โครงการพัฒนาขบวนการการสหกรณ์
ในพืน้ ที่จังหวัดปั ตตานี

โดย

นอรดีน เจะแล และคณะ

สิงหาคม 2549

โครงการพัฒนาขบวนการการสหกรณ์
ในพืน้ ที่จังหวัดปั ตตานี
คณะผู้วจิ ัย
นอรดีน เจะแล
อาหามะ แหละ
ยุภาณี คุปต์ กาญจนากุล
อัสลีนา ระเด่ นอาหมัด
ฉ่ าฝี อี ล่ าเต๊ ะ

ชุดโครงการพัฒนาขบวนการในพืน้ ที่ 36 จังหวัด
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ก
คํานํา
รายงานวิจยั โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัด
ปั ตตานี ในครัง้ นี เ้ ป็ นการศึกษากระบวนการเสริ มสร้ างการเชื่อมโยง
เครื อข่ายพันธมิตรระหว่างสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน โดย
ใช้ กระบวนการวิจยั เชิงปฎิบตั ิการของทีมวิจยั จังหวัด ในลักษณะการ
จัดเวทีประชาชนสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ในการพัฒนากลุ่ม/องค์กรให้
ตระหนักถึงความร่ วมมื อ และช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน ตลอดจนการ
ปรับกระบวนทัศน์และวิธีคดิ เชิงบูรณาการให้ แก่ผ้ นู ํา เพื่อให้ มีศกั ยภาพ
และความพร้ อมในการบริ หารจัดการองค์กร รวมทังการหนุ
้
นเสริม
ให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วม ในการจัดกรอบทิศทางการดําเนินงาน
ของกลุม่ /องค์กร ที่คํานึงถึงปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง และ
การหนุนเสริ มการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร ระหว่างกลุม่ /องค์กร
ประชาชนในพื น้ ที่ จัง หวัด ให้ มี ความเข้ ม แข็ ง สามารถเป็ นที่ พึ่ง ของ
สมาชิกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ ปัญหาความยากจน
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เนื ้อหาสาระของรายงานวิจยั ฉบับนี ้คงจะ
เกิดประโยชน์ตอ่ นักวิจยั และนักพัฒนา ที่มีภารกิจในการสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ องค์กรชุมชน ตลอดจนผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกคน และ
ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีสว่ นสนับสนุนงานวิจยั ทุกคน
หากมีข้อบกพร่ องประการใดขอน้ อมรับและยินดีรับ
ข้ อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีตอ่ ไป
ขอขอบคุณ
นอรดีน เจะแล
หัวหน้ าโครงการวิจยั ฯ

ข
สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทนํา
ความเป็ นมาและกระบวนการวิจัย
ผลการวิจัย
เครื อข่ ายที่เกิดขึน้
เครื อข่ายบูโดสันติสขุ
เครื อข่ายสหกรณ์ลมุ่ นํ ้าสายบุรี
เครื อข่ายสหกรณ์ปัตตานี
เครื อข่ายรักษ์ ถิ่นเขาตูม
เครื อข่ายย่อย
ปั ญหาและอุปสรรค
ข้ อเสนอแนะ

หน้ า
ก
ข
1
9
11
15
15
19
23
26
27
30
33

จังหวัดปัตตานี

บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมา
โครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่ 36 จังหวัด ประกอบด้ วยการดําเนินการ
วิจยั 2 ส่วน ส่ วนแรก จะเป็ นการดําเนินการของทีมประสานงานกลาง ซึง่ จะรับผิดชอบในภารกิจการ
จัดวางกรอบแนวทางการดําเนินการของชุดโครงการวิจยั ตลอดจนการหนุนเสริ มการปฏิบตั ิงานของ
ทีมวิจยั จังหวัด ทังด้
้ านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และระบบสารสนเทศที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
วิจยั ตลอดจนการติดตามสนับสนุนการดําเนินงานของทีมวิจยั จังหวัด ส่ วนที่สอง เป็ นส่วนของทีม
วิจยั จังหวัด ซึง่ มีภารกิจสําคัญในการสร้ างกระบวนการตามแนวทางการดําเนินงานที่ทีมประสานงาน
กลางของชุดโครงการ ได้ วางกรอบการปฏิบตั ิในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่ จังหวัด ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย สหกรณ์ ท่ ีจดทะเบียน ได้ แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้ าและสหกรณ์บริ การ และสหกรณ์ ภาคประชาชน ได้ แก่ กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดําริ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิของทีมวิจยั จังหวัดจะมุ่งไปที่
องค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน ส่วนแรก คือ การพัฒนาผู้นํากลุม่ /องค์กรในลักษณะของการสร้ างคุณค่า
สหกรณ์ให้ ตระหนักถึงการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวนทัศน์และวิธี
คิดเชิงบูรณาการให้ แก่ผ้ นู ํา เพื่อให้ มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการบริ หารจัดการองค์การ ส่วนที่
สอง คือ การหนุนเสริ มให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของ
กลุม่ /องค์กรที่คํานึงถึงปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงและส่วนที่สาม คือ หนุนเสริ มการเชื่อมโยง
เครื อข่ายพันธมิตรในระหว่างกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด
ภายใต้ กรอบการดําเนินการของทีมวิจยั ในการพัฒนาความเข้ มแข็งและยัง่ ยืนแก่กลุม่ /องค์กร
และขบวนการสหกรณ์ด้วยวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น จะช่วยลดจุดอ่อนและอุปสรรคที่เป็ นอยู่ ตลอดจน
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานของสหกรณ์ และเมื่อสหกรณ์เข้ มแข็ง ก็จะสามารถ
ดําเนินการได้ อย่างยัง่ ยืนเพื่อการเป็ นที่พงึ่ ของสมาชิกในการแก้ ไขปั ญหาความยากจนและการ
ยกระดับฐานะความเป็ นอยู่ของสมาชิกได้ ในที่สดุ
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัด
เพื่อให้ เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
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แนวคิดในการดําเนินงาน
1. เน้ นการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้โดยให้ กลุม่ /สหกรณ์ประเมินตนเอง เพื่อให้ ร้ ูจกั ตนเอง รู้
ศักยภาพเครื อข่าย รู้พฤติกรรมที่นําไปสูป่ ั ญหาต่าง ๆ และความยากจน
2. สนับสนุนให้ เกิดการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรในพื ้นที่จงั หวัดเพื่อไปหนุนเสริมกลุม่ /สหกรณ์
3. ศึกษากระบวนการ ผลที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการเรี ยนรู้และการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรใน
พื ้นที่จงั หวัด
แนวทางการดําเนินงานของทีมวิจัยจังหวัด
1. การร่ วมประชุม เวทีสรุป/สังเคราะห์บทเรี ยนจากชุดโครงการวิจยั 9 จังหวัด
2. การร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทีมงานวิจยั /ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
3. การดําเนินการโครงการวิจยั
3.1 การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่ /องค์กรประชาชน
ในพื ้นที่จงั หวัด
3.2 การตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/องค์กรประชาชนในพื ้นที่
จังหวัด
3.3 การจัดเวทีสร้ างความเข้ าใจระหว่างผู้นํากลุม่ /องค์กรเรื่ องการจัดทํากรอบ ทิศทางการ
ดําเนินงานขององค์กรและการเชื่อมโยงเครื อข่าย
3.4 การจัดทํากรอบการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กรประชาชน
3.5 การสนับสนุนการสร้ างพันธมิตร/การเชื่อมโยงเครื อข่าย
4. การร่ วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ทีมประสานงานกลาง
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กระบวนการวิจัยของชุดโครงการ
 การจัดเวทีสรุป / สังเคราะห์บทเรี ยนจากชุดโครงการวิจยั
“การเชื่อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์และกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นทีจ่ งั หวัด”

การกําหนด
จังหวัดเป้าหมาย

การวางแผนสําหรับกระบวนการวิจยั
ในพื ้นที่ 36 จังหวัด
การสร้ างทีมงาน/การจัดทํา
เป้าหมาย/แผนการดําเนินงาน



การติดตาม /
สนับสนุน

การประสาน / การ
ติดตาม / การสนับสนุน
ของทีมประสานงาน

 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
สําหรับทีมวิจยั / ผู้เกี่ยวข้ อง

3.1
การดําเนินการ
โครงการวิจยั
ในพื ้นที่ 36 จังหวัด

การสรุปสังเคราะห์
ศักยภาพของสหกรณ์/
กลุม่ /องค์กรในการ
แก้ ปัญหาให้ กบั คนจน
ปั ญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ ไข

 การจัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้แก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กร

เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ / เว็ปไซด์

3.2

3.3

การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการ
ดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่ /องค์กร
ประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด
การตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียน
ของสมาชิกสหกรณ์ / กลุม่ / องค์กร
ประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด
การจัดเวทีสร้ างความเข้ าใจระหว่าง
ผู้นํากลุม่ /องค์กรเรื่ องการจัดทํากรอบ
ทิศทางการดําเนินงานขององค์กรและ
การเชื่อมโยงเครื อข่าย

3.4

การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงาน
ของกลุม่ /องค์กรประชาชน

3.5

การสนับสนุนการสร้ างพันธมิตร / การ
เชื่อมโยงเครื อข่าย

แผนภูมิที่ 1-1 แสดงกระบวนการวิจยั ของชุดโครงการ
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นิยามศัพท์ :
1. กรอบทิศทางการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนินงานของสหกรณ์ที่คํานึงถึงศักยภาพ
และความพร้ อมตลอดจนปั จจัยสภาพแวดล้ อมขององค์กร และเกิดจากการมีสว่ นร่ วมของฝ่ ายบริ หารจัดการ
สหกรณ์ในการวางแผน
2. คุณค่ าสหกรณ์ หมายถึง ค่านิยมพื ้นฐานของนักสหกรณ์ ประกอบด้ วย การพึง่ พาและ
รับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคี สมาชิกสหกรณ์ตงมั
ั ้ น่
อยู่ในค่านิยมทางจริ ยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ เปิ ดเผยรับผิดชอบต่อสังคมและเอื ้ออาทรต่อผู้อื่นตามแบบแผน
ที่สืบทอดกันมาจากผู้ริเริ่ มสหกรณ์
3. วิสัยทัศน์ สหกรณ์ เป็ นระบบเครื อข่ายขององค์กรช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคม
หลากหลายรู ปแบบที่ตระหนักในคุณค่าของหลักและวิธีการสหกรณ์มีการร่ วมมือกันที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ
ขององค์กร และเกื ้อกูลต่อการสร้ างความเข้ มแข็งยัง่ ยืน ชุมชน สังคม ประเทศ
4. สหกรณ์ ภาคประชาชนหรื อกลุ่ม/องค์ กรประชาชน ที่เป็ นเป้าหมายส่วนหนึง่ ในการวิจยั
หมายถึง กลุม่ /องค์กรประชาชนที่สมาชิกมาร่ วมมือกันบนพื ้นฐานความสมัครใจที่ร่วมกันบริ หารจัดการบน
หลักการร่ วมมือกัน การช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ในการแก้ ไขปั ญหา ภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมร่ วมกัน อาทิ กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุม่ สัจจะออมทรัพย์ ธนาคารหมูบ่ ้ านตามแนว
พระราชดําริ กลุม่ เกษตรกร กลุม่ สตรี สหกรณ์ เป็ นต้ น
5. เครื อข่ ายคุณค่ า/เครื อข่ ายพันธมิตร หมายถึง เครื อข่ายความร่ วมมือที่กลุม่ /องค์กรซึง่ มี
เป้าหมายสอดคล้ องกัน เป็ นพันธมิตรร่ วมมือกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันในรูปเครื อข่ายทางธุรกิจ เครื อข่ายทาง
สังคม หรื อเครื อข่ายทางวิชาการ
6. การเชื่อมโยงเครื อข่ าย หมายถึง การสร้ างความร่ วมมือหรื อการสร้ างพันธมิตรระหว่างกลุม่ /
องค์ประชาชนตังแต่
้
2 กลุม่ /องค์กรขึ ้นไป โดยมีจดุ มุง่ หมายที่จะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลาย
อย่างร่ วมกันอย่างจริ งใจ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดขึ ้น มีการใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน เสี่ยงภัยร่ วมกัน และ
ได้ รับประโยชน์ร่วมกัน ทังนี
้ ้การที่กลุม่ /องค์กรประชาชนจะมาเชื่อมโยงเครื อข่ายนันต้
้ องเป็ นนโยบายอย่าง
เป็ นทางการของกลุม่ /องค์กรประชาชน
7. การเสริมความเข้ มแข็งของกลุ่ม/องค์ กรประชาชน หมายถึง กระบวนการที่นําไปสูก่ าร
กําหนดแผนหรื อกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กร โดยเน้ นไปที่การแนะนําให้ ฝ่ายบริ หารจัดการ
ของกลุม่ /องค์กรประชาชนได้ พิจารณาสิ่งที่เป็ นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของ กลุม่ /องค์กรของ
ตนเอง จากสภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (ซึง่ ภาษาทางบริ หารธุรกิจเรี ยกว่า การ จัดทํา
แผนกลยุทธ์(strategic plan) ซึง่ ประกอบไปด้ วยการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ หรื ออาจเรี ยกอย่าง
อื่นเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจยิ่งขึ ้น) ผลของกระบวนการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของ กลุม่ /องค์กรประชาชนจะ
ช่วยให้ กลุม่ /องค์กรตัดสินใจได้ วา่ จะเชื่อมโยงเครื อข่ายกับใคร หรื อไม่ อย่างไร และเมื่อใด
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แผนการดําเนินการของทีมวิจัยจังหวัดปั ตตานี
6
กิจกรรมการปฏิบตั งิ านในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี
1.การเข้ าร่ วมประชุม สรุ ป/สังเคราะห์บทเรี ยน
ชุดโครงการวิจยั 9 จังหวัด
2. การร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสําหรับทีม
วิจยั / ผู้เกี่ยวข้ อง
3. การสังเคราะห์ข้อมูลเดิม ได้ แก่ จํานวน
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน
กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มฯลฯ
รายชื่อทะเบียนคนจนที่ขึ ้นทะเบียนกับจังหวัด
4. การวิเคราะห์ Swot สหกรณ์ กลุ่มต่าง ๆ
พร้ อมกับการอบรมนักวิจยั
5. กําหนดแกนนํากลุ่ม และกิจกรรม พื ้นที่
6. การจัดเวทีชาวบ้ าน ระดับกลุ่มชุมชน ระดับ
ตําบล อําเภอและจังหวัด เพื่อ
1. เสนอปั ญหา 2. แนวทางแก้
3. กรอบการช่วยเหลือจากรัฐ
7. การสรุ ปผลช่วงที่ 1 (เดือนที่ 1-3)
8. อบรมนักวิจยั ประเมินผลนักวิจยั
9. จัดรู ปแบบเครื อข่าย (ระบุแกนนํา กิจกรรม
ระยะเวลา)
10. ให้ ความรู้ จัดทําแผนเครื อข่าย ออก
ติดตาม ประเมิน
11. จัดสัมมนาเครื อข่ายจังหวัด
12. จัดเวทีชาวบ้ านในกลุ่ม ตําบล ชุมชนที่มี
ปั ญหาและที่มีกิจกรรมเด่น
13. ให้ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างกลุ่ม
เข้ มแข็งกับกลุ่มอ่อนแอในจังหวัด
14. จัดเวทีชาวบ้ านในกลุ่มที่มีกิจกรรม
เคลื่อนไหว
15. การสรุ ปผลช่วงที่ 2 (เดือนที่ 4-6)
16. การจัดทํากรอบความช่วยเหลือจากรัฐ
17. รัฐช่วยเหลือปั จจุบนั อนาคต
18. การประสานภาคีเครื อข่าย
19. สัมมนานักวิจยั ร่ วมกับแกนนําเครื อข่าย
20. การสร้ างเครื อข่ายเพิ่มตามแนวคิดผู้นํา
21. กําหนดกิจกรรม ระยะเวลา การขับเคลื่อน
22. ทดลองวิธีคดิ แบบชาวบ้ าน ติดตาม แก้ ไข

ระยะเวลาตลอดโครงการ
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค

กิจกรรมการปฏิบตั งิ านในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี

ระยะเวลาตลอดโครงการ
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค

23. การสรุ ปผลช่วงที่ 3 (เดือนที่ 7-9)
24. การจัดเวทีชาวบ้ านระดับอําเภอ
25. การสรุ ปเครื อข่ายระดับจังหวัด เกณฑ์การ
วัด ความยัง่ ยืน
26. การสรุ ปผลช่วงที่ 4 (เดือนที่ 10-12) ได้ /
ไม่ได้ เครื อข่าย
27. การร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั ที
ประสานงานกลาง
28. นําเสนอผลงานวิจยั

ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการดําเนินการของทีมวิจยั จังหวัดปั ตตานี

ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นการสร้ างคุณค่าสหกรณ์ (Cooperative Value) ซึง่ ประกอบไปด้ วยการช่วยเหลือตนเอง
และการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน การร่ วมมือกัน การประหยัด จริยธรรม ฯลฯ ให้ กบั คนในชุมชนผ่าน
กระบวนการวิจยั ในลักษณะ action research จากคนสู่คน จากกลุม่ หนึง่ ไปอีกกลุม่ หนึง่ จากชุมชน
หนึง่ ไปสูช่ มุ ชนหนึง่ อันจะนําไปสูช่ มุ ชนและสังคมเข้ มแข็ง
2. เมื่อคนมีศกั ยภาพและความพร้ อมจะสามารถเข้ าไปสู่สว่ นรวมในการพัฒนาองค์กร พัฒนา
ชุมชนได้ อย่างเหมาะสม เศรษฐกิจระดับฐานรากจะเข้ มแข็งและยัง่ ยืน
3.การสนับสนุนให้ กลุม่ /องค์กรมีการวางแผนในลักษณะของกรอบทิศทางการดําเนินงาน ที่
คํานึงถึงปั จจัยสภาพแวดล้ อมจะช่วยสร้ างความมีประสิทธิภาพและเข้ มแข็งแก่องค์กร อันจะช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ที่นําไปสู่การแก้ ปัญหาความยากจน
4.การเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุม่ /องค์กรประชาชนจะช่วยให้ เกิดการประหยัดด้ านเศรษฐกิจโดยมี
การใช้ ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน วิทยาการ/เทคโนโลยีร่วมกัน ซึง่ จะช่วยลดความสูญเสียและเกิดผลดี
ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
5. การได้ รับโอกาสการหนุนเสริมของหน่วยงาน/ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเมื่อโครงการสิ ้นสุด

บทที่ 2
บริบทปั ตตานี
1. ประวัตศิ าสตร์ ปัตตานี
หลักฐานเอกสารโบราณปรากฏนามเมืองหรื อรัฐสําคัญแห่งหนึง่ บนแหลมมลายู ซึง่ ออกเสียง
ตามสําเนียงในแต่ละภาษา เช่น หลังยาซูว หลังยาซีเจีย (ภาษาจีน) ลังคาโศกะ อิลังคาโศกะ
(ภาษาสันสกฤต ทมิฬ) เล็งกะสุกะ (ภาษาชวา) ลังคะศุกา (ภาษาอาหรับ) ลังกะสุกะ สังกาสุกะ
(ภาษามลายู) โดยนักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นชื่อเมืองเดียวกัน ตังอยู
้ บ่ ริเวณรัฐ เคดาห์
ประเทศมาเลเซีย และจังหวัดปั ตตานีในปั จจุบนั นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเชื่อว่า
ปั ตตานีเป็ นที่แวะพักจอดเรื อ เพื่อแลกเปลี่ยนซื ้อขายสินค้ าระหว่างพ่อค้ าชาวอินเดียทางตะวันตกกับ
พ่อค้ าชาวจีนทางตะวันออก และชนพื ้นเมืองบนแผ่นดินและหมูเ่ กาะใกล้ เคียงต่าง ๆ นอกจากนี ้ ยัง
เชื่อว่าเดิมปั ตตานีเป็ นอาณาจักรที่เก่าแก่และมีความเจริญรุ่งเรื องในอดีต เนื่องจากมีหลักฐานทาง
โบราณคดีวา่ บริ เวณอําเภอยะรังมีซากร่องรอยของเมืองโบราณขนาดใหญ่ซ้อนทับกันถึง 3 เมือง มีซาก
โบราณสถานและศาสนสถานหลายแห่ง นอกจากนี ้ยังค้ นพบโบราณวัตถุจํานวนมาก โดยวัตถุบางชิ ้น
มีตวั อักษร ซึง่ นักภาษาโบราณอ่านและแปลว่าเป็ นอักษรปั ลลวะ (อินเดียใต้ ) ภาษาสันสกฤต เขียน
เป็ นคาถาในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน พระโพธิสตั ว์สมั ฤทธิ์ และเศษภาชนะดินเผาที่มีอายุอยูใ่ นราว
พุทธศตวรรษที่ 12-1 สอดคล้ องกับจดหมายเหตุชาวจีน
ที่ได้ กล่าวถึงว่าบริเวณที่ตงอํ
ั ้ าเภอยะรัง
ในปั จจุบนั ว่าเป็ นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรื องในอดีตและต่อมา ได้ ย้ายเมืองปั ตตานี มาบริเวณ
บ้ านกรื อเซะ สันนิษฐานว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ทําให้ เมืองเดิมไม่เหมาะในการเป็ น
เมืองท่าการค้ า
เมืองปั ตตานีได้ ชื่อว่าเป็ นหัวเมืองฝ่ ายใต้ ปลายแหลมมลายูที่มีฐานะเป็ นเมืองประเทศราชของ
กรุงศรี อยุธยา มาตังแต่
้ รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991 - 2031) เป็ นต้ นมา จนในปี
พ.ศ.2054 โปรตุเกสยึดครองมะละกาได้ สําเร็จและพยายามขยายอิทธิพลทางการค้ าขึ ้นมาทางตอน
เหนือ ประกอบกับพระราชาธิบดีที่ 2 (พ.ศ. 2034-2072) ทรงยินยอมให้ โปรตุเกสเข้ ามาตังสถานี
้
การค้ าในเมืองชายฝั่ งทะเล เช่น นครศรี ธรรมราช มะริด ตะนาวศรี และปั ตตานี ทําให้ ปัตตานี
กลายเป็ นเมืองท่าหลักเมืองหนึง่ แม้ วา่ ปั ตตานีจะเป็ นเมืองประเทศราชของกรุงศรี อยุธยา แต่ด้วยเหตุที่
เป็ นเมืองที่มีความเจริ ญมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ ทําให้ เจ้ าเมืองปั ตตานีต้องการความเป็ นอิสระ และทําการ
แข็งเมืองอยูบ่ อ่ ยครัง้ เมื่อมีโอกาส จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบบริเวณอําเภอยะรัง ทราบว่าแต่
เดิมชาวเมืองปั ตตานี นับถือศาสนาพุทธและพราหมณ์ และเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามหลังจากที่
อาณาจักรศรี วิชยั เสื่อมอํานาจ
โดยได้ รับอิทธิพลจากราชวงศ์มชั ปาหิตในชวาที่แผ่อํานาจเข้ ามาสู่
แหลมมลายู ก่อให้ เกิดความร่วมมือด้ านการเมืองและด้ านเศรษฐกิจ ทําให้ การค้ าในภูมิภาคเข้ มแข็ง
และส่งผลให้ ศาสนาอิสลามมีความเจริ ญรุ่งเรื องขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้มีการก่อสร้ างมัสยิดเพื่อใช้
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เป็ นศาสนกิจที่สําคัญคือ มัสยิดกรื อเซะและมัสยิดบ้ านดาโต๊ ะ
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325-2352) ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จกรมพระราชวังบวร
มหาสุรสิงหนาท ยกทัพหลวงลงมาปราบปรามพม่า ที่มาตีหวั เมืองทางแหลมมลายูจนเรี ยบร้ อย
และในปี พ.ศ. 2328 กรมพระราชวังบวรฯ เสด็จลงไปประทับที่เมืองสงขลา ได้ มีกระแสรับสัง่ ออกไป
ยังหัวเมืองปั ตตานี เมืองไทรบุรี และเมืองตรังกานู ให้ มายอมเป็ นเมืองขึ ้นเช่นเดิม แต่สลุ ต่านมูฮมั หมัด
พระยาปั ตตานีในขณะนันขั
้ ดขืน กรมพระราชวังบวรฯ จึงมีรับสัง่ ให้ พระยากลาโหมยกกองทัพไทยไปตี
เมืองปั ตตานี ในปี พ.ศ. 2329 โดยได้ กวาดต้ อนครอบครัวและศาสตราวุธมาเป็ นจํานวนมาก รวมทัง้
ปื นใหญ่ 2 กระบอก แต่สามารถนํามาได้ เพียงกระบอกเดียว จึงนําขึ ้นทูลเกล้ าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าฯ และทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ จารึกชื่อเป็ น “พญาตานี” นับว่าเป็ นปื นใหญ่กระบอกใหญ่
ที่สดุ ในประเทศไทย ปั จจุบนั ตังอยู
้ ห่ น้ ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้ านภาลัย (พ.ศ. 2352-2367) เกิดความไม่สงบบ่อยครัง้ จึงโปรดเกล้ าฯให้ มีผ้ กู ํากับ
ดูแลหัวเมืองมลายูโดยแบ่งเมืองตานี ออกเป็ น 7 หัวเมือง ประกอบด้ วย เมืองตานี ยะหริ่ง สายบุรี
หนองจิก
ระแงะ
รามันห์
และเมืองยะลา
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ ยกเลิกวิธีการ
ปกครองแบบจตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2435 เป็ นต้ นมา โดยจัดการปกครองแบบ
กระทรวง มีกระทรวงมหาดไทยเป็ นกระทรวงการแผ่นดิน จัดการปกครองเป็ นระบบเทศาภิบาลโดยจัด
แบ่งเป็ นมณฑล
ทรงใช้ นโยบายประนีประนอมและดําเนินการเป็ นขันตอน
้
เพื่อไม่ให้ เกิดการ
กระทบกระเทือนต่อการปกครองของเจ้ าเมืองทัง้ 7 หัวเมืองซึง่ ขึ ้นกับมณฑลนครศรี ธรรมราช ร่วมกับ
เมืองนครศรี ธรรมราช พัทลุง และสงขลา มีข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลเป็ นผู้วา่ ราชการเมืองดูแล
ต่อมาในปี พ.ศ.2447 ได้ แยกหัวเมืองทัง้ 7 ออกจากมณฑลนครศรี ธรรมราชมาเป็ นมณฑลปั ตตานี
พร้ อมทังเปลี
้ ่ยนฐานะเมืองเป็ นอําเภอและจังหวัด
ได้ แก่
จังหวัดปั ตตานี รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหริ่ง
จังหวัดสายบุรี รวมเมืองระแงะ
จังหวัดยะลา รวมเมืองรามันห์
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
เกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 รัฐบาลจําเป็ นต้ องตัดทอนรายจ่ายให้
น้ อยลง เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ จึงให้ ยบุ เลิกมณฑลปั ตตานีคงสภาพเป็ น
จังหวัด ยุบจังหวัดสายบุรีเป็ นอําเภอตะลุบนั และแบ่งพื ้นที่บางส่วนของของเมืองสายบุรี คือ ระแงะ
และบาเจาะไปขึ ้นกับจังหวัดนราธิวาส และตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2476 เป็ นต้ นมา จังหวัดปั ตตานีจงึ มีการ
ปกครองโดย
ผู้วา่ ราชการจังหวัดโดยมีพระยารัตนภัคดี (แจ้ ง สุวรรณจินดา) เป็ นผู้ว่าราชการจังหวัดปั ตตานีคนแรก
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2. ยุทธศาสตร์ จังหวัดปั ตตานี
จังหวัดปั ตตานี เป็ นหนึง่ ในกลุม่ จังหวัดภาคใต้ ชายแดน เป็ นจังหวัดเดียวที่ไม่มีอาณาเขต
ติดต่อ ทางบกกับประเทศเพื่อนบ้ าน มีพื ้นที่รวม 1.2 ล้ านไร่ หรื อ 1,940 ตารางกิโลเมตร ประชากร
จํานวน 6 แสนกว่าคน ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี 2547
คือ 34,039 ล้ านบาท ประชากรมีรายได้ ตอ่ หัวต่อคนต่อปี ที่ 60,038 บาท ตํ่ากว่ารายได้ เฉลี่ย
ระดับประเทศเกือบครึ่งหนึง่
ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ซึ่งเป็ นการมองจากปั จจัยภายใน พบว่า มีจุดแข็งที่สําคัญ
คือ วัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็ นศูนย์กลางอิสลามศึกษา มีทนุ ทางสังคมที่สําคัญ คือ ทรัพยากรมนุษย์
ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม มีจดุ อ่อน คือ คุณภาพการศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้ างตํ่า ทรัพยากร
ธรรมชาติถกู ทําลาย มีปัญหาคุณภาพชีวิต มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว จังหวัดปั ตตานีจงึ ได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ของจังหวัดปั ตตานี คือ
“เป็ นศูนย์ กลางอาหารฮาลาล อิสลามศึกษา บนพืน้ ฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
และดินแดนแห่ งสันติสุข”
เป้าประสงค์ ของการพัฒนา จังหวัดปั ตตานีได้ กําหนดเป้าประสงค์การพัฒนา ปี 2549
ไว้ ดงั นี ้ (ตัวชี ้วัดที่ 10 – 15)
1. ร้ อยละของสถานศึกษาอิสลามในระบบที่ได้ รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในผ่านเกณฑ์ในระดับดี (ร้ อยละ 3)
2. จํานวนหมูบ่ ้ านที่ผา่ นเกณฑ์หมูบ่ ้ านแข็งแรง (Healthy Thailand) (ร้ อยละ 3)
3. ร้ อยละที่ เพิ่มขึน้ ของมู ลค่ าการทําข้ อตกลง (MOU) เพื่ อจําหน่ ายสินค้ า
ระหว่ างกลุ่มเกษตร/สหกรณ์ การเกษตร (ร้ อยละ 3)
4. ร้ อยละของศูนย์การเรี ยนรู้ของชุมชน สามารถบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดย
มีกิจกรรมดังนี ้ (ร้ อยละ 2)
1) การศึกษาพื ้นฐาน
2) การพัฒนาทักษะชีวิต
3) การพัฒนาทักษะอาชีพ
4) การพัฒนาสังคมและชุมชน
5) การศึกษาตามอัธยาศัย
6) กิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชน
5. ร้ อยละของผู้เข้ าร่วมโครงการพัฒนาสื่อภาษาไทยสามารถใช้ ในชีวิตประจําวันได้
(ร้ อยละ 1)
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6. จํานวนโรงพยาบาลที่เข้ าสูก่ ระบวนการจัดทํามาตรฐาน HA (Hospital Accreditation)
และผ่านบันไดขันที
้ ่ 2 (ร้ อยละ 2)
จากการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ ของจังหวัดปั ตตานี ประจําปี 2548 โดยการวิเคราะห์
ศักยภาพ วิสยั ทัศน์และเป้าประสงค์ ดังกล่าวข้ างต้ น จังหวัดปั ตตานี ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงวิสยั ทัศน์
แต่ประการใด ซึง่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา 7 ประการ คือ
1. อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
2. อิสลามศึกษา
3. การเอาชนะความยากจน
4. ส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธํารงเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น
6. การเสริ มสร้ างการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี
7. การเสริ มสร้ างความมัน่ คงปลอดภัย
โดยแต่ล ะประเด็น ยุท ธศาสตร์ ไ ด้ กํา หนดยุท ธศาสตร์ และกลยุท ธ์ ใ นการดํา เนิ น งานไว้
ดัง นี ้
1. ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ด้ วยการมีแนวคิดที่จะเพิ่มศักยภาพในการส่งออกอาหารฮาลาล ซึง่ มีมลู ค่าของตลาดโลก
ประมาณ 80,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และไทยมีสว่ นแบ่งการตลาดเพียงร้ อยละ 0.2 โดยเป็ น
Processing Area อาศัยความมีชื่อเสียงของปั ตตานี หรื อฟาตอนี ซึง่ เป็ นที่ยอมรับของ ชาวมุสลิม
แรงงานส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิม และมีความเกี่ยวพันกับโลกมุสลิม พร้ อมทังเชื
้ ่อมโยงปั จจัยการผลิต
ทางเกษตร เช่น โค แพะ พืชผักจาก Cluster อื่นๆ เช่น ภาคใต้ ตอนกลาง หรื อเชื่อมโยงปั จจัยการ
ผลิตที่มีอยูใ่ น Cluster เดียวกัน เช่น สัตว์นํ ้าจากนราธิวาส เป็ นต้ น จึงได้ กําหนดกลยุทธ์ที่จะตอบสนอง
อุตสาหกรรมอาหารฮาลา เช่น การจัดตังนิ
้ คมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลขึ ้นที่ปัตตานี การสร้ าง
บริ การพื ้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้ อม
ทังได้
้ เสนอให้ มีการ ให้ สิทธิประโยชน์เป็ นพิเศษ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้ รับจาก สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (B.O.I) แก่นกั ลงทุนที่จะมาลงทุน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารฮาลาลและกลุ่ม จัง หวัด ขณะนี ย้ ัง ไม่มี การประกาศรายละเอี ยดที่ ชัดเจน จาก
ส่วนกลาง การก่อสร้ างถนนเลี่ยงเมือง 2 สาย การพัฒนาท่าเรื อและที่จอดพักเรื อ การปรับปรุง และ
พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ (โค) การปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรื อประมง ระยะที่ 2 การจัดตังศู
้ นย์บริ การ

วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
เป็ นต้ น
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2. ยุทธศาสตร์ อิสลามศึกษา
มีแนวคิดที่สําคัญ เพื่อเป็ นศูนย์กลางอิสลามศึกษาของประเทศและเป็ นเครื อข่ายเชื่อมโยง
อิสลามศึกษานานาชาติ โดยมุง่ เน้ นพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนตาดีกา ปอเนาะ และโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ให้ มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานสากล รวมทังการพั
้
ฒนาศักยภาพบุคลากร และ
ปั จจัยเสริ มความเข้ มแข็งในวิชาอิสลามศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ และการจัดการระดับนานาชาติที่
วิทยาลัยอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี มีโครงการที่สําคัญ เช่น โครงการ
จัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นา และบริ การการเรี ยนการสอนอิสลามศึกษาผ่านระบบเครื อข่าย (Web – Based)
การจัดตังศู
้ นย์เทคโนโลยีอิสลามศึกษา การพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนตาดีกา ปอเนาะ และโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและวิชาการ
3. ยุทธศาสตร์ เอาชนะความยากจน
มีแนวคิดที่สําคัญ เพื่อที่จะมุง่ เน้ นเอาชนะความยากจน อย่างเป็ นระบบให้ ประชาชน
คิดเป็ น ทําเป็ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ครัวเรื อนยากจนที่ตกเกณฑ์ 5,941 ครัวเรื อน ผ่านเกณฑ์ คือ มีรายได้
มากกว่า 20,000 บาทเป็ นหลัก (ของรัฐบาล 14,760 บาท) ประชาชนที่ยงั ตกเกณฑ์ จปฐ. มีแนวทาง
ในการดําเนินงาน คือ การเพิ่ม รายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสการเข้ าถึงแหล่งเงินทุน การ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน พร้ อมทัง้ ส่งเสริมการศึกษา วิจยั และพัฒนา โดยเฉพาะการเพิ่ม
ผลผลิตข้ าว และการผลิตข้ าวอินทรี ย์ (การปลูกข้ าวโดยไม่ใช้ สารเคมี) ของกลุม่ เกษตรกร มีโครงการที่
สําคัญ เช่น โครงการสร้ างศูนย์จําหน่ายสินค้ าชุมชน/หนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพภาคการเกษตร โครงการหนึง่ อําเภอหนึง่ หมูบ่ ้ านการเลี ้ยงแพะฯ โครงการเพิ่มศักยภาพ
การเป็ นฐานการผลิต การค้ า การส่งออก เครื่ องแต่งกายมุสลิม โครงการขยายพื ้นที่การปลูกยางพารา
และปาล์มนํ ้ามัน โครงการหนึง่ ฟาร์ มหนึง่ ตําบลในพื ้นที่ของเกษตรกรที่ปล่อยทิ ้งร้ าง เป็ นต้ น
4. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติอย่ างชาญฉลาด
เป็ นกรอบแนวคิดในการดําเนินงานที่ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา ทังนี
้ ้ เพื่อปลูกจิตสํานึกและ
สร้ างบทบาทการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่ยงั่ ยืน รวมทังมี
้ การ
บริ หารจัดการที่ดีของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
จังหวัดปั ตตานีเป็ นพื ้นที่ปลายลุม่ นํ ้าของแม่นํ ้า
ปั ตตานี มีโครงการที่สําคัญ เช่น โครงการจากการถอดแผนแม่บทการพัฒนาอ่าวปั ตตานี
โครงการคลังปูม้า เพื่อฟื น้ ฟูทรัพยากรชายฝั่ ง โครงการสร้ างป่ าพื ้นบ้ านอาหารพื ้นเมือง เป็ นต้ น
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ และธํารงเอกลักษณ์ ของท้ องถิ่น

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นทุนทางสังคมที่สําคัญของจังหวัดปั ตตานี เพื่อให้ มีความ
รู้เท่าทันโลก จังหวัดจึงมีแนวคิดในการพัฒนาที่มงุ่ เน้ น เพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษา ใน
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ทุกระดับให้ ได้ มาตรฐาน พัฒนาระบบสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในทุกภาคส่วน พัฒนาการ
ท่องเที่ ยวเชิ ง อนุรั กษ์ โดยการปรั บปรุ ง แหล่ง ท่องเที่ ยวที่ สํ าคัญ ให้ มี ความเป็ นระเบี ย บเรี ยบร้ อย
สะอาด สะดวก สบาย พร้ อมที่จะรองรับ นักท่องเที่ยว รวมทังการอนุ
้
รักษ์ ประเพณีวฒ
ั นธรรม และ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น ที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของ จังหวัดปั ตตานี มีโครงการที่สําคัญ เช่น โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับสูม่ าตรฐานการศึกษา โครงการเสริ มสร้ างระบบการสร้ างหลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า โครงการในการปรั บปรุ ง/ก่อสร้ างแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ รวมทัง้ การพัฒนา เครื อข่าย
เชื่อมโยงการท่องเที่ ยว โครงการจัดงานศิลปวัฒนธรรมพื ้นบ้ านจังหวัดปั ตตานี โครงการทดสอบการอ่าน
คัมภีร์อลั กุรอานอาเซียน เป็ นต้ น
6. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้ างการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี
มีแนวคิดที่สําคัญ เพื่อสร้ างระบบการเรี ยนรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ทัง้ ร่ วมคิด ร่ วมทํ า ร่ วมรั บผิ ดชอบและร่ วมใช้ ประโยชน์ เน้ นการบริ หารราชการที่ ให้ ความสําคัญ
กับการบริ การและความโปร่ งใส การพัฒนาเทคโนโลยี และสารสนเทศที่ทันสมัย ทัง้ ในด้ านระบบ
ฐานข้ อมูลและการพัฒนาบุคลากร มีโครงการที่สําคัญ เช่น การพัฒนาระบบการให้ บริ การประชาชนที่
ได้ มาตรฐาน การพัฒนาระบบฐานข้ อมูล และระบบข้ อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) การลดขันตอน
้
และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริ การ
7. การเสริมสร้ างความมั่นคงปลอดภัย
เนื่องจากจังหวัดปั ตตานี มีปัญหาในเรื่ องของภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัย ซึ่งเกิดจากการ
นําเสนอ ข้ อมูลข่าวสารในทางลบที่เกินความเป็ นจริ ง ประกอบกับเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่
3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ตัง้ แต่ปี 2547 ที่ ผ่ า นมา ดัง นัน้ จัง หวัด จึ ง มี แ นวคิ ด ในการ
แก้ ปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้ นในการเสริ มสร้ างภาพลักษณ์และความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง พร้ อมทัง้ เพิ่ม
ขีดสมรรถนะของภาครัฐในการรักษาความปลอดภัย การบูรณาการแผนงาน / โครงการของทุกส่วน
ราชการ ทัง้ นี เ้ พื่ อเป็ นปั จ จัยพื น้ ฐานในการส่ง เสริ ม ให้ ยุท ธศาสตร์ ของจัง หวัด 6 ประเด็น ข้ างต้ น
ประสบความสําเร็ จมีโครงการที่สําคัญ เช่น โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้ านการข่าวและการจัดชุด
ปฏิบตั ิการด้ านการข่าว โครงการติดตังระบบโทรทั
้
ศน์วงจรปิ ดในเขตเมืองและจุดล่อแหลม โครงการ
ฝึ กอบรมหลักสูตรยุทธวิธีเชิงรุกและการป้องกันตนเอง เป็ นต้ น

อย่างไรก็ตามแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัด ยังคงเป็ นเช่นเดียวกับ ปี 2547
และ ปี 2548 เนื่องจากการพัฒนายังเป็ นโครงการระยะยาวที่ต้องดําเนินการต่อเนื่อง จังหวัดได้ ปรับ
เฉพาะกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ โดยการเน้ นโครงการด้ านความมัน่ คง และสังคมเพิ่มขึ ้น
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3. สัญลักษณ์ จังหวัดปั ตตานี

ตราประจําจังหวัด
รูปปื นใหญ่
หมายถึง ปื นนางพญาตานี ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ (ขนาดยาว 3 วา ศอกคืบนิ ้วครึ่ง
กระสุน 11 นิ ้ว) ซึง่ เป็ นปื นใหญ่กระบอกสําคัญ ที่ใช้ ป้องกันเมืองปั ตตานีตลอดมา ชาวเมืองจึง
ถือว่าเป็ นของคูบ่ ้ านคูเ่ มืองมาแต่สมัยโบราณ
จังหวัดปั ตตานี ใช้ อกั ษรย่อว่า "ปน"

คําขวัญจังหวัด
"บูดสู ะอาด หาดทรายสวย รวยนํ ้าตก นกเขาดี ลูกหยีอร่ อย หอยแครงสด"

ธงประจําจังหวัด
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ดอกไม้ ประจําจังหวัด
ดอกชบา

-

ต้ นไม้ ประจําจังหวัด
ชื่อพรรณไม้ ตะเคียนทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hopea odorata
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4. สภาพทั่วไป
4.1 ที่ตงั ้ และอาณาเขต
จังหวัดปั ตตานี ตังอยู
้ ภ่ าคใต้ ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 1,055 กม. มีเนื ้อที่
ประมาณ 1,940.35 ตร.กม. หรื อประมาณ 1,212,723 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียง
ดังนี ้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

อ่าวไทย
จังหวัดยะลา และนราธิวาส
อ่าวไทย
จังหวัดสงขลา

แผนที่แสดงที่ตงั ้ และอาณาเขต
เ หนือ
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4.2 หน่ วยการปกครอง
จังหวัดปั ตตานีได้ แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็ น 12 อําเภอ 115 ตําบล 636 หมูบ่ ้ าน
โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้ องถิ่น ดังนี ้
(1) องค์การบริ หารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
(2) เทศบาล 12 แห่ง (เทศบาลเมือง 1 แห่ง)
(3) องค์การบริ หารส่วนตําบล 99 แห่ง ประกอบด้ วย อบต. ชัน้ 3 2 แห่ง คือ
อบต.รูสะมิแล และอบต. บานา อบต. ชัน้ 4 1 แห่ง คือ อบต. เขาตูม ส่วนที่
เหลือเป็ น อบต. ชัน้ 5
ตารางที่ 2.1 แสดงหน่ วยการปกครอง
อําเภอ
1. เมืองปั ตตานี
2. ยะรัง
3. หนองจิก

ตําบล

หมู่บ้าน

เทศบาล

อบต.

สภาตําบล

13
12
12

66
72
75

1
1
2

10
12
11

1

4. โคกโพธิ์
5. ยะหริ่ ง
6. ปะนาเระ
7. มายอ
8. สายบุรี
9. ทุง่ ยางแดง
10. กะพ้ อ
11. แม่ลาน
12. ไม้ แก่น
รวม
4

12
18
10
13
11
4
3
3
4
115

80
81
52
58
64
22
27
22
17
636

2
3
1
1
1
12

12
13
9
10
9
4
3
3
3
99

4
1
3
1
1
11

ที่มา : กลุม่ ส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดปั ตตานี พ.ศ. 2548
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4.3 ประชากรและศาสนา
จังหวัดปั ตตานี เป็ นแหล่งศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื ้อชาติศาสนา มาตังแต่
้ ใน
อดีต ปั จจุบนั จึงมีชาวปั ตตานีเชื ้อสายต่าง ๆ อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ทังเชื
้ ้อชาติไทย มลายู จีน อาหรับ
อินเดีย ฯลฯ นอกจากนัน้ ชนพื ้นเมืองดังเดิ
้ มเผ่าเลมัง – ซาไก ก็เคยมีถิ่นที่อยู่ บริ เวณจังหวัดปั ตตานี
ด้ วยเช่นกัน โดยเฉพาะแถบภูเขา และลุม่ นํ ้าปั ตตานีตอ่ เนื่องไปตลอดถึงประเทศมาเลเซีย จํานวน
ประชากร ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2547 รวมทังสิ
้ ้น 635,009 คน แยกเป็ นชาย 313,634 คน หญิง
321,375 คน จํานวนหลังคาเรื อน 134,988 หลังคาเรื อน ทังนี
้ ้ ประชากรประมาณร้ อยละ 80.75
นับถือศาสนาอิสลาม ร้ อยละ 18.93 นับถือศาสนาพุทธ
ตารางที่ 2.2 แสดงจํานวนประชากร และครัวเรือนรายเทศบาล
ที่

เทศบาล

1 เทศบาลเมืองปั ตตานี
2 เทศบาลตําบลตะลุบนั

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
23,186
24,064
6,881
7,018

รวม
47,250
13,899

จํานวน
หลังคาเรือน
12,713
3,318

เทศบาลตําบลโคกโพธิ์
เทศบาลตําบลนาประดู่
เทศบาลตําบลบางปู
เทศบาลตําบลตันหยง
เทศบาลตําบลยะหริ่ ง
เทศบาลตําบลยะรัง
เทศบาลตําบลบ่อทอง
เทศบาลตําบลหนองจิก

1,654
1,635
4,529
1,076
2,950
2,040
5,434
2,916

1,798
1,739
4,694
1,155
2,785
2,048
4,909
2,842

3,452
3,374
9,223
2,231
5,735
4,088
10,343
5,758

1,301
1,090
1,608
454
1,378
844
2,448
1,535

11 เทศบาลตําบลปะนาเระ

3,454

3,492

6,946

1,301

12 เทศบาลตําบลมายอ
รวม

1,804
57,559

1,789
58,331

3,591
115,890

800
28,790

3
4
5
6
7
8
9
10
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ตารางที่ 2.3 แสดงจํานวนประชากร และครัวเรือน (จําแนกรายอําเภอ)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

อําเภอ
เมืองปั ตตานี
โคกโพธิ์
หนองจิก
ปะนาเระ
มายอ
ทุง่ ยางแดง
สายบุรี
ไม้ แก่น
ยะหริ่ ง
ยะรัง
กะพ้ อ

จํานวนประชากร

ชาย
36,012
28,567
26,687
17,490
24,085
9,667
23,786
5,500
29,945
39,540
7,700

หญิง
37,233
29,552
26,597
18,204
25,255
9,967
24,779
5,678
30,492
40,079
7,722

รวม
73,245
58,119
53,284
35,694
49,340
19,634
48,565
11,178
60,437
79,619
15,422

จํานวนหลังคาเรือน
19,395
13,479
9,045
7,873
9,078
3,658
9,509
2,556
11,003
14,308
3,097

12

แม่ลาน
รวม

7,096
256,075

7,486
263,044

14,582
519,119

3,197
106,198

ที่มา : ศูนย์ประมวลผลการทะเบียนภาค 9 (จังหวัดสงขลา) ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2548
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5. สถานการณ์ และบทบาทสหกรณ์ กลุ่ม องค์ กรประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดปั ตตานี
5.1 สถานการณ์ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปั ตตานี
จังหวัดปั ตตานี มีองค์กรนิติบคุ คล ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 จํานวน 99 องค์กร แยกเป็ นสหกรณ์ จํานวน 77 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จํานวน 22 กลุ่ม
ในส่วนของสหกรณ์แยกเป็ นสหกรณ์การเกษตร 23 สหกรณ์ สหกรณ์ กองทุนสวนยาง 24 สหกรณ์
สหกรณ์ ประมง 3 สหกรณ์ รวม 50 สหกรณ์ สหกรณ์ นอกภาคเกษตร ประกอบด้ วยสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ 12 สหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้ า 5 สหกรณ์ และสหกรณ์บริการ 10 สหกรณ์
ตารางที่ 2.4 แสดงข้ อมูลสหกรณ์ ทุกประเภทในจังหวัดปั ตตานี
ที่

ประเภทสหกรณ์

1 สหกรณ์การเกษตร
2 สหกรณ์ประมง
3 สหกรณ์ออมทรัพย์

จํานวน
สหกรณ์

จํานวน
สมาชิก
คน/ครั วเรื อน

47
3
12

30,081
936
29,533

รวมทุน
ดําเนินงาน
(บาท)

ปริมาณธุรกิจ
(บาท)

หมายเหตุ

240,733,679 263,171,036 - มีสมาชิก
18,366,868
55,171,818 ชสก.
2,525,359,054 2,774,151,279 ปั ตตานี

4
5
6
7

สหกรณ์ร้านค้ า
สหกรณ์บริ การ
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
รวม

5
10
77

4,186
4,871
69,607

10,399,964
19,120,383
27,866,940
9,508,545
2,822,726,505 3,121,123,061

จํากัด
จํานวน 12
สหกรณ์
รวมอยู่ด้วย

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดปั ตตานี, 2548
จากตาราง สหกรณ์ภาคการเกษตร จํานวน 50 สหกรณ์ คิดเป็ น 64.93% ของ
สหกรณ์ทงหมด
ั้
มีสมาชิก จํานวน 31,017 คน คิดเป็ น 44.56 % ของสมาชิกทังหมด
้
ทุน
ดําเนินงาน จํานวน 259,100,547.- บาท ปริมาณธุรกิจ จํานวน 318,324,854.- บาท และมี
สหกรณ์นอกภาคเกษตร จํานวน 27 สหกรณ์ คิดเป็ น 35.07% ของสหกรณ์ทงหมด
ั้
มีสมาชิก
จํานวน 38,590 คน คิดเป็ น 55.44% ของสมาชิกทังหมด
้
ทุนดําเนินงาน จํานวน 2,563,625,958.บาท และปริมาณธุรกิจ จํานวน 2,802,780,207.- บาท
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สหกรณ์ ภาคการเกษตร
สหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดปั ตตานี จัดตังขึ
้ ้นเพื่อมุ่งเน้ นที่จะช่วยแก้ ไขปั ญหาขาดแคลน
เงินทุนในการผลิต ธุรกิจหลักที่สหกรณ์ส่วนใหญ่ดําเนินการคือ ธุรกิจสินเชื่อ ซึง่ ในข้ อเท็จจริงแล้ ว
สหกรณ์การเกษตรเป็ นสหกรณ์ที่สามารถดําเนินธุรกิจได้ อเนกประสงค์ การที่สหกรณ์มงุ่ เน้ นเฉพาะ
ธุรกิจสินเชื่อ ทําให้ ไม่สามารถแก้ ปัญหาการเสียเปรี ยบในด้ านการตลาดแก่มวลสมาชิก การพัฒนา
สหกรณ์เป็ นไปอย่างเชื่องช้ า โดยเฉพาะในภาวะปั จจุบนั รัฐมีนโยบายมุ่งเน้ นให้ ประชาชนในระดับราก
หญ้ า สามารถเข้ าถึงแหล่งทุนมากขึ ้น มีการสนับสนุนให้ มีการจัดตัง้ องค์กรทางการเงินรากหญ้ า
อาทิเช่น กองทุนหมู่บ้าน งบประมาณ SML ซึ่งถือว่าเป็ นการกระจายเงินเข้ าสู่ชุมชน ซึ่งอาจซํ ้าซ้ อน
กับธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ การเกษตรดําเนินการอยู่ จากการศึกษาผลการดําเนินการของสหกรณ์
การเกษตรในรอบปี ที่ผ่านมา สหกรณ์ มีลูกหนีค้ ้ างเพิ่มขึ ้น ดอกเบี ้ยค้ างมากขึ ้น ผลประกอบการมี
กําไรลดลง บางสหกรณ์ประสบภาวะขาดทุนด้ วยซํ ้า อย่างไรก็ตามยังมีสหกรณ์ที่สามารถปรับตัวโดย
ให้ ความสําคัญกับการทําธุรกิจอเนกประสงค์ โดยเฉพาะการขยายธุรกิจการตลาดมากขึ ้น ซึ่งถือว่า
เป็ นการปรับตัว ที่ถกู ต้ องสอดคล้ องกับสถานการณ์ ทําให้ ผลประกอบการมีกําไร ซึ่งจะเป็ นแรงจูงใจที่
จะให้ สมาชิกเข้ ามามีสว่ นรวมกับสหกรณ์มากยิ่งขึ ้น
ตารางที่ 2.5 แสดงข้ อมูลสถานะสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดปั ตตานี

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม
จํานวนสมาชิก
ทุนดําเนินงาน
ธุรกิจให้ เงินกู้
รับฝากเงิน
ธุรกิจการซื ้อ
ธุรกิจการขาย
ธุรกิจแปรรู ป
ธุรกิจบริ การ
กําไร(ขาดทุน)

หน่ วยวัด

ปริมาณ
28,522.00
231,252,929.00
39,969,359.00
73,184,365.00
102,618,332.00
2,020,445.00
351,711.00
692,570.00
4,475,079.00

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ
23 สหกรณ์

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดปั ตตานี,2548
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สหกรณ์ กองทุนสวนยาง จังหวัดปั ตตานีมีสหกรณ์กองทุนสวนยาง ที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
นโยบายของรัฐบาลเมื่อปี 2536 เพื่อแก้ ไขปั ญหาราคายางพาราตกตํ่า จํานวน 24 สหกรณ์ บาง
สหกรณ์มีปัญหาตังแต่
้ แรกตังจนถึ
้ งปั จจุบนั หยุดดําเนินกิจการรอการชําระบัญชี จํานวน 4 สหกรณ์
คงเหลืออยู่ 20 สหกรณ์ และมีบางสหกรณ์ได้ หยุดดําเนินกิจการชัว่ คราว ปั จจุบนั มีสหกรณ์กองทุน
สวนยางที่ดําเนินงานอยูเ่ พียง 13 สหกรณ์ โดยบางสหกรณ์เช่น สหกรณ์กองทุนสวนยางคอกวัว
จํากัด อ.กะพ้ อ สหกรณ์กองทุนสวนยางลาคอ จํากัด อ.สายบุรี ดําเนินธุรกิจการซื ้อ เป็ นจุดจ่ายปุ๋ย
ของสํานักงานกองทุนสวนยาง เพียงอย่างเดียวเท่านัน้
ในปี 2546 กรมวิชาการเกษตร ได้ จดั สร้ างโรงงานอัดก้ อนจํานวน 5 โรง ในจังหวัดปั ตตานี
เพื่อให้ สหกรณ์กองทุนสวนยางรวมตัวเป็ นเครื อข่ายในการบริหารจัดการ เพื่อแปรรูปยางแผ่นรมควัน
เป็ นยางแท่งนํ ้าหนัก 111.11 กิโลกรัม แต่ปัจจุบนั ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากราคายาง
แผ่นรมควัน ราคานํ ้ายางสด ราคายางแผ่นดิบอยูใ่ นราคากิโลกรัมละ 50-55 บาท ถือว่าสูง
ประกอบกับนโยบายในเรื่ องดังกล่าวกลับชะลอตัวขาดความชัดเจน เครื อข่ายโรงงานอัดก้ อน จึงมิได้
ดําเนินการต่อ
สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดปั ตตานี ดําเนินธุรกิจการซื ้อ ธุรกิจรวบรวมนํ ้ายางสด

ธุรกิจการแปรรูปยางแผ่นรมควันในรอบ ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจการซื ้อในการจัดหาปุ๋ยมาจําหน่ายให้ แก่
สมาชิก เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึง่ ดําเนินการร่วมกับสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
เป็ นจุดจ่ายปุ๋ยของสํานักงานกองทุนฯ ที่จา่ ยให้ กบั เกษตรกรผู้ปลูกยางเป็ นหลัก ธุรกิจรวบรวมนํ ้ายาง
สด มีแนวโน้ มลดลง เนื่องจากต้ องแข่งขันกับพ่อค้ าคนกลางในท้ องถิ่น ที่ให้ บริการและราคาแก่
สมาชิก ได้ ดีกว่า บางรายให้ ราคานํ ้ายางสดแพงกว่าที่สหกรณ์รับซื ้อ ประกอบสถานการณ์ไม่สงบ
ในพื ้นที่ สหกรณ์บางแห่งหยุดรวบรวมไปเลย ด้ านธุรกิจการแปรรูป สหกรณ์ประสบปั ญหาด้ าน
คุณภาพยาง
ไม้ ฟืนที่หายากและราคาแพง ความผันแปรของราคารับซื ้อนํ ้ายางสด และยางก้ น
ถ้ วยที่มีราคาสูง ใกล้ เคียงกับราคายางแผ่น สหกรณ์บางแห่งจึงเปิ ดรับซื ้อนํ ้ายางสด เพื่อส่งขายต่อให้
โรงงาน ลดปริมาณการแปรรูปเป็ นยางแผ่น หรื อบางสหกรณ์หยุดแปรรูป ทําให้ แนวโน้ มธุรกิจนี ้ลดลง
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ตารางที่ 2.6 แสดงข้ อมูลสถานะสหกรณ์ กองทุนสวนยางในจังหวัดปั ตตานี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม
จํานวนสมาชิก
ทุนดําเนินงาน
ธุรกิจให้ เงินกู้
รับฝากเงิน
ธุรกิจการซื ้อ
ธุรกิจการขาย
ธุรกิจแปรรู ป
ธุรกิจบริ การ
กําไร(ขาดทุน)

หน่ วยวัด
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดปั ตตานี,2548

ปริมาณ
1,559.00
9,480,750.00
21,000.00
34,559.00
6,016,202.00
10,476,605.00
27,732,413.00
801,762.00

หมายเหตุ
24 สหกรณ์

สหกรณ์ ประมง มีจํานวน 3 สหกรณ์ อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี หนึง่ สหกรณ์ ปั จจุบนั
ที่ดําเนินธุรกิจอยูม่ ี 2 สหกรณ์ เป็ นสหกรณ์ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินินาถ
หนึง่ สหกรณ์ โดยได้ รับเงินอุดหนุนจากโครงการเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนให้ สมาชิกกู้เป็ นทุนในการเลี ้ยง
ปลากะพงขาวในกะชัง ผลการดําเนินงานมีกําไร แต่การบริหารการจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพ
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานยังสูงอยู่ คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการยังขาดความรู้ ความสามารถ
ด้ านการบริ หารการจัดการ ส่วนอีกหนึง่ สหกรณ์เป็ นสหกรณ์ประมงทัว่ ไป ซึง่ จัดตังในกลุ
้
ม่ เกษตรกร
ทําอาชีพประมงดําเนินธุรกิจบริ การนํ ้ามัน และบริ การนํ ้าแข็งแก่เรื อประมงของสมาชิก แต่ก็ต้องแบก
ภาระค่าใช้ จา่ ยจากธุรกิจนํ ้าแข็งค่อนข้ างสูง เนื่องจากโรงงานใช้ เครื่ องจักรเก่า สิ ้นเปลืองค่าไฟฟ้าสูง
ทําให้ รายได้ ของสหกรณ์ลดลง สมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์ก็ขาดการมีสว่ นร่วม มีเพียงกลุม่ สมาชิก
บางส่วนที่เข้ ามารับบริ การ และมีบทบาทต่อการดําเนินงานของสหกรณ์
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ตารางที่ 2.7 แสดงข้ อมูลสถานะสหกรณ์ ประมงในจังหวัดปั ตตานี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม
จํานวนสมาชิก
ทุนดําเนินงาน
ธุรกิจให้ เงินกู้
รับฝากเงิน
ธุรกิจการซื ้อ
ธุรกิจการขาย
ธุรกิจแปรรู ป
ธุรกิจบริ การ
กําไร(ขาดทุน)

หน่ วยวัด

ปริมาณ

หมายเหตุ

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

936
18,366,868.00
5,924,135.00
269,385.00
39,862,887.00
463,906.00
8,651,505.00
615,490.00

3 สหกรณ์

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดปั ตตานี,2548

จุดแข็งและจุดอ่ อนของสหกรณ์ ในภาคการเกษตรในจังหวัดปั ตตานี
จากการศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิและสังเคราะห์ผลจากการปฏิบตั งิ านในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี
ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อนของสหกรณ์ภาคการเกษตรได้ ดังนี ้
จุดแข็ง
- สามารถขยายฐานสมาชิกได้ มาก เพราะเกษตรกรมีจํานวนมาก
- กรรมการของสหกรณ์เป็ นส่วนหนึง่ ของสหกรณ์จงึ มีความซื่อสัตย์ตอ่ สหกรณ์
- สหกรณ์มีระบบการบริหารที่ชดั เจน มีระเบียบปฏิบตั ทิ ี่รัดกุม
- ได้ รับการส่งเสริ มและตรวจบัญชีจากหน่วยงานรัฐ
- มีการปั นผลและเฉลี่ยคืนจากกําไร เป็ นแรงดึงดูดใจให้ สมาชิกทําธุรกิจกับ
สหกรณ์มากกว่าเอกชน
- เป็ นองค์กรที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นท้ องถิ่นสามารถระดมทุนจากสมาชิกง่าย
- ได้ รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐและสถาบันการเงินของรัฐให้ เงินกู้ดอกเบี ้ยตํ่า
- เป็ นตัวกลางประสานกับรัฐในการถ่ายทอดเทคโนโลยีตา่ ง ๆ แก่เกษตรกร
จุดอ่ อน
- สหกรณ์การเกษตรยังเป็ นการรวมตัวอย่างหลวม ๆไม่เหนียวแน่น เป็ นไปใน
ลักษณะ ต่างคน ต่างทํา ต่างคน ต่างขาย
24
-

สมาชิกมุง่ จะกู้เงินเพิ่มขึ ้น มากกว่าจะรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมของสหกรณ์
การจัดตังไม่
้ ได้ เกิดและเป็ นตามความต้ องการที่แท้ จริงของสมาชิก
ขาดความร่วมมือระหว่างสหกรณ์
กรรมการขาดความรู้ ความสามารถในการบริ หาร มักจะถูกครอบงํา ชี ้นําโดย
ฝ่ ายจัดการ
สมาชิกมีสว่ นร่วมน้ อย ขาดความสนใจในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ขาด
ความรู้ ความเข้ าใจในระบบสหกรณ์อย่างแท้ จริง
การบริ หารจัดการไม่ดี ไม่สามารถขยายตัว ได้ ทนั กับความต้ องการของสมาชิก
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์มีปัญหา ขาดการวางแผนที่ดี บริหารงานโดยขาด
ข้ อมูล ข่าวสารที่ทนั เหตุการณ์
สมาชิกถือหุ้นน้ อย เงินทุนไม่เพียงพอต้ องกู้ยืมจากแหล่งภายนอก
มุง่ เน้ นเฉพาะธุรกิจสินเชื่อ
ฝ่ ายจัดการขาดความกระตือรื อร้ นในการปฏิบตั งิ าน

สหกรณ์ นอกภาคการเกษตร
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประกอบด้ วย สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ จํานวน 12 สหกรณ์
ประเภทร้ านค้ า 5 สหกรณ์ ประเภทบริ การ 10 สหกรณ์
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ มี 12 สหกรณ์ แยกเป็ นสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ที่ จัด ตัง้ ในสถาน
ประกอบการ 10สหกรณ์ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ที่ จัด ตัง้ เป็ นสหกรณ์ ชุ ม ชนดํ า เนิ น การตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 2 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปั ตตานี จํากัด ซึ่งถือว่าเป็ นสหกรณ์ที่ดําเนิน
ธุรกิจในแนวทางศาสนาอิสลามแห่งแรกในจังหวัดปั ตตานี และสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอฟั ฟาน จํากัด
ซึ่งดําเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกัน นอกจากนันอี
้ ก 10 สหกรณ์ เป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ดําเนินธุรกิจ
ในรูปธุรกรรมทางการเงินในระบบดอกเบี ้ยตามปกติ
ผลการดําเนินงานในปี ที่ผา่ นมา ถือว่าประสบผลสําเร็จในเชิงธุรกิจ ธุรกิจหลักที่สหกรณ์เปิ ด
ให้ บริ การคือการรับฝากเงิน และให้ สินเชื่อแก่สมาชิก และการร่วมลงทุน (สหกรณ์อิสลาม) เกือบทุก
สหกรณ์มีผลกําไรจากการประกอบการสามารถปั นผลเฉลี่ยคืนให้ แก่สมาชิก และจ่ายซากาต (สหกรณ์
อิสลาม) ให้ แก่ผ้ มู ีสิทธิ์รับซากาตในชุมชน
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ตารางที่ 2.8 แสดงข้ อมูลสถานะสหกรณ์ ออมทรั พย์ ในจังหวัดปั ตตานี
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
จํานวนสมาชิก
ทุนดําเนินงาน
ธุรกิจให้ เงินกู้(ร่วมลงทุน)
รับฝากเงิน
ธุรกิจการซื ้อ
กําไร (ขาดทุน)

หน่ วยวัด
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปริมาณ
29,533
2,525,359,054.00
2,223,176,858.00
546,950,617.00
4,023,804.00
86,214,416.00

หมายเหตุ
12 สหกรณ์

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดปั ตตานี,2548
สหกรณ์ ร้านค้ า สหกรณ์ร้านค้ าในจังหวัด มี 5 สหกรณ์ แยกเป็ นสหกรณ์ร้านค้ าแบบปิ ด

2 สหกรณ์ แบบเปิ ด 3 สหกรณ์ ผลการดําเนินงานทัง้ 2 แบบสามารถเปรี ยบเทียบได้ ชัดเจนว่า
สหกรณ์ร้านค้ าแบบปิ ด ที่ตงในสถานประกอบการเฉพาะ
ั้
สหกรณ์สามารถบริหารงานอยูไ่ ด้ ส่วน
สหกรณ์ร้านค้ าแบบเปิ ดทัว่ ไป ไม่สามารถสู้กบั คูแ่ ข่งทางการค้ าที่มีพลังทุน ประสิทธิภาพในการบริ หาร
การจัดการที่ดีกว่าได้ จึงต้ องปิ ดกิจการไป บางแห่งกําลังรอการชําระบัญชี
ตารางที่ 2.9 แสดงข้ อมูลสถานะสหกรณ์ ร้านค้ า ในจังหวัดปั ตตานี
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
จํานวนสมาชิก
ทุนดําเนินงาน
ธุรกิจการซื ้อ
กําไร(ขาดทุน)

หน่ วยวัด

ปริมาณ

หมายเหตุ

คน
บาท
บาท
บาท

4,186
10,399,964.00
19,120,383.00
1,354,983.00

5 สหกรณ์

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดปั ตตานี,2548
สหกรณ์ บริการ สหกรณ์ประเภทบริการในจังหวัดปั ตตานี เป็ นสหกรณ์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
ลักษณะการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่เป็ นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีเงินทุนน้ อย ปริมาณธุรกิจไม่มากนัก
สหกรณ์บางแห่งกําลังประสบปั ญหาในด้ านการบริหารงานภายในไม่สามารถปิ ดบัญชีได้ ส่วนสหกรณ์
ที่จดั ตังใหม่
้
ก็ยงั ขาดแผนธุรกิจที่ชดั เจน
26
ตารางที่ 2.10 แสดงข้ อมูลสถานะสหกรณ์ บริการในจังหวัดปั ตตานี
ที่
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม
จํานวนสมาชิก
ทุนดําเนินงาน
ธุรกิจให้ เงินกู้
รับฝากเงิน
ธุรกิจการซื ้อ
ธุรกิจบริ การ
กําไร(ขาดทุน)

หน่ วยวัด

ปริมาณ

หมายเหตุ

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,871
27,866,940.00
4,727,774.00
4,022,932.00
497,339.00
260,500.00
(509,672.00)

10 สหกรณ์

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดปั ตตานี,2548

จุดแข็ง จุดอ่ อนของสหกรณ์ นอกภาคเกษตรในจังหวัดปั ตตานี
จากการศึกษาข้ อมูลทุตยิ ภูมิและสังเคราะห์ผลการปฏิบตั ิงานในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี ในช่วง 5
ปี ที่ผา่ นมา สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อนของสหกรณ์นอกภาคเกษตรได้ ดงั นี ้
จุดแข็ง
- สมาชิกส่วนใหญ่มีการศึกษาดี และมีรายได้ ประจํา
- กรรมการของสหกรณ์มีประสบการณ์ในวิชาชีพ และมีความรู้สงู
- สหกรณ์มีระบบการบริหารที่ชดั เจน มีระเบียบปฏิบตั ทิ ี่รัดกุม
มีการปั นผล และเฉลี่ยคืนผลกําไร เป็ นแรงดึงดูดใจสมาชิก
- มีการจ่ายซากาต (อิสลาม) สูช่ มุ ชน
ดําเนินธุรกิจที่สอดคล้ องกับหลักการศาสนา (อิสลาม) ได้ รับการยอมรับและ
สนับสนุนจากสมาชิก
เป็ นสถาบันการเงินที่ใกล้ ตวั มากที่สดุ
จุดอ่ อน
- มีข้อจํากัดเฉพาะภายในหน่วยงานไม่สามารถขยายสมาชิกเพิ่มขึ ้น
การให้ สินเชื่อที่ปราศจากการควบคุมทําให้ สมาชิกที่มีหนี ้สินเกินจําเป็ น
- สมาชิก กรรมการมีงานประจําทําให้ มีข้อจํากัดในการร่วมกิจกรรมของสหกรณ์
อาทิ เช่น การประชุม
27
กลุ่มเกษตรกร การจัดตังกลุ
้ ม่ เกษตรกร เป็ นการจัดตังตามนโยบายหรื
้
อโครงการ เพื่อ
รองรับการสนับสนุนจากราชการ เมื่อสิ ้นสุดโครงการ กลุม่ เหล่านันมั
้ กจะหยุดดําเนินงาน ปั จจุบนั มี
กลุม่ เกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจอยูต่ อ่ เนื่องเพียงไม่กี่กลุม่ เท่านัน้
ตารางที่ 2.11 แสดงข้ อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปั ตตานี
ที่
1
2
3
4

ประเภทกลุ่มเกษตรกร
กลุม่ เกษตรกรทํานา
กลุม่ เกษตรกรทําสวน
กลุม่ เกษตรกรทําประมง
กลุม่ เกษตรกรเลี ้ยงสัตว์
รวม

จํานวน
กลุ่ม
เกษตรกร
14
3
1
4
22

จํานวน
สมาชิก
(คน)
1,265
105
38
155
1,563

รวมทุน
ดําเนินงาน
(บาท)
1,334,447
111,736
110,012
135,075
1,691,270

หมาย
เหตุ

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดปั ตตานี, 2548
กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดปั ตตานี มีจํานวน 22 กลุม่ แยกเป็ นกลุม่ เกษตรกร
อาชีพ ทํานา จํานวน 14 กลุม่ สมาชิกจํานวน 1,265 คน ทุนดําเนินงาน จํานวน 1,334,447
บาท อาชีพทําสวน จํานวน 3 กลุม่ สมาชิกจํานวน 105 คน ทุนดําเนินงาน จํานวน 111,736
บาท อาชีพประมง จํานวน 1 กลุม่ สมาชิก 38 คน ทุนดําเนินงาน 110,012 บาท อาชีพเลี ้ยง
สัตว์ จํานวน 4 กลุม่ สมาชิก 155 คน ทุนดําเนินงาน 135,075 บาท
5.2 สถานการณ์ ในภาพรวมขององค์ กรภาคประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดปั ตตานี
กลุม่ /องค์กรภาคประชาชนในจังหวัดปั ตตานี นอกจากองค์กรสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร
ที่จดทะเบียนเป็ นองค์กรนิติบคุ คลตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 แล้ วยังมีองค์กรภาคประชาชนที่เกิด
จากการรวมตัวของกลุม่ บุคคลในหมูบ่ ้ าน ชุมชน ตําบล มีวตั ถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือตนเอง และ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ภายใต้ หลักและวิธีการสหกรณ์ เพียงแต่มีชื่อเรี ยกแตกต่างกัน อาทิเช่น
กองทุนหมู่บ้าน กลุม่ สตรี กลุม่ เยาวชน กลุม่ แม่บ้านเกษตรกร กลุม่ อาชีพสหกรณ์ กลุม่ อนุรักษ์
แม่นํ ้า, ป่ าชายเลน ฯลฯ ซึง่ ในจังหวัดปั ตตานี หากพิจารณาถึงปริมาณและการขับเคลื่อนของกิจกรรม
แล้ ว มีกลุม่ /องค์กรประชาชนที่มีการจัดตังครอบคลุ
้
มเกือบทุกหมูบ่ ้ านและชุมชน คือ กองทุนหมูบ่ ้ าน
ตามนโยบายของรัฐ และกลุ่มผู้ผลิตสินค้ า OTOP
28
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดปั ตตานี
จังหวัดปั ตตานี ได้ ดําเนินงานกองทุนหมูบ่ ้ าน และชุมชนเมืองจังหวัดปั ตตานี จํานวน
659 กองทุน แยกเป็ นกองทุนหมูบ่ ้ าน 634 กองทุน ชุมชนเมือง จํานวน 25 กองทุน

-

ผลการดําเนินงาน กองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมือง ดังนี ้
จํานวนสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองจังหวัดปั ตตานี
กองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองมีสมาชิกกองทุนฯ ทังสิ
้ ้น 66,570 ราย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จํานวน
9,013 ราย
กองทุนมีการอนุมตั ใิ ห้ ก้ แู ล้ วทังสิ
้ ้น 52,032 ราย เป็ นเงิน 815,088,420 บาท

-

การกู้ยืมเงิน ของสมาชิกนําเงินไปประกอบอาชีพ แยกประเภทได้ ดังนี ้
- ด้ านการเกษตรกรรม
29,689 ราย เป็ นเงิน 476,477,749 บาท
ด้ านค้ าขาย
14,005 ราย เป็ นเงิน 213,519,091 บาท
ด้ านอุตสาหกรรมในครัวเรื อน 5,025 ราย เป็ นเงิน 75,207,632 บาท

-

ด้ านอื่น ๆ

3,313 ราย

เป็ นเงิน 49,884,218 บาท
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ตารางที่ 2.12 แสดงการปล่ อยสินเชื่อและชําระคืนเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จังหวัดปั ตตานี

ที่

1
2
3
4
5

สมาชิก
จํานวน
สมาชิก
กู้
กองทุน
สะสม
ปั จจุบัน
อําเภอ หมู่บ้าน
(ราย)
(ราย)
ชุมชน

เมือง 66/15
ปั ตตานี (81)
หนอง
74
จิก
โคก
80
โพธิ์
ยะหริ่ ง
ปะนา

81
52

เงินทุน
(บาท)

อนุมัตใิ ห้ ก้ ู
ทุน
(บาท)

อนุมัตใิ ห้ ก้ ู
สะสม
ปี 44-48
(บาท)

ชําระคืน
เงินทุน
(บาท)

ค้ างชําระ
เงินทุน
(บาท)

6,238

3,314

81,900,000

76,290,000

93,165,638

60,253,000

16,037,000

4,149

2,633

74,700,000

71,410,000

87,415,252

61,822,000

9,588,000

6,107

3,319

82,300,000

75,259,000

98,778,700

61,375,500

13,875,500

6,851
4,226

3,226
2,516

81,200,000
53,700,000

77,990,000 125,385,034 60,239,000
50,250,000 48,409,716 36,357,000

17,751,000
13,893,000

เระ
สายบุรี

6
7
8
9
10
11
12

มายอ
ยะรัง
ไม้ แก่น
กะพ้ อ
แม่ลาน
ทุง่ ยาง
แดง
รวม

64/10
(74)
58
72
17
27
22
21

5,263

2,394

74,200,000

69,291,000

57,253,000

12,038,000

5,258
4,749
1,345
3,055
1,962
2,336

2,512
2,229
919
2,606
978
1,764

58,700,000
73,100,000
17,300,000
27,400,000
22,800,000
21,100,000

52,590,000 82,345,580 44,233,200
68,771,000 106,739,188 52,229,000
15,729,000 29,817,019 11,172,000
25,870,000 20,604,000 20,329,000
20,725,000 24,970,000 16,252,000
18,325,000 28,981,577 12,468,500

8,356,800
16,542,000
4,557,000
5,541,000
4,473,000
5,856,500

659

51,539 28,401 668,400,000 622,500,000 815,088,420 493,987,200 128,512,800

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปั ตตานี,2548

68,776,716
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ปั ญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานกองทุนหมูบ่ ้ านและแนวทางแก้ ไข
แม้ การดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัด จะสามารถดําเนินการ
ได้ ผลดีในระดับหนึง่ แต่ยงั มีบางกองทุนที่มีปัญหาอย่างสูง ดังนี ้
- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บางกองทุนยังขาดประสบการณ์ ใน
การบริ หารจัดการกองทุน เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนจะต้ องมีการเปลี่ยนอีกครึ่งหนึง่ ทุกปี
- สมาชิกกองทุนหมูบ่ ้ าน ยังขาดการวางแผนในการจ่ายเงิน ขาดวินยั ในการใช้ เงิน
แนวทางแก้ ไข
1. อบรมทําความเข้ าใจกับคณะกรรมการกองทุนที่ได้ รับการคัดเลือกใหม่ ให้ มี
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วิธีการ
บริหารจัดการกองทุน การจัดทําบัญชีกองทุน รวมทังการติ
้
ดตามเร่งรัดให้ สมาชิกส่งคืนเงินกู้ตาม
สัญญาในบางรายการที่ยงั ค้ างอยู่
2. อบรมสร้ างจิตสํานึกให้ กบั สมาชิกกองทุนเพื่อให้ นําเงินไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และเอาใจใส่ในอาชีพที่นําเงินทุนไปดําเนินการรวมทังการส่
้
งคืนเงินยืมให้ เป็ นไปตามสัญญา
และรู้จกั การประหยัดเก็บออม เพื่อเป็ นทุนต่อไปด้ วย
กลุ่มผู้ผลิต OTOP
จากการศึกษาข้ อมูลกลุ่มผู้ผลิต หรื อกลุ่มอาชีพ ที่มีชื่อเรี ยกต่างกัน อาทิเช่น กลุ่ม
แม่ บ้ า นเกษตรกร กลุ่ม สตรี กลุ่ม เยาวชน กลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ฯลฯ ในปี 2547 มี ก ลุ่ม ที่ ส่ ง
ผลิตภัณฑ์ เข้ าคัดสรรขึ ้นทะเบียนตามโครงการหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดปั ตตานี
จํานวน 307 กลุม่ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์หลัก 5 ประเภท คือ
1. ประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม
จํานวน
56
กลุม่
2. ประเภทผ้ าและเครื่ องแต่งกาย
จํานวน
129 กลุม่
3. ประเภทของใช้ และประดับตกแต่ง จํานวน
59
กลุม่
4. ประเภทศิลปประดิษฐ์ ของชําร่วย
จํานวน
45
กลุม่
5. ประเภทยาและสมุนไพร
จํานวน
18
กลุม่
ศิลปะฯ

ยาฯ

อาหารฯ

ของใชฯ
ผาฯ

แผนภูมิท่ ี 2.1 แสดงประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP ปั ตตานี
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การบริ หารจัดการกลุม่ กลุม่ โดยส่วนใหญ่ บริหารงานในลักษณะของสหกรณ์ คือ
มีคณะกรรมการ มีการประชุมคณะกรรมการ มีการแบ่งหน้ าที่กนั ทังนี
้ ้อาจเพราะส่วนหนึง่ เป็ นกลุม่
สตรี สหกรณ์ ได้ รับการส่งเสริ มจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด และถึงแม้ จะได้ รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น ก็มีหลักการบริ หารที่ไม่แตกต่างกัน คือ ก็จะมีองค์ประกอบสําคัญ คือ มีสมาชิก มี
คณะกรรมการ มีระบบบัญชี มีการประชุม มีการระดมทุนร่วมกัน มีระเบียบกฎเกณฑ์กติกาของกลุม่
มีการประชุมใหญ่และจัดสรรผลประโยชน์คืนให้ กบั สมาชิ แต่ก็มีบางกลุม่ ที่ดเู หมือนว่าจะเป็ นกลุม่ แต่
การดําเนินการขึ ้นอยูก่ บั ประธานหรื อผู้นํากลุม่ เพียงผู้เดียว ประธานเป็ นทังผู
้ ้ ออกแบบควบคุมคุณภาพ
และหาตลาด ดําเนินการซื ้อวัตถุดิบ ขายผลิตภัณฑ์ และบริหารจัดการเงิน และบัญชีของกลุม่ แต่
เพียงผู้เดียว สมาชิกทําหน้ าที่ผ้ ผู ลิตและนําสินค้ ามาขายให้ กบั กลุม่ เท่านัน้
ด้ านการจัดสรรผลประโยชน์ กําไรจากการประกอบธุรกิจของกลุม่
มีการจัดการใน
หลายรูปแบบ บางกลุม่ จัดสรรตามแบบสหกรณ์ที่เป็ นพี่เลี ้ยง คือ ปั นผล เฉลี่ยคืน เป็ นทุนสํารอง
บางกลุม่ ก็จา่ ยเงินปั นผลตามหุ้นอย่างเดียว บางกลุม่ ก็มีการจ่ายเงินปั นผล และจัดสวัสดิการอื่น ๆ
ให้ กบั สมาชิกด้ วย
ด้ านการผลิตและผลิตภัณฑ์ ระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตในจังหวัด
ปั ตตานี มี 2 รูปแบบหลัก คือ
1. รวมผลิต รวมขาย สมาชิกร่ วมกันผลิตผลิตภัณฑ์ และกลุ่มนําผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ได้ ไปจําหน่าย
2. แยกผลิต รวมขาย สมาชิกจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่บ้านของตนเองแล้ วนํามาขายขาด
ให้ กลุม่ หรื อฝากให้ กลุม่ ขาย หรื อให้ กลุม่ รวบรวมไปขายต่อ
ด้ านการตลาด ลักษณะพื ้นฐานงานของกลุม่ ผู้ผลิต มีการรวมตัวขึ ้น เพื่อสร้ างอาชีพ
เสริ มรายได้ บางกลุม่ ผลิตสินค้ า เพื่อนํามาจําหน่ายเป็ นรายได้ หลักที่ใช้ จนุ เจือครอบครัว กลุ่มนี ้จะมี
ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพกลุม่ เพราะต้ องขายให้ ได้ ถ้ าขายไม่ได้ รายได้ ก็หายไป บางกลุ่ม
ทําเป็ นรายได้ เสริ ม เพื่อการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ คงอยู่ / ความมุ่งมัน่ ในการพัฒนากลุ่ม น้ อย
กว่ากลุม่ แรก
ปั ญหากลุม่ ผู้ผลิต จากผลการศึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลุม่ ผู้ผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า ปั ญหาของกลุม่ ผู้ผลิตในจังหวัดปั ตตานี
ประกอบด้ วย 3 ด้ านหลัก คือ ปั ญหาด้ านการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการกลุม่
1. ปั ญหาด้ านการผลิต โดยส่วนใหญ่กลุม่ ผู้ผลิต เริ่มทําการผลิตจากความรู้และภูมิ
ปั ญญาดังเดิ
้ มที่มีอยู่ ทําไปเรี ยนรู้ไป และทําการผลิตภายในเงื่อนไขของเงินทุนจํากัด ขาดความรู้ใน
เรื่ องการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการผลิต ปั ญหาเกี่ยวกับวัตถุดบิ ในการผลิต ไม่เพียงพอ
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ไม่มีคณ
ุ ภาพ ขาดแคลนโรงเรื อน อุปกรณ์ ขาดความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ให้ ได้
มาตรฐาน
2. ปั ญหาด้ านการตลาด หลายกลุม่ ยังไม่มีตลาดที่แน่นอน อาศัยตลาดท้ องถิ่น
ขาดการวางแผนด้ านการตลาดอย่างเป็ นระบบ อาศัยประธานกลุม่ กรรมการเป็ นผู้ขาย ไม่มีผ้ ทู ํา
หน้ าที่การตลาดของกลุม่ ทําให้ ไม่สามารถหาตลาดใหม่ได้
3. ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการกลุม่
- กลุม่ ยังไม่มีการวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ และไม่มีแผนการดําเนินธุรกิจของ
กลุม่ ทําให้ การขับเคลื่อนของกลุม่ ไม่มีทิศทางที่แน่นอน
- ขาดความรู้เรื่ องการบริหารเงินทุน ไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรื อวางแผนด้ าน
การจัดการเงินทุนของกลุม่ ให้ สอดคล้ องกับการผลิตหรื อการตลาด หลายกลุม่ มักพูดเสมอว่า “เงินทุน
ไม่เพียงพอ”
- สมาชิกมีสว่ นร่วมน้ อย บางกลุม่ มีสมาชิกนับร้ อยคน แต่สมาชิกที่ร่วมกิจกรรม
กับกลุม่ มีไม่ถึง 20 คน และผู้นํากลุม่ ยังไม่มีทกั ษะในการที่จะทําให้ สมาชิกกลุม่ มาร่วมมือกันพัฒนา
กิจกรรมของกลุม่
- กลุม่ ยังต้ องการพัฒนาองค์ความรู้ ด้ านการจัดการธุรกิจ ทังด้
้ านการจัดการ
ธุรกิจ ด้ านการเงิน การจัดการองค์กร การบริหารการผลิตและการตลาด
5.2 การเชื่อมโยงเครือข่ ายของสหกรณ์ กลุ่ม องค์ กรภาคประชาชนในจังหวัดปั ตตานี
สหกรณ์ กลุม่ /องค์กรภาคประชาชน ในจังหวัดปั ตตานี มีการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ระหว่างกันทังระดั
้ บจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ มีพนั ธมิตรที่มาเชื่อมโยงกันหลาย
รูปแบบ เช่น
1. ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรปั ตตานี จํากัด ซึง่ ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล
สหกรณ์ มีสมาชิก 12 สหกรณ์ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อเป็ นองค์กรกลางในการช่วยเหลือ
สนับสนุน
และดําเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์สมาชิก ณ วันสิ ้นปี บัญชี ( 30 มิถนุ ายน 2548)
สหกรณ์ดําเนินธุรกิจโดยจัดหาสินค้ ามาจําหน่าย
รวมทังบริ
้ การรับฝากเงินจากสมาชิก
การ
ดําเนินงานประสบผลขาดทุนสุทธิ จํานวน (79,096.84) บาท เนื่องจากสหกรณ์ดําเนินธุรกิจปริมาณ
ลดลงกว่าปี ก่อน แต่คา่ ใช้ จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะลูกหนี ้สงสัยจะสูญ ลูกหนี ้การค้ า
ทําให้ สหกรณ์มีรายได้ ไม่เพียงพอกับค่าใช้ จา่ ย ปี ก่อนขาดทุนสุทธิ จํานวน (32,627.31) บาท
ปั จจุบนั มียอดขาดทุนสะสม จํานวน 111,724.15 บาท
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เครื อข่ าย ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรปั ตตานี จํากัด
สกก.กะพ้อ จก.
สกก.ไม้ แก่น จก.

สกก.ทุ่งลิปะสิโง จก.
สกก.กรป.กลาง จก.

สกก.สายบุรี จก.

ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรปัตตานี
จํากัด

สกก.โคกโพธิ์ จก.

สกก.ปะนาเระ จก.

สกก.หนองจิก จก.

สกก.มายอ จก.

สกก.เมือง จก.

สกก.ยะหริ่ง จก.
สกก.ยะรัง จก.

แผนภูมิท่ ี 2.2 แสดงรูปโครงสร้ างเครือข่ ายชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรปั ตตานี จํากัด
กิจกรรมเครื อข่าย
1. เงินค่าหุ้น
2. รับเงินฝากและฝากเงินกับสหกรณ์สมาชิก
3. จัดหาสินค้ ามาจําหน่าย
ตารางที่ 2.13 แสดงปริมาณธุรกิจกิจกรรมเครือข่ าย
กิจกรรมเครือข่ าย

หน่ วยนับ

1) ค่าหุ้น
บาท
2) เงินรับฝาก
บาท
3) เงินฝากสหกรณ์
บาท
4) จัดหาสินค้ ามาจําหน่าย
บาท
ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดปั ตตานี, 2548

ปี 2548

ปี 2547

303,800.- 295,000.536,394.- 513,188.273,834.- 335,652.889,153.- 1,137,460.-

ปี 2546

290,000.478,140.194,200.1,400,500.-

34
2. ชมรมสหกรณ์ ระดับจังหวัดปั ตตานี เป็ นการรวมตัวของสหกรณ์ทกุ ประเภทใน
จังหวัดปั ตตานี เพื่อให้ ชมรมเป็ นตัวเชื่อมการจัดกิจกรรมทางสังคมของสหกรณ์ในจังหวัดปั ตตานี มี
สหกรณ์ทกุ ประเภทเป็ นสมาชิก รวม 28 สหกรณ์ มีคณะกรรมการชมรม จํานวน 15 คน มีการ
กําหนดถือใช้ ข้อบังคับของชมรม สมาชิก(สหกรณ์) ชําระค่าบํารุงแก่ชมรมเป็ นรายปี ปั จจุบนั มีเงิน
สะสมของชมรมฯ จํานวน 34,500.- บาท
รู ปแบบเครื อข่ ายชมรมสหกรณ์ ระดับจังหวัดปั ตตานี
สหกรณ์
ร้ านค้ า

สหกรณ์
ออมทรัพย์

คณะกรรมการ
ชมรม
จํานวน 15 คน

สหกรณ์
ร้ านค้ า

สหกรณ์
ประมง

สหกรณ์
การเกษตร

สหกรณ์
บริการ

แผนภูมิท่ ี 2.3 แสดงโครงสร้ างเครือข่ ายชมรมสหกรณ์ ระดับจังหวัดปั ตตานี
กิจกรรมเครื อข่ าย
1. มีการประชุมคณะกรรมการชมรม 2 เดือน / ครัง้
2. ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๆ ละ 1 ครัง้
3. การจัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์ ปี ละ 1 ครัง้
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3. การเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจระหว่ างสหกรณ์
3.1 สหกรณ์ในจังหวัด มีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกัน ตามแผนงานการส่งเสริ มสหกรณ์
ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ณ 30 กันยายน 2548 จํานวน 18 คู่ แยกเป็ นการเชื่อมโยงระหว่าง
สหกรณ์ภายในจังหวัด ซึง่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปั ตตานี จํากัด เป็ นแม่ขา่ ย จํานวน 12 คู่ และ
เป็ นการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในต่างจังหวัด จํานวน 6 คู่
ดังนี ้
3.1.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากัด กู้เงินจาก
1) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน 217,565,200.- บาท
2) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษัทการบินไทย จํากัด จํานวน 56,658,000.- บาท
3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด จํานวน 125,900,000 บาท
4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด จํานวน 96,000,000 .-บาท
5) สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด จํานวน 242,500,000 .-บาท
3.1.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปั ตตานี จํากัด กู้เงินจาก
1) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด จํานวน 17,000,000.- บาท
3.2 การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ในต่างจังหวัด ในปี งบประมาณ พ.ศ.2548
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดปั ตตานี ได้ นําคณะเจรจาเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดกับ
สหกรณ์ ในจังหวัดภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน รวม 17 จังหวัด มีการลงนามในบันทึกข้ อตกลง
ซื ้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้ า ระหว่างสหกรณ์ จํานวน 34 คู่ มูลค่า 27,000,000.- บาท ณ 30
กันยายน 2548 มีการส่งมอบ แลกเปลี่ยนสินค้ าระหว่างกัน แล้ ว 2 คู่
1. สหกรณ์การเกษตรมายอ จํากัด กับสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จํากัด จังหวัด
นนทบุรี มูลค่า รวม 260,000.- บาท
2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส.ปั ตตานี จํากัด กับสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส.สระบุรี จํากัด มูลค่า 320,000.- บาท
4. เครือข่ ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด
กองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมือง ในจังหวัดปั ตตานี ได้ มีการรวมตัวรวมจัดตังเป็
้ นเครื อข่าย
กองทุนหมู่บ้านระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด มีคณะกรรมการบริหารเครื อข่าย จํานวน 24 คน มี
การยกร่างข้ อบังคับเพื่อถือใช้ เป็ นระเบียบปฏิบตั ิ มีการประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายประจําเดือน
เพื่อเป็ นเวทีในการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ระหว่างองค์กร
เป็ นตัวเชื่อมประสานการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐ

36
5. เครื อข่ ายกลุ่มผู้ผลิต OTOP
กรมพัฒนาชุมชน ได้ มีการสนับสนุนให้ จดั ตังเครื
้ อข่าย OTOP ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 และได้ มี
การทบทวนคณะกรรมการเครื อข่ายทุกระดับ ในปี พ.ศ 2548 โดยใช้ กระบวนการตามระบบ
ประชาธิปไตย โดยให้ สมาชิกเครื อข่าย OTOP ได้ มีการเลือกตังคณะกรรมการเพื
้
่อทําหน้ าที่ เป็ น
ตัวแทนของสมาชิกในการฟื น้ ฟูภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
การเพิ่มมูลค่าสินค้ า
และเป็ นศูนย์กลาง
ประสานงานการจัดกิจกรรมทางด้ านการพัฒนาอาชีพการผลิต การตลาด และเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
รวมทังเพื
้ ่อส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และพัฒนาความเข้ มแข็งของเครื อข่าย OTOP โดยได้ แบ่ง
เครื อข่ายออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี ้
1. เครื อข่าย OTOP ระดับอําเภอ
2. เครื อข่าย OTOP ระดับจังหวัด
3. เครื อข่าย OTOP ระดับ ศพช.เขต
4. เครื อข่าย OTOP ระดับประเทศ
โดยเครื อข่ายทุกระดับ มีเจ้ าหน้ าที่กรมพัฒนาชุมชน เป็ นพี่เลี ้ยงคอยดูแล เพื่อให้ เครื อข่าย
สามารถช่วยเหลือกันเอง ในการที่จะพัฒนาสมาชิกให้ มีความเข้ มแข็งในทุก ๆ ด้ าน อันจะนําไปสูก่ าร
พึง่ ตนเองได้ อย่างยัง่ ยืนในอนาคต
ตามนโยบายการส่งเสริ มกลุม่ ผู้ผลิต OTOP ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปั ตตานี
สนับสนุนให้ มีการจัดตังเครื
้ อข่าย OTOP ระดับจังหวัดเพื่อเป็ นตัวเชื่อมกิจกรรมการดําเนินงานของ
กลุม่ OTOP และประสานการช่วยเหลือจากภาครัฐ มีข้อบังคับของเครื อข่าย มีคณะกรรมการเครื อข่าย
OTOP ระดับจังหวัด 25 คน มีการจัดโครงสร้ างการแบ่งงานเป็ นฝ่ ายต่าง ๆ ที่ชดั เจน
กรรมการเครือข่ าย
OTOP อําเภอ

กรรมการเครือข่ าย
OTOP อําเภอ
กรรมการเครือข่ าย
OTOP อําเภอ

กรรมการเครือข่ าย
OTOP อําเภอ

คณะกรรมการเครือข่ าย
OTOP ระดับจังหวัด 25 คน

กรรมการเครือข่ าย
OTOP อําเภอ

กรรมการเครือข่ าย
OTOP อําเภอ

กรรมการเครือข่ าย
OTOP อําเภอ

แผนภูมิท่ ี 2.4 แสดงโครงสร้ างเครือข่ าย OTOP จังหวัดปั ตตานี
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ตารางที่ 2.14 แสดงรายชื่อกรรมการเครือข่ าย OTOP ระดับจังหวัด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ - สกุล
นายจริ นทร์ ปราดเปรื่ อง
นายองอาจ สุวรรณ
นายพันศักดิ์ คุ้มครองพันธ์
นางสมพิศ เปาะ
นางเจะรอเมาะ สามะ
นางรอซีดะห์ ปราดเปรื่ อง
นายสะมะแอ เจะมะ
นายประเสริ ฐ บินรัตนแก้ ว
นายลาเต๊ ะ มาหะมะ
นายวิชิต หลักทรัพย์
นางโซะด๊ ะ อาหลี
นางเจะลีเมาะ มะแซ
นางกอมารี เยาะ อาแว
นางสุทธิรักษ์ ศรี สวุ รรณ
นายมาหามะสุกรี ยามูสะนอ
นายศักดิ์ศริ ิ บุญไชยสุริยา
นางเจะรอเมาะ เจะดือราแม
นายอิสมาแอ เจ๊ ะแว
นางกัลยากร วรรณหอม
นางสาวจิรภัทร ดามตะวัน
นางประทุม เอกดีลก
นางประไพ ทะพา
นางสาวจิตสถา กรองเห็น
นางรมย์ชลี เอี่ยมอ่อน
นายเทอดศักดิ์ จิตหมัน่

ตําแหน่ ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ผช.เหรัญญิก
การตลาด
การตลาด
การตลาด
พัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ด้ านเยาวชน
ด้ านเยาวชน
ด้ านเยาวชน
อื่น
อื่น
อื่น
อื่น
อื่น
อื่น
อื่น
อื่น
อื่น

ที่มา:สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปั ตตานี ,2548

จากอําเภอ
สายบุรี
โคกโพธิ์
ยะหริ่ง
มายอ
หนองจิก
สายบุรี
เมืองปั ตตานี
โคกโพธิ์
ยะหริ่ง
แม่ลาน
ทุง่ ยางแดง
ไม้ แก่น
กะพ้ อ
ปะนาเระ
ยะรัง
แม่ลาน
เมืองปั ตตานี
ยะรัง
หนองจิก
โคกโพธิ์
โคกโพธิ์
ยะหริ่ง
เมืองปั ตตานี
เมืองปั ตตานี
ยะรัง

หมายเหตุ

บทที่ 3
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ทีมวิจยั ได้ ศึกษาเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ เพื่อความสมบูรณ์ ของการ
วิจยั ประกอบดังต่อไปนี ้
3.1 การเสริมสร้ างเครื อข่ ายคุณค่ า
สยุม พร โยธาสมุทร,2549 ได้ เ สนอแนวคิดในเอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้ อการ
เสริ มสร้ างเครื อข่ายค่า ในโครงการพัฒนาเครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของขบวนการสหกรณ์ /กลุ่มผู้ผลิต
จังหวัดปั ตตานี ณ โรงแรมซี เอส ปั ตตานี โดยสรุปว่า ปรากฎการณ์ผดุ เครื อข่าย เป็ นกระแสร่วมสมัยที่
สําคัญกระแสหนึง่ ซึ่งสะพัดอยู่ท่ามกลางชุมชนใหญ่น้อยในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นปฏิบตั ิการจาก
บนลงล่างที่ ส่ง เข้ าสู่ชุมชนในรู ปเครื อข่ายจัดตัง้ ต่างๆ ตามนโยบาย เครื อข่ายหนึ่ง เกิ ดขึน้ อี กบาง
เครื อข่ายอื่นก็ทบั ซ้ อนลงมา แล้ วอีกบางเครื อข่ายก็จากไป ในการนี ้หากส่องขยายดูสภาพเครื อข่าย
เหล่านันจะพบว่
้
ามี ความแตกต่างกันอยู่มากมายซึ่งบ้ างก็เป็ นเพียงการเพิ่มความชํา้ ในท้ องที่ความ
ซํ ้าซ้ อนในชุมชน แต่อีกบ้ างก็พอจะเป็ นทางสว่างให้ แก่อีกหลายชีวิตในหมูบ่ ้ านและครัวเรื อน
อย่างไรก็ ตาม ท่ามกลางตัวแบบเครื อข่ายที่ม ากมาย และในทางปฏิ บตั ิยัง มีการพัฒนา
รูปแบบเครื อข่ายออกไปอย่างหลากหลาย แต่ในความหลากหลายนันเอง
้ “เครื อข่ายคุณค่า” ก็เป็ นอีก
ทางเลือกหนึง่
เครื อข่ ายคุณค่ า : ความหมายหลายมิติ
จากความแพร่หลายของการใช้ คําว่า “เครื อข่ายคุณค่า” หรื อที่ถอดความจากภาษาอังกฤษ
“Value network” กันค่อนข้ างมากมายในหลายโอกาส ทําให้ เกิดความสับสนอยู่บ้างพอสมควร ซึ่ง
ก็พอขมวดให้ เห็นภาพที่ ชัดเจนในเบื ้องต้ นนีป้ ระการหนึ่งได้ ว่า นัยยะที่สะท้ อนจากต่างบริ บท เขต
พรมแดนของวิชาการ ย่อมทําให้ การถอดความหมายของเครื อข่ายคุณค่าแตกต่างตามไปด้ วย แต่ถึง
กระนัน้ ต่างก็ ยัง มี เ ค้ า รอยของจุดร่ ว มจากรากศัพ ท์ เ ดียวกัน อยู่ ซึ่ง ในที่ นีจ้ ะเป็ นการนํ าเสนอจาก
ความหมายสองกระแส คือ กระแสหลักและกระแสทางเลือก
1) เครื อข่ายคุณค่าในมุมมองเชิงธุรกิจ
เครื อข่ายคุณค่าจากมิติความหมายกระแสหลักเป็ นความหมายที่ปรากฏในแวดวงวิชาการ
สายธุรกิจ-การตลาด-การจัดการเป็ นส่วนใหญ่ โดยเป็ นความหายซึง่ อาศัยเค้ าแนวคิดของแมคคินเชย์
และคณะ (Mckinsey & Co.) ที่พฒ
ั นาต่อจนมาเป็ น “ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า” (Value chain) โดยต้ นตํารับ
จากสํานักฮาร์ วาร์ ด คือ ไมเคิล พอร์ เตอร์ (Michael Porter) ที่พยายามจะจําแนกหนทางในการสร้ าง
(Value) ให้ แก่ลกู ค้ าของธุรกิจ ซึง่ โดยสรุปของแนวคิดนี ้ก็คือ ในขณะที่ทกุ กิจการประกอบด้ วย การ
ออกแบบ การผลิต การตลาด การส่งมอบ และกิจกรรมสนับสนุนสินค้ าของตนนัน้ ในเชิงกลยุทธ์
แล้ ว “ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า” ดังกล่าวจะมีการแจงกิจกรรมที่มีส่วนในการสร้ างคุณค่าแก่สินค้ าหรื อบริการของ
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ธุรกิจนัน้ ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้ วย 5 กิจกรรมเบื ้องต้ นกับ 4 กิจกรรมหนุนเสริม ในการนี ้ 5
กิจกรรมเบื ้องต้ นจะประกอบด้ วยกิ จกรรมที่เกี่ ยวกับการลําเลียงทรัพยากรหรื อวัตถุดิบเข้ าสู่กิจการ
ดําเนินการดัดแปลงเป็ นสินค้ าสําเร็ จรูปจัดส่ง การตลาด และการให้ บริ การเกี่ยวกับสินค้ านัน้ ๆ ส่วน 4
กิจกรรมหนุนเสริม ได้ แก่ การจัดหาการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกเชิงโครงสร้ างขันพื
้ ้นฐานในกิจการ (Barney , 2002 : 159 :, Kotler , 2000 : 4445 อ้ างใน สยุมพร โยธาสมุทร,2549:3 ) ซึ่งเหล่านีเ้ ป็ นกิจกรรมที่ทุกกิจกรรมเบื ้องต้ นต้ องกระทํ า
เช่นกัน โดยในต่างกิ จการกันก็ ย่อมเลือกเน้ นในบางกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่านีต้ ่างกันไป อีกทัง้
ในทางปฏิบตั กิ ็ยงั มีรายละเอียดอีกมากในเชิงกรอบการวิเคราะห์ เช่น กรอบคิด VRIO เป็ นต้ น
แต่ที่น่าสนใจก็คือ เหตุผลเบื ้องต้ นในการเชื่อมร้ อยแต่ละข้ อห่วงเข้ ากันเป็ น “ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า”
ซึง่ โดยรวมแล้ วมุง่ เน้ นไปที่การดึงเอาจุดเด่นหรื อจุดแข็งจากทรัพยากรและความสามารถที่แต่ละแผนก
หรื อแต่ละกิจการที่อยู่บนแต่ละข้ อของห่วงโซ่เข้ ามาให้ เกิดคุณค่าสูงสุดที่ไม่เพียงสร้ างความพึงพอใจ
แก่ ลูกค้ าเท่านัน้ แต่ยัง ลงลึกให้ ลูกค้ ามี ความปลาบปลื ม้ ใจด้ วย อัน สอดคล้ องกับแนวคิดหลักทาง
การตลาดเองที่มงุ่ การสร้ าง “กําไร” จาก “ความรู้สึกพึงพอใจ” ของลูกค้ า ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดธุรกิจ
ดังเดิ
้ มที่มงุ่ แสวงหากําไรจากยอดขาย (Kotler ,2000 : 19 อ้ างใน สยุมพร โยธาสมุทร,2549:4)
2) เครื อข่ายคุณค่าในกระแสทางเลือก : ขยายพรมแดนแนวกว้ าง – แนวลึก
นอกเหนือจากชุดความหมายเครื อข่ายคุณค่าดังกล่าวแล้ ว หากขยายกรอบมุมมองที่กว้ าง
กว่าเชิงธุรกิจออกไปอีก จะพบการสอดแทรกความหมายของคุณค่าที่แผ่ออกไปอีกทังในแนวกว้
้
าง
และแนวลึก ที่ยงั คงอาศัยฐานคิดของการเป็ นข้ อต่อต่าง ๆ ที่เชื่อมร้ อยเป็ นพันธมิตรกัน โดยในแนว
กว้ างจะเป็ นการครอบคลุมที่ไม่จํากัดเพียงการเป็ นเครื อข่ายธุรกิจ แต่ยงั หมายรวมไปถึงเครื อข่ายทาง
สังคม เครื อข่ายวิชาการ และอื่น ๆ ส่วนในแนวลึกจะเป็ นการสร้ างเครื อข่ายที่ดงึ เอาความหมายเชิง
สังคมของคุณค่าเข้ าชอนไซ้ ลงไปถึงแก่นแกนภายในที่แฝงอยู่ภายใต้ กิจกรรม โดยอาจเป็ นเครื อข่าย
ค่านิยม หรื อเครื อข่ายระบบคุณค่า ซึ่งประกอบด้ วยความเชื่อตัวคูณที่เข้ าชุดกันได้ และเป็ นการหนุน
เสริ มซึ่งกันและกัน (Hellriegel,Jackson & Slocum Jr.,2005 : 76 อ้ างใน สยุมพร โยธาสมุทร
,2549:5) หรื ออี กนัยหนึ่ง ก็ คือ ไม่ว่าเครื อข่ายจะขยายกิจ กรรมแนวกว้ างไปถึง ไหน ทุกกิจ กรรม
เหล่านันจะร้
้ อยเอาชุดค่านิยมหลักเชิงคุณธรรมและจริยธรรมให้ หยัง่ ลึกอยูภ่ ายในด้ วย
ฉะนัน้ อาจกล่าวได้ ว่าในขณะที่ความหมายกระแสหลัก (Mainstream meaning) ที่มกั ใช้ กนั
ทั่วไปยัง อยู่ใ นระดับความหมายแคบที่ ตีกรอบในเชิ ง ธุ ร กิ จ และการจัด การ แต่ก็ยัง มี ความหมาย
ทางเลือก (Alternative meaning) อีกชุดหนึ่งในเชิงความหมายกว้ างที่มีพรมแดนทังในเชิ
้
งธุรกิจและ
อื่น ๆ กล่าวคือ เป็ นเครื อข่ายความร่วมมือซึง่ กลุม่ หรื อองค์การที่มาร่วมมือกันนันมี
้ อดุ มการณ์ร่วมกันที่
จะร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ตอ่ สมาชิกองค์การและเพื่อให้ องค์การมีความยัง่ ยืน
เงื่อนไขสําคัญ
ของ

เครื อข่ายนัยยะนี ้ก็คือ มีเป้าหมายร่วมกัน วางแผนร่วมกัน และร่วมทุกข์ร่วมสุข หรื อเสี่ยงร่วมกัน
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โดยทุกฝ่ ายเป็ นพันธมิตรต่อกัน ทังนี
้ ้อาจมีกิจกรรมหลักที่เป็ นไปในอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง
ประกอบกันในรู ป เครื อข่ายธุรกิจ เครื อข่ายสังคม เครื อข่ายวิทยากร หรื ออื่น ๆ และอาจขยายใน
แนวลึกที่รัดร้ อยกันด้ วยคุณธรรม จริ ยธรรม ในรูปของกิจกรรมตามเครื อข่ายแนวกว้ างดังกล่าว
เชื่อมโยงเครื อข่ ายคุณค่ าอย่ างไร
เงื่อนไขและแนวทางที่ควรพิจารณาในการเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่า
เงื่อนไขการเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่า
1) แต่ละกลุ่มและองค์กรต้ องเป็ นที่ไว้ วางใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์ จริ งใจอันจะ
ก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ต่อกันในระยะยาว
2) กลุ่มและองค์การเหล่านันต้
้ องรู้จกั ตนเอง ทราบถึงจุดแข็ง-จุดอ่อน และความต้ องการหลัก
ของกลุม่ อย่างแท้ จริ งและต่างยอมรับในข้ อจํากัด และความแตกต่างของกันและกัน
3) แต่ละกลุ่มและองค์การที่เข้ าร่ วมเครื อข่ายมีจุดแข็งในตนเองหนึ่งประเด็นเป็ นอย่างน้ อย
เพื่อมิให้ การเข้ าเครื อข่ายเป็ นเพียงการเข้ ามารอรับแต่ฝ่ายเดียว
4) แต่ล ะกลุ่มและองค์ การต้ องไม่เ ป็ นผู้ฉวยโอกาสจากกลุ่ม และองค์การในเครื อข่ายเพื่ อ
ประโยชน์สว่ นตน
5) ตัวแทนกลุ่มหรื อองค์การที่เข้ าร่ วมเครื อข่ายต้ องมีความเข้ าใจกลุ่มและองค์การของตน
อย่างชัดเจน มีอํานาจการตัดสินใจ และมีมนุษยสัมพันธ์
แนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่า ได้ แก่
1) ต่างฝ่ ายต่างต้ องมีเป้าหมายร่วมกัน มีแรงจูงใจที่จะทํากิจกรรมร่วมกัน และได้ รับการ
เสริ มแรงไม่วา่ จากในหรื อนอกเครื อข่าย
เพื่อให้ มีความตังใจมุ
้ ง่ มัน่ ประกอบกิจกรรม
ซึง่
เป้าหมายและ
กิจกรรมหลักชุดนัน้ จะบ่งชี ้ถึงลักษณะเด่นของเครื อข่ายนันๆ
้ เอง โดยเป็ นที่สงั เกตว่า บางเครื อข่าย
ก็สามารถยกระดับเหนือกว่าเป้าหมายร่วมโดยมีแกนกลางความร่วมมืออยู่ที่อดุ มการณ์ร่วม
2) การจัดโครงสร้ างและเกลี่ยหน้ าที่ภายในเครื อข่ายต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียเปรี ยบแก่ฝ่าย
ใดฝ่ ายหนึง่ และเครื อข่ายมีการวางแผนบนพื ้นฐานของการมีสว่ นร่วมอย่างจริงจัง
3) แต่ละกลุ่มและองค์การที่เข้ าร่วมเครื อข่ายต้ องมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน เป็ นการ
สร้ างความเข้ าใจซึง่ กันและกัน ช่วยการไหลเวียนของข้ อมูลภายในเครื อข่ายต้ องกระจายอย่างทัว่ ถึง
4) คํานึงถึงช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมร่วมกัน ที่ทําให้ ภารกิจของเครื อข่าย
และภารกิจของกลุม่ และองค์การนันๆ
้ เป็ นการเอื ้อต่อกัน
5) รักษาสถานภาพในฐานะของเครื อข่ายที่มีชีวิต ด้ วยกับความกระตือรื อร้ นในการใฝ่ เรี ยนรู้
อันจะเป็ นหนทางจุดประกายในการขยายคุณภาพ หรื อขยายกิจกรรม หรื อขยายเครื อข่ายต่อไป
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3.2 เครือข่ ายคุณค่ ากับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2548 ได้ เสนอว่า สหกรณ์ในประเทศไทยได้ ถือกําหนดขึ ้นมากว่า 86 ปี
แล้ ว ปั จจุบนั นี ้สหกรณ์มากกว่า 6,500 สหกรณ์ กระจายอยู่ทวั่ ประเทศเพื่อให้ บริ การแก่สมาชิกซึง่ มี
มากกว่า 8 ล้ านคน ในแนวทางของการดําเนินงานตามวิถีสหกรณ์นนั ้ สหกรณ์จะต้ องดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่ อให้ บริ การตามความต้ องการของสมาชิก และการยกระดับฐานะความ
เป็ นอยู่แก่สมาชิก อย่างไรก็ตาม ในสภาพความเป็ นจริ งพบว่า มีสหกรณ์จํานวนมากที่ยงั ไม่สามารถ
ดําเนิ นงานได้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ และไม่ส ามารถเกื อ้ หนุน สมาชิกของตนได้ อย่างมี ควรจะเป็ น
แต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือกลุ่ม/องค์กรประชาชนที่มีพฤตินยั เป็ นสหกรณ์ แต่มิได้ จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.
สหกรณ์ ได้ เกิดขึ ้นเป็ นจํานวนมากภายใต้ เหตุผลว่า ไม่อยากเป็ นสหกรณ์ ประเด็นที่อยากฝากให้ เป็ น
ข้ อคิดของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักพัฒนาและนักวิชาการทังหลายที
้
่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดตัง้
กลุ่ม/ องค์กรประชาชนเหล่านี ว้ ่า ทํ าอย่างไรถึงจะสร้ างโอกาสให้ กลุ่ม/องค์กรที่มีอุดมการณ์ อย่าง
เดียวกันได้ มีโอกาสที่จะเกื ้อหนุนจุนเจือ เพื่อประโยชน์ซงึ่ กันและกันได้
ผลการสังเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ์ พบว่าสาเหตุสําคัญที่
เป็ นอุปสรรคที่ทําให้ สหกรณ์บางสหกรณ์ ไม่สามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นที่พงึ่ พา
แก่สมาชิกได้ เนื่องมาจากการขาดการมีสว่ นร่วมจากสมาชิก การขาดศักยภาพและความพร้ อมของ
ฝ่ ายบริ หารจัดการสหกรณ์
นอกจากนันคนในขบวนการสหกรณ์
้
มกั คิดถึงแต่เรื่ องการดําเนินธุรกิจ
ภายในขบวนการสหกรณ์ โดยมิได้ คํานึงถึงการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบเอกชนที่ดําเนินธุรกิจอยูใ่ นระบบ
ตลาดเสรี โดยที่ผา่ นมาพวกเรามักจะคํานึงถึงเรื่ องการจัดตังธนาคารสหกรณ์
้
ตลาดกลางสินค้ า
เกษตรของสหกรณ์ ศูนย์กระจายสินค้ าสหกรณ์ ฯลฯ ในขณะที่การดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนภายใต้
กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ตา่ งก็ให้ ความสําคัญกับการสร้ างพันธมิตรต่อกันเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ การ
ลดต้ นทุนค่าใช้ จา่ ย และความอยูร่ อดของธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง
สิ่งที่นกั สหกรณ์จะต้ องพิจารณาทบทวนให้ ถี่ถ้วนในประเด็นของการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ก็คือในบริ บทของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสหกรณ์อาจมิต้องคํานึง่ ถึงการสร้ างพันธมิตร
กับเอกชนแต่เน้ นไปที่การร่วมมือกันในระหว่างกลุม่ /องค์กรประชาชนในชุมชน
โดยใช้ วตั ถุดบิ ใน
ท้ องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้ านและพึง่ พากระแสการหมุนเวียนของสินค้ าและบริการในชุมชน หากแต่ใน
บริ บทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ซึง่ ในระบบเศรษฐกิจประกอบไปด้ วย
องค์กรธุรกิจที่มีจดุ มุง่ หมายต่างกันอยู่ 3 จําพวก ได้ แก่ เอกชน ซึง่ มีเป้าหมายอยูท่ ี่การทํากําไรให้ ได้

มากที่สดุ รัฐวิสาหกิจ มีจดุ มุง่ หมายที่การสนองความต้ องการและสาธารณชน และ สหกรณ์ ซึ่งเป็ น
องค์กรธุรกิจทีมีบทบาทคูค่ ือ มีทงเป
ั ้ ้ าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนองความต้ องการแก่สมาชิก
ในบริ บทดังกล่าวสหกรณ์ยอ่ มต้ องมีบทบาทภารกิจมากกว่าการดํารงตนในบริบทของเศรษฐกิจชุมชน
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กล่าวคือ จะต้ องให้ ความสําคัญกับการที่สหกรณ์จะเข้ าไปมีส่วนแทรกแซงกลไกในระบบเศรษฐกิจ
เพื่อลดความเอาเปรี ยบของภาคเอกชนที่มีต่อประชาชน ตัวอย่างเช่น ในกรณี ของชุมนุมสหกรณ์
ร้ านค้ าแห่งประเทศไทย จํากัด: ชสร ที่มกั นึกถึงการจัดตังศู
้ นย์กระจายสินค้ าของสหกรณ์ (ซึ่งมักจะมี
ต้ นทุนสินค้ าขายสูง) แต่มกั ไม่ค่อยนึกถึงการสร้ างพันธมิตรกับบริ ษัทผู้ผลิต/จําหน่ายสินค้ าอุปโภค
บริ โ ภคในลัก ษณะที่ ชสร. จะเป็ นตัวแทนในการจํ า หน่า ยสิน ค้ า ก็ จ ะทํ าให้ ต้น ทุน สิ น ค้ า ขายของ
สหกรณ์ตํ่าลง สรุ ปก็คือนักสหกรณ์มกั คิดถึงรู ปแบบขององค์กรมากกว่ากระบวนการดําเนินการและ
มาตรการที่จะบรรลุเป้าหมาย จึงยังไม่คอ่ ยประสบความสําเร็จอย่างที่คาดหวัง
สิ่งที่พวกเราชาวสหกรณ์นา่ จะร่วมกันคิดและร่วมกันทําก็คือทําอย่างไรสหกรณ์ทงหลายจะมี
ั้
การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของตนในลักษณะที่คํานึงถึงปั จจัยสภาพแวดล้ อมในการดําเนินงาน
ซึง่ การเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เราคงปฏิเสธไม่ได้ วา่ ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ การเมือง คูแ่ ข่งขันธุรกิจคู่
ค้ า และสมาชิกสหกรณ์ (ในฐานะผู้ใช้ บริ การ) ตลอดจนปั จจัยภายในของสหกรณ์ได้ แก่ โครงสร้ าง
องค์กรศักยภาพของฝ่ ายบริ หารจัดการล้ วนแล้ วแต่มีความสําคัญและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
สหกรณ์ ทัง้ สิ น้ แต่ที่ผ่านมาฝ่ ายบริ หารจัดการสหกรณ์ มิได้ นําเอาปั จ จัยเหล่านีม้ าพิจารณาในการ
วางแผนดําเนินงานสหกรณ์แต่อย่างใด เราจึงมักเห็นสภาพในหลาย ๆ สหกรณ์ที่สมาชิกต้ องซื ้อปุ๋ย
ยี่ห้อเดียวที่สหกรณ์จําหน่าย ทําให้ สมาชิกสหกรณ์หลายสหกรณ์ต้องแอบไปซื ้อปุ๋ยยี่ห้ออื่นที่ตนอยาก
ใช้ จากร้ านค้ าปุ๋ยในตลาด หรื อในกรณีของสหกรณ์การเกษตรที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ ตลาดนัดชุมชนที่พนักงาน
ต้ องชดใช้ คา่ เสียหายทุก ๆ เดือน เพราะแผนกสินค้ าอุปโภคบริ โภคไม่มีสมาชิกมาอุดหนุนแต่มีสินค้ า
เสี ยหายตลอดเวลา ประเด็น ต่า ง ๆ ที่ ห ยิ บ มาเป็ นตัวอย่า ง สามารถชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ าหากสหกรณ์ จ ะ
สามารถดําเนินงานในฐานะเป็ นองค์กรธุรกิจที่มีบทบาทคูท่ งในด้
ั ้ านเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ม่งุ เน้ นที่
กําไรเป็ นสําคัญ แต่ให้ ความสํ าคัญกับบริ การตามความต้ องการของสมาชิกมากกว่านัน้ สหกรณ์
ทังหลายต้
้
องเข้ มแข็ง และการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่สหกรณ์ ก็จะต้ องเริ่ มจากที่สหกรณ์ ควร
จัดทํ านัน้ ภาษาทางบริ ห ารธุ ร กิ จ เรี ย กว่า “แผนกลยุท ธ์ ” ซึ่ง จะเป็ นลักษณะของแผนระยะยาวที่
คํานึงถึงปั จจัยสภาพแวดล้ อมของสหกรณ์ (แต่ละแห่ง) ซึง่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับสหกรณ์ได้ เข้ ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผน เพื่ อให้ การดําเนินงานสหกรณ์เป็ นไปในทิศทางที่สามารถสนองความต้ องการของ
สมาชิกได้ อย่างแท้ จริ ง กระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธ์จะชี ้ให้ เห็นถึงสิ่งที่เป็ นโอกาส อุปสรรค
จุด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นของสหกรณ์ ชี ท้ ิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของสหกรณ์ ภ ารกิ จ ที่ ส หกรณ์ พึ่ ง
ดําเนินการ ตลอดจนกลยุทธ์ ที่จะบรรลุเป้าหมายและภารกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ ซึ่งกลยุทธ์ จะถูก

นําไปกําหนดเป็ นนโยบาย แผนงาน และโครงการของสหกรณ์ตอ่ ไป นอกจากการจัดทําแผนกลยุทธ์
แล้ ว สิ่งที่อยากฝากไว้ สําหรับนักสหกรณ์ทงหลายก็
ั้
คือ การสร้ างพันธมิตรระหว่างสหกรณ์กบั สหกรณ์
สหกรณ์ กับกลุ่ม/องค์กรประชาชน หรื อสหกรณ์ กับธุรกิจเอกชน โดยการสร้ างพันธมิตรในแนวคิด
ดังกล่าวจะเป็ นการสร้ างข้ อตกลงร่ วมกันระหว่างสหกรณ์กับองค์กรอื่น โดยมีจุดมุ่งหมายร่ วมกัน
เพื่อก่อให้ เกิด
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ประโยชน์ทงด้
ั ้ านเศรษฐกิจ สังคม และวิทยากร เพื่อนํามาซึง่ ความมีประสิทธิภาพของสหกรณ์ และ
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้ รับเป็ นสําคัญ ภาพทีอยากให้ เกิดขึ ้นก็คือ การที่สหกรณ์การเกษตรมีการรับ
ฝากเงินจากกลุม่ ออมทรัพย์ในชุมชน การที่ชมรมผู้จดั การสหกรณ์การเกษตรเป็ นตัวแทนจําหน่ายปุ๋ย
ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด แก่สหกรณ์การเกษตรในภูมิภาค และการที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จะทําหน้ าที่เป็ นผู้นํา ในการสร้ างพันธมิตรแก่สหกรณ์และกลุม่ /
องค์กรประชาชนทัว่ ประเทศ ผลที่จะได้ จากการสร้ างพันธมิตรต่างๆ เหล่านี ้จะเกิดเป็ นเครื อข่ายคุณค่า
ซึ่งจะนํามาซึ่งประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์และจะทําให้ สหกรณ์ดํารงตนเพื่อเป็ นที่พึ่งแก่สมาชิกอย่าง
ยัง่ ยืน
3.3 เทคนิค A-I-C
กระบวนการเทคนิค AIC เป็ นเทคนิคที่ง่าย และสามารถนํามาประยุกต์ให้ เหมาะสมสําหรับ
การวางแผนพัฒ นาหมู่บ้ านหรื อองค์กรชุม ชนและการกํ า หนดแผนปฎิ บัติ และยัง สามารถใช้ เ ป็ น
เครื่ องมือในการการระดมความคิดเห็นและขันตอนที
้
่จะรวมความคิดและความต้ องการไว้ ในแผนได้
เพราะในส่วนรายละเอียดของเทคนิค AIC มีเทคนิควิธีการประชุมระดมความคิดที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วม
ระดมความคิดได้ มีสว่ นร่วมอย่างประชาธิปไตย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้ อมูลข่าวสาร
ซึง่ ทําให้ เข้ าใจถึงสภาพปั ญหา ข้ อจํากัด ความต้ อง และศักยภาพของผู้ที่ระดมความคิดทุกคน
(ธนพรรณ ธานี,2540:91 อ้ างใน ปาริ ชาติ วลัยเสถียร,2546:125)
เทคนิค AIC เป็ นวิธีการที่รวมพลังปั ญญา และพลังสร้ างสรรค์ของแต่ละคนเข้ ามาเป็ นพลังใน
การพัฒนา ซึง่ มีขนตอน
ั้
ดังนี ้ (อรพินท์ สพโชคชัย,2537:13 อ้ างใน ปาริชาติ วลัยเสถียร,2546:126)
1.ขันตอนการสร้
้
างความรู้ (Appreciation หรื อ A)
เป็ นขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขัน้ ตอนนีจ้ ะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วม
ประชุมทุกคนแสดงข้ อคิดเห็นรับฟั ง และหาข้ อสรุปร่วมกันอย่างเป็ นประชาธิปไตย โดยใช้ การวาดรู ป
เป็ นสื่อในการแสดงข้ อคิดเห็นแบ่งเป็ น 2 ช่วงคือ
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ของหมูบ่ ้ าน/องค์กรในปั จจุบนั (A)
2) การกําหนดอนาคต ว่าต้ องการให้ เกิดการพัฒนาในทิศทางใด(A2)
2.ขันตอนการสร้
้
างแนวทางพัฒนา (Influence หรื อ I)

คือ ขันตอนการหาวิ
้
ธีการที่จะทําให้ เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในช่วง(A2)และเป็ น
ช่วงการหามาตรการหรื อวิธีการในการพัฒนาและการค้ นหาเหตุผลเพื่อจัดลําดับความสําคัญตาม
ความเห็นของกลุม่ ผู้เข้ าร่วมประชุมแบ่งออกป็ น 2 ช่วงคือ
1) การคิดโครงการที่จะให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
2) การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยแยกออกเป็ น
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3 ประเภท คือกิจกรรมหรื อโครงการที่ชาวบ้ านทําเอง กิจกรรมหรื อโครงการที่ชาวบ้ านทําเอง
บางส่ว นและขอความช่ ว ยเหลื อจากแหล่ ง ทุน ภายนอก และกิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ ส ามารถขอ
ทุนอุดหนุนจากภาครัฐ
3.ขันตอนการสร้
้
างแนวทางปฎิบตั ิ (Control หรื อ C)
คือ การนํ าเอาโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ มาสู่การปฎิบตั ิและจัดกลุ่ม ผู้ดําเนินงานซึ่งจะ
รับผิดชอบต่อโครงการหรื อกิจกรรมขันตอนนี
้
้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ช่วงได้ แก่ 1)การแบ่งกลุ่มรับผิดชอบ
2) การตกลงในรายละเอียดในการดําเนินงาน
สรุปเทคนิค AIC เป็ นเทคนิคที่ระดมความคิดเห็นของประชาชนหรื อผู้นําในชุมชน หรื อใน
องค์กร เพื่อช่วยกันวางแผนพัฒนา เป็ นเทคนิคที่มีศกั ยภาพในการสร้ างพลัง และกระตุ้นการยอมรับ
ของชาวบ้ านให้ มีสว่ นร่วมในการคิดวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนหรื อองค์กรของตนเอง
3.4 ความยากจน
ความยากจนถื อเป็ นปั ญหาทางสังคม และการเมืองที่มีมานานแล้ ว ในทางประวัติศาสตร์
รัฐบาลชุดปั จจุบนั ถื อว่าปั ญหาความยากจน เป็ นปั ญหาสําคัญของประเทศ ที่ต้องได้ รับการแก้ ไข
อย่างเร่งด่วน ความยากจนส่วนใหญ่มกั เกิดขึ ้นในชุมชนชนบท ซึง่ เป็ นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
แต่อย่างไรก็ตาม นิยามและความยากจน มีได้ หลายความหมาย ซึง่ ( ณรงค์ เพ็ชรประเสร็ฐ
,2546) ได้ รวบรวมอย่างน่าสนใจไว้ ดงั นี ้
3.1 ความยากจนที่พิจารณาจากสิ่งจําเป็ นพื ้นฐานของชีวิต (Basic Needs)
พิจารณาจากความขาดแคลนปั จจัยสี่ ได้ แก่ ขาดแคลนอาหาร เครื่ องนุง่ ห่ม ที่อยู่อาศัยและ
ยารักษาโรค ใครที่ขาดแคลนสิ่งจําเป็ นพื ้นฐานก็นบั ว่ายากจนหรื อเป็ นคนจน
3.2 การให้ นิยามและความหมายโดยพิจารณาจากมาตรฐานการครองชีพ (Standard of
Living)
เป็ นความยากจนอันเกิดจากการมีรายได้ ที่จํากัด แต่มิได้ หมายความว่าขาดแคลนสิ่งจําเป็ น
ที่จะสนองความต้ องการทางกายภาพ การพิจารณาจากมาตรฐานการครองชีพ เป็ นการพิจารณาเชิง
เปรี ยบเทียบจากภาวะทัว่ ไปของสังคมหนึง่ ๆ ซึง่ มาตรฐานการครองชีพของสังคมหนึง่ อาจจะต่างไป
จากอักสังคมหนึง่

3.3 การพิจารณาจากเส้ นความยากจน(Poverty Line) และความยากจนสัมบูรณ์
(Absolute Poverty)
เส้ นความยากจน หมายถึง ระดับรายได้ เป็ นตัวเงินของบุคคลที่ทําให้ เขาเป็ นคนจน หรื อเป็ น
ระดับรายได้ ที่ทําให้ เขาขาดแคลนปั จจัยสี่
เป็ นระดับรายได้ ที่ทําให้ การครองชีพตํ่ากว่า
มาตรฐาน
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ความยากจนสัมบูรณ์ อิงอยู่กบั ความต้ องการที่จําเป็ นทางกายภาพของปั จเจกบุคคลในแต่ละ
สังคม ได้ แก่ด้านปั จจัยสี่ คืออาหาร นํ ้าดื่มสะอาด ที่อยู่อาศัย สุขภาพและสุขอนามัย ด้ านการศึกษา
และข้ อมูลข่าวสาร ความยากจนสัมบูรณ์ไม่ได้ อิงอยูเ่ ฉพาะเกณฑ์ระดับรายได้ แต่รวมถึงการเข้ าถึง
บริการสังคมต่าง ๆ ด้ วย (UN,1995 อ้ างถึงใน ณรงค์ เพ็ชรประเสร็ฐ,2546)
อย่างไรก็ ตาม เส้ น ความยากจนเป็ นเครื่ องมื อที่ นิยมใช้ กัน แพร่ ห ลายในการใช้ ว่า ใครจน
หรื อไม่จน ใครก็ตามที่มีรายได้ ตํ่ากว่าเส้ นความยากจนถือว่าเป็ นคนจน(Poor) แต่เส้ นความยากจน
ของสังคมหนึง่ ๆ อาจจะสูงกว่าหรื อตํ่ากว่าเส้ นความยากจนของอีกสังคมหนึง่
3.4 การพิจารณาจากมิตทิ างสังคม
แม้ วา่ ธนาคารโลกจะใช้ เส้ นความยากจนเป็ นเกณฑ์กําหนดว่าใครคือคนจน แต่ก็ยอมรับว่า
ความยากจนมีหลายมิติ ความยากจนยังเกิดจากมิตทิ างสังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
“คนจน” มิได้ หมายความเพียงคนที่มีรายได้ ตํ่ากว่าเส้ นความยากจนเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงคนที่ด้อย
โอกาส ด้ อยอํานาจ ไร้ สิทธิ ไร้ เสียง และคนที่อยูภ่ ายใต้ ความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆของชีวิต
3.5 ความยากจนในแนวคิดของสหประชาชาติ
ในการประชุมของสหประชาชาติวา่ ด้ วยนโยบายเศรษฐกิจ และการลดความยากจน เมื่อ
เดือนมิถนุ ายน 2543 ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ความยากจนมิได้ มีเฉพาะมิติด้านการเงินหรื อ
วัตถุเท่านัน้ แต่มนั มีมิติความซับซ้ อนหลาย ๆ ด้ านและมีเหตุแห่งความยากจนหลาย ๆ เหตุ ดังนัน้
นโยบายและมาตรการแก้ ไขความยากจนจึงต้ องมีหลายมาตรการ
จากนิยามและความหมายความยากจนที่กล่าวมา ณรงค์ เพ็ชรประเสร็ฐ(2546) ได้ สรุปว่า
มิตคิ วามยากจนอาจแบ่งได้ เป็ น 4 มิติ คือ
1. จนทรัพย์สิน เป็ นความจนตามความหมายเดิม คือ มีรายได้ ตํ่า ขาดวัตถุปัจจัย
2. จนโอกาส คือ ไม่มีโอกาสที่จะได้ รับการศึกษา ไม่มีโอกาสและไม่มีสิทธิเข้ าถึง
บริการสาธารณสุข บริ การสาธารณะ ตลอดจนฐานทรัพยากรของสังคม (เช่น ดิน นํ ้า ป่ า) จนโอกาส
เป็ นตัวแปรสําคัญที่จะนําไปสูค่ วามจนในมิตอิ ื่น ๆ
3. จนอํานาจ คือ ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง ไร้ อํานาจต่อรอง ไม่มีสว่ นร่วมใน
กระบวนการนโยบายและการตัดสินใจ มักจะได้ รับผลกระทบจากการกระทําของผู้มีอํานาจเหนือกว่า

ไม่วา่ อํานาจรัฐหรื ออํานาจทุน
จนอํานาจเป็ นมิติความจนเชิงการเมือง
เป็ นผลที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ไม่เสมอภาคในสังคม
เป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้ างที่ซบั ซ้ อนตังแต่
้ ระดับโลกมาจนถึง
ระดับประเทศ ระดับชุมชนและระดับครัวเรื อน
4. จนศักดิ์ศรี คือ การที่ได้ รับการดูถกู เหยียดหยาม ถูกเบียดขับ ไม่เป็ นที่ยอมรับ
ของสังคมส่วนใหญ่ ไร้ ศกั ดิ์ศรี ในสายตาของคนอื่น ๆ ในสังคม ได้ รับการปฏิบตั ิในสังคมอย่างไม่
เสมอภาค เช่น การเหยียดสีผิว เหยียดเชื ้อชาติ และเหยียดอาชีพ ฯลฯ เป็ นต้ น
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3.5 ข้ อมูลคนจนในพืน้ ที่จังหวัดปั ตตานี
ที ม วิ จัย ได้ ป ระสานที่ ทํ า การปกครองจัง หวัดปั ต ตานี เพื่ อ ขอรายละเอี ยดข้ อ มูล คนจนจด
ทะเบียนของจังหวัด และที่ทําการปกครองอําเภอ เพื่อทราบรายละเอียดของกระบวนการแก้ ไขตาม
นโยบายของรัฐ โดยใช้ ฐานข้ อมูลจากแบบรายงานการกลัน่ กรองข้ อมูล(Verify) ผู้จดทะเบียนปั ญหา
ทางสังคมและความยากจนของจังหวัดซึง่ แยกข้ อมูลคนจนจดทะเบียนตามพื ้นที่และตามปั ญหาความ
ยากจนในส่วนรายชื่อข้ อมูลคนจนจดทะเบียนในสังกัดนิตบิ คุ คลสหกรณ์ ใช้ ฐานข้ อมูลของสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดที่สมาชิกสหกรณ์สมัครเข้ าร่วมโครงการลดภาระหนี ้ตามนโยบายของรัฐ ส่วนข้ อมูลคน
จนจดทะเบียนในสังกัดองค์กรภาคประชาชน ได้ ประสานขอข้ อมูล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อาทิ เช่น
สํ านักงานพัฒ นาการจัง หวัด สํ านักงานเกษตรจัง หวัด ฯลฯ แต่มี ข้อจํ ากัดเรื่ องฐานข้ อมูลไม่เ ป็ น
ปั จจุบนั ไม่สามารถรวบรวมข้ อมูลที่สมบูรณ์มากนัก เพราะฐานข้ อมูลขาดความชัดเจน ประชาชนบาง
คนสังกัดหลาย องค์กร ซํ ้าซ้ อนกัน
ตารางที่ 3.1 วิเคราะห์ ข้อมูลคนจนจดทะเบียน
0

รายการ

ประชากรในจังหวัด
ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัด
-แบ่งตามพื ้นที่
1) อําเภอเมืองปั ตตานี
2) อําเภอยะรัง
3) อําเภอหนองจิก
4) อําเภอโคกโพธิ์
5) อําเภอยะหริ่ ง
6) อําเภอปะนาเระ

จํานวนคนจนจด
ทะเบียน
635,009
66,921
66,921
9,338
7,251
5,553
8,037
7,939
5,505
6,281

1

ค่ าร้ อยละ

100.00
10.54

7) อําเภอมายอ
8) อําเภอสายบุรี
9) อําเภอไม้ แก่น
10) อําเภอทุง่ ยางแดง
11) อําเภอกะพ้ อ
12) อําเภอแม่ลาน

8,772
1,593
1,943
2,554
2,155
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2

รายการ

-แบ่ งตามปั ญหาความยากจน
1) เรื่ องที่ดนิ ทํากิน
2) คนเร่รอน
3) อาชีพผิดกฏหมาย
4) หางานระหว่างเรี ยน
5) การถูกหลอกลวง
6) หนี ้ภาคประชาชน
7) ที่อยู่อาศัย
8) เรื่ องอื่น ๆ
สมาชิกสหกรณ์
- สหกรณ์จดทะเบียน
- สหกรณ์ภาคประชาชน
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้ าร่วมเครื อข่ายของ
โครงการ
- สหกรณ์จดทะเบียน
- สหกรณ์ภาคประชาชน

จํานวนคนจน
จดทะเบียน
102,718
21,910
35
19
2,394
739
35,425
15,952
26,244
7,934
7,214
720 *
1,759
1,745
14 *

3

ค่ าร้ อยละ

100.00
90.92
9.08
100.00
99.20
0.80

* *ไม่สามารถหาจํานวนที่แน่นอนได้ บางคนเป็ นสมาชิกหลายองค์กร
2.6 บทสรุ ปข้ อมูลคนจน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลคนจดทะเบียนต้ องใช้ เวลาในการรวบรวม ฐานข้ อมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ตามทะเบียนราษฎร ที่มีการโยกย้ ายที่อยู่ การเก็บรายชื่อคนจนที่จดทะเบียนตาม
ฐานข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนในตอนแรก บางรายได้ รับการแก้ ไข ได้ รับการช่วยเหลือตามเงื่อนไข และถูก

ตัดชื่อออกจากทะเบียนคนจนไปแล้ ว อย่างไรก็ตามในส่วนของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้ าร่วมเครื อข่ายของ
โครงการ ได้ กําหนดพื ้นที่เป้าหมายในการศึกษาไว้ แล้ ว โดยฐานข้ อมูลการจดทะเบียนคนจนของ
สมาชิกกลุม่ ผู้ผลิตเสื ้อมุสลิมบ้ านบาลูกา หมูท่ ี่ 4 ตําบลกะรุบี อําเภอกะพ้ อ จํานวน 14 คนซึง่ ได้
ศึกษาจาก
ข้ อมูลของสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่เข้ าร่วมโครงการพักหนี ้ตามนโยบายของรัฐบาล เป็ นข้ อมูลหลัก
ส่วนของสมาชิกสหกรณ์ภาคประชาชนไม่มีหน่วยราชการไหนกล้ ายืนยันข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
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ทีมวิจยั ต้ องอาศัยเก็บรวบรวมจากรายชื่อคนจนจดทะเบียน เฉพาะกลุม่ ผู้ผลิตบ้ านบาลูกา อําเภอ
กะพ้ อ เป็ นกรณีตวั ย่างเท่านัน้ ดังนี ้
1. นายยามารูดงิ รูปายี
ที่อยู่ 2/1 หมู่ 4 ต.กะรุ บี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี
(ภรรยาเป็ นสมาชิกกลุม่ )
2. นายกูมกั ตา วาบา
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 ต.กะรุบี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี
(ภรรยาเป็ นสมาชิกกลุม่ )
3. นายต่วนมะ ตงคอเมา
ที่อยู่ 5 หมู่ 4 ต.กะรุบี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี
(ภรรยาเป็ นสมาชิกกลุม่ )
4. นายต่วนโซะ ตงคอเมา
ที่อยู่ 6/2 หมู่ 4 ต.กะรุ บี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี
(ภรรยาเป็ นสมาชิกกลุม่ )
5. นายต่วนมูคอ ลาคอ
ที่อยู่ 12/2 หมู่ 4 ต.กะรุ บี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี
(ภรรยาเป็ นสมาชิกกลุม่ )
6. นางสาวคาย๊ ะ ไอซา
ที่อยู่ 28 หมู่ 4 ต.กะรุบี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี
7. นางสาวยามีละห์ สะละนะ ที่อยู่ 29/1 หมู่ 4 ต.กะรุ บี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี
8. นายสามารถ กือนิ
ที่อยู่ 45/3 หมู่ 4 ต.กะรุ บี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี
(ภรรยาเป็ นสมาชิกกลุม่ )
9. นางสาวสามีหล๊ ะ ซิมาแซ ที่อยู่ 45/4 หมู่ 4 ต.กะรุ บี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี
10. นายมะหะมะ เด็งโด
ที่อยู่ 45/6 หมู่ 4 ต.กะรุ บี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี
(ภรรยาเป็ นสมาชิกกลุม่ )
11. นายรอยาลี หะแว
ที่อยู่ 48 หมู่ 4 ต.กะรุบี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี
(ภรรยาเป็ นสมาชิกกลุม่ )
12. นายมะสาและ สะละไร ที่อยู่ 51 หมู่ 4 ต.กะรุบี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี
(ภรรยาเป็ นสมาชิกกลุม่ )

13. นางสาวอาซีซะ กือนิ
14. นายอดุลย์ มะสาตะ
(ภรรยาเป็ นสมาชิกกลุม่ )

ที่อยู่ 57 หมู่ 4 ต.กะรุบี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี
ที่อยู่ 70 หมู่ 4 ต.กะรุบี อ.กะพ้ อ จ.ปั ตตานี

บทที่ 4
ขัน้ ตอนและกระบวนการสร้ างเครื อข่ ายคุณค่ าของ
4.1 ขัน้ ตอนการดําเนินการตามกระบวนการวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดปั ตตานี ดังนี ้
1.เก็บรวบรวมข้ อมูลทุตยิ ภูมิ ข้ อมูลทางสังคม/วิคราะห์ ผู้นําและองค์กร
2.ตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด
3. กําหนดพื ้นที่ / ผู้นําสหกรณ์ / ผู้นําองค์กรเป้าหมาย
4.พบปะผู้นํา/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ประสานเพื่อร่วมเวที
5.จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ ผ้ ูนํา ชี ้แจงทําความเข้ าใจการสร้ างความเข้ มแข็ง / การ
สร้ างเครื อข่ายพันธมิตร
6.ร่วมค้ นหาปั ญหา / ความต้ องการร่วม /จุดเชื่อม / วางรูปแบบเครื อข่าย
7.วางกรอบวัตถุประสงค์เครื อข่าย / กําหนดกิจกรรมนําร่ อง / แสวงหาองค์กรสมัครใจ /
วางโครงสร้ างบริ หาร
8.หนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม / ประเมินผล / บ่มเพาะเครื อข่าย / เผยแพร่สสู่ าธารณะ
9.เสนอผลต่อกรรมการองค์กรแกน / ผลักดันปรับปรุงแผนกลยุทธ์ / กรอบทิศทาง
10. ข้ อตกลง / สัมมนาเครื อข่าย / เพิ่มโอกาสการเรี ยนรู้
11. ประสานการหนุนเสริ มจากองค์กรภายนอก

บทที่ 5
เครื อข่ ายที่เกิดขึน้
จากกรอบกระบวนการวิจยั ของชุดโครงการ ทีมวิจยั ปั ตตานี ได้ กําหนดแผนการปฏิบตั ิ
งานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ในพื ้นที่ โดยยึดหลักตามแนวพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยาเดช ทรงมีพระราชดํารัสเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา สถานการณ์ความ
ไม่สงบในพื ้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา ” เป็ นกรอบการปฏิบตั งิ าน
โดยกําหนดกลุม่ เป้าหมายในการศึกษาตามอาณาเขตพื ้นที่ 3 โซน ดังต่อไปนี ้
1) โซนพื ้นที่ในอําเภอกะพ้ อ
2) โซนพื ้นที่มากกว่า 1 อําเภอ ที่มีพื ้นที่ตดิ ต่อ
3 ) โซนพื ้นที่ทงจั
ั ้ งหวัด ในรูปแบบการเปิ ดเวทีสาธารณะ เพื่อแสวงหาองค์กรที่มีความ
พร้ อมและสมัครใจร่วมเครื อข่ายพันธมิตร
ผลการดําเนินงานของทีมวิจยั จังหวัดปั ตตานี ได้ เครื อข่ายพันธมิตร ดังแผนภูมิที่ 5.1
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กระบวนการเชื่ อมโยงเครือข่ ายพันธมิตรจังหวัดปัตตานี
เข้าใจ ใกล้ชิด จริ งใจ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ผนู ้ าํ องค์กร
ชี้แจงทําความเข้าใจ / พัฒนาคน/องค์กร
ร่ วมค้นหาปัญหา / ความต้องการร่ วม /
จุดเชื่อม / วางรู ปแบบ / วัถตุประสงค์
เครื อข่าย / /กําหนดกิจกรรมนําร่ อง /
แสวงหาองค์กรที่พร้อมสมัครใจ / วาง
โครงสร้างการบริ หาร

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ/ทางสังคม
กําหนดพื้นที่/องค์กร/กลุ่มเป้ าหมาย
ประสาน/พบปะแกนนําองค์กร

ย้อนรอย

เปิ ดเวทีบ่มเพาะ/ประเมินผลเครื อข่าย/กําหนด
กิจกรรมหลัก/วิธีปฏิบตั ิ/ขับเคลื่อนกิจกรรม/
ขยายผล เผยแพร่ สู่สาธารณะ

เพื่อความยัง่ ยืน
1.เครื อข่ายบูโดสันติสุข
2.เครื อข่ายสหกรณ์ลุ่มนํ้าสายบุรี
3.เครื อข่ายสหกรณ์ปัตตานี
4.เครื อข่ายรักษ์ถิ่นเขาตูม

นําเสนอผลต่อกรรมการองค์กรแกนหลัก /
ผลักดันปรับปรุ ง / ทําแผนกลยุทธ์/กรอบ
ทิศทาง / ทําข้อตกลงสัมมนาเครื อข่าย / ภาคี
เครื อข่าย / เพิ่มโอกาสการเรี ยนรู ้ / หนุนเสริ ม
การขับเคลื่อนกิจกรรม / ประสานการหนุน
เสริ มจากองค์กรภายนอก

5.เครื อข่ายย่อยปั ตตานี

5.1 เครื อข่ายตลาดเครื่ องแต่งกายมุสลิม
5.2 เครื อข่ายตลาดจักสาน/ศิลปะประดิษฐ์
5.3 เครื อข่ายตลาดอาหารแปรรู ป
5.4 เครื อข่ายตลาดกล้ายางพารา

แผนภูมิที่5.1 กระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรและรูปแบบเครื อข่ายของทีมวิจยั จังหวัดปั ตตานี
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1.รูปแบบเครื อข่ายบูโดสันติสขุ อําเภอกะพ้ อ

กทบ

ก.สมาชิก
8
ร.ชุมชน
2

6

มัสยิด
2

สกก.กะพ้อ จํากัด
(แม่ ข่าย)
ก.อาชีพ
5

รร.ตาดีกา
2
ตลาด

การเงิน

สั งคม

วิทยาการ
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2. รูปแบบเครื อข่ายสหกรณ์ลมุ่ นํ ้าสายบุรี อําเภอสายบุรี อําเภอกะพ้ อ อําเภอไม้ แก่น

กลุ่มรถเร่

ก.มะพร้ าวคั่ว

สกก.ไม้ แก่ น

กลุ่มบูดู

กลุ่มสมาชิก

สกก.สายบุรี
ก. ยางพารา

.

กลุ่มอาชีพ

กทบ

สกก.กะพ้ อ

มัสยิด

ตลาด

กลุ่มสมาชิก

ร้ านค้ า
ชุมชน
กลุ่มอาชีพ

วิทยาการ
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3.รูปแบบเครื อข่ายสหกรณ์ปัตตานี จังหวัดปั ตตานี

ส.สตรี
ก.ดอกไม้ฯ

ก.ลิเภา

ศู นย์ ฯลองกอง 7

ก.ลูกหยี

ค.บูโดสั นติสุข
ก.ข้ าวเกรียบ

ค.จักสาน/ ศิลป
ประดิษฐ์

ก.ไม้ ไผ่

ค.แต่ งกายมุสลิม

สกต.ธกส.ปน.จก.
แม่ ข่าย

ร.สหกรณ์

ก.กะปิ เยาะ

ค.แปรรู ป
ก.ปลาตากแห้ ง
ก.บูดู

ก.ผ้ าคลุม

ก.ปลาแห้ ง

การตลาด

สหกรณ์
การเกษตร
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4.รูปแบบเครื อข่ายรักษ์ ถิ่นเขาตูม

เครื อข่ายจักสาน
ศิลปะประดิษฐ์

สกก.ยะรัง จก.

ก.กริซ
ก.เฟอร์ นิเจอร์

ก.เพาะกล้ ายาง

ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง
สก.รักษ์ ถิ่นเขาตูม จก.แม่
ข่ าย

ก.ดอกไม้ ฯ

ก.บาติก
ก.อ่างทอง

SML

ก.นํา้ ดื่ม

ก.ขนม
ก.ปักจักร
สก.สตรียะรัง จก.

บทที่ 6
บทสังเคราะห์ เครื อข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
จากข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของจังหวัดปั ตตานี จํานวน 66,921คน คิดเป็ นร้ อยละ
10.54 ของประชากรทังหมดในจั
้
งหวัด กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อํานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ความยากจนกระทรวงมหาดไทย (ศตจ. มท.) ได้ แบ่งประเภทปั ญหาความยากจนไว้ 8 ประเภท คือ
1. เรื่ องที่ดนิ ทํากิน
2. คนเร่ร่อน
3. อาชีพผิดกฎหมาย
4. หางานระหว่างเรี ยน
5. การถูกหลอกลวง
6. หนี ้ภาคประชาชน
7. ที่อยู่อาศัย
8. เรื่ องอื่น ๆ
โดยได้ กําหนดขันตอนการดํ
้
าเนินงาน โครงการคาราวานแก้ จน ให้ มีการกลัน่ กรอง
ข้ อมูล (Verify) ผู้จดทะเบียนปั ญหาสังคมและความยากจน ไว้ 3 รอบ คือ
1. รอบแรก มีเป้าหมายเพื่อออกตรวจสอบข้ อมูล (Verify) เพื่อแยกผู้จดทะเบียน
ออกเป็ นที่ยงั ไม่มีความจําเป็ นเร่งด่วน (Want) และกลุม่ ที่มีความจําเป็ นเร่งด่วน (Need) และนํากลุม่
Need มาให้ ความช่วยเหลือ
2. รอบที่สอง มีเป้าหมายเพื่อออกไปให้ ความช่วยเหลือผู้จดทะเบียน ซึง่ สามารถ
ช่วยเหลือไปพร้ อมกับการดําเนินการในรอบแรกได้
3. รอบที่สาม มีเป้าหมายเพื่อสร้ างความยัง่ ยืนในการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
โดยการติดตามประเมินผลให้ คําแนะนําในการควบคุมรายจ่ายที่ฟมเฟื
ุ่ อยแก่ครัวเรื อน ตลอดจนสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ กบั ครอบครัวและชุมชน
การแก้ ไขปั ญหาคนจนจดทะเบียน ตามกรอบโครงการคาราวานแก้ จน ของศูนย์
อํานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย (ศตจ.มท.) ใช้ สมุดบันทึกการแก้ ไข
ปั ญหาความยากจนรายครัวเรื อน เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์การแก้ ปัญหาความยากจนในระดับ
ครัวเรื อน
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6.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
จากกระบวนงานวิจยั โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี ที่
มุ่งไปที่องค์ประกอบสํ าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนแรก สร้ างโอกาสในการพัฒนาผู้นําให้ มีศกั ยภาพและ
ความพร้ อมในการบริ หารจัดการองค์การ ส่วนที่สอง การหนุนเสริ มให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมใน
การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กรและส่วนที่สามหนุนเสริ มการเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตรในระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน โดยคาดหวังว่า เมื่อสหกรณ์ /องค์กรประชาชนมีความ
เข้ มแข็งและยัง่ ยืนแล้ ว จะเป็ นที่พงึ่ ของสมาชิกในการแก้ ไขปั ญหาความยากจนและการยกระดับฐานะ
ความเป็ นอยูข่ องสมาชิกได้ ในที่สดุ
ตัวแบบสําคัญที่จะเป็ นเครื่ องมือแก้ ปัญหาความยากจน โดยกระบวนการเสริมสร้ าง
เครื อข่าย ประกอบด้ วย
INPUT
PROCESS
OUTPUT
- ทีมวิจยั
- ผู้นําองค์กร
- ทุน
- แนวคิด

สร้ างสัมพันธ์ทางสังคม /ศาสนา
การแลกเปลีย่ นการเรี ยนรู้เวทีผ้ นู ํา
บ่มเพาะ/ประเมินผล/สัมมนา
ศึกษาดูงาน
หนุนเสริ มกิจกรรม

ผู้นําพัฒนาความคิดการ
ปรับปรุงองค์กร/การ
ขับเคลือ่ นกิจกรรมการ/รับช่วง
งาน/
มีตลาดกว้ างขึ ้น/รายได้
เพิ่มขึ ้น/ มีเกียรติ

แผนภูมิที่ 6.1 แสดงระบบการเสริ มสร้ างเครื อข่ายคุณค่า
การใช้ ตวั แบบในการวิเคราะห์ กระบวนการเสริมสร้ างเครื อข่ายคุณค่า กรณีเครื อข่าย
บูโดสันติสขุ อําเภอกะพ้ อ จังหวัดปั ตตานี ดังแผนภาพที่ 5.2
INPUT
PROCESS
OUTPUT
- ทีมวิจยั 5 คน
- ผู้นําองค์กร 26 คน
- ค่าอาหาร
- รู้จกั กัน
- วัฒนธรรม/ศาสนา
- แนวคิด

พบผู้นํารายคน
ใช้ วถิ ีวฒ
ั นธรรม/ศาสนา
เวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างผู้นํา
6 ครัง้ /วางรูปแบบเครื อข่าย
บ่มเพาะ ประเมินผลเครื อข่าย
สัมมนาศึกษาดูงานภูเก็ต
หนุนเสริ มการขับเคลือ่ นกิจกรรม

สมัครใจเป็ นเครื อข่ายพันธมิตร
ปรับปรุงองค์กร/ ขับเคลือ่ น
กิจกรรมการตลาด /การเงิน
วิทยากร /มีการเรี ยนรู้
มีลกู ค้ าภูเก็ตรับช่วงงาน/มี
รายได้ เพิม่ (26,480)
ได้ รับเกียรติ

แผนภูมิที่ 6.2 แสดงระบบการเสริ มสร้ างเครื อข่ายบูโดสันติสขุ
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จากตัวแบบในการวิเคราะห์ การเสริมสร้ างเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ ปัญหาความ
ยากจน กรณีกลุม่ ผู้ผลิตเสื ้อมุสลิมบ้ านบาลูกา อําเภอกะพ้ อ (เครื อข่ายบูโดสันติสขุ ) จากปั จจัยที่ตวั
ผู้นําองค์กร(นางนิซือเมาะ กือนิ) ได้ รับโอกาสเข้ าร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของผู้นําองค์กรหลาย
ครัง้ มีการไปศึกษาดูงานร่วมสัมมนาภาคีเครื อข่าย การบ่มเพาะและประเมินผลในเวทีของแกนนํา
เครื อข่าย ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ระเบิดความคิดภายในของตัวเองกลับมาปรับปรุงภายในองค์กร
ให้ เข้ มแข็ง สามารถเชื่อมโยงพันธมิตรกับเครื อข่ายภูเก็ต การรับช่วงงานผลิต การตลาด ทําให้
สมาชิกกลุม่ มีงานทํา มีรายได้ เพิ่มขึ ้น
6.2สรุปผล
จากตัวแบบที่เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์เครื อข่ายคุณค่า
กับการแก้ ไขปั ญหา
ความยากจน กรณีกลุม่ ผู้ผลิตเสื ้อมุสลิมบ้ านบาลูกา องค์กรสมาชิกเครื อข่ายบูโดสันติสขุ มีสมาชิก
25 คน ปรากฎรายชื่อในข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของอําเภอกะพ้ อ จํานวน 14 คน (ถึงแม้ บางคนสามี
เป็ นผู้จดทะเบียนคนจน ก็คือว่าเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน) จากกระบวนการการวิจยั ที่สามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเครื อข่ายการตลาดเครื่ องแต่งกายมุสลิม
เชื่อมโยงเป็ นพันธมิตรกับเครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต มีการเจรจารับช่วงงานและการสัง่ ผลิตภัณฑ์สินค้ าจากลุม่
รอบเดือนที่ผา่ นมา(กรกฎาคม 2549)กลุม่ มีรายได้ เฉพาะกรณีนี ้ รวม 26,480.-บาท หากสามารถ
รักษาปริ มาณการรับงานในระดับนี ้ตลอดปี กลุม่ จะมีรายได้ ประมาณ 317,760.-บาทต่อปี ซึง่ ในกลุม่
มีคนจนจดทะเบียนที่ได้ รับประโยชน์จากกระบวนการเสริ มสร้ างเครื อข่ายคุณค่า จํานวน 14 คน
ซึง่ หากมองเฉพาะที่มีรายได้ เป็ นรายคนแล้ วคนจนจดทะเบียนอยูใ่ นโครงการเฉพาะกลุม่ นี ้ มีรายได้
เพิ่มขึ ้นจากกรณีนี ้ประมาณปี ละ 12,710.-บาท
แต่โดยข้ อเท็จจริ งแล้ ว กระบวนการเสริ มสร้ างเครื อข่ายคุณค่า มิได้ มงุ่ เน้ นเฉพาะ
การช่วยแก้ ไขปั ญหาความยากจน ในมิติของรายได้ เท่านัน้ โดยกระบวนการที่ดําเนินการวิจยั ที่สร้ าง
โอกาสให้ ผ้ นู ํามีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนาองค์กร ได้ รับเกียรติจากสังคม ก็
ถือได้ ว่าเป็ นแนวทางที่จะแก้ ไขปั ญหาความยากจน เช่นกัน
และที่สําคัญอีกประการหนึง่ ที่
กระบวนการเสริ มสร้ างเครื อข่ายคุณค่า นําเป็ นปั จจัยนําเข้ าก็คือ วิถีวฒ
ั นธรรม และศาสนาที่ชมุ ชน
ปฏิบตั ิอยูจ่ ะช่วยกระตุ้น บ่มเพาะให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องไม่วา่ คนจนจดทะเบียน หรื อไม่ได้ จดทะเบียน ยึดถือ
ปฏิบตั ลิ ะเลิกอบายมุขทังปวง
้
ก็เป็ นแนวทางของเครื อข่ายคุณค่าที่จะแก้ ไขปั ญหาความยากจน
เช่นกัน
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาโดยรวมแล้ ว การสร้ างโอกาสเพื่อพัฒนาผู้นําองค์กรให้ มี
กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการบริ หารจัดการ
องค์การให้ เข้ มแข็ง สามารถดําเนินการได้ อย่างยัง่ ยืนแล้ ว สหกรณ์/องค์กรจะเป็ นที่พงึ่ ของมวล
สมาชิกในการแก้ ไขปั ญหาความยากจนและการยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิกได้ ในที่สดุ

2. ผู้อํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดปั ตตานี
(คุณพิเชฎฐ์ ชุมพงศ์) ให้ คําแนะนํามีใจความสําคัญ ดังนี ้
ขอแสดงความยินดีกบั ทีมวิจยั ที่มีผลงานออกมาค่อนข้ างดี มีความก้ าวหน้ า
การทํางานเครื อข่าย ต้ องค้ นหากิจกรรมให้ ชดั เจน เริ่มแรกอาจจะเป็ นกิจกรรมเล็ก ๆ เริ่มทํา
ก่อน ค่อยเป็ นค่อยไป ทําไปด้ วย เรี ยนรู้ไปด้ วย โดยเฉพาะทํางานกับชุมชนควรบอกเป้าหมายให้ ชดั
การแก้ ไขปั ญหาความยากจนในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะ
ดําเนินการเฉพาะในส่วนของลูกค้ าเท่านัน้ ในส่วนของสถาบันสหกรณ์เรื่ องช่วยเหลือโดยตรงยังไม่มี
ในส่วนของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส.ปั ตตานี จํากัด นันธนาคารเป็
้
นพี่
เลี ้ยงในการสนับสนุนด้ านบุคลากร
ด้ านสินค้ าบางส่วน
ขอให้ ตงใจทํ
ั ้ างานต่อไป
3. รศ.ดร. ธํารง อมรสกุล คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
ให้ คําแนะนํามีใจความสําคัญ
ดังนี ้
ขอแสดงความยินดี ในความก้ าวหน้ าของงานวิจยั
ควรมีการขยายผลเครื อข่ายสูอ่ งค์กรอื่นด้ วย
ควรตรวจสอบข้ อมูล เรื่ องเครื อข่ายภาคประชาชนที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อเป็ นประโยชน์ในการใช้
อ้ างอิงของงานวิจยั
4. สหกรณ์จงั หวัดปั ตตานี (นายสุเมธ ทอธราเมธา) ให้ คําแนะนํามีใจความสําคัญ ดังนี ้
ขอแสดงความยินดี ที่ผลงานออกมาค่อนข้ างดี
ได้ มีโอกาสไปร่วมเวทีของทีมวิจยั
หลายครัง้ เห็นความตังใจของที
้
มวิจยั ทุกคนที่พยายาม
กระตุ้น
ผู้นําสหกรณ์
ผู้นํากลุม่
ให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยกัน
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ เป็ นการวิจยั เพื่อการพัฒนา สามารถนําไปใช้ ประโยชน์โดยตรงกับการพัฒนา
สหกรณ์ องค์กรต่างๆ ได้ ทนั ที
ได้ มอบนโยบายการปฏิบตั งิ านของข้ าราชการในสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดปั ตตานีทกุ คน ให้
ความสําคัญกับการส่งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์ กลุม่ การเกษตร และองค์กรต่าง ๆ ในลักษณะการ
เสริ มสร้ างเครื อข่ายพันธมิตร ที่ชว่ ยหนุนเสริมการทํางานซึง่ กันและกัน ตามอุดมการณ์สหกรณ์
ถึงแม้ งานวิจยั ชิ ้นนี ้สิ ้นสุดลง จะมอบหมายให้ ทีมวิจยั ชุดนี ้ทํางานในลักษณะการบูรณาการ
อย่างนี ้ต่อไป

รายชื่อที่ปรึกษาพืน้ ที่

1. รองผู้วา่ ราชการจังหวัดปั ตตานี
(คุณพรรณี แก่นสุวรรณ)
2.สหกรณ์จงั หวัดปั ตตานี
(คุณสุเมธ ทอธาเมธา)
3. พัฒนาการจังหวัดปั ตตานี
(คุณผิน แก้ วประเทื่อง)
4.ผู้อํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดปั ตตานี
(คุณพิเชฎฐ์ ชุมพงศ์)
5.รศ.ดร.ธํารง อมรสกุล คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
6.อาจารย์สนัน่ เพ็งเหมือน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

บทที่ 7
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
7.1 สรุปผลการวิจัย
การดําเนินการโครงการวิจยั โครงการพัฒนาขบวนการพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานีในครัง้ นี ้มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริ มสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื ้นที่
จังหวัด เพื่อให้ เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ ปัญหาความยากจน
โครงการวิจยั ได้ วางกรอบการปฏิบตั ิในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื ้นที่จงั หวัด
ซึ่ง ประกอบไปด้ วย สหกรณ์ ที่จ ดทะเบียน ได้ แก่ส หกรณ์ การเกษตร สหกรณ์ ประมง สหกรณ์ นิคม
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้ า สหกรณ์บริ การ และสหกรณ์ ภาคประชาชนได้ แก่ กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดําริ กลุ่มอาชีพ
กลุ่ม สตรี กองทุนหมู่บ้านวิ ส าหกิ จชุม ชน โดยใช้ กระบวนการวิจัยเชิง ปฏิ บัติของที ม วิจัย มุ่ง ไปที่
องค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน ส่วนแรก คือ การพัฒนาผู้นํากลุ่ม / องค์กรในลักษณะของการสร้ าง
คุณค่า สหกรณ์ให้ ตระหนักถึงการร่ วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวนทัศน์
และวิธีคดิ เชิงบูรณาการให้ แก่ผ้ นู ํา เพื่อให้ มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการบริ หารจัดการองค์กร ส่วน
ที่สอง คือการหนุนเสริ มให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม/
องค์กร ที่ คํานึง ถึง ปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่เ ปลี่ ยนแปลง และส่วนที่สาม คือหนุนเสริ มการเชื่ อมโยง
เครื อข่ายพันธมิตรในระหว่างกลุม่ /องค์กรประชาชนและสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัด
ตามแผนการปฏิ บัติ ง านของที ม วิ จั ย จัง หวัด ปั ต ตานี กํ า หนดพื น้ ที่ เ ป้ าหมายใน
การศึกษาเป็ น 3 โซน กล่าวคือ
1. โซนพื ้นที่อําเภอกะพ้ อ
2. โซนพื ้นที่มากกว่า 1 อําเภอที่มีพื ้นที่ตดิ ต่อกัน
3. โซนพื น้ ที่ ทัง้ จัง หวัดในรู ปแบบการเปิ ดเวทีส าธารณะ เพื่ อแสวงหาองค์กรที่ มี
ความพร้ อมและสมัครใจร่วมเครื อข่ายพันธมิตร
และได้ กําหนดขันตอนการดํ
้
าเนินการตามกระบวนการวิจยั ดังนี ้
1. เก็บรวบรวมข้ อมูลทุตยิ ภูมิ ข้ อมูลทางสังคม/วิคราะห์ ผู้นําและองค์กร
2. ตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์และองค์กรประชาชน
3. กําหนดพื ้นที่ / ผู้นําสหกรณ์ / ผู้นําองค์กรเป้าหมาย
4. พบปะผู้นํา/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ประสานเพื่อร่วมเวที
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ผ้ นู ํา ชี ้แจงทําความเข้ าใจการสร้ างความเข้ มแข็ง /
การสร้ างเครื อข่ายพันธมิตร
6. ร่วมค้ นหาปั ญหา / ความต้ องการร่วม /จุดเชื่อม / วางรูปแบบเครื อข่าย
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7. วางกรอบวัตถุประสงค์เครื อข่าย / กําหนดกิจกรรมนําร่อง / แสวงหาองค์กรสมัคร
ใจ / วางโครงสร้ างบริหาร
8. หนุ น การขับ เคลื่ อ นกิ จ กรรม / ประเมิ น ผล / บ่ม เพาะเครื อ ข่ า ย / เผยแพร่ สู่
สาธารณะ
9. เสนอผลต่อกรรมการองค์กรแกน / ผลักดันปรับปรุงแผนกลยุทธ์ / กรอบทิศทาง
10. ทําข้ อตกลง / สัมมนาเครื อข่าย / เพิ่มโอกาสการเรี ยนรู้
11. ประสานการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอก
ผลการศึกษาสถานการณ์ ของสหกรณ์ และกลุ่มองค์กรประชาชนในพืน้ ที่จังหวัด
ปั ตตานี มีองค์ กรนิติบุคคลจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จํานวน 99 องค์กร
แยกเป็ น สหกรณ์ การเกษตร จํ านวน 23 สหกรณ์ สหกรณ์กองทุนสวนยาง จํานวน 24 สหกรณ์
สหกรณ์ประมง จํานวน 3 สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 12 สหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้ า จํานวน
5 สหกรณ์ สหกรณ์บริ การจํานวน 10 สหกรณ์ และกลุม่ เกษตรกร จํานวน 22 กลุม่ ในส่วนของ
สหกรณ์ภาคประชาชน หากพิจารณาถึงปริ มาณและการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ตอ่ เนื่องแล้ ว มีกลุ่ม/องค์
ประชาชนที่ มี การจัดตัง้ ครอบคลุม เกื อบทุกหมู่บ้านและชุม ชนในพื น้ ที่ จัง หวัดปั ตตานี คือ กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง และกลุ่มอาชีพหรื อกลุ่มผู้ผลิต OTOP ที่อาจจะมีชื่อเรี ยกต่างกัน อาทิ เช่น
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสตรี สหกรณ์ เป็ นต้ น รวมจํานวน 966 แห่ง แยกเป็ นกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง จํานวน 659 กองทุน กลุม่ ผู้ผลิต OTOP จํานวน 307 กลุม่
จากการศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปั ตตานี
พบว่า สหกรณ์ การเกษตร ส่วนใหญ่ม่งุ เน้ น ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการซื ้อ เท่านัน้ ไม่ได้ ให้ ความสําคัญ
กับภารกิจด้ านส่งเสริ มการเกษตร หรื อการส่งเสริ มการประกอบอาชีพ ตามเจตนารมณ์ของสหกรณ์
ส่งผลให้ หลายสหกรณ์กําลังประสบปั ญหาลูกหนี ้ค้ างเพิ่มขึ ้น ดอกเบี ้ยค้ างมากขึ ้น มีผลประกอบการ
ลดตํ่าลง บางสหกรณ์ประสบภาวะขาดทุน สหกรณ์ กองทุนสวนยาง เป็ นสหกรณ์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
นโยบายของรัฐ มีการสนับสนุนการก่อสร้ างโรงรมยาง และโรงอัดยางก้ อน เพื่อแก้ ไขปั ญหาราคายาง
ตกตํ่า แต่ปัจจุบนั ยางพารามีราคาแพงขึ ้น ต้ นทุนการผลิตต่างๆ มีราคาเพิ่มขึ ้น สมาชิกมีส่วนร่วมน้ อย
หลาย สหกรณ์ ได้ หยุดดําเนินงานชั่วคราว สหกรณ์ ออมทรั พย์ ซึ่งเป็ นสหกรณ์ ที่อยู่ในข่ายที่ มีผ ล
ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ ดี เมื่ อพิจารณาจากตัวเลข ทางการเงิน แต่ยังคงมุ่งเน้ นให้ มีการแสวงหา
รายได้ โดยยังไม่ได้ คํานึงถึง ภารกิจสํ าคัญในการยกระดับฐานะความเป็ นอยู่แก่สมาชิกอย่างจริ งจัง
สหกรณ์ ร้านค้ า ไม่สามารถต่อสู้กบั กระแสบริ โภคนิยม ที่เปิ ดโอกาสให้ ห้างสรรพสินค้ าจากต่างชาติ
มีพลังทุน และ
ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการที่ดีกว่า จึงต้ องปิ ดกิจการไป สหกรณ์ บริการ ที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
ลักษณะการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่เป็ นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีทนุ น้ อย ขาดทิศทางการดําเนินงานที่

ชัดเจน ยังมิอาจช่วยสมาชิกได้ ตามวัตถุประสงค์
186
ส่วนสถานการณ์ขององค์กรภาคประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี หากพิจารณาถึง
ปริ มาณและการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้ ว มีกลุม่ / องค์กรประชาชน ที่มีการจัดตังครอบคลุ
้
มเกือบทุก
หมูบ่ ้ านและชุมชน ก็คือ กองทุนหมูบ่ ้ าน และกลุม่ อาชีพหรื อผู้ผลิต OTOP ถึงแม้ สว่ นใหญ่สามารถ
ดําเนินการไปได้ ก็มกั จะต้ องเผชิญกับปั ญหาขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการของ
กลุม่ /องค์กร โดยกลุ่มผู้ผลิต OTOP มักจะประสบปั ญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ไม่สมํ่าเสมอ
และไม่ได้ มาตรฐาน
ในส่วนของกองทุนหมู่บ้าน มักมีปัญหาการขาดวินยั ในการใช้ จา่ ยเงินของ
สมาชิก ทําให้ มีหนี ้ค้ าง
สถานการณ์ความร่วมมือของสหกรณ์ / องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานีใน
รูปแบบเครื อข่ายพันธมิตร นัน้ พบว่า มีการร่วมมือเป็ นพันธมิตรเฉพาะในประเภทของตัวเองเท่านัน้
กล่าวคือ ในส่วนของสหกรณ์นิตบิ คุ คลมีชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรปั ตตานี จํากัด เป็ นตัวกลาง ในการ
เชื่อมโยงธุรกิจการฝากเงินและการจัดหาสินค้ ามาจําหน่าย
แต่ปัจจุบนั ได้ หยุดดําเนินงานชัว่ คราว
เนื่องจากประสบปั ญหาการขาดทุนสะสม และมีบางสหกรณ์มีการ ซื ้อ-ขาย สินค้ าระหว่างกัน แต่ก็เป็ น
เพียงกิจกรรมเฉพาะกิจที่ดําเนินการเป็ นครัง้ คราว
ซึง่ ปั จจุบนั มีสหกรณ์ที่จบั คูเ่ ป็ นพันธมิตรตาม
นโยบายของกรมส่งเสริ มสหกรณ์ จํานวน18 คู่ ส่วนสหกรณ์ที่ไม่ใช่นิตบิ คุ คล อาทิ กองทุนหมูบ่ ้ าน และ
ชุมชนเมือง กลุม่ ผู้ผลิต OTOP ก็มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายภายในกลุม่ ของตนเอง ตามนโยบายของรัฐ
ทังในระดั
้
บตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ยังไม่ปรากฏว่ามีการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรกัน
ระหว่างสหกรณ์ และกลุม่ องค์กร ประชาชน ตามนิยามการเสริมสร้ างเครื อข่ายคุณค่า ที่เด่นชัด ใน
จังหวัดปั ตตานี
ในส่วนของข้ อมูลคนจนจดทะเบียน จังหวัดปั ตตานี มีประชาชนมาจดทะเบียนคนจน
ทังสิ
้ ้น จํานวน 66,921 คน กระจายตามพื ้นที่ในทุกอําเภอของจังหวัด และหากแบ่งตามประเภท
ปั ญหาความยากจน จะมีจํานวนคนจนจดทะเบียน จํานวน 102,718 คน เพราะบางคนจะมีปัญหา
มากกว่าหนึง่ ปั ญหา ในส่วนของคนจนจดทะเบียนที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ จํานวน 7,934 คน แยกเป็ น
สหกรณ์จดทะเบียนจํานวน 7,214 คน สหกรณ์ภาคประชาชน จํานวน 720 คน เป็ นข้ อมูลเพียง
บางส่วนเท่านัน้ ด้ วยข้ อจํากัดของเวลาไม่สามารถหาข้ อมูลที่ถกู ต้ องได้
7.1.1 ผลการดําเนินงานตามโครงการวิจยั สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1) เครื อข่ายบูโดสันติสขุ อําเภอกะพ้ อ
การดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ในพื ้นที่อําเภอกะพ้ อ สามารถดําเนินการได้ ตาม
แผนการวิจยั โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ระหว่างผู้นําองค์กร การบ่มเพาะเครื อข่าย รวม 6
ครัง้ สามารถร่วมกําหนดรูปแบบเครื อข่าย โดยให้ สหกรณ์การเกษตรกะพ้ อ จํากัด เป็ นแม่ขา่ ย มีองค์กร

สมัครใจร่วมวงสัมพันธ์ของเครื อข่าย จํานวน 26 องค์กร แต่ละเครื อข่ายสามารถขับเคลื่อนกิจกรรม
นําร่องได้ ดังนี ้
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1.1 เครื อข่ายการตลาด
เครื อข่ายบูโดสันติสขุ ได้ ขบั เคลื่อนกิจกรรมนําร่อง ในช่วงเดือนรอมฎอน ( การ
ถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม)โดยสํารวจความต้ องการสินค้ า อุปโภคบริ โภค ที่สมาชิกองค์กรเครื อข่าย
จําเป็ นต้ องใช้ ในช่วงเดือนดังกล่าว สหกรณ์แม่ขา่ ยดําเนินการจัดหา แล้ วกําหนดวันให้ สมาชิกองค์กร
เครื อข่าย
ออกมารับสินค้ าพร้ อมกันที่สํานักงานสหกรณ์ หรื อร้ านค้ าชุมชนที่อยู่ในเครื อข่ายโดย
กําหนดชําระเงิน ภายใน 45 วัน ผลการดําเนินการกิจกรรมนําร่อง มีสมาชิกองค์กรเครื อข่ายเข้ าร่วม
กิจกรรม จํานวน 265 คน มูลค่าสินค้ า จํานวน 221,800 บาท และเมื่อถึงกําหนดชําระ สมาชิกส่วน
ใหญ่มาชําระตามกําหนด มีเพียงบางรายเท่านันที
้ ่ผิดสัญญา หลังจากนันสหกรณ์
้
แม่ขา่ ยขับเคลื่อน
กิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยการเป็ นเครื อข่ายพันธมิตรกับร้ านค้ าชุมชน 2 แห่ง ในลักษณะ
หนุนเสริ มการดําเนินธุรกิจร่วมกัน
1.2 เครื อข่ายการเงิน
หลังจากได้ เปิ ดเวทีบม่ เพาะและขยายผลเครื อข่าย มีองค์กรหลายองค์กรสมัครใจ
เข้ าร่วมกิจกรรมของเครื อข่าย อาทิเช่น มัสยิด , กลุม่ ผู้ผลิต ,กองทุนหมู่บ้าน โดยเฉพาะมัสยิดได้ นํา
เงินกองกลาง มาฝากที่สหกรณ์แม่ขา่ ย และอนุญาตให้ ใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนได้ โดยไม่คิดดอกเบี ้ย
แต่มีเงื่อนไขว่า สหกรณ์แม่ข่าย ต้ องสามารถจ่ายเงินคืนทันที เมื่อมัสยิดมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงิน
กรณีเบิกคราวเดียวกันเกินกว่า 100,000.- บาท มัสยิดจะต้ องแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบล่วงหน้ า ปั จจุบนั
มีมสั ยิดร่วมเครื อข่าย 2 แห่ง มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2549 จํานวน 525,000.- บาท
1.3 เครื อข่ายสังคมและวิทยาการ
หลังจากกิจกรรมของเครื อข่ายเผยแพร่สสู่ าธารณะ มีองค์กรสมัครใจเข้ าร่วมเครื อข่าย
เพิ่มขึ ้น การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเครื อข่ายมีมากขึ ้น มีทงกลุ
ั ้ ม่ ผู้ผลิตและกองทุนหมูบ่ ้ าน ไป
ปรึกษาขอคําแนะนําจากสหกรณ์แม่ขา่ ย เกี่ยวกับการทําบัญชีรับ-จ่ายและบัญชีลกู หนี ้ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนกิจกรรมของเครื อข่ายบูโดสันติสขุ ที่ขบั เคลื่อนอยูถ่ ือว่า
เป็ นเครื อข่ายขันต้
้ นเท่านัน้ ทีมวิจยั ได้ วางกรอบในการบ่มเพาะเครื อข่ายในลักษณะการจัดเวทีติดตาม
และประเมินผลของแกนนําอย่างสมํ่าเสมอ
จึงมีความจําเป็ นที่ต้องมีแรงหนุนเสริมจากภายนอก
เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืน
2) เครื อข่ายสหกรณ์ลมุ่ นํ ้าสายบุรี อําเภอสายบุรี อําเภอกะพ้ อ อําเภอไม้ แก่น
การดําเนินการตามกระบวนการวิจยั
ในพื ้นที่ 3 อําเภอที่มีพื ้นที่ติดต่อกัน คือ

อําเภอสายบุรี อําเภอกะพ้ อ อําเภอไม้ แก่น ต้ องมีการปรับแผนการปฏิบตั งิ านหลายครัง้ เนื่องจาก
ความไม่พร้ อมของบางสหกรณ์และสถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ อย่างไรก็ตาม ใน 1 ปี ที่ผา่ นมา
ทีมวิจยั เข้ าไปจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ของผู้นําองค์กรและบ่มเพาะเครื อข่าย รวม 3 ครัง้ มีสหกรณ์
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ที่สมัครใจเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร 3 สหกรณ์ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมนําร่องภายใต้ เครื อข่าย
สหกรณ์ลมุ่ นํ ้าสายบุรี คือ เครื อข่ายกิจกรรมการตลาด (ปุ๋ย) จํานวน 16 ตัน มูลค่า 140,500 บาท
อย่างไรก็ตาม ผลจากการจัดเวทีผ้ นู ํา และเวทีสมั มนาเครื อข่าย ส่งผลให้ ผ้ จู ดั การ
สหกรณ์เกษตรไม้ แก่น จํากัด ในฐานะแกนนําเครื อข่ายสหกรณ์ลมุ่ นํ ้าสายบุรี เกิดแนวคิดใหม่กลับไป
ขับเคลื่อนเครื อข่ายตลาดเร่ มีสหกรณ์การเกษตรไม้ แก่น จํากัด เป็ นแกนหลักในการขับเคลื่อน มี
องค์กรสมัครใจเข้ าร่ วมวงสัมพันธ์ของเครื อข่ายตลาดเร่ จํานวน 4 องค์กร
3) เครื อข่ายสหกรณ์ปัตตานี
การดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ในพื ้นที่ทงจั
ั ้ งหวัดในรูปแบบการเปิ ดเวทีสาธารณะ
โดยเชิญทุกองค์กรที่พิจารณาว่ามีศกั ยภาพในการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรเข้ าร่วมเวที ในการจัด
เวทีครัง้ แรก มีผ้ นู ําองค์กรเข้ าร่วมทังหมด
้
จํานวน 52 องค์กร ผลจากการจัดเวที หลายองค์กรขาด
ความพร้ อมที่จะเป็ นเครื อข่ายพันธมิตรกัน ได้ มีการตังคณะทํ
้
างาน จากตัวแทนสหกรณ์ที่ร่วมเวที
เพื่อร่วมปรึกษาหาแนวทาง และมีการจัดประชุมตัวแทนสหกรณ์
ได้ ข้อสรุปให้ มีการนัดหมาย
ผู้นํา สหกรณ์ กลุม่ องค์กรมาร่วมประชุมอีกครัง้ เพื่อแสวงหาองค์กรที่มีความพร้ อมและสมัครใจ ใน
การจัดเวทีครัง้ ที่ 2 มีผ้ นู ําสหกรณ์ / องค์กรประชาชนเข้ าร่วมเวที 45 คน ผลจากการร่วมเวที
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ มีสหกรณ์ องค์กรประชาชน จํานวน 30 องค์กร สมัครใจเป็ นเครื อข่าย
พันธมิตร โดยมีการเสนอให้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส. ปั ตตานี จํากัด เป็ นแกน
หลัก และได้ รับการหนุนเสริ มจากจังหวัดปั ตตานี สนับสนุนงบประมาณให้ เครื อข่ายสหกรณ์ปัตตานี
เป็ นคณะเจรจาของจังหวัดปั ตตานีเพื่อไปเปิ ดตลาดสินค้ าในพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่
พะเยาและ
นครสวรรค์ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมเครื อข่ายการตลาดของเครื อข่ายสหกรณ์ปัตตานี มีมลู ค่าการ
ลงนามในบันทึกข้ อ
ตกลงเพื่อเสนอขายหรื อแลกเปลี่ยนสินค้ าระหว่างสหกรณ์ โดยระบบหักบัญชี รวมมูลค่า 45,152,000
บาท และจากการเปิ ดเวทีติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของเครื อข่ายสหกรณ์ปัตตานี มีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม การประสานข้ อมูลเพื่อรวบรวมสินค้ าผลิตภัณฑ์ขององค์กรสมาชิก และสินค้ าบาง
ชนิด อาทิเช่น เครื่ องแต่งกายมุสลิม ลูกหยีปรุงรส ดอกไม้ ใบยาง มีการส่งมอบไปแล้ วบางส่วน
อย่างไรก็ตาม
ทีมวิจยั ได้ วางกรอบทิศทางในการดําเนินงานของเครื อข่ายสหกรณ์
ปั ตตานี โดยกําหนดให้ มีการวางแผนติดตามและประเมินผล เพื่อบ่มเพาะเครื อข่าย ปี ละ 2 ครัง้
และหนุนเสริ มให้ เครื อข่ายจัดทําแผนดําเนินงานของเครื อข่าย โดยกําหนดตัวชี ้วัดที่ชดั เจนต่อไป

4) เครื อข่ายรักษ์ ถิ่นเขาตูม
การจัดเวทีผ้ นู ําสหกรณ์ ผู้นํากลุม่ องค์กรประชาชนในตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง เกิดจาก
ความต้ องการของผู้นําชุมชน ที่ต้องการให้ ทีมวิจยั เข้ าไปบ่มเพาะแนวคิดเครื อข่ายคุณค่า เพื่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตําบลเขาตูมในรู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างสหกรณ์กบั องค์กร
ชุมชน ทีมวิจยั เข้ าไปจัดเวทีผ้ นู ํา 2 ครัง้ มีผ้ นู ําองค์กรสมัครใจเข้ าร่วมเครื อข่ายพันธมิตร 8 องค์กร
189
กําหนดรูปแบบการขับเคลื่อนโดยให้ สหกรณ์รักษ์ ถิ่นเขาตูม จํากัด เป็ นแกนหลักของเครื อข่าย ถึงแม้
ปั จจุบนั ยังไม่ปรากฏผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็ นรูปธรรม แต่แนวทาง และเป้าหมายที่เครื อข่ายได้
ร่วมกําหนดขึ ้น หากได้ รับการบ่มเพาะที่ตอ่ เนื่อง จะทําให้ การพัฒนาเป็ นเครื อข่ายคุณค่าที่ยงั่ ยืนได้
5 เครื อข่ายย่อยปั ตตานี
การดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ของทีมวิจยั ปั ตตานีได้ จดั เวทีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริ หารการจัดการของกลุ่มผู้ผลิต OTOP ในจังหวัดปั ตตานี ปรากฎผลมีการขับเคลื่อนกิจกรรม
ในลักษณะเครื อข่ายพันธมิตร กล่าวคือ
5.1 เครื อข่ายการตลาดเครื่ องแต่งกายมุสลิม มีกลุม่ ผู้ผลิตเครื่ องแต่งกายมุสลิม
จํานวน 35 กลุม่ ที่ผา่ นกระบวนการวิจยั ได้ เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกัน มี
กรรมการเครื อข่าย กําหนดเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการตลาด ปั จจุบนั มีผลการขับเคลื่อน
กิจกรรมที่ตอ่ เนื่อง มีมลู ค่าประมาณ 8,000 – 12,000. บาท/เดือน
5.2 เครื อข่ายการตลาดจักสาน/ศิลปประดิษฐ์ มีกลุม่ ผู้ผลิตจักสาน/ศิลปประดิษฐ์
จํานวน 4 กลุม่ ที่ผา่ นกระบวนการวิจยั ได้ เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกัน มี
กรรมการเครื อข่าย กําหนดเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการตลาด ปั จจุบนั มีผลการขับเคลื่อน
กิจกรรมที่ตอ่ เนื่องโดยมีการนําผลิตภัณฑ์ของกลุม่ เครื อข่ายไปร่วมจําหน่ายในงานต่าง ๆ
5.3 เครื อข่ายตลาดอาหารแปรรูป
มีกลุม่ ผู้ผลิตนํ ้าบูดใู นอําเภอสายบุรี อําเภอ
ไม้ แก่น อําเภอปะนาเระ จํานวน 7 กลุม่ ที่ผา่ นกระบวนการวิจยั ได้ เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในกลุม่
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน มีกรรมการเครื อข่าย กําหนดเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการใช้ ประโยชน์
ร่วมกัน ของเครื่ องบรรจุนํ ้าบูดทู ี่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
ปั ตตานี จํานวน 1,600,000.-บาท
5.4 เครื อข่ายกลุม่ เพาะกล้ ายางพารา
มีกลุม่ ผู้ผลิตต้ นกล้ ายางพาราในอําเภอ
สายบุรี อําเภอกะพ้ อ ที่ผา่ นกระบวนการวิจยั ได้ เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกัน
มีแกนนําเครื อข่าย กําหนดเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด
ปั จจุบนั มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ได้ สง่ แกนนําเครื อข่ายเป็ นคณะเจรจาเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง
จังหวัด ของเครื อข่ายสหกรณ์ปัตตานี มาแล้ วหลายครัง้

นอกจากนี ้แล้ วทีมวิจยั ปั ตตานี
ได้ จดั เวทีผ้ นู ําสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัด
ปั ตตานี แล้ ว 2 ครัง้ เพื่อสร้ างโอกาสการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร แต่สหกรณ์ส่วนใหญ่ ยังขาด
ความพร้ อมที่จะรวมกันเป็ นเครื อข่ายพันธมิตร
จากกระบวนการวิจยั ที่สามารถเสริมสร้ างศักยภาพของผู้นําองค์กร เกิดการเชื่อมโยง
เครื อข่ายพันธมิตรระหว่างองค์กร เครื อข่ายมีการขับเคลื่อนกิจกรรมด้ านการตลาด ด้ านการเงิน
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ด้ านสังคมและวิทยาการ เป็ นการสร้ างโอกาสให้ สมาชิกขององค์กรเครื อข่าย เกิดการเรี ยนรู้ มีความ
ตระหนักในค่านิยมสหกรณ์ ช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในการดํารงชีพ และมีรายได้ เพิ่มจากการขยายช่องทาง
การตลาดของสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกระดับล่าง และหากได้ รับการหนุนเสริ มจนสหกรณ์และ
องค์กรภาคประชาชนมีความเข้ มแข็ง มีการเชื่อมโยงเป็ นเครือข่ ายคุณค่ าอย่างยัง่ ยืนแล้ ว เชื่อว่า
สามารถแก้ ปัญหาความยากจนของมวลสมาชิก และคนในชุมชนได้ อย่างถาวร
7.2 ปั ญหาและอุปสรรค
7.2.1) ด้ านทีมวิจยั ประกอบด้ วย
- ทีมวิจยั ปั ตตานี เป็ นนักวิจยั ใหม่ยงั ขาดทักษะการจัดเก็บข้ อมูลในเวทีการ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ผ้ นู ําองค์กร และขาดความชํานาญในการเสนอรายงานวิจยั
7.2.2) ปั จจัยสภาพแวดล้ อมอื่น
- มีข้อจํากัดด้ านระเบียบ ข้ อบังคับของสหกรณ์ บางข้ อที่ต้องแก้ ไขเพื่อให้
สหกรณ์สามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรกับสหกรณ์ภาคประชาชนได้
- ความเข้ าใจของเพื่อนร่วมงานว่าเป็ นงานนอกหน้ าที่ ทําให้ เป็ นภาระที่ต้องสร้ าง
ความเข้ าใจถึงประโยชน์ที่จะหนุนเสริ มงานของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
- สถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่
ทําให้ มีข้อจํากัดในการเข้ าพื ้นที่ในบาง
ช่วงเวลา
7.3 ประโยชน์ ท่ ีตัวนักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
7.3.1 ชุดความรู้ใหม่
“ เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา ” แนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาในพื ้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ถ้ าน้ อมรับไปปฎิบตั ิอย่างจริ งจัง แล้ วจะส่งผลให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในการแก้ ไขปั ญหาและร่วม
กําหนดแนวทางการพัฒนา
กระบวนการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ของผู้นําองค์กรในพื ้นที่
จังหวัดปั ตตานี
ทีมวิจยั ได้ น้อมนําแนวพระราชดํารัสไปปฏิบตั ใิ นการเข้ าพบปะผู้นําองค์กรเป็ น
รายบุคคลถึงที่บ้านหรื อที่ทํางาน เข้ าไปนัง่ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนสามารถขับเคลื่อน
กิจกรรมเครื อข่ายบูโดสันติสขุ ได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นข้ อพิสจู น์ได้ เป็ นอย่างดี

“ สําคัญที่จุดเชื่อม” กระบวนการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ ของผู้นําองค์กร
ถ้ าสามารถกระตุ้นให้ ผ้ นู ําร่วมค้ นหาจุดเชื่อมที่ทกุ คนมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน ทังเชิ
้ งปริ มาณ และเชิง
สังคมที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและศาสนาแล้ ว ทําให้ การขยายผลสู่สมาชิกเครื อข่ายได้ เร็ วขึ ้น
ข้ อพิสจู น์ประการหนึ่ง คือในพื ้นที่อําเภอกะพ้ อหลังจากสรุปผลกิจกรรมนําร่องที่เครื อข่ายบูโดสันติสุข
ได้ สํารวจความต้ องการสินค้ าอุปโภคบริ โภคที่จําเป็ นต้ องใช้ ในเดือนรอมฎอน(ถื อศีลอดของชาวไทย
มุสลิม) และได้ จดั หามาส่งมอบให้ สมาชิกของเครื อข่าย ไปบริโภคก่อน
แล้ วกําหนดชําระเงิน
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หลังจากเดือนรอมฎอน ได้ เผยแพร่ สู่สาธารณะ สมาชิกองค์กรอื่นมีความสนใจจะเข้ าร่ วมกิจกรรม
ของเครื อข่ายและเป็ นแรงบันดาลใจ ให้ แกนนําเครื อข่ายบูโดสันติสุขตังเป
้ ้ าหมายไว้ จะขยายให้ เต็ม
พื ้นที่อําเภอในปี ต่อไป
“ จุดระเบิด” ในการเดินทางไปจัดเวทีการสัมมนาภาคีเครื อข่ายปั ตตานี – ภูเก็ต ใน
ระหว่างการเดินทางแกนนําเครื อข่ายแต่ละคน
ได้ พดู ถึงความคาดหวังของการไปสัมมนาในครัง้ นี ้
และในช่วงเดินทางกลับได้ เปิ ดประเด็นในแกนนําทุกคนได้ พดู ถึงสิ่งที่ได้ จากการสัมมนา และจะนํา
กลับไปปรับใช้ อย่างไร
นางนิซือเมาะ กือนิ ประธานกลุม่ ผู้ผลิตบ้ านบาลูกา ได้ พดู ว่า “ ไปดูเขา
แล้ วย้ อนกลับมาดูเรา เราต้ องพัฒนาภายในกลุม่ อีกมาก” ถือได้ วา่ เป็ นการระเบิดความคิดจาก
ภายในตัวของแกนนําที่เกิดจากกระบวนการวิจยั
กระตุ้นผู้นํากลุม่ มีความคิดจะปรับทิศทางการ
ดําเนินงานขององค์กร ให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลง และนางสาปิ นะห์ สะหลง ผู้นํา
กลุม่ ผู้ผลิตผ้ าคลุมผมมะนังดาลํา อําเภอสายบุรี ได้ พดู ว่า ไปดูเรื่ องรู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตลาดภูเก็ต
ต้ องการแล้ ว คิดว่าจะกลับมาปรับปรุงลายของผ้ าคลุมผมให้ ทนั สมัยตามตลาด โดยจะประสานอบต.
มะนังดาลํา จัดการแข่งขันการออกแบบลายผ้ าคลุมผม เพราะตําบลมะนังดาลํา มีกลุม่ แม่บ้านผลิต
ผ้ าคลุมผมเกือบ 300 คน
“ ไม่มีทฤษฎีที่ตายตัว” นายมานพ เศียรอินทร์ ผู้จดั การสหกรณ์การเกษตรโคกโพธิ์
จํากัด ได้ พดู ว่า การสร้ างเครื อข่ายไม่มีทฤษฎีที่ตายตัวที่กําหนดไว้ ซึง่ อยูก่ บั ผลประโยชน์ที่จะได้ รับ
ร่วมกัน คิดได้ ฝ่ายเดียวเครื อข่ายไม่เกิด และต้ องเกิดจากการสมัครใจเป็ นสําคัญ
7.3.2 ทักษะและประสบการณ์ใหม่
- เพิ่มทักษะการจัดทําแผนการกลยุทธ์ โดยทีมวิจยั จังหวัดปั ตตานีได้ จดั โครงการ
เรี ยนรู้การแปลงกลยุทธ์สแู่ ผนปฏิบตั ิ โดยนําทีมวิจยั จํานวน 8 คน เดินทางศึกษาไปดูงานที่จงั หวัด
สุราษฎร์ ธานี รวม 2 วัน
- เข้ าร่วมสัมมนา การจัดการองค์ความรู้ที่ทีมประสานงานกลางเป็ นผู้จดั ที่จงั หวัด
ภูเก็ต รวม 3 วัน
- ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ระหว่างทีมวิจยั 36 จังหวัด ที่ปรึกษาส่วนกลางเป็ น
ผู้จดั รวม 2 ครัง้

7.4 ข้ อเสนอแนะ
7.4.1 ข้ อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั
- กระบวนการวิจยั ของโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดมีรายละเอียด
กิจกรรม ที่ต้องปฏิบตั มิ าก ควรให้ เวลาในการทําวิจยั เป็ นระยะเวลา 2 ปี
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7.4.2 ข้ อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวิจยั ในอนาคต
- เพื่อให้ เครื อข่ายพันธมิตรที่เกิดขึ ้น เป็ นเครื อข่ายคุณค่าที่แท้ จริง เห็นควรให้ การ
สนับสนุน การต่อยอดหนุนเสริ มการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครื อข่ายต่อไป
- กรมส่งเสริ มสหกรณ์ควรให้ ความสําคัญกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ที่
สอดคล้ องกับสภาพข้ อเท็จจริ งของสหกรณ์ และหนุนเสริมให้ มีการขับเคลื่อนกระบวนงานตามแผน
อย่างจริ งจัง
- ควรผลักดันให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องบรรจุแผนการ
ส่งเสริ มเครื อข่ายพันธมิตรของสหกรณ์ และองค์กรประชาชนไว้ ในแผนงานปกติของหน่วยงานระดับ
กรมหรื อกระทรวง โดยให้ ความสําคัญกับการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นํา
และผู้เกี่ยวข้ อง ให้ มีความพร้ อมในการบริหารจัดการองค์กรให้ เข้ มแข็ง สามารถเป็ นที่พงึ่ ของมวล
สมาชิกได้

ช
บทสรุ ปผู้บริหาร
ความเป็ นมาและกระบวนการวิจัย
การดําเนินการโครงการวิจยั โครงการพัฒนาขบวนการพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานีในครัง้ นี ้มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริ มสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื ้นที่
จังหวัด เพื่อให้ เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ ปัญหาความยากจน
โครงการวิจยั ได้ วางกรอบการปฏิบตั ิในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื ้นที่จงั หวัด
ซึ่ง ประกอบไปด้ วย สหกรณ์ ที่จ ดทะเบียน ได้ แก่ส หกรณ์ การเกษตร สหกรณ์ ประมง สหกรณ์ นิคม
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้ า สหกรณ์บริ การ และสหกรณ์ ภาคประชาชนได้ แก่ กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดําริ กลุ่มอาชีพ
กลุ่ม สตรี กองทุนหมู่บ้านวิ ส าหกิ จชุม ชน โดยใช้ กระบวนการวิจัยเชิง ปฏิ บัติของที ม วิจัย มุ่ง ไปที่
องค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน ส่วนแรก คือ การพัฒนาผู้นํากลุ่ม / องค์กรในลักษณะของการสร้ าง
คุณค่า สหกรณ์ให้ ตระหนักถึงการร่ วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวนทัศน์
และวิธีคดิ เชิงบูรณาการให้ แก่ผ้ นู ํา เพื่อให้ มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการบริ หารจัดการองค์กร ส่วน
ที่สอง คือการหนุนเสริ มให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการจัดกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม/
องค์กร ที่ คํานึง ถึง ปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่เ ปลี่ ยนแปลง และส่วนที่สาม คือหนุนเสริ มการเชื่ อมโยง
เครื อข่ายพันธมิตรในระหว่างกลุม่ /องค์กรประชาชนและสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัด
ตามแผนการปฏิ บัติ ง านของที ม วิ จั ย จั ง หวัด ปั ต ตานี กํ า หนดพื น้ ที่ เ ป้ าหมายใน
การศึกษาเป็ น 3 โซน กล่าวคือ
1.โซนพื ้นที่อําเภอกะพ้ อ
2.โซนพื ้นที่มากกว่า 1 อําเภอที่มีพื ้นที่ตดิ ต่อกัน
3. โซนพื ้นที่ทงจั
ั ้ งหวัดในรูปแบบการเปิ ดเวทีสาธารณะ เพื่อแสวงหาองค์กรที่มีความ
พร้ อมและสมัครใจร่วมเครื อข่ายพันธมิตร
และได้ กําหนดขันตอนการดํ
้
าเนินการตามกระบวนการวิจยั ดังนี ้
1.เก็บรวบรวมข้ อมูลทุตยิ ภูมิ ข้ อมูลทางสังคม/วิคราะห์ ผู้นํา และองค์กร
2.ตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์และองค์กรประชาชน

3. กําหนดพื ้นที่ / ผู้นําสหกรณ์ / ผู้นําองค์กรเป้าหมาย
4.พบปะผู้นําองค์กร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ประสานเพื่อร่วมเวที
5.จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ผ้ นู ําองค์กร ชี ้แจงทําความเข้ าใจการสร้ างความ
เข้ มแข็ง / การสร้ างเครื อข่ายพันธมิตร
6.ร่วมค้ นหาปั ญหา / ความต้ องการร่วม /จุดเชื่อม / วางรูปแบบเครื อข่าย
ซ
7.วางกรอบวัตถุประสงค์เครื อข่าย / กําหนดกิจกรรมนําร่อง / แสวงหาองค์กรสมัครใจ
/ วางโครงสร้ างบริ หาร
8.หนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม / ประเมินผล / บ่มเพาะเครื อข่าย / เผยแพร่สสู่ าธารณะ
9.เสนอผลต่อกรรมการองค์กรแกน / ผลักดันปรับปรุงแผนกลยุทธ์ / กรอบทิศทาง
10.ทําข้ อตกลง / สัมมนาเครื อข่าย / เพิ่มโอกาสการเรี ยนรู้
11.ประสานการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอก
ผลการวิจัย
สรุปได้ ดังนี ้
ผลการศึกษาสถานการณ์ของสหกรณ์ และกลุ่มองค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี
มีองค์กรนิติบุคคลจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จํานวน 99 องค์กร แยกเป็ น
สหกรณ์การเกษตร จํานวน 23 สหกรณ์ สหกรณ์กองทุนสวนยาง จํานวน 24 สหกรณ์ สหกรณ์ประมง
จํานวน 3 สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 12 สหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้ า จํานวน 5 สหกรณ์
สหกรณ์บริ การจํานวน 10 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จํานวน 22 กลุ่ม ในส่วนของสหกรณ์ภาค
ประชาชน หากพิจารณาถึงปริ มาณและการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ตอ่ เนื่องแล้ ว มีกลุ่ม/องค์ประชาชนที่มี
การจัดตังครอบคลุ
้
มเกือบทุกหมู่บ้านและชุมชนในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี คือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง และกลุม่ อาชีพหรื อกลุม่ ผู้ผลิต OTOP ที่อาจจะมีชื่อเรี ยกต่างกัน อาทิ เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มสตรี สหกรณ์ เป็ นต้ น รวมจํานวน 966 แห่ง แยกเป็ นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จํานวน 659
กองทุน กลุม่ ผู้ผลิต OTOP จํานวน 307 กลุม่
จากการศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปั ตตานี
พบว่า สหกรณ์ การเกษตร ส่วนใหญ่ม่งุ เน้ น ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการซื ้อ เท่านัน้ ไม่ได้ ให้ ความสําคัญ
กับภารกิจด้ านส่งเสริ มการเกษตร หรื อการส่งเสริ มการประกอบอาชีพ ตามเจตนารมณ์ของสหกรณ์
ส่งผลให้ หลายสหกรณ์กําลังประสบปั ญหาลูกหนี ้ค้ างเพิ่มขึ ้น ดอกเบี ้ยค้ างมากขึ ้น มีผลประกอบการ
ลดตํ่าลง บางสหกรณ์ประสบภาวะขาดทุน สหกรณ์ กองทุนสวนยาง เป็ นสหกรณ์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
นโยบายของรัฐ มีการสนับสนุนการก่อสร้ างโรงรมยาง และโรงอัดยางก้ อน เพื่อแก้ ไขปั ญหาราคายาง
ตกตํ่า แต่ปัจจุบนั ยางพารามีราคาแพงขึ ้น ต้ นทุนการผลิตต่างๆ มีราคาเพิ่มขึ ้น สมาชิกมีส่วนร่วมน้ อย
หลาย สหกรณ์ ได้ หยุดดําเนินงานชั่วคราว สหกรณ์ ออมทรั พย์ ซึ่งเป็ นสหกรณ์ ที่อยู่ในข่ายที่ มีผ ล

ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ ดี เมื่ อพิจารณาจากตัวเลข ทางการเงิน แต่ยังคงมุ่งเน้ นให้ มีการแสวงหา
รายได้ โดยยังไม่ได้ คํานึงถึง ภารกิจสํ าคัญในการยกระดับฐานะความเป็ นอยู่แก่สมาชิกอย่างจริ งจัง
สหกรณ์ ร้านค้ า ไม่สามารถต่อสู้กบั กระแสบริ โภคนิยม ที่เปิ ดโอกาสให้ ห้างสรรพสินค้ าจากต่างชาติ
มีพลังทุน และประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการที่ดีกว่า จึงต้ องปิ ดกิจการไป สหกรณ์ บริ การ ที่จดั ตัง้
ขึน้ ตามลักษณะการประกอบอาชี พ ส่วนใหญ่เ ป็ นสหกรณ์ ขนาดเล็ก ทุน น้ อย ขาดทิศทางการ
ดําเนินงานที่
ชัดเจน ยังมิอาจช่วยสมาชิกได้ ตามวัตถุประสงค์

ฌ
ส่วนสถานการณ์ขององค์กรภาคประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี หากพิจารณา
ถึงปริ มาณและการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้ ว มีกลุม่ / องค์กรประชาชนที่มีการจัดตังครอบคลุ
้
มเกือบทุก
หมูบ่ ้ านและชุมชน ก็คือ กองทุนหมูบ่ ้ าน และกลุม่ อาชีพหรื อผู้ผลิต OTOP ถึงแม้ ส่วนใหญ่สามารถ
ดําเนินการไปได้ ก็มกั จะต้ องเผชิญกับปั ญหาขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการของ
กลุม่ /องค์กร โดยกลุ่มผู้ผลิต OTOP มักจะประสบปั ญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ไม่สมํ่าเสมอ
และไม่ได้ มาตรฐาน ในส่วนของกองทุนหมู่บ้าน มักมีปัญหาการขาดวินยั ในการใช้ จา่ ยเงินของ
สมาชิก ทําให้ มีหนี ้ค้ าง
สถานการณ์ความร่วมมือของสหกรณ์ / องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานีใน
รูปแบบเครื อข่ายพันธมิตร นัน้ พบว่า มีการร่วมมือเป็ นพันธมิตรเฉพาะในประเภทของตัวเองเท่านัน้
กล่าวคือ ในส่วนของสหกรณ์นิตบิ คุ คลมีชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรปั ตตานี จํากัด เป็ นตัวกลาง ในการ
เชื่อมโยงธุรกิจการฝากเงินและการจัดหาสินค้ ามาจําหน่าย
แต่ปัจจุบนั ได้ หยุดดําเนินงานชัว่ คราว
เนื่องจากประสบปั ญหาการขาดทุนสะสม และมีบางสหกรณ์มีการ ซื ้อ-ขาย สินค้ าระหว่างกัน แต่ก็เป็ น
เพียงกิจกรรมเฉพาะกิจที่ดําเนินการเป็ นครัง้ คราว
ซึง่ ปั จจุบนั มีสหกรณ์ที่จบั คูเ่ ป็ นพันธมิตรตาม
นโยบายของกรมส่งเสริ มสหกรณ์ จํานวน18 คู่ ส่วนสหกรณ์ที่ไม่ใช่นิตบิ คุ คล อาทิ กองทุนหมูบ่ ้ าน และ
ชุมชนเมือง กลุม่ ผู้ผลิต OTOP ก็มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายภายในกลุม่ ของตนเอง ตามนโยบายของรัฐ
ทังในระดั
้
บตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ยังไม่ปรากฏว่ามีการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรกัน
ระหว่างสหกรณ์ และกลุม่ องค์กร ประชาชน ตามนิยามการเสริมสร้ างเครื อข่ายคุณค่า ที่เด่นชัด ใน
จังหวัดปั ตตานี
ในส่วนของข้ อมูลคนจนจดทะเบียน จังหวัดปั ตตานี มีประชาชนมาจดทะเบียนคนจน
ทังสิ
้ ้น จํานวน 66,921 คน กระจายตามพื ้นที่ในทุกอําเภอของจังหวัด และหากแบ่งตามประเภท
ปั ญหาความยากจน จะมีจํานวนคนจนจดทะเบียน จํานวน 102,718 คน เพราะบางคนจะมีปัญหา
มากกว่าหนึง่ ปั ญหา ในส่วนของคนจนจดทะเบียนที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ จํานวน 7,934 คน แยกเป็ น

สหกรณ์จดทะเบียนจํานวน 7,214 คน สหกรณ์ภาคประชาชน จํานวน 720 คน เป็ นข้ อมูลเพียง
บางส่วนเท่านัน้ ด้ วยข้ อจํากัดของเวลาไม่สามารถหาข้ อมูลที่ถกู ต้ องได้
เครื อข่ ายที่เกิดขึน้ สรุปได้ ดังนี ้
1. เครื อข่ายบูโดสันติสขุ อําเภอกะพ้ อ
การดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ในพื ้นที่อําเภอกะพ้ อ สามารถดําเนินการได้ ตาม
แผนการวิจยั โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ระหว่างผู้นําองค์กร การบ่มเพาะเครื อข่าย รวม 6
ครัง้ สามารถร่ วมกําหนดรู ปแบบเครื อข่ายโดยให้ สหกรณ์การเกษตรกะพ้ อ จํากัด เป็ นแม่ขา่ ย มีองค์กร
สมัครใจร่วมวงสัมพันธ์ของเครื อข่าย จํานวน 26 องค์กร เครื อข่ายสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมนําร่อง
ได้ ดังนี ้
ญ
1.1 เครื อข่ายการตลาด
เครื อข่ายบูโดสันติสขุ ได้ ขบั เคลื่อนกิจกรรมนําร่อง ในช่วงเดือนรอมฎอน ( การ
ถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม)โดยสํารวจความต้ องการสินค้ า อุปโภคบริ โภค ที่สมาชิกองค์กรเครื อข่าย
จําเป็ นต้ องใช้ ในช่วงเดือนดังกล่าว สหกรณ์แม่ขา่ ยดําเนินการจัดหา แล้ วกําหนดวันให้ สมาชิกองค์กร
เครื อข่าย
ออกมารับสินค้ าพร้ อมกันที่สํานักงานสหกรณ์ หรื อร้ านค้ าชุมชนที่อยู่ในเครื อข่ายโดย
กําหนดชําระเงิน ภายใน 45 วัน ผลการดําเนินการกิจกรรมนําร่อง มีสมาชิกองค์กรเครื อข่ายเข้ าร่วม
กิจกรรม จํานวน 265 คน มูลค่าสินค้ า จํานวน 221,800 บาท และเมื่อถึงกําหนดชําระ สมาชิกส่วน
ใหญ่มาชําระตามกําหนด มีเพียงบางรายเท่านันที
้ ่ผิดสัญญา หลังจากนันสหกรณ์
้
แม่ขา่ ยขับเคลื่อน
กิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยการเป็ นเครื อข่ายพันธมิตรกับร้ านค้ าชุมชน 2 แห่ง ในลักษณะ
หนุนเสริ มการดําเนินธุรกิจร่วมกัน
1.2 เครื อข่ายการเงิน
หลังจากได้ เปิ ดเวทีบม่ เพาะและขยายผลเครื อข่าย มีองค์กรหลายองค์กรสมัครใจ
เข้ าร่วมกิจกรรมของเครื อข่าย อาทิเช่น มัสยิด , กลุม่ ผู้ผลิต ,กองทุนหมู่บ้าน โดยเฉพาะมัสยิดได้ นํา
เงินกองกลาง มาฝากที่สหกรณ์แม่ขา่ ย และอนุญาตให้ ใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนได้ โดยไม่คิดดอกเบี ้ย
แต่มีเงื่อนไขว่า สหกรณ์แม่ข่าย ต้ องสามารถจ่ายเงินคืนทันที เมื่อมัสยิดมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงิน
กรณีเบิกคราวเดียวกันเกินกว่า 100,000.- บาท มัสยิดจะต้ องแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบล่วงหน้ า ปั จจุบนั มี
มัสยิดร่วมเครื อข่าย 2 แห่ง มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2549 จํานวน 525,000.- บาท
1.3 เครื อข่ายสังคมและวิทยาการ
หลังจากกิจกรรมของเครื อข่าย เผยแพร่สสู่ าธารณะมีองค์กรสมัครใจเข้ าร่ วมเครื อข่าย
เพิ่มขึ ้น การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเครื อข่ายมีมากขึ ้น มีทงกลุ
ั ้ ม่ ผู้ผลิตและกองทุนหมูบ่ ้ าน ไป
ปรึกษาขอคําแนะนําจากสหกรณ์แม่ขา่ ย เกี่ยวกับการทําบัญชีรับ-จ่ายและบัญชีลกู หนี ้ เป็ นต้ น

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนกิจกรรมของเครื อข่ายบูโดสันติสขุ ที่ขบั เคลื่อนอยูถ่ ือว่า
เป็ นเครื อข่ายขันต้
้ นเท่านัน้
ทีมวิจยั ได้ วางกรอบในการบ่มเพาะเครื อข่ายในลักษณะการจัดเวที
ติดตามและประเมินผลของแกนนําอย่างสมํ่าเสมอ
จึงมีความจําเป็ นที่ต้องมีแรงหนุนเสริมจาก
ภายนอกเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืน
2. เครื อข่ายสหกรณ์ลมุ่ นํ ้าสายบุรี อําเภอสายบุรี อําเภอกะพ้ อ อําเภอไม้ แก่น
การดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ในพื ้นที่ 3 อําเภอที่มีพื ้นที่ติดต่อกัน คือ
อําเภอสายบุรี อําเภอกะพ้ อ อําเภอไม้ แก่น ต้ องมีการปรับแผนการปฏิบตั งิ านหลายครัง้ เนื่องจาก
ความไม่พร้ อมของบางสหกรณ์และสถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ อย่างไรก็ตาม ใน 1 ปี ที่ผา่ นมา
ทีมวิจยั เข้ าไปจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ของผู้นําองค์กรและบ่มเพาะเครื อข่าย รวม 3 ครัง้ มีสหกรณ์
ฎ
ที่สมัครใจเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร 3 สหกรณ์ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมนําร่องภายใต้ เครื อข่าย
สหกรณ์ลมุ่ นํ ้าสายบุรี คือ เครื อข่ายกิจกรรมการตลาด (ปุ๋ย) จํานวน 16 ตัน มูลค่า 140,500 บาท
อย่างไรก็ตามผลจากการจัดเวทีผ้ นู ํา และเวทีสมั มนาเครื อข่าย ส่งผลให้ ผ้ จู ดั การ
สหกรณ์เกษตรไม้ แก่น จํากัด ในฐานะแกนนําเครื อข่ายสหกรณ์ลมุ่ นํ ้าสายบุรี เกิดแนวคิดใหม่กลับไป
ขับเคลื่อนเครื อข่ายตลาดเร่ มีสหกรณ์การเกษตรไม้ แก่น จํากัด เป็ นแกนหลักในการขับเคลื่อน มี
องค์กรสมัครใจเข้ าร่ วมวงสัมพันธ์ของเครื อข่ายตลาดเร่ จํานวน 4 องค์กร
3. เครื อข่ายสหกรณ์ปัตตานี
การดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ในพื ้นที่ทงจั
ั ้ งหวัดในรูปแบบการเปิ ดเวทีสาธารณะ
โดยเชิญทุกองค์กรที่พิจารณาว่ามีศกั ยภาพในการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรเข้ าร่วมเวที ในการจัด
เวทีครัง้ แรก มีผ้ นู ําองค์กรเข้ าร่วมทังหมด
้
จํานวน 52 องค์กร ผลจากการจัดเวที หลายองค์กรขาด
ความพร้ อมที่จะเป็ นเครื อข่ายพันธมิตรกัน ได้ มีการตังคณะทํ
้
างาน จากตัวแทนสหกรณ์ที่ร่วมเวที
เพื่อร่วมปรึกษาหาแนวทาง และมีการจัดประชุมตัวแทนสหกรณ์ ได้ ข้อสรุปให้ มีการนัดหมายผู้นํา
สหกรณ์ กลุม่ องค์กรมาร่วมประชุมอีกครัง้ เพื่อแสวงหาองค์กรที่มีความพร้ อมและสมัครใจ ในการจัด
เวทีครัง้ ที่ 2 มีผ้ นู ําสหกรณ์ / องค์กรประชาชนเข้ าร่วมเวที 45 คน ผลจากการร่วมเวทีแลกเปลี่ยนการ
เรี ยนรู้ มีสหกรณ์ องค์กรประชาชน จํานวน 30 องค์กร สมัครใจเป็ นเครื อข่ายพันธมิตร โดยมีการ
เสนอให้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส. ปั ตตานี จํากัด เป็ นแกนหลัก และได้ รับการ
หนุนเสริ มจากจังหวัดปั ตตานี สนับสนุนงบประมาณให้ เครื อข่ายสหกรณ์ปัตตานี เป็ นคณะเจรจาของ
จังหวัดปั ตตานี เพื่อไปเปิ ดตลาดสินค้ าในพื ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา และนครสวรรค์ ผลการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเครื อข่ายการตลาด ของเครื อข่ายสหกรณ์ปัตตานี มีมลู ค่าการลงนามในบันทึก
ข้ อตกลงเพื่อเสนอขายหรื อแลกเปลี่ยนสินค้ าระหว่างสหกรณ์
โดยระบบหักบัญชี
รวมมูลค่า
45,152,000 บาท และจากการเปิ ดเวทีติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของเครื อข่ายสหกรณ์

ปั ตตานี มีการขับเคลื่อนกิจกรรม การประสานข้ อมูลเพื่อรวบรวมสินค้ าผลิตภัณฑ์ขององค์กรสมาชิก
และสินค้ าบางชนิด อาทิเช่น เครื่ องแต่งกายมุสลิม ลูกหยีปรุงรส ดอกไม้ ใบยาง มีการส่งมอบไปแล้ ว
บางส่วน
อย่างไรก็ตาม
ทีมวิจยั ได้ วางกรอบทิศทางในการดําเนินงานของเครื อข่ายสหกรณ์
ปั ตตานี โดยกําหนดให้ มีการวางแผนติดตามและประเมินผล เพื่อบ่มเพาะเครื อข่าย ปี ละ 2 ครัง้
และหนุนเสริ มให้ เครื อข่ายจัดทําแผนดําเนินงานของเครื อข่าย โดยกําหนดตัวชี ้วัดที่ชดั เจนต่อไป
4. เครื อข่ายรักษ์ ถิ่นเขาตูม
การจัดเวทีผ้ นู ําสหกรณ์ ผู้นํากลุม่ องค์กรประชาชนในตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง เกิดจาก
ความต้ องการของผู้นําชุมชน ที่ต้องการให้ ทีมวิจยั เข้ าไปบ่มเพาะแนวคิดเครื อข่ายคุณค่า เพื่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตําบลเขาตูมในรู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างสหกรณ์กบั องค์กร
ชุมชน ทีมวิจยั เข้ าไปจัดเวทีผ้ นู ํา 2 ครัง้ มีผ้ นู ําองค์กรสมัครใจเข้ าร่วมเครื อข่ายพันธมิตร 8 องค์กร
ฏ
กําหนดรูปแบบการขับเคลื่อนโดยให้ สหกรณ์รักษ์ ถิ่นเขาตูม จํากัด เป็ นแกนหลักของเครื อข่าย ถึงแม้
ปั จจุบนั ยังไม่ปรากฏผล การขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็ นรูปธรรม แต่แนวทาง และเป้าหมายที่เครื อข่ายได้
ร่วมกําหนดขึ ้น หากได้ รับการบ่มเพาะที่ตอ่ เนื่อง จะทําให้ การพัฒนาเป็ นเครื อข่ายคุณค่าที่ยงั่ ยืนได้
5 เครื อข่ายย่อยปั ตตานี
การดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ของทีมวิจยั ปั ตตานี ได้ จดั เวทีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริ หารการจัดการของกลุ่มผู้ผลิต OTOPในจังหวัดปั ตตานี ปรากฎผลมีการขับเคลื่อนกิจกรรมใน
ลักษณะเครื อข่ายพันธมิตร กล่าวคือ
5.1 เครื อข่ายการตลาดเครื่ องแต่งกายมุสลิม มีกลุม่ ผู้ผลิตเครื่ องแต่งกายมุสลิม
จํานวน 35 กลุม่ ที่ผา่ นกระบวนการวิจยั ได้ เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกัน มี
กรรมการเครื อข่าย กําหนดเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการตลาด ปั จจุบนั มีผลการขับเคลื่อน
กิจกรรมที่ตอ่ เนื่อง มีมลู ค่าประมาณ 8,000 – 12,000. บาท/เดือน
5.2 เครื อข่ายการตลาดจักสาน/ศิลปประดิษฐ์ มีกลุม่ ผู้ผลิตจักสาน/ศิลปประดิษฐ์
จํานวน 4 กลุม่ ที่ผา่ นกระบวนการวิจยั ได้ เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกัน มี
กรรมการเครื อข่าย กําหนดเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการตลาด ปั จจุบนั มีผลการขับเคลื่อน
กิจกรรมที่ตอ่ เนื่องโดยมีการนําผลิตภัณฑ์ของกลุม่ เครื อข่ายไปร่วมจําหน่ายในงานต่าง ๆ
5.3 เครื อข่ายตลาดอาหารแปรรูป มีกลุม่ ผู้ผลิตนํ ้าบูดใู นอําเภอสายบุรี อําเภอ
ไม้ แก่น อําเภอปะนาเระ จํานวน 7 กลุม่ ที่ผา่ นกระบวนการวิจยั ได้ เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ เดียวกัน มีกรรมการเครื อข่าย กํ าหนดเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการใช้ ประโยชน์
ร่ วมกัน ของเครื่ องบรรจุนํา้ บูดูที่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
ปั ตตานี จํานวน 1,600,000.-บาท

5.4 เครื อข่ายกลุม่ เพาะกล้ ายางพารา
มีกลุม่ ผู้ผลิตต้ นกล้ ายางพาราในอําเภอ
สายบุรี อําเภอกะพ้ อ ที่ผา่ นกระบวนการวิจยั ได้ เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกัน
มีแกนนําเครื อข่าย กําหนดเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด
ปั จจุบนั มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ได้ สง่ แกนนําเครื อข่ายเป็ นคณะเจรจาเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง
จังหวัด ของเครื อข่ายสหกรณ์ปัตตานี มาแล้ วหลายครัง้
นอกจากนี ้แล้ วทีมวิจยั ปั ตตานี
ได้ จดั เวทีผ้ นู ําสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัด
ปั ตตานี แล้ ว 2 ครัง้ เพื่อสร้ างโอกาสการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร แต่สหกรณ์ส่วนใหญ่ ยังขาด
ความพร้ อมที่จะรวมกันเป็ นเครื อข่ายพันธมิตร
จากกระบวนการวิจยั ที่สามารถเสริมสร้ างศักยภาพของผู้นําองค์กร เกิดการเชื่อมโยง
เครื อข่ายพันธมิตรระหว่างองค์กร เครื อข่ายมีการขับเคลื่อนกิจกรรมด้ านการตลาด ด้ านการเงิน
ฐ
ด้ านสังคมและวิทยาการ เป็ นการสร้ างโอกาสให้ สมาชิกขององค์กรเครื อข่าย เกิดการเรี ยนรู้ มีความ
ตระหนักในค่านิยมสหกรณ์ ช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในการดํารงชีพ และมีรายได้ เพิ่มจากการขยายช่องทาง
การตลาดของสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกระดับล่าง และหากได้ รับการหนุนเสริ มจนสหกรณ์และ
องค์กรภาคประชาชนมีความเข้ มแข็ง มีการเชื่อมโยงเป็ นเครือข่ ายคุณค่ าอย่างยัง่ ยืนแล้ ว เชื่อว่า
สามารถแก้ ปัญหาความยากจนของมวลสมาชิก และคนในชุมชนได้ อย่างถาวร
ปั ญหาและอุปสรรค
1. ด้ านทีมวิจยั ประกอบด้ วย
- ทีมวิจยั ปั ตตานี เป็ นนักวิจยั ใหม่ยงั ขาดทักษะการจัดเก็บข้ อมูลในเวทีการ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ผ้ นู ําองค์กร และขาดความชํานาญในการเสนอรายงานวิจยั
2. ปั จจัยสภาพแวดล้ อมอื่น
- มีข้อจํากัดด้ านระเบียบ ข้ อบังคับของสหกรณ์
บางข้ อที่ต้องแก้ ไขเพื่อให้
สหกรณ์สามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรกับสหกรณ์ภาคประชาชนได้
- ความเข้ าใจของเพื่อนร่วมงานว่าเป็ นงานนอกหน้ าที่ ทําให้ เป็ นภาระที่ต้องสร้ าง
ความเข้ าใจถึงประโยชน์ที่จะหนุนเสริ มงานของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
- สถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่
ทําให้ มีข้อจํากัดในการเข้ าพื ้นที่ในบาง
ช่วงเวลา
ประโยชน์ ท่ ตี ัวนักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
1. ชุดความรู้ใหม่
“ สําคัญที่จดุ เชื่อม” กระบวนการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ของผู้นําองค์กร
ถ้ าสามารถกระตุ้นให้ ผ้ นู ําร่ วมค้ นหาจุดเชื่อมที่ทกุ คนมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน ทังเชิ
้ งปริมาณ และเชิง

สังคมที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและศาสนาแล้ ว ทําให้ การขยายผลสูส่ มาชิกเครื อข่ายได้ เร็ วขึ ้น
ข้ อพิสจู น์ประการหนึง่ คือ ในพื ้นที่อําเภอกะพ้ อหลังจากสรุปผลกิจกรรมนําร่องที่เครื อข่ายบูโดสันติสขุ
ได้ สํารวจความต้ องการสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จําเป็ นต้ องใช้ ในเดือนรอมฎอน(ถือศีลอดของชาวไทย
มุสลิม) และได้ จดั หามาส่งมอบให้ สมาชิกของเครื อข่าย ไปบริ โภคก่อน แล้ วกําหนดชําระเงินหลังจาก
เดือนรอมฎอนได้ เผยแพร่สสู่ าธารณะ สมาชิกองค์กรอื่นมีความสนใจจะเข้ าร่วมกิจกรรมของเครื อข่าย
และเป็ นแรงบันดาลใจ ให้ แกนนําเครื อข่ายบูโดสันติสขุ ตังเป
้ ้ าหมายไว้ จะขยายให้ เต็มพื ้นที่อําเภอในปี
ต่อไป
“ ไม่มีทฤษฎีที่ตายตัว” นายมานพ เศียรอินทร์ ผู้จดั การสหกรณ์การเกษตรโคกโพธิ์
จํากัด ได้ พดู ว่า การสร้ างเครื อข่ายไม่มีทฤษฎีที่ตายตัวที่กําหนดไว้ ซึง่ อยูก่ บั ผลประโยชน์ที่จะได้ รับ
ร่วมกัน คิดได้ ฝ่ายเดียวเครื อข่ายไม่เกิด และต้ องเกิดจากการสมัครใจเป็ นสําคัญ
ฑ
2. ทักษะและประสบการณ์ใหม่
- เพิ่มทักษะการจัดทําแผนการกลยุทธ์ โดยทีมวิจยั จังหวัดปั ตตานีได้ จดั โครงการ
เรี ยนรู้การแปลงกลยุทธ์สแู่ ผนปฏิบตั ิ โดยนําทีมวิจยั จํานวน 8 คน เดินทางศึกษาไปดูงานที่จงั หวัด
สุราษฎร์ ธานี รวม 2 วัน
- ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ระหว่างทีมวิจยั 36 จังหวัด ที่ปรึกษาส่วนกลางเป็ น
ผู้จดั รวม 2 ครัง้
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั
- กระบวนการวิจยั ของโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัด มีรายละเอียด
กิจกรรม ที่ต้องปฏิบตั มิ าก ควรให้ เวลาในการทําวิจยั เป็ นระยะเวลา 2 ปี
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวิจยั ในอนาคต
- เพื่อให้ เครื อข่ายพันธมิตรที่เกิดขึ ้นเป็ นเครื อข่ายคุณค่าที่แท้ จริง ควรให้ การสนับสนุน
การต่อยอดหนุนเสริ มการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครื อข่ายต่อไป
- กรมส่งเสริ มสหกรณ์ ควรให้ ความสําคัญกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ที่
สอดคล้ องกับสภาพข้ อเท็จจริ งของสหกรณ์และหนุนเสริมให้ มีการขับเคลื่อนกระบวนงานตามแผน
อย่างจริ งจัง
- ควรผลักดันให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง บรรจุแผนการส่งเสริม
เครื อข่ายพันธมิตรของสหกรณ์ และองค์กรประชาชนไว้ ในแผนงานปกติของหน่วยงานระดับกรมหรื อ
กระทรวง โดยให้ ความสําคัญกับการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นําและ

ผู้เกี่ยวข้ อง ให้ มีความพร้ อมในการบริ หารจัดการองค์กรให้ เข้ มแข็ง สามารถเป็ นที่พงึ่ ของมวลสมาชิก
ได้

