงาน หรื อแม้จะมี
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การจัดตั้งองค์กรที่ ทาํ หน้าที่ เป็ นศูน ย์ประสานงานใหม่ เครื อข่ายที่ ยึดกิ จกรรมเป็ นฐานในการ
ขับเคลื่อนจะทําได้ง่ายกว่าและเคลื่อนตัวได้เร็ ว
2) การสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างข้าราชการในส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผูน้ าํ องค์กร
ท้องถิ่ นจํานวนมาก และที มวิจยั เป็ นต้น ทุ นสําคัญในการทํางานวิจ ัยสร้ างเครื อข่า ยให้ประสบ
ความสําเร็ จ
4.2.2 ทักษะหรือประสบการณ์ ใหม่
1) การทํางานกับองค์กรชุมชนจําเป็ นต้องประสานงานกับหน่วยราชการที่ให้การ
สนับสนุนองค์กรชุมชนต่างๆ เป็ นอย่างดี เพราะส่ วนราชการจะมีฐานข้อมูลที่เป็ นทุนสําคัญในการ
สร้างเครื อข่าย
2)
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมวิจยั กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์จงั หวัด
เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรจังหวัด และผูน้ าํ องค์กร
ต่างๆ เป็ นปั จจัยพื้นฐานสําคัญในการสร้างเครื อข่าย
3)
โครงสร้างขับเคลื่อนเครื อข่ายอาจจะเป็ นโครงสร้างตามกิ จกรรม หรื อ
โครงสร้ า งตามโซนพื้ น ที่ ล ้ว นใช้ ก ารได้ ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ กั บ บริ บทขององค์ ก รในพื้ น ที่ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างที่เป็ นทุนเดิมอยูก่ ่อนแล้ว
4) นักวิจยั จากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ข้าราชการในสังกัดกองทุนสวนยาง
และสํานักงานเกษตรจังหวัด ได้เรี ยนรู ้การทําวิจยั แบบมีส่วนร่ วม อันจะช่วยเสริ มสร้างทักษะการ
ทํางานที่มีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น
4.3 ประโยชน์ ทอี่ งค์ กรประชาชนทีเ่ ข้ าร่ วมเครือข่ ายได้ รับ
1) ทําให้ผนู ้ าํ องค์กรฯเกิดการตื่นตัว และตระหนักถึงประโยชน์จากการเชื่อมโยง
เครื อข่าย ทั้งนี้ สังเกตได้จากการเข้าร่ วมประชุม และการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
จริ งจังตลอดระยะเวลาการจัดประชุม
2) ผูน้ าํ องค์กรฯมองเห็นถึงโอกาสใหม่ๆในการทําธุรกรรมเพิ่มเติม อาทิ การแปลง
สภาพนํ้ายางสดให้เป็ นนํ้ายางข้น/ก้อน เพื่อยืดอายุน้ าํ ยาง และสามารถส่ งขายต่างประเทศได้
3) โอกาสในการขยายธุรกิจขององค์กรฯ เช่น การที่สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน
จํากัด มีโอกาสขยายธุ รกิจ การขายลูกสุ กร จากเดิมที่มีแม่พนั ธ์ 120 ตัว และหลังจากเข้าร่ วม
เครื อข่ายได้เพิม่ แม่พนั ธ์ เป็ น 200 ตัว เพื่อรองรับความต้องการของเครื อข่าย
4) องค์กรฯมีการตื่นตัวที่จะปรับโครงสร้างการบริ หาร เพื่อรองรับการเข้าร่ วม
เครื อข่าย และเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการเชื่อมโยงเครื อข่ายต่อไปในอนาคต
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4.4 ข้ อเสนอแนะ
4.4.1 การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งสําคัญ เพราะเปิ ดโอกาสให้ผนู ้ าํ ทุกภาคส่ วน
ร่ วมตั้งแต่ข้ นั ตอนความคิด การวางแผน หากมีการพาสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิการไปดูงาน
ในเครื อข่ายที่ประสบความสําเร็ จเสริ มเพิ่มเติมก็จะเป็ นการดี การทําวิจยั เรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่าย
โดยเฉพาะองค์กรที่จะเข้าร่ วมมีการเปลี่ยนถ่ายคณะกรรมการระหว่างปี ควรมีระยะเวลาอย่างน้อย
2 ปี
4.4.2 ควรทําวิจยั ต่อยอดในส่ วนที่จะทํารู ปแบบสู่ ภาคปฏิบตั ิ โดยคณะวิจยั ได้ทาํ งานใน
ฐานะพี่เลี้ยงในช่ วงเริ่ มปฏิ บตั ิ การอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์ จุดอ่ อน จุดแข็ง ปรั บแก้ร่วมกับศูนย์
ประสานงานเครื อข่าย จนระบบปฎิบตั ิการใช้การได้ราบรื่ น ขณะนี้งานวิจยั ทําได้เพียง PD ส่ วน C
และ A ยังไม่ได้ดาํ เนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
4.4.3 ควรขยายเครื อข่ายให้คลุมองค์กรทุกประเภทในพื้นที่จงั หวัด
4.4.4 ควรมีการวิจยั เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของสหกรณ์ที่มีการพัฒนากรรมการอย่าง
เข้มแข็ง กับสหกรณ์ที่บริ หารโดยกรรมการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
4.4.5 ควรมีการทําวิจยั เพื่อฟื้ นฟูและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพัทลุง
จํากัด
4.5 สรุ ปผลทีเ่ กิดขึน้ จากการทําวิจัย
4.5.1 เพิม่ ขีดความสามารถ และขยายปริมาณธุรกิจ
- สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จํากัด ได้มีการดําเนิ นการเชื่อมโยงธุ รกิจอาหาร
สัตว์ โดยเป็ นตัวแทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จาก บริ ษทั ซี พี โดยสมาชิ กเครื อข่ายสามารถ
ซื้ออาหารสัตว์ได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยแล้วกระสอบละ 5-10 บาท (แล้วแต่ประเภทของ
อาหาร) และสื บเนื่ องจากการดําเนิ นธุ รกิ จอาหารสัตว์น้ ี เองทําให้ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน
จํากัด ได้โอกาสขยายธุ รกิจ เพาะพันธุ์ลูกสุ กรขายให้แก่ สมาชิกเครื อข่าย โดยขณะนี้ ได้ดาํ เนิ นการ
ซื้อแม่พนั ธุ์มาเพิ่มจากเดิม 120 ตัว เพิ่มเป็ น 200 ตัว ครอบคลุมสมาชิกเครื อข่าย อําเภอปากพะยูน
อําเภอป่ าบอน และองค์กรจากอําเภออื่นๆ ที่มาซื้ ออาหารสัตว์ โดยสมาชิ กเครื อข่ายอาหารสัตว์มี
โอกาสได้ซ้ือลูกสุ กรจากสหกรณ์ฯได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยแล้วตัวละ 50 บาท
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-ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางป่ าบอน ทําหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงานรวบรวม
ยางแผ่นรมควัน จากชมรมอื่นๆในจังหวัดพัทลุง โดยนําปริ มาณยางแผ่นรมควันทั้งหมด แจ้งไปยัง
ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ เพื่อให้บริ ษทั ประมูลราคา และหากบริ ษทั ใดประมูลได้ จะนํารถมา
ขนยางเอง ณ สํานักงานสงเคราะห์การทําสวนยางอําเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ในช่วงเวลาตั้งแต่
เปิ ดตลาดมาจนถึงปั จจุบนั มีการรวบรวมยางแผ่นรมควันจํานวน 3,421.12 ตัน รวมเป็ นเงิน 261.8
ล้านบาท
-สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด ทําหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงาน
รวบรวมนํ้ายางสด จากกลุ่มรวบรวมนํ้ายางสด กลุ่มอื่นๆในจังหวัดพัทลุง โดยนําปริ มาณนํ้ายาง
ทั้งหมด แจ้งไปยังบริ ษทั รับซื้อนํ้ายางสด เพื่อให้บริ ษทั ประมูลราคา และหากบริ ษทั ใดให้ราคาสู งก็
จะประมูลได้ไป โดยผลการดําเนิ นการในรอบปี มีการรวบรวมนํ้ายางสดจํานวน 1,940.26 ตัน รวม
เป็ นเงิน 144.14 ล้านบาท
4.5.2 การจัดตั้งองค์ กรใหม่
- สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบ้านหนองคล้า จํากัด
- ชุมนุมสหกรณ์กางยางจังหวัดพัทลุง จํากัด (อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)
- ชมรมเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุง (อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)
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Abstract
The conceptual framework of this research is to use network coordination center as
motivator the network in Phattalung province. the result of this study is indicated that
there can be established the three level of network coordination center as(1)
Phattalung Provinces Cooperative Association in provinces level, (2) District
Agricultural cooperative in district level, and(3) local organization together with
district Agricultural Cooperative at district level, respectively. However, there have
faced many constraints such as inefficient operation of Province cooperative
Association, problem in management in organization, less participation in
organization, thus the researcher team have changed research work plan by means
focus on networking activity such as organizing workshop for sharing experience
result three excel networking activities such as Rubber , Rice ,and animal feed
networking activity, receptivity.
In addition, the result is shown that there can be divided the three network
coordination centers as rubber, rice and livestock, respectively. In rubber network
coordination center namely, Phattalung rubber cooperative association with its
responsibility the collection rubber productions as rubber latex concentrate, rubber
smoked sheet (RSS), and rubber un smoked sheet(USS),respectively. And also, we
have set the networking committee and networking structure for efficient operation.
For rice network coordination center, we use Agricultural cooperative’s community
Phattalung. For animal feed network coordination center, there can classified the three
centers with using band names of private company as (1)CP band :using Pakpayun
agricultural cooperative as center(2)Betagro band: using Military security cooperative
as center, and (3)Laemthong band: using Panomwung agricultural cooperative as
center.
For Small and Micro Community Enterprise (SMCE), the researcher assisted their
activities and supports local learning process by Seminar that there can establish
Phattalung’s SMCE networking Association as network coordination center and set
networking regulation for operation in the future.
The profitability of this research are increase income of networking member, more
experience in both knowledge, attitude and skill in their occupations, more decision
making process toward self reliance in the future. And also, the networking member
can decrease their cost of production such as buy input factor, and animal feed in less
price than buy individual at 10-15% of normal price when they buy through network.

