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เครือขายคุณคาเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เปนเครือขายประเภทธุรกิจที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของเครือขายที่สมัครใจจํานวน 5 เครือขาย ในป 2548 อันประกอบดวย เครือขายรวบรวม
ขาวโพด เครือขายขาวปลอดภัย เครือขายโคเนื้อ เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร เครือขาย
สหกรณ และสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.พิษณุโลก จํากัด (สกต.พิษณุโลก) การ
ดําเนินงานในรูปแบบของเครือขายดังกลาวนั้น สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.
พิษณุโลก จํากัด (สกต.พิษณุโลก) ทําหนาที่เปนแมขายและศูนยการประสานงานและขอมูลกับ
สมาชิกมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู และทักษะตาง ๆ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การประกอบอาชี พ อย า งไรก็ ต าม ที่ ผ า นมาสมาชิ ก บางส ว นมี ค วามสั ม พั น ธ แ ละ
กิจกรรมที่ดีตอกัน ติดตอสื่อสารกันอยางสม่ําเสมอ แตมีบางสวนที่ไมสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมซึ่ง
กันและกันได จากสถานการณดังกลาวขางตน เปนเหตุจูงใจใหทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลกมีความ
ประสงคที่จะศึกษาวา ทําอยางไรจึงจะตอยอดเครือขายคุณคาไปในกลุม/องคกรและสหกรณอื่นใน
จังหวัดพิษณุโลก ควบคูไปกับการศึกษาตัวแบบการพัฒนาจิตสํานึกความรวมมือแกผูนําสหกรณใน
การรวมมือกันบนหลักการสหกรณ เพื่อหนุนเสริมการดําเนินงานของเครือขายใหสามารถบรรลุ
เปาหมายรวม โดยมีคําถามวิจัย 2 คําถาม คือ (1) แนวทางการขยายเครือขายธุรกิจที่มี สกต.เปน
แกนนํา บนหลักการของ “เครือขายคุณคา” ควรเปนอยางไร และ (2) เครื่องมือสําหรับกระบวนการ
ปลูกจิตสํานึกความรวมมือบนหลักการสหกรณ แกผูนําสหกรณควรเปนอยางไร วัตถุประสงคใน
การวิจัยมี 2 ประการ ไดแก (1) เพื่อตอยอดเครือขายธุรกิจที่มี สกต.เปนแกนนํา บนหลักการของ
“เครือขายคุณคา” และ (2) เพื่อสังเคราะหตัวแบบสําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือ
แกผูนําองคกรบนหลักการสหกรณ
ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ไดแก (1) การจัดการความรู “การเชื่อมโยงเครือขาย
คุณคา” ยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณแกผูเกี่ยวของ (2) การตอยอดเครือขายคุณคาตามแผน
ดําเนินการ (3) การดําเนินการปลูกจิตสํานึกความรวมมือในกลุมผูนําที่เปนภาคีเครือขาย (4) การ
จัดทํารายงานความกาวหนา (5) การติดตามประเมินผลผูนําที่ผานกระบวนการ (6) การติดตาม
ประเมินผลการเชื่อมโยงเครือขาย/การดําเนินงานเครือขาย /การสังเคราะหตัวแบบ และ (7) การ
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
ผลการศึกษา
เครือขายที่เกิดขึ้นเปนเครือขายเชิงพื้นที่ที่รวมตัวกันในแนวราบ ใน 2 ลักษณะ คือ
(1) กลุม/องคกร สหกรณที่มีลักษณะกิจกรรมแบบเดียวกันรวมมือกันเปนเครือขาย ไดแก เครือขาย

(b)
ขาวโพด เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร เครือขายโคเนื้อ เครือขายสหกรณ เครือขายขาว
ปลอดภัย และบานดอนมวง โดยเครือขายรวบรวมขาวโพด ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ 7 กลุม
สมาชิก จํานวน 141 คน มีวิสัยทัศนวา เปนแหลงขาวโพดคุณภาพดี วัตถุประสงคเพื่อตัดวงจรการ
เป น หนี้ น อกระบบ และช ว ยเหลื อกั น ในการแลกเปลี่ ย นขอมู ล ขา วสาร ความรู ประสบการณ
เกี่ยวกับการผลิต รวบรวม ขายและระบบการขนสงขาวโพด ภารกิจ คือ การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร ความรู ถายทอด และชวยเหลือกันเกี่ยวกับขาวโพด เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร
ภาคีประกอบดวยกลุม/องคกร จํานวน 12 กลุม สมาชิก 193 คน ในพื้นที่ 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
พิษณุโลก เนินมะปราง วังทอง บางกระทุม นครไทย วัดโบสถ และพรหมพิราม วัตถุประสงคเพือ่
ซื้อขายวัสดุอุปกรณการเกษตรในราคาที่เปนธรรม มีภารกิจในการซื้อและตอรองราคาวัสดุอุปกรณ
การเกษตรในราคาที่เปนธรรมตอสมาชิก และ แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับการภาวะการ
ตลาดของปุ ย ราคาปุ ย ป ญ หาปุ ย ปลอม เครือ ขา ยโคเนื้ อเป น เครื อ ขา ยเชิ งพื้ น ที่ ที่ ร วมตัว กั น ใน
แนวราบ ภาคีประกอบดวยกลุม/องคกร จํานวน 5 กลุม สมาชิก จํานวน 79 คน ครอบคลุมพื้นที่
5 อําเภอ คือ อําเภอบางกระทุม ชาติตระการ นครไทย เนินมะปราง และวังทอง เพื่อชวยเหลือซึ่ง
กันและกันในดานความรู ประสบการณ ทักษะ และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคใหมีคุณภาพ
ผลิตและการตลาดโคเนื้อ และเพิ่มชองทางการตลาด ภารกิจ ไดแก การชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
ดานความรู ประสบการณ ทักษะ และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคใหมีคุณภาพผลิตและ
การตลาดโคเนื้อ และเพิ่มชองทางการตลาด เครือขายขาวปลอดภัย สมาชิก 1 กลุม จํานวน 20 คน
คือ กลุมขาวปลอดภัยบานดอนทอง ตําบลดอนทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อรวบรวมขาวใหกับ
โรงสี สกต. พิษณุโลก มีภารกิจในการรวบรวมขาวใหกับโรงสี สกต. พิษณุโลก และแลกเปลี่ยน
ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับพันธุข าว เครือขายสหกรณ ภาคีประกอบดวยสหกรณ 7 แหง สมาชิก
จํานวน 14,202 คน ในพื้นที่ 6 อําเภอ ประกอบดวย สหกรณวัดจันทร จํากัด อําเภอเมืองพิษณุโลก
สหกรณ ก ารเกษตรวั ด โบสถ จํ า กัด อํ า เภอวัด โบสถ สหกรณ นิค มวั ง ทอง จํ ากั ด อํ า เภอวั ง ทอง
สหกรณ ก ารเกษตรวั ง ทอง จํ ากั ด อํ า เภอวัง ทอง สหกรณ ก ารเกษตรเนิ น มะปราง จํ ากัด อํ า เภอ
เนินมะปราง สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด อําเภอบางระกํา สหกรณการเกษตรนครไทย
จํากัดอําเภอนครไทย เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับดําเนินธุรกิจ และแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร ความรู ประสบการณซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการดําเนินการสหกรณ ภารกิจ ไดแก
(1) ชวยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับดําเนินธุรกิจวัสดุ อุปกรณการเกษตร ชุดน้ํายาลางจาน ซักผา
เอนกประสงค วิ ท ยากรสอนการทํ า น้ํ า ยาต า ง ๆ ข า วสาร ฮอร โ มนสั ง ข ท อง และน้ํ า มั น
(2) แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ประสบการณซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการดําเนินการสหกรณ
เครือขายที่มี ลักษณะกิจกรรมตางกันร วมมือกันเป นเครือขายในระดั บจั งหวัด ไดแ ก
เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย 5 เครือขาย และ 1 หมูบาน คือ เครือขายรวบรวม
ขาวโพด ธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร โคเนื้อ ขาวปลอดภัย สหกรณ และบานดอนมวง โดยมี

(c)
ส.ก.ต. พิษณุโลก เปนแมขายในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก มี
วิสัยทัศน คือ เปนเครือขายที่มีคุณคาทางธุรกิจและสังคม ซึ่งคุณคาทางธุรกิจ หมายถึง การเชื่อมโยง
ธุรกิจ เพื่อประโยชน ซึ่งกัน และกัน และคุณ คาทางสังคม หมายถึง การชว ยเหลื อซึ่งกัน และกัน
วัตถุประสงค เพื่อเปนภาคีธุรกิจรวมกัน ภารกิจ ไดแก (1) แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู
ประสบการณซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการผลิต รักษา และรวบรวมขาวโพด วัสดุอุปกรณการเกษตร
ขาว โค (2) ชวยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการผลิต รักษา และรวบรวมขาวโพด วัสดุอุปกรณ
การเกษตร ขาว โคเนื้อ กิจกรรมที่ทํารวมกัน ไดแก (1) การพูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู
ประสบการณซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการผลิต รักษา และรวบรวมขาวโพด วัสดุอุปกรณการเกษตร
ขาว โค (2) ชวยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการผลิต รักษา และรวบรวมขาวโพด วัสดุอุปกรณ
การเกษตร ขาว โค (3) การจัดทําทะเบียนขอมูลของกลุม/องคกร สหกรณที่เปนสมาชิก (4) การ
จัดทําขอสภาพความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก รายได (เพิ่มขึ้น) นวัตกรรมที่
เกิดขึ้น ไดแก (1) ส.ก.ต.พิษณุโลก มีการสรางแบรนดปุยของตนเอง (2) มี ก ารทํ า ข อ ตกลงความ
รวมมือธุรกิจน้ํามันระหวางสหกรณวัดจันทร สหกรณการเกษตรนครไทย สหกรณนิคมบางระกํา
สหกรณวังทอง ถือวาเปนความสําเร็จของความรวมมือระหวางสหกรณ (3) การยกระดับภาพลักษณ
ของ สกต.ในสายตาสหกรณและกลุม/องคกรอื่น ในฐานะสหกรณที่ทําหนาที่การตลาดที่เชื่อมโยง
ธุรกิจเพื่อประโยชนรวมกันของภาคีพันธมิตร อันจะกอใหเกิดพลังความรวมมือในวงกวาง และ
กอใหเกิดประโยชนตอสมาชิก ชุมชน สังคมมากขึ้น (4) การสรางพลังอํานาจการตอรองในการทํา
ธุรกิจดานการตลาดของเครือขายธุรกิจที่มี สกต. เปนแกนนํา เพื่อใหเกิดประโยชนกลับสูสมาชิก ซึ่ง
จะเปนตัวแบบที่ดีที่จะขยายผลไปสูจังหวัดอื่น โดยมีจังหวัดที่มาศึกษาดูงานการดําเนินงานของ
สกต.พิษณุโลก ในรอบ 2 ป ที่ผานมา จํานวน 10 จังหวัด ไดแก สกต. จังหวัดสุโขทัย นครสวรรค
พิจิตร อุตรดิตถ อุทัยธานี เชียงใหม ลําปาง กําแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ
กระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกผูนําองคกรบนหลักการสหกรณ
และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไดแก (1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการของกลุม/
องคกรและสหกรณที่เปนสมาชิกเครือขาย (2) จัดเวทีสํารวจขอมูล พรอมทั้งอภิปรายสิ่งที่เปนปญหา
และความตองการรวมกัน เพื่อใหเขาใจตรงกัน (3) รวมประชุมชี้แจง ทําความเขาใจโดยนําปญหา
ของกลุมขึ้นมาปรึกษา พูดคุย แลวหาแนวทางแกไขรวมกัน (4) สรางการมีสวนรวมในการคิด และ
ตัดสินใจรวมกัน โดยกลุม/องคกรและสหกรณเปนผูตัดสินใจ ทีมวิจัยเปนผูใหขอมูล (5) ติดตาม
เยี่ยมเยียนอยางสม่ําเสมอ (6) เปนผูจัดสถานการณและเปนสื่อกลางใหผูนํากลุม/สมาชิกกลุมไดมี
โอกาสพูดคุย เจรจาตกลงในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร การซื้อขายและติดตอกันเอง (7) สราง
ความสัมพันธสวนตัว (8) ใชกิจกรรมกีฬาเปนเครื่องมือในการกระชับความสัมพันธ (9) การแสดง
ใหเห็นผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นเมื่อรวมมือกันในลักษณะเครือขาย

บทที่ 1
ขอเสนอการวิจัย
1. หลักการและเหตุผล
เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก เปนเครือขายประเภทธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัว
กันของเครือขายที่สมัครใจจํานวน 5 เครือขาย ในป 2548 อันประกอบดวย เครือขายรวบรวม
ขาวโพด เครือขายขาวปลอดภัย เครือขายโคเนื้อ เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร เครือขาย
สหกรณ และสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.พิษณุโลก จํากัด (สกต.พิษณุโลก) การ
ดําเนินงานในรูปแบบของเครือขายดังกลาวนั้น สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.
พิษณุโลก จํากัด (สกต.พิษณุโลก) ทําหนาที่เปนแมขายและศูนยการประสานงานและขอมูลกับ
สมาชิกมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู และทักษะตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ รวมทั้งเปนแหลงที่สมาชิกสามารถดําเนินกิจกรรมรวมกันซื้อและ
รวมกันขายผลิตภัณฑของตนเองกับผูซื้อหรือผูขาย อันจะนําไปสูการลดรายจายและเพิ่มรายได
ใหกับเกษตรกรที่เปนสมาชิก โดยเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลกไดรับการสนับสนุนแนวคิดและ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยต า ง ๆ เข า ด ว ยกั น จากสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพรอมทั้งงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จากผลการดําเนินงานของเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลกที่ผานมา ทําใหสมาชิกไดลดตนทุน
ค า ใช จ า ยการผลิ ต การเกษตร มี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น จากการขายผลผลิ ต ในราคาประกั น มี ช อ งทาง
การตลาดมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพมากขึ้น
สมาชิกมีทางเลือกในการตัดสินใจประกอบอาชีพมากขึ้น รูจักกันมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบไปสู
สมาชิกแตละเครือขายที่เปนสมาชิกเปนจํานวนมากพอสมควร เชน เครือขายโคเนื้อ ประกอบดวย
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 500 คน เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร ประกอบดวย กลุม
วัสดุอุปกรณการเกษตร จํานวน 365 คน เครือขายรวบรวมขาวโพด ประกอบดวย เกษตรกรผูปลูก
และรวบรวมขาวโพด จํานวน 172 คน เครือขายขาวปลอดภัย ประกอบดวย เกษตรกรผูปลูกขาว
ที่เขารวมโครงการ จํานวน 67 คน และสมาชิกสหกรณ จํานวน 60 คน
ในห ว งระยะ 1 ป ของการดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมา ที ม วิ จั ย ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วขอ ง ได แ ก ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) จัง หวั ด
พิษณุโลก สํานักงานสหกรณจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดรวมกันสนับสนุนและ
ติดตามการดําเนินงาน พบวา สมาชิกของแตละเครือขายมีการสรางความสัมพันธและกิจกรรมที่ดี
ตอกัน เชน กิจกรรมตลาดนักโดกระบือของเครือขายโคเนื้อ การซื้อขายขาวเปลือกและขาวสารของ
เครื อ ข า ยข า วปลอดภั ย การรวบรวมและขายข า วโพดของเครื อ ข า ยรวบรวมข า วโพด ซึ่ ง เป น
ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน ทําใหมีเกษตรกรจํานวนมากใหความสนใจที่จะเขารวมเปนสมาชิก
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เครือขายทั้งรายบุคคลและกลุม เนื่องจากเห็นวามีประโยชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพและชองทางการตลาดในการคาขายโคเนื้อ อยางไรก็ตาม ยังมีบางเครือขายที่ไม
สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมซึ่งกันและกันได เครือขายดังกลาวคือ เครือขายสหกรณ เนื่องจากติดขัด
เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บของแต ล ะสหกรณ ที่ ไ ม ไ ด ร า งกรอบในการทํ า ธุ ร กิ จ ร ว มกั น ไว รวมทั้ ง
คณะกรรมการสหกรณเองก็ยังไมคอยเห็นความสําคัญในการเชื่อมโยงเปนเครือขาย
จากสถานการณ ดั ง กล า วข า งต น เป น เหตุ จู ง ใจให ที ม วิ จั ย จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ดําเนินการวิจัยตอยอดเพื่อศึกษาวา ทําอยางไรจึงจะตอยอดเครือขายคุณคาไปในกลุม/องคกรและ
สหกรณอื่นในจังหวัดพิษณุโลก ควบคูไปกับการศึกษาตัวแบบการพัฒนาจิตสํานึกความรวมมือแก
ผูนําสหกรณในการรวมมือกันบนหลักการสหกรณ เพื่อหนุนเสริมการดําเนินงานของเครือขายให
สามารถบรรลุเปาหมายรวมภายในเวลาที่กําหนด
2. คําถามวิจัย
2.1 แนวทางการขยายเครื อ ข า ยธุ ร กิ จ ที่ มี สกต.เป น แกนนํ า บนหลั ก การของ
“เครือขายคุณคา” ควรเปนอยางไร
2.2 เครื่องมือสําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือบนหลักการสหกรณ
แกผูนําสหกรณควรเปนอยางไร
3. วัตถุประสงคการวิจัย
3.1 เพื่อตอยอดเครือขายธุรกิจที่มี สกต.เปนแกนนํา บนหลักการของ “เครือขาย
คุณคา”
3.2 เพื่อสังเคราะหตัวแบบสําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกผูนํา
องคกรบนหลักการสหกรณ
4. ขอบเขตการวิจัย
การดําเนินการวิจัยจะครอบคลุมพื้นที่ดําเนินงานในจังหวัดพิษณุโลก โดยใชการ
ตอยอดจากเครือขายธุรกิจที่มี สกต. เปนแกนนําที่มีอยูเดิม ไดแก เครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตร
เครือขายโคเนื้อ เครือขายสหกรณ เครือขายขาวปลอดภัย เครือขายรวบรวมขาวโพด ไปสูกลุม
เกษตรกรตางๆที่สนใจ
5. ผลลัพธที่คาดหวัง
5.1 การตอยอดเครือขายธุรกิจจากผลิตภัณฑเดิมไปในผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก
กลุมผักกะเฉด กลุมหมูหลุม กลุมปุยอินทรีย กลุมโค กลุมพันธุขาว กลุมน้ําพริก และการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนภาคีพันธมิตรในเครือขายธุรกิจที่มี สกต. เปนแกนนํา
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5.2 บทสังเคราะหสําหรั บตัวแบบกระบวนการปลู กจิ ตสํ านึก ความร ว มมื อบน
หลักการสหกรณ
6. ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
6.1 ผูนําภาคีเครือขายมีศักยภาพและความพรอม ในการขับเคลื่อนการทํางานของ
เครือขายตามที่คาดหวัง
6.2 การยกระดับภาพลักษณของ สกต.ในสายตาสหกรณและกลุม/องคกรอื่น ใน
ฐานะสหกรณที่ทําหนาที่การตลาดที่เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อประโยชนรวมกันของภาคีพันธมิตร อันจะ
กอใหเกิดพลังความรวมมือในวงกวาง และกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิก ชุมชน สังคมมากขึ้น
6.3 การสรางพลังอํานาจการตอรองในการทําธุรกิจดานการตลาดของเครือขาย
ธุรกิจที่มีสกต.เปนแกนนํา เพื่อใหเกิดประโยชนกลับสูสมาชิก ซึ่งจะเปนตัวแบบที่ดีที่จะขยายผล
ไปสูจังหวัดอื่น
7. กระบวนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม วิธีการและเครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การจัดเวทีพูดคุย การสนทนากลุมเปาหมาย (Focus Group) เพื่อหา
ขอสรุปรวมกัน การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การบรรยาย และ การประชุมสัมมนาระดม
ความคิด (Brain Storming) การสื่อสารแบบไรขีดจํากัด การจัดศูนยขอมูลขาวสารและการเรียนรู
แผนผังใยแมงมุม การถอดบทเรียน
สําหรับกลุมเปาหมายในการดําเนินงาน แยกออกเปน 3 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 เสริมสรางความสัมพันธใหมากขึ้นและรักษาความสัมพันธที่ดีซึ่งกันและกันไว ไดแก
เครือขายที่มีอยูเดิม เครือขายรวบรวมขาวโพด เครือขายขาวปลอดภัย เครือขายโคเนื้อ เครือขาย
ธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร
สนับสนุน ใหกําลังใจ
- ทีมวิจัย
- เจาหนาที่ของ
สกต.พิษณุโลก

กระตุน จัดสถานการณ
เยี่ยมเยียน ติดตาม

การดําเนินกิจกรรมของ
แตละเครือขายอยาง
ตอเนื่อง

กลุมที่ 2 เชื่อมความสัมพันธจากเดิมที่ไมคอยมีกิจกรรมรวมกัน เครือขายในกลุมนี้ ไดแก เครือขาย
สหกรณ โดยมีกิจกรรมที่เชื่อมกัน คือ น้ํามัน และวัสดุและอุปกรณการเกษตร เชน สหกรณนคร
ไทย กิจกรรมที่เชื่อมกับ สกต.พิษณุโลก คือ วัสดุและอุปกรณการเกษตร และน้ํามัน สหกรณวัด

4
โบสถ กิจกรรมที่เชื่อมกับ สกต.พิษณุโลก คือ วัสดุและอุปกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรวัง
ทอง และสหกรณนิคมวังทอง กิจกรรมที่เชื่อมกับ สกต.พิษณุโลก คือ น้ํามัน
วัสดุและอุปกรณการเกษตร
สหกรณการเกษตรนิคม ฯ บางระกํา จํากัด

สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด

สกต.พิษณุโลก จํากัด

น้ํามัน วัสดุและอุปกรณการเกษตร

น้ํามัน
สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด

สหกรณนิคมวังทอง จํากัด

กลุมที่ 3 ขยายเครือขายใหมใหหลากหลายและกวางขวางมากขึ้น กลุม องคกร และเครือขายในกลุม
นี้ ไดแก
1) สกต.พิษณุโลก จะดําเนินการขยายเชื่อมโยงกับบุคคล กลุมและองคกรตาง ๆ ใน
หมูบานดอนมวง อําเภอวังทอง และตําบลดอนทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
กลุมผักกระเฉด
กลุมพันธุขาว
บานดอนมวง
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

กลุมน้ําพริก

กลุมโค

หมูหลุม
กลุมสุขภาพ

กลุมทําปุย


ตําบลดอนทอง

สกต.พิษณุโลก

กลุมพันธุขาว (สมาชิก 60 คน) และตําบลดอนทอง (สมาชิก 20 คน) จะเชื่อมโยง
ติดตอการซื้อขายขาวกับ สกต.พิษณุโลก
กลุมหมูหลุม สกต.พิษณุโลกจะสงวิทยากรไปสอนเรื่องการทําอาหารหมู
กลุมโค สกต.พิษณุโลก จะสนับสนุนการจัดการมูลโค
กลุมทําปุยอินทรีย สกต.พิษณุโลก จะสนับสนุนการทําปุยหมักในหลากหลายรูปแบบและ
หลากหลายวิธกี ารทํา
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กลุ ม น้ํ า พริ ก ซึ่ ง มี ก ารจั ด ระบบที่ ดี สามารถเป น ต น แบบได สกต.จะประสานกั บ
สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมาสนับสนุนเรื่องการถนอมอาหารใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมทั้งเพิ่มมูลคาและชองทางการตลาด
กลุมผักกระเฉด (มีคนขายคนเดียว มีทีมรวบรวมผัก) สกต.พิษณุโลก จะเปนศูนยการเรียนรู
รวมทั้งการประชาสัมพันธองคความรูเกี่ยวกับการจัดการใหกับสมาชิกเครือขายอื่น ๆ ที่สนใจ
กลุมสุขภาพ สกต. พิษณุโลก จะสนับสนุนวิชาการดานการบริหารจัดการของกลุมซึ่งกลุม มี
การนําเงินของกลุมตาง ๆ มาชวยเหลือซึ่งกันและกัน
2) เครือขายโคเนื้อ จะดําเนินการขยายเชื่อมโยงกับกลุมวิสาหกิจที่เลี้ยงโค ผูที่สนใจทั่วไป
ผูเลี้ยงวัวในอําเภอบางกระทุมและอําเภอใกลเคียง
การขยายเครือขายโคเนื้ออําเภอบางกระทุม
แกนนํากลุมละ 2 คน
กลุมวิสาหกิจที่เลี้ยงโค
ผูที่สนใจทั่วไป
ผูเลี้ยงวัว

เวทีพูดคุย
โดยทีม
วิจัย

1. เครือขาย (ตอเชื่อมจากเดิม)
2. ทําทะเบียนผูที่เขารวมเปนเครือขาย และ
จํานวนโค (คนและโค)
3. สมาชิกเครือขายดูแลซึ่งกันและกัน
4. ธกส.สนับสนุนสินเชื่อ
5. สกต.พิษณุโลกเปนศูนยขอมูล
6. กลุม ฯ รวบรวมผลผลิตเอง

3) เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร จะดําเนินการขยายเชื่อมโยงกับกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง (จํานวน 1 หมูบาน) ในอําเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมการบริหารจัดการเงิน
(การบูรณาการกองทุน) และวัสดุอุปกรณการเกษตร
เครือขายธุรกิจ
วัสดุอุปกรณการเกษตร

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
(จํานวน 1 หมูบาน) ในอําเภอเมืองพิษณุโลก
- จัดการหนี้ (โดยการบูรณาการกองทุน)
- ใชแกนนํา เชน หัวหนากลุมลูกคา ธกส. แกนนําหมูบาน
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ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย แสดงใหเห็นในรูปที่ 2

รูปที่ 2 กระบวนการวิจัย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กลุมน้ําพริก
กลุมผักกระเฉด
กลุมพันธุขาว
กลุมโค
บานดอนมวง
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ตําบลดอนทอง
บานมวงหอม ม.7
ต.แกงโสภา อ.วังทอง
บานถ้ําพระ
อ.เนินมะปราง
บานหวยเฮี้ย
อ.นครไทย
บานเขาชี
อ.วังทอง
บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ
(พิษณุโลก)
บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ
เมล็ดพันธุ
บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ
อาหารสัตว

หมูหลุม

กลุมผูทําไรออย /กลุมแมบาน
ม.4,5 ต.บางระกํา อ.บางระกํา
และลูกคาทั่วไป

สกต.
พิษณุโลก

เครือขาย สหกรณ

ธ.ก.ส.สํานักงาน
จ.พิษณุโลก

กลุมผูเลี้ยงโค
อ.บางกระทุม

เครือขายโคเนื้อ

กลุมผูเลี้ยงโค
อ.เนินมะปราง

เครือขายวัสดุอุปกรณ
การเกษตร

กลุมผูเลี้ยงโค
อ.วัดโบสถ

สหกรณอําเภอนครไทย
สหกรณอําเภอวังทอง
สหกรณนิคมอําเภอวังทอง

1)หมูที่ 4,6,7,9
ต.บานกราง
2) หมูที่ 6,8
ต.ดอนทอง อ.เมือง
กลุมผูเลี้ยงโค
อ.นครไทย

เครือขายขาว
ปลอดภัย
เครือขายรวบรวม
ขาวโพด

กลุมสุขภาพ

กลุมทําปุย
อินทรีย

กลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตบานคุยยาง อ.บางระกํา
กลุมเกษตรรุงเรือง
ต.ไผขอดอน อ.เมือง

กลุมผูเลี้ยงโค
อ.บางระกํา

ผูที่สนใจทั่วไป

สหกรณอําเภอวัดโบสถ

กองทุนหมูบาน 1 หมูบาน
ใน อ.เมืองพิษณุโลก

กลุมรักชาวนา
ผลิตบานคุยยาง อ.บางระกํา
กลุมพัฒนาการเกษตร
ผลิตบานคุยยาง อ.บางระกํา

กลุมวิสาหกิจ
ที่เลี้ยงโค

ผูเลี้ยงวัว

บทที่ 2
สถานการณในพื้นที่กอนเขาดําเนินการวิจัย
2.1 ขอมูลกลุมและสหกรณที่เปนภาคีเครือขาย
2.1.1 เครือขายรวบรวมขาวโพด
เครือขายรวบรวมขาวโพด ประกอบดวย 7 กลุม ไดแก (1) บานซํารู ตําบลหวยเฮี้ย
อําเภอนครไทย (2) บานถ้ําพระ ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง (3) บานเขาชี ตําบลบานกลาง
อําเภอวังทอง (4) กลุมเงินทุนพืชไร หมูที่ 1 ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย (5) บานบุง ตําบลหนอง
กะทาว อําเภอนครไทย (6) บานไผใหญ ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง (7) บานน้ําพรม ตําบลวังนกแอน
1) ประวัติกลุมสหกรณที่เปนภาคีเครือขาย ภารกิจ และจุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) ความ
ตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก และสิ่งที่สหกรณมีความสามารถและขาดแคลน
(1) กลุมเกษตรบานซํารู
กลุมเกษตรบานซํารู ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
กอตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 สมาชิกกอตั้ง 10 คน ปจจุบันมีสมาชิก 12 คน มีวัตถุประสงค
มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันขายขาวโพด ตัดปญหาพอคาคนกลาง เงินทุนของกลุม มีจํานวน 500,000
บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส. สาขานครไทย อยางไรก็ตาม เพื่อใหสมาชิกกลุมมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น กลุมจึงตั้งใจวาอีก 3 ป กลุมจะสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเปนของตนเอง ลดการกู
เงินจาก ธ.ก.ส. สาขานครไทย
ภารกิจของกลุม เกษตรบานซํารู ไดแก (1) การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
(2) รวบรวมขาวโพดขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว (3) จัดหาปุยและสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชใหกับสมาชิก (4) ประสานงานกับ สกต. พิษณุโลก เพื่อทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคา
ขาวโพดและสินคาเกษตรอื่น ๆ (5) ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับราคาขาวโพดและความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับราคาสินคาเกษตรอื่น ๆ ผลิตภัณฑของกลุม คือ ขาวโพด
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมเกษตรบานซํารู ไดแก (1) สมาชิกมี
ความพรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดี (2) สมาชิกใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมเปนอยางดี อยางไรก็ตาม จุดดอยของกลุม คือ (1) ความสามารถในการลดตนทุนการผลิต
ยังมีนอย ผลผลิตตอไรของสมาชิกต่ํา (2) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของขาวโพด
(3) สมาชิกบางรายมีปญหาการตกเขียวขาวโพด
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ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา กลุม
ตองการให สกต.พิษณุ โลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาวโพด ดู แลเรื่องการขาย
ขาวโพดกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว การคัดคุณภาพ พรอมทั้งแนวโนม ขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคาเกษตรในอนาคต และวัสดุอุปกรณการเกษตร
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมเกษตรบานซํารู
มีความชํานาญเกี่ ยวกั บการคัด คุณภาพและการเก็บรักษาขาวโพด เปน อยางมาก อยางไรก็ ตาม
สมาชิกกลุมมีความเห็นวา กลุมยังขาดความรูเรื่องการตลาดและความสามารถในการอรองราคา
ขาวโพด
(2) กลุมรวบรวมขาวโพดบานถ้ําพระ
กลุมรวบรวมขาวโพดบานถ้ําพระ ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก กอตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 สมาชิกกอตั้ง 10 คน ปจจุบันมีสมาชิก 15 คน
มีวัตถุประสงคเพื่อตัดปญหาพอคาคนกลางในการขายขาวโพด เงินทุนของกลุม มีจํานวน 500,000
บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส. สาขาเนินมะปราง อยางไรก็ตาม เพื่อใหสมาชิกกลุมมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น กลุมจึงตั้งใจวาอีก 3 ป กลุมจะสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเปนของตนเอง
ภารกิจของกลุมรวบรวมขาวโพดบานถ้ําพระ ไดแก (1) การผลิตขาวโพดเลี้ยง
สัตว (2) รวบรวมขาวโพดขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว (3) จัดหาปุยและสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชใหกับสมาชิก (4) ประสานงานกับ สกต. พิษณุโลกเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
ราคาขาวโพดและสินคาเกษตรอื่น ๆ (5) ใหขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาขาวโพด
และสินคาเกษตรอื่น ๆ แกสมาชิก ผลิตภัณฑของกลุม คือ ขาวโพด
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมรวบรวมขาวโพดบานถ้ําพระ ไดแก
(1) สมาชิกมีความพรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดี (2) ผูนํามีความเสียสละ
มุงมั่น และทุมเททํางานเพื่อสมาชิก (3) สมาชิกใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี
(4) สมาชิกกลุมมีความสามัคคี เหนียวแนน มีการปรึกษา พูดคุยกันอยูตลอดเวลา มีความใกลชิดกัน
อยางไรก็ตาม จุดดอยของกลุม คือ (1) ความสามารถในการลดตนทุนการผลิตยังมีนอย ผลผลิตตอ
ไรของสมาชิกต่ํา (2) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของขาวโพด ทําใหบางครั้งขาย
ขาวโพดไดในราคาต่ํา (3) สมาชิกบางสวนมีปญหาการตกเขียวขาวโพด
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา กลุม
ตองการให สกต.พิ ษ ณุ โลกสนับสนุนเกี่ยวกั บความรูดานการตลาดข าวโพด แนวโนม ขอมูล
ขาวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคาเกษตรในอนาคต และวัสดุอุปกรณการเกษตร
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมรวบรวมขาวโพด
บานถ้ําพระ มีความชํานาญเกี่ยวกับการคัดคุณภาพขาวโพด การปลูกขาวโพดเปนอยางมาก

10
อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีความเห็นวา กลุมยังขาดความรูเรื่องการตลาดและความสามารถในการ
ตอรองราคาขาวโพด รวมทั้งการลดตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
(3) กลุมรวบรวมขาวโพดบานเขาชี
กลุมรวบรวมขาวโพดบานเขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
กอตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 สมาชิกกอตั้ง 10 คน ปจจุบันมีสมาชิก 15 คน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตัดปญหาพอคาคนกลางในการขายขาวโพด เงินทุนของกลุม มีจํานวน 500,000 บาท แหลงเงินทุน
มาจาก ธ.ก.ส. สาขาวังทอง
ภารกิจของกลุมรวบรวมขาวโพดบานเขาชี ไดแก (1) การผลิตขาวโพดเลี้ยง
สัตว (2) รวบรวมขาวโพดขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว (3) จัดหาปุยและสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชใหกับสมาชิก (4) ประสานงานกับ สกต. พิษณุโลกเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
ราคาขาวโพดและสินคาเกษตรอื่น ๆ (5) ใหความชวยเหลือสมาชิกในทุก ๆ เรื่องที่สมาชิกรองขอ
ผลิตภัณฑของกลุม คือ ขาวโพด
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมรวบรวมขาวโพดบานเขาชี ไดแก
(1) สมาชิกมีความพรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก (2) ผูนํามีความเสียสละ
มุ งมั่น และทุ มเททํ า งานเพื่ อสมาชิก (3) สมาชิก ใหค วามร ว มมือ ในการทํ า กิ จกรรมเป นอย า งดี
อยางไรก็ตาม จุดดอยของกลุม คือ (1) ความสามารถในการลดตนทุนการผลิตยังมีนอย ผลผลิตตอ
ไรของสมาชิกต่ํา (2) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของขาวโพด ทําใหบางครั้ง
ปรับตัวไมทันตอการขึ้นลงราคา (3) สมาชิกบางสวนมีปญหาเรื่องการตกเขียวขาวโพด
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา กลุม
ตองการให สกต.พิ ษ ณุโลกสนับสนุ นเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาวโพด แนวโนม ขอมูล
ขาวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคาเกษตรในอนาคต และวัสดุอุปกรณการเกษตร
สิ่ ง ที่ ส มาชิ ก กลุ ม มี ค วามสามารถและขาดแคลน สมาชิ ก กลุ ม เงิ น ทุ น พื ช ไร
มีความชํานาญเกี่ยวกับการคัดคุณภาพขาวโพดเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีความเห็น
วา กลุมยังขาดความรูเรื่องการตลาดและความสามารถในการตอรองราคาขาวโพด รวมทั้งการลด
ตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
(4) กลุมเงินทุนพืชไร
กลุมเงินทุนพืชไร หมูที่ 1 ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
กอตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 สมาชิกกอตั้ง 10 คน ปจจุบันมีสมาชิก 12 คน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ลดตนทุนในการทําการเกษตร อํานวยความสะดวกแกสมาชิกในการขายสินคาเกษตร ตัดปญหา
พอคาคนกลาง เงินทุนของกลุม มีจํานวน 48,000 บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส. อยางไรก็ตาม
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เพื่อใหสมาชิกกลุมมีความสะดวกในการประกอบอาชีพของตนเอง และสามารถลดตนทุนการผลิต
ไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมจึงตั้งวิสัยทัศน อีกภายใน 3 ป กลุมมีอุปกรณทางการเกษตรครบครัน
ภารกิจของกลุมเงินทุนพืชไร ไดแก (1) การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว (2) รวบรวม
ขาวโพดขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว (3) จัดหาปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหกับ
สมาชิก (4) ประสานงานกับ สกต. พิษณุโลกเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาขาวโพด
(5) ใหจัดหารถลากขาวโพดใหกับสมาชิก (6) ใหขอมูลดานราคาขาวโพดกับสมาชิก ผลิตภัณฑของ
กลุม คือ ขาวโพด
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมเงินทุนพืชไร ไดแก (1) สมาชิกมี
ความพรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดี (2) ผูนํามีความเสียสละ มุงมั่น และทุมเท
ทํางานเพื่อสมาชิก (3) สมาชิกใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี อยางไรก็ตาม จุดดอย
ของกลุ ม คือ (1) ความสามารถในการลดตนทุนการผลิตยังมีนอย ผลผลิตตอไรของสมาชิกต่ํา
(2) สมาชิกสวนใหญยังตองพึ่งพิงผูนํากลุมอยูมาก เนื่องจากไมสามารถบริหารจัดการเองได เชน
รถลากขาวโพด หวงระยะเวลาการขายขาวโพด เปนตน (3) สมาชิกบางรายมีปญหาการตกเขียว
ขาวโพด
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา กลุม
ตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาวโพด ดูแลเรื่องการขาย
ข า วโพดกั บ บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ อ าหารสั ต ว ไ ม ใ ห ตี ก ลั บ แนวโน ม ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑสินคาเกษตรในอนาคต และวัสดุอุปกรณการเกษตร
สิ่ ง ที่ ส มาชิ ก กลุ ม มี ค วามสามารถและขาดแคลน สมาชิ ก กลุ ม เงิ น ทุ น พื ช ไร
มีความชํานาญเกี่ยวกับการคัดคุณภาพขาวโพด เปนอยางมาก อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีความเห็น
วา กลุมยังขาดแคลน อุปกรณทําการเกษตร และเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา
(5) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานบุง
กลุ ม ออมทรั พ ย เ พื่ อ การผลิ ต บ า นบุ ง หมู ที่ 18 ตํ า บลหนองกะท า ว อํ า เภอนครไทย ตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2542 สมาชิกครั้งแรก มีจํานวน 13 คน ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน
34 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกกลุมสตรีรูจักการออมเงินไวใชเมื่อยามจําเปน เปน
แบบอยางใหกับกลุมอื่น ๆ และรวมมือรวมใจกันในการทํางานพัฒนาในหมูบาน/ตําบล จํานวน
เงินทุนของกลุม จํานวน 1,100,000 บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส. สาขานครไทย และองคการ
บริหารสวนตําบลหนองกะทาว ในอีก 3 ป ขางหนา สมาชิกตองการใหกลุมมีรายไดที่มั่นคงและ
ไมมีหนี้สิน
ภารกิจของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานบุง กิจกรรมที่ดําเนินงานในปจจุบัน
มี 5 กิจกรรม ไดแก (1) รวบรวมขาวโพด (2) ซื้อขายวัสดุ อุปกรณการเกษตร (ปุย และสารเคมี
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กําจัดศัตรูพืช) (3) ทําหนอไมอัดปป (4) เย็บผาโหล (5) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลาวคือ
(1) รวบรวมขาวโพด เกิดจากการที่เคยรวบรวมขาวโพดใหเถาแกในอําเภอนคร
ไทยมานานหลายป คิดเปนมูลคาหลายลานบาทในแตละป จากประสบการณดังกลาว ทําใหได
บทเรียนวาถึงแมวาเถาแกจะรับซื้อขาวโพดในราคาสูง แตขาวโพดของชาวบานไดน้ําหนักนอยกวา
ปกติ ตอมาไดรูจักกับนายดวน จันทรคีรี ผูรวบรวมขาวโพดสงขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารสัตวซึ่งขายไดราคาดี ไมมีปญหาเรื่องเงิน กระบวนการไมยากเทาใดนัก จึงชวนเพื่อน ๆ ใน
กลุมเย็บผาโหล ทําหนอไมอัดปป กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ที่ทํางานดวยกันและสมัครใจทํางาน
รวมกัน ทําใหมีรายไดดีมาก ดีกวาขายใหเถาแกมาก
(2) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ปจจุบันมีสมาชิก 32 คน เริ่มดําเนินการในป
2550 กิจกรรมในการออมเงิน การกูเงิน เปนการชวยเหลือสมาชิกดวยกันเอง เปนการบรรเทาความ
เดือดรอน และเงินทุนในการประกอบอาชีพ กลุมมีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจสอบ
ประชาสัมพันธ เพื่อใหการทํางานสามารถตรวจสอบได เปนที่ไวใจของสมาชิก กลุมจึงสามารถ
ดําเนินการตอไปได สมาชิกใหความรวมมือเปนอยางดี
(3) ซื้อขายวั สดุ อุ ปกรณการเกษตร ไดแ ก ปุย สารเคมีกําจั ดศั ตรูพืช เพื่อลด
ตนทุนในการซื้อปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งเปนตนทุนการผลิตที่เกษตรกรชวยตนเองไมได เมื่อ
รวมกลุมกันซื้อ ทําใหไดราคาถูกลงกวาราคาตลาด เราทํางานดวยความซื่อตรง ซื่อสัตย จนทําให
กลุมสามารถมีเครดิตกับ ธ.ก.ส. สาขานครไทย จํานวน 1 ลานบาท
(3) ทําหนอไมอัดปป ทํากิจกรรมปละ 1 ครั้ง สงขายที่กรุงเทพ ฯ สามารถให
สมาชิกมีรายไดพอสมควร
(4) เย็บผาโหล สมาชิกสวนใหญเปนกลุมแมบาน จึงตองชวยหารายไดเสริมของ
ครอบครัว โดยการเย็บผาโหล ซึ่งเปนกิจกรรมแรกที่กลุมเริ่มดําเนินการ ปจจุบันสมาชิกเย็บผา
ใหกับโรงพยาบาลนครไทย และทั่วไปที่มาจางเย็บ
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานบุง
ไดแก (1) สมาชิกภายในกลุมมีความสามัคคี พรอมเพรียงและชวยเหลือกันดี (2) กลุมมีเงินทุนใน
การบริหารจัดการของตนเอง (3) ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล (4) ผูนํามีความ
เสียสละ มุงมั่น และทุมเททํางานเพื่อสมาชิก อยางไรก็ตาม จุดดอยของกลุม คือ (1) ความสามารถ
ในการลดตนทุนการผลิตยังมีนอย ผลผลิตตอไรของสมาชิกต่ํา (2) ความสามารถในการคัดแยก
ขาวโพดยังไมไดมาตรฐาน (3) สมาชิกบางสวนยังตองพึ่งพิงพอคาคนกลาง เนื่องจากไมสามารถ
บริหารจัดการเองได เชน พันธุขาวโพด ขายขาวโพด เปนตน
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา กลุม
ตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาวโพด ดูแลเรื่องการขาย
ข า วโพด กั บ บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ อ าหารสั ต ว ไ ม ใ ห ตี ก ลั บ แนวโน ม ข อ มู ล ข า วสาร เกี่ ย วกั บ
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ผลิตภัณฑสินคาเกษตรในอนาคต และมีกิโลกลางที่ไดมาตรฐานเชนเดียวกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารสัตว
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตบานบุง มีความชํานาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต การรวบรวม
ขาวโพด อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีความเห็นวา กลุมยังขาดแคลนความรูเกี่ยวกับการคัดแยก
ขาวโพด การเก็บรักษาขาวโพดใหมีคุณภาพดี ไมเปนเชื้อราและเนาเสียงาย นอกจากนี้ กลุม ฯ ยัง
ขาดแคลนรถลากข า วโพดไปขายให กั บ บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ อ าหารสั ต ว เครื่ อ งสี ข า วโพด
เครื่องวัดความชื้น
(6) กลุมเกษตรบานไผใหญ
กลุม เกษตรบา นไผ ใ หญ ตํ า บลวัง นกแอ น อํ า เภอวัง ทอง จั ง หวั ด พิษ ณุ โ ลก
กอตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2549 มีสมาชิกทั้งหมด 11 คน วัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุม เพื่อ
รวมตัวกันซื้อปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการทําการเกษตร เงินทุนของกลุมมีจํานวน 500,000
บาท แหลงเงินทุนมาจากธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาวังทอง
ภารกิจของกลุมเกษตรบานไผใหญ คือ (1) ผลิตขาวโพดฤดูฝนคุณภาพดี
(2) รวบรวมขาวโพดขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว (3) จัดหาปุยและสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชใหกับสมาชิก (4) ประสานงานกับ สกต. พิษณุโลกเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคา
ข า วโพด (5) จั ด หารถลากข า วโพดให กั บ สมาชิ ก (6) ให ข อ มู ล ด า นราคาข า วโพดกั บ สมาชิ ก
ผลิตภัณฑของกลุมคือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว
จุ ด เด น จุ ด ด อ ย (เชิ ง สั ง คม)
จุด เดน ของกลุ มเกษตรบ า นไผ ใ หญ ได แ ก
ความรวมมือ รวมใจกันทํางาน และการเก็บคืนเงินกู สมาชิกมีความพรอมเพรียงกันเปนอยางดี ไมมี
ใครที่คางชําระ ผูนํากลุมมีความฉลาด มองการณไกล เสียสละเพื่อผลประโยชนของสมาชิก ทุมเท
เอาใจใสสมาชิกเปนอยางดี สมาชิกมีความไวเนื้อเชื่อใจผูนํา สําหรับจุดออน คือ สมาชิกไมยังไมมี
ความรูความสามารถในการผลิตปุยชีวภาพ เพื่อลดตนทุนการผลิต และบางสวนยังมีปญหาการ
ตกเขียวขาวโพด
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา กลุม
ตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาวโพด ความเคลื่อนไหวของ
ราคาและผลผลิตขาวโพด
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมเกษตรบานไผใหญ
มีความชํานาญเกี่ยวกับการปลูกขาวโพดและพริกหวานเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมี
ความเห็นวา กลุมยังขาดความรูความสามารถในการผลิตปุยชีวภาพ
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(7) กลุมผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปบานน้ําพรหม
กลุมผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปบานน้ําพรหม หมูที่ 4 ตําบลวังนกแอน อําเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก กอตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 ปจจุบันมี สมาชิก 16 คน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหมีกองทุนกูยืมในการประกอบอาชีพและมีการรวมกลุมกันผลิต/ขาย ปจจุบัน
กลุมมีเงินทุน จํานวน 500,000 บาท แหลงเงินทุนมาจากการกู ธ.ก.ส. สาขาวังทอง
ภารกิจของกลุมผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปบานน้ําพรหม ไดแก (1) การผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตว (2) รวบรวมขาวโพดขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว (3) จัดหาปุย
และสารเคมี กํ าจั ด ศั ตรู พื ชให กั บ สมาชิ ก (4) ประสานงานกั บ สกต. พิ ษ ณุ โ ลกเพื่ อ ทราบความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาขาวโพด (5) ใหจัดหารถลากขาวโพดใหกับสมาชิก (6) ใหขอมูลดานราคา
ขาวโพดกับสมาชิก (7) รวบรวมหนี้ของสมาชิกเพื่อนําสงคืนใหกับ ธ.ก.ส. สาขาวังทอง ผลิตภัณฑ
ของกลุมคือ ขาวโพด
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปบาน
น้ําพรหม ไดแก (1) สมาชิกมีความพรอมเพรียงและชวยเหลือกันดี มีวินัยทางการเงิน จะเห็นไดจาก
การไมมีการคางชําระหนี้กับ ธ.ก.ส. มีการสงเงินคืนเต็มจํานวนทุกป (2) กลุมมีเงินทุนในการ
บริหารจัดการของตนเอง จํานวน 100,000 บาท (3) สมาชิกมีความสามัคคีกัน (4) ผูนํามีความ
เสียสละ มุงมั่น และทุมเททํางานเพื่อสมาชิก อยางไรก็ตาม จุดดอยของกลุม คือ (1) ความสามารถ
ในการลดตนทุนการผลิตยังมีนอย ผลผลิตตอไรของสมาชิกต่ํา (2) สมาชิกสวนใหญยังตองพึ่งพิง
ผูนํากลุมอยูมาก เนื่องจากไมสามารถบริหารจัดการเองได เชน รถลากขาวโพด หวงระยะเวลาการ
ขายขาวโพด เปนตน (3) สมาชิกบางรายมีปญหาการตกเขียวขาวโพด และ(4) การผูกขาดการซื้อ
ขายขาวโพดจากพอคาคนกลาง
ความต อ งการรั บ การสนั บ สนุ น จาก สกต.พิ ษ ณุ โ ลก ในอี ก 3 ป ข า งหน า
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาวโพด ดูแลเรื่องการขาย
ข า วโพด กั บ บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ อ าหารสั ต ว ไ ม ใ ห ตี ก ลั บ แนวโน ม ข อ มู ล ข า วสาร เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑสินคาเกษตรในอนาคต
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมผลิตภัณฑเกษตร
แปรรูปบานน้ําพรหม มีความชํานาญเกี่ยวกับการปลูกขาวโพดและพริกหวานเปนอยางมาก อยางไร
ก็ตาม สมาชิกกลุ มมีความเห็ น ว า กลุมยังขาดแคลนความรู เกี่ย วกั บการเก็บรั กษาขาวโพดใหมี
คุณภาพดี ไมเปนเชื้อราและเนาเสียงาย
(8) กลุมวิสาหกิจปุยบานนาเมือง
กลุมวิสาหกิจปุยบานนาเมือง หมูที่ 8 ตําบลปาแดง อําเภอชาติตระการ กอตั้ง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 สมาชิกกอตั้งมี 10 คน ปจจุบัน มีสมาชิก 26 คน เพื่อรวมกันซื้อปุยและ
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ตอรองราคาขาวโพด ปจจุบันมีเงินทุนของกลุม จํานวน 500,000 บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส
สาขาชาติตระการ
ภารกิจของกลุมวิสาหกิจปุยบานนาเมือง คือ (1) ผลิตขาวโพดฤดูแลง และฤดูฝน
คุณภาพดี (2) รวบรวมขาวโพดขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว (3) จัดหาปุยและ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหกับสมาชิก
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมวิสาหกิจปุยบานนาเมือง ไดแก
(1) สมาชิกมีความสามารถในการรวมตัวกันซื้อสินคาประเภทปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทําใหราคา
ถูกลง และรวบรวมขาวโพดคุณภาพดีขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว (2) สมาชิกกลุมมี
ความชํานาญในการปลูกขาวโพดและคัดคุณภาพขาวโพด (3) สมาชิกกลุมมีความสามัคคี เหนียว
แนน มีการปรึกษา พูดคุยกันอยูตลอดเวลา มีความใกลชิดกัน สําหรับจุดดอย ไดแก (1) ขาดทักษะ
ในการเก็บผลผลิตทําใหขาวโพดไมแหง เปนเชื้อรา และเนาเสีย สงผลใหราคาตกต่ํา บางครั้งไม
คุมคาตอการลงทุน (2) สมาชิกขาดทักษะในการผลิตปุยชีวภาพใชเอง (3) สมาชิกสวนใหญยังไม
เขาใจภาวะการตลาดของขาวโพด ทําใหบางครั้งปรับตัวไมทันตอการขึ้นลงราคา (4) การตกเขียว
ขาวโพด
ความต อ งการรั บ การสนั บ สนุ น จาก สกต.พิ ษ ณุ โ ลก ในอี ก 3 ป ข า งหน า
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาวโพด การหาจุดรับซื้อ
และการประกันราคาขาวโพด
สิ่ ง ที่ ส มาชิ ก กลุ ม มี ค วามสามารถและขาดแคลน สมาชิ ก กลุ ม วิ ส าหกิ จ ปุ ย
บานนาเมือง มีความชํานาญเกี่ยวกับการปลูกขาวโพดทั้งขาวโพดฤดูแลงและฤดูฝน อยางไรก็ตาม
สมาชิกกลุมมีความเห็นวา กลุมยังขาดอุปกรณในการสีขาวโพด เพื่อใหดําเนินการสีขาวโพดทันใน
ชวงเวลาที่ตองการขาย
ดังนั้น อาจกลาวไดวา ภารกิจของกลุมสวนใหญเปนการ (1) การผลิตขาวโพดเลี้ยง
สัตว (2) รวบรวมขาวโพดขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ (3) จัดหาปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ใหกับสมาชิก (4) ประสานงานกับ สกต. พิษณุโลกเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาขาวโพด
และสินคาเกษตรอื่น ๆ (5) ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับราคาขาวโพดและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
ราคาสินคาเกษตรอื่น ๆ จุดเดน คือ (1) สมาชิกมีความพรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกัน
และกันดี (2) สมาชิกใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี จุดดอย คือ (1) ความสามารถใน
การลดตนทุนการผลิตยังมีนอย (2) ไมเขาใจภาวะการตลาดของขาวโพด (3) มีปญหาการตกเขียว
ขาวโพด (4) การผูกขาดการซื้อขายขาวโพดจากพอคาคนกลาง (5) ขาดความรูความสามารถในการ
ผลิตปุยชีวภาพ ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก สวนใหญตองการให สกต.
พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาวโพด ดูแลเรื่องการขายขาวโพดกับบริษัทซีพี
การคัดคุณภาพ พรอมทั้งแนวโนม ขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคาเกษตรในอนาคต และ
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วัสดุอุปกรณการเกษตร สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถ คือ การปลูกขาวโพด การคัดคุณภาพและ
การเก็ บ รั ก ษาข า วโพด และพริ ก หวาน สิ่ ง ที่ ก ลุ ม ขาดแคลน ได แ ก ความรู เ รื่ อ งการตลาดและ
ความสามารถในการตอรองราคาขาวโพด การคัดคุณภาพและการเก็บรักษาขาวโพด
2.1.2 เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร
เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร ประกอบดวย 12 กลุม คือ (1) กลุมรักชาวนา
ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก (2) กลุมพัฒนาการเกษตร ตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง
พิษณุโลก (3) กลุมเกษตรรุงเรือง ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก (4) กลุมวิสาหกิจชุมชน
บ.ป. 322 จัดหาวัสดุการเกษตร หมูที่ 3 ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง (5) กลุมผูปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตวปลอดสารพิษบานน้ําพรหม หมูที่ 4 ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง (6) กลุมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม (7) กลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ท.16 หมูที่ 8
ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม (8) กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโคกสนั่น หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม
อําเภอบางกระทุม (9) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานบุง หมูที่ 18 ตําบลหนองกะทาว อําเภอนคร
ไทย (10) กลุมรวบรวมขาวโพดบานเขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง (11) กลุมวิสาหกิจชุมชน
วัดโบสถ ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ (12) กลุมเขมแข็ง ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม
1) ประวัติกลุมสหกรณที่เปนภาคีเครือขาย ภารกิจ และจุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) ความ
ตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก และสิ่งที่สหกรณมีความสามารถและขาดแคลน
(1) กลุมรักชาวนา
กลุ ม รั ก ชาวนา ตํ า บลไผ ข อดอน อํ า เภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก ก อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 25
เมษายน 2549 สมาชิกกอตั้งมี 10 คน ปจจุบัน มีสมาชิก 25 คน เพื่อการรวมกันซื้อปุยและสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช และลดปญหาหนี้นอกระบบ พรอมทั้งลดตนทุนการผลิต ปจจุบันมีเงินทุนของกลุม
จํานวน 500,000 บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส สาขาเมืองพิษณุโลก
ภารกิจของกลุม รักชาวนา คือ จัดหาปุย และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหกบั สมาชิก
ผลิตภัณฑของกลุม คือ ปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมรักชาวนา ไดแก (1) ผูนําและ
สมาชิกมีความเสียสละ (2) สมาชิกกลุมมีความสามัคคี เหนียวแนน มีการปรึกษา พูดคุยกันอยู
ตลอดเวลา มีความใกลชิดกัน สําหรับจุดดอย ไดแก (1) ขาดทักษะในการผลิตปุยชีวภาพใชเองได
เนื่องจากไม คอยมีเวลาวาง (2) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดขาว ทํ าใหบางครั้ง
ปรับตัวไมทันตอการขึ้นลงราคา (3) ตนทุนการผลิตสูง (4) สมาชิกบางรายเปนหนี้นอกระบบ
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ความต อ งการรั บ การสนั บ สนุ น จาก สกต.พิ ษ ณุ โ ลก ในอี ก 3 ป ข า งหน า
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลก สนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาว การประกันราคาขาว
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมรักชาวนา มีความ
ชํานาญเกี่ยวกับการปลูกขาว และการบริหารจัดการกลุม อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีความเห็นวา
กลุมยังขาดความรู ความสามารถในการลดตนทุนการผลิตขาว
(2) กลุมพัฒนาการเกษตร
กลุมพัฒนาการเกษตร ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก กอตั้งเมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2548 สมาชิกกอตั้งมี 10 คน ปจจุบัน มีสมาชิก 20 คน เพื่อรวมกันซื้อปุยและสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ลดตนทุนในการผลิต และลดการเปนหนี้นอกระบบ ปจจุบันมีเงินทุนของกลุม จํานวน
500,000 บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส สาขาเมืองพิษณุโลก
ภารกิจของกลุม พัฒนาการเกษตร คือ จัดหาปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพชื ใหกับ
สมาชิก ผลิตภัณฑของกลุม คือ ปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมพัฒนาการเกษตร ไดแก (1) ผูนํามี
ความเสียสละ และทุมเท (2) สมาชิกใหความรวมมือเปนอยางดี (3) สมาชิกกลุมมีความสามัคคี
เหนี ย วแน น มี ก ารปรึ ก ษา พู ด คุ ย กั น อยู ต ลอดเวลา มี ค วามใกล ชิ ด กั น สํ า หรั บ จุ ด ด อ ย ได แ ก
(1) สมาชิ ก ส ว นใหญ ยั ง ไม เ ข า ใจภาวะการตลาดข า ว (2) ขาดทั ก ษะในการพั ฒ นาพั น ธุ ข า ว
(3) ตนทุนการผลิตสูง (4) สมาชิกบางสวนเปนหนี้นอกระบบ
ความต อ งการรั บ การสนั บ สนุ น จาก สกต.พิ ษ ณุ โ ลก ในอี ก 3 ป ข า งหน า
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาว การประกันราคาขาว
และจัดหาพันธุขาว
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมพัฒนาการเกษตร
มี ค วามชํ า นาญเกี่ ย วกั บการปลู ก ขา ว และการบริ ห ารจั ด การกลุม อย า งไรก็ ต าม สมาชิ ก กลุ ม มี
ความเห็นวา กลุมยังขาดความรู ความสามารถในการลดตนทุนการผลิตขาว และการพัฒนาพันธุขาว
(3) กลุมเกษตรรุงเรือง
กลุมเกษตรรุงเรือง ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลกกอตั้งเมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2549 สมาชิกกอตั้งมี 10 คน ปจจุบัน มีสมาชิก 18 คน เพื่อการรวมกันซื้อปุยและสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ลดตนทุนในการผลิต และลดปญหาหนี้นอกระบบ ปจจุบันมีเงินทุนของกลุม จํานวน
500,000 บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส สาขาเมืองพิษณุโลก
ภารกิจของกลุมเกษตรรุงเรือง คือ จัดหาปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหกับ
สมาชิก ผลิตภัณฑของกลุม คือ ปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
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จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมเกษตรรุงเรือง ไดแก (1) สมาชิกให
ความรวมมือเปนอยางดี (2) ผูนํามีภาวะผูนําที่ดี มีความเสียสละ และเอาใจใสตอสมาชิกเปนอยางดี
(3) สมาชิกกลุมมีความสามั คคี มี การปรึก ษา หารือ พูด คุย กั น อยูตลอดเวลา มี ความใกลชิ ด กัน
สําหรับจุดดอย ไดแก (1) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของขาว (2) ขาดทักษะใน
การพัฒนาพันธุขาว (3) ตนทุนการผลิตสูง (4) สมาชิกบางสวนเปนหนี้นอกระบบ
ความต อ งการรั บ การสนั บ สนุ น จาก สกต.พิ ษ ณุ โ ลก ในอี ก 3 ป ข า งหน า
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาว การประกันราคาขาว
การพัฒนาพันธุขาว
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมเกษตรรุงเรือง
มีความชํานาญเกี่ยวกับการปลูกขาว และการบริหารจัดการกลุม อยางไรก็ตาม กลุมมีความเห็นวา
ยังขาดความรู ความสามารถในการลดตนทุนการผลิตขาว การตลาด และการพัฒนาพันธุขาว
(4) กลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ป. 322 จัดหาวัสดุการเกษตร
กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน บ.ป. 322 จั ด หาวั ส ดุ ก ารเกษตร หมู ที่ 3 ตํ า บลชมพู
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กอตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2549 สมาชิกกอตั้ง จํานวน 13 คน
ปจจุบันมี สมาชิก 13 คน วัตถุประสงคเพื่อรวมตัวกันจัดหาวัสดุการเกษตร ลดตนทุนในการผลิต
และลดปญหาหนี้นอกระบบใหกับสมาชิก กลุมมีเงินทุน จํานวน 1,000,000 บาท แหลงเงินทุน
มาจาก ธ.ก.ส. สาขาเนินมะปราง
ภารกิจของกลุม วิสาหกิจชุมชน บ.ป. 322 จัดหาวัสดุการเกษตร คือ (1) จัดหาปุย
และสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืชใหกับสมาชิก (2) การแขงขันกีฬาฟุตบอลแมบาน พอบาน ผลิตภัณฑ
ของกลุม คือ ปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และขาวโพด
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ป. 322 จัดหาวัสดุ
การเกษตร ไดแก (1) สมาชิกใหความรวมมือเปนอยางดี (2) ผูนํามีภาวะผูนําที่ดี มีความเสียสละ
และเอาใจใสตอสมาชิกเปนอยางดี (3) สมาชิกกลุมมีความสามัคคี มีการปรึกษา หารือ พูดคุยกันอยู
ตลอดเวลา มีความใกลชิดกัน (4) จัดหาวัสดุการเกษตรในราคายุติธรรม สําหรับจุดดอย ไดแก
(1) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของขาว (2) ขาดทักษะในการพัฒนาพันธุขาว
(4) สมาชิกบางรายเปนหนี้นอกระบบ
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา กลุม
ตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาว ขาวโพด การประกันราคา
ขาว ขาวโพด การพัฒนาพันธุขาว และพันธุขาวโพดไมใหเกิดมีราดํา ไมเสีย ตนขาวโพดไมลม
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ป.
322 จัดหาวัสดุการเกษตร มีความชํานาญเกี่ยวกับการปลูกขาว ขาวโพด งา และถั่ว อยางไรก็ตาม
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กลุมมีความเห็นวา ยังขาดความรู ความสามารถในการลดตนทุนการผลิตขาว การตลาด และการ
พัฒนาพันธุขาว และขาดแคลนเรื่องรถขนสงขาวโพดจากหมูบานสูตลาด
(5) กลุมผูป ลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวปลอดสารพิษบานน้ําพรหม
กลุมผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวปลอดสารพิษบานน้ําพรหม หมูที่ 4 ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กอตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2548 สมาชิกกอตั้งมี 15 คน
ปจจุบันมี สมาชิก 17 คน วัตถุประสงคเพื่อรวมตัวกันจัดหาวัสดุการเกษตร ลดตนทุนในการผลิต
และลดปญหาหนี้นอกระบบใหกับสมาชิก มีเงินทุนของกลุม จํานวน 15,300 บาท
ภารกิ จ ของกลุ ม ฯ คื อ จั ด หาปุ ย และสารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ให กั บ สมาชิ ก
ผลิตภัณฑของกลุม คือ ปุย และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวปลอด
สารพิษบานน้ําพรหม ไดแก (1) สมาชิกใหความรวมมือเปนอยางดี (2) ผูนํามีภาวะผูนําที่ดี มีความ
เสียสละ และเอาใจใสตอสมาชิกเปนอยางดี (3) สมาชิกกลุมมีความสามัคคี มีการปรึกษา หารือ
พูดคุยกันอยูตลอดเวลา มีความใกลชิดกัน (4) จัดหาวัสดุการเกษตรในราคายุติธรรม สําหรับจุดดอย
ไดแก (1) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของขาวโพดและพริกหวาน (2) ขาดทักษะ
ในการเจรจาตอรองราคาขาวโพดและพริกหวาน (4) สมาชิกบางรายเปนหนี้นอกระบบ
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา กลุม
ตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาว ขาวโพด การประกันราคา
ขาว ขาวโพด การพัฒนาพันธุขาว และพันธุขาวโพดไมใหเกิดมีราดํา ไมเสีย ตนขาวโพดไมลม
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมฯ มี ความชํานาญ
เกี่ยวกับการปลูกขาว และขาวโพด อยางไรก็ตาม กลุมมีความเห็นวายังขาดความรู ความสามารถใน
การลดตนทุนการผลิต การตลาด และการพัฒนาพันธุขาว
(6) กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม
จังหวัดพิษณุโลก กอตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 สมาชิกปจจุบันมี จํานวน 9 คน วัตถุประสงค
เพื่อรวมตัวกันจัดหาวัสดุการเกษตร ลดตนทุนในการผลิต และลดปญหาหนี้นอกระบบใหกับ
สมาชิก เงินทุนของกลุม มีจํานวน 500,000 บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส. สาขาบางกระทุม
ภารกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา คือ (1) จัดหาปุยและสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชใหกับสมาชิก (2) มีการประชุมแนะแนวเรื่องการเกษตรทุกเดือน ผลิตภัณฑของกลุม คือ
ปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และน้ําหมักชีวภาพ
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จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา ไดแก
(1) ผูนํามีภาวะผูนําที่ดี มีความเสียสละ (2) สมาชิกมีความสามัคคี มีการปรึกษา หารือ พูดคุยกัน
อยางสม่ําเสมอ มี ค วามใกล ชิด กั น (3) จัด หาวัสดุการเกษตรในราคายุติธรรม (4) สมาชิ กและ
กรรมการมีการประชุมรวมกันทุกเดือน จุดดอย ไดแก (1) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการ
ตลาดของขาว (2) ขาดทักษะในเรื่องการพัฒนาพันธุขาว (3) สมาชิกบางรายเปนหนี้นอกระบบ
ความต อ งการรั บ การสนั บ สนุ น จาก สกต.พิ ษ ณุ โ ลก ในอี ก 3 ป ข า งหน า
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาว การประกันราคาขาว
และการพัฒนาพันธุขาว
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร
พัฒนา มีความชํานาญเกี่ยวกับการทําน้ําหมักชีวภาพ อยางไรก็ตาม กลุมมีความเห็นวา ยังขาด
ความรู ความสามารถในการตลาดขาว การพัฒนาพันธุขาว และกิโลกลางเพื่อชั่งพืชผลการเกษตร
(7) กลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ท.16
กลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ท.16 หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม จังหวัด
พิษณุโลก กอตั้งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2550 สมาชิกปจจุบันมีจํานวน 7 คน วัตถุประสงคเพื่อ
จัดหาปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหกับสมาชิก ผลิตภัณฑของกลุม คือ ปุย และสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช จํานวนเงินทุนของกลุม 500,000 บาท แหลงเงินทุน ธ.ก.ส. สาขาบางกระทุม
ภารกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา คือ (1) จัดหาปุยและสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชใหกับสมาชิก (2) มีการประชุมแนะแนวเรื่องการเกษตรทุกเดือน ผลิตภัณฑของกลุม คือ
ปุย และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ท.16 ไดแก
(1) ผูนําที่มีความเสียสละ ทุมเท (2) สมาชิกกลุมมีความสามัคคีกัน (3) มีการประชุม พูดคุยกันอยาง
สม่ําเสมอ (4) จัดหาวัสดุการเกษตรในราคายุติธรรม (5) สมาชิกและกรรมการมีการประชุมรวมกัน
ทุกเดือน สําหรับจุดดอย ไดแก (1) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของขาว (2) ขาด
ทักษะในเรื่องการพัฒนาพันธุขาว
ความต อ งการรั บ การสนั บ สนุ น จาก สกต.พิ ษ ณุ โ ลก ในอี ก 3 ป ข า งหน า
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาว การประกันราคาขาว
และการพัฒนาพันธุขาว
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ท.
16 มีความชํานาญเกี่ยวกับการทํานา อยางไรก็ตาม กลุมมีความเห็นวา ยังขาดความรู ความสามารถ
ในการตลาดขาว และการพัฒนาพันธุขาว

21
(8) กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโคกสนั่น
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโคกสนั่น หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม
จังหวัดพิษณุโลก กอตั้งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 สมาชิก จํานวน 7 คน วัตถุประสงคในการ
จัดตั้งกลุมเพื่อจัดหาปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหกับสมาชิก ผลิตภัณฑของกลุม คือ ปุย และ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปจจุบันมีเงินทุนของกลุมจํานวน 23,527.25 บาท วิสัยทัศนกลุม คือ ภายใน
3 ป กลุมเปนสหกรณระดับตําบล
ภารกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา คือ (1) จัดหาปุยและสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชใหกับสมาชิก (2) มีการประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ ผลิตภัณฑของกลุม คือ ปุย และ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมกลุมวิสาหกิจชุมชนบานโคกสนั่น
ไดแก (1) ผูนํามีภาวะผูนําที่ดี มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเสียสละ (2) สมาชิกกลุมมีความสามัคคี
กัน (3) จัดหาวัสดุการเกษตรในราคายุติธรรม (4) สมาชิกและกรรมการมีการประชุมรวมกันอยาง
สม่ําเสมอ สําหรับจุดดอย ไดแก (1) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของขาว (2) ขาด
ทักษะในเรื่องการพัฒนาพันธุขาว
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา
กลุม ฯ ตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาว การประกันราคาขาว
และการพัฒนาพันธุขาว
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบาน
โคกสนั่ น มี ค วามชํ า นาญเกี่ ย วกั บ การทํ า นา อย า งไรก็ ต าม กลุ ม มี ค วามเห็ น ว า ยั ง ขาดความรู
ความสามารถในการตลาดขาว และการพัฒนาพันธุขาว
(9) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานบุง
กลุ ม ออมทรั พ ย เ พื่ อ การผลิ ต บ า นบุ ง หมู ที่ 18 ตํ า บลหนองกะท า ว อํ า เภอนครไทย ตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2542 สมาชิกครั้งแรก มีจํานวน 13 คน ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน
34 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกกลุมสตรีรูจักการออมเงินไวใชเมื่อยามจําเปน เปน
แบบอยางใหกับกลุมอื่น ๆ และรวมมือรวมใจกันในการทํางานพัฒนาในหมูบาน/ตําบล จํานวน
เงินทุนของกลุม จํานวน 1,100,000 บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส. สาขานครไทย และองคการ
บริหารสวนตําบลหนองกะทาว ในอีก 3 ป ขางหนา สมาชิกตองการใหกลุมมีรายไดที่มั่นคงและ
ไมมีหนี้สิน
ภารกิจของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานบุง กิจกรรมที่ดําเนินงานในปจจุบัน
มี 5 กิจกรรม ไดแก (1) รวบรวมขาวโพด (2) ซื้อขายวัสดุ อุปกรณการเกษตร (ปุย และสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช) (3) ทําหนอไมอัดปป (4) เย็บผาโหล (5) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลาวคือ
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(1) รวบรวมขาวโพด เกิดจากการที่เคยรวบรวมขาวโพดใหเถาแกในอําเภอนครไทย มานานหลายป คิดเปนมูลคาหลายลานบาทในแตละป จากประสบการณดังกลาว ทําให
ไดบทเรียนวาถึงแมว าเถ าแกจะรับซื้อขาวโพดในราคาสูง แตข าวโพดของชาวบานไดน้ําหนัก
นอยกวาปกติ ตอมาไดรูจักกับนายดวน จันทรคีรี ผูรวบรวมขาวโพดสงขายใหกับบริษัทเจริญโภค
ภัณฑอาหารสัตว ซึ่งขายไดราคาดี ไมมีปญหาเรื่องเงิน กระบวนการไมยากเทาใดนัก จึงชวนเพื่อน
ๆ ในกลุมเย็บผาโหล ทําหนอไมอัดปป กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ที่ทํางานดวยกันและสมัครใจ
ทํางานรวมกัน ทําใหมีรายไดดีมาก ดีกวาขายใหเถาแกมาก
(2) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ปจจุบันมีสมาชิก 32 คน เริ่มดําเนินการในป
2550 กิจกรรมในการออมเงิน การกูเงิน เปนการชวยเหลือสมาชิกดวยกันเอง เปนการบรรเทาความ
เดือดรอน และเงินทุนในการประกอบอาชีพ กลุมมีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจสอบ
ประชาสัมพันธ เพื่อใหการทํางานสามารถตรวจสอบได เปนที่ไวใจของสมาชิก กลุมจึงสามารถ
ดําเนินการตอไปได สมาชิกใหความรวมมือเปนอยางดี
(3) ซื้อขายวั สดุ อุ ปกรณการเกษตร ไดแ ก ปุย สารเคมีกําจัดศั ตรูพืช เพื่อลด
ตนทุนในการซื้อปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งเปนตนทุนการผลิตที่เกษตรกรชวยตนเองไมได เมื่อ
รวมกลุมกันซื้อ ทําใหไดราคาถูกลงกวาราคาตลาด เราทํางานดวยความซื่อตรง ซื่อสัตย จนทําให
กลุมสามารถมีเครดิตกับ ธ.ก.ส. สาขานครไทย จํานวน 1 ลานบาท
(3) ทําหนอไมอัดปป ทํากิจกรรมปละ 1 ครั้ง สงขายที่กรุงเทพ ฯ สามารถให
สมาชิกมีรายไดพอสมควร
(4) เย็บผาโหล สมาชิกสวนใหญเปนกลุมแมบาน จึงตองชวยหารายไดเสริมของ
ครอบครัว โดยการเย็บผาโหล ซึ่งเปนกิจกรรมแรกที่กลุมเริ่มดําเนินการ ปจจุบันสมาชิกเย็บผา
ใหกับโรงพยาบาลนครไทย และทั่วไปที่มาจางเย็บ
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานบุง
ไดแก (1) สมาชิกภายในกลุมมีความสามัคคี พรอมเพรียงและชวยเหลือกันดี (2) กลุมมีเงินทุนใน
การบริหารจัดการของตนเอง (3) ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล (4) ผูนํามีความ
เสียสละ มุงมั่น และทุมเททํางานเพื่อสมาชิก อยางไรก็ตาม จุดดอยของกลุม คือ (1) ความสามารถ
ในการลดตนทุนการผลิตยังมีนอย ผลผลิตตอไรของสมาชิกต่ํา (2) ความสามารถในการคัดแยก
ขาวโพดยังไมไดมาตรฐาน (3) สมาชิกบางสวนยังตองพึ่งพิงพอคาคนกลาง เนื่องจากไมสามารถ
บริหารจัดการเองได เชน พันธุขาวโพด ขายขาวโพด เปนตน
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา กลุม
ตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาวโพด ดูแลเรื่องการขาย
ข า วโพด กั บ บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ อ าหารสั ต ว ไ ม ใ ห ตี ก ลั บ แนวโน ม ข อ มู ล ข า วสาร เกี่ ย วกั บ
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ผลิตภัณฑสินคาเกษตรในอนาคต และมีกิโลกลางที่ไดมาตรฐานเชนเดียวกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารสัตว
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตบานบุง มีความชํานาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต การรวบรวม
ขาวโพด อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีความเห็นวา กลุมยังขาดแคลนความรูเกี่ยวกับการคัดแยก
ขาวโพด การเก็บรักษาขาวโพดใหมีคุณภาพดี ไมเปนเชื้อราและเนาเสียงาย นอกจากนี้ กลุม ฯ
ยั งขาดแคลนรถลากข า วโพดไปขายใหกั บ บริษั ท เจริญโภคภัณ ฑ อ าหารสั ตว เครื่ องสีข า วโพด
เครื่องวัดความชื้น
(10) กลุมรวบรวมขาวโพดบานเขาชี
กลุมรวบรวมขาวโพดบานเขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
กอตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 สมาชิกกอตั้ง 10 คน ปจจุบันมีสมาชิก 15 คน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตัดปญหาพอคาคนกลางในการขายขาวโพด และจัดหาวัสดุอุปกรณการเกษตรในราคายุติธรรม
เงินทุนของกลุม มีจํานวน 500,000 บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส. สาขาวังทอง
ภารกิจของกลุมรวบรวมขาวโพดบานเขาชี ไดแก (1) การผลิตขาวโพดเลี้ยง
สัตว (2) รวบรวมขาวโพดขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ (3) จัดหาปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ใหกับสมาชิก (4) ประสานงานกับ สกต. พิษณุโลกเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาขาวโพด
และสินคาเกษตรอื่น ๆ (5) ใหความชวยเหลือสมาชิกในทุก ๆ เรื่องที่สมาชิกรองขอ ผลิตภัณฑของ
กลุม คือ ขาวโพด ปุย และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมรวบรวมขาวโพดบานเขาชี ไดแก
(1) สมาชิกมีความพรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก (2) ผูนํามีความเสียสละ
มุงมั่น และทุมเททํางานเพื่อสมาชิก (3) สมาชิกใหความร วมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม จุดดอยของกลุม คือ (1) ความสามารถในการลดตนทุนการผลิตยังมีนอย ผลผลิตตอ
ไรของสมาชิกต่ํา (2) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของขาวโพด ทําใหบางครั้ง
ปรับตัวไมทันตอการขึ้นลงราคา
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาวโพด แนวโนม ขอมูล
ขาวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคาเกษตรในอนาคต และวัสดุอุปกรณการเกษตร
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมรวบรวมขาวโพด
บานเขาชี มีความชํานาญเกี่ยวกับการคัดคุณภาพขาวโพดเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมี
ความเห็นวา กลุมยังขาดความรูเรื่องการตลาดและความสามารถในการตอรองราคาขาวโพด รวมทั้ง
การลดตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
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(11) กลุมวิสาหกิจชุมชนวัดโบสถ
กลุมวิสาหกิจชุมชนวัดโบสถ ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก
กอตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 สมาชิกกอตั้ง 10 คน ปจจุบันมีสมาชิก 15 คน มีวัตถุประสงคเพื่อ
จัดหาวัสดุอุปกรณการเกษตรในราคายุติธรรม เงินทุนของกลุม มีจํานวน 500,000 บาท แหลง
เงินทุนมาจาก ธ.ก.ส. สาขาวัดโบสถ
ภารกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนวัดโบสถ ไดแก (1) จัดหาปุยและสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชใหกับสมาชิก (2) ประสานงานกับ สกต. พิษณุโลกเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคา
ขาวและสินคาเกษตรอื่น ๆ (3) ใหความชวยเหลือสมาชิกในทุก ๆ เรื่องที่สมาชิกรองขอ ผลิตภัณฑ
ของกลุม คือ ปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุม วิสาหกิจชุมชนวัดโบสถ ไดแก
(1) สมาชิกมีความพรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก (2) ผูนํามีความเสียสละ
มุงมั่น และทุมเททํางานเพื่อสมาชิก (3) สมาชิกใหความร วมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม จุดดอยของกลุม คือ (1) ความสามารถในการลดตนทุนการผลิตยังมีนอย ผลผลิตขาว
ตอไรต่ํา (2) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวการณตลาดของขาว (3) สมาชิกเปนหนี้นอกระบบ
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา
กลุม ฯ ตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาว แนวโนม ขอมูล
ขาวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคาเกษตรในอนาคต และวัสดุอุปกรณการเกษตร
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนวัด
โบสถ มีความชํานาญเกี่ยวกับการปลูกขาว อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีความเห็นวา กลุมยังขาด
ความรูเรื่องการตลาดและความสามารถในการตอรองราคาขาว รวมทั้งการลดตนทุนการผลิตอยางมี
ประสิทธิภาพ
(12) กลุมเขมแข็ง
กลุมเขมแข็ง ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
กอตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 สมาชิกกอตั้ง 10 คน ปจจุบันมีสมาชิก 15 คน มีวัตถุประสงคเพื่อ
จัดหาวัสดุอุปกรณการเกษตรในราคายุติธรรม เงินทุนของกลุม มีจํานวน 500,000 บาท แหลง
เงินทุนมาจาก ธ.ก.ส. สาขาพรหมพิราม
ภารกิจของกลุมเขมแข็ง ไดแก (1) จัดหาปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหกับ
สมาชิก (2) ประสานงานกับ สกต. พิษณุโลกเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาขาวและสินคา
เกษตรอื่น ๆ (3) ใหความชวยเหลือสมาชิกในทุก ๆ เรื่องที่สมาชิกรองขอ ผลิตภัณฑของกลุม คือ
ปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
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จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมเขมแข็ง ไดแก (1) สมาชิกมีความ
พรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก (2) ผูนํามีความเสียสละ มุงมั่น และทุมเท
ทํางานเพื่อสมาชิก (3) สมาชิกใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี อยางไรก็ตาม จุดดอย
ของกลุม คือ (1) ความสามารถในการลดตนทุนการผลิตยังมีนอย ผลผลิตขาวตอไรต่ํา (2) สมาชิก
สวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของขาว (3) สมาชิกบางรายเปนหนี้นอกระบบ
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา
กลุมตองการให สกต.พิษ ณุโลกสนั บสนุน เกี่ยวกับความรูด านการตลาดขาว แนวโนม ข อมูล
ข า วสาร เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ สิ น ค า เกษตรในอนาคต การลดต น ทุ น การผลิ ต และวั ส ดุ อุ ป กรณ
การเกษตร
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมเขมแข็ง มีความ
ชํานาญเกี่ยวกับการปลู กขาว อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีความเห็ นวา กลุมยังขาดความรูเรื่อง
การตลาดและความสามารถในการตอรองราคาขาว รวมทั้งการลดต น ทุนการผลิ ตอยางมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น กลาวโดยสรุปวา สวนใหญภารกิจของกลุม คือ จัดหาปุยและสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชใหกับสมาชิก จุดเดน ไดแก (1) สมาชิกใหความรวมมือเปนอยางดี (2) ผูนํามีภาวะ
ผูนําที่ดี มีความเสียสละ และเอาใจใสตอสมาชิกเปนอยางดี (3) สมาชิกกลุมมีความสามัคคี มีการ
ปรึกษา หารือ พูดคุยกันอยางสม่ําเสมอ มีความใกลชิดกัน (4) จัดหาวัสดุการเกษตรในราคายุติธรรม
จุดดอย ไดแก (1) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของขาว ขาวโพด (2) ขาดทักษะใน
การพัฒนาพันธุขาว (3) สมาชิกบางรายเปนหนี้นอกระบบ (4) ความสามารถในการลดตนทุนการ
ผลิตยังมีนอย ผลผลิตขาวตอไรต่ํา ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ไดแก ความรู
ดานการตลาดขาว ขาวโพด การประกันราคาขาว ขาวโพด การพัฒนาพันธุขาว และพันธุขาวโพด
ไมใหเกิดมีราดํา ไมเสียตนขาวโพด การลดตนทุนการผลิต สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถ มี
ความชํานาญเกี่ยวกับการปลูกขาว ขาวโพด งา และถั่ว สิ่งที่สมาชิกกลุมยังขาดแคลน ไดแก ความรู
ความสามารถในการลดตนทุนการผลิตขาว การตลาด และการพัฒนาพันธุขาว และระบบการขนสง
ผลผลิตการเกษตรไปยังตลาด
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2.1.3 เครือขายโคเนื้อ
เครือขายโคเนื้อ ประกอบดวย กลุมโค 5 กลุม ไดแก (1) กลุมวิสาหกิจชุมชนไทรงาม
(2) กลุ ม วิ ส าหกิ จ ตลาดนั ด โค กระบื อ (3) กลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคอํ า เภอนครไทย (4) กลุ ม ผู เ ลี้ ย งโค
บานนอยซุมขี้เหล็ก และ (5) กลุมผูเลี้ยงโคบานบานดอนมวง
1) ประวัติกลุมสหกรณที่เปนภาคีเครือขาย ภารกิจ และจุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) ความ
ตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก และสิ่งที่สหกรณมีความสามารถและขาดแคลน
(1) กลุมวิสาหกิจชุมชนไทรงามโคขุน
กลุมวิสาหกิจชุมชนไทรงามโคขุน หมูที่ 4 ตําบลปาแดง อําเภอชาติตระการ
กอตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 สมาชิกปจจุบันมีจํานวน 8 คน วัตถุประสงคเพื่อเลี้ยงโคขุน
และสงโคขุนใหกับโรงเชือด เงินทุนของกลุม มีจํานวน 400,000 บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส.
สาขาชาติตระการ
ภารกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนไทรงามโคขุน ไดแก (1) แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโค (2) ซื้อขายโค (3) ใหความชวยเหลือ คําปรึกษาเรื่องที่สมาชิกรองขอ (4) การ
ออมเงินประจําเดือน ผลิตภัณฑของกลุม คือ โค และโรงเชือด
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมวิสาหกิจชุมชนไทรงามโคขุน ไดแก
(1) สมาชิกมีความพรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก (2) ผูนํามีความเสียสละ
มุงมั่น และทุมเททํางานเพื่อสมาชิก (3) สมาชิกใหความร วมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี
(4) มีการประชุมกลุมทุกเดือน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น (5) มีการออมเงินทุกเดือน อยางไรก็ตาม
จุดดอยของกลุม คือ (1) ความสามารถในการเลี้ยงโคใหมีคุณภาพ (2) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจ
ภาวะการตลาดของโค (3) ภาวะการขึ้นและลงของราคาโค ซึ่งปจจุบันราคาโคซบเซามาก ทําให
เกษตรกรผูเลี้ยงไมคอยสนใจเลี้ยงโคอีกตอไป
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดโค แนวโนม ขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโค และวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโค
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนไทร
งามโคขุน มีความชํานาญเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีความเห็นวา กลุมยัง
ขาดความรูเรื่องการตลาดโค เพราะวาปจจุบันตลาดโคซบเซาลงมาก และมีราคาตกต่ํา และการลด
ตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ

27
(2) กลุมวิสาหกิจตลาดนัดโคกระบือ
กลุมวิสาหกิจตลาดนัดโคกระบือ หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม
จังหวัด พิษณุโลก กอตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 สมาชิกปจจุบันมีจํานวน 11 คน วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโค และซื้อขายแลกเปลี่ยนโค จํานวนเงินทุนของกลุม 500,000 บาท
แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส. สาขาบางกระทุม วิสัยทัศนของกลุม คือ กลุมวิสาหกิจตลาดนัดโค
กระบือยกระดับเปนสหกรณระดับตําบล
ภารกิจของกลุมวิสาหกิจตลาดนัดโคกระบือ ไดแก (1) แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโค กระบือ (2) ซื้อขายโค กระบือ (3) ใหความชวยเหลือ คําปรึกษาเรื่องที่สมาชิก
รองขอ (4) การออมเงินประจําเดือน ผลิตภัณฑของกลุม คือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนโค กระบือ ทุก
วันพฤหัสบดี
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมวิสาหกิจตลาดนัดโค กระบือ ไดแก
(1) สมาชิกมีความพรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก (2) ผูนํามีความเสียสละ
มุงมั่น และทุมเททํางานเพื่อสมาชิก (3) สมาชิกใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี
(4) มีการประชุมกลุมทุกเดือน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น (5) มีการออมเงินทุกเดือน อยางไรก็ตาม
จุดดอยของกลุม คือ (1) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของโค กระบือ
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดโค กระบือ แนวโนม ขอมูล
ขาวสาร เกี่ยวกับโค กระบือ และวัสดุอุปกรณที่เกีย่ วของกับการเลี้ยงโค กระบือ
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมวิสาหกิจตลาดนัด
โคกระบือ มีความชํานาญเกี่ยวกับการคาขายโค กระบือ และการดูลักษณะของโค กระบือสายพันธุดี
อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีความเห็นวา กลุมยังขาดความรูเรื่องการตลาดโค กระบือ เพราะวา
ปจจุบันตลาดโคซบเซาลงมาก และมีราคาตกต่ํา และการลดตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
(3) กลุมผูเลี้ยงโคอําเภอนครไทย
กลุมผูเลี้ยงโคอําเภอนครไทย ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย กอตั้งเมื่อวันที่
2 เมษายน 2550 สมาชิกปจจุบันมีจํานวน 15 คน วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายไดใหกับผูเลี้ยงโค
เงินทุนของกลุม มีจํานวน 400,000 บาท แหลงเงินทุน ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขานครไทย
ภารกิจของกลุมผูเลี้ยงโคอําเภอนครไทย ไดแก (1) แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโค (2) ซื้อขายโค กระบือ (3) ใหความชวยเหลือ คําปรึกษาเรื่องที่สมาชิกรองขอ ผลิตภัณฑ
ของกลุม คือ ตลาดนัดโค กระบือ และโรงเชือด

28
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุม ผูเลี้ยงโคอําเภอนครไทย ไดแก
(1) สมาชิกมีความพรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดี (2) สมาชิกใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมเปนอยางดี (3) ผูนํามีความเสียสละ มุงมั่น และทุมเททํางานเพื่อสมาชิก (4) มีการ
ประชุมกลุมอยางสม่ําเสมอ เพื่อพูดคุยและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม จุดดอยของกลุม คือ
(1) ความสามารถในการเลี้ยงโคใหมีคุณภาพ ตนทุนการผลิตต่ํา (2) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจ
ภาวะการตลาดของโค (3) ภาวะการขึ้นและลงของราคาโค ซึ่งปจจุบันราคาโคซบเซามาก ทําให
เกษตรกรผูเลี้ยงไมคอยสนใจเลี้ยงโคอีกตอไป (4) ไมมีทุงหญาสําหรับเลี้ยงและพัฒนาโค กระบือ
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดโค กระบือ แนวโนม ขอมูล
ขาวสาร เกี่ยวกับโค กระบือ และวัสดุอุปกรณที่เกีย่ วของกับการเลี้ยงโค กระบือ
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคอําเภอ
นครไทย มีความชํานาญเกี่ยวกับการทําตลาดนัดโค กระบือ อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีความเห็น
วา กลุมยังขาดความรูเรื่องการตลาดโค กระบือ เพราะวาปจจุบันตลาดโค กระบือ ซบเซาลงมาก
และมีราคาตกต่ํา และการลดตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
(4) กลุมผูเลี้ยงโคบานนอยซุมขี้เหล็ก
กลุมผูเลี้ยงโคบานนอยซุมขี้เหล็ก ตําบลบานนอยซุมขี้เหล็ก อําเภอเนินมะปราง
กอตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 สมาชิกปจจุบันมีจํานวน 15 คน วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายได
ใหกับผูเลี้ยงโค เงินทุนของกลุม มีจํานวน 500,000 บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส. สาขา
เนินมะปราง และองคการบริหารสวนตําบลบานนอยซุมขี้เหล็ก
ภารกิจของกลุมผูเลี้ยงโคบานนอยซุมขี้เหล็ก ไดแก (1) แลกเปลี่ยนความรู ขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโค (2) ซื้อขายโค และฟางกอน (3) ใหความชวยเหลือ คําปรึกษาเรื่องเลี้ยงโค และ
ฟางกอน ผลิตภัณฑของกลุม คือ โคขุน และฟางกอน
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมผูเลี้ยงโคบานนอยซุมขี้เหล็ก ไดแก
(1) สมาชิกมีความพรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดี (2) สมาชิกใหความรวมมือ
และสนับสนุนกิจกรรมของกลุมเปนอยางดี (3) ผูนํามีความเสียสละ มุงมั่น และทุมเททํางานเพื่อ
สมาชิก (4) มีการประชุมกลุมอยางสม่ําเสมอ เพื่อพูดคุยและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม
จุดดอยของกลุม คือ (1) ความสามารถในการเลี้ยงโคขุนใหมีคุณภาพ ตนทุนการผลิตต่ํา (2) สมาชิก
สวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของโค (3) ภาวะการขึ้นและลงของราคาโค ซึ่งปจจุบันราคาโค
ซบเซามาก ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงไมคอยสนใจเลี้ยงโคอีกตอไป (4) ไมมีทุงหญาสําหรับเลี้ยงและ
พัฒนาโค กระบือ
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ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดโค กระบือ แนวโนม ขอมูล
ขาวสาร เกี่ยวกับโค กระบือ และวัสดุอุปกรณที่เกีย่ วของกับการเลี้ยงโค กระบือ
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคบานนอย
ซุมขี้เหล็ก มีความชํานาญเกี่ยวกับการเลี้ยงโค และฟางกอน อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีความเห็น
วา กลุมยังขาดความรูเรื่องการตลาดโค กระบือ เพราะวาปจจุบันตลาดโค กระบือ ซบเซาลงมาก
และมีราคาตกต่ํา และการลดตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
(5) กลุมผูเลี้ยงโคบานดอนมวง
เริ่มจัดตั้งกลุมเลี้ยงโคเมื่อป พ.ศ. 2542 โดยคนในหมูบานไดจัดตั้งกลุมกันเอง มี
เงินทุน จํานวน 80,000 บาท ซึ่งเปนคาสมัครสมาชิกคนละ 20 บาท และจะไดคนละ 2 หุน ตอมา
สมาชิกในกลุมเริ่มนอยลงก็เลยมีการเพิ่มคาสมัครสมาชิกเปน จํานวน 50 บาท ในปจจุบันนี้จํานวน
เงินทั้งหมดที่มีอยูในกลุมสมาชิกกลุมเลี้ยงวัวมีจํานวน ทั้งหมด คือ 96,000 บาท ปจจุบันมีโค
จํานวน 200 ตัว มีสมาชิก จํานวน 30 คน วัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุม (1) เพื่อใหชาวบานใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน (2) เปนการสรางอาชีพใหชาวบาน (3) เปนการสรางรายไดเสริมใหกับ
ชาวบาน
ภารกิจของกลุม ผูเลี้ยงโคบานดอนมวง ไดแก (1) แลกเปลี่ยนความรู ขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโค (2) การขายปุยคอก (3) ใหความชวยเหลือ คําปรึกษาเรื่องเลี้ยงโค ผลิตภัณฑของ
กลุม คือ โค และมูลโค
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุม ผูเลี้ยงโคบานดอนมวง ไดแก
(1) โดยภาพรวมสมาชิกมีความพรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดี (2) สมาชิกให
ความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรมของกลุมเปนอยางดี (3) ผูนํามีความเสียสละ มุงมั่น และทุมเท
ทํางานเพื่อสมาชิก (4) มีการประชุมกลุมเพื่อพูดคุยและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา (5) กลุมมี
เงินทุนในการบริหารจัดการ (6) สมาชิกเลี้ยงโคแบบปลอย จึงทําใหตนทุนต่ํา อยางไรก็ตาม จุดดอย
ของกลุม คือ (1) ความสามารถในการเลี้ยงโคใหมีคุณภาพ ตนทุนการผลิตต่ํา (2) สมาชิกสวนใหญ
ยังไมเขาใจภาวะการตลาดของโค (3) ภาวะการขึ้นและลงของราคาโค ซึ่งปจจุบันราคาโคซบเซา
มาก ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงไมคอยสนใจเลี้ยงโคอีกตอไป (4) บางครั้งกลุมประสบปญหาสมาชิกไม
มาประชุมกันอยางพรอมเพรียงเมื่อมีการนัดหมาย (5) ไมมีการบริหารจัดการโคที่เปนระบบ
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดโค การคาขายโคที่เปน
ระบบ แนวโนม ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโค
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สิ่ งที่ สมาชิ ก กลุ มมีค วามสามารถและขาดแคลน สมาชิ ก กลุ ม ผู เ ลี้ ย งโคบา น
ดอนมวง มีความชํานาญเกี่ยวกับการเลี้ยงโค อยางไรก็ตาม สมาชิกกลุมมีความเห็นวา กลุมยังขาด
ความรูเรื่องการตลาดโค การบริหารจัดการที่เปนระบบ การพัฒนาพันธุโค เพราะวาปจจุบันตลาดโค
กระบือ ซบเซาลงมาก และมีราคาตกต่ํา และการลดตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น อาจกลาวโดยสรุปวา สวนใหญกลุมมีภารกิจ ไดแก (1) แลกเปลี่ยนความรู
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโค (2) ซื้อขายโค ฟางกอน มูลโค (3) ใหความชวยเหลือ คําปรึกษาเรื่องเลี้ยง
โค (4) การตลาดโค เชน ตลาดนัดโค กระบือ โรงเชือด เปนตน จุดเดน ไดแก (1) สมาชิกมีความ
พรอมเพรียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดี (2) สมาชิกใหความรวมมือและสนับสนุน
กิจกรรมของกลุมเปนอยางดี (3) ผูนํามีความเสียสละ มุงมั่น และทุมเททํางานเพื่อสมาชิก (4) มีการ
ประชุม พูดคุย กันอยางสม่ําเสมอ จุดดอย คือ (1) ความสามารถในการเลี้ยงโคขุนใหมีคุณภาพยังมี
นอย (2) ตนทุนการผลิตสูง (3) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะการตลาดของโค (4) ราคาของโค
ไมแนนอน ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ไดแก ความรูดานการตลาดโค
กระบือ แนวโนม ขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับโค กระบือ สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถ คือ การเลี้ยง
โค การทําฟางกอน ตลาดนัดโค กระบือ โรงเชือด สิ่งที่สมาชิกกลุมขาดแคลน ไดแก ขาดความรู
เรื่องการตลาดโค กระบือ และการลดตนทุน
2.1.4 เครือขายขาวปลอดภัย
เครือขายขาวปลอดภัยมีสมาชิก คือ กลุมขาวปลอดภัยบานดอนทอง ตําบลดอนทอง
อําเภอเมืองพิษณุโลก จํานวน 1 กลุม
1) ประวัติกลุมสหกรณที่เปนภาคีเครือขาย ภารกิจ และจุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) ความ
ตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก และสิ่งที่สหกรณมีความสามารถและขาดแคลน
กลุมขาวปลอดภัยบานดอนทอง
กลุมขาวปลอดภัยบานดอนทอง ตําบลดอนทองอําเภอเมืองพิษณุโลก กอตั้งเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2549 สมาชิกกอตั้งมี 10 คน ปจจุบัน มีสมาชิก 20 คน เพื่อการรวมกันจัดหาขาว
พันธุดี ปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในราคายุติธรรม และผลิตขาวปลอดภัย ปจจุบันมีเงินทุนของ
กลุม จํานวน 500,000 บาท แหลงเงินทุนมาจาก ธ.ก.ส สาขาเมืองพิษณุโลก
ภารกิจของกลุมขาวปลอดภัย คือ จัดหาพันธุขาว ปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ใหกับสมาชิก ขายขาวในราคาที่สมาชิกพอใจ ผลิตภัณฑของกลุม คือ ขาว ปุยและสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของกลุมขาวปลอดภัยบานดอนทอง ไดแก
(1) สมาชิกใหความรวมมือกับผูนําดี (2) ผูนํามีภาวะผูนําที่ดี มีความเสียสละ และเอาใจใสตอ สมาชิก
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เปนอยางดี (3) สมาชิกกลุมมีความสามัคคี และเอื้อเฟอกันดี (4) สมาชิกมีการปรึกษา หารือ พูดคุย
กันอยางสม่ําเสมอ จุดดอย ไดแก (1) สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจภาวะตลาดขาว (2) ขาดทักษะใน
การพัฒนาพันธุขาว (3) ตนทุนการผลิตสูง (4) สมาชิกบางรายเปนหนี้นอกระบบ
ความต อ งการรั บ การสนั บ สนุ น จาก สกต.พิ ษ ณุ โ ลก ในอี ก 3 ป ข า งหน า
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดขาว การประกันราคาขาว
การพัฒนาพันธุขาว
สิ่งที่สมาชิกกลุมมีความสามารถและขาดแคลน สมาชิกกลุมขาวปลอดภัย
มีความชํานาญเกี่ยวกับการปลูกขาว และการบริหารจัดการกลุม อยางไรก็ตาม กลุมมีความเห็นวา
ยังขาดความรู ความสามารถในการลดตนทุนการผลิตขาว การตลาด และการพัฒนาพันธุขาว
2.1.5 เครือขายสหกรณ
เครือขายสหกรณ ประกอบดวย สหกรณวัดจันทร จํากัด สหกรณการเกษตรวัดโบสถ
จํากัด สหกรณนิคมวังทอง จํากัด สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด สหกรณการเกษตรเนินมะปราง
จํากัด สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
1) ประวัติกลุมสหกรณที่เปนภาคีเครือขาย ภารกิจ และจุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) ความ
ตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก และสิ่งที่สหกรณมีความสามารถและขาดแคลน
(1) สหกรณวัดจันทร จํากัด
ตั้งอยูเลขที่ 890/16 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก
กอตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2459 เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทําการเกษตร ซึ่งถือวาเปน
สหกรณแหงแรกของประเทศไทย ปจจุบันมี สมาชิก 5,500 คน โดยมีวิสัยทัศนวา ธุรกิจขยายกวาง
เสริมสรางพลังงานทดแทน รักษสิ่งแวดลอมและพรอมใหสมาชิกอยูดีมีสุข จํานวนเงินทุนของ
สหกรณจํานวน 110 ลาน บาท แหลงเงินทุนมาจากการถือหุนของสมาชิก
ภารกิ จ ของสหกรณ วั ด จั น ทร จํ า กั ด คื อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และบริ ก ารเกี่ ย วกั บ
(1) ธุรกิจรับฝากเงิน อัตราดอกเบี้ย 2.5% ตอป (2) ธุรกิจสินเชื่อแกสมาชิก อัตราดอกเบี้ย 8-10%
ตอป (3) ธุรกิจการจําหนายสินคาใหแกสมาชิก เชน ขายวัสดุการเกษตร เครื่องอุปโภค บริโภค
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของสหกรณ ไดแก (1) มีเงินทุนเปนของตัวเอง
ไมตองกูยืมเงินจากทางสถาบันการเงิน (2) มีชื่อเสียงเนื่องจากเปนสหกรณแหงแรกของประเทศไทย
(3) ที่ตั้งสหกรณการคมนาคมสะดวก เนื่องจากอยูในตัวเมืองพิษณุโลก (4) มีเครื่องอํานวยความ
สะดวกครบครัน เช น โทรศัพ ท อาคารสถานที่ ปมน้ํามัน สมาชิกสามารถเขาถึ งไดตลอดเวลา
(5) มีหนวยงานตาง ๆ เปนที่ปรึกษาและใหการสนับสนุน เชน สหกรณจังหวัด ธ.ก.ส. สาขาเมือง
พิษณุโลก (6) บุคลากรมีประสบการณที่หลากหลายในการดําเนินงานเกี่ยวกับสหกรณ
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สําหรับจุดดอยของสหกรณ ไดแก (1) คณะกรรมการไมคอยเขาใจบทบาทหนาที่
ของตนเอง ไมคอยเอาใจใสบทบาทหนาที่ของตนเอง (2) ทําเลที่ตั้งอยูในตัวเมืองพิษณุโลก จึงมี
คูแขงดานธุรกิจขายปลีกขนาดใหญจํานวนมาก เชน หางเทสโก โลตัส หางบิ๊กซี หางแม็คโคร
ทําใหสมาชิกไมคอยใชบริการของสหกรณ (3) การทํามาหากินของสมาชิกไมคอยดี มักตองพบกับ
ภัยธรรมชาติอยู บอย ๆ เชน น้ําทว ม ฝนแลง เพลี้ย ระบาด และตนทุนผลผลิตสูง ทํา ใหสมาชิก
ประสบปญหาการขาดทุน บางครั้งสงผลตอความสามารถในการชําระหนี้ (4) ความภักดีตอสหกรณ
ของสมาชิกยังมีนอย สงผลใหกิจการของสหกรณยังไมกาวหนาเทาที่ควร (5) สหกรณยังไมสามารถ
ทําใหสมาชิกเห็นคุณคาของสหกรณ (6) สหกรณไมไดสรางเครือขายความรวมมือทางการคาอยาง
จริงจัง
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา สหกรณ
ตองการให สกต.พิษณุโลกสนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดเรื่องขาว พันธุขาว การลงทุน
ดานการเกษตรที่ต นทุนต่ํา การเพาะปลูกพืชหลักที่สอดคลองกับภาวะตลาด วิธีการลดตนทุน
แนวโนมการตลาดสินคาเกษตรและภาวะตลาด เนื่องจากสหกรณมักขาดขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
หรือมักไดรับขอมูลลาชา ไมทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สิ่งที่สหกรณมีความสามารถและขาดแคลน สหกรณวัดจันทร จํากัด มีความชํานาญ
เกี่ยวกับการดําเนินการดานสหกรณ อยางไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ทําใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการลดลง และไมตอเนื่อง
จึงสนใจที่จะใหมีการฝกอบรมใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
(2) สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
ตั้งอยูเลขที่ 259 หมูที่ 4 ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ ในเขตเทศบาลตําบล
วัดโบสถ กอตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2519 สมาชิกกอตั้งมี 243 คน เพื่อชวยเหลือสมาชิกเกี่ยวกับ
กิจกรรมดานเกษตร ปจจุบันมี สมาชิก 1,632 คน จํานวนเงินทุนของกลุม 92 ลานบาท แหลง
เงินทุนมาจากหุนสมาชิก ทุนสํารอง เงินรับฝากจากสมาชิก ทุนสะสมตามขอบังคับ และเงินกู
ธ.ก.ส. สาขาวัดโบสถ โดยมีวิสัยทัศนวา เปนองคกรที่มุงพัฒนาการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
บริการอยางมีมาตรฐาน ธุรกิจ ครบวงจร เอื้ออาทรตอสมาชิกและสังคม
ภารกิจของสหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด คือ ดําเนินธุรกิจและบริการ
เกี่ยวกับ (1) การรับฝากเงิน อัตราดอกเบี้ย 2.5% ตอป (2) ธุรกิจสินเชื่อแกสมาชิก อัตราดอกเบี้ย
10% ตอป (3) ธุรกิจการจําหนายสินคาใหแกสมาชิก เชน ขายวัสดุการเกษตร เครื่องอุปโภค บริโภค
(4) สงเสริมสมาชิกปลูกเมล็ดพันธุขาวโพด (พิษณุโลก 2) (5) รวบรวมผลผลิต ตลาดกลางขาว และ
เก็บคาเชา

33
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของสหกรณ ไดแก (1) สหกรณสามารถปด
บัญชี และตรวจสอบบัญชีไดเร็ว สงผลใหสามารถจัดประชุมไดรวดเร็ว ทันกับความตองการของ
สมาชิก (2) ไมมีกรณีทุจริตใด ๆ ทั้งสิ้น (3) คณะกรรมการเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเอง จึง
สามารถทํางานตามบทบาทหนาที่ของตนเองไดเปนอยางดี ทํ าใหก ารดําเนิ นงานเป นไปอยาง
ราบรื่น (4) ไมมีการกาวกายงานกันเมื่อไดมอบหมายงานไปแลว แตมีการตรวจสอบและติดตามใน
ที่ประชุมอยางสม่ําเสมอ (5) มีสํานักงานเปนของตัวเอง (6) สมาชิกใชบริการสหกรณการเกษตรวัด
โบสถอยางสม่ําเสมอ
สําหรับจุดดอย (1) ที่ตั้งของสหกรณ ฯ ซึ่งตั้งอยูในเขตเทศบาล ทําใหบริเวณที่
จอดรถบริการสมาชิกคับแคบเกินไป (2) ยังไมสามารถดําเนินธุรกิจอยางครบวงจร กลาวคือ ตลาด
กลางยังไมสามารถดําเนินการเองได จึงใหเอกชนเชา
ความต อ งการรั บ การสนั บ สนุ น จาก สกต.พิ ษ ณุ โ ลก ในอี ก 3 ป ข า งหน า
สหกรณตองการให สกต.พิษณุโลก สนับสนุนเกี่ยวกับ (1) การเชื่อมโยงเปนเครือขายกันโดยใช
ธุรกิจการซื้อขายชุดน้ํายาลางจาน ซักผา ขาวสาร ฮอรโมนสังขทอง เปนตัวกลาง (2) สนับสนุน
ความรูและทักษะเกี่ยวกับการรวบรวมผลผลิตขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง และการคัดเลือกและ
ควบคุมคุณภาพผลผลิตการเกษตรสูการตลาด (3) ขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวราคาผลผลิต
การเกษตร และการตลาด
สิ่งที่สหกรณฯ มีความสามารถและขาดแคลน สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
มีความชํานาญเกี่ยวกับดานสินเชื่อ ทั้งการปลอยและการติดตามหนี้ จะเห็นไดจากผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ ที่ ผ า นมาไม เ คยขาดทุ น มี กํ า ไรเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป นอกจากนี้ คณะกรรมการยั ง มี
ความสามารถเกี่ยวกับการบัญชี และการตรวจสอบบัญชีเปนอยางดี สําหรับสิ่งที่ยังขาดแคลน คือ
เงินทุนไมเพียงพอตอความตองการของสมาชิก
(3) สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด
ตั้งอยูถนนพิษณุโลก-วังทอง ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
กอตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2519 สมาชิกกอตั้งมี 240 คน เพื่อชวยเหลือสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรม
ดานเกษตร ปจจุบันมี สมาชิก 1,336 คน จํานวนเงินทุนของกลุม 150 ลานบาท แหลงเงินทุนมาจาก
หุนสมาชิก ทุนสํารอง เงินรับฝากจากสมาชิก ทุนสะสมตามขอบังคับ และเงินกู ธ.ก.ส.สาขา
วังทอง
ภารกิจของสหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด คือ ดําเนินธุรกิจและบริการเกี่ยวกับ
(1) การรับฝากเงิน อัตราดอกเบี้ย 2.5% ตอป (2) ธุรกิจสินเชื่อแกสมาชิก อัตราดอกเบี้ย 10% ตอป
(3) ธุรกิจการจําหนายสินคาใหแกสมาชิก เชน น้ํามัน วัสดุการเกษตร เครื่องอุปโภค บริโภค
(4) สงเสริมสมาชิกปลูกเมล็ดพันธุขาวโพด และขาว (5) รวบรวมผลผลิต และตลาดกลางขาว
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จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของสหกรณฯ ไดแก (1) คณะกรรมการเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนเอง จึงสามารถทํางานตามบทบาทหนาที่ของตนเองไดเปนอยางดี ทําใหการ
ดํ า เนิ น งานเป น ไปอย า งราบรื่ น (2) มี ก ารมอบหมายงาน มี ก ารตรวจสอบและติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานในที่ประชุมอยางสม่ําเสมอ (3) มีสํานักงานเปนของตัวเอง (4) สมาชิกใชบริการของ
สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด อยางสม่ําเสมอ (5) ที่ตั้งสหกรณการคมนาคมสะดวก สมาชิก
สามารถใช บ ริ ก ารได ส ะดวก (6) มี ห น ว ยงานต า ง ๆ เป น ที่ ป รึ ก ษาและให ก ารสนั บ สนุ น เช น
สหกรณจังหวัด ธ.ก.ส. สาขาวังทอง (7) บุคลากรมีประสบการณที่หลากหลายในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับสหกรณ
สําหรับจุดดอย (1) มีคูแขงทางธุรกิจมีเปนจํานวนมาก เชน ปมน้ํามัน รานขาย
วัสดุ อุปกรณการเกษตร เปนตน (2) การบริการน้ํามันมีเฉพาะน้ํามันดีเซลเทานั้น ไมมีน้ํามันเบนซิน
ความต อ งการรั บ การสนั บ สนุ น จาก สกต.พิ ษ ณุ โ ลก ในอี ก 3 ป ข า งหน า
สหกรณตองการให สกต.พิษณุโลก สนับสนุนเกี่ยวกับ (1) การเชื่อมโยงเปนเครือขายกันโดยใช
ธุ ร กิ จ น้ํ า มั น เป น ตั ว กลาง (2) สนั บ สนุ น ความรู แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การรวบรวมผลผลิ ต ข า ว
ข า วโพด มั น สํ า ปะหลั ง และการคั ด เลื อ กและควบคุ ม คุ ณ ภาพผลผลิ ต การเกษตรสู ก ารตลาด
(3) ขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวราคาผลผลิตการเกษตร และการตลาด
สิ่งที่สหกรณมี ความสามารถและขาดแคลน สหกรณการเกษตรวั งทอง จํากัด
มีความชํานาญเกี่ยวกับดานสินเชื่อ ทั้งการปลอยและการติดตามหนี้ และการจัดทําและตรวจสอบ
บัญชีเปนอยางดี สําหรับสิ่งที่ยังขาดแคลน คือ ความสามารถในการขยายฐานลูกคา การปลูกฝง
ความภักดีตอสหกรณ และเงินทุนไมเพียงพอตอความตองการของสมาชิก
(4) สหกรณนคิ มวังทอง จํากัด
สหกรณนิคมวังทอง จํากัด มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 442 หมู 4 ตําบลบาน
นอยซุมขี้เหล็ก อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ระหวางกิโลเมตรที่ 16 – 17 ถนนสาย
สากเหล็ก – บานมุง หางจากจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 73 กิโลเมตร กอตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน
2524 สมาชิกกอตั้งมี 235 คน เพื่อชวยเหลือสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมดานเกษตร ปจจุบันมี สมาชิก
จํานวน 1,232 คน จํานวนเงินทุนของกลุม 90 ลาน บาท แหลงเงินทุนมาจาก หุนสมาชิก ทุนสํารอง
เงินรับฝากจากสมาชิก ทุนสะสมตามขอบังคับ และเงินกู ธ.ก.ส. สาขาเนินมะปราง
ภารกิจของสหกรณนิคมวังทอง จํากัด คือ ดําเนินธุรกิจและบริการเกี่ยวกับ
(1) การรับฝากเงิน อัตราดอกเบี้ย 2.5% ตอป (2) ธุรกิจสินเชื่อแกสมาชิก อัตราดอกเบี้ย 10% ตอป
(3) ธุรกิจการจําหนายสินคาใหแกสมาชิก เชน น้ํามัน วัสดุการเกษตร สินคาอุปโภค/บริโภค เมล็ด
พันธุขาวโพด และขาว
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จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของสหกรณ ไดแก (1) คณะกรรมการเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนเอง จึงสามารถทํางานตามบทบาทหนาที่ของตนเองไดเปนอยางดี (2) มีการ
ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานในที่ประชุมอยางสม่ําเสมอ (3) มีสํานักงานเปนของตัวเอง
(4) สมาชิกใชบริการสหกรณอยางสม่ําเสมอ (5) ที่ตั้งสหกรณการคมนาคมสะดวก สมาชิกสามารถ
ใชบริการไดสะดวก (6) มีหนวยงานตาง ๆ เปนที่ปรึกษาและใหการสนับสนุน เชน สหกรณจังหวัด
ธ.ก.ส. สาขาเนินมะปราง สําหรับจุดดอย (1) มีคูแขงทางธุรกิจมีเปนจํานวนมาก เชน รานขายวัสดุ
อุปกรณการเกษตร เปนตน (2) การบริการยังไมครบวงจร
ความต อ งการรั บ การสนั บ สนุ น จาก สกต.พิ ษ ณุ โ ลก ในอี ก 3 ป ข า งหน า
สหกรณตองการให สกต.พิษณุโลก สนับสนุนเกี่ยวกับ (1) การเชื่อมโยงเปนเครือขายกันโดยใช
ธุรกิจวัสดุ อุปกรณการเกษตร เปนตัวกลาง (2) สนับสนุนความรูและทักษะเกี่ยวกับการรวบรวม
ผลผลิตขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง และการคัดเลือกและควบคุมคุณภาพผลผลิตการเกษตรสูตลาด
และ (3) ขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวราคาผลผลิตการเกษตร และการตลาด
สิ่งที่สหกรณมคี วามสามารถและขาดแคลน สหกรณนิคมวังทอง จํากัด มีความ
ชํานาญเกี่ยวกับดานสินเชื่อ ทั้งการปลอยและการติดตามหนี้ สําหรับสิ่งที่ยังขาดแคลน คือ เงินทุน
ไมเพียงพอตอความตองการของสมาชิก และการตรวจสอบบัญชี
(5) สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด มีสาํ นักงานตั้งอยู บานซํารัง ตําบลชมพู
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กอตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 สมาชิกกอตั้งมี 205 คน เพือ่
ชวยเหลือสมาชิกเกีย่ วกับกิจกรรมดานเกษตร ปจจุบันมี สมาชิก 1,532 คน จํานวนเงินทุนของกลุม
93 ลาน บาท แหลงเงินทุนมาจากหุน สมาชิก ทุนสํารอง เงินรับฝากจากสมาชิก ทุนสะสมตาม
ขอบังคับ และเงินกู ธ.ก.ส. สาขาเนินมะปราง
ภารกิจของสหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด คือ ดําเนินธุรกิจและบริการ
เกี่ยวกับ (1) การรับฝากเงิน อัตราดอกเบี้ย 2.5% ตอป (2) ธุรกิจสินเชื่อแกสมาชิก อัตราดอกเบี้ย
10% ตอป (3) ธุรกิจการจําหนายสินคาใหแกสมาชิก เชน น้ํามัน วัสดุการเกษตร เครื่องอุปโภค
บริโภค เมล็ดพันธุขาวโพด และขาว
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของสหกรณ ไดแก (1) คณะกรรมการเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนเอง จึงสามารถทํางานตามบทบาทหนาที่ของตนเองไดเปนอยางดี (2) มีการ
ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานในที่ประชุมอยางสม่ําเสมอ (3) สมาชิกใชบริการสหกรณ
อยางสม่ําเสมอ (3) มีหนวยงานตาง ๆ เปนที่ปรึกษาและใหการสนับสนุน เชน สหกรณจังหวัด
ธ.ก.ส. สาขาเนินมะปราง สําหรับจุดดอย (1) มีคูแขงทางธุรกิจมีเปนจํานวนมาก เชน รานขายวัสดุ
อุปกรณการเกษตร เปนตน (2) การบริการยังไมครบวงจรและครอบคลุมความตองการของสมาชิก
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ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา
สหกรณตองการให สกต.พิษณุโลก สนับสนุนเกี่ยวกับ (1) การเชื่อมโยงเปนเครือขายกันโดยใช
ธุรกิจวัสดุ อุปกรณการเกษตร เปนตัวกลาง (2) สนับสนุนความรูและทักษะเกี่ยวกับการรวบรวม
ผลผลิตขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง และการคัดเลือกและควบคุมคุณภาพผลผลิตการเกษตรสู
การตลาด (3) ขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวราคาผลผลิตการเกษตร การตลาด
สิ่งที่สหกรณมีความสามารถและขาดแคลน สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
มีความชํานาญเกี่ยวกับดานสินเชื่อ ทั้งการปลอยและการติดตามหนี้ สําหรับสิ่งที่ยังขาดแคลน คือ
ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และการขยายบริการอื่น ๆ ใหแกสมาชิก
(6) สหกรณการเกษตรนิคมฯ บางระกํา จํากัด
สหกรณการเกษตรนิคมฯ บางระกํา จํากัด ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก กอตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 สมาชิกกอตั้งมี 190 คน เพื่อชวยเหลือสมาชิก
เกี่ยวกับกิจกรรมดานเกษตร ปจจุบันมี สมาชิก 1,335 คน จํานวนเงินทุนของกลุม 93 ลานบาท
แหลงเงินทุนมาจากหุนสมาชิก ทุนสํารอง เงินรับฝากจากสมาชิก ทุนสะสมตามขอบังคับ และเงินกู
ธ.ก.ส. สาขาบางระกํา
ภารกิจของสหกรณการเกษตรนิคมฯ บางระกํา จํากัด คือ ดําเนินธุรกิจและ
บริการเกี่ยวกับ (1) การรับฝากเงิน อัตราดอกเบี้ย 2.5% ตอป (2) ธุรกิจสินเชื่อแกสมาชิก อัตรา
ดอกเบี้ย 10% ตอป (3) ธุรกิจการจําหนายสินคาใหแกสมาชิก เชน น้ํามัน วัสดุการเกษตร เครื่อง
อุปโภค บริโภค เมล็ดพันธุขาวโพด และขาว
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของสหกรณ ไดแก (1) คณะกรรมการเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนเอง จึงสามารถทํางานตามบทบาทหนาที่ของตนเองไดเปนอยางดี (2) มีการ
ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานในที่ประชุมอยางสม่ําเสมอ (3) สมาชิกใชบริการสหกรณ
อยางสม่ําเสมอ (4) มีหนวยงานตาง ๆ เปนที่ปรึกษาและใหการสนับสนุน เชน สหกรณจังหวัด
ธ.ก.ส. สาขาบางระกํา สําหรับจุดดอย (1) มีคูแขงทางธุรกิจมีเปนจํานวนมาก เชน รานขายวัสดุ
อุปกรณการเกษตร เปนตน (2) การบริการยังไมครบวงจร
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา
สหกรณตองการให สกต.พิษณุโลก สนับสนุนเกี่ยวกับ (1) การเชื่อมโยงเปนเครือขายกันโดยใช
ธุรกิจน้ํามัน เปนตัวกลาง (2) สนับสนุนความรูและทักษะเกี่ยวกับการรวบรวมผลผลิตขาว ออย
ขาวโพด (3) ขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวราคาผลผลิตการเกษตร การตลาด
สิ่งที่สหกรณมคี วามสามารถและขาดแคลน สหกรณการเกษตรนิคมฯ บางระกํา
จํากัด มีความชํานาญเกี่ยวกับดานสินเชื่อ ทั้งการปลอยและการติดตามหนี้ สําหรับสิ่งที่ยังขาด
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แคลน คือ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี การขยายบริการอื่น ๆ ใหแกสมาชิก และความรู
เกี่ยวกับการทําธุรกิจระดับกาวหนา
(7) สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก กอตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2522 สมาชิกกอตั้งมี 234 คน เพื่อชวยเหลือสมาชิกเกี่ยวกับ
กิจกรรมดานเกษตร ปจจุบันมี สมาชิก 1,635 คน จํานวนเงินทุนของกลุม 97 ลานบาท แหลง
เงินทุนมาจากหุนสมาชิก ทุนสํารอง เงินรับฝากจากสมาชิก ทุนสะสมตามขอบังคับ และเงินกู
ธ.ก.ส.สาขานครไทย
ภารกิจของสหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด คือ ดําเนินธุรกิจและบริการ
เกี่ยวกับ (1) การรับฝากเงิน อัตราดอกเบี้ย 2.5% ตอป (2) ธุรกิจสินเชื่อแกสมาชิก อัตราดอกเบี้ย
10% ตอป (3) ธุรกิจการจําหนายสินคาใหแกสมาชิก เชน น้ํามัน วัสดุการเกษตร เครื่องอุปโภค
บริโภค เมล็ดพันธุขาวโพด และขาว
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของสหกรณ ไดแก (1) สมาชิกมีสวนรวม
และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของสหกรณดี (2) คณะกรรมการเขาใจบทบาท หนาที่ของ
ตนเอง จึงสามารถทํางานตามบทบาทหนาที่ของตนเองไดดี (3) มีการตรวจสอบและติดตามการ
ดํ า เนิ น งานในที่ ป ระชุ ม อย า งสม่ํ า เสมอ (4) สมาชิ ก ใช บ ริ ก ารสหกรณ อ ย า งสม่ํ า เสมอ (5) มี
หนวยงานตาง ๆ เปนที่ปรึกษาและใหการสนับสนุน เชน สหกรณจังหวัด ธ.ก.ส. สาขานครไทย
สําหรับจุดดอย (1) มีคูแขงทางธุรกิจมีเปนจํานวนมาก เชน รานขายวัสดุ อุปกรณการเกษตร เปนตน
(2) การบริการยังไมครบวงจร
ความต อ งการรั บ การสนั บ สนุ น จาก สกต.พิ ษ ณุ โ ลก ในอี ก 3 ป ข า งหน า
สหกรณตองการให สกต.พิษณุโลก สนับสนุนเกี่ยวกับ (1) การเชื่อมโยงเปนเครือขายกันโดยใช
ธุรกิจน้ํามัน เปนตัวกลาง (2) สนับสนุนความรูและทักษะเกี่ยวกับการรวบรวมผลผลิตขาว ออย
และขาวโพด (3) ขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวราคาผลผลิตการเกษตร และการตลาด
สิ่งที่สหกรณมีความสามารถและขาดแคลน สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
มีความชํานาญเกี่ยวกับดานสินเชื่อ ทั้งการปลอยและการติดตามหนี้ สําหรับสิ่งที่ยังขาดแคลน คือ
การทําธุรกิจระดับกาวหนาเกี่ยวกับสินคาเกษตร
กล า วโดยสรุ ป ภารกิ จ ของสหกรณ คื อ การดํ า เนิ น ธุ รกิ จ และให บ ริก ารเกี่ ย วกั บ
(1) การรับฝากเงิน (2) ธุรกิจสินเชื่อแกสมาชิก (3) ธุรกิจการจําหนายสินคาเครื่องอุปโภค บริโภค
และวัสดุการเกษตร จุดเดน ไดแก (1) มีเงินทุนเปนของตัวเอง ไมตองกูยืมเงินจากทางสถาบัน
การเงิน (2) มีชื่อเสียง (3) ที่ตั้งสหกรณการคมนาคมสะดวก สมาชิกสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา
(4) มีหนวยงานตาง ๆ เปนที่ปรึกษาและใหการสนับสนุน (5) บุคลากรมีประสบการณที่หลากหลาย
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(6) คณะกรรมการเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง (7) มีการติดตามผลการดําเนินงาน (8) สมาชิกใช
บริการสหกรณอยางสม่ําเสมอ จุดดอย ไดแก (1) บางสหกรณคณะกรรมการไมคอยเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเอง (2) มีคูแขงดานธุรกิจขายปลีกขนาดใหญ (3) การทํามาหากินของสมาชิกไมคอยดี
สงผลตอความสามารถในการชําระหนี้ (4) ความภักดีตอสหกรณของสมาชิกยังมีนอย (5) สหกรณ
ยังไมสามารถทําใหสมาชิกเห็นคุณคาของสหกรณ (6) สหกรณไมไดสรางเครือขายความรวมมือ
ทางการคาอยางจริงจัง (7) การบริการยังไมครบวงจร ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.
พิษณุโลก ไดแก ความรูดานการตลาดเรื่องขาว พันธุขาว การลงทุนดานการเกษตรที่ตนทุนต่ํา การ
เพาะปลูกพืชหลักที่สอดคลองกับภาวะตลาด วิธีการลดตนทุน แนวโนมการตลาดสินคาเกษตรและ
ภาวะตลาด การเชื่อมโยงเปนเครือขายกัน สิ่งที่สหกรณมีความสามารถ ไดแก ดานสินเชื่อ ทั้งการ
ปลอยและการติดตามหนี้ การจัดทําบัญชี การตรวจสอบบัญชี สิ่งที่สหกรณมีความขาดแคลน
ไดแก ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ ความรูธุรกิจระดับกาวหนาของ
สินคาเกษตร ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และการขยายบริการอื่น ๆ ใหแกสมาชิก
2.1.6 บานดอนมวง ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง
บานดอนมวง หมูที่ 10 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อยูหางจาก
ที่วาการอําเภอวังทอง เปนระยะทาง 10
กิโลเมตร และหางจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม เหมาะสําหรับการทํานา มีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 5,000 ไร มีแหลงน้ําตามธรรมชาติหลายแหง ไดแก บึงหนองแหวน คลองเสือลากหาง
หนองตะพุม มีครัวเรือนทั้งหมด 122 ครัวเรือน เปนครัวเรือนเกษตรกรรอยละ 90 ของครัวเรือน
ทั้งหมด ประชากรทั้งหมด 459 คน พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว และผักตาง ๆ เชน
ผักกกระเฉด ถั่ว พริก เปนตน
การประกอบอาชีพ และการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน
ชาวบานดอนมวงสวนใหญประกอบอาชีพทํานา รองลงมาไดแก การเลี้ยงวัว ทําสวน
ผัก และคาขาย ตามลําดับ อาชีพเสริม คือ การรวมกลุมกันทําพริกแกง และทําการปลูกผักกะเฉด
เพื่อสงขายตลาดภายในจังหวัด
ชาวบานดอนมวงมีการจัดตั้งกลุมตาง ๆ ขึ้นมา เพื่อชวยเหลือกันเอง สรางพลังในการ
ทํางาน และเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว ไดแก (1) กลุมเลี้ยงวัว มีนายทรัพย เพิ่มพูน เปนประธาน
นายสมศักดิ์ พุทธสา เปนเหรัญญิก (2) กลุมผักกะเฉดปลอดสารพิษ มีนางสาวประทุม หอมสุข
เปนประธาน นางแสวง อินทรชื่น เปนเหรัญญิก (3) กลุมทําพริกแกง มีนางอุบล ใจโอด เปน
ประธาน นางบุญมี เสือสะอาด เปนเหรัญญิก (4) กลุมถานไรทารและน้ําสมควันไม มีนายบุญตา
ดอนทิพยไพร เปนผูดูแล (5) กลุมปุยหมักและชีวภาพสูก ารเกษตรทีย่ งั่ ยืน มีนางอุบล ใจโอด
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เปนประธาน นายขวัญเมือง เย็นเยือก เปนเหรัญญิก (6) กลุมพันธุข าว (7) กลุมหมูหลุม (8) กลุม
สุขภาพ
จุดเดน จุดดอย (เชิงสังคม) จุดเดนของบานดอนมวง ไดแก (1) มีการรวมตัวกัน
เปนกลุมเพื่อพึ่งพากันเอง จะเห็นไดจากมีกลุมตาง ๆ เกิดขึ้น และกลุมเหลานั้นยังมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง (2) คนในชุมชนมีแนวคิดในการพึ่งตนเอง (3) ชาวบานมีความพรอมเพรียง ความ
สามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก ขยัน และประหยัด (4) ผูนํามีภาวะผูนํา มีความเสียสละ มุงมั่น
และทุมเททํางานเพื่อชาวบานและสมาชิก (5) บางครัวเรือนมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อควบคุม
รายจ าย รายรั บ (6) กลุ มมี ก ารประชุ มกั น อยา งสม่ํา เสมอ (7) มี ก ารประชุ ม ชาวบ า นทุก เดื อ น
(8) การสื่อสารกับชาวบานมักจะเปนการสื่อสารแบบสองทางเสมอ (9) การคมนาคมภายในหมูบาน
และระหวางหมูบานอื่น ๆ มีความสะดวกมาก (10) มีภูมิปญญาทองถิ่นเปนจํานวนมาก ไดแก
ภูมิปญญาทางดานการปลูกผักกระเฉดปลอดสารพิษ การพัฒนาพืชผักสวนครัวสูกลุมน้ําพริกแกง
การผลิตถานไรทารและเก็บน้ําสมควันไม เพื่อเปนสารไลแมลง การทําปุยหมักและปุยชีวภาพ และ
การจักสาน การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา (11) การดูแลสุขภาพของคนในหมูบาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดจากมีการดูแลสุขภาพดวยทีมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน
(อสม.) อยางไรก็ตาม จุดดอยของหมูบาน คือ (1) ความสามารถในการคาขายโค (2) สมาชิกสวน
ใหญยังไมเขาใจภาวการณตลาดโค และขาว (3) การบริหารจัดการกลุมอยางมีประสิทธิภาพ (4)
การสรางเครือขายนอกพื้นที่ยังไมกวางขวาง
ความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก ในอีก 3 ป ขางหนา
กลุมตองการให สกต.พิษณุโลก สนับสนุนเกี่ยวกับความรูดานการตลาดโค และขาว การสราง
เครือขายกับตางพื้นที่และตางกลุม การสนับสนุนใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน
สิ่งที่ชาวบานมีความสามารถและขาดแคลน ชาวบานดอนมวง มีความชํานาญ
ในการทําการเกษตร เชน ทํานา เลี้ยงวัว การผลิตปุยหมักชีวภาพ การผลิตถานไรทารและน้ําสม
ควันไม ไรนาสวนผสม การทําพริกแกง อยางไรก็ตาม ชาวบานมีความเห็นวา ชาวบานขาดความรู
เรื่องการตลาดโค เพราะวาปจจุบันตลาดโคซบเซาลงมาก และมีราคาตกต่ํา และการลดตนทุนการ
ผลิตในการปลูกขาวอยางมีประสิทธิภาพ
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2.2 จุดเริ่มตนของการกอเกิดของเครือขาย
วิธีการ Approach เครือขายตาง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 เครือขายรวบรวมขาวโพด
เครือขายรวบรวมขาวโพดเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวโพด
ซึ่งเดิมเคยประสบปญหาเกี่ยวกับราคาขายขาวโพดตกต่ํา และคุณภาพของผลผลิตไมสม่ําเสมอ/ไม
คอยมีคุณภาพ ไมมีพลังในการตอรองราคาขายกับพอคาคนกลางได และเปนหนี้นอกระบบ มี
ปญหาตกเขียวขาวโพด เกษตรกรไมคอยมีความรูในการเก็บรวบรวมขาวโพดใหมีคุณภาพดี ทําให
มีรายไดต่ํา ตอมา เจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก และ ธ.ก.ส. สาขานครไทย ไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผูปลูกขาวโพดบานซํารู ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย พบวานายดวน จันทรคีรี เปนประธาน
กลุมผูปลูกขาวโพดและเปนผูรวบรวมขาวโพด มีความชํานาญ และชวยเหลือสมาชิกกลุมในการ
พัฒนาคุณภาพการเก็บรักษาขาวโพด รวมทั้งการขายขาวโพดที่ไดราคาสูงกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารสัตว หลังจากนั้น ทีมวิจัยจึงไดนําขอมูลดังกลาวมาพูดคุย/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม
ผูปลูกขาวโพด บานเขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง ซึ่งมีนายสุทิน ทิพยพา เปนประธานกลุม
ตอมา กลุมขาวโพดบานเขาชี จึงเดินทางไปศึกษา/ดูงานที่บานซํารู ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย
และไดพูดคุยกับนายดวน จันทรคีรี จึงตกลงที่จะรวมเปนเครือขายรวบรวมขาวโพด เพื่อจะไดเปน
เพื่อนคูคิดใหคําปรึกษาซึ่งกันและกัน ตอมา กลุมผูปลูกขาวโพดบานถ้ําพระ ตําบลชมพู อําเภอ
เนินมะปราง ไดมาศึกษา/ดูงานการบริหารจัดการกลุมและรวบรวมขาวโพด และไดตัดสินใจรวม
เปนเครือขายรวบรวมขาวโพด ซึ่งกระบวนการจัดเวทีพูดคุยดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากทุน
วิจัย สกว. ป 2549 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) มี รศ. จุฑาทิพย
ภัทราวาท เปนผูใหคําแนะนํา ที่ปรึกษาอยางใกลชิดแกทีมวิจัย สมาชิกของเครือขาย ในขณะนั้น
ประกอบดวย กลุมผูปลูกขาวโพด จํานวน 3 กลุม คือ บานซํารู ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย
บานถ้ําพระ ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง บานเขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง
ตอมาในป 2551 ทีมวิจัยรวมกับเจาหนาที่ของ สกต.ไดดําเนินการขยายเครือขาย เพื่อ
เผยแพรแนวคิดการดําเนินงานของเครือขายและประโยชนที่เกิดขึ้น ใหครอบคลุมทั้งจังหวัด จํานวน
3 ครั้ง คือ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ประชุมแกนนําเครือขายรวบรวมขาวโพด ณ อําเภอ
นครไทย วันที่ 8 สิงหาคม 2551 ณ บานไผใหญ ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง วันที่ 13 สิงหาคม
2551 ณ บานน้ําพรม ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง ทั้ง 7 กลุม ดังกลาวขางตน ดําเนินการรวบรวม
ขาวโพดและขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว จํากัด จังหวัดพิษณุโลก สกต.พิษณุโลก
ทําหนาที่เปนผูใหการรับรองสถานะของกลุมเพื่อความสะดวกในการคาขายกับบริษัทฯ ขอมูล
ขาวสาร เชื่อมประสาน กระตุนและเอื้ออํานวย ธ.ก.ส. พิษณุโลกเปนหนวยสนับสนุนดานสินเชื่อ
และคําปรึกษา
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ดังนั้น สมาชิกเครือขายรวบรวมขาวโพด มี 7 กลุม ไดแก (1) บานซํารู ตําบลหวยเฮี้ย
อําเภอนครไทย (2) บานถ้ําพระ ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง (3) บานเขาชี ตําบลบานกลาง
อําเภอวังทอง (4) กลุมเงินทุนพืชไร หมูที่1 ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย (5) บานบุง ตําบลหนอง
กะทาว อําเภอนครไทย (6) บานไผใหญ ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง (7) บานน้ําพรม ตําบลวัง
นกแอน
อาจกลาวไดวา วิธีการของทีมวิจัยในการที่จะใหเกิดเครือขาย ไดแก (1) การเขารวมใน
การจัดเวทีสํารวจขอมูลเพื่อใหเขาใจปญหาและความตองการของเครือขาย (2) รวมประชุมชี้แจง
พูดคุย ทําความเขาใจโดยนําปญหาของกลุมขึ้นมาคุย แลวหาแนวทางแกไขรวมกัน (3) สรางการมี
สวนรวมในการคิด และตัดสินใจรวมกัน (4) ติดตาม เยี่ยมเยียนอยางสม่ําเสมอ (5) เปดใจรับฟง
ขอมูลในทุก ๆ ดาน
2.2.2 เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร
ในป 2549 เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร เกิดขึ้นจากการเจาหนาที่ ธ.ก.ส.
และสกต.พิษณุโลก ในฐานะทีมวิจัย และ เจาหนาที่ ธ.ก.ส. สาขานครไทย ไดจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู รับฟงปญหาของกลุม สรางความเขาใจในการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของ
สมาชิก พรอมทั้งเชิญชวนให ซึ่งไดขามารวมมือกันในการแกไขปญหาในลักษณะของเครือขาย รับ
การสนับสนุนจากทุนวิจัย สกว. โดยการสนับสนุนของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) มี
รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท เปนผูใหคําแนะนํา ที่ปรึกษาอยางใกลชิด ในขณะนั้น สมาชิกกลุมตางคน
ตางอยู แกไขปญหาเฉพาะของตนเอง สมาชิกแตละกลุมสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
ราคาปุย ยาปราบศัตรูพืช และวัสดุ/อุปกรณการเกษตรแพง ปุยปลอม ปญหาตกเขียวขาวโพด และ
ตนทุนทางการเกษตรสูง ตอมาเมื่อทีมวิจัยเชิญชวนใหเขามารวมมือกันในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร วิธีการจัดการปญหาของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงรวมตัวกันเปนในลักษณะเครือขาย
เพื่อ (1) ซื้ อขายปุ ย ยาปราบศัตรู พืช และวัสดุ/อุ ปกรณการเกษตรในราคาที่เ ปนธรรม และ (2)
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพ
เดิมสมาชิกเครือขายประกอบดวยกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคุยยาง ตําบล
บางระกํา อําเภอบางระกํา กลุมทํานา จํานวน 3 กลุม คือ กลุมรักชาวนา กลุมพัฒนาการเกษตร และ
กลุมเกษตรรุงเรือง ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก ตอมาในป 2551 ทีมวิจัยไดดําเนินการ
ประชุมเผยแพรแนวคิดการดําเนินงานของเครือขาย ประโยชนที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะขยายเครือขายให
ครอบคลุมทั้งจังหวัด จํานวน 8 ครั้ง คือ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ประชุมเครือขายวัสดุอุปกรณ
การเกษตร และกลุมวิสาหกิจ ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ตําบลบาง
กระทุม อําเภอบางกระทุม วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง วันที่ 11 มิถุนายน

42
2551 กลุมเขมแข็ง (เครือขายวัสดุ อุปกรณการเกษตร) อําเภอพรหมพิราม วันที่ 22 กรกฎาคม 2551
ประชุมแกนนําเครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตร อําเภอนครไทย วันที่ 8 สิงหาคม 2551 ประชุม
กลุมวัสดุอุปกรณการเกษตร ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง วันที่ 20 กันยายน 2551 ประชุม
กลุมเขมแข็ง (เครือขายวัสดุ อุปกรณการเกษตร) อําเภอพรหมพิราม วันที่ 27 กันยายน 2551
ประชุมกลุมเขมแข็ง(เครือขายวัสดุ อุปกรณการเกษตร) อํ าเภอเมืองพิษ ณุโลก นอกจากนี้ ยังมี
เครือขายอําเภอเนินมะปราง อําเภอชาติตระการติดตอขอซื้อปุยและวัสดุอุปกรณการเกษตรกับ สกต.
สมาชิกของเครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร ประกอบดวย 12 กลุม คือ
(1) กลุมรักชาวนา ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก (2) กลุมพัฒนาการเกษตร ตําบลไผขอ
ดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก(3) กลุมเกษตรรุงเรือง ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก (4) กลุม
วิสาหกิจชุมชน บ.ป. 322 จัดหาวัสดุการเกษตร หมูที่ 3 ตําบล ชมพู อําเภอเนินมะปราง (5) กลุมผู
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวปลอดสารพิษบานน้ําพรหม หมูที่ 4 ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง (6) กลุม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม (7) กลุมวิสาหกิจชุมชน
บ.ท.16 หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม (8) กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโคกสนั่น หมูที่ 8
ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม (9) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานบุง หมูที่ 18 ตําบลหนอง
กะทาว อําเภอนครไทย (10) กลุมรวบรวมขาวโพดบานเขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง
(11) กลุมวิสาหกิจชุมชนวัดโบสถ ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ (12) กลุมเขมแข็ง ตําบลพรหม
พิราม อําเภอพรหมพิราม
อาจกลาวไดวา วิธีการของทีมวิจัยในการที่จะใหเกิดเครือขาย ไดแก (1) ศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับปญหาและความตองการของกลุม (2) การจัดเวทีสํารวจขอมูล พูดคุยถึงปญหาและความ
ตองการเพื่อใหเขาใจปญหาและความตองการของเครือขาย (3) รวมประชุมชี้แจง พูดคุย ทําความ
เขาใจโดยนําปญหาของกลุมขึ้นมาคุย แลวหาแนวทางแกไขรวมกัน (4) สรางการมีสวนรวมในการ
คิด และตัดสินใจรวมกัน โดยกลุมเปนผูตัดสินใจ ทีมวิจัยเปนผูใหขอมูล (5) ติดตาม เยี่ยมเยียนอยาง
สม่ําเสมอ (6) เปดใจรับฟงขอมูลในทุก ๆ ดาน
2.2.3 เครือขายโคเนื้อ
เครื อ ข า ยโคเนื้ อ เกิ ด จากการรวมตั ว กั น ของผู เ ลี้ ย งโคในพื้ น ที่ อํ า เภอบางกระทุ ม
นครไทย และเนินมะปราง (ตําบลบานนอยซุมขี้เหล็ก) ในป 2549 ซึ่งเปนพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่
มีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่เหมาะสม เกษตรกรมีความรูความสามารถในการดูแล
โคเนื้ออยูแลวในระดับหนึ่ง ความเสี่ยงต่ําเมื่อเทียบกับการลงทุนเพาะปลูกพืชผัก บางพื้นที่มีแหลง
สนับสนุนเงินทุนในทองถิ่น เชน องคการบริการสวนตําบล กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนตน
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ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยงโค ทําใหมีเกษตรกรจํานวนหนึ่งมีความตื่นตัวในการ
เลี้ยงโค เกิดการซื้อขายกันเปนจํานวนมาก ทําใหราคาโคเนื้อขยับสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงทําใหเกษตรกร
สวนหนึ่งมีความสนใจที่จะหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคอยางเปนระบบ เชน การเลี้ยงเปน
โคขุน การเลี้ยงโคเปนแมพันธุ การแปรรูป การตลาด เปนตน อยางไรก็ตาม ที่ผานมาเกษตรกรผู
เลี้ยงโคขาดการจัดระบบองคความรูในการเลี้ยงโค เชน การบํารุง ดูแลโคเนื้อเพื่อบริโภค หรือเพื่อ
เปนแมพันธุ โรงชําแหละ การตลาด เปนตน นอกจากนี้ เกษตรผูเลี้ยงโคมักอยูกันอยางกระจัด
กระจาย ไมมีการเชื่อมโยงและชวยเหลือเกื้อกูลกัน บางสวนมีเงินลงทุนนอย โอกาสในการเขาถึง
สถาบั นการศึก ษาที่ใ ห การสนั บสนุ น ดานวิชาการและการติ ด ตอสื่ อสารระหว า งกลุ มผู เ ลี้ยงโค
ดวยกันในอําเภออื่น ๆ มีนอย เนื่องจากขาดคนกลางในการเชื่อมประสาน ตอมาทีมวิจัยไดจัดเวที
ใหมีการพูดคุยกันระหวางผูเลี้ยงโคเนื้อดวยกัน ผลการจัดเวทีดังกลาว ทําใหเกิดเครือขายโคเนื้อขึ้น
มีนายบุญลือ โพธิ์ศรีวงค ประธานกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ อําเภอบางกระทุม เปนประธานเครือขาย
โคเนื้อจังหวัดพิษณุโลก
ตอมา ในป 2551 ทีมวิจัยรวมกับเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก ไดเขารวมประชุมรวมกับ
แกนนํา จํานวน 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 มีการประชุมแกนนํา เครือขายโค ณ อําเภอ
นครไทย และในวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ประชุมเครือขายโคบางกระทุม ชาติตระการ และกลุมโค
บา นดอนมว ง ณ บา นดอนม ว ง ตํ าบลวังทอง อํ า เภอวั งทอง เพื่อส ง เสริ มความรว มมื อ ระหวา ง
เครือขาย เชื่อมโยงเครือขายโค ปลูกจิตสํานึกความรวมมือในกลุมผูนําที่เปนภาคีเครือขาย จากการ
ประชุมดังกลาว ทําใหเครือขายโคเนื้อมีสมาชิกเพิ่ม ซึ่งนายบุญลือ โพธิ์ศรีวงศ ประธานกลุมโคเนื้อ
บางกระทุม ไดมาพูดคุย และหาแนวทางเชื่อมโยงเครือขายและซื้อขายโครวมกันดวยตนเอง
ดังนั้น เครือขายโคเนื้อ ประกอบดวย กลุมโค 5 กลุม ไดแก (1) กลุมวิสาหกิจชุมชนไทรงาม
(2) กลุมวิสาหกิจตลาดนัดโค กระบือ (3) กลุมผูเลี้ยงโคอําเภอนครไทย (4) กลุมผูเลี้ยงโคบาน
นอยซุมขี้เหล็ก และ (5) กลุมผูเลี้ยงโคบานบานดอนมวง
อาจกลาวไดวา วิธีการของทีมวิจัยในการที่จะใหเกิดเครือขาย ไดแก (1) ศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับปญหาและความตองการของกลุม (2) การจัดเวทีสํารวจขอมูล พูดคุยถึงปญหาและความ
ตองการเพื่อใหเขาใจปญหาและความตองการของเครือขาย (3) รวมประชุมชี้แจง พูดคุย ทําความ
เขาใจโดยนําปญหาของกลุมขึ้นมาคุย แลวหาแนวทางแกไขรวมกัน (4) สรางการมีสวนรวมในการ
คิด และตัดสินใจรวมกัน โดยกลุมเปนผูตัดสินใจ ทีมวิจัยเปนผูใหขอมูล (5) ติดตาม เยี่ยมเยียนอยาง
สม่ําเสมอ (6) เปนผูจัดสถานการณและเปนสื่อกลางใหผูนํากลุม/สมาชิกกลุมโคไดมีโอกาสพูดคุย
เจรจาตกลงในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร การซื้อขายและติดตอกันเอง
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2.2.4 เครือขายขาวปลอดภัย
เกิดจากการพูดคุยระหวางเกษตรกรผูที่ตองการลดตนทุนการผลิต บริโภคขาวอยาง
ปลอดภัย และราคาขาวไมตกต่ํา ในพื้นที่ 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง พรหมพิราม บางระกํา และวัง
ทอง กับเจา หน าที่ ของ สกต. พิษ ณุ โลก ผลจากการพูด คุย ทํ า ให สกต.พิษ ณุโลก ตองวิ เ คราะห
ศักยภาพขององคกรตนเอง ผูบริโภคขาว ผูผลิตขาว และความเปนไปไดของการดําเนินงาน จากการ
วิเคราะหพบวา สกต. พิษณุโลก มีกิจการโรงสีขาว มีกลุมผูผลิตและบริโภคขาวรวมทั้งมีผูสนใจ
บริโภคขาวปลอดภัย จึงเปนเหตุใหมีโครงการขาวปลอดภัยเกิดขึ้น มีการอบรมโครงการเกษตรกร
คนเกง เพื่อใหเกิดกิจกรรม “เพื่อนชวยเพื่อน” มีผูที่เขารวมประชุม จํานวน 44 คน จาก 4 อําเภอ
ไดแก (1) หมูที่ 13 ตําบลวังพิกุล หมูที่ 15 ตําบลแมระกา อําเภอวังทอง (2) หมูที่ 6,8 ตําบลดอนทอง
หมูที่ 7 ตําบลบานกราง อําเภอเมืองพิษณุโลก (3) หมูที่ 11,14 ตําบลพรหมพิราม หมูที่ 7 ตําบล
ศรีภิรมย อําเภอพรหมพิราม และ(4) หมูที่ 4,5 ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา วิทยากร ไดแก
(1) อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาใหความรูเรื่อง คุณภาพอาหาร (การเปนครัว
ของโลก) (2) ผูจัดการ สกต.พิษณุโลก ใหความรูเรื่องการทําเกษตรอยางปลอดภัย ลดรายจาย
เพิ่มรายได (3) เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรปลอดสารพิษ ไดแก นายจํานงค
ดวงมั่ง และมีการเลือกผูแทนเครือขายขาวปลอดภัย ทําหนาที่กํากับ ดูแลและประสานงานกับ
สมาชิกที่สนใจเขารวมกิจกรรมเครือขายใหผลิตขาวและสงขาวมายังโรงสี สกต. เพื่อนําไปแปรรูป
และสงจําหนายตอไป
ในการผลิตขาวปลอดภัย มีการกําหนดวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพของขาวตั้งแตตน
ทางจนถึงปลายทาง รายละเอียดที่สําคัญ ไดแก เมล็ดพันธุขาว ปุย การเก็บเกี่ยวขาว เพลี้ย ราคาขาย
ขาว สถานที่รับซื้อขาว คือ โรงสีของ สกต. พิษณุโลก และความสามารถในการรับซื้อขาว ขาวสด
จํานวน 2,000 ตัน ขาวแหง 1,800 ตัน (ขาวชัยนาท 1,500 ตัน ขาวหอมมะลิ 300 ตัน)
การดําเนินงานดําเนินมาระยะหนึ่ง ปรากฏวาในชวงที่สมาชิกจะตองสงขาวใหกับ
โรงสี สกต. สมาชิกเปลี่ยนใจ เนื่องจากราคาที่โรงสี ของ สกต. พิษณุโลก ประกันราคาขาวเปลือก
6,800 บาท/ตัน ณ ความชื้น 13 % โดยเทียบราคากับกรมการคาภายใน แตราคาตลาดในขณะนั้น
7,000 – 7,200 บาท สมาชิกสงขายตลาดหมด ไมสงขายให โรงสี ของ สกต. พิษณุโลก มีบางราย
เทานั้นที่ยอมสงขายให ซึ่งเปนสวนนอยมาก จึงทําใหโครงการขาวปลอดภัยตองหยุดชะงักลง
ดังนั้น ตอมาในป 2551 จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานมาเปนการรวบรวมขาว
โดยอําเภอเมืองพิษณุโลก ผูทําหนาที่รวบรวมขาว คือ นายหวาน ใจสมัคร ซึ่งเปนประธานกลุมขาว
ปลอดภัยบานดอนทอง ตําบลดอนทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก มีหนาที่รวบรวมขาวจากกลุมและ
ลูกคาทั่วไป สกต. พิษณุโลก ทําหนาที่เปนแมขาย รับซื้อขาวเปลือกของสมาชิก และขายขาวสาร
ใหกับสมาชิก มีศูนยกลางอยูที่โรงสีขาวของ สกต. พิษณุโลก สมาชิกเครือขายจะตองผลิตขาวที่
ปลอดภัยจากสารพิษตกคางและสงใหกับโรงสี ซึ่งไดตกลงราคาประกันและความชื้นกันแลว
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2.2.5 เครือขายสหกรณ
ในป 2548 ส.ก.ต.พิษณุโลก ไดมีการจัดเวทีเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณผูนํา
สหกรณ เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการซื้อขายสินคาในราคาที่เปนธรรม ลดตนทุนการผลิต การ
รวมกันซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตรและรวมกันขายขาวโพด รวมทั้งการใชสินเชื่อในระบบแทนการ
กูเ งิ น นอกระบบ ซึ่ ง สมาชิ ก สหกรณ สว นใหญ มัก มี ห นี้ สิน นอกระบบ อย า งไรก็ ต าม การเชื่อ ม
เครือขายสหกรณคอนขางยากลําบาก เนื่องจากสหกรณมีระบบการบริหารที่ซับซอนและมีขั้นตอน
มากกวากลุม การพูดคุยกับสมาชิกสวนใหญใชวิธีที่เปนทางการ เชน การประชุม
ดังนั้น การ
เชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยระหว า งกั น จึ ง เป น เรื่ อ งที่ ล ะเอี ย ดอ อ น ค อ ยเป น ค อ ยไป จะต อ งปล อ ยให
คณะกรรมการของสหกรณมีการปรึกษา หารือ ตกลง และตัดสินใจกับสมาชิกกันเอง ไมควรรีบ
รอน เครือขายสหกรณที่เกิดขึ้นในชวงแรก ๆ นับวายังมีการยึดโยงกันแบบหลวม ๆ ยังไมชัดเจน
มากนัก กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกับ สกต.พิษณุโลก จึงมีเพียงกิจกรรมการใหความรูรวบรวม
ขาวโพดเพียงกิจกรรมเดียวเทานั้น ดังนั้น ในป 2549 จึงตกลงรวมมือกันในรูปแบบของเครือขาย
สหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ตัดวงจรการกูเงินนอกระบบ และ (2) ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แต
ในทางปฏิบัติยังไมสามารถเชื่อมประสานกันไดอยางจริงจัง สวนใหญเปนเชิญเขารวมประชุม
ในฐานะที่ สกต. พิษณุโลก เปนสหกรณ
ตอมา ในป 2550 นายบุญลือ เพชรออน ผูจัดการ สกต.พิษณุโลก ไดพยายามเชื่อม
ความสัมพันธอีกครั้ง ดวยจุดมุงหมายที่วาสหกรณนาจะมีสวนชวยเหลือซึ่งกันและกันดวย และ
จังหวัดพิษณุโลกเปนจุดกําเนิดสหกรณแหงแรกของสหกรณในประเทศไทย นอกจากนี้ สกต.
พิษณุโลก ก็มีสถานะเปนสหกรณเชนเดียวกัน จึงไดดําเนินการเชื่อมความสัมพันธ โดยเริ่มพูดคุย
เป น การสว นตั ว กั บ คนที่ รูจั ก และคุน เคยกัน จากคราวที่ แ ลว ซึ่งส ว นใหญเ ป น ผูจั ด การสหกรณ
ชวงแรก ๆ สรางความสนิทสนม คุนเคยสวนตัวกอน ไมพูดคุยเรื่องธุรกิจแตเปนเรื่องทั่ว ๆ ไป
กอนหลังจากนั้น จึงพูดคุยเกี่ยวกับบริการอะไรบางที่ สกต.พิษณุโลก สามารถใหบริการแกลูกคา
ทั่วไปไดบาง ตอมา ผูจัดการสหกรณเนินมะปราง วัดโบสถ วังทอง และนิคมวังทอง จึงไดเชิญ
ผูจัดการ สกต.พิษณุโลกเขารวมประชุม ตอมา ส.ก.ต.พิษณุโลก พยายามที่จะตอเชื่อมความสัมพันธ
ใหเหนียวแนนมากยิ่งขึ้น จึงไดเชิญคณะกรรมการ สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด สหกรณนิคม
วังทอง จํากัด สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด และสหกรณ
การเกษตรนครไทย จํากัด รวมประชุม หารือการดําเนินงานสหกรณ และธุรกิจน้ํามัน พรอมทั้งเลน
กีฬาเปตอง เพื่อกระชับความสัมพันธใหมากยิ่งขึ้น
ผลจากการพูดคุยกับสหกรณดังกลาวขางตน ทําใหสหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
สหกรณนิคมวังทอง จํากัด สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
และสหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด ทั้ง 4 แหง ยินดีที่จะเปนเครือขายทํากิจกรรมรวมกับ สกต.
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พิษณุโลก ในกิจกรรมที่สหกรณไมสามารถจะหาไดงายจากแหลงอื่น ๆ เชน ชุดน้ํายาลางจาน น้ํายา
ซักผา ขาวสาร ฮอรโมนสังขทอง เปนตน
ตอมาในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด สหกรณวัดจันทร
จํากัด สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด และ สกต.
พิษณุโลก ไดตกลงทําขอตกลงในการทําธุรกิจน้ํามัน(ดีเซล)รวมกัน โดย สกต.พิษณุโลก เปนผูให
ขอมูลจํานวนลูกคาใหม แกสหกรณทั้ง 4 แหง และคิดคาลูกคาใหมที่มาใชบริการ ลิตรละ 2 สตางค
วิธีการเชื่อมโยงเครือขายแตละสหกรณมีรายละเอียด ดังนี้
1) สหกรณนิคมวังทอง จํากัด หลังจากที่ไดรูจักกับผูจัดการสหกรณนิคม
วังทอง จํากัด แลว นายบุญลือ เพชรออน ผูจัดการ สกต.พิษณุโลก ไดมีโอกาสหลายครั้งในการทํา
ความรู จั ก กั น เป น การส ว นตั ว เช น พบปะกั น ในการแข ง กี ฬ าของจั ง หวั ด การประชุ ม
หางสรรพสินคา รานอาหาร งานเลี้ยงตาง ๆ เปนตน ซึ่งชวงแรก ๆ ของการพูดคุยเปนเรื่องราวทั่ว ๆ
ไป เหตุการณบานเมือง เศรษฐกิจ ความเปนอยูของครอบครัว เรื่องสนุกสนาน เฮฮา เปนตน ไมไดมี
การพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจของหนวยงานแตอยางใด เหตุการณดังกลาวดําเนินอยู 3 ครั้ง ตอมาเมื่อพบ
กันครั้งที่ 4 ผูจัดการสหกรณจึงเริ่มสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจของ สกต.พิษณุโลก และไดเชิญ ผูจัดการ
สกต.พิ ษ ณุ โ ลก เข า ร ว มประชุ ม ประจํ า เดื อ นร ว มกั บ คณะกรรมการของสหกรณ ในวั น ที่ 28
กุมภาพันธ 2551 เพื่อใหขอมูลและพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจและบริการที่ สกต.พิษณุโลก ดําเนินการอยู
พรอมทั้งหาแนวทางในการเชื่อมโยงความสัมพันธทางธุรกิจระหวางองคกรโดยที่ไมทําใหอีกฝาย
หนึ่งตองเสียผลประโยชน ไมแยงชิงลูกคากัน แตรวมมือเปนพันธมิตรที่ดี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ดังนั้น ในวันประชุมดังกลาว บรรยากาศการประชุมจึงเปนไปอยางราบรื่น ทุกคนยิ้มแยมแจมใส มติ
ที่ประชุมเห็นควรทําธุรกิจน้ํามันกับ สกต. พิษณุโลก โดยที่สหกรณนิคมวังทอง จํากัดไดขอสินเชื่อ
จาก ธ.ก.ส. สาขาวังทอง ในวงเงิน 1 ลานบาท และในวงเงิน 1 ลานบาทนั้นให สกต.พิษณุโลก จาย
เปนน้ํามันใหสหกรณ ซึ่งสมาชิกสหกรณสามารถซื้อน้ํามันของสหกรณนิคมวังทอง จํากัด ไดที่
สถานีบริการน้ํามันบางจาก ราคาต่ํากวาปกติลิตรละ 10 สตางค
2) สหกรณ ก ารเกษตรวั ง ทอง จํ า กั ด การติ ด ต อ สั ม พั น ธ กั บ สหกรณ
การเกษตรวังทอง จํากัด เกิดขึ้นหลังจากที่ไดรูจักกับผูจัดการสหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด ใน
ครั้งที่มีการประชุมเชื่อมโยงเครือขาย ป 2548-2549 ตอจากนั้น นายบุญลือ เพชรออน ผูจัดการ สกต.
พิษณุโลก ไดมีโอกาสพบปะ พูดคุยกันเปนการสวนตัวหลายครั้งมาก มากกวา 5 ครั้ง โดยโอกาสใน
การพบกัน ไดแก การแขงกีฬาของจังหวัด การประชุม หางสรรพสินคา รานอาหาร งานเลี้ยงตาง ๆ
เปนตน ทุกครั้งที่พบกันบรรยากาศในการพูดคุยเปนไปอยางสนุกสนาน เปนกันเอง จึงมีความสนิท
สนมกันเปนการสวนตัวมาก ประเด็นการพูดคุย เริ่มจากเรื่องทั่ว ๆ ไป เรื่องสวนตัวบาง เรื่องกีฬา
บาง ประกอบกับทั้งผูจัดการสหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด และสกต.พิษณุโลก เปนคนที่คุยสนุก
หัวเราะเกง กันทั้งคู จึงทําใหรูสึกสนุก ผอนคลาย หลังจากพูดคุยเรื่องสวนตัวและเรื่องทั่ว ๆไป
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หลังจากที่ไดสนิทสนมกันระยะหนึ่งแลว ผูจัดการสหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด จึงขอเชิญให
ผูจัดการ สกต.พิษณุโลก เขารวมประชุมประจําเดือนรวมกับคณะกรรมการของสหกรณ ในวันที่ 10
มีนาคม 2551 เพื่อใหขอมูลและพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจและบริการที่ สกต.พิษณุโลก ดําเนินการอยู
พรอมทั้งหาแนวทางในการเชื่อมโยงความสัมพันธทางธุรกิจระหวางองคกรโดยที่ไมทําใหอีกฝาย
หนึ่งตองเสียผลประโยชน ไมแยงชิงลูกคากัน แตตั้งอยูบนพื้นฐานความรวมมือกันเปนพันธมิตรที่ดี
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในวันประชุมดังกลาวบรรยากาศการประชุมจึงเปนไปอยางผอน
คลาย ทุกคนรูสึกพอใจ มติที่ประชุมเห็นควรทําธุรกิจน้ํามันกับ สกต. พิษณุโลก เนื่องจากสหกรณ
การเกษตรวังทอง จํากัด ไดขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. สาขาวังทอง ในวงเงิน 1 ลานบาท และในวงเงิน
1 ลานบาทนั้น ให สกต.พิษณุโลก จายเปนน้ํามันใหสหกรณ ซึ่งสมาชิกสหกรณสามารถซื้อน้ํามัน
ของสหกรณวังทอง จํากัด ไดที่สถานีบริการน้ํามันบางจาก ราคาต่ํากวาปกติ ลิตรละ 10 สตางค
3) สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด การติดตอสัมพันธกับสหกรณ
การเกษตรเนิน มะปราง จํ ากั ด เปน ไปอย า งต อ เนื่ อ งหลัง จากที่ไ ดรู จัก กั น แล ว ในการเชื่อ มโยง
เครือขาย ป 2548-2549 แตไมมีการทําธุรกิจรวมกัน นอกจากใหคําแนะนําในการรวบรวมขาวโพด
แตพบวาสหกรณไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากขาดความชํานาญและสมาชิกไมสนใจ ตอมา
ในป 2550 สกต.พิษณุโลก ไดขอเชาที่พื้นที่เปนลานชั่งรวบรวมขาวโพด หลังจากนั้น นายบุญลือ
เพชรออน ผูจัดการ สกต.พิษณุโลก ไดมีโอกาสพบปะ พูดคุยกับผูจัดการสหกรณการเกษตรเนิน
มะปราง จํากัด เปนการสวนตัวเพียงครั้งเดียว แตคุยกันเปนเวลานานหลายชั่วโมง และบรรยากาศ
ในการพูดคุยเปนไปอยางสนุกสนาน เปนกันเอง เนื่องจากเปนงานเลี้ยงสงของผูใหญที่จังหวัด
พิษณุโลก และนั่งติดกัน ประเด็นการพูดคุย เริ่มจากเรื่องทั่ว ๆ ไป เรื่องสวนตัวบาง เรื่องกีฬาบาง ทั้ง
สองคนเปนคนที่อารมณดี คุยสนุก จึงทําใหรูสึกสนุก ผอนคลาย หลังจากพูดคุยเรื่องสวนตัวและ
เรื่ อ งทั่ ว ๆไป ต อ มา ผู จั ด การสหกรณ ก ารเกษตรเนิ น มะปราง จํ า กั ด จึ ง ขอเชิ ญ ผู จั ด การ สกต.
พิษณุโลก เขารวมประชุมประจําเดือนรวมกับคณะกรรมการของสหกรณ ในวันที่ 30 มีนาคม 2551
เพื่อใหขอมูลและพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจและบริการที่ สกต.พิษณุโลก ดําเนินการอยู พรอมทั้งหา
แนวทางในการเชื่อมโยงความสัมพันธทางธุรกิจระหวางองคกรโดยที่ไมทําใหอีกฝายหนึ่งตองเสีย
ผลประโยชน ไมแยงชิงลูกคากัน อยูบนพื้นฐานความรวมมือกันเปนพันธมิตรที่ดีตอกัน ในวัน
ประชุมดังกลาวบรรยากาศการประชุมจึงเปนไปในทางที่ดี โดยในขณะนั้น สกต.พิษณุโลก พยายาม
ที่จะใหสหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด ทําธุรกิจปุยกับ สกต. พิษณุโลก แตไมสําเร็จ
ตอมาอีกประมาณ 1 เดือน ผูจัดการสหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด ไดแจงให
สกต. พิษณุโลก ทราบวา มติที่ประชุมเห็นควรใหทําธุรกิจที่สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด
ไมมี คือ สินคาประเภทน้ํายาลางจาน ซักผา เอนกประสงค เนื่องจากสมาชิกสนใจและหาซื้อยาก
ตองเดินทางไปซื้อในเมืองพิษณุโลก ซึ่งระยะทางไกลมาก (ประมาณ 72 กิโลเมตร) มูลคาการซื้อ
ขายโดยเฉลี่ย 25 ชุด ตอเดือน ราคาชุดละ 180-200 บาท

48
4) สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด เปนสหกรณเดียวที่ไมมีการประชุม
รวมกันอยางเปนทางการ หลังจากไดมีการประชุมเชื่อมโยงเครือขาย ป 2548-2549 แลว สวนใหญ
เปนการรูจักกันเปนการสวนตัวระหวางผูจัดการสหกรณกับผูจัดการ สกต.พิษณุโลก การพูดคุย
สวนใหญเปนเรื่องสวนตัว และทั่ว ๆ ไป ซึ่งไมเกี่ยวของกับงาน อาจจะมีการพูดคุยเรื่องงานบาง แต
ไมมากนัก อยางไรก็ตาม หลังจากที่สหกรณ การเกษตรวัดโบสถ จํากัดไดทราบขอมูลเกี่ ยวกับ
หลักการ สินคาและบริการของ สกต. พิษณุโลก ประกอบกับความตองการของสมาชิก จึงทําให
สหกรณ ฯ ตัดสินใจเปดการเจรจาธุรกิจ สินคาประเภทน้ํายา ลางจาน ซักผา เอนกประสงค ขาวสาร
และฮอรโมนสังขทอง มูลคาการซื้อขายโดยเฉลี่ย 30 ชุดตอเดือน ราคาชุดละ 180-200 บาท
5) สหกรณวัดจันทร จํากัด หลังจากการจัดประชุมรวมกันครั้งแรกในป
2549 เปนตนมา นายบุญลือ เพชรออน ผูจัดการ สกต. พิษณุโลก และผูจัดการสหกรณวัดจันทร
จํากัด สวนใหญติดตอกันเมื่อมีกิจกรรมที่ตองทํารวมกันอยางเปนทางการเทานั้น เชน การประชุม
คณะกรรมการสหกรณจังหวัด ตอมาไดมีการประชุมและเลนกีฬาดวยกันบอยขึ้น จึงมีความสนิท
สนมกันมากขึ้น ตอมาไดเชิญเขามารวมมือกันทําธุรกิจน้ํามัน
6) สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด หลังจากการจัดประชุม
รวมกันครั้งแรกในป 2549 เปนตนมา นายบุญลือ เพชรออน ผูจัดการ สกต. พิษณุโลก และผูจัดการ
สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด สวนใหญติดตอกันเมื่อมีกิจกรรมที่ตองทํารวมกันอยาง
เปนทางการเทานั้น เชน การประชุมคณะกรรมการสหกรณจังหวัด ตอมาไดมีการประชุมและเลน
กีฬาดวยกันบอยขึ้น จึงมีความสนิทสนมกันมากขึ้น ตอมาไดเชิญเขามารวมมือกันทําธุรกิจน้ํามัน
7) สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด หลังจากการจัดประชุมรวมกันครั้ง
แรกในป 2549เปนตนมา นายบุญลือ เพชรออน ผูจัดการ สกต. พิษณุโลก และผูจัดการสหกรณ
การเกษตรนครไทย จํากัด สวนใหญติดตอกันเมื่อมีกิจกรรมที่ตองทํารวมกันอยางเปนทางการ
เทานั้น เชน การประชุมคณะกรรมการสหกรณจังหวัด ตอมาไดมีการประชุมและเลนกีฬาดวยกัน
บอยขึ้น จึงมีความสนิทสนมกันมากขึ้น ตอมาไดเชิญเขามารวมมือกันทําธุรกิจน้ํามัน
ดังนั้น สมาชิกเครือขายสหกรณ ประกอบดวย 7 สหกรณ ไดแก สหกรณวัดจันทร
จํากัด สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด สหกรณนิคมวังทอง จํากัด สหกรณการเกษตรวังทอง
จํากัด สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด และสหกรณ
การเกษตรนครไทย จํากัด
อาจกลาวไดวา วิธีการของทีมวิจัยในการที่จะใหเกิดเครือขาย ไดแก (1) ศึกษาขอมูล
เกี่ ย วกั บ ป ญ หาและความต อ งการของกลุ ม (2) การร ว มประชุ ม ชี้ แ จง ทํ า ความเข า ใจ แสดง
เจตนารมณในการเปนภาคีการพัฒนา (3) สรางความสัมพันธสวนตัว (4) ใชกิจกรรมกีฬาเปน
เครื่องมือในการกระชับความสัมพันธ (5) การแสดงใหเห็นผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นเมื่อรวมมือกัน
ในลักษณะเครือขาย

บทที่ 3
กระบวนการวิจัย
3.1 ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย
ทีมวิจยั ไดกําหนดขั้นตอนและกระบวนการวิจัยไวดังนี้
1) การจัดการความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณ
แกผูเกีย่ วของ
2) การตอยอดเครือขายคุณคาตามแผนดําเนินการ
3) การดําเนินการปลูกจิตสํานึกความรวมมือในกลุมผูนําที่เปนภาคีเครือขาย
4) การจัดทํารายงานความกาวหนา
5) การติดตามประเมินผลผูนําที่ผานกระบวนการ
6) การติดตามประเมินผลการเชื่อมโยงเครือขาย/การดําเนินงานเครือขาย /การ
สังเคราะหตัวแบบ
7) การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
รายละเอียดตาม รูปที่ 1 กระบวนการวิจยั
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รูปที่ 1 กระบวนการวิจยั
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3.2 กระบวนการดําเนินการวิจัยที่ผานมา (เมษายน 2551 – กันยายน 2552)
ลําดับ
กิจกรรมการวิจัย
ที่
1
ประชุมเครือขายวัสดุ
อุปกรณการเกษตร และ
กลุมวิสาหกิจทั้งตําบล
ตําบลวัดโบสถ
อําเภอวัดโบสถ
2
ประชุมเพื่อจุดประกาย
แกนนําแตละตําบล
เกี่ยวกับการแกไข
ปญหาหนี้นอกระบบ
ดอกเบี้ยแพง และการ
ซื้อขายปุยราคายุติธรรม
ผาน สกต.พิษณุโลก
3

4

5

วัน/เดือน กลุมเปาหมาย/จํานวน
ป
ผูเขารวม
9
- แกนนําเครือขายวัสดุ
พฤษภา- อุปกรณการเกษตร และ
คม 2551 กลุมวิสาหกิจ จํานวน 15
คน
- ทีมวิจัย 2 คน
-แกนนําหมูบาน/ตําบล
15
พฤษภา- - สมาชิก อบต.
คม 2551 - ผูนํากลุม/องคกร
- ผูใหญบาน
- ทีมวิจัย 2 คน
จํานวน 55 คน
ณ เทศบาลตําบลบาง
กระทุม อําเภอบางกระทุม
22
- แกนนําเครือขายวัสดุ
ประชุมเครือขายวัสดุ
อุปกรณการเกษตร และ พฤษภา- อุปกรณการเกษตร และ
กลุมวิสาหกิจทั้งตําบล คม 2551 กลุมวิสาหกิจ จํานวน 15
ตําบลวังทอง
คน
- ทีมวิจัย 2 คน
อําเภอวังทอง
ทีมวิจัย จํานวน 7 คน
ประชุมทีมวิจัย
5
มิถุนายน
2551

ประชุมกลุมเขมแข็ง
(เครือขายวัสดุ อุปกรณ
การเกษตร อ.พรหม
พิราม)

- แกนนําและสมาชิก
11
มิถุนายน จํานวน 15 คน
2551 - จนท. สกต. 2 คน
- ทีมวิจัย 2 คน

เปาหมายการ
ดําเนินงาน
- ตอยอดเครือขาย
วัสดุอุปกรณฯ ใน
การซื้อปุยผาน สกต.
พิษณุโลก ในราคา
ยุติธรรม
- ตอยอดเครือขาย
วัสดุอุปกรณฯและโค
- แนะนําใหใช
เงินทุนผานธนาคารฯ
และซื้อปุยผาน สกต.
เพื่อใหไดดอกเบี้ย
ราคาถูก ปุยราคา
ยุติธรรม
- ตอยอดเครือขาย
วัสดุอุปกรณฯ ใน
การซื้อปุยผาน สกต.
พิษณุโลก ในราคา
ยุติธรรม
- ชี้แจงรายละเอียด
การวิจัยการเชื่อมโยง
เครือขายคุณคา
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสหกรณ และ
การเงิน
- ตอยอดเครือขาย
วัสดุอุปกรณฯ ใน
การซื้อปุยผาน สกต.
พิษณุโลก ในราคา
ยุติธรรม

ผลลัพธที่ได
- แกนนําเครือขายวัสดุ
อุปกรณการเกษตร และกลุม
วิสาหกิจ ซื้อปุยผาน สกต.
พิษณุโลก
- ลดคาใชจายปุย
- ผูนําเห็นประโยชนในการ
ซื้อปุยผาน สกต.พิษณุโลก
- ใชเงินทุนผานธนาคารฯ
แทนการกูจากนายทุน
- มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
สามารถแตกยอยถึงหมูบาน

- แกนนําเครือขายวัสดุ
อุปกรณการเกษตร และกลุม
วิสาหกิจ ซื้อปุยผาน สกต.
พิษณุโลก
- ลดคาใชจายปุย
- ทีมวิจัยเขาใจรายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินงานและ
การเงิน
- ทีมวิจัยมีการวางแผนการ
ดําเนินงานวิจัย
- เขาใจการดําเนินงานของ
สกต.มากขึ้น
- ซื้อปุยผาน สกต.พิษณุโลก

52
ลําดับ
กิจกรรมการวิจัย
ที่
6
- ประชุมเชื่อมโยง
เครือขายโค และขาว
- ประชุมแกนนําชุมชน
เพื่อพูดคุยเรื่อง
(1) เศรษฐกิจพอเพียง
(2) รายรับรายจาย
(3) คัดเลือกตัวแทนทํา
บัญชีครัวเรือน
ณ บานดอนมวง
ต.วังทอง อ.วังทอง
7
ประชุมทีมวิจัย

8

วัน/เดือน กลุมเปาหมาย/จํานวน
ป
ผูเขารวม
จํานวน 36 คน ไดแก
13
มิถุนายน ลูกคา ธ.ก.ส. แกนนํา
2551 เครือขายโค และขาวและ
แกนําหมูบาน จํานวน
25 คน ทีมวิจัย 3 คน
เจาหนาที่ ธ.ก.ส. 6 คน
เจาหนาที่เกษตร 2 คน

เปาหมายการ
ดําเนินงาน
- สงเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับครัวเรือนของ
บานดอนมวง
ต.วังทอง อ.วังทอง
- เชื่อมโยงเครือขาย
โคและขาว

ทีมวิจัย จํานวน 7 คน
26
มิถุนายน
2551
14
กรกฎาคม
2551

- จดหมายขาวเพื่อเปน
เครื่องมือสื่อสาร สงขอมูล
ขาวสาร กับเครือขาย
- 3 เดือน ตอ 1 ฉบับ
- กลุมเปาหมาย สมาชิก
เครือขาย จํานวน 108 คน
- กําหนดการประชุม
เครือขาย 15 สิงหาคม 2551
- สงเสริมความ
- แกนนําเครือขายรูจักทีม
รวมมือระหวาง
วิจัย
- เขาใจการดําเนินงานของ
เครือขาย
- เชื่อมโยงเครือขาย แตละเครือขาย
- รูจักวิธีการดําเนินงาน
วัสดุอุปกรณ
การเกษตร เครือขาย การตลาดจาก จทน. สกต.
- วางแผนการทํางานรวมกัน
รวบรวมขาวโพด
บนหลักการความรวมมือ
เครือขายโค ตลาด
และเอื้ออาทร
กลาง และ สกต.
-ปลูกจิตสํานึกความ - นัดแนะการเขารวมประชุม
รวมมือในกลุมผูนําที่ รวมกันในวันที่ 15 สิงหาคม
เปนภาคีเครือขาย
2551

จํานวน 23 คน ไดแก
22
ประชุมแกนนําเครือขาย
วัสดุอุปกรณการเกษตร กรกฎา- แกนนํา จํานวน 10 คน
คม 2551 (กลุมละ 2 คน)
เครือขายรวบรวม
เจาหนาที่ ธ.ก.ส. จํานวน
ขาวโพด เครือขายโค
6 คน เจาหนาที่ สกต.
และตลาดกลาง
จํานวน 3 คน
ณ อําเภอนครไทย
ทีมวิจัย จํานวน 2 คน

- วางแผนการติดตอ
สื่อสารกับเครือขาย
- จดหมายขาวฉบับ
แรก เริ่ม 10
กรกฎาคม 2551
- วางแผนการประชุม
เครือขาย

ผลลัพธที่ได
- มีการทบทวนความรูในการ
พึ่งตนเองตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การทํา
บัญชีรายรับรายจาย ใหเขาใจ
มากขึ้น
- มีครัวเรือนตัวอยางในการ
จัดทําบัญชี 10 ครัวเรือน
- แกนนํารูจักกันมากขึ้น

53
ลําดับ
กิจกรรมการวิจัย
ที่
9
ประชุมเครือขายโคบาง
กระทุม เครือขายโคชาติ
ตระการ กลุมโคบาน
ดอนมวง กลุมขาว
ปลอดภัย (สะอัก ดอน
ทอง) วังทอง (หัวกก)
และกลุมในหมูบาน
ดอนมวง 15 คน ณ
หมูบานดอนมวง
10 ประชุมแกนนําเครือขาย
รวบรวมขาวโพด และ
วัสดุอุปกรณการเกษตร
ณ บานไผใหญ
ต.วังนกแอน อ.วังทอง
11 ประชุมทีมวิจัยวางแผน
ประชุม
ณ สกต.พิษณุโลก
12

13

วัน/เดือน กลุมเปาหมาย/จํานวน
ป
ผูเขารวม
จํานวน 40 คน
1
สิงหาคม เครือขายโคบางกระทุม
2551 เครือขายโคชาติตระการ
ดอนมวง ขาวปลอดภัย
(สะอัก ดอนทอง) วังทอง
(หัวกก) ทีมวิจัย 5 คน
สกต.และ จนท. 20 คน

เปาหมายการ
ผลลัพธที่ได
ดําเนินงาน
- เชื่อมโยงโคบางกระทุมกับ
- ตอยอดเครือขาย
-ปลูกจิตสํานึกความ กลุม บานดอนมวง
รวมมือในกลุมผูนําที่ - มีการติดตอคาขายโคกัน
เปนภาคีเครือขาย

แกนนําเครือขายรวบรวม - ตอยอดเครือขาย
8
สิงหาคม ขาวโพด และวัสดุอุปกรณ -ปลูกจิตสํานึกความ
2551 การเกษตร จํานวน 50 คน รวมมือในกลุมผูนําที่
เปนภาคีเครือขาย
- เยี่ยมเยียน
ทีมวิจัย 7 คน
- วางแผนการประชุม
9
แกนนําเครือขาย
สิงหาคม
2551

- เชื่อมความสัมพันธกัน
มากขึ้น
- ติดตาม เยี่ยมเยียน

- แผนการประชุมแกนนํา
เครือขาย
- พูดคุยและติดตามผลการ
ดําเนินงานของทีมวิจัย
แกนนําเครือขายรวบรวม - ตอยอดเครือขาย
13
ประชุมแกนนําเครือขาย
- เชื่อมความสัมพันธกัน
รวบรวมขาวโพด และ สิงหาคม ขาวโพด 7 กลุม และกลุม -ปลูกจิตสํานึกความ มากขึ้น
รวมมือในกลุมผูนําที่ - ติดตาม เยี่ยมเยียน
2551 วิสาหกิจชุมชน จํานวน
กลุมวิสาหกิจชุมชน
เปนภาคีเครือขาย
70 คน ทีมวิจัย 1 คน
ณ บานน้ําพรม ต.วังนก
- เยี่ยมเยียน
แอน อําเภอวังทอง
เจาหนาที่ ธ.ก.ส. สาขาตาง - วางแนวทางการ
- เครือขายรวบรวมขาวโพด
15
ประชุมแกนนําเครือขาย
โค ขาวปลอดภัย วัสดุ
สิงหาคม ๆ ในจังหวัด 14 คน
ดําเนินงานรวมกัน
คุณคา เครือขาย
อุปกรณการเกษตร สหกรณ
2551 พนักงาน สกต. พิษณุโลก - จัดการความรู
รวบรวมขาวโพด โค
15 คน คณะกรรมการ
และกลุมตางๆ ในหมูบาน
ขาวปลอดภัย วัสดุ
เครือขายเกี่ยวกับ
สกต.พิษณุโลก 12 คน
อุปกรณการเกษตร
วิธีการทําใหสมาชิกมี ดอนมวงรูจักกันมากขึ้น
เครือขายโค 2 คน
สหกรณ และกลุมตางๆ
ความผูกพันกับกลุม - เครือขายมีความสัมพันธ
เครือขายขาว 2 คน
กันแนบแนนมากยิ่งขึ้น
- กระชับ
ในหมูบานดอนมวง
เครือขายวัสดุอุปกรณ
ความสัมพันธของ
- ขยายเครือขายธุรกิจที่มี
การเกษตร 19 คน
เครือขายคุณคา
สกต.เปนแกนนํา บน
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ลําดับ
ที่

14

ประชุมกลุมเขมแข็ง
(เครือขายวัสดุ อุปกรณ
การเกษตร)
อ.พรหมพิราม

กลุมเปาหมาย/จํานวน
ผูเขารวม
เครือขายรวบรวมขาวโพด
6 คน เครือขายสหกรณ 5
คน กลุมบานดอนมวง 7
คน ทีมวิจัย 8 คน
เจาหนาที่ สกต. พิษณุโลก
5 คน
- แกนนําและสมาชิก
20
กันยายน จํานวน 15 คน
2551 - จนท. สกต. 2 คน
- ทีมวิจัย 2 คน

15

ประชุมกลุมเขมแข็ง
(เครือขายวัสดุ อุปกรณ
การเกษตร)
อ.เมือง

- แกนนําและสมาชิก
27
กันยายน จํานวน 15 คน
2551 - จนท. สกต. 2 คน
- ทีมวิจัย 2 คน

16

กีฬาสานความสัมพันธ

17

ประชุมทีมวิจัยวางแผน
ประชุม
ณ สกต.พิษณุโลก
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับปญหาในการ
รวบรวมขาวโพด
- เยี่ยมเยียนสมาชิก
รวบรวมขาวโพด
กลุมบานน้ําพรม หมูที่
4 ตําบลวังนกแอน
อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก

แกนนําเครือขายรวบรวม
กันยายน ขาวโพด วัสดุอุปกรณ
2551 การเกษตร โค ขาว
สหกรณ จนท.สกต.
พิษณุโลก จนท. ธ.ก.ส.
พิษณุโลก จํานวน 100 คน
ทีมวิจัย 7 คน
- สรุปผลการประชุม
5
เครือขาย
กันยายน
- วางแผนดําเนินงาน
2551
- แลกเปลี่ยนเรียนรู
- ทีมวิจัยจากสถาบัน
20
เกี่ยวกับปญหาในการ
พฤศจิกา วิชาการดานสหกรณ ฯ
ยน 2551 - ทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลก รวบรวมขาวโพด
- เยี่ยมเยียนสมาชิก
- เจาหนาที่ ธ.ก.ส)
รวบรวมขาวโพด
- เจาหนาที่ สกต.
- สมาชิกเครือขายรวบรวม
ขาวโพดและธุรกิจวัสดุ
อุปกรณการเกษตร
- รวมจํานวน 29 คน

18

กิจกรรมการวิจัย

วัน/เดือน
ป

เปาหมายการ
ดําเนินงาน
จังหวัดพิษณุโลก

- ตอยอดเครือขาย
วัสดุอุปกรณฯ ใน
การซื้อปุยผาน สกต.
พิษณุโลก ในราคา
ยุติธรรม
- ตอยอดเครือขาย
วัสดุอุปกรณฯ ใน
การซื้อปุยผาน สกต.
พิษณุโลก ในราคา
ยุติธรรม
- กระชับ
ความสัมพันธ
ระหวางกัน

ผลลัพธที่ได
หลักการของเครือขายคุณคา
- เกิดความรวมมือระหวาง
กัน บนหลักการของ
เครือขายคุณคา

- เขาใจการดําเนินงานของ
สกต.มากขึ้น
- ซื้อปุยผาน สกต.พิษณุโลก

- เขาใจการดําเนินงานของ
สกต. มากขึ้น
- ซื้อปุยผาน สกต.พิษณุโลก
- แกนนําเครือขาย เจาหนาที่
สกต. เจาหนาที่ ธ.ก.ส. มี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน

- มีแผนการดําเนินงาน
- พูดคุยและติดตามผลการ
ดําเนินงานของทีมวิจัย
- สมาชิกมีแนวทางในการ
แกไขปญหาการปลอมปน
ขาวโพด
- มีกําลังใจในการทํางาน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และขอมูลเกี่ยวกับขาวโพด
- มีการถายทอดขอมูลราคา
ขาวโพด
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ลําดับ
กิจกรรมการวิจัย
ที่
19 จัดเวทีพูดคุยแกไข
ปญหาขาวโพดงอก
อําเภอนครไทย

20

21

22

วัน/เดือน กลุมเปาหมาย/จํานวน
ป
ผูเขารวม
27
- สมาชิกกลุมผูรวบรวม
พฤศจิกา ขาวโพด วัสดุอุปกรณ
ยน 2552 การเกษตร ผูเลี้ยงหมู
ผูเลี้ยงโค ผูปลูกมัน
สําปะหลังและสับปะรด
- ผูแทนตลาดกลาง
- เจาหนาที่ สกต.
- เจาหนาที่บัญชี-การเงิน
- เจาหนาที่ ธ.ก.ส. สาขา
นครไทย
- ทีมวิจัย
รวม 19 คน
16
- เจาหนาที่ สกต.
สัมมนาแกนนํา
เครือขายคุณคาจังหวัด มกราคม - เจาหนาที่ ธ.ก.ส.
พิษณุโลก ณ โรงแรม
2552 - เครือขายโค
- เครือขายขาวโพด
ไพลิน จังหวัดพิษณุโลก
- ผูจัดการสหกรณ
- ผูแทนกองทุนหมูบาน
- กรรมการ สกต.
- ผูแทนกลุมเกษตรรุงเรือง
เกษตรทาทอง
- กลุมวิสาหกิจชุมชน
- เกษตรตําบลวังทอง
- ทีมผูประสานงานกลาง
- ทีมวิจัยพิษณุโลก

เปาหมายการ
ดําเนินงาน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู
การแกไขปญหา
ขาวโพดงอก
- เยี่ยมเยียนสมาชิก
เครือขาย

(1) พบปะ แลก
เปลี่ยนขอมูลและการ
ดําเนินงานที่ผานมา
(2) เพื่อเนนย้ําความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
รวมมือกันทํางานบน
หลักการสหกรณของ
ผูนําเครือขาย ฯ
(3) เพื่อเปดโอกาส
ใหสมาชิกตาง
เครือขายไดมีโอกาส
พบปะ แลกเปลี่ยน
ขอมูล และติดตอ
ธุรกิจรวมกัน
สํารวจขอมูลของ
ดําเนินการจัดเก็บขอมูล เมษายน- - ทีมวิจัย
กันยายน - ผูนํา สมาชิกกลุม/องคกร กลุม/องคกร
กลุมและสหกรณ
เครือขาย
สหกรณ
2552 - ผูจัดการสหกรณ
พูดคุย รายละเอียดใน
- ทีมวิจัย
11
จัดเวทีทําขอตกลง
การทําขอตกลง
สิงหาคม - ผูจัดการสหกรณ
รวมมือกันในการทํา
รวมมือกันทําธุรกิจ
2552
ธุรกิจน้ํามันรวมกัน
น้ํามัน

ผลลัพธที่ได
- สมาชิกมีแนวทางในการ
แกไขปญหาขาวโพดงอก
- มีกําลังใจในการทํางาน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และขอมูลเกี่ยวกับขาวโพด
- มีการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับขาวโพด

- สมาชิกเครือขายที่สามารถ
เปนตัวอยางที่ดีในการ
ดําเนินงานเพื่อสมาชิก
- สมาชิกเครือขายรูจักกัน
มากขึ้น
- มีการแลกเปลี่ยนขอมูลการ
ดําเนินงานซึ่งกันและกัน

- ทราบขอมูล ภารกิจ จุดเดน
จุดดอย ความตองการของ
กลุม/องคกร สหกรณ
- ขอตกลงการธุรกิจน้ํามัน
เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2552 เปนตนไป

บทที่ 4
ผลลัพธ
4.1 รูปแบบเครือขาย
ผลของการประชุม พูดคุย เชิญชวนในการทํางานรวมมือกันเปนเครือขาย ทําใหเกิด
เครือขายใน 2 ลักษณะ คือ (1) กลุม/องคกร สหกรณที่มีลักษณะกิจกรรมแบบเดียวกันรวมมือกัน
เปนเครือขาย ไดแก เครือขายขาวโพด เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร เครือขายโคเนื้อ
เครือขายสหกรณ เครือขายขาวปลอดภัย และบานดอนมวง (2) เครือขายที่มีลักษณะกิจกรรม
ตางกันรวมมือกันเปนเครือขายในระดับจังหวัด ไดแก เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียด
มีดังนี้
4.1.1 เครือขายรวบรวมขาวโพด
รูปแบบของเครือขาย
เครือขายรวบรวมขาวโพด เปนเครือขายเชิงพื้นที่ที่รวมตัวกันในแนวราบ ครอบคลุม
พื้ น ที่ 3 อํา เภอ คื อ อํา เภอนครไทย อํ า เภอเนิ น มะปราง
และอํ า เภอวัง ทอง โดยเครื อขา ย
ประกอบดวย 7 กลุม ไดแก (1) บานซํารู ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย (2) บานถ้ําพระ ตําบล
ชมพู อําเภอเนินมะปราง (3) บานเขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง (4) กลุมเงินทุนพืชไร หมูที่1
ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย (5) บานบุง ตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย (6) บานไผใหญ
ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง (7) บานน้ําพรม ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง
กิ จ กรรมที่ ทํ า ให ส มาชิ ก เครื อ ข า ยมี ค วามสั ม พั น ธ กั น ซึ่ ง กั น และกั น เรี ย นรู ข อ มู ล
ขาวสาร ประสบการณ ซึ่งกันและกัน ซึ่งในชวงแรก ๆ ของการจัดตั้งเครือขาย นายสุทิน ทิพยพา
ประธานกลุมบานเขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง จะพูดคุย ปรึกษาหารือ กับนายดวน จันทร
คีรี ประธานกลุมบานซํารู ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย ทุกครั้งที่มีขอขัดของ หรือตองการ
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการขนสงขาวโพดไปยังบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว และการจัดคิวขน
ถายขาวโพด ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดของกลุมฯ เนื่องจากนายดวน จันทรคีรี มีความชํานาญ
ประสบการณ และรอบรูในกระบวนการเจรจา และจัดคิวขนถายขาวโพดกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารสัตว สามารถใหความชวยเหลือกลุมอื่น ๆ ในเครือขายไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังไดมีการ
ถายทอดองค ค วามรู เกี่ย วกับการทํายุงฉางเก็บขา วโพด การควบคุม และการคัด คุณ ภาพเมล็ด
ขาวโพด ระหวางสมาชิกเครือขายดวยกันเอง ตอมากลุมบานถ้ําพระ ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง
ได ม าศึ ก ษาดู ง าน แลกเปลี่ ย นประสบการณ เ กี่ ย วกั บ การรวบรวมข า วโพด การสร า งยุ ง ฉาง
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การควบคุม ดูแลเมล็ดขาวโพด และการบริหารจัดการกลุม เพื่อใหขายไดในราคาที่เหมาะสมขึ้น
กวาเดิม กับกลุมบานเขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง
ในป 2551 กิจกรรมที่ทําใหสมาชิกเครือขายมีความสัมพันธกันซึ่งกันและกันเรียนรู
ขอมูลขาวสาร ประสบการณ ซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกเกาและสมาชิกใหม กลาวคือ กลุมผูปลูก
และรวบรวมขาวโพด หมูที่ 1 ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย ไดขอคําปรึกษาในการจัดเก็บ การทํา
ยุงฉางรวบรวมขาวโพด ระยะเวลาการขาย ราคาขาวโพด และบริการรถลากขาวโพดจากหมูบานไป
ยังบริษัท ฯ ของนายดวน จันทรคีรี กลุมบานบุง ตําบลหนองกระทาว ไดมีการมาศึกษาดูงาน/
คําปรึกษา รถลากขาวโพดจากหมูบานถึงบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว เครื่องสีขาวโพด ของ
นายดวน จันทรคีรี บานไผใหญ ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง บานน้ําพรม ตําบลวังนกแอน
อําเภอวังทอง ไดมาเรียนรูการทํายุงขาวโพด คําปรึกษาในการลงขาวโพด การสี และรถลากขาวโพด
กับกลุมบานเขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง รายละเอียดตามรูปที่ 1
ในการติดตอประสานงาน แตละกลุมจะมีตัวแทนของกลุม เรียกวา ผูประสานงาน
ทําหนาที่รวบรวม ติดตอและประสานงานกับกลุมอื่นภายในเครือขายเดียวกัน เจาหนาที่ สกต.
พิษณุโลก เจาหนาที่ ธ.ก.ส. และเจาหนาที่บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตวและเมล็ดพันธุ รวมทั้ง
ทําหนาที่ใหคําปรึกษา/แนะนําแกสมาชิกเครือขาย ดังนี้
บานซํารู ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย คือ นายดวน จันทรคีรี
บานเขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง คือ นายสุทิน ทิพยพา
บานถ้ําพระ ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง คือ กรรมการ สกต. พิษณุโลก
หมูที่ 1 ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย คือ นายสมเดช สุดแกว
บานบุง ตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย คือ นางหนูลา หมื่นอภัย
บานไผใหญ ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง คือ นายสมัย พิมพเสน
บานน้ําพรม ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง คือ นายนิติพงษ ขันตีมติ ร
วิสัยทัศน วัตถุประสงค ภารกิจ
วิสัยทัศนของเครือขายรวบรวมขาวโพด คือ เปนแหลงขาวโพดคุณภาพดี
วัตถุประสงคของการจัดตั้งเครือขาย เพื่อ (1) ตัดวงจรการเปนหนี้นอกระบบ และ
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง (2) ชวยเหลือ และแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู
ประสบการณซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการผลิตขาวโพด รวบรวมขาวโพดขายใหกับบริษัทเจริญโภค
ภัณฑอาหารสัตว และระบบการขนสงขาวโพด
ภารกิจ ไดแก (1) แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรูซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการ
ผลิตขาวโพด รวบรวมขาวโพดขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว (2) ถายทอดความรูการ
เก็บรักษาคุณภาพขาวโพด (3) ชวยเหลือกันในเรื่องระบบการขนสงขาวโพด
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ศึกษาดูงาน/คําปรึกษา/รถลากขาวโพด/เครื่องสี

กลุมผูปลูกขาวโพด
บานถ้ําพระ
ตําบลชมพู อําเภอ
เนินมะปราง
(กรรมการ สกต.)

ซื้อ-ขายขาวโพด

กลุมผูปลูกขาวโพด
บานเขาชี ต.บานกลาง
อําเภอวังทอง
(นายสุทิน ทิพยพา)

ซื้อ-ขายขาวโพด

กลุมผูปลูกขาวโพด
บานซํารู ตําบลหวยเฮี้ย คําปรึกษา/รถลากขาวโพด หมูที่ 1 ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอ
นครไทย (นายสมเดช สุดแกว)
อําเภอนครไทย
(นายดวน จันทรคีร)ี

บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ
(พิษณุโลก)

บริษัทเจริญ
โภคภัณฑเมล็ด
พันธุ
บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ
อาหารสัตว

บานบุง ตําบลหนองกระทาว อําเภอ
นครไทย (นางหนูลา หมื่นอภัย)
ซื้อ-ขายขาวโพด

บานไผใหญ ตําบลวังนกแอน
อําเภอวังทอง
ศึกษาดูงาน/คําปรึกษา/รถลาก

บานน้ําพรม ตําบลวังนกแอน
อําเภอวังทอง
(นายนิติพงษ ขันตีมิตร)

จายเงินใหกลุมกอน ใหคําปรึกษา

สกต.พิษณุโลก
ธ.ก.ส.
สาขาพิษณุโลก นครไทย
เนินมะปราง และวังทอง
สนับสนุนสินเชื่อ/คําปรึกษา

รูปที่ 2 แสดงการเชื่อมโยงเครือขายรวบรวมขาวโพด

สนับสนุนสินเชื่อ/คําปรึกษา
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ผลการดําเนินงานของเครือขายที่เกิดจากการวิจัย
ภาคีเครือขายรวบรวมขาวโพด ประกอบดวยกลุม/องคกร จํานวน 7 กลุม ภาครัฐ
และเอกชน ไดแก
1) กลุมผูปลูกขาวโพด เดิมมีจํานวน 3 กลุม ไดแก (1) บานหวยเฮี้ย ตําบลซํารู
อําเภอนครไทย มีนายดวน จันทรคีรี เปนประธานกลุมและเปนผูรวบรวมขาวโพด (2) บานถ้ําพระ
ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง ผูรวบรวมขาวโพด คือ กรรมการ สกต. อําเภอเนินมะปราง (3) บาน
เขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง มีนายสุทิน ทิพยพา เปนประธานกลุมและเปนผูรวบรวม
ขาวโพด ปจจุบันมีจํานวน 7 กลุม เพิ่มใหมอีก 4 กลุม คือ ไดแก (1) กลุมเงินทุนพืชไร หมูที่1
ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย มีนายสมเดช สุดแกว ประธานกลุม (2) บานบุง ตําบลหนองกะทาว
อําเภอนครไทย มีนางหนูลา หมื่นอภัย ประธานกลุม (3) บานไผใหญ ตําบลวังนกแอน อําเภอ
วังทอง (4) บานน้ําพรม ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง มีนายนิติพงษ ขันตีมิตร ประธานกลุมผูปลูก
ขาวโพดและเปนผูรวบรวมขาวโพด ทั้ง 7 กลุม ดังกลาวขางตน รวบรวมขาวโพดและขายใหกับ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ อาหารสัตว จํากัด
2) ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก นครไทย เนินมะปราง และวังทอง เปนผูที่ให
คําปรึกษาและสินเชื่อแกกลุม มีบทบาทดังนี้
(1) ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก นครไทย เนินมะปราง และวังทอง สนับสนุน
การดําเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้
- ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก มีบทบาทในการใหสินเชื่อกับ สกต.พิษณุโลก
เพื่อ สกต. พิษณุโลก ใชเปนทุนในการดําเนินธุรกิจรวบรวมขาวโพด พรอมทั้งกํากับ ดูแล และให
คําปรึกษา สกต.พิษณุโลก ในฐานะผูตรวจสอบกิจการและตามที่ สกต.พิษณุโลกรองขอ
- ธ.ก.ส. สาขานครไทย เนินมะปราง และวังทอง มีบทบาทในการให
บริการดานสินเชื่อและคําปรึกษา โดยเนนการรวมกันซื้อและรวมกันขาย แกกลุมลูกคา ธ.ก.ส. ซึ่ง
กลุมผูรวบรวมขาวโพดทั้ง 3 อําเภอ สวนใหญเปนลูกคา ธ.ก.ส. สําหรับบทบาทตอ สกต.พิษณุโลก
มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา กับเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลกซึ่งมีประจําอยูแตละอําเภอ ตามที่รองขอ
(2) สกต.พิษณุโลก ทําหนาที่เปนแมขายในการเชื่อมโยงลูกขายแตละอําเภอ
มีบทบาท ดังนี้
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเกษตร เชน พันธุขาวโพด ปุย สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในราคาที่เปนธรรม เปนตน ใหกับกลุมผูรวบรวมขาวโพด
- ใหคําปรึกษาการดําเนินงานและขอมูลตาง ๆ แกกลุม/สมาชิก
- สนับสนุนการดําเนินงาน เชน การศึกษาดูงาน การจัดเวทีพูดคุย
ซึ่งกันและกัน การพบปะ เยี่ยมเยียน เปนตน
- จัดการระบบการโอนเงินระหวางบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว
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กับ กลุมฯ โดย สกต.พิษณุโลกเปนตัวกลางในการจายเงินจากการขายขาวโพดของกลุม ฯ กลาวคือ
เมื่อกลุม ฯ ขายขาวโพดใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว ณ ราคาหนาบริษัท ฯ ในแตละวัน
บริษัท ฯ จะแจงราคาขายใหกับลูกคาและ สกต.พิษณุโลกทราบ หลังจากนั้น สกต. พิษณุโลก จะ
จายเงินให กับกลุ ม ฯ ภายใน 1-2 วัน ตอมาเมื่อบริษัท ฯ ไดรับขาวโพดและตรวจสอบคุณภาพ
เรียบรอยแลว จึงจะจายเงินใหกับ สกต. พิษณุโลก ดวยบริการดังกลาวขางตน สมาชิกมีความมั่นใจ
วาตองไดรับเงินแนนอน และตรงเวลา ซึ่งบริการดังกลาวสมาชิกมีความพึงพอใจเปนอยางมาก
- ประสานงานกับบริษัท ฯ เกี่ยวกับราคาซื้อ-ขายขาวโพด ซึ่งเปนราคาซื้อ
ขาย ณ หนาบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว ขอตกลงอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอสมาชิก ไดแก การ
ยกเวนคาชั่งและลงขาวโพด (โดยปกติผูขายจะตองจายคาชั่งขาวโพด 10 บาทตอตัน คาลงขาวโพด
10 บาทตอตัน) ในกรณีที่สมาชิกเครือขาย ฯ นําขาวโพดไปขายใหบริษัท ฯ แตไมสามารถชั่งและลง
ขาวโพดไดทันในวันเดียวกัน และในวันดังกลาวราคาขาวโพด ณ หนาบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร
สัตว สูงกวาราคาขาวโพดในวันถัดมา สมาชิก ฯ สามารถขายขาวโพดไดในราคาที่สูงกวา อยางไร
ก็ตาม หากในวันถัดมา ราคาขาวโพดสูงกวาวันที่ไมสามารถชั่งและลงขาวโพด สมาชิก ฯ ก็สามารถ
ที่จะขายขาวโพดในราคาที่สูงกวา เปนตน
- ประสานงานกับกลุมที่เปนสมาชิกเครือขาย เกี่ยวกับการรวบรวม
ขาวโพด ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน การเงิน ฝกทักษะการคัดคุณภาพขาวโพด เปนตน
(3) บริษัทเจริญโภคภัณฑพิษณุโลก ซึ่งประกอบดวย บริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารสัตว และบริษัทเจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว ทําหนาที่
ในการรับซื้อขาวโพด และใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกสมาชิกเครือขาย ฯ เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวและ
คัดคุณภาพขาวโพด สําหรับบริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ ทําหนาที่ในการจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพดและใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกสมาชิกเครือขาย ฯ เกี่ยวกับการปลูกและการบํารุง รักษา
ขาวโพด นอกจากนี้ ในบางโอกาสบริษัท ฯ ยังสงเจาหนาที่ไปใหคําแนะนําในการปลูก บํารุง ดูแล
รักษา และเก็บเกี่ยวขาวโพด โดยทํางานรวมกับเจาหนาที่ของ สกต.พิษณุโลก ที่ประจําอยูในทองที่
นั้น ๆ เพื่อใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพตรงกับความตองการของบริษัท ฯ หากมีปญหาและ
ขอขั ด ข อ งบริ ษั ท ฯ จะประสานไปยัง สกต.พิษ ณุโ ลก เช น กรณี ที่ส มาชิก เครื อข า ยบางรายส ง
ขาวโพดที่ไมไดคุณภาพ บริษัท ฯ จะแจงประสานไปยัง สกต.พิษณุโลก เพื่อดําเนินการตอไป
กิจกรรมรวม
(1) การถายทอดองคความรู เกี่ยวกับการทํายุงฉางเก็บขาวโพด การควบคุม และ
การคัดคุณภาพเมล็ดขาวโพด ระหวางสมาชิกเครือขายดวยกันเอง
(2) การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล ขาวสาร ความรูเกี่ยวกับการเก็บ
รักษาคุณภาพขาวโพด ระยะเวลาการขายขาวโพด วิธีการขนสงขาวโพด รถลากขาวโพด
(3) การสนับสนุนอุปกรณซึ่งกันและกัน เชน เครื่องสีขาวโพด รถลากขาวโพด
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รายไดเพิ่มขึ้น
มูลคาการคาขายที่เกิดขึ้น เดือน กุมภาพันธ 2551 (เนือ่ งจากเปนชวงเวลาที่เกษตรกร
ในพื้นที่ อําเภอนครไทย วังทอง และเนินมะปราง ขายขาวโพด ในป 2551)
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณ จํานวน และราคาตอหนวยของราคาขาวโพด
อําเภอ

รายชื่อนามสกุล
นายดวน จันทรคีรี

นครไทย

วังทอง
เนินมะปราง

นายสมเดช สุดแกว
นางหนูลา หมืน่ อภัย
นายสมัย พิมพเสน
นายนิตพิ งษ ขันตีมิตร
นายสุทิน ทิพยพา
รวม

ปริมาณ (กก.)
2,426,322.00
445,100.00
919,234.00
340,270.00
375,534.00
184,401.00
4,708,468.00
9,399,329.00

จํานวนเงิน (บาท)
19,097,535.40
3,503,336.43
7,261,514.01
2,692,976.02
2,984,367.72
1,436,326.11
33,919,969.56
70,896,025.25

ราคาตอหนวย
(บาท)
7.87
7.87
7.90
7.91
7.95
7.79
7.20

ที่มา : สกต.พิษณุโลก 2551 เดือน กุมภาพันธ 2551
จากตารางที่ 1 จะพบวา มูลคาของการรวบรวมขาวโพดสงขายใหบริษัทซีพี พิษณุโลก
แตละพื้นที่ราคาไมเทากันขึ้นอยูกับราคาหนาโรงงาน ณ วันที่เกษตรกรขายขาวโพด และคุณภาพ
การปนเปอนของขาวโพด
จากการพูดคุยกับนายสมเดช สุดแกว (สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2551, ทีมวิจัย)
ประธานกลุมเงินทุนพืชไร อําเภอนครไทย พบวาเปนราคาที่สมาชิกพอใจมาก โดยปกติชาวบานใน
อําเภอนครไทยจะเก็บเกี่ยวขาวโพดในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน หลังจากนั้นจะเก็บไวในยุง ซึ่งมี
การสรางเพื่อเก็บขาวโพดไวเปนอยางดี มีการระบายอากาศดี ไมขึ้นรา และแหง ซึ่งวิธีการสรางยุง
ขาวโพดดังกลาวไดรับการถายทอดจากเพื่อน ๆ เครือขายขาวโพด และจะนําขาวโพดออกมาขาย
ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม ซึ่งเปนชวงที่มีราคาดี ขาวโพดแหงดี เหมาะสมที่จะขาย เพราะวาถา
เก็บไวนานกวานี้ จะทําใหน้ําหนักขาวโพดขาดหายไป และสมาชิกมีความตองการใชเงิน
รายไดของนายสมัย พิมเสน บานน้ําพรหม หมูที่ 4 ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง
ป 2548 ไมทราบจํานวนผลผลิต เนื่องจากขายเหมาใหพอคาในตลาด มีรายได 100,000 บาท
ป 2549 ขายใหบริษัท ฯ ผลิตได 30 ตัน ราคากิโลกรัมละ 6.50 บาท มีรายได 200,000 บาท
ป 2550 ขายใหบริษัท ฯ ผลิตได 23 ตัน ราคากิโลกรัมละ 7.70 บาท มีรายได 180,000 บาท
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ป 2551 ขายใหบริษัท ฯ ผลิตได 28 ตัน ราคากิโลกรัมละ 6.50 บาท มีรายได 170,000 บาท
จะเห็นไดวา นายสมัย พิมเสน มีรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิมขายใหพอคาคนกลาง เปนการรวบรวมขาย
ใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว
นวตกรรม
(1) องคความรูในการรักษาคุณภาพขาวโพดฝกไมใหงอกและขึ้นรา ชาวบานมีภูมิ
ปญญาในการสรางยุงขาวโพดใหยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตรขึ้นไป ฝายุงขาวโพด
สวนใหญทําดวยฟาก(ไมไผ) มุงหลังคาดวยสังกะสี เนื่องจากใหลมสามารถพัดผานไดรอบทิศทาง
มีการระบายอากาศไดดี ทําใหขาวโพดแหง ไมขึ้นรา หรืองอก
(2) การจัดการขาวโพดที่เสีย (เปนรา รานคา/บริษัทไมรับซื้อ) คือ นําขาวโพดที่
เปนรา ไมไดคณ
ุ ภาพตามที่รานคา/บริษัทตองการขายใหกับผูเลี้ยงหมู หรืออาจจะนําไปบดแลวขาย
ในราคากิโลกรัมละ 5 บาท
(3) การแกไขปญหาการปลอมปนขาวโพด ทีมวิจัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับปญหาในการรวบรวมขาวโพด พรอมทั้งเยี่ยมเยียนสมาชิกรวบรวมขาวโพด กลุมบาน
น้ํ า พรม หมู ที่ 4 ตํ า บลวั ง นกแอ น อํ า เภอวั ง ทอง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จํ า นวน 1 ครั้ ง ในวั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2551 ณ ที่ทําการกองทุนหมูบาน โดยผูเขารวมประชุม ไดแก ทีมวิจัยจากสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลก เจาหนาที่ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร(ธ.ก.ส.) เจ าหน าที่ สกต. พิ ษ ณุโ ลก จํา นวน 7 คน สมาชิ ก
เครือขายรวบรวมขาวโพดและธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตรบานน้ําพรหม จํานวน 22 คน โดย
ประเด็นในการพูดคุย คือ ปญหาการปลอมปนขาวโพดและนํามาขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารสัตว ทําใหราคาขาวโพดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตกต่ํา (ราคากิโลกรัมละ 5.00-5.50 บาท)
ซึ่งทีมวิจัยและสมาชิกไดรวมกันวิเคราะหถึงวิธีการปลอมปนขาวโพดโดยการนําขาวโพดคุณภาพ
ต่ํามาผสมกับขาวโพดคุณ ภาพดีของจั ง หวัด พิษ ณุโลก ซึ่ งส ว นใหญ ปลู กในพื้ น ที่อําเภอวั งทอง
นครไทย และเนินมะปราง สงผลใหขาวโพดคุณภาพดีมีราคาตกต่ํา ทําใหเกษตรมีรายไดลดลง ซึ่งที่
ประชุมไดพูดคุยกันและทีมวิจัยขอใหสมาชิกชวยกันดูแล และสอดสอง ไมใหเกิดในพื้นที่ของ
ตนเอง นอกจากนี้มีสมาชิกเสนอให สกต. พิษณุโลก เปนผูรับซื้อ/จํานําขาวโพด เพื่อที่จะดึงราคา
ขาวโพดใหสูงขึ้น แต สกต.พิษณุโลกไมมีศักยภาพในการดําเนินการได เนื่องจากกระบวนการ
รับซื้อ เก็บ และขายมีความละเอียดออนและซับซอนเกินความสามารถ ดังนั้นในเวทีดังกลาว ทีม
วิจัยจากสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดอธิบายถึงสาเหตุที่ทาํ ใหราคา
ขาวโพดตกต่ํา เพื่อใหสมาชิกผูเขารวมเวทีไดเขาใจบริบทของขาวโพด ทีมวิจัยจึงใหขอมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงราคาขาวโพด ซึ่งตอมาที่ประชุมไดมอบใหเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก ผูรับผิดชอบ
พื้นที่ตําบลวังนกแอน เปนผูสงขอมูลความเคลื่อนไหว ขึ้นลงของราคาขาวโพดใหกับสมาชิกบาน
น้ําพรหม ซึ่งมีผูใหญบาน นายนิติพงษ ขันตีมิตร เปนผูรับขอมูลผานทางโทรศัพทมือถือ
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4.1.2 เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร
รูปแบบของเครือขาย
การดําเนินงานของเครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร มี สกต. พิษณุโลก เปน
ตัวกลางเชื่อมโยง เปนศูนยกลางในการประสานงาน ศูนยบริการขอมูลและขาวสาร สมาชิก
เครือขายทั้ง 11 กลุม จะมีผูแทนรวมเปนคณะกรรมการเครือขายกลุมละ 1 คน กลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตบานคุยยาง ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา คือ นายชาลี วัฒนวาณิชกิจ ตําบลไผขอดอน
อําเภอเมืองพิษณุโลก คือ นายกําพันธุ มีเรือง ประธานกลุมเกษตรรุงเรือง ผูแทนกลุมรักชาวนา 1 คน
และผูแทนกลุมพัฒนาการเกษตร 1 คน นายสมเดช สุดแกว ผูแทนอําเภอนครไทย นายนิติพงษ
ขันตีมิตร อําเภอวังทอง นายบุญลือ โพธิ์ศรีวงศ ผูแทนอําเภอบางกระทุม นายบุญเทียม อุปโคตร
ผูแทนอําเภอเนินมะปราง นายสมชาย กุลทอง ผูแทนอําเภอพรหมพิราม นายสนั่น ธรรมรังศรี
ผูแทนอําเภอชาติตระการ ประชุมรวมกันเปนประจําทุก 2-3 เดือน เพื่อพูดคุย ปรึกษา หารือการ
ดําเนินงาน และปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน พรอมทั้งแนวทางการแกไข นอกจากนี้ ผูแทน
กลุมฯ ยังนําเสนอปญหาและความตองการของสมาชิกกลุมใหกับเครือขายและสวนที่เกี่ยวของได
ทราบและรวมกันหาทางแกไข เชน กรณีสมาชิกขาดแคลนเงินทุน สมาชิกสนใจอาชีพเสริมอื่น ๆ
(อาทิ การเลี้ยงหมู) เจาหนาที่ ธ.ก.ส. และสกต.พิษณุโลก เปนตัวกลางทัศนศึกษา ดูงาน จัดเวที
พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และแก ไ ขป ญ หา นอกจากนี้ ผู แ ทนกลุ ม ทํ า หน า ที่ ใ นการ
ประสานงานกั บ ธ.ก.ส. สาขาอํ า เภอนั้ น ๆ เกี่ ย วกั บ สิ น เชื่ อ และคํ า ปรึ ก ษาในการดํ า เนิ น งาน
ประสานกับ สกต.พิษณุโลก เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณการเกษตรที่กลุมตองการ โดย ธ.ก.ส. สาขา จะ
จายสินเชื่อผาน สกต.พิษณุโลก ในรูปของวัสดุอุปกรณการเกษตร และสกต.พิษณุโลก จะจายวัสดุ
อุปกรณการเกษตรใหกับกลุม ฯ ซึ่งกอนจะซื้อของกลุมจะมีการตอรองราคาวัสดุอุปกรณเกษตรกับ
สกต. พิษณุโลก เพื่อใหไดราคาที่เหมาะสม เปนธรรม รายละเอียดดังรูปที่ 2
วัตถุประสงค ภารกิจ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตรเพื่อ (1) ซื้อขายวัสดุ
อุปกรณการเกษตรในราคาที่เปนธรรม (2) ตัดวงจรการกูเงินนอกระบบ (3) ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เปน”แฟนพันธุแท” กัน
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กลุมทํานา “รักชาวนา”
ตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
บานคุยยาง ตําบลบางระกํา
อําเภอบางระกํา

กลุมทํานา “พัฒนาการเกษตร”
ตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง

เครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตร
ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ
ตําบลบางกระทุม
อําเภอบางกระทุม
กลุมวัสดุอุปกรณการเกษตร
ตําบลวังนกแอน ตําบลวังทอง
อําเภอวังทอง

สินเชื่อ/คําปรึกษา

กลุมทํานา “เกษตรรุงเรือง”
ตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง

กลุมเขมแข็ง อําเภอพรหมพิราม
เครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตร
อําเภอนครไทย
อําเภอชาติตระการ
อําเภอเนินมะปราง
เครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตร
ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ

ธ.ก.ส.
สาขาบางระกํา
วัดโบสถ
บางกระทุม
วังทอง

รูปที่ 3 แสดงการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร

ธ.ก.ส.
สาขาพิษณุโลก
พรหมพิราม
นครไทย
ชาติตระการ
เนินมะปราง
วัดโบสถ
สินเชื่อ/คําปรึกษา

สินเชื่อ/คําปรึกษา

สินเชื่อ/คําปรึกษา

สกต.พิษณุโลก
- ศูนยประสานงาน
- ศูนยบริการและขอมูล
- ศูนยการวัสดุอุปกรณการเกษตร
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ภารกิจของเครือขาย คือ (1) ซื้อและตอรองราคาวัสดุอุปกรณการเกษตรในราคาที่เปน
ธรรมตอสมาชิก (2) ตัดวงจรการกูเงินนอกระบบ (3) ชวยเหลือ ใหคําแนะนําซึ่งกันและกันในการ
ลดตนทุนการผลิต (4) การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรูซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการภาวะการ
ตลาดของปุย ราคาปุย ปญหาปุยปลอม
ผลการดําเนินงานของเครือขายที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
ภาคีของเครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร ประกอบดวยกลุม/องคกร จํานวน
12 กลุม และภาครัฐ ไดแก (1) กลุมรักชาวนา ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก (2) กลุม
พัฒนาการเกษตร ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก (3) กลุมเกษตรรุงเรือง ตําบลไผขอดอน
อําเภอเมืองพิษณุโลก (4) กลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ป. 322 จัดหาวัสดุการเกษตร หมูที่ 3 ตําบล ชมพู
อําเภอเนินมะปราง (5) กลุมผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวปลอดสารพิษบานน้ําพรหม หมูที่ 4 ตําบล
วังนกแอน อําเภอวังทอง (6) กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอ
บางกระทุม (7) กลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ท.16 หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม (8) กลุม
วิสาหกิจชุมชนบานโคกสนั่น หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม (9) กลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตบานบุง หมูที่ 18 ตําบลหนอง กะทาว อําเภอนครไทย (10) กลุมรวบรวมขาวโพดบาน
เขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง (11) กลุมวิสาหกิจชุมชนวัดโบสถ ตําบลวัดโบสถ อําเภอ
วัดโบสถ (12) กลุมเขมแข็ง ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม
องคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ คือ ธ.ก.ส.สาขาบางระกํา สาขาพิษณุโลก สาขาวัดโบสถ
สาขาบางกระทุม สาขาวังทอง สาขาพรหมพิราม สาขานครไทย สาขาเนินมะปราง และสาขา
ชาติตระการ ซึ่งแตละองคกรมีบทบาท ดังนี้
ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก มีบทบาทในการใหสินเชื่อกับ สกต.พิษณุโลก เพื่อ สกต.
พิษณุโลก ใชเปนทุนในการดําเนินธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร พรอมทั้งกํากับ ดูแล และให
คํ าปรึก ษา สกต.พิ ษ ณุโลก ในฐานะผูตรวจสอบกิจการและตามที่ สกต.พิษ ณุ โลกร องขอ และ
ใหบริการดานสินเชื่อและคําปรึกษาโดยเนนการรวมกันซื้อและรวมกันขายแกกลุมที่เปนสมาชิก
เครือขายทั้ง 9 อําเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก
ธ.ก.ส. สาขาต า ง ๆ ในอํ า เภอนั้ น ๆ มี บ ทบาทในการให บ ริ ก ารด า นสิ น เชื่ อ และ
คําปรึกษา โดยเนนการรวมกันซื้อและรวมกันขาย แกกลุมตาง ๆที่กลาวมาขางตน และใหคําปรึกษา
กับเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลกซึ่งมีประจําอยูแตละอําเภอ ตามที่รองขอ
สกต.พิษณุโลก ทําหนาทีเ่ ปนแมขายในการเชื่อมโยงสมาชิกเครือขายมีบทบาท ดังนี้
(1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเกษตร เชน ปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช พันธุขาว
รถไถ เปนตน ใหกับสมาชิกเครือขาย
(2) ใหคําปรึกษาการดําเนินงานและขอมูลตาง ๆ แกกลุม/สมาชิก เชน การเจรจา
ตอรองการซื้อขายปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพชื เปนตน
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(3) สนับสนุนการดําเนินงาน เชน การศึกษาดูงาน การจัดเวทีพูดคุย การพบปะ
เยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน หรือแหลงเรียนรูอื่น ๆ เปนตน
(4) เป น ผู แ นะนํ า เชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยกั บ องค ก รเอกชน บริ ษั ท สหกรณ และ
หนวยงานสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กิจกรรมรวม
(1) การถายทอดองคความรู เกี่ยวกับการทําปุยหมักชีวภาพ
(2) การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล ขาวสาร ความรูเกี่ยวกับการแกไข
ปญหาปุยปอม ราคาวัสดุ/อุปกรณการเกษตร
(3) การสนับสนุนอุปกรณซึ่งกันและกัน เชน เครื่องสีขาวโพด รถลากขาวโพด
รถเกี่ยวขาว
คาใชจายที่ลดลง
มูลคาที่เกิดขึ้น ในที่นี้ขอยกตัวอยางปริมาณการซื้อปุยของสมาชิกเครือขาย จํานวน
4 กลุม ดังนี้
1) กลุมเงินทุนพืชไร นายสมเดช สุดแกว หมูที่ 1 ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย
ไดใหสัมภาษณแกทีมวิจัยในวันที่ 21 กั นยายน 2551 กลาววา กลุมสั่งซื้อปุ ยลวงหนา ในเดือน
กุมภาพันธ 2551 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงราคา ปริมาณ และมูลคาการซื้อปุยเดือนกุมภาพันธ 2551
เปรียบเทียบราคา
ราคาของ สกต.
ราคาตลาด
ราคาของ สกต.
ราคาตลาด
รวม

สูตรปุย
16-20-0
16-20-0
30-0-0
30-0-0

ราคา/กระสอบ
จํานวน
มูลคา (บาท)
(บาท)
(กระสอบ : 50 กก.)
625
430
268,750
650
430
279,500
550
200
110,000
600
200
120,000
630

ผลตาง
(บาท)
10,750
10,000
20,750

ที่มา : นายสมเดช สุดแกว , สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2551 ราคา ณ เดือน กุมภาพันธ 2551
จากตารางที่ 1 พบวา ในภาพรวม ราคาปุยของ สกต.พิษณุโลก ถูกกวา ราคาตลาด
อําเภอนครไทย เมื่อเปรียบเทียบราคาในเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยปุยสูตร 16-20-0 ราคาของ สกต.
พิษณุโลก ถูกกวาราคาตลาด กระสอบละ 25 บาท ปุยสูตร 30-0-0 ราคาของ สกต.พิษณุโลก ถูกกวา
ราคาตลาด กระสอบละ 50 บาท ซึ่งราคาของ สกต.พิษณุโลก ดังกลาว เปนราคาที่รวมคาขนสงแลว
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ดังนั้นกลุมเงินทุนพืชไรสามารถประหยัดเงินซื้อปุย สูตร 16-20-0 จํานวน 10,750 บาท เมื่อเทียบกับ
ราคาของ สกต. พิษณุโลก กับตลาดอําเภอนครไทย
2) กลุมวิสาหกิจตําบลวัดโบสถ (นายรุงโรจน พูนหนาย) อําเภอวัดโบสถ
ราคาใน เดือนพฤษภาคม 2551
ตารางที่ 2 แสดงราคา ปริมาณ และมูลคาการซื้อปุยเดือนพฤษภาคม 2551
เปรียบเทียบราคา
ราคาของ สกต.
ราคาตลาด
รวม

สูตรปุย
30-0-0
30-0-0

ราคา/กระสอบ
จํานวน
มูลคา (บาท)
(กระสอบ : 50 กก.)
(บาท)
1,000
2,240
2,240,000
1,050
2,240
2,352,000
2,240

ผลตาง
(บาท)
112,000
112,000

จากตารางที่ 2 พบวา ในภาพรวม ราคาปุยของ สกต.พิษณุโลก ถูกกวา ราคาตลาด
อําเภอวัดโบสถ เมื่อเปรียบเทียบราคาในเดือนพฤษภาคม 2551 ปุยสูตร 30-0-0 ราคาของ สกต.
พิษณุโลก ถูกกวาราคาตลาด กระสอบละ 50 บาท ซึ่งราคาของ สกต.พิษณุโลก ดังกลาว เปนราคาที่
รวมคาขนสงแลว ดังนั้น วิสาหกิจตําบลวัดโบสถ สามารถประหยัดเงินซื้อปุย สูตร 30-0-0 จํานวน
112,000 บาท เมื่อเทียบกับราคาของ สกต. พิษณุโลก กับตลาด
3) กลุมเขมแข็ง (นายบุญรอด แกวมด) อําเภอพรหมพิราม ในวันที่ 11 มิถุนายน
2551 ราคาใน เดือนมิถุนายน 2551
ตารางที่ 3 แสดงราคา ปริมาณ และมูลคาการซื้อปุยเดือนมิถุนายน 2551
เปรียบเทียบราคา
ราคาของ สกต.
ราคาตลาด
รวม

สูตรปุย
30-0-0
30-0-0

ราคา/กระสอบ
จํานวน
มูลคา (บาท)
(บาท)
(กระสอบ : 50 กก.)
1,000
100
100,000
1,050
100
105,000
100

ผลตาง
(บาท)
5,000
5,000

ที่มา : สกต.พิษณุโลก, มิถุนายน 2551
จากตารางที่ 3 พบวา ในภาพรวม ราคาปุยของ สกต.พิษณุโลก ถูกกวา ราคาตลาด
อําเภอพรหมพิราม เมื่อเปรียบเทียบราคาในเดือนมิถุนายน 2551 ปุยสูตร 30-0-0 ราคาของ สกต.
พิษณุโลก ถูกกวาราคาตลาด กระสอบละ 50 บาท ซึ่งราคาของ สกต.พิษณุโลก ดังกลาว เปนราคาที่
รวมคาขนสงแลว ดังนั้น กลุมเขมแข็ง อําเภอพรหมพิราม สามารถประหยัดเงินซื้อปุย สูตร 30-0-0
จํานวน 5,000 บาท เมื่อเทียบกับราคาของ สกต. พิษณุโลก กับตลาด
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4) กลุมเขมแข็ ง (นางสายหยุด สากคํา) บานโคงเตาเหลา หมูที่ 7 ตําบล
พรหมพิราม อ.พรหมพิราม ในวันที่ 20 กันยายน 2551 ราคาในเดือน กันยายน 2551
ตารางที่ 4 แสดงราคา ปริมาณ และมูลคาการซื้อปุยเดือนกันยายน 2551
เปรียบเทียบราคา
ราคาของ สกต.
ราคาตลาด
รวม

สูตรปุย
30-0-0
30-0-0

ราคา/กระสอบ
จํานวน
มูลคา (บาท)
(บาท)
(กระสอบ : 50 กก.)
980
241
236,180
1,100
241
265,100
241

ผลตาง
(บาท)
28,920
28,920

ที่มา : สกต.พิษณุโลก, กันยายน 2551
จากตารางที่ 4 พบวา ในภาพรวม ราคาปุยของ สกต.พิษณุโลก ถูกกวา ราคาตลาด
อําเภอพรหมพิราม เมื่อเปรียบเทียบราคาในเดือนมิถุนายน 2551 ปุยสูตร 30-0-0 ราคาของ สกต.
พิษณุโลก ถูกกวาราคาตลาด กระสอบละ 120 บาท ซึ่งราคาของ สกต.พิษณุโลก ดังกลาว เปนราคา
ที่รวมคาขนสงแลว ดังนั้น กลุมเขมแข็ง(นางสายหยุด สากคํา) บานโคงเตาเหลา หมูที่ 7 ตําบล
พรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม สามารถประหยัดเงินซื้อปุย สูตร 30-0-0 จํานวน 28,920 บาท เมื่อ
เทียบกับราคาของ สกต. พิษณุโลก กับตลาด
นวตกรรม
(1) การสรางปุยแบรนดเดียวของ สกต.พิษณุโลก
(2) การตรวจสอบคุณภาพปุย โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน
ไดแก (1) การทดสอบคุณสมบัติปุยวาตรงตามที่ระบุไวขางกระสอบหรือไม โดยทีมงาน สกต. นํา
ตัวอยางไปตรวจสอบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อใหแนใจวาที่ระบุ
ขางกระสอบกับที่ตรวจสอบของจริงนั้นตรงกันหรือไม
(3) การบริการรับคืนปุยที่ไมไดมาตรฐานของสมาชิกที่ซื้อปุยจาก สกต. พิษณุโลก
กรณีที่ปุยมีปญหา เกษตรกรสามารถคืนใหกับ สกต.พิษณุโลกได แตตองสามารถพิสูจนไดวาเปน
ขอบกพร องของปุ ย โดยจะมีเ จา หนาที่ไปตรวจสอบ ถาเป น ปญหาที่ปุย ไม ใช เ กษตรกร สกต.
พิษณุโลก ยินดีรับปุยคืนทั้งหมด แลวคืนเงินให หรือเกษตรกรจะรับปุยสูตรอื่นๆ แทนก็ได หลังจาก
นั้น สกต. จะไปคุยกับบริษัทฯ ถาบริษัทฯไมยอมรับ ก็จะมีการพิสูจนกันอีกครั้ง โดยนํากระสอบปุย
ที่เปนปญหาสงไปตรวจสอบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพ ฯ อยางไรก็ตาม
ในสวนของบริษัทฯเอง ก็นําปุยไปตรวจคุณภาพเชนเดียวกัน แลวมาเปรียบเทียบกัน ถาผลการ
พิสูจนพบวาคุณภาพไมเหมือนกัน ก็จะตองคุยกัน ถาบริษัทฯไมยอมรับผิดชอบ สกต. พิษณุโลก
จะยกเลิกสัญญาซื้อขายทั้งหมด และเปลี่ยนบริษัทใหม
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4.1.3 เครือขายโคเนื้อ
รูปแบบของเครือขาย
เครื อขา ยโคเนื้ อเป น เครือ ขา ยเชิง พื้น ที่ที่ ร วมตั ว กัน ในแนวราบ ครอบคลุม พื้น ที่
5 อําเภอ คือ อําเภอบางกระทุม ชาติตระการ นครไทย เนินมะปราง และวังทอง ไดแก กลุม
วิสาหกิจชุมชนไทรงามโคขุน ตําบลปาแดง อําเภอชาติตระการ กลุมวิสาหกิจตลาดนัดโคกระบือ
ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม กลุมผูเลี้ยงโคอําเภอนครไทย ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย
กลุมผูเลี้ยงโคบานนอยซุมขี้เหล็ก ตําบลบานนอยซุมขี้เหล็ก อําเภอเนินมะปราง กลุมผูเลี้ยงโคบาน
ดอนมวง ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง โดยแตละกลุมมีการประสานขอความชวยเหลือกันทั้งเปน
ทางการและไมเ ปนทางการ การขอความชวยเหลือระหวางกันแบบไมเ ปนทางการ ไดแก การ
ปรึกษาเรื่องราคาโค และการคาขายโค โรงเชือด ระหวางกลุมวิสาหกิจตลาดนัดโคกระบือ ตําบล
วัดตายม อําเภอบางกระทุม กับ กลุมวิสาหกิจชุมชนไทรงามโคขุน ตําบลปาแดง อําเภอชาติตระการ
และกลุมผูเลี้ยงโคบานนอยซุมขี้เหล็ก ตําบลบานนอยซุมขี้เหล็ก อําเภอเนินมะปราง สําหรับการขอ
ความช ว ยเหลื อ ระหว า งกั น แบบเป น ทางการ เช น สกต. พิ ษ ณุ โ ลก เป น แม ข า ย ทํ า หน า ที่ จั ด
สถานการณใหสมาชิกในเครือขายมาพบปะ พูดคุยกัน รูจักกัน เจรจาธุรกิจรวมกัน จะเห็นไดจาก
กลุ ม โคเนื้ อ อํ า เภอบางกระทุ ม โดยนายบุ ญ ลื อ โพธิ์ ศ รี ว งศ กลุ ม โคเนื้ อ ตํ า บลป า แดง อํ า เภอ
ชาติตระการ โดยนายสนั่น ธรรมรังศรี และกลุมโคบานดอนมวง ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ณ บานดอนมวง ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง เพื่อสรางโอกาสใหกลุมที่อยู
ตางอําเภอกัน มีโอกาสคุยกัน เชื่อมโยงกัน ทําธุรกิจรวมกัน ซึ่งตอมา บานดอนมวงไดติดตอซื้อขาย
โคกับกลุมโคบางกระทุม และนําโคไปเขาตลาดนัดโคบางกระทุม
การบริหารจัดการเครือขายโคเนื้อ สกต.พิษณุโลก เปนแมขาย ทําหนาที่ในการหนุน
เสริม ประสานงาน และเอื้ออํานวยใหเครือขายโคเนื้อสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความเข มแข็ง เครือขายโคเนื้ อมีรูปแบบการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนของ
สมาชิกแตละอําเภอ โดยนายบุญลื อ โพธิ์ศรีว งศ ประธานกลุมวิสาหกิ จเลี้ยงโคบ านโคกสนั่น
อําเภอบางกระทุม เปนประธานเครือขาย เนื่องจากเปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ
ในการเลี้ยงโคมาอยางยาวนาน เปนที่ไวใจของสมาชิกกลุม และผูแทนของกลุมฯ ในเขตพื้นที่
ไดแก อําเภอเนินมะปราง คือ นายทศพล จีแจม (ปศุสัตวอาสา) และนายธวัชชัย เหลาพลายนาค
อําเภอนครไทย คือ นายบัญชา คงหนองลาน และนายสนั่น ธรรมรังศรี กลุมโคเนื้อตําบลปาแดง
อําเภอชาติตระการ และนายทรัพย เพิ่มพูน กลุมโคบานดอนมวง ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง
การประสานงานระหวางสมาชิกของเครือขายฯ ปจจุบันเปนเจาหนาที่ของ สกต.
พิษณุโลก เนื่องจากสมาชิกเครือขายอยูคนละพื้นที่ซึ่งหางกันมาก จึงขอใหเจาหนาที่ของ สกต.
พิษณุโลก เปนตัวกลางในการเชื่อมประสาน สะดวกกวาสมาชิกเครือขายประสานกันเอง นอกจากนี้
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เจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก มีความพรอมในการใหบริการขอมูล/ ขาวสาร วัสดุ/อุปกรณ คําปรึกษา
อยู แ ลว สกต.พิ ษ ณุ โ ลก ได จัด ทํา ทะเบี ย นรายชื่อสง ให เ ครื อข า ย เพื่ อ ความสะดวกหากสมาชิ ก
ตองการที่จะพูดคุยกันเอง ดังเชน นายบุญลือ โพธิ์ศรีวงศ ทําธุรกิจกับ กลุมโคบานดอนมวง
วัตถุประสงค
เครื อข ายโคเนื้ อ มี วั ตถุป ระสงค เพื่ อ (1) ช ว ยเหลื อซึ่งกั น และกั น ในด า นความรู
ประสบการณ ทักษะ และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคใหมีคุณภาพผลิตและการตลาดโคเนื้อ
(2) เพิ่มชองทางการตลาด และ (3) ตัดพอคาคนกลาง
ภารกิจ
ภารกิจเครือขายโคเนื้อ (1) ชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานความรู ประสบการณ
ทักษะ และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคใหมีคุณภาพผลิตและการตลาดโคเนื้อ (2) เพิ่มชองทาง
การตลาด และ (3) ตัดพอคาคนกลาง
ผลการดําเนินงานของเครือขายที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
จํานวนภาคีของเครือขายโคเนื้อ ประกอบดวย กลุมผูเลี้ยงโค จํานวน 5 กลุม และ
2 หนวยงานภาครัฐ ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชนไทรงามโคขุน ตําบลปาแดง อําเภอชาติตระการ
กลุมวิสาหกิจตลาดนัดโคกระบือ ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม กลุมผูเลี้ยงโคอําเภอนครไทย
ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย กลุมผูเลี้ยงโคบานนอยซุมขี้เหล็ก ตําบลบานนอยซุมขี้เหล็ก อําเภอ
เนินมะปราง กลุมผูเลี้ยงโคบานดอนมวง ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง ธ.ก.ส. สาขาตาง ๆ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่พิษณุโลก แตละองคกรมีบทบาทดังนี้
ธ.ก.ส. สาขานครไทย บางกระทุม วังทอง ชาติตระการ และเนินมะปราง มีบทบาท
ในการสนับสนุนสินเชื่อ ใหคําปรึกษาแกกลุมผูเลี้ยงโค รวมทั้งการสนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุม ฯ เชน เมื่อสมาชิกกลุมมีความตองการที่จะเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน เจาหนาที่
ธ.ก.ส. สามารถการประสานวิทยากรมาใหความรู เปนตน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่พิษณุโลก เปนสถาบันการศึกษา
ที่ใหการสนับสนุนดานวิชาการ เชน ความรูเรื่องโค ดานอาหารที่ดีมีคุณภาพสําหรับโค การแปร
รูปอาหารจากโค และโรงชําแหละที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ ผาน สกต.พิษณุโลก และธ.ก.ส.
สาขาตาง ๆ
กลุมผูเลี้ยงโค มีบทบาทในการพัฒนาการเลี้ยงโคของตนเองใหสามารถสรางรายได
กับครอบครัวของตนเองและสมาชิกในกลุม โดยการชวยเหลือกัน เชน นายบุญลือ โพธิ์ศรีวงศ
เครือขายโคอําเภอบางกระทุม ซึ่งมีความสามารถในการบริการจัดการ สามารถแนะนําเรื่องการ
ปองกันโรค การดูแล รักษา การตลาด การเจรจาตอรอง การบริหารจัดการโคของกลุมโคบาน
ดอนมวง อําเภอวังทอง กลุมผูเลี้ยงโคบานนอยซุมขี้เหล็กแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการตลาดโค
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โรงเชือด กับเครือขายโคอําเภอบางกระทุม กลุมผูเลี้ยงโคอําเภอนครไทย และกลุมวิสาหกิจชุมชน
ไทรงามโคขุน
กิจกรรมรวม
กิ จ กรรมร ว มของเครื อ ข า ยโคเนื้ อ (1) ช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในด า นความรู
ประสบการณ ทักษะ และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคใหมีคุณภาพผลิตและการตลาดโคเนื้อ
กลาวคือ ผูนํากลุม/สมาชิกสามารถพูดคุย ซักถามเพื่อสมาชิกเครือขายไดตามสะดวก (2) การนําโค
กระบือ มาขายที่ตลาดนัดโค กระบือ ที่ใกลบานของตนเอง
รายได (เพิ่มขึน้ )
สมาชิกขายโคไดในราคายุติธรรม ราคาไมต่ํามากเกินไปเมื่อเทียบกับราคาที่
พอคามาซื้อในหมูบาน ยกตัวอยางเชน นางสมลิ้ม ปานเกิด เกษตรผูเลี้ยงโคจากอําเภอเนินมะปราง
ไดนําโคมาขายตลาดตลาดโค กระบือ ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม ในเดือนพฤษภาคม 2552
ไดราคาเพิ่มจากที่มีพอคามารับซื้อในหมูบาน 2 ตัว เปนเงิน 2,000 บาท
นวตกรรม
การแกไขปญหาราคาโคตกต่ําที่ดี คือ การมีตลาดนัดโค กระบือ การมีโรงเชือด
เปนของตนเอง และขายมูลโค เปนปุยคอกจําหนายใหกับบานใกลเรือนเคียง บุคคลทั่วไป
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สนับสนุนสินเชื่อ คําปรึกษา

ธ.ก.ส. สาขานครไทย วัดโบสถ
บางระกํา บางกระทุม เนินมะปราง
ชาติตระการ และวังทอง

กลุมผูเลี้ยงโค
อําเภอนครไทย

ตลาดนัด
โคกระบือ

โรงเชือด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ฯ
สนับสนุนความรู ทักษะ

กลุมผูเลี้ยงโค
อําเภอบางกระทุม

สกต.
พิษณุโลก

กลุมโคเนื้อ ตําบล
ปาแดง อําเภอ
ชาติตระการ
โรงเชือด

กลุมโคบานดอน
มวง ตําบลวังทอง
อําเภอวังทอง
โคพื้นเมือง

รูปที่ 4 แสดงการเชื่อมโยงเครือขายโคเนื้อ

ตลาดนัดโคกระบือ

กลุมผูเลี้ยงโค
อําเภอเนินมะปราง

โคขุน

องคการบริหารสวน
ตําบลเนินมะปราง
สนับสนุนเงินทุน
บางสวนใหเกษตรกร

จําหนาย
ฟางกอน
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4.1.4 เครือขายขาวปลอดภัย
รูปแบบของเครือขาย
รูปแบบของเครือขายขาวปลอดภัยในปจจุบัน เปนการรวบรวมขาวจากเกษตรกร
โดยมี นายหวาน ใจสมัคร ซึ่งเปนประธานกลุมขาวปลอดภัยบานดอนทอง ตําบลดอนทอง อําเภอ
เมืองพิษณุโลก ทําหนาที่รวบรวมขาวจากสมาชิกกลุมและลูกคาทั่วไป สกต. พิษณุโลก ทําหนาที่
เปนแมขาย รับซื้อขาวเปลือกของสมาชิก และขายขาวสารใหกับสมาชิก มีศูนยกลางอยูที่โรงสีขาว
ของ สกต. พิษณุโลก สมาชิกเครือขายจะตองผลิตขาวที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคางและสงขาว
ดั ง กล า วให กั บ โรงสี ซึ่ ง ได ต กลงราคาประกั น และความชื้ น กั น ไว เ รี ย บร อ ยแล ว แนวทางการ
ดําเนินงานรวมกัน คือ โรงสี ของ สกต. พิษณุโลก ตั้งอยูตําบลดอนทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก และ
รับซื้อขาวสด จํานวน 2,000 ตัน ขาวแหง 1,800 ตัน นอกจากนี้ สกต.พิษณุโลก ยังมีบทบาทใน
การสงเสริมและใหคําปรึกษา/แนะนําการปลูกขาวปลอดภัยแกสมาชิกตั้งแตการคัดเลือกพันธุขาว
ปลูกขาว การดูแล บํารุง รักษา การใชปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตาง ๆ การเก็บเกี่ยว และการตากขาว
อยางไรก็ตาม สมาชิกขาวปลอดภัยบานดอนทองและเกษตรกรผูปลูกขาวสนใจเกี่ยวกับพันธุขาว
สกต.พิษณุโลก จึงประสานศูนยเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก เพื่อใหบริการเมล็ดพันธุและคําปรึกษา
เกี่ยวกับพันธุขาว ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก มีบทบาทในการใหสินเชื่อกับ สกต.พิษณุโลก เพื่อ สกต.
พิษณุโลก ใชเปนทุนในการดําเนินธุรกิจซื้อ-ขายขาว พรอมทั้งกํากับ ดูแล และใหคําปรึกษา สกต.
พิษณุโลก ในฐานะผูตรวจสอบกิจการและตามที่ สกต.พิษณุโลก รองขอ
กลุมผู ผลิ ต ข าว มี บ ทบาทในการผลิตข า วใหมี ค วามปลอดภั ย ทั้ ง กระบวนการผลิ ต
เพื่อใหเปนขาวสารที่ปลอดภัยตอผูบริโภคสงขายใหกับโรงสี ฯ สําหรับกลุมผูบริโภคขาวและลูกคา
ทั่วไป มีบทบาทในการซื้อขาวสารจากโรงสีไปบริโภคและจําหนาย รายละเอียดตามรูปที่ 4
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคเครือขายขาวปลอดภัยเพื่อรวบรวมขาวใหกบั โรงสี สกต. พิษณุโลก
ภารกิจ
ภารกิจของเครือขายขาวปลอดภัย คือ การรวบรวมขาวใหกับโรงสี สกต. พิษณุโลก
และแลกเปลีย่ น ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับพันธุขาว
ผลการดําเนินงานของเครือขายที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
ภาคีของเครือขาย มี 3 กลุม คือ กลุมขาวปลอดภัยบานดอนทอง โรงสีขาว สกต.
พิษณุโลก และศูนยเมล็ดพันธุพืช พิษณุโลก โดย นายหวาน ใจสมัคร ประธานกลุมขาวปลอดภัย
บานดอนทอง เปนผูรวบรวม โรงสีขาว สกต. พิษณุโลก ทําหนาที่รับซื้อขาว สีขาว และจําหนาย
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ขาวใหกับลูกคาทั่วไป ศูนยเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก ทําหนาที่บริการพันธุขาว และใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุขาว
กิจกรรมรวม
กิ จ กรรมส ว นใหญ เ ป น การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสาร ความรู ต า ง ๆ
เกี่ยวกับเรื่องขาว ราคาขาว พันธุขาว ปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนตน อยางไรก็ตาม ในซื้อพันธุ
ขาวของเกษตรกรจําเปนตองขายพันธุขาวเปนล็อตใหญ สวนรายยอยมักจะไมสามารถซื้อพันธุขาว
ได ศูนยเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก จึงขอให สกต. พิษณุโลก ทําหนาที่รวบรวมและจําหนายพันธุขาว
ในราคาหนาศูนยเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก มีเกษตรกรที่สนใจ ไดแก บานคลองตาล ตําบลหนองแขม
อําเภอพรหมพิราม บานกรุกลับ ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา บานเสาหิน อําเภอเมือง นอกจากนี้
สกต.พิษณุโลก ยังไดนําพนักงานไปฝกอบรม และนําชาวบานที่สนใจไปฝกอบรมที่ศูนยเมล็ดพันธุ
พืชพิษณุโลก
นวตกรรม
องค ค วามรู ใ นการสร า งเครื อ ข า ยข า ว กล า วคื อ ความล ม เหลวในการสร า ง
เครือขายขาว ซึ่งมีเหตุผลหลายประการ ไดแก (1) สมาชิกมีทางเลือกในการขายขาวใหกับโรงสี
อื่น ๆ ที่ใกลบานหรือราคาดีกวา (2) ราคาขาวไมแนนอน มีขึ้นและลงตามภาวะตลาด (3) สมาชิก
บางราย/บางกลุม ยังไมเห็นความสําคัญของการประกันราคาขาวเปลือกของโรงสี สกต. พิษณุโลก
สมาชิกตองการขายขาวใหกับ สกต. พิษณุโลกในราคาตลาด ไมใชราคาประกัน เพราะวาราคาตลาด
สูงกวาราคาประกันของโรงสี ฯ จากเหตุผลขางตน จึงทําให สกต.พิษณุโลก ไมมีขาวปอนโรงสีและ
ตลาด รวมทั้งมีตนทุนในการดําเนินงานสูงกวาที่ประมาณการไว จากปญหาดังกลาว สกต.พิษณุโลก
จึงไมสามารถสรางและขยายเครือขายขาวได อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ สกต.พิษณุโลก ไดถอด
บทเรียนและทบทวนบทบาทของตนเองแลว เห็นควรเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจใหตางออกไป เชน
การแปรรูปขาว การใหความรูดานการตลาดขาว การสงเสริมพันธุขาวดี เปนตน
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ศูนยเมล็ดพันธุ
พืช พิษณุโลก

ซื้อ-ขายขาวเปลือก
สนับสนุนความรู ทักษะ

ผูผลิตขาวและรวบรวม
ขาว
บานดอนทอง ตําบลดอน
ทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก
นายหวาน ใจสมัคร

สนับสนุนความรู และพันธุขาว

สกต.
พิษณุโลก

ซื้อ-ขายขาวสาร

โรงสีขาว
สกต.พิษณุโลก

สนับสนุนสินเชื่อ คําปรึกษา

ธ.ก.ส.
สาขาพิษณุโลก

รูปที่ 5 แสดงการเชื่อมโยงเครือขายขาวปลอดภัย

กลุมผูซื้อขาว
ลูกคาทั่วไป
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4.1.5 เครือขายสหกรณ
รูปแบบของเครือขาย
รูปแบบความสัมพันธของเครือขายสหกรณเปนแนวราบ แบบไม เปนทางการ
สกต. พิษณุโลก ทําหนาที่เปนแมขายในการประสานงานการดําเนินงานระหวางสหกรณที่เปน
สมาชิก เนื่องจากสมาชิกเครือขายอยูคนละพื้นที่ซึ่งหางกันมาก และเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก
มีความพรอมในการใหบริการขอมูล/ ขาวสาร วัสดุ/อุปกรณ คําปรึกษาอยูแลว อยางไรก็ตาม
สหกรณตาง ๆ มีการติดตอประสานงานระหวางกันอยูเปนประจํา เชน การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดทําบัญชี การตรวจสอบบัญชี การทําธุรกิจ ความเคลื่อนไหวดานราคาผลผลิตทางการเกษตร
ผลการดําเนินงาน เปนตน สมาชิกเครือขาย ประกอบดวย สหกรณวัดจันทร จํากัด สหกรณ
การเกษตรวัดโบสถ จํากัด สหกรณนิคมวังทอง จํากัด สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด สหกรณ
การเกษตรเนิ น มะปราง จํ า กั ด สหกรณ ก ารเกษตรนิค มฯบางระกํ า จํา กั ด สหกรณ ก ารเกษตร
นครไทย จํากัด แตละองคกรมีบทบาทดังนี้
สกต.พิษณุโลก ทําหนาที่เปนแมขายในการเชื่อมโยงกับสหกรณในแตละอําเภอ
มี บ ทบาทในการจั ด การจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละให บ ริ ก ารสิ น ค า ชุ ด น้ํ า ยาซั ก ผ า ล า งจาน
เอนกประสงค ขาวสาร ฮอรโมนสังขทอง ฝกทักษะในการทําน้ํายาซักผา ลางจาน เอนกประสงค
และรวมมือกันในการทําธุรกิจน้ํามัน สําหรับธุรกิจน้ํามัน สกต. พิษณุโลก ทําหนาที่ในการใหขอมูล
ลูกคาใหมแก สหกรณ นอกจากนี้ ยังทําหนาที่ในการจัดแขงขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ
ปละ 1 ครั้ง
สหกรณ ฯ ที่เปนสมาชิกเครือขาย มีบทบาทในการจัดซื้อผลิตน้ํายาลางจาน ซักผา
เอนกประสงค จาก สกต.พิษณุโลก สําหรับธุรกิจน้ํามัน สหกรณมีบทบทในการจําหนายน้ํามัน
ใหกับลูกคาของ สกต.พิษณุโลก
วัตถุประสงค
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ (1) ช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น เกี่ ย วกั บ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
และ
(2) แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ประสบการณซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการดําเนินการสหกรณ
ภารกิจ
ภารกิจ ไดแก (1) ชวยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับดําเนินธุรกิจวัสดุ อุปกรณ
การเกษตร ชุ ด น้ํ า ยาล า งจาน ซั ก ผ า เอนกประสงค วิ ท ยากรสอนการทํ า น้ํ า ยาต า ง ๆ ข า วสาร
ฮอรโมนสังขทอง และน้ํามัน (2) แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ประสบการณซึ่งกันและกัน
เกี่ยวกับการดําเนินการสหกรณ
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ผลการดําเนินงานของเครือขายที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
จํานวนภาคี
เครือขายสหกรณ ประกอบดวย 7 สหกรณ ไดแก สหกรณวัดจันทร จํากัด สหกรณ
การเกษตรวัดโบสถ จํากัด สหกรณนิคมวังทอง จํากัด สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด สหกรณ
การเกษตรเนินมะปราง จํากัด สหกรณการเกษตรนิคมฯบางระกํา จํากัด สหกรณการเกษตรนคร
ไทย จํากัด พรอมทั้งหนวยงานภาครัฐ ดังนี้
ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก มีบทบาทในการใหสินเชื่อกับ สกต.พิษณุโลก เพื่อเปนทุน
ในการดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งกํากับ ดูแล และใหคําปรึกษา สกต.พิษณุโลก ในฐานะผูตรวจสอบ
กิจการ และตามที่ สกต.พิษณุโลกรองขอ
ธ.ก.ส. สาขาวัดโบสถ เนินมะปราง วังทอง นครไทย บางระกํา มีบทบาทในการ
ใหบริการดานสินเชื่อและคําปรึกษา โดยเนนการรวมกันซื้อและรวมกันขายแกสหกรณ ฯ ที่เปน
ลูกคา
สกต.พิษณุโลก ทําหนาที่เปนแมขายในการเชื่อมโยงกับสหกรณในแตละอําเภอ
มีบทบาทในการจัดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหขอมูล และใหบริการสินคาตาง เชน ชุดน้ํายา
ซักผา ลางจาน ขาวสาร ฮอรโมนสังขทอง ฝกทักษะในการทําน้ํายาซักผา ลางจาน รวมมือกันใน
การทําธุรกิจน้ํามัน และจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ ปละ 1 ครั้ง
สหกรณ ฯ ที่เปนสมาชิกเครือขาย มีบทบาทในการจัดซื้อผลิตน้ํายาลางจาน ซักผา
เอนกประสงค จาก สกต.พิษณุโลก สําหรับธุรกิจน้ํามัน สหกรณมีบทบทในการจําหนายน้ํามัน
ใหกับลูกคาของ สกต.พิษณุโลก
กิจกรรมรวม
กิจกรรมรวมของเครือขายสหกรณ ไดแก (1) การแลกเปลี่ย นขอมูล ขาวสาร
ความรู ประสบการณซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการดําเนินการสหกรณ (2) ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เกี่ยวกับดําเนิ นธุ รกิจ วัสดุ อุปกรณ การเกษตร ชุดน้ํายาลางจาน ซั กผา เอนกประสงค ขาวสาร
ฮอรโมนสังขทอง และน้ํามัน (3) เลนกีฬาเปตอง
รายได (เพิ่มขึน้ )
การรวมมือกันในธุรกิจน้ํามัน ทําใหรายไดของสหกรณเพิ่มขึ้น เนื่องจากขยายฐาน
ลูกคาไดมากขึ้น สกต.พิษณุโลก มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการใชบริการน้ํามันของลูกคารายใหมซึ่ง
สหกรณเปนผูจายให สกต.พิษณุโลก ในราคาลิตรละ 10 สตางค
นวตกรรม
1) จากความพยายามในการสรางเครือขายสหกรณ ในที่สุดไดมีการทําขอตกลง
ความรวมมือในการทําธุรกิจดานน้ํามัน โดย สกต.พิษณุโลก เปนผูจัดหากลุมสมาชิกลูกคา สมาชิก
สกต. ที่มีความตองการน้ํามัน สหกรณเปนผูจายน้ํามันใหกับสมาชิกหรือกลุม เงื่อนไขขอตกลง
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สหกรณ จ ะจ า ยให สกต. พิ ษ ณุ โ ลก ในราคาลิ ต รละ 10 สตางค โดยเริ่ ม ดํ า เนิ น การในวั น ที่
1 กันยายน 2552
2) องคความรูใ นการสรางเครือขายสหกรณ กลาวคือ ปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหสหกรณ
สามารถเชื่อมโยงกันเปนเครือขายได คือ ผลประโยชนที่ชัดเจน และการสรางความสัมพันธสวนตัว
จําเปนจะตองใชควบคูกนั ไป โดยตองอาศัยระยะเวลา ไมควรรีบเรง ใหเกิดเองตามความพรอม
3) กลยุทธเปลีย่ นจากคูแขงเปนคูคา โดย สกต.พิษณุโลก และสหกรณรวมมือกัน
ทําธุรกิจน้ํามัน แทนการเปนคูแขง
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สินเชื่อ/คําปรึกษา
สินเชื่อ/คําปรึกษา

ธ.ก.ส.สาขาพิษณุโลก
วัดโบสถ วังทอง เนินมะปราง
นครไทย บางระกํา

สหกรณการเกษตร
เนินมะปราง จํากัด

ดูแล/ใหคําปรึกษา
ชุดน้ํายาลางจาน ซักผา

สหกรณนิคม
วังทอง จํากัด

น้ํามัน

สกต.พิษณุโลก จํากัด

สินเชื่อ/ใหคําปรึกษา

น้ํามัน
ชุดน้ํายาลางจาน ซักผา ขาวสาร ฮอรโมนสังขทอง

น้ํามัน

สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด

สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด
สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
สหกรณการเกษตรนิคม ฯ
บางระกํา จํากัด

รูปที่ 6 แสดงการเชื่อมโยงเครือขายสหกรณ

สหกรณวัดจันทร จํากัด
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4.1.6 เครือขายคุณคาเชิงพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลก
รูปแบบของเครือขาย
เครือขายคุณคาเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีสมาชิก จํานวน 14,785 คน ประกอบดวย
5 เครือขาย และ 1 หมูบาน คือ เครือขายรวบรวมขาวโพด ธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร โคเนื้อ
ขาวปลอดภัย สหกรณ และบานดอนมวง โดยมี สกต. พิษณุโลก เปนแมขายในการเชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนเครือขายคุณคาเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีบทบาทหลักในการเปนผูเอื้ออํานวย และ
กระตุนใหแตละเครือขายเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู องคความรู ภูมิปญญาตาง ๆ ที่สมาชิกสนใจ
เชน ภูมิปญญาเกี่ยวกับการทําธุรกิจโค การรวบรวมขาวโพด เปนตน
การบริหารจัดการเครือขายคุณคาเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สกต.พิษณุโลกเปนกลไก
หลักในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อน โดยมี ธ.ก.ส.สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก เปนที่ปรึกษา
โดยแตละกลุม/องคกรเครือขายจะมีผูประสานงานหลัก ดังนี้ เครือขายขาวปลอดภัย คือ นายศุภักษร
จางแกว เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร คือ พนักงาน สกต.ประจําทุกอําเภอ เครือขาย
ขาวโพด คือ พนักงาน สกต.ประจําอําเภอนครไทย วังทอง และเนินมะปราง เครือขายสหกรณ คือ
ผูจัดการ สกต.พิษ ณุโลก และผู ที่ควบคุม กํากับ การบริหารจัด การทั้งองคกรและเครือขาย คือ
ผูจัดการ สกต.พิษณุโลก และนายเชื้อชาย วงศบุรี ผูชวยผูจัดการ สกต.พิษณุโลก โดยจะมีการ
ประชุมเปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทราบความกาวหนาในการดําเนินงานและปญหา/อุปสรรค
วิสัยทัศน
วิสัยทัศนเครือขายคุณคาเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คือ เปนเครือขายที่มีคุณคาทาง
ธุรกิจและสังคม ซึ่งคุณคาทางธุรกิจ หมายถึง การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อประโยชนซึ่งกันและกัน และ
คุณคาทางสังคม หมายถึง การชวยเหลือซึ่งกันและกัน หรือ “แฟนพันธุแท”
วัตถุประสงค
เพื่อเปนภาคีธุรกิจรวมกัน
ภารกิจของเครือขาย
ภารกิจ ไดแก (1) แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ประสบการณซึ่งกันและกัน
เกี่ยวกับการผลิต รักษา และรวบรวมขาวโพด วัสดุอุปกรณการเกษตร ขาว โค (2) ชวยเหลือซึ่งกัน
และกันเกี่ยวกับการผลิต รักษา และรวบรวมขาวโพด วัสดุอุปกรณการเกษตร ขาว และโคเนื้อ
ผลการดําเนินงานของเครือขายที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
จํานวนภาคี มี 5 เครือขาย กับอีก 1 หมูบาน ไดแก
1) เครือขายรวบรวมขาวโพด มีสมาชิก จํานวน 141 คน ประกอบดวย 7 กลุม
ไดแก (1) บานซํารู ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอนครไทย (2) บานถ้ําพระ ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง
(3) บานเขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง (4) กลุมเงินทุนพืชไร หมูที่ 1 ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอ
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นครไทย (5) บานบุง ตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย (6) บานไผใหญ ตําบลวังนกแอน อําเภอ
วังทอง (7) บานน้ําพรม ตําบลวังนกแอน
2) เครือข ายธุรกิจ วัสดุอุปกรณการเกษตร
มี สมาชิก จํา นวน 193 คน
ประกอบดวย 12 กลุม คือ (1) กลุมรักชาวนา ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก (2) กลุม
พัฒนาการเกษตร ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก (3) กลุมเกษตรรุงเรือง ตําบลไผขอดอน
อําเภอเมืองพิษณุโลก (4) กลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ป. 322 จัดหาวัสดุการเกษตร หมูที่ 3 ตําบลชมพู
อําเภอเนินมะปราง (5) กลุมผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวปลอดสารพิษบานน้ําพรหม หมูที่ 4 ตําบล
วังนกแอน อําเภอวังทอง (6) กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอ
บางกระทุม (7) กลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ท.16 หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม (8) กลุม
วิสาหกิจชุมชนบานโคกสนั่น หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม (9) กลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตบานบุง หมูที่ 18 ตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย (10) กลุมรวบรวมขาวโพดบานเขาชี
ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง (11) กลุมวิสาหกิจชุมชนวัดโบสถ ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ
(12) กลุมเขมแข็ง ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม
3) เครื อ ข า ยโคเนื้อ มี ส มาชิ ก จํ า นวน 79 คน ประกอบดว ย กลุ ม โค 5 กลุ ม
ไดแก (1) กลุมวิสาหกิจชุมชนไทรงาม (2) กลุมวิสาหกิจตลาดนัดโค กระบือ (3) กลุมผูเลี้ยงโค
อําเภอนครไทย (4) กลุมผูเลี้ยงโคบานนอยซุมขี้เหล็ก และ (5) กลุมผูเลี้ยงโคบานบานดอนมวง
4) เครือขายสหกรณ มีสมาชิก จํานวน 14,202 คน ประกอบดวยสหกรณ 7 แหง
ไดแก สหกรณ วัดจั นทร จํากั ด สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด สหกรณนิคมวังทอง จํากัด
สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด สหกรณการเกษตร-เนินมะปราง จํากัด สหกรณการเกษตรนิคมฯ
บางระกํา จํากัด สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
5) เครือขายขาวปลอดภัย สมาชิก 1 กลุม จํานวน 20 คน คือ กลุมขาวปลอดภัย
บานดอนทอง ตําบลดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และศูนยเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก
6) บานดอนมวง ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีสมาชิก จํานวน
150 คน
กิจกรรมรวม
กิจกรรมที่ ทํ ารว มกัน ไดแ ก (1) การพู ดคุย แลกเปลี่ย นขอมูล ขาวสาร ความรู
ประสบการณซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการผลิต รักษา และรวบรวมขาวโพด วัสดุอุปกรณการเกษตร
ข าว โค เช น การนํา เสนอประสบการณ ข องผูนํ า องคก ร/เครื อ ขายที่มี ผลการดํ า เนิ น งานดี เ ด น
สามารถเปนตัวอยางที่ดีและเปนพื้นที่ศึกษาดูงาน ไดแก การบริหารจัดการกลุมอยางเปนระบบ
ตัวอยางการเปนผูนําที่ดี และการทํางานที่เปนทีมของกลุมรวบรวมขาวโพดบานบุง ตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย บานน้ําพรม ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้
ยังมีหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบานดอนมวง ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปน
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ศูนยเรียนรูเกี่ยวกับการนําแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เปนรูปธรรม จึงเปนแหลงเรียนรูที่ ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก ยกยองใหเปนเปนศูนยเรียนรูสําหรับ
ลูกคาใหม และแหลงทัศนศึกษา ดูงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น เครือขายคุณคาเชิงพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลกจึงใหหมูบานดอนมวงเปนแหลงเรียนรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับกลุม/
องคกรและเครือขายสมาชิก (2) ชวยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการผลิต รักษา และรวบรวม
ขาวโพด วัสดุอุปกรณการเกษตร ขาว โค (3) การจัดทําทะเบียนขอมูลของกลุม/องคกร สหกรณที่
เปนสมาชิก (4) การจัดทําขอสภาพความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.พิษณุโลก
รายได (เพิ่มขึน้ )
เครือขายโคเนื้อ สมาชิกขายโคไดในราคายุติธรรม ราคาไมต่ํามากเกินไปเมื่อเทียบ
กับราคาที่พอคามาซื้อในหมูบาน ยกตัวอยางเชน นางสมลิ้ม แสนสุข เกษตรผูเลี้ยงโคจากอําเภอ
เนินมะปราง ไดนําโคมาขายตลาดตลาดโค กระบือ ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม ในเดือน
พฤษภาคม 2552 ไดราคาเพิ่มจากที่มีพอคามารับซื้อในหมูบาน 2 ตัว เปนเงิน 2,000 บาท
เครือขายสหกรณ การรวมมือกันในธุรกิจน้ํามัน ทําใหรายไดของสหกรณเพิ่มขึ้น
เนื่องฐานของลูกคาขยายมาก สกต.พิษณุโลก มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการใชบริการน้ํามันของลูกคาราย
ใหมซึ่งสหกรณเปนผูจายให สกต.พิษณุโลก ในราคาลิตรละ 10 สตางค
เครือขายรวบรวมขาวโพด มูลคาการคาขายที่เกิดขึ้น จากการพูดคุยกับนายสมเดช
สุดแกว (สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2551, ทีมวิจัย) ประธานกลุมเงินทุนพืชไร อําเภอนครไทย
พบวาเปนราคาที่สมาชิกพอใจมาก โดยปกติชาวบานในอําเภอนครไทยจะเก็บเกี่ยวขาวโพดในเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน หลังจากนั้นจะเก็บไวในยุง ซึ่งมีการสรางเพื่อเก็บขาวโพดไวเปนอยางดี มีการ
ระบายอากาศดี ไมขึ้นรา และแหง ซึ่งวิธีการสรางยุงขาวโพดดังกลาวไดรับการถายทอดจากเพื่อน ๆ
เครือขายขาวโพด และจะนําขาวโพดออกมาขายในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม ซึ่งเปนชวงที่มีราคาดี
ขาวโพดแหงดี เหมาะสมที่จะขาย เพราะวาถาเก็บไวนานกวานี้ จะทําใหน้ําหนักขาวโพดขาดหายไป
และสมาชิกมีความตองการใชเงิน
รายไดของนายสมัย พิมเสน บานน้ําพรหม หมูที่ 4 ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง
ป 2548 ไมทราบจํานวนผลผลิต เนื่องจากขายเหมาใหพอคาในตลาด มีรายได 100,000 บาท
ป 2549 ขายใหบริษัท ฯ ผลิตได 30 ตัน ราคากิโลกรัมละ 6.50 บาท มีรายได 200,000 บาท
ป 2550 ขายใหบริษัท ฯ ผลิตได 23 ตัน ราคากิโลกรัมละ 7.70 บาท มีรายได 180,000 บาท
ป 2551 ขายใหบริษัท ฯ ผลิตได 28 ตัน ราคากิโลกรัมละ 6.50 บาท มีรายได 170,000 บาท
จะเห็นไดวา นายสมัย พิมเสน มีรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิมขายใหพอคาคนกลาง เปนการรวบรวมขาย
ใหกับบริษัท ฯ
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นวตกรรม
(1) ส.ก.ต.พิษณุโลก มีการสรางแบรนดปุยเปนของตนเอง
(2) มีการทําขอตกลงความรวมมือธุรกิจน้ํามันระหวางสหกรณวัดจันทร จํากัด
สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด สหกรณการเกษตรนิคมฯ บางระกํา จํากัด สหกรณการเกษตร
วังทอง จํากัด ถือวาเปนความสําเร็จของความรวมมือระหวางสหกรณ
(3) การยกระดับภาพลักษณของ สกต.ในสายตาสหกรณและกลุม/องคกรอื่นใน
ฐานะสหกรณที่ทําหนาที่การตลาดที่เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อประโยชนรวมกันของภาคีพันธมิตร อันจะ
กอใหเกิดพลังความรวมมือในวงกวาง และกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิก ชุมชน สังคมมากขึ้น
ซึ่งทีมวิจัยไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นสมาชิก สกต.ตอภาพลักษณของ สกต.พิษณุโลก จํานวน
100 คน ในพื้นที่ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอนครไทย ชาติตระการ เนินมะปราง และวังทอง ใชวิธีการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม พบวา (1) การบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการ สกต. อยูในระดับปานกลาง คือ มีความโปรงใส จัดสรรผลประโยชนแกสมาชิก
อยางเปนธรรมพอสมควร แตมีการทุจริตบาง (2) คุณภาพของผลิตภัณฑ อยูในระดับปานกลาง
(ดีขึ้นกวาเดิมพอสมควร) (3) คุณภาพการบริการของ สกต.พิษณุโลก อยูในระดับปานกลาง (ดีขึ้น
กวาเดิมพอสมควร) (4) ประโยชนของ สกต. พิษณุโลก อยูในระดับปานกลาง (มีประโยชน
พอสมควร) (5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาของสหกรณ 10 ประการ อยูในระดับปานกลาง
(ดีพอสมควร) (6) คุณคาของการจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับมาก (มีคุณคามาก)
(7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานรวมกันในรูปแบบเครือขาย ที่ สกต. ดําเนินการ อยูในระดับมาก
(ดีมาก)
(4) การสรางพลังอํานาจการตอรองในการทําธุรกิจดานการตลาดของเครือขาย
ธุรกิจที่มี สกต. เปนแกนนํา เพื่อใหเกิดประโยชนกลับสูสมาชิก ซึ่งจะเปนตัวแบบที่ดีที่จะขยายผล
ไปสู จั ง หวัด อื่ น โดยมี จั ง หวั ด ที่มาศึก ษาดูงานการดํา เนินงานของ สกต.พิษ ณุโลก ในรอบ 2 ป
ที่ผานมา จํานวน 10 จังหวัด ไดแก สกต. จังหวัดสุโขทัย นครสวรรค พิจิตร อุตรดิตถ อุทัยธานี
เชียงใหม ลําปาง กําแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ
รายละเอียดดังนี้ ดังรูปที่ 7
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รักชาวนา
พัฒนา
การเกษตร บ.ป. 322

เกษตร
รุงเรือง

บานเขาชี
บานน้าํ พรหม

อ.เมือง

เกษตรพัฒนา
อ.วังทอง

บ.ท.16

ต.ดอนทอง
อ.เมือง

อ.เนิน
มะปราง

วัดโบสถ

อ.บาง
กระทุม

โคกสนั่น

เครือขาย
ธุรกิจวัสดุฯ
(193 คน)

อ.พรหม
พิราม

กลุมบาน
ดอนมวง
(150 คน)

บานบุง
กลุมจํานวน
7 กลุม

วัดจันทร

กลุมเงิน
ทุนพืชไร

เครือขาย
ขาวปลอดภัย
(20 คน)

(14,785 คน)

บานน้ําพรม
บานไผใหญ

บานเขาชี

เครือขาย
สหกรณ
(14,202 คน)

สหกรณ
นิคม

อ.นครไทย
อ.บางกระทุม

อ.ชาติตระการ
บานดอนมวง
อ.วังทอง

บานซํารู
บานบุง

รูปที่ 7 เครือขายคุณคาเชิงพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลก

นิคม
วังทอง
นิคม
บางระกํา

อ.เนินมะปราง

อ.นครไทย
(

วังทอง

เนินมะปราง

กลุมผูเลี้ยงโค
5 อําเภอ

บานถ้ําพระ

อ.วังทอง

สหกรณ
การเกษตร

เครือขาย
โคเนื้อ
(79 คน)

เครือขาย
รวบรวม
ขาวโพด
(141 คน)

อ.เนิน
มะปราง

นครไทย

วัดโบสถ

ส.ก.ต.
พิษณุโลก

อ.นครไทย

กลุมเขมแข็ง

ศูนยเมล็ดพันธุ
พืช พิษณุโลก

บทที่ 5
สรุป และทิศทางอนาคต
5.1 สรุป
5.1.1 ความเปนมา
การวิจัยพัฒนาขบวนการสหกรณ เครือขายคุณคาเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เกิดจาก
ทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลกมีความประสงคที่จะศึกษาวา ทําอยางไรจึงจะตอยอดเครือขายคุณคาไปใน
กลุม/องคกรและสหกรณอื่นในจังหวัดพิษณุโลก ควบคูไปกับการศึกษาตัวแบบการพัฒนาจิตสํานึก
ความรวมมือแกผูนําสหกรณในการรวมมือกันบนหลักการสหกรณ เพื่อหนุนเสริมการดําเนินงาน
ของเครือขายใหสามารถบรรลุเปาหมายรวม โดยมีคําถามวิจัย 2 คําถาม คือ (1) แนวทางการขยาย
เครือขายธุรกิจที่มี สกต.เปนแกนนํา บนหลักการของ “เครือขายคุณคา” ควรเปนอยางไร และ
(2) เครื่องมือสําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือบนหลักการสหกรณ แกผูนําสหกรณ
ควรเปนอยางไร วัตถุประสงคในการวิจัยมี 2 ประการ ไดแก (1) เพื่อตอยอดเครือขายธุรกิจที่มี
สกต.พิษณุโลก เปนแกนนํา บนหลักการของ “เครือขายคุณคา” และ (2) เพื่อสังเคราะหตัวแบบ
สําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกผูนําองคกรบนหลักการสหกรณ
5.1.2 ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย
ทีมวิจัยไดกําหนดขั้นตอนและกระบวนการวิจัยไวดังนี้ (1) การจัดการความรู “การ
เชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณแกผูเกี่ยวของ (2) การตอยอดเครือขาย
คุณคาตามแผนดําเนินการ (3) การดําเนินการปลูกจิตสํานึกความรวมมือในกลุมผูนําที่เปนภาคี
เครือขาย (4) การจัดทํารายงานความกาวหนา (5) การติดตามประเมินผลผูนําที่ผานกระบวนการ
(6) การติดตามประเมินผลการเชื่อมโยงเครือขาย/การดําเนินงานเครือขาย /การสังเคราะหตัวแบบ
(7) การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
5.1.3 ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการวิจัย
1) แนวทางการขยายเครือขายธุรกิจที่มี สกต. เปนแกนนํา บนหลักการของ “เครือขาย
คุณคา” (1) การจัดการความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณแก
ผูเกี่ยวของ โดยการจัดทําวิสัยทัศนเครือขายคุณคาเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คือ เปนเครือขายที่มี
คุณคาทางธุรกิจและสังคม ซึ่งคุณคาทางธุรกิจ หมายถึง การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อประโยชนซึ่งกันและ
กัน และคุณคาทางสังคม หมายถึง การชวยเหลือซึ่งกันและกัน หรือ “แฟนพันธุแท” วัตถุประสงค
เพื่อเปนภาคีธุรกิจรวมกัน ภารกิจของเครือขาย ไดแก (1) แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู
ประสบการณซึ่งกันและกันในการผลิต รักษา และรวบรวมขาวโพด วัสดุอุปกรณการเกษตร ขาว
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โคเนื้อ (2) ชวย เหลือซึ่งกันและกันในการผลิต รักษา และรวบรวมขาวโพด วัสดุอุปกรณการเกษตร
ขาว โคเนื้อ
จํานวนภาคี มี 5 เครือขาย กับอีก 1 หมูบาน ไดแก
1) เครือขายรวบรวมขาวโพด มีสมาชิก จํานวน 141 คน ประกอบดวย 7 กลุม
ไดแก (1) บานซํารู ตําบลหวยเฮี้ยอําเภอนครไทย (2) บานถ้ําพระ ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง
(3) บานเขาชี ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง (4) กลุมเงินทุนพืชไร หมูที่1 ตําบลหวยเฮี้ย อําเภอ
นครไทย (5) บานบุง ตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย (6) บานไผใหญ ตําบลวังนกแอน อําเภอ
วังทอง (7) บานน้ําพรม ตําบลวังนกแอน
2) เครื อข ายธุรกิจ วัสดุอุปกรณการเกษตร
มี สมาชิก จํา นวน 193 คน
ประกอบดวย 12 กลุม คือ (1) กลุมรักชาวนา ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก (2) กลุม
พัฒนาการเกษตร ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก (3) กลุมเกษตรรุงเรือง ตําบลไผขอดอน
อําเภอเมืองพิษณุโลก (4) กลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ป. 322 จัดหาวัสดุการเกษตร หมูที่ 3 ตําบล ชมพู
อําเภอเนินมะปราง (5) กลุมผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวปลอดสารพิษบานน้ําพรหม หมูที่ 4 ตําบลวัง
นกแอน อําเภอวังทอง (6) กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบาง
กระทุม (7) กลุมวิสาหกิจชุมชน บ.ท.16 หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม (8) กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานโคกสนั่น หมูที่ 8 ตําบลวัดตายม อําเภอบางกระทุม (9) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
บานบุง หมูที่ 18 ตําบลหนอง กะทาว อําเภอนครไทย (10) กลุมรวบรวมขาวโพดบานเขาชี ตําบล
บานกลาง อําเภอวังทอง (11) กลุมวิสาหกิจชุมชนวัดโบสถ ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ (12)
กลุมเขมแข็ง ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม
3) เครื อ ข า ยโคเนื้ อ มี ส มาชิ ก จํ า นวน 79 คน ประกอบดว ย กลุ ม โค 5 กลุ ม
ไดแก (1) กลุมวิสาหกิจชุมชนไทรงาม (2) กลุมวิสาหกิจตลาดนัดโค กระบือ (3) กลุมผูเลี้ยงโค
อําเภอนครไทย (4) กลุมผูเลี้ยงโคบานนอยซุมขี้เหล็ก และ (5) กลุมผูเลี้ยงโคบานบานดอนมวง
4) เครือขายสหกรณ มีสมาชิก จํานวน 14,202 คน ประกอบดวยสหกรณ 7 แหง
ไดแก สหกรณ วัดจั นทร จํากั ด สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด สหกรณนิคมวังทอง จํากัด
สหกรณการเกษตรวังทอง จํากัด สหกรณการเกษตรเนินมะปราง จํากัด สหกรณการเกษตรนิคมฯ
บางระกํา จํากัด และสหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด
5) เครือขายปลอดภัย สมาชิก 1 กลุม จํานวน 20 คน คือ กลุมขาวปลอดภัยบาน
ดอนทอง ตําบลดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และศูนยเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก
6) บานดอนมวง ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีสมาชิก จํานวน
150 คน
กิ จ กรรมที่ ทํ า ร ว มกั น ได แ ก (1) การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสาร ความรู
ประสบการณซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการผลิต รักษา และรวบรวมขาวโพด วัสดุอุปกรณการเกษตร
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ข าว โค เช น การนํา เสนอประสบการณ ข องผูนํ า องคก ร/เครื อ ขายที่มี ผลการดํ า เนิ น งานดี เ ด น
สามารถเปนตัวอยางที่ดีและเปนพื้นที่ศึกษาดูงาน ไดแก การบริหารจัดการกลุมอยางเปนระบบ
ตัวอยางการเปนผูนําที่ดี และการทํางานที่เปนทีมของกลุมรวบรวมขาวโพดบานหวยเฮี้ย ตําบล
หนองกะท า ว อํ า เภอนครไทย บ า นน้ํ า พรม ตํ า บลวั ง นกแอ น อํ า เภอวั ง ทอง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
นอกจากนี้ ยั ง มี ห มู บ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งบ า นดอนม ว ง ตํ า บลวั ง ทอง อํ า เภอวั ง ทอง จั ง หวั ด
พิ ษ ณุ โ ลก ซึ่ ง เป น ศู น ย เ รี ย นรู เ กี่ ย วกั บ การนํ า แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาปรั บ ใช ใ น
ชีวิตประจําวันไดอยางเปนรูปธรรม จึงเปนแหลงเรียนรูที่ ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก ยกยองใหเปน
เปนศูนยเรียนรูสําหรับลูกคาใหม และแหลงทัศนศึกษา ดูงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น
เครือขายคุณ คาจังหวัดพิษณุโลกจึงใหหมูบานดอนมวงเปนแหลงเรียนรูด านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับกลุม/องคกรและเครือขายสมาชิก (2) ชวยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการผลิต
รักษา และรวบรวมขาวโพด วัสดุอุปกรณการเกษตร ขาว โค (3) การจัดทําทะเบียนขอมูลของกลุม/
องคกร สหกรณที่เปนสมาชิก (4) การจัดทําขอสภาพความตองการรับการสนับสนุนจาก สกต.
พิษณุโลก
รายไดเพิ่มขึน้ ไดแก รายไดที่เกิดจากการรวบรวมขาวโพดทําใหไดราคาที่สูงขึ้น มี
อํานาจตอรองราคา
คาใชจายลดลง จากการรวมกันซื้อปุยล็อดใหญ มีการรับประกันคุณภาพปุย ทําให
สมาชิกไมตองเสียคาใชจายจากปุยเกินจริง
นวตกรรม ที่เกิดจากการวิจยั ไดแก
(1) ส.ก.ต.พิษณุโลก มีการสรางแบรนดปุยของตนเอง
(2) มีการทําขอตกลงความรวมมือธุรกิจน้ํามันระหวางสหกรณวัดจันทร สหกรณ
การเกษตรนครไทย สหกรณนิคมบางระกํา สหกรณวงั ทอง ถือวาเปนความสําเร็จของความ
รวมมือระหวางสหกรณ
(3) การยกระดับภาพลักษณของ สกต.ในสายตาสหกรณและกลุม/องคกรอื่น ใน
ฐานะสหกรณที่ทําหนาที่การตลาดที่เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อประโยชนรวมกันของภาคีพันธมิตร อันจะ
กอใหเกิดพลังความรวมมือในวงกวาง และกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิก ชุมชน สังคมมากขึ้น
(4) การสรางพลังอํานาจการตอรองในการทําธุรกิจดานการตลาดของเครือขาย
ธุรกิจที่มี สกต. เปนแกนนํา เพื่อใหเกิดประโยชนกลับสูสมาชิก ซึ่งจะเปนตัวแบบที่ดีที่จะขยายผล
ไปสูจั ง หวัด อื่ น โดยมี จั ง หวัด ที่มาศึก ษาดูงานการดํ า เนินงานของ สกต.พิษ ณุโลก ในรอบ 2 ป
ที่ผานมา จํานวน 10 จังหวัด ไดแก สกต. จังหวัดสุโขทัย นครสวรรค พิจิตร อุตรดิตถ อุทัยธานี
เชียงใหม ลําปาง กําแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ
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5.1.3 วิธีการ Approach เครือขาย
วิธีการของทีมวิจัยในการที่จะใหเกิดเครือขาย ไดแก (1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหา
และความตองการของกลุม (2) การจัดเวทีสํารวจขอมูล พูดคุยถึงปญหาและความตองการเพื่อให
เขาใจปญหาและความตองการของเครือขาย (3) รวมประชุมชี้แจง พูดคุย ทําความเขาใจโดยนํา
ปญหาของกลุมขึ้นมาคุย แลวหาแนวทางแกไขรวมกัน (4) สรางการมีสวนรวมในการคิด และ
ตัดสินใจรวมกัน โดยกลุมเปนผูตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานเองในอนาคต ทีมวิจัยเปน
ผูใหขอมูล กระตุน และจัดสถานการณ (5) ติดตาม เยี่ยมเยียนอยางสม่ําเสมอ (6) เปดใจรับฟงขอมูล
ในทุก ๆ ดาน (7) การสรางความสัมพันธสวนตัว (8) ใชกิจกรรมกีฬาเปนเครื่องมือในการกระชับ
ความสัมพันธ (9) การแสดงใหเห็นผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นเมื่อรวมมือกันในลักษณะเครือขาย
5.2 ทิศทางอนาคต
สํ า หรั บ แนวทางการดํ า เนิ น เครื อ ข า ยในอนาคต จะเน น ให ส มาชิ ก พึ่ ง ตนเองและ
พึ่งกันเอง โดยมี สกต.พิษณุโลก ทําหนาที่เปนแมขาย และศูนยการประสานงานและขอมูล ธ.ก.ส.
สาขาตาง ๆ จะมุงเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุม/องคกรที่เปนลูกคาควบคูไปกับการใหสินเชื่อ
โดยนําหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการทํางานมากขึ้น มีหมูบานตนแบบสําหรับ
ลูกคาและสมาชิกในการเรียนรูที่จะพึ่งตนเองและพึ่งกันภายใตหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให
เพิ่มมากขึ้น
1) เครือขายรวบรวมขาวโพด
แนวทางการดําเนินงานตอไปของเครือขาย จากการที่ทีมวิจัยไดพูดคุย กับ สกต. และ
เครือขาย ตองพัฒนากลุมใหเขมแข็งตอไป โดยใหแตละกลุมมีความมั่นใจในการทําธุรกิจรวบรวม
ขาวโพด และปลูกจิตสํานึกในความเปนสมาชิกเครือขายที่ตองชวยเหลือซึ่งกัน มีสํานึกรับผิดชอบ
ในการทําธุรกิจที่มีคุณภาพ ซึ่งทุกครั้งที่มีการประชุมก็จะมีการเนนย้ําเรื่องของความมีจิตสํานึกใน
การชวยเหลือกัน นอกจากนี้ เจาหนาที่ ธ.ก.ส. สนับสนุนใหลูกคารวมกลุมกันทํากิจกรรมภายใตชื่อ
วากลุมวิสาหกิจ เพื่อสามารถที่จะขอรับสินเชื่อมาทํากิจกรรมในรูปแบบของกลุม ดังนั้น กิจกรรม
ของกลุมสวนใหญ ชาวบานจะนํามาซื้อปจจัยการผลิต เชน ปุย ฮอรโมน เปนตน นํามาเปนทุนใน
การรวบรวม สี และขนสงขาวโพด นอกจากแนวทางดังกลาวขางตนแลว จะมีการปลูกฝงและ
ฝกอบรมเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน ปลูกพืชในลักษณะผสมผสาน เพื่อ
ปองกันความเสี่ยง เพื่อใหชาวบานมีการประหยัดคาใชจายที่ไมจําเปน ไมลงทุน หรือ กูหนี้ ยืมสิน
เกินตัว สนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางจริงจัง และการใหความรูเรื่องเขตการคาเสรีอาเซียน
และผลกระทบตอความเปนของเกษตรกร
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2) เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร
เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร เปนเครือขายที่ทีมวิจัยมีความคิดเห็นวาการยึด
โยงกันมีความเหนียวแนน การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สกต.พิษณุโลก ในฐานะ
แมขาย จะสนับสนุน สงเสริมใหสมาชิกเครือขายสามารถพึ่งตนเองได รวมซื้อรวมขาย มีอํานาจ
ตอรองมากขึ้น มีสมาชิกมากขึ้น มีการบริหารจัดการที่ดีภายในกลุมของตนเอง และนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพรใหกับสมาชิกไดยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต อันเปนพื้นฐาน
สําคัญของความเขมแข็งของเครือขายและสมาชิก พรอมทั้งสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อ
ดูคาใชจายในครัวเรือน โดยเฉพาะคาใชจายในการลงทุนประกอบอาชีพหลัก เชน ขาวโพด ขาว
มั น สํ า ปะหลั ง และยางพารา เป น ต น ว า ในแต ล ะป เ พิ่ ม ขึ้ น ลดลง จํ า นวนเท า ใด นอกจากนี้
จะสนับสนุนใหเครือขายสามารถผลิตปุยชีวภาพเพิ่มขึ้น นํามาสมผสานกับปุยเคมี เพื่อลดคาใชจาย
ตนทุนการผลิตอยางจริงจัง และการใหความรูเกี่ยวกับพืชพลังงานทดแทน
3) เครือขายโคเนื้อ
ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา เครือขายจะดําเนินการพัฒนาตลาดนัดโคกระบือ อําเภอ
บางกระทุม (1) ใหเปนตลาดโคที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเปนตลาดกลางที่สมาชิกสามารถนําโค
มาซื้อขาย แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งทางดานการตลาด วิชาการเลี้ยงโค (2) เปนศูนยรับและขายซื้อมูล
โค-กระบือ แกผูสนใจทั่วไป (3) เปนสถานที่รับรองพันธุโคของจังหวัดพิษณุโลก (4) ในขณะนี้ การ
ซื้อ ขายเป น เรื่ อ งของผู ซื้ อ ผู ข ายในตลาดพู ด คุ ย ตกลงกั น เอง นายบุ ญ ลื อ โพธิ์ ศ รี ว งศ ประธาน
เครือขาย ไมสามารถทราบจํานวนที่แนชัด ไมสามารถควบคุมได จึงปรึกษากับ สกต. ในการที่จะนํา
คอมพิวเตอรมาใชควบคุมจํานวนการซื้อขายโค-กระบือในตลาดนัด เพื่อใหทราบปริมาณการคาขาย
และมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นวามากนอยเพียงใด
4) เครือขายสหกรณ
ในอนาคต สหกรณมีความสนใจที่จะดําเนินธุรกิจเปนคูคากับ สกต. พิษณุโลก มากกวา
ที่จะเปนคูแขง และมีการขยายตอไปยังสหกรณอื่น ๆ เชน ในขณะนี้ สหกรณผูใชน้ําบานแหลมโพธิ์
ตําบลบานกราง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (โดยนายเพ็ง เสือมั่น ประธาน) ไดแจง
ความประสงคที่จะซื้อปุยกับ สกต.พิษณุโลก ในวงเงิน 1 ลานบาท เนื่องจากเห็นวาคุณภาพมีความ
เหมาะสม ราคาเปนธรรมกับลูกคา ซึ่งอยูระหวางการเจรจากัน
5) เครือขายขาวปลอดภัย
สกต.พิ ษ ณุ โ ลก เป น แม ข า ยและศู น ย ก ลางในการดํ า เนิ น งานและประสานงาน
นอกจากนี้ พยายามขยายเครือขายขาวปลอดภัยใหมากขึ้น ซึ่งในขณะนี้ ไดขยายไปยังกลุมขาวบาน
ดอนมวง ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง เพื่อใหกิจกรรมของเครือขายและโรงสีดําเนินไปอยางตอเนื่อง
โดยพยายามที่จะเชื่องโยงกับกลุมผูผลิตและซื้อขาวที่สนใจขาวปลอดภัยจากสารพิษตกคาง ใน
อําเภออื่น ๆ ตอไป ทีมวิจัย และสกต.พิษณุโลก จะดําเนินการเชื่อมโยงกับศูนยวิจัยขาวจังหวัด

90
พิษณุโลก ใหเขามามีบทบาทในการใหความรูเกี่ยวกับเมล็ดพันธุขาว การเพาะปลูก ดูแล บํารุงรักษา
เปนตน แกเครือขายขาว และสมาชิกที่สนใจ
6) บานดอนมวง ตําบลวังทอง
ในอนาคตไดวางสถานะของบานดอนมวง ตําบลวังทอง เปนศูนยเรียนรูข อง
ครอบครัวสมาชิกระดับครัวเรือน โดยเฉพาะเรื่องการลดรายจายในครัวเรือน การนําแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน

ทีมวิจัยเครือขายคุณคาเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วาณิชธนากุล รองผูอํานวยการฝายกิจการสาขา 2 พิษณุโลก
สํานักงานฝายกิจการสาขา 2 พิษณุโลก
หัวหนาโครงการรวม นายอดิศยั ประไพศรี
พนักงานสงเสริมธุรกิจลูกคา 9
สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก
ทีมวิจัย
นายดุสิต องอาจ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองพิษณุโลก
นางปทุมมา ศรีนครธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
ศูนยศึกษษและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
นายบุญลือ เพชรออน ผูจัดการ สกต.พิษณุโลก
สํานักงาน สกต.พิษณุโลก
นายเชื้อชาย วงศบรุ ี
ผูชวยผูจัดการ สกต.พิษณุโลก
สํานักงาน สกต.พิษณุโลก
นายภิรมย สิทธิกมลรัตน นักวิชาการสหกรณ 6
สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก
หัวหนาโครงการ

นายวิรัช

