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ตุลาคม 2549
1.ความเป็ นมา และวัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
จังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ท้ งั สิ้ นประมาณ 3,247,789 ไร่ หรื อประมาณ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลาง ระยะทางห่ างจากกรุ งเทพฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร มี
พื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่าโดยมีเทือกเขาตะนาวศรี เป็ นพรมแดนกั้น มีแม่น้ าํ แม่กลองเป็ นแม่น้ าํ
สายหลักไหลผ่าน แบ่งการปกครองออกเป็ น 9 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอ
โพธาราม อําเภอบ้านโป่ ง อําเภอดําเนิ นสะดวก อําเภอปากท่อ อําเภอจอมบึ ง อําเภอบางแพ อําเภอ
วัดเพลง อําเภอสวนผึ้ง และกิ่งอําเภอบ้านคา
จากมิ ติทางด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม ความอุดมสมบูรณ์ ทางทรั พยากรธรรมชาติ
ภู มิ นิ เ วศน์ ที่ ห ลากหลาย โครงสร้ า งพื้ น ฐานและสาธารณู ป โภค ทํา ให้จ ัง หวัด ราชบุ รี เ ป็ นพื้ น ที่ ที่ มี
ศักยภาพในการพัฒนาทั้งในด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม ด้าน
พาณิ ชยกรรมและภาคการบริ การ ในส่ วนของภาคเกษตรนั้น นับได้ว่าจังหวัดราชบุรีเป็ นแหล่งผลิ ต
ทางการเกษตรที่สาํ คัญของประเทศ ที่ไม่เพียงแต่จะสามารถผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตนเองได้เท่านั้น หากยัง
สามารถนําผลผลิ ตทางการเกษตรที่ หลากหลายส่ งออกจําหน่ ายทั้งในระดับตลาดท้องถิ่ น ตลาดใน
ประเทศ และตลาดต่างประเทศ มีการทํานาข้าวในเขตที่ราบลุ่ม การปลูกพืชไร่ (เช่น อ้อย มันสําปะหลัง
สับปะรด ข้าวโพดอาหารสัตว์ เป็ นต้น) การปลูกผัก (เช่น แตงกวา มะเขือ ต้นหอม ผักชี ถัว่ ฝักยาว คะน้า
ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง เป็ นต้น) และการทําสวนผลไม้หลายชนิด (เช่น มะม่วง มะพร้าว ฝรั่ง ชมพู่
ละมุด ส้มเขียวหวาน ส้มโอ องุ่น เป็ นต้น) นอกจากนั้นยังมีการปศุสตั ว์ที่สาํ คัญ คือ การเลี้ยงสุ กร ไก่ เป็ ด
โคเนื้อและโคนม อีกทั้งมีการประมง คือ การเลี้ยงกุง้ ก้ามกราม กุง้ ขาว และการเลี้ยงปลา
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากสํานักงานปกครองที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนแก้ไขปั ญหาสังคมและ
ปั ญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ซึ่ งรัฐบาลได้กาํ หนดให้จงั หวัดราชบุรีเป็ นหนึ่ งในจังหวัดนําร่ องของ
การสํารวจและลงทะเบียนนั้น พบว่า จํานวนประชาชนที่มาขอขึ้นทะเบียนคนจนในจังหวัดราชบุรีจาก
พื้นที่ 9 อําเภอ กับอีก 1 กิ่งอําเภอ และ 15 เทศบาล มีดว้ ยกันเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 116,905 ราย หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 12.13 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดราชบุรี โดยการขึ้นทะเบียนลําดับที่มากที่สุด คือ

สย.6 (ปั ญหาเรื่ องหนี้ สิน) ซึ่ งมีผมู ้ าขึ้นทะเบียนมากที่สุดจํานวนถึง 35,787 ราย (ร้อยละ 31 ของจํานวน
ผูม้ าขึ้นทะเบียน) รองลงมาเป็ นปั ญหาสย.8 (ปั ญหาอื่นๆ) มีท้ งั หมด 30,154 ราย (ร้อยละ 26 ของจํานวน
ผูม้ าขึ้นทะเบียน) ลําดับต่อมาคือปั ญหาสย.1 (ปั ญหาที่ดินทํากิน) ซึ่ งมีท้ งั หมด 23,962 ราย (ร้อยละ 21
ของจํานวนผูม้ าขึ้นทะเบียน) และปั ญหาสย.7 (ไม่มีที่อยูอ่ าศัย) เป็ นจํานวน 23,313 ราย(ร้อยละ 20 ของ
จํานวนผูม้ าขึ้นทะเบียน)
สํา หรั บ ข้อ มู ล ด้า นสหกรณ์ / กลุ่ ม /องค์ก รชุ ม ชนของจัง หวัด ราชบุ รี น้ ัน พบว่ า มี ส หกรณ์ ที่
จดทะเบียนจํานวนทั้งสิ้ น 81 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร จํานวน 48 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน
24 แห่ ง สหกรณ์ร้านค้า จํานวน 4 แห่ ง สหกรณ์บริ การ จํานวน 3 แห่ ง และสหกรณ์ประมง จํานวน
2 แห่ ง ในส่ วนของกลุ่มต่าง ๆ ที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดราชบุรีดูแลนั้น มีอยูด่ ว้ ยกันทั้งหมดจํานวน
119 กลุ่ม ซึ่ งประกอบไปด้วย กลุ่มเกษตรกร จํานวน 75 กลุ่ม กลุ่มสตรี สหกรณ์ จํานวน 41 กลุ่ม และ
กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ จํานวน 3 กลุ่ม สําหรับสหกรณ์ภาคประชาชนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ด้วยกัน กล่าวคือ กลุ่มแรก เป็ นกลุ่มองค์กรเครื อข่ายสัจจะสะสมทรั พย์ฯ ซึ่ งมี
จํานวนทั้งสิ้ น 30 กลุ่ม กระจายตัวอยู่ใน 9 อําเภอ และกลุ่มที่สอง เป็ นกลุ่มเครื อข่ายศูนย์การเรี ยนรู ้
แผนแม่บทชุมชน ซึ่งขณะนี้มีศูนย์การเรี ยนรู ้ตน้ แบบ 5 ศูนย์ดว้ ยกัน รับผิดชอบทํางานในพื้นที่ 43 ตําบล
กระจายตัวอยูใ่ น 9 อําเภอและ 1 กิ่งอําเภอทัว่ พื้นที่จงั หวัดราชบุรี
“โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี” ภายใต้ “โครงการวิจยั พัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด” จึงเกิดขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตร
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี เพื่อให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนา
ศัก ยภาพคนและองค์ก รในการแก้ปั ญ หาความยากจน ทั้ง นี้ โดยมี แ นวคิ ด ในการดํา เนิ น งานสํา คัญ
3 ประการคือ (1) เน้นการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยให้กลุ่ม/สหกรณ์ ประเมินตนเอง เพื่อให้รู้จกั
ตนเอง รู ้ ศกั ยภาพเครื อข่าย รู ้ พฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ ปัญหาต่างๆและความยากจน (2) สนับสนุ นให้เกิ ด
การสร้ างเครื อข่ายพันธมิ ตรในพื้นที่ จงั หวัดราชบุรี เพื่อไปหนุ นเสริ มกลุ่ม/สหกรณ์ และ (3) ศึ กษา
กระบวนการ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรี ยนรู ้ และการสร้างเครื อข่ายพันธมิตรในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
2. แนวคิด และวิธีวทิ ยาในการวิจัย
ทีมวิจยั ได้นาํ หลักการและแนวทางของ“การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม” (Participation
Action Research: PAR) มาใช้เป็ นเครื่ องมือและกระบวนการในการทํางาน ทั้งนี้ ทีมวิจยั มุ่งเน้น
การดําเนิ นงานร่ วมกันระหว่างภาคี ๓ ภาคส่ วน คือ นักวิชาการ นักพัฒนาอิสระและนักพัฒนาภาครัฐ
รวมทั้งผูน้ ําและกลุ่ มคนในพื้นที่ ซ่ ึ งถื อเป็ นทั้งกลุ่ มเป้ าหมายและผูข้ บั เคลื่ อนการทํางาน วิ ธีคิดและ
มุมมองที่สะท้อนจาก “คนใน” นั้น สามารถช่วยให้เราเรี ยนรู ้ความเป็ น “ระบบชุมชน” ที่แท้จริ ง ซึ่ ง
ผลของการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมนี้ นอกจากจะเป็ นการได้ชุดความรู ้ใหม่ ได้วิธีการและ

(2)

กระบวนการของการเรี ยนรู ้และการพัฒนาแล้ว สิ่ งที่สาํ คัญที่ได้รับคือ การสร้าง “พลัง” การพัฒนาให้แก่
ชุมชน กลุ่มและองค์กรที่เข้าร่ วมโครงการฯ
นอกจากนี้ ทีมวิจยั ยังออกแบบกิจกรรม/การปฏิบตั ิการ (Action Design) ของโครงการฯ ภายใต้
หลักการและแนวทางของ “การจัดการความรู ้” (Knowledge Management: KM) ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือที่
สําคัญในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์
สําหรับหลักการของการจัดการความรู ้น้ นั จะมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการเป็ น
3 ขั้นตอน คือ การเรี ยนรู ้ก่อนทํา การเรี ยนรู ้ระหว่างทํา และ การเรี ยนรู ้หลังทํา โดยมีแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายเพื่อสร้างให้เกิดชุดความรู ้ในลักษณะการผสมผสานทั้งส่ วนที่เป็ นภูมิปัญญาของชุมชน (ชุด
ความรู ้เก่า) และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม (ชุดความรู ้ใหม่) ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะเกิดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการลงมือกระทําจริ ง หรื อที่เรี ยกว่า “ปั ญญาปฏิบตั ิ”
ในส่ วนของกระบวนการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1) การประสานความร่ วมมือกับองค์กร/หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอและระดับพื้นที่ ได้แก่ สํานักงานสหกรณ์ จงั หวัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หน่ วยส่ งเสริ มสหกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Unit) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด ฝ่ ายปกครองท้องที่ทุก
อํา เภอ รวมทั้ง ประสานท่ า นผูว้ ่ า ราชการจัง หวัด และองค์ก รพัฒ นาเอกชนในพื้ น ที่ ซ่ ึ ง มี อ ยู่ด้ว ยกัน
2 องค์กรหลักคือ สํานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)และประชาคมราชบุรี ในขณะเดียวกันทีมวิจยั
ได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อทําความเข้าใจและนําเสนอข้อมูลของโครงการฯให้แกนนําของแต่ละกลุ่ม/
องค์กร และสหกรณ์ได้รับทราบ
2) การศึกษาบริ บทของจังหวัดราชบุรี ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ของสหกรณ์ ที่
จดทะเบียนและสหกรณ์ ภาคประชาชน รวมทั้งสถานการณ์ ความยากจนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีผ่าน
การสื บค้นเอกสารรายงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การลงพื้นที่ การจัดเวทีสร้าง
ความเข้า ใจและแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ทั้ง นี้ ที ม วิ จ ัย ได้ใ ช้วิ ธี ก ารคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งในลัก ษณะ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้เทคนิ คการค้นหากลุ่มเป้ าหมายแบบ Snow Ball โดยทีม
วิจยั ได้พฒั นาการจัดทําฐานข้อมูลของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีในลักษณะของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
3) การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้และการหนุนเสริ มการก่อตัวของ “เครื อข่ายเชิงคุณค่า” ระหว่าง
กลุ่ม องค์กร และสหกรณ์ ต่างๆ ผ่านการจัดกิ จกรรมที่ ถูกออกแบบขึ้นอย่างหลากหลาย โดยมุ่ งเน้น
ความเชื่ อมโยงของการเรี ยนรู ้ ภายใต้ชุดกิ จกรรม รวมทั้งสิ้ น 77 กิ จกรรม ได้แก่ การจัดเวทีสร้ าง
ความเข้าใจ(11 ครั้ง) การเก็บรวบรวมข้อมูล(34 ครั้ง) เวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกําหนดกรอบและ
ทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายในพื้นที่(10 ครั้ง) การศึกษาดูงาน(4 ครั้ง) การฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

(3)

(3 ครั้ง) เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้(4 ครั้ง) เวทีติดตามผลการดําเนินงาน(8 ครั้ง)และเวทีสรุ ปบทเรี ยน(3 ครั้ง)
ชุดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญซึ่ งกระตุน้ ให้กลุ่ม องค์กร และสหกรณ์ได้รู้จกั ตนเอง
รู ้ถึงศักยภาพในการพัฒนากลุ่ม รวมทั้งทราบสาเหตุ ปั จจัย เงื่อนไขที่นาํ พากลุ่มและมวลสมาชิ กไปสู่
ปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหาความยากจน
ทั้งนี้ ทีมวิจยั ได้ยดึ หลักของ “อริ ยสัจ 4 ประการ” ในการจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นร่ วมกัน
กล่าวคือ เวทีต้ งั โจทย์และทบทวนปั ญหา(ทุกข์) การสื บสาวหาสาเหตุแห่ งทุกข์(สมุทยั ) การกําหนด
เป้ าหมาย(นิ โรธ) และการวางแผนการปฏิบตั ิงาน(มรรค) โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่ วนของ
“กระบวนทัศน์” และ “วิถีปฏิบตั ิ” อีกทั้งทีมวิจยั ยังได้นาํ รู ปแบบของการทํางานในลักษณะ “กลุ่มและ
เครื อข่าย” ซึ่งเป็ น “พลังทางสังคม” มาใช้เป็ นเครื่ องมือการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ปัจเจก
3. สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์เชิงประเมินของทีมวิจยั และผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการวิจยั มีขอ้ สรุ ปถึงผลที่ได้จาก
การขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ดังต่อไปนี้
กลุ่ม องค์กร และสหกรณ์ที่เข้าร่ วมกระบวนการและกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เกิดการเรี ยนรู ้
และการปรับเปลี่ยนที่สาํ คัญ 3 ประการคือ (1) เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ้น เกิดความมัน่ ใจ มีจุดยืน
เห็ น ตัว ตน (2) การได้เ รี ย นรู ้ ตนเองทํา ให้สามารถจัด ระบบ ก่ อ ให้เ กิ ด การขับเคลื่ อน มี การกํา หนด
เป้ าหมายและจังหวะก้าวที่ชดั เจน (3) การประสานความร่ วมมือกับกลุ่มและองค์กรอื่นๆทั้งที่มีลกั ษณะ
เหมือนกันและแตกต่างกัน ได้เพื่อน/เครื อข่ายที่มีเป้ าหมายร่ วมกัน สามารถให้ความช่วยเหลือและให้
กําลังใจซึ่งกันและกัน
ผลเชิ งกระบวนการที่เกิ ดขึ้นนี้ นับเป็ น “กลไก” ที่สําคัญยิ่งของการขับเคลื่อนงานการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี กระบวนการเรี ยนรู ้ที่กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ได้รับจัดได้ว่าเป็ น
“ตัวผล” ที่ ได้จากการดําเนิ นงานของโครงการวิจยั ฯ ขณะเดี ยวกันกระบวนการเรี ยนรู ้ ก็เป็ นตัวสร้ าง
การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนงานให้กา้ วเดินไปสู่ เป้ าหมายในระยะต่อไป กระบวนการเรี ยนรู ้น้ ี เองจึง
จัดเป็ น “ตัวเหตุ ” ที่เป็ นพลังในการขับเคลื่อนให้เกิ ด “การเรี ยนรู ้ ” ซึ่ งเป็ นผลเชิ งกระบวนการที่เพิ่ม
ทวีคูณยิ่งขึ้น (Synergy) ซึ่ งจะทําให้การดําเนิ นงานบรรลุเป้ าหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและนําไปสู่
การ “ยกระดับ” พลังแห่ งการพัฒนาตนเอง (Empower) อย่างต่อเนื่ องของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี
นอกจากผลที่เกิดขึ้นในเชิ ง “กระบวนการ” ดังกล่าวแล้ว สําหรับผลเชิ ง “ประจักษ์” ของ
โครงการฯ คือ การก่อรู ป/การก่อเกิ ดเครื อข่ายเชิ งคุณค่าหรื อเครื อข่ายพันธมิตร 3 เครื อข่ายในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี ได้แก่
(4)

(1) เครื อข่ายด้าน “เกษตรกรรมยัง่ ยืน” ซึ่ งมุ่งประเด็นการปรั บเปลี่ ยนสู่ แนวทางของระบบ
เกษตรกรรมยัง่ ยืน ความปลอดภัยด้านอาหารและการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
(2) เครื อข่ายด้าน “องค์กรการเงินชุ มชน” ที่มุ่งประเด็นการสร้ างความเข้มแข็งของระบบทุน
ชุมชนและสวัสดิการชุมชน
(3) เครื อ ข่ า ยด้า น “การเรี ย นรู ้ ” ซึ่ ง มุ่ ง ประเด็ น การพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชน รวมทั้ง การสร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อการจัดการและเสริ มพลังชุมชน
ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าทั้ง 3 เครื อข่ายจะมีประเด็นการขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน แต่เครื อข่ายทั้งสามก็ได้มี
การเชื่อมโยงกันโดยมี “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นเป้ าหมายร่ วมที่สาํ คัญ
เนื่ องจากการปรับเปลี่ยน “กระบวนทัศน์” รวมทั้งการก่อตัวของ “เครื อข่ายเชิงคุณค่า” ในพื้นที่
จังหวัดราชบุรียงั คงอยู่ในระยะเริ่ มต้นของการพัฒนา ดังนั้น ณ ปั จจุบนั จึงยังไม่มีการดําเนิ นการของ
เครื อข่ายที่ เห็ นผลสําเร็ จในการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็ นรู ปธรรมเท่าใดนัก ทั้งนี้ การพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ที่ยงั่ ยืนนั้น ควรมีฐานจากการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาวิธีคิดและกระบวน
ทัศน์ท้ งั ในระดับปั จเจกและระดับองค์กร การพัฒนาดังกล่าวเป็ นลักษณะของการสร้ างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ (Learning Process) การที่จะบรรลุผลย่อมใช้เวลาในการบ่มเพาะและพัฒนาการ
4. ข้ อเสนอแนะ

ทีมวิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ในระดับกลุ่ม/องค์กร และ
จังหวัด ดังต่อไปนี้
4.1) การพัฒนาขบวนการสหกรณ์น้ นั ควรมีการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายเชิงคุณค่าอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ผ่านการจัดกิจกรรมของกลุ่มและเครื อข่ายต่างๆ ทั้งควรสนับสนุน
ให้มีการสรุ ปบทเรี ยนการดําเนินงานร่ วมกันเพื่อพัฒนาสู่ กลุ่มต้นแบบที่สามารถดําเนินงานได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม
4.2) การเสริ มสร้างการทํางานเชิ งบูรณาการระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่ วนขององค์กร
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนผูน้ าํ สหกรณ์ /กลุ่ม/องค์กรชุ มชน ทั้งนี้ โดยมี
เป้ าหมายเพื่ อ การพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ซึ่ งมี ฐ านคิ ด จากปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การสร้ า งและฟื้ นฟู
ทุ น ทางสั ง คม การสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พัฒ นาคนและองค์ก รเชิ ง คุ ณ ธรรม อัน จะนํา ไปสู่
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันของผูค้ นในชุมชน รวมถึงการเอื้ออาทรและพึ่งพากันระหว่างชุมชน
ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี

(5)

บทคัดย่ อ
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรี
(The Project “Development of Cooperative Driving Process in Ratchaburi”)

โดย ดร.ทิพวัลย์ สี จันทร์ และคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนับสนุนโดย สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ตุลาคม 2549
“โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี” มีเป้ าหมายเพื่อเสริ มสร้างเครื อข่าย
พันธมิ ตรระหว่ างกลุ่ ม/องค์กรประชาชนและสหกรณ์ ในพื้ นที่ จ ังวัดราชบุ รี เพื่ อให้เกิ ดการหนุ นเสริ ม
การพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ปัญหาความยากจน
ทีมวิจยั ได้นาํ หลักการและแนวทางของ “การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม” (Participation
Action Research: PAR) และ “การจัดการความรู ้” (Knowledge Management: KM) มาใช้เป็ น
เครื่ องมือและกระบวนการในการดําเนิ นงานของโครงการฯ สําหรับ “ภาคี” ในการขับเคลื่อนงาน
ประกอบไปด้วย 3 ภาคส่ วนคือ นักวิชาการ นักพัฒนาอิสระ/ภาครัฐ และผูน้ าํ /กลุ่มคนในพื้นที่
กระบวนการวิจยั เริ่ มจากการประสานความร่ วมมือกับองค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในทุก
ระดับ การศึ กษาบริ บทของจังหวัดราชบุ รี รวมทั้งข้อมู ลพื้ นฐาน บทบาทภารกิ จ สถานการณ์ และ
ความเชื่ อมโยงของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ท้ งั สหกรณ์ จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน ผ่านการ
สื บค้นเอกสารรายงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ นอกจากนี้ ทีมวิจ ัยยังได้ศึกษาสถานการณ์ ความยากจน โดยการวิเคราะห์ จากฐานข้อมูลการขึ้ น
ทะเบียนแก้ไขปั ญหาสังคมและความยากจนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
ทีมวิจยั ได้ออกแบบชุ ดกิ จกรรมที่ หลากหลายในการหนุ นเสริ มและสร้ างเครื อข่ายพันธมิ ตร
ได้แก่ การจัดเวทีสร้างความเข้าใจ เวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม เวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ เวทีติดตามผลและเวทีสรุ ปบทเรี ยน โดยมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งใน
ระดับปั จเจกและองค์กร ทั้งนี้ ได้ใช้หลักของ “อริ ยสัจ 4 ประการ” ในทุกชุดกิจกรรม กล่าวคือ การตั้งโจทย์/
ทบทวนปั ญหา (ทุกข์) การสื บสาวค้นหาสาเหตุแห่ งทุกข์ (สมุทยั ) การกําหนดเป้ าหมาย (นิ โรธ) และ
การวางแผนการปฏิบตั ิงาน (มรรค)
ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนิ นงานโครงการฯ คือ กลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ที่เข้าร่ วมกิจกรรมเกิด
การเรี ยนรู ้และการปรับเปลี่ยนที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ (1) ด้ านความคิด เกิดความมั่นใจ มีจุดยืน เห็นตัวตน
(2) ด้ านวิถปี ฏิบัติ เกิดองค์ ความรู้ ในการพัฒนา มีจังหวะก้ าว มีเป้ าหมายชัด และ (3) ด้ านพลังทางสั งคม เกิด
กลุ่มและเครื อข่ าย ได้ เพื่ อนที่ มี เป้ าหมายร่ วมกั น ซึ่ งผลเชิ งกระบวนการนี้ นับเป็ น “กลไก” สําคัญใน
การขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ ผลที่เป็ นรู ปธรรม คือเครื อข่ายเชิงคุณค่าหรื อเครื อข่ายพันธมิตร 3 เครื อข่าย

คือ 1) เครื อข่ ายด้ าน “เกษตรกรรมยั่งยืน” 2) เครื อข่ ายด้ าน “องค์ กรการเงินชุ มชน” และ 3) เครื อข่ ายด้ าน
“การเรี ยนรู้ ” โดยแต่ละเครื อข่ายมีประเด็นการขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน แต่เชื่ อมโยงกันโดยมีปรัชญาของ
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นเป้ าหมายร่ วม
การแก้ไขปั ญหาความยากจนอย่างเป็ นรู ปธรรมภายใต้เครื อข่ายพันธมิ ตรควรมี การวางแผนการ
ดําเนินการในเชิงบูรณาการร่ วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สาํ คัญคือควรมีฐานจากการพัฒนาคนโดยใช้
หลักธรรม 4 ประการที่เรี ยกว่า “หัวใจเศรษฐี” กล่าวคือ ขยัน หมั่นรักษา คบหาคนดี และมีชีวติ ทีพ่ อเพียง
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ABSTRACT
The Project “Development of Cooperative Driving Process in Ratchaburi”
By
Thippawal SRIJANTR and staff
Kasetsart University
Under Financial Support of The Thailand Research Fund (TRF)
October, 2006

The project “Development of Cooperative Driving Process in Ratchaburi” was aimed to
establish value networks among groups, civil organizations and cooperatives in Ratchaburi
province which can enhance potential development of personnel as well as local organizations
towards the aim of poverty alleviation.
The concept and approach of “participatory action research: PAR” and “Knowledge
Management: KM” were jointly employed as the research tools and processes. Project activities
were driven by 3 groups of strategic partners: development scholars, GOs/NGOs development
workers, and community leaders as well as members in the target area.
The project began with reaching for mutual cooperation from government and
non-government organizations at all level, followed by a context analysis of the project site. Data
were then collected from local groups/organizations and registered/non-registered cooperatives on
background, role and mission, working situation, and their relationships. Combined techniques of
data collection were used, consisting of: document review, structured and in-depth interview,
observations, and learning/ reflecting forum. In addition, the researchers examined poverty
problem from the data-base of poverty registration compiled by the government.
To establish value networks during the action phase of the project, a variety of activities
were designed and carried out, consisting of: awareness forums, seminars/workshops, field trips,
trainings, and monitoring/reflecting forums. All activities were aimed to create learning process
to enhance the potentials of target individuals as well as groups, and were grounded in the
Buddhist principle of “Ariyasaj 4 (The Four Ultimate Truths), namely, awareness of problem
(suffering), determining causes of the problem, seeking solutions to the problem, and acting on
the solution.
As the results of the project, three domains of change were observed on participating
groups and cooperatives.

First, on paradigm shift, system of thinking, self-awareness, and

self-confidence were developed. Secondly, on practice, learning for development was emerged
a long with clear and targeted actions. Thirdly, on social empowerment, networks were created

among groups, forming learning/sharing mechanism essential for cooperatives movement.
As The forms of “value networks” were created as the main outcomes of this project: 1) network
of “sustainable agriculture”, 2) network of “community financial institute”, and 3) network of
“learning process”.

The three networks were characterized with different directions of

movement, while holding the mutual core concept, that is, the philosophy of “Sufficiency
Economy”.
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สารบัญ

หน้ า
บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร
บทคัดย่ อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่ อ (ภาษาอังกฤษ)
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญแผนภาพ

(1)
(6)
(8)
(14)
(16)
(17)

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
1.1.1 สถานการณ์และความเชื่อมโยงของสหกรณ์ที่จดทะเบียน
1.1.2 สถานการณ์และความเชื่อมโยงของสหกรณ์ภาคประชาชน
1.2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื อข่ายพันธมิตรที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
1.3 สรุ ปบทบาท ภารกิจของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
1.3.1 สหกรณ์ที่จดทะเบียน
1.3.2 สถานการณ์และความเชื่อมโยงของสหกรณ์ภาคประชาชน
1.3.3 ความเชื่อมโยงของสหกรณ์ที่จดทะเบียนกับสหกรณ์ภาคประชาชน

1-1
1-1
1-1
1-33
1-42
1-44
1-44
1-47
1-48

บทที่ 2 บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
2.1 แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บข้อมูล
2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลคนจนจดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
2.3 บทสรุ ปข้อมูลคนจนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี

2-1
2-1
2-1
2-9

บทที่ 3 ขั้นตอน / กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัย

3-1

บทที่ 4 เครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้
4.1 รู ปแบบเครื อข่าย

4-1
4-1
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สารบัญ (ต่ อ)

หน้ า
4.2 แนวทางการพัฒนาของเครื อข่ายเชิงคุณค่า
4.2.1 ความเป็ นมาของเครื อข่ายเชิงคุณค่า
4.2.2 การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั
4.2.3 วัตถุประสงค์ / เป้ าหมาย
4.2.4 แนวทางการดําเนินการ
4.2.5 ปัจจัยแห่ งความสําเร็ จ
4.2.6 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์เชิงคุณค่า
4.3 แนวทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรีสู่ ระบบสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง
4.3.1 การทํางานเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ประชาชน
และภาควิชาการ
4.3.2 การวางแผนงานให้สอดคล้องวิสยั ทัศน์ของจังหวัดราชบุรี
เพื่อขับเคลื่อนสู่ระบบสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 5 บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
5.1.1 หลักอริ ยสัจ 4 ประการกับความยากจน
5.1.2 เครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน
5.2 บทบาทของเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน
5.2.1 เครื อข่ายคุณค่า/เครื อข่ายพันธมิตรด้าน “เกษตรกรรมยัง่ ยืน”
5.2.2. หัวใจเศรษฐี: ขบวนการแก้จนตามแนวทางพระพุทธศาสนา
บทที่ 6 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการดําเนินงาน
6.2 ปั ญหาและอุปสรรค
6.2.1 ปัจจัยภายนอกที่เกิดจากกลุ่ม / องค์กรประชาชน /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2.2 ปั จจัยภายใน
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4-25
4-25
4-25
4-26
4-2
4-29
4-35
4-36
4-36
4-37
5-1
5-2
5-12
5-21
5-22
5-27
6-1
6-1
6-2
6-2
6-6

สารบัญ (ต่ อ)

หน้ า
6.3 ประโยชน์ที่ตวั นักวิจยั และทีมวิจยั ได้รับ
6.3.1 ชุดความรู ้ใหม่
6.3.2 ทักษะ / ประสบการณ์ใหม่
6.4 ข้อเสนอแนะ
6.4.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุ งกระบวนการวิจยั
6.4.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวิจยั ในอนาคต
ภาคผนวก
ก.

ข.

6-7
6-7
6-8
6-9
6-9
6-10

สรุ ปภาพกิจกรรมของโครงการ
ก.1 การสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานของโครงการฯ
ก.2 การประสานงานร่ วมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในโครงการฯ
ก.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม/ องค์กร/ สหกรณ์
ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
ก.4 การสร้างเสริ มศักยภาพทีมวิจยั
ก.5 การประชุมทีมวิจยั
ก.6 การนําเสนอผลงาน

ก-5
ก-6
ก-14
ก-15

สภาพบริ บทของจังหวัดราชบุรี
ข.1 สัญลักษณ์
ข.2 ประวัติศาสตร์
ข.3 สภาพทัว่ ไปของจังหวัด
ข.4 การปกครอง
ข.5 ประชากร
ข.6 การประกอบอาชีพ
ข.7 การลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ข.8. การเกษตรกรรม
ข.9 การสาธารณสุ ข
ข.10 แหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ

ข-1
ข-1
ข-1
ข-2
ข-5
ข-5
ข-5
ข-6
ข-7
ข-12
ข-12
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ก-1
ก-1
ก-3

สารบัญ (ต่ อ)

หน้ า
ข.11
ค.

สมาชิกสภานิติบญั ญัติ และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

สัญญาโครงการฯ

ข-14
ค-1
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สารบัญตาราง

ตารางที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

หน้ า
ทะเบียนสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
รายชื่อกลุ่มที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
(กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี สหกรณ์ และกลุ่มเยาวชน)
แบบสรุ ปผลการวัดมาตรฐานสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
ผลการวัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2548 สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
สหกรณ์ที่ไม่นาํ มาวัดมาตรฐาน สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
ข้อมูลเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลกลุ่ม/องค์กร ในจังหวัดราชบุรี ของสํานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
จํานวนคนจนที่ข้ ึนทะเบียนและเป็ นสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการฯ
ในจังหวัดราชบุรี
แสดงจํานวนผูจ้ ดทะเบียนจําแนกตามปัญหา (แบบ สย. 1-7) จังหวัดราชบุรี
แสดงการตรวจสอบจํานวนสมาชิกกลุ่มที่ลงทะเบียนคนจน จังหวัดราชบุรี
เวทีสร้างความเข้าใจกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครื อข่าย ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครื อข่าย
ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกําหนดกรอบ / ทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
เวทีศึกษาดูงานกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
เวทีการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมวิจยั เรื่ องการจัดการความรู ้
ระหว่างกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ /
เครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
เวทีติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ /
เครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
เวทีสรุ ปบทเรี ยนจากการดําเนินงานของโครงการการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
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1-15
1-22
1-28
1-29
1-32
1-37
1-40
2-3
2-4
2-6
3-2
3-13
3-36
3-59
3-67
3-84
3-112
3-121

สารบัญตาราง (ต่ อ)

ตารางที่
4.1
ข.1
ข.2
ข.3
ข.4
ข.5
ข.6
ข.7
ข.8
ข.9
ข.10
ข.11

หน้ า
สรุ ปเครื อข่ายที่เกิดขึ้นภายใต้การดําเนินงานของโครงการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดราชบุรี
การใช้ที่ดินเพือ่ การเกษตร ปี 2547
การผลิตไม้ผล ปี 2547
การผลิตพืชผัก
การปลูกและผลผลิตอ้อยของจังหวัดราชบุรี
จํานวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ปี 2547
รายได้จากการจําหน่ายปศุสตั ว์ ปี 2547
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี (ส.ว.)
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดราชบุรี (ส.ส.)
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดราชบุรีระบบบัญชีรายชื่อ
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4-3
ข-4
ข-5
ข-7
ข-8
ข-8
ข-9
ข-10
ข-10
ข-14
ข-14
ข-14

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่
1.1
1.2
1.3
1.4

หน้ า
โครงสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนกับชุมนุมสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี จํากัด
ความเชื่อมโยงธุรกรรมการเงินระหว่างชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี จํากัด
กับสหกรณ์สมาชิก
ความเชื่อมโยงธุรกิจสารเคมีเกษตรระหว่างชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี จํากัด
กับสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี
ความเชื่อมโยงธุรกิจข้าวสารระหว่างชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี จํากัด
กับสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรีและสหกรณ์นอกพื้นที่

(16)

1-11
1-12
1-13
1-14

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

หน้ า
การเชื่อมโยงของสหกรณ์ภาคประชาชน : เครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ
โดยประชาคมจังหวัดราชบุรี
การเชื่อมโยงสหกรณ์ภาคประชาชน : เครื อข่ายศูนย์เรี ยนรู ้แผนแม่บทชุมชน
จังหวัดราชบุรี
แผนผังกลุ่มองค์กรจังหวัดราชบุรี
ตัวอย่างแบบรายงาน (แบบ จ. 1)
แผนที่แสดงจํานวนคนจนที่ข้ ึนทะเบียนในจังหวัดราชบุรี
แผนที่แสดงสัดส่ วนคนจนในจังหวัดราชบุรี
แผนที่แสดงประเภทหรื อกลุ่มสหกรณ์กบั จํานวนคนจนที่ข้ ึนทะเบียน
ในจังหวัดราชบุรี
แผนที่แสดงประเภทหรื อกลุ่มสหกรณ์กบั สัดส่ วนคนจนในจังหวัดราชบุรี
การประชุมคณะทํางาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
(11 ก.ย. 2548)
การประชุมเวทีสร้างความเข้าใจการทํากรอบทิศทางการดําเนินงาน และการ
เชื่อมโยง เครื อข่าย ณ วัดพระศรี อารย์ จ.ราชบุรี (29 พ.ย. 2548)
การประชุมแกนนําเครื อข่าย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน (7 ธ.ค. 2548)
เวที “การกําหนดวิสยั ทัศน์สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี”
วัดหนองอ้อ จ.ราชบุรี (6 ม.ค. 2549) แผ่นที่ 1
เวที “การกําหนดวิสยั ทัศน์สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี”
วัดหนองอ้อ จ.ราชบุรี (6 ม.ค. 2549) แผ่นที่ 2
เวที “การกําหนดวิสยั ทัศน์สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี”
วัดหนองอ้อ จ.ราชบุรี (6 ม.ค. 2549) แผ่นที่ 3
เวที “การกําหนดวิสยั ทัศน์สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี”
วัดหนองอ้อ จ.ราชบุรี (6 ม.ค. 2549) แผ่นที่ 4
เวทีเครื อข่ายแกนนําสหกรณ์/ กลุ่ม/ องค์กรภาคประชาชน
ณ สหกรณ์บา้ นรางสี หมอก(31 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 1
(17)

1-36
1-39
1-43
2-8
2-10
2-11
2-12
2-13
3-11
3-12
3-49
3-50
3-51
3-52
3-53
3-54

สารบัญแผนภาพ (ต่ อ)

แผนภาพที่
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

หน้ า
เวทีเครื อข่ายแกนนําสหกรณ์/ กลุ่ม/ องค์กรภาคประชาชน
ณ สหกรณ์บา้ นรางสี หมอก(31 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 2
เวทีเครื อข่ายแกนนําสหกรณ์/ กลุ่ม/ องค์กรภาคประชาชน
ณ สหกรณ์บา้ นรางสี หมอก(31 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 3
เวทีกาํ หนดเป้ าหมายการขับเคลื่อนกลุ่มปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ
บ้านเหล่ามะละกอ (6 มิ.ย.2549)
เวทีกาํ หนดเป้ าหมายการขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยม่วง
(23 มิ.ย. 2549)
เวทีศึกษาดูงานเครื อข่ายสัจจะฯ ณ วัดไผ่ลอ้ ม จ.ตราด (14-15 ก.พ.2549)
(ก่ อนดูงาน) แผ่นที่ 1
เวทีศึกษาดูงานเครื อข่ายสัจจะฯ ณ วัดไผ่ลอ้ ม จ.ตราด (14-15 ก.พ.2549)
(หลังดูงาน) แผ่นที่ 2

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

3-55
3-56
3-57
3-58
3-65
3-66

เวที “การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กร”
แควริ เวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 1
เวที “การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กร”
แควริ เวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 2
เวที “การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กร”
แควริ เวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 3
เวที “การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กร”
แควริ เวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 4
เวที “การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กร”
แควริ เวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 5
เวที “การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กร”
แควริ เวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 6
เวที “การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กร”
แควริ เวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 7

(18)

3-73
3-74
3-75
3-76
3-77
3-78
3-79

สารบัญแผนภาพ (ต่ อ)

แผนภาพที่
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34

หน้ า
เวที “การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กร”
แควริ เวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 8
เวที “การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กร”
แควริ เวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 9
เวที “การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กร”
แควริ เวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 10
เวที “การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์กร”
แควริ เวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 11
เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงิน
ณ วัดพระศรี อารย์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 1
เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงิน
ณ วัดพระศรี อารย์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 2
เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงิน
ณ วัดพระศรี อารย์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 3
เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงิน
ณ วัดพระศรี อารย์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 4
เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงิน
ณ วัดพระศรี อารย์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 5
เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงิน
ณ วัดพระศรี อารย์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 6
เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงิน
ณ วัดพระศรี อารย์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 7
เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงิน
ณ วัดพระศรี อารย์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 8
เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงิน
ณ วัดพระศรี อารย์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 9

(19)

3-80
3-81
3-82
3-83
3-90
3-91
3-92
3-93
3-94
3-95
3-96
3-97
3-98

สารบัญแผนภาพ (ต่ อ)

แผนภาพที่
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47

หน้ า
เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงิน
ณ วัดพระศรี อารย์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 10
เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงิน
ณ วัดพระศรี อารย์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 11
เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ
ต.เจดียห์ กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 1
เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ
ต.เจดียห์ กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 2
เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ
ต.เจดียห์ กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 3
เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ
ต.เจดียห์ กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 4
เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ
ต.เจดียห์ กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 5
เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ
ต.เจดียห์ กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 6
เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ
ต.เจดียห์ กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 7
เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ
ต.เจดียห์ กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 8
เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ
ต.เจดียห์ กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 9
เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ
ต.เจดียห์ กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 10
เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ
ต.เจดียห์ กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 11

(20)

3-99
3-100
3-101
3-102
3-103
3-104
3-105
3-106
3-107
3-108
3-109
3-110
3-111

สารบัญแผนภาพ (ต่ อ)

แผนภาพที่
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6.1

หน้ า
แสดงเป้ าหมายของการสร้างเครื อข่าย
แสดงขั้นตอนกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ “ถอดบทเรี ยน”
แสดงขั้นตอนการมีส่วนร่ วมขององค์กรชุมชน
แสดงความเป็ นมาของการสร้างเครื อข่ายเชิงคุณค่า
แสดงกลไกและกระบวนการพัฒนากระบวนการกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์
ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
แสดงกระบวนการพัฒนาของเครื อข่ายการผลิตทางการเกษตร
แสดงกระบวนการพัฒนาของเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
แสดงหลักอริ ยสัจ4 ประการ
แสดงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
แสดงการทํางานแบบมีส่วนร่ วมของทั้ง 3 ภาคส่ วน
แสดงขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู ้ (KM)
แสดงเป้ าหมายการทํางานของโครงการวิจยั ฯ
แสดงขั้นตอนการทํางานของกลุ่มหนองไร่
แสดงการก่อเกิดเครื อข่ายพันธมิตร 3 เครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
แสดงแนวคิดของการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
แสดงสาเหตุปัญหาความยากจนและภาวะหนี้สินของ
ครัวเรื อนเกษตรกรทัว่ ประเทศ
แสดงความสัมพันธ์ของขันธ์ 5 ทางสังคม
การจัดกระบวนเรี ยนรู ้สู่ การพัฒนาศักยภาพ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1

ข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่ม / องค์ กร / สหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
1.1.1 สถานการณ์ และความเชื่อมโยงของสหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียน
จากข้อมูลที่ได้รับจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี พบว่ามีสหกรณ์ที่จดทะเบียนจํานวน
ทั้งสิ้ น 81 สหกรณ์ โดยสามารถจัดประเภทได้ดงั ต่อไปนี้
(1) สหกรณ์การเกษตร จํานวน 48 สหกรณ์
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 24 สหกรณ์
(3) สหกรณ์ร้านค้า จํานวน 4 สหกรณ์
(4) สหกรณ์บริ การ จํานวน 3 สหกรณ์
(5) สหกรณ์ประมง จํานวน 2 สหกรณ์
ทั้งนี้ ไม่พบสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ นิคมในพื้นที่ จงั หวัดราชบุรี สําหรั บข้อมูลรายละเอี ยด
เกี่ยวกับจํานวนสมาชิก สถานที่ต้ งั เลขทะเบียนและวันรับจดทะเบียนของสหกรณ์ดงั กล่าว ได้แสดงไว้
ในตารางที่ 1.1
ในส่ วนของกลุ่มต่างๆ ที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดราชบุรีดูแลนั้น มีอยูด่ ว้ ยกันทั้งหมดจํานวน
119 กลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มเกษตรกร จํานวน 75 กลุ่ม
(2) กลุ่มสตรี สหกรณ์ จํานวน 41 กลุ่ม
(3) กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ จํานวน 3 กลุ่ม
โดยมีขอ้ มูลของจํานวนสมาชิกและสถานที่ต้ งั ของสหกรณ์ดงั กล่าว ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ใน
ตารางที่ 1.2
ผลการวัดมาตรฐานสหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2548 มี
สหกรณ์ ที่นํามาวัดมาตรฐานจํานวนทั้งสิ้ น 66 สหกรณ์ จากดัชนี ช้ ี ว ดั ความเป็ นมาตรฐานของกรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์ พบว่าจัดเป็ นสหกรณ์ ที่ได้มาตรฐานจํานวน 36 สหกรณ์ และเป็ นสหกรณ์ ที่ต่าํ กว่า
มาตรฐานจํานวน 30 สหกรณ์ ทั้งนี้ได้แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 1.3
1.1.1.1 สถานภาพ และบทบาทของสหกรณ์ ทมี่ ีต่อสมาชิก/ชุ มชน
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ และบทบาทของสหกรณ์ที่มีต่อสมาชิก/ชุมชน ที่นาํ เสนอใน
ที่ น้ ี เป็ นข้อมู ล ที่ ที มวิ จ ัย ได้รั บ จากการศึ ก ษาเอกสารรายงาน การสอบถาม การสั มภาษณ์ และการ
สัง เกตการณ์ ตลอดจนการจัด เวที สร้ า งความเข้า ใจต่ อ แกนนํา และสมาชิ ก ของสหกรณ์ โดยข้อมู ล
ดังกล่าวได้รับจากแหล่งข้อมูลในลักษณะที่หลากหลาย กล่าวคือ จากเจ้าหน้าที่ของสํานักงานส่ งเสริ ม
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สหกรณ์ ท้ งั ในระดับบริ หาร ระดับวางแผน และระดับปฏิ บตั ิการ จากสหกรณ์ ต่างๆ ทั้งในส่ วนของ
ประธาน ผูจ้ ดั การ คณะกรรมการและสมาชิ กสหกรณ์ ซึ่ งในระยะเวลาประมาณ 4 เดือนแรกของการ
ดําเนินโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี (กันยายน – ธันวาคม 2548) ทีมวิจยั ได้
ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากสหกรณ์ที่จดทะเบียนและกลุ่มต่างๆ ที่สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรีดูแล
ประมาณ 20 แห่ ง ทั้งนี้การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ตอ้ งการ ทีมวิจยั ได้ใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในลักษณะเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้เทคนิ คการค้นหา
กลุ่มเป้ าหมายแบบ Snow Ball
เมื่ อนําข้อมู ลที่ ไ ด้รับมาประมวลรวมกัน จะทํา ให้เ ห็ น ภาพโดยรวมพอสัง เขปของ
สถานภาพและบทบาทของสหกรณ์ที่มีต่อสมาชิก/ชุมชน ข้อมูลดังกล่าวสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒ นาขบวนการสหกรณ์ โดยเฉพาะในประเด็ น การประสานและเชื่ อ มร้ อ ยองค์ก รพัน ธมิ ต ร
นอกจากนี้ ในการทํางานระยะต่อมา ทางทีมวิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งด้วยการเก็บข้อมูลเชิง
ลึกเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
สําหรับประเภทสหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีน้ นั มีอยูด่ ว้ ยกัน 5 ประเภท
ดัง ข้อมู ล ที่ ไ ด้แ สดงไว้แ ล้ว ข้า งต้น ซึ่ ง ได้แ ก่ สหกรณ์ ก ารเกษตรซึ่ ง มี จ าํ นวนมากที่ สุ ด (จํา นวน 48
สหกรณ์) รองลงมาได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ (จํานวน 24 สหกรณ์) สหกรณ์ร้านค้า (จํานวน 4 สหกรณ์)
สหกรณ์บริ การ (จํานวน 3 สหกรณ์) และสหกรณ์ประมง (จํานวน 2 สหกรณ์) ตามลําดับ
จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลโดยตรงกับคณะกรรมการของสหกรณ์ประเภทต่างๆ
อาจกล่าวได้ว่าสหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีมีบทบาทหน้าที่ต่อสมาชิกของสหกรณ์ตาม
ภารกิ จที่ ได้กาํ หนดไว้ โดยสหกรณ์ ที่จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีส่วนใหญ่ซ่ ึ งได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์น้ นั มีพฒั นาการมาจากการรวมตัวกันของผูค้ นเพื่อช่วยเหลือกันและ
กันในเบื้องต้น จากนั้นจึงได้รับการจัดตั้งจดทะเบียนเป็ น “สหกรณ์” ภายใต้การส่ งเสริ มสนับสนุนของ
สํานักงานส่ งเสริ มสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
เมื่อพิจารณาถึงช่ วงเวลาของการก่อเกิ ดสหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
พบว่ามีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานเกือบ 60 ปี โดยมีการจัดตั้งสหกรณ์ครั้งแรก ได้แก่ ร้านสหกรณ์โพ
ธารามในพ.ศ. 2491 อีก 7 ปี ต่อมาจึงมีการจดทะเบียนสหกรณ์การประปาเจ็ดเสมียนในพ.ศ. 2498 และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จํากัด ในพ.ศ. 2501 จากนั้นการจดทะเบียนสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
ได้ทิ้งช่วงไปนานนับสิ บปี จึงได้มีการจดทะเบียนสหกรณ์อีกครั้งในพ.ศ. 2512 จํานวน 2 สหกรณ์
ด้วยกัน คือ สหกรณ์การเกษตรดําเนินสะดวก จํากัด และสหกรณ์การเกษตรบางแพ จํากัด จากนั้นการจด
ทะเบียนสหกรณ์ได้เว้นช่วงอีก 1 ปี โดยในพ.ศ. 2514 ได้มีการจดทะเบียนสหกรณ์จาํ นวน 1 สหกรณ์ ซึ่ง
ก็คือ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด
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นับจากพ.ศ. 2514 เป็ นต้นมา ได้มีการจดทะเบียนสหกรณ์อย่างต่อเนื่ องจนกระทัง่
ปั จจุบนั ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างพ.ศ. 2544 – 2548 ได้มีการจดทะเบียนสหกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
กล่าวคือ เป็ นจํานวนถึง 21 สหกรณ์ดว้ ยกัน
ในส่ วนของจํานวนสมาชิ กของสหกรณ์ ที่จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี พบว่า
สหกรณ์ที่มีจาํ นวนสมาชิกมากที่สุดคือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ราชบุรี ซึ่ งมีจาํ นวน
สมาชิ กถึง 27,901 คน รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จํากัด (สมาชิ กจํานวน 7,437 คน)
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (สมาชิ กจํานวน 4,496 คน) สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุ รังษี
จังหวัดราชบุรี (สมาชิกจํานวน 4,388 คน) และร้านสหกรณ์ค่ายภาณุ รังษี จํากัด (สมาชิกจํานวน 4,351
คน) สําหรับสหกรณ์ที่มีจาํ นวนสมาชิกมากกว่า 2,000 คน มีจาํ นวน 4 แห่ ง และสหกรณ์ที่มีจาํ นวน
สมาชิกมากกว่า1,000 คน มีจาํ นวน 6 แห่ ง สหกรณ์ที่มีจาํ นวนสมาชิกอยูใ่ นช่วง 500 – 1,000 คน มี
จํานวน 16 แห่ ง ในขณะที่สหกรณ์ที่มีจาํ นวนสมาชิกอยูใ่ นช่วง 100 – 500 คน มีจาํ นวน 26 แห่ ง สําหรับ
สหกรณ์ขนาดเล็กที่มีจาํ นวนสมาชิกไม่ถึง 100 คน มีจาํ นวน 24 แห่ ง (ศึกษารายละเอียดของข้อมูลได้ใน
ตารางที่ 1)
ทีมวิจยั มีความเห็นว่า แม้ตวั เลขจํานวนสมาชิกของสหกรณ์ที่นาํ เสนอดังกล่าวจะเป็ น
เพียงข้อมูลเชิงปริ มาณและอาจมีความคลาดเคลื่อนกับความเป็ นจริ งอยูบ่ า้ งก็ตาม แต่กท็ าํ ให้เห็นภาพของ
ขนาดของสหกรณ์ (Size and Volume) ที่สามารถนํามาวิเคราะห์เชื่อมโยงถึงสถานภาพและบทบาทของ
สหกรณ์ที่มีต่อสมาชิกได้ ทั้งนี้ ในระยะต่อมาทางทีมวิจยั ได้มีการศึกษาเพื่อจัดจําแนกประเภทของความ
ร่ วมมือ (Typology of Cooperative) ด้วย ซึ่ งสามารถนําไปสู่ การพัฒนาเครื อข่ายองค์กรพันธมิตรได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวอย่างของสหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีที่มีบทบาทต่อสมาชิก/ชุมชน
อย่างเห็ นได้ชดั มีอยู่หลายสหกรณ์ดว้ ยกัน เช่น สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด ซึ่ งก่อตั้งขึ้นตาม
กระแสพระราชดํารั สของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงอยากเห็ นเกษตรกรในประเทศไทย
ดําเนินกิจกรรมร่ วมมือกันในรู ปแบบของสหกรณ์ โดยมีการรวมกลุ่มกันทํางานที่เป็ นระบบ มีการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพในลักษณะที่เป็ นองค์กรเชิ งธุ รกิ จ มุ่งหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ ในขณะเดียวกันก็
มุ่งเน้นการพัฒนาทุนทางสังคมไปด้วย
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด มีจุดเด่น คือ เป็ นสหกรณ์ที่ดาํ เนินงานในรู ปแบบ
ครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาระบบการผลิต การแปรรู ป การบรรจุภณ
ั ฑ์ การตลาด และการออมทรัพย์ของ
สมาชิก อีกทั้งได้มีการดําเนิ นงานในลักษณะของมูลนิ ธิ (Foundation) ทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารจัดการและมีความคล่องตัวในการปฏิ บตั ิงาน จึ งนับได้ว่าเป็ นสหกรณ์ที่มีศกั ยภาพในการ
ช่ วยเหลือกลุ่มสหกรณ์ อื่นๆ ในอดี ตกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้สนับสนุ นให้มีโครงการสหกรณ์ พี่ช่วย
สหกรณ์น้อง มีการนําเรื่ องราวความสําเร็ จของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด ไปเผยแพร่ เป็ น
แบบอย่างให้กบั สหกรณ์นอ้ ง แต่เมื่อมีการดําเนิ นงานและปฏิบตั ิงานร่ วมกันจริ งๆ โครงการนี้ กลับไม่
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ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร เนื่องจากสหกรณ์นอ้ งมีความเห็นและเข้าใจว่าสหกรณ์พี่ช่วยเหลืออย่างไม่
เต็มที่ อีกทั้งมีความไม่ชดั เจนในเรื่ องของผลประโยชน์ที่ได้รับ
อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 30 กว่าปี ที่มีการจัดตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด
นั้น บุคลากรขององค์กร ได้แก่ ผูจ้ ดั การ นักวิชาการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ได้เรี ยนรู ้กระบวนการทํางาน
ด้านสหกรณ์ นับเป็ นทุนที่สาํ คัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ในส่ วนของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯได้มี
การพัฒนาองค์ความรู ้และประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมเป็ นอย่างดี จึงมีศกั ยภาพที่จะสามารถถ่ายทอด
ความรู ้ให้กบั สมาชิกสหกรณ์อื่นๆ ได้
สํา หรั บ สหกรณ์ ก ารเกษตรระดับอํา เภอ พบว่า สหกรณ์ ก ารเกษตรส่ ว นใหญ่ มีก าร
ดําเนิ นงานเพื่อธุ รกรรมทางการเงินเป็ นหลัก กล่าวคือ การรั บฝากเงินและการกูย้ ืมเงิน การให้บริ การ
สิ นเชื่ อแก่ สมาชิ ก โดยเมื่อถึ งสิ้ นปี สมาชิ กจะได้รับเงิ นปั นผล ทั้งนี้ สินเชื่ อดังกล่าว สมาชิ กได้นาํ ไป
ลงทุนในภาคการเกษตร ซึ่ งมักเป็ นการไปซื้ อปุ๋ ยเคมีและสารเคมีในการป้ องกันกําจัดโรคแมลงศัตรู พืช
ดังนั้นสหกรณ์การเกษตรหลายแห่ งจึงได้พฒั นาสู่ การเป็ นร้านค้าของสมาชิก มีการให้บริ การแก่สมาชิก
ด้วยการจัดซื้ อและจําหน่ ายปุ๋ ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร มีการปั นผลคืนแก่สมาชิ กโดยพิจารณา
จากเงินลงหุ ้นร้านค้าและยอดการซื้ อปั จจัยการผลิตของสมาชิก อีกทั้งสหกรณ์บางแห่ งกลายเป็ นแหล่ง
รับซื้อสิ นค้าจากสมาชิกเพื่อนําไปจําหน่ายให้แก่ผซู ้ ้ือและร้านค้าอื่นๆ ต่อไป
ตัวอย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรดําเนินสะดวก จํากัด กิจกรรมที่สหกรณ์ฯได้ดาํ เนินการ
คือ การจําหน่ ายปุ๋ ย ยา และปั จจัยการผลิตให้แก่สมาชิ ก ปั จจุบนั มีการรับฝากเงิ นจากกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ฯ และในอนาคตจะมีโครงการเปิ ดร้านค้าในลักษณะ Minimart เพื่อเป็ นแหล่งขายสิ นค้าของกลุ่ม
แม่บา้ น โดยมีร้านสะดวกซื้ อ V.Shop เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ ส่ วนสหกรณ์ ฯเป็ นผูส้ นับสนุ นเงิ นทุน
นอกจากนั้นสหกรณ์การเกษตรดําเนินสะดวกจํากัดยังมีความร่ วมมือกับธกส.ในการตรวจสอบการเป็ น
สมาชิ กและภาวะหนี้ ซ้ าํ ซ้อนกับ ธกส. ดังนั้นผูท้ ี่เป็ นสมาชิ กของ ธกส. และเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์
การเกษตรดําเนิ นสะดวกจํากัด จะไม่สามารถใช้บริ การทางธุ รกรรมการเงินของสหกรณ์ฯได้ สมาชิ ก
สามารถรับบริ การจากสหกรณ์ฯโดยการซื้ อสิ นค้าจากสหกรณ์ฯได้อย่างเดี ยว เป็ นการป้ องกันการเกิด
ภาวะหนี้สินหลายทางของสมาชิก ช่วยในเรื่ องความปลอดภัยของระบบการเงิน สิ่ งที่สหกรณ์การเกษตร
ดําเนิ นสะดวกจํากัดอยากทํามากที่ สุด คื อ การให้เงิ นกู้ยืมของสมาชิ กเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์และ
สามารถส่ งได้ทนั ตามกําหนด
ทีมวิจยั พบว่ามีสหกรณ์การเกษตรส่ วนใหญ่ประสบปั ญหาการติดค้างหนี้ ของสมาชิก
ทําให้เกิ ดปั ญหาด้านเงิ นทุนหมุนเวียน ในขณะที่ สหกรณ์ บางแห่ งประสบภาวะการขาดทุนจากการ
ดําเนินกิจกรรมที่เป็ นอยู่ ซึ่ งเป็ นประเด็นที่ทีมวิจยั กังวลว่า หากไม่มีการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวแล้ว ในระยะยาวอาจเกิดปรากฏการณ์ NPL หรื อภาวะล้มละลายของสหกรณ์หลายแห่ ง
ในพื้นที่ได้
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ตัวอย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จํากัด มีกิจกรรมที่ได้ดาํ เนิ นการเป็ นหลัก คือ
การให้บริ การสิ นเชื่อแก่สมาชิก ซึ่งส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทํานา /ทําไร่ ในเขตพื้นที่อาํ เภอ
โพธาราม นอกจากนั้นยังให้บริ การด้านการจัดจําหน่ ายปุ๋ ย ยา และพันธุ์ขา้ วสารแก่ สมาชิ ก จากการ
สอบถามข้อมูลพบว่าปั ญหาที่สหกรณ์ฯกําลังประสบในขณะนี้ คือ การที่สมาชิกไม่มาใช้หนี้ตามกําหนด
ซึ่งเป็ นผลกระทบจากนโยบายกองทุนฟื้ นฟูเกษตรกรของรัฐบาล โดยสมาชิกมีความหวังว่ากองทุนฟื้ นฟู
เกษตรกรจะเป็ นผูใ้ ช้หนี้ท่ีเกษตรกรมีอยู่
ทีมวิจยั มี ความเห็ นว่าบริ บทชุ มชนมีผลอย่างมากต่อการดําเนิ นงานของสหกรณ์ ใน
หลายพื้นที่พบว่าแกนนําสหกรณ์ได้รวมกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกด้วยกันเอง
โดยได้รับแนวคิดและข้อมูลข่าวสารจากการเข้าร่ วมประชุ มและการศึกษาดูงานในที่ต่างๆ จึ งได้นาํ
แนวทางดังกล่าวมาดําเนิ นการในชุมชนของตนเอง แต่จากการขาดประสบการณ์ในการบริ หารจัดการ
ทําให้การดําเนิ นงานผิดพลาด เกิดปั ญหา ไม่สามารถประคับประคองกิจกรรมให้ดาํ เนินต่อไปได้ อีกทั้ง
กระแสการเมืองท้องถิ่น ภาวะผูน้ าํ ในชุมชน เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะเสริ มหนุ นหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่
ตัวอย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรห้วยม่วง จํากัด เริ่ มต้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ในพื้นที่ ก่อตั้งเป็ นร้านค้าชุมชนขึ้นโดยการสนับสนุ นของมูลนิ ธิศุภนิ มิต ด้วยเงินลงทุนเริ่ มต้นจํานวน
150,000 บาท แต่ ด้ว ยภาวะเศรษฐกิ จ ในขณะนั้น ทํา ให้ร าคาสิ น ค้า และสิ่ ง ของต่ า งๆ ถี บ ตัว สู ง ขึ้ น
ประกอบกับการทําร้านค้าชุ มชนมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการสู ง ทําให้ไม่ประสบความสําเร็ จ เกิด
ภาวะขาดทุนตามมา โดยในขณะนี้ สหกรณ์การเกษตรห้วยม่วงจํากัดมีหนี้ สินประมาณ 100,000 บาท
อุปสรรคที่มีอยูค่ ือ มีจาํ นวนสมาชิกผูถ้ ือหุ น้ น้อย อีกทั้งสมาชิกขาดความรับผิดชอบ ต่อมาสหกรณ์ฯได้มี
การดําเนิ นธุรกิจหน่ อไม้ปี๊บ ซึ่ งทําให้สมาชิกมีการรวมตัวกันและเป็ นการช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น เป็ นกิจกรรมที่สหกรณ์ไม่ได้หวังกําไรมากนัก แต่ดว้ ยมีการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ ชุมชนทําให้ธุรกิจ
หน่ อไม้ปี๊บไม่ได้รับการส่ งเสริ มในรู ปแบบสหกรณ์ร้านค้า การดําเนิ นงานจึงต้องเปลี่ยนเป็ นรู ปแบบ
ของกลุ่มอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่จากการบริ หารจัดการที่มุ่งหวังกําไรมากจนเกินไปทําให้เกิด
การทําลายทรัพยากรจากธุ รกิจดังกล่าว ซึ่ งทําให้เริ่ มเกิดปั ญหาไม่มีหน่ อไม้ ปั จจุบนั สหกรณ์การเกษตร
ห้วยม่วง จํากัด มีสมาชิกทั้งหมด 83 คน มีการประชุมสมาชิก 2 ครั้งต่อปี และมีการประชุมคณะทํางาน
3 – 4 เดือน / ครั้ง
สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี มีบทบาทต่อสมาชิกในเรื่ องของการ
ทําธุ รกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การเปิ ดรับฝากออมทรัพย์เป็ นการลงทุนโดยการเปิ ดบัญชี มีการให้
ดอกเบี้ยแก่สมาชิกเป็ นการตอบแทน และมีการปั นหุ ้นให้แก่สมาชิก รู ปแบบการบริ หารจัดการคล้ายๆ
กับธนาคารทัว่ ไป นอกจากนั้นยังให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อการกูย้ ืมตามวงเงินเดือนของสมาชิกที่ทาํ การขอ
สิ นเชื่อ โดยแบ่งเป็ น การกูส้ ามัญ การกูพ้ ิเศษ และการกูฉ้ ุกเฉิ น อีกทั้งยังมีการจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิก
ซึ่งส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
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ตัวอย่างเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จํากัด ซึ่ งนับเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาด
ใหญ่ มีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์การก่อตั้ง เพื่อเป็ นที่สาํ หรับครู ได้ออมทรัพย์และเป็ นการรวมตัวกัน
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนครู ดว้ ยกัน โดยมีเงินให้กู้ ดอกเบี้ยตํ่า มีเงินปั นผล มีดอกเบี้ยเงินฝาก และมีสวัสดิการ
ให้กบั ครู ที่เป็ นสมาชิก ขณะนี้ มีจาํ นวนสมาชิกถึง 7,588 คน เป็ นสมาชิกที่ใช้บริ การเงินกูจ้ าํ นวน 5,540
คน จากผลการดํา เนิ น งานมี ข ้อ มู ล ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การมี สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวี ย นเป็ นจํา นวนถึ ง
2,446,061,665.90 บาท อย่า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ตัว เลขยอดลู ก หนี้ เงิ น กู้สุ ท ธิ พ บว่ า มี จ าํ นวน
ค่อนข้างสู งเช่นกันคือ 2,369,941,140 บาท จากการสอบถามข้อมูลจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์พบว่า แม้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรีจะสามารถเป็ นต้นแบบให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ
ได้ เนื่ องจากเป็ นสหกรณ์ที่มีความมัน่ คงในด้านเงินทุนและเงินหมุนเวียน มีการบริ หารจัดการที่ดี การ
ดําเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพและมีความคล่องตัว มีพฒั นาการที่ดีและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่ องจาก
สมาชิกของสหกรณ์เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และมีเงินเดือนประจําที่สามารถฝากออมทรัพย์ได้ และหากเมื่อกูเ้ งิน
สมาชิกก็สามารถส่ งคืนได้เพราะมีเงินเดือนประจํา สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรียงั คงประสบปั ญหาบาง
ประการ กล่าวคือ สมาชิกที่ยงั ไม่เข้าใจในระบบของสหกรณ์สมาชิกไม่มีความคิดที่จะช่วยทําประโยชน์
เพื่อส่ วนรวม การเข้ามาเป็ นสมาชิกของสหกรณ์เป็ นเพราะได้รับประโยชน์จากการกูเ้ งินดอกเบี้ยตํ่า และ
สามารถขอกูไ้ ด้ในวงเงิ นที่สูง นอกจากนั้นพบว่า สมาชิ กส่ วนใหญ่อยู่ในสถานะของการหมุนเงิ นกู้
กล่าวคือ สมาชิ กมีการกูย้ ืมเงินจากหลายแหล่งด้วยกัน อีกทั้งการกูย้ ืมเงินมักเป็ นไปเพื่อการบริ โภคใน
ลักษณะวัตถุนิยม เช่น ซื้ อเครื่ องอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่ งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการขอกูเ้ งินที่
สมาชิกได้ระบุไว้
เมื่อพิจารณาถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ที่สมาชิ กไม่ได้เป็ นข้าราชการ ไม่มีเงินเดือน
ประจําหรื อรายได้ที่แน่นอน ทําให้สมาชิกอาจไม่สามารถฝากออมทรัพย์ได้อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจะส่ งผล
ให้สหกรณ์ฯไม่มีความมัน่ คงทางการเงินเนื่ องจากไม่มีรายได้แน่ นอนทุกเดือน ในกรณี ที่สมาชิกมีการ
กูย้ ืมเงินจากสหกรณ์และไม่สามารถส่ งคืนเงินกูไ้ ด้ สหกรณ์ตอ้ งดําเนิ นการฟ้ องร้องต่อสมาชิกรายนั้นๆ
ซึ่งขั้นตอนการยืน่ ฟ้ องร้องในกรณี ดงั กล่าวเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้เวลาและมีตน้ ทุนสู ง จึงทําให้สหกรณ์หลาย
แห่ งเพิกเฉยต่อการดําเนิ นการทางกฏหมายต่อสมาชิก และยิ่งหากสมาชิ กมีค่านิ ยมในการกูย้ ืมเงินเพื่อ
ความสะดวกสบายหรื อฟุ่ มเฟื อย เป็ นการกูย้ มื เงินโดยไม่ประมาณสถานะของตนเองว่าจะสามารถชําระ
หนี้ คืนได้หรื อไม่แล้ว ย่อมทําให้เกิ ดปั ญหาการขาดเงิ นทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ ส่ งผลให้เกิ ดการ
ล้มละลายทางการเงินและการล่มสลายของสหกรณ์ในที่สุด
ในส่ วนของสหกรณ์ ร้านค้าในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีซ่ ึ งมีจาํ นวน 4 แห่ งนั้น พบว่า
สถานภาพและบทบาทของสหกรณ์ที่มีต่อสมาชิ กนั้น เป็ นไปในลักษณะของดําเนิ นธุ รกิจสหกรณ์ใน
รู ปแบบของการขายสิ นค้าอุปโภค/บริ โภคให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกมีการถือหุน้ และเมื่อถึงสิ้ นปี สมาชิก
จะได้รับเงินปั นผลตามอัตราเงินหุ น้ และตามยอดเงินที่สมาชิกซื้อสิ นค้าจากสหกรณ์ร้านค้า อาจกล่าวได้
ว่าการบริ หารจัดการของสหกรณ์ร้านค้าเป็ นไปในรู ปแบบเหมือนกับร้านค้าทัว่ ๆ ไป คือ มีสินค้ามาวาง
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จําหน่ายให้สมาชิกเลือกซื้ อ สิ นค้าส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นสิ นค้าอุปโภค/บริ โภคที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่ งมีวาง
จําหน่ ายทัว่ ๆ ไปในร้านค้าอื่นๆ ทั้งนี้ สินค้าบางรายการที่จาํ หน่ ายในสหกรณ์ร้านค้าอาจมีราคาตํ่ากว่า
ท้องตลาดเล็กน้อย เนื่องจากสหกรณ์ฯดําเนินการสัง่ ซื้อโดยตรงจากแหล่งผลิต สหกรณ์ร้านค้าบางแห่ งมี
การจําหน่ ายสิ นค้าให้แก่สมาชิกในลักษณะของเงินเชื่อ และมีการวางจําหน่ ายสิ นค้าที่ผลิตโดยสมาชิก
ของสหกรณ์เอง อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับนั้น พบว่าสหกรณ์ร้านค้าไม่มี
การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกแต่อย่างใด
จากการสอบถามและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ นเวที ก ารประชุ ม ที ม วิ จ ัย มี ค วามเห็ น ว่ า
สหกรณ์ ร้านค้ากําลังประสบปั ญหาซึ่ งอาจรุ นแรงถึงขั้นกลายเป็ นวิกฤติ หากไม่รีบดําเนิ นการแก้ไข
เพราะท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒั น์ในปั จจุบนั นี้ สหกรณ์ร้านค้าต้องมีการปรับตัวในเชิงธุรกิจมากกว่า
สหกรณ์ประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะการแข่งขันกับห้างสรรพสิ นค้าที่ดาํ เนิ นการโดยทุนข้ามชาติ ผลเชิ ง
ประจักษ์ที่เห็นได้ชดั เจนของการต่อสู ้ระหว่างเศรษฐกิจชุมชนกับทุนนิ ยมที่มีพลังและสายป่ านยาวคือ
ปรากฏการณ์ที่ร้านโชห่ วยในหลายพื้นที่ตอ้ งปิ ดตัวลงอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผา่ นมา
ตัวอย่างเช่น สหกรณ์ร้านค้าโพธาราม จํากัด ซึ่ งก่อตั้งมาตั้งแต่พ.ศ. 2491 ดําเนินงานมา
เป็ นระยะเวลาเกื อบ 60 ปี มีจาํ นวนสมาชิ กประมาณ 2,000 กว่าคนอยู่ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ปั จจุบนั
ปั ญหาที่สหกรณ์ร้านค้าโพธารามประสบคือ แม้จะมีจาํ นวนสมาชิกมาก แต่มีสมาชิกที่มาใช้บริ การหรื อ
มีส่วนร่ วมกับสหกรณ์ฯ ค่อนข้างน้อย ดังเช่น กรณี การประชุมใหญ่ซ่ ึ งมีสมาชิกมาเข้าร่ วมประชุมเพียง
150 คนเท่านั้น ซึ่งเมื่อสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดทําการประเมินสหกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้
จึงทําให้สหกรณ์ร้านค้าโพธารามต้องตกเกณฑ์ประเมินในข้อนี้ สําหรับแนวทางการแก้ไข ได้มีการออก
ติดตามสมาชิ กในพื้นที่โดยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ แต่เนื่ องจากสหกรณ์ฯ ก่อตั้งมานาน สมาชิ กของ
สหกรณ์รุ่นแรกๆ ไม่มีการบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยไว้เป็ นหลักฐาน ทําให้ติดต่อลําบาก และมีสมาชิ ก
บางส่ วนที่เสี ยชี วิตแต่ไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ ปั ญหาสําคัญอีกประการหนึ่ งของสหกรณ์ฯ คือการ
แข่งขันเรื่ องราคาสิ นค้ากับร้ านค้าอื่นๆ เนื่ องจากสถานภาพของการเป็ นสหกรณ์ ทําให้การซื้ อสิ นค้า
ต่างๆ เข้าร้านค้าจําเป็ นต้องมีหลักฐานและต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จํานวน 7% ทําให้ตอ้ งซื้อสิ นค้า
ต่างๆ ในราคาที่ สูงกว่าร้ านค้าปกติ นอกจากนั้น การซื้ อสิ่ งของและผลผลิ ตจากกลุ่มเกษตรกรต่างๆ
จําเป็ นต้องใช้ใบสําคัญรับเงินเช่นเดียวกัน ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้ว กลุ่มเกษตรกรมักไม่มีใบสําคัญรับเงินของ
กลุ่ม ทําให้ไม่สามารถที่จะนําผลผลิตหรื อสิ นค้าของกลุ่มเกษตรกรเข้ามาจําหน่ายในสหกรณ์ร้านค้าได้
ทีมวิจยั มีขอ้ สังเกตว่า สถานภาพและบทบาทของสหกรณ์ที่จดทะเบียนส่ วนใหญ่ใน
พื้นที่จงั หวัดราชบุรีเป็ นเพียงองค์กรธุรกรรมทางการเงิน เป็ นแหล่งให้บริ การสิ นเชื่อหรื อแหล่งกูย้ มื เงิน
และเป็ นแหล่งจําหน่ ายสิ นค้า สมาชิ กส่ วนใหญ่มุ่งเน้นการได้รับผลประโยชน์จากสหกรณ์ เป็ นหลัก
คํานึ งถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ และสิ ทธิ ต่างๆ ที่พึงมีพึงได้ ใช้สิทธิ ในการกูย้ ืมให้ได้มากที่สุด
โดยมิได้คาํ นึงถึงจิตสํานึกหรื ออุดมการณ์ของคนสหกรณ์แต่อย่างใด
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การประชุ มสมาชิ กที่ เน้นการให้เงิ นเบี้ ยประชุ มหรื อการให้รางวัลในรู ปแบบต่างๆ
ไม่ได้เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการทํางานร่ วมกันอย่างแท้จริ ง กลไกสําคัญคือตัวคณะกรรมการสหกรณ์
เอง ซึ่ งหากคณะกรรมการสหกรณ์ ส่ว นใหญ่ ย งั ไม่ เ ข้าใจจิ ตวิ ญญาณและคุ ณค่าที่ แ ท้จ ริ งของระบบ
สหกรณ์ ก็จะไม่สามารถคิดและดําเนินกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของสมาชิกได้
สําหรับสถานภาพและบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่อยูใ่ นความดูแลของสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดราชบุ รีน้ ัน พบว่ากลุ่ มส่ วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ซึ่ งการก่ อเกิ ด ของกลุ่มเริ่ มมาจากการ
ส่ งเสริ มให้มีการรวมตัวกันของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่ของกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร รู ปแบบการดําเนิ นงานของกลุ่มเกษตรกรเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกันกับสหกรณ์
การเกษตร กล่ าวคื อ การให้บริ การด้านสิ นเชื่ อแก่ สมาชิ ก เป็ นหลัก การจัด ซื้ อและจําหน่ ายปุ๋ ยเคมี /
สารเคมีทางการเกษตรโดยจะทําการซื้อตรงกับบริ ษทั มีการปั นผลคืนแก่สมาชิกโดยพิจารณาจากเงินลง
หุ น้ กลุ่มและยอดการซื้ อปั จจัยการผลิตของสมาชิก ทั้งนี้ กลุ่มดังกล่าวไม่มีการจัดระบบสวัสดิการให้แก่
สมาชิกแต่อย่างใด
ทีมวิจยั มีความเห็นว่า ประเด็นที่ควรมีการปรึ กษาหารื อร่ วมกันระหว่างผูท้ ี่รับผิดชอบ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน คือ กิจกรรมและการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร (ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีการจด
ทะเบียนคนจนมากที่สุด) ข้อมูลจากการศึกษาพบว่ามีกลุ่มเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนไว้ท้ งั หมดจํานวน 95
กลุ่ ม โดยมี ก ลุ่ ม ที่ ห ยุด ดํา เนิ น การเป็ นจํา นวนถึ ง 20 กลุ่ ม จากการลงทํา งานในพื้ น ที่ พ บว่ า มี ก ลุ่ ม
เกษตรกรหลายกลุ่มที่ไม่ได้ดาํ เนิ นกิ จกรรมใดๆ อีกทั้งไม่มีการประชุมกันตามระเบียบข้อบังคับ กลุ่ม
เกษตรกรบางกลุ่มไม่ได้ดาํ เนิ นการตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ของกลุ่ม แต่ยงั คงรักษาสถานภาพเป็ นกลุ่ม
เกษตรกรอยู่ ตัวอย่างเช่ น กลุ่ มเกษตรกรทํานาบ้านดอนคาที่ จดทะเบี ยนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 แต่ ณ
ปั จจุบนั สมาชิกของกลุ่มนี้ไม่มีใครที่ทาํ นาแม้แต่คนเดียว โดยสมาชิกได้เปลี่ยนอาชีพไปเป็ นการเลี้ยงกุง้
และการเลี้ยงปลา หากแต่ยงั คงใช้ชื่อกลุ่มเดิมอยู่ ซึ่ งเป็ นข้อยืนยันได้ว่า กลุ่มเกษตรกรส่ วนใหญ่มีการ
ดําเนินกิจกรรมที่ไม่ได้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกลุ่มเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็ จในการดําเนินงาน สามารถขยาย
ผล และถือว่าเป็ นตัวอย่างที่ดีได้ ตัวอย่างเช่น กลุ่มยุวเกษตรท่านัด ซึ่ งในช่วงต่อมาได้เติบโตและพัฒนา
เป็ นสหกรณ์บา้ นรางสี หมอกราชบุรี จํากัด มีการผลิตพืชผักส่ งออกจําหน่ายต่างประเทศ โดยเฉพาะการ
ผลิ ต หน่ อ ไม้ฝ รั่ ง แต่ ห ากพิ จ ารณาถึ ง กิ จ กรรมที่ เ ป็ นพัน ธกิ จ ของสหกรณ์ แ ล้ว พบว่ า ไม่ ไ ด้มี ก าร
ดําเนิ นการใดๆ ปั ญหาอีกประการหนึ่ งที่พบ คือ ขาดการสื บทอดเจตนารมณ์ และการดําเนินงานต่อของ
คนรุ่ นใหม่ ดังจะเห็นได้จากการที่มีคณะกรรมการชุดเดิม ถึงแม้จะมีระเบียบวาระในการดํารงตําแหน่ง
ได้เ พี ย ง 2 ปี หรื อ 4 ปี โดยให้ มี ก ารเลื อ กตั้ง ใหม่ แต่ สุ ด ท้า ยคณะกรรมการชุ ด นี้ ก็ ก ลับ มาเป็ น
คณะกรรมการในกลุ่มอยูอ่ ย่างเดิม ทําให้สมาชิกอื่นที่อาจมีความสามารถและมีประสบการณ์ไม่สามารถ
เข้ามาดําเนินงานของกลุ่มได้ ซึ่งนับเป็ นข้อจํากัดที่สาํ คัญในการพัฒนากลุ่ม
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1.1.1.2 การเชื่อมโยงกันของสหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียน
จากการศึกษาของทีมวิจยั
พบว่าสหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีมีจุด
เชื่อมโยงกันภายใต้การดําเนินงานของ “ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี จํากัด” โดยชุมนุมสหกรณ์
ดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวกันของสหกรณ์ประเภทต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้จด
ทะเบียนเป็ น “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรราชบุรี จํากัด” และในระยะต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “ชุมนุม
สหกรณ์จงั หวัดราชบุรี จํากัด” โดยมีสมาชิกจากหลากหลายสหกรณ์รวมจํานวนทั้งสิ้ น 56 สหกรณ์
ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรซึ่งมีจาํ นวนมากที่สุดถึง 43 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์จาํ นวน 7 แห่ ง สหกรณ์
ร้านค้าจํานวน 3 แห่ง สหกรณ์ประมงจํานวน 2 แห่ง และสหกรณ์บริ การจํานวน 1 แห่ ง นอกจากนี้
ภายใต้เครื อข่ายของสหกรณ์การเกษตร ยังมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี สหกรณ์ และกลุ่มเยาวชนสหกรณ์
อีกเป็ นจํานวนมาก สําหรับโครงสร้างการเชื่อมโยงเครื อข่ายดังกล่าวได้แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 1.1
ในส่ วนของความร่ วมมือและการดําเนินกิจกรรมร่ วมกันของสหกรณ์ต่างๆ ที่อยูภ่ ายใต้
ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรีน้ นั พบว่าความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจร่ วมกันใน 3 ประเด็น ได้แก่ การทํา
ธุรกรรมทางการเงิน การทําธุรกิจด้านสารเคมีทางการเกษตร และการทําธุรกิจข้าวสาร ทั้งนี้การระดม
ทุนของชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรีเพื่อการทําธุรกิจดังกล่าว เกิดจากการให้สมาชิกของสหกรณ์ใน
เครื อข่ายจํานวน 56 สหกรณ์ ร่ วมลงทุนด้วยการถือหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์ ข้อมูลที่ทีมวิจยั ได้รับจาก
รายงานปี พ.ศ. 2547 พบว่าชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรีมีเงินทุนเรื อนหุน้ เป็ นจํานวน 3,727,100 บาท
สําหรับการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน ในลักษณะของการให้เครดิตหรื อการให้สินเชื่อ
แก่สหกรณ์สมาชิกในเครื อข่ายนั้น พบว่ามีสหกรณ์ที่ได้รับวงเงินกูย้ มื หรื อสิ นเชื่อจากชุมนุมสหกรณ์
จังหวัดราชบุรีจาํ นวน 8 แห่ง ได้แก่ (1) สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินจอมบึงจํากัด (2) สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินบ้าน
โป่ งกระทิง จํากัด (3) สหกรณ์สวนป่ าภาคเอกชน จํากัด (4) สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ สวนผึ้ง จํากัด (5)
สหกรณ์ประมงบางแพ จํากัด (6) สหกรณ์ปลาสวยงามบ้านโป่ ง จํากัด (7) สหกรณ์ปศุสตั ว์ราชบุรี จํากัด
และ (8) สหกรณ์บริ การบ้านเบิกไพรจํากัด
ณ ขณะนี้ พบว่าการดําเนินงานด้านธุรกรรมการเงินของชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
จํากัด กําลังประสบปั ญหา กล่าวคือ เงินที่ได้ปล่อยกูใ้ ห้กบั สหกรณ์สมาชิกทั้ง 8 แห่งนั้น ไม่สามารถเรี ยก
เก็บกลับคืนมาได้ เนื่องจากสหกรณ์ท้ งั 8 แห่ งไม่ประสบผลสําเร็ จในการดําเนินกิจการเท่าที่ควร จึงไม่
สามารถที่จะส่ งเงินกลับคืนให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ได้ตามสัญญา โดยในปี ที่ผา่ นมา สถานการณ์ทาง
การเงินของชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี พบว่าไม่มีผลกําไรแต่อย่างใด เนื่องจาก เงินที่ได้รับฝากจาก
สมาชิก ส่ วนหนึ่งได้นาํ ไปปล่อยกูใ้ ห้กบั สหกรณ์ท้ งั 8 แห่ง อีกส่ วนหนึ่งได้นาํ ไปเป็ นเงินทุนในการทํา
ธุรกิจเรื่ องข้าว เรื่ องนม เรื่ องสารเคมีทางการเกษตร และสิ นค้าอุปโภคบริ โภครวมทั้งเครื่ องเขียนที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ จากการที่สหกรณ์สมาชิกทั้ง 8 แห่ง ไม่สามารถส่ งคืนเงินกูไ้ ด้น้ ี นํามาซึ่ง
กระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งในขณะนี้มีสหกรณ์บางแห่ งที่อยูใ่ นสภาพที่ถูกทางชุมนุมฯ
ฟ้ อง อีกทั้งมีสหกรณ์ที่กาํ ลังจะถูกฟ้ องอีกจํานวนหนึ่ง
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การเชื่อมโยงกันทางโครงสร้างเชิงระบบนี้ ส่ งผลกระทบต่อกันทุกระดับทั้งแนวดิ่ง
และแนวระนาบ (แผนภูมิที่ 1.2) จะเห็นได้จากการที่สมาชิกนําเงินมาฝากที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ จากนั้น
ชุมนุมสหกรณ์ฯจ่ายเงินหรื อให้สินเชื่อต่อไปยังสหกรณ์ เมื่อได้รับเงินกูส้ หกรณ์กน็ าํ เงินที่ได้ไปลงทุน
ต่อโดยการปล่อยต่อไปยังสมาชิก คือให้สมาชิกกูย้ มื เงินอีกทอดหนึ่ง เมื่อสมาชิกของสหกรณ์ที่รับเงินกู้
ไปไม่สามารถดําเนินธุรกิจให้ประสบผลสําเร็ จ ทําให้มีรายได้ที่ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถคืนเงินที่กยู้ มื
ไปนั้นให้กบั สหกรณ์ได้ ส่ งผลให้ทางสหกรณ์ไม่สามารถคืนเงินให้กบั ทางชุมนุมสหกรณ์ฯได้เช่นกัน
เมื่อชุมนุมสหกรณ์ฯ เองไม่มีผลกําไร จึงไม่สามารถปันผลให้กบั สหกรณ์สมาชิกทั้ง 56 แห่งได้ ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าวนี้คงต้องมีการปรึ กษาหารื อเพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยเร็วที่สุด
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจในรู ปแบบการซื้อขายสารเคมีทางการเกษตร (ปุ๋ ยเคมีและยา
เคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืช) ระหว่างชุมนุมสหกรณ์ฯ กับสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรีมีอยู่ 4 สหกรณ์ดว้ ยกัน
คือ (1) สหกรณ์การเกษตรสุ ราแช่พ้นื เมืองเขาพระ – หนองบัว จํากัด (2) สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ บ่อกระดาน
จํากัด (3) สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ คูบวั จํากัด และ (4) สหกรณ์การเกษตร อพป. หนองไร่ จํากัด โดยสหกรณ์ท้ งั
4 แห่ งนี้ จะเป็ นสหกรณ์ที่รับซื้อสารเคมีทางการเกษตรจากชุมนุมสหกรณ์ ฯ ในลักษณะของการได้รับ
สิ นเชื่อหรื อเครดิตในการซื้อ สหกรณ์จะนําสารเคมีทางการเกษตรดังกล่าวไปจําหน่ายแก่สมาชิก จากนั้น
สมาชิกก็จะนําเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยมาคืนสหกรณ์ เมื่อได้รับเงินจากสมาชิกสหกรณ์จะนําเงินมาคืน
ชุมนุมสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งจ่ายดอกเบี้ย และท้ายสุ ดชุมนุมสหกรณ์ฯ ก็จะนําเงินที่ได้รับนั้นมาบริ หาร
จัดการคืนกลับเป็ นเงินปันผลหรื อกําไรให้กบั สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 1.3
สําหรับการทําธุรกิจข้าวสารระหว่างชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี สหกรณ์สมาชิก
และสหกรณ์นอกพื้นที่จงั หวัดราชบุรีน้ นั
พบว่าได้มีการสัง่ ซื้อข้าวกันโดยตรงและต่อเนื่องมาหลายปี
แล้ว โดยในพ.ศ.2547 – 2548 ที่ผา่ นมานี้ สหกรณ์หลัก 2 แห่ งที่มีการทําธุรกิจข้าวสารเชื่อมโยงกันกับ
ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี คือ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จังหวัดสุ รินทร์ และสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดร้อยเอ็ด ส่ วนสหกรณ์ที่ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรีทาํ ธุรกิจเรื่ องข้าวเป็ นครั้งคราว ได้แก่
สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จังหวัดสุ รินทร์ สหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์
การเกษตรโพนทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เมื่อสัง่ ซื้อข้าวสารมาแล้ว ชุมนุมสหกรณ์ฯ จะทําการส่ งต่อ
ข้าวสารไปยังสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีซ่ ึงมีท้ งั หมด 6 แห่งด้วยกัน คือ (1) สหกรณ์การเกษตร
ดําเนินสะดวก จํากัด (2) สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จํากัด (3) สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ ง จํากัด (4)
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเยือ่ และกระดาษ จํากัด (5) สหกรณ์การเกษตรชุมชนสวนผึ้ง จํากัด และ (6)
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด นอกจากนี้แล้วทางชุมนุมสหกรณ์ฯ ยังได้จาํ หน่ายข้าวสารให้แก่
ร้านค้าที่ทาํ ธุรกิจด้วยกันอีกด้วย ในส่ วนของสหกรณ์ต่างๆ ที่รับข้าวสารจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ไปแล้ว ก็
จะทําการส่ งต่อให้กบั สมาชิกของตนเองอีกทอดหนึ่ง ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นการใช้ความเชื่อใจ (เครดิต)
กล่าวคือสมาชิกสามารถซื้อข้าวสารในลักษณะของการซื้อเชื่อได้ ความเชื่อมโยงดังกล่าวนี้แสดงไว้ใน
แผนภูมิที่ 1.4
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ชุมนุมสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
7 สหกรณ์

สหกรณ์บริ การ
1 สหกรณ์
กลุ่มสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรจํากัด
43 สหกรณ์

สหกรณ์ประมง
2 สหกรณ์

กลุ่มสตรี สหกรณ์

กลุ่มเยาวชนสหกรณ์

สหกรณ์ร้านค้า
3 สหกรณ์

แผนภูมทิ ี่ 1.1 โครงสร้ างการเชื่อมโยงระหว่ างสหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียนกับชุมนุมสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี จํากัด
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แผนภูมทิ ี่ 1.2 ความเชื่อมโยงธุรกรรมการเงินระหว่ างชุมนุมสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี จํากัด กับสหกรณ์ สมาชิก


สมาชิก



สมาชิก

สกก.ปฏิรูปที่ดิน
จอมบึง จํากัด

ชุ มนุมสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี
จํากัด

สกก.ปฏิรูปที่ดิน
โป่ งกระทิง
จํากัด

สก.บริ การบ้าน
เบิกไพร จํากัด

สก.ปศุสตั ว์
ราชบุรี จํากัด

สก.สวนป่ า
ภาคเอกชน
ราชบุรี จํากัด

สกก.ชาวไร่ สวน
ผึ้ง จํากัด

สก.ประมง
บางแพ จํากัด

สก.ปลาสวยงาม
บ้านโป่ ง จํากัด


สมาชิก


สมาชิก


สมาชิก


สมาชิก
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สมาชิก


สมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี จํากัด

สกก.สุ ราแช่พ้นื เมือง

สผน.บ่อกระดาน จํากัด

สผน.คูบวั จํากัด

สกก. อพป.หนองไร่ จํากัด









สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

แผนภูมทิ ี่ 1.3 ความเชื่อมโยงธุรกิจสารเคมีเกษตรระหว่ างชุมนุมสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี จํากัด กับสหกรณ์ ในจังหวัด
ี
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แผนภูมทิ ี่ 1.4 ความเชื่อมโยงธุรกิจข้ าวสารระหว่ างชุมนุมสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี จํากัด
กับสหกรณ์ ในจังหวัดราชบุรีและสหกรณ์ นอกพืน้ ที่
สกก.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด

สกก.ปราสาท
จ.สุ รินทร์

สกก.เดชอุดม
จ.อุบลฯ

สกก.ดําเนิน
สะดวกจํากัด
สกก.โพธาราม
จํากัด
สกก.บ้านโป่ ง
จํากัด

สกก.สุ วรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ชุมนุมสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี
จํากัด

สภอ.กลุ่มเยือ่
และกระดาษ
จํากัด

สกก.โพนทราย
จ.บุรีรัมย์

สกก.ชุมชน
สวนผึ้ง จํากัด
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สก.โคนม
หนองโพ
ราชบรี จํากัด

ตารางที่ 1.1 ทะเบียนสหกรณ์ สํ านักงานสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี
ชื่อสหกรณ์
ประเภท
วันรับจดทะเบียน
ลําดับ
เลขทะเบียน
ทีต่ ้งั
ที่
สหกรณ์
วันที่ เดือน พ.ศ.
1
สหกรณ์การเกษตรดําเนินสะดวก จํากัด การเกษตร
1
ธ.ค. 2512 63/11360
187 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. 0 3224 1348, 0 3234 6143 fax 0 3234 6148
2
สหกรณ์การเกษตรบางแพ จํากัด
การเกษตร
1
ธ.ค. 2512 64/11361
18/19 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
โทร. 0 3238 1122
3
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด การเกษตร
15 เม.ย. 2514 178/11671
1/9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร.0 3238 9038-9,0 3238 9234-5 fax 0 3238 9089
4
สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จํากัด
การเกษตร
25 มี.ค. 2517 4/8060
263 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โทร.0 3228 1312 fax 0 3235 8141
5
สหกรณ์การเกษตรวัดเพลง จํากัด
การเกษตร
5
ส.ค. 2517 78/11064
ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
6
สหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จํากัด การเกษตร
5
ธ.ค. 2517 กสก.130/2517 144 ม.9 ต.เจดียห์ กั อ.เมือง จ.ราชบุรี
7
สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ ออ้ ยบ้านโป่ ง การเกษตร
25 มิ.ย. 2518 กสก.52/2518
201 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
จํากัด
8
สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จํากัด
การเกษตร
1 เม.ย. 2519 กสก.33/2519
117/11 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร.0 3223 1391 fax 0 3223 4314
9
ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี จํากัด
การเกษตร
1
พ.ย. 2519 กสก.112/2519 80 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 0 3232 6993
10
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินจอมบึง การเกษตร
13 พ.ค. 2523 กสน.121/2523 143 ม.3ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
หนึ่ง จํากัด
11
สหกรณ์กาเกษตรชาวไร่ ออ้ ยโพธาราม การเกษตร
17 พ.ย. 2523 กสก.37/2523
42 ม.6 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
จํากัด
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วันสิ้นปี
บัญชี
31มี.ค.

จํานวน
สมาชิก
788

31มี.ค.

556

31ธ.ค.

4,496

31มี.ค.

1,081

31มี.ค.
31มี.ค.
30ก.ย.

414
1,036
402

31มี.ค.

2,359

31ธ.ค.
30มิ.ย.

55
358

30มิ.ย.

195

12

การเกษตร

20

ม.ค.

2524 กสน.134/2524
2527 กสก.30/2527

13

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินจอมบึง
สอง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ ง จํากัด

การเกษตร

1

ต.ค.

14

สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ สวนผึ้ง จํากัด การเกษตร

1

ต.ค.

15

สหกรณ์การเกษตร อพป. หนองไร่
จํากัด
สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จ.
ราชบุรี
สหกรณ์การเกษตร อพป. บ้านพุค่าย
จํากัด
สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ า
บ้านคุง้ กระถิน จํากัด
สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ บ้านโป่ ง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ไทรงาม
จอมบึง จํากัด
สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ า
บ้านท้ายเมือง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธกส.ราชบุรี
สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ นางแก้วสามัคคี จํากัด
สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ ธรรมเสนพัฒนา จํากัด

การเกษตร

17

ก.ย.

87 ม.3 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
โทร. 0 3237 2530 fax 0 3237 2530
2527 กสก.31/2527
3 ม.1 ถ.ราชบุรี-ผาปก อ.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โทร. 0 3236 4433
2529 สทส.(ก)73/2529 42 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

การเกษตร

9

ม.ค.

2530 สทส(ก)4/2530

การเกษตร

20

พ.ค. 2530 สทส.(ก)194/2530

การเกษตร

20

พ.ค. 2531 ก.000931

การเกษตร
การเกษตร

9
13

ม.ค.
มี.ค.

2532 ก.000332
2532 ก.003732

การเกษตร

6

ก.ค.

2532 ก.009832

การเกษตร

22

ส.ค.

2534 ก.016334

35 ม.2 ต.คุง้ กระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร. 0 3237 7025
ม.8 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
124 ม.2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
โทร.0 3226 1455
208 ม.2 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร.0 3231 6528
241/21 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

การเกษตร
การเกษตร

2
2

ก.ย.
ก.ย.

2534 ก.017434
2534 ก.017534

ม.2 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
8 ม.6 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

16
17
18
19
20
21
22
23
24
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100 ม.1 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

95/1 ม.3 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
โทร.0 3222 2722
4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

30มิ.ย.

484

31มี.ค.

769

31มี.ค.

480

31มี.ค.

236

31ธ.ค.

913

31มี.ค.

303

31มี.ค.

80

31มี.ค.
31มี.ค.

249
367

31มี.ค.

38

31มี.ย.

27,901

31มี.ค
31มี.ค.

220
150

การเกษตร
การเกษตร

5
21

ต.ค.
ต.ค.

2535 ก.019635
2534 ก.021934

18/1 ม.8 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
99 ม.1 ต.บ้านบึง กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

31มี.ค
31ก.ค.

53
368

27
28

สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ บ้านสระตะโก จํากัด
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านโป่ ง
กระทิง จํากัด
สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สามหมู่รวมพลัง จํากัด
สหกรณ์โคนมดําเนินสะดวก

การเกษตร
การเกษตร

27
22

พ.ย.
ก.ย.

2535 ก.024035
2538 ก.039238

31มี.ค.
31ก.ค.

75
160

29

สหกรณ์ปศุสัตว์ราชบุรี จํากัด

การเกษตร

17

เม.ย. 2540 ก.006740

31ธ.ค.

57

30
31
32

สหกรณ์ผใู้ ช้บ่อกระดาน จํากัด
สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ คูบวั จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยม่วง จํากัด

การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร

28
26
14

เม.ย. 2540 ก.007240
พ.ค. 2540 ก.008740
ก.ค. 2541 ก.010241

31มี.ค.
31มี.ค.
31มี.ค.

73
186
83

33
34

สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จํากัด
สหกรณ์สวนป่ าภาคเอกชนราชบุรี
จํากัด
สหกรณ์ผผู้ ลิตสุ ราแช่พ้นื เมือง
บ้านนาเมือง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรสุ ราแช่พ้นื เมืองเขา
พระ-หนองบัว จํากัด
สหกรณ์การเกษตรชุมชนสวนผึ้ง จํากัด

การเกษตร
การเกษตร

18
4

ธ.ค.
ส.ค.

2541 ก.021641
2543 ก.019743

ม.8 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
29 ม.4 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. 0 3224 6256
92/1 ม.4 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร.0 3234 8199
40 ม.8 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
76 ม.15 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี
70 ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โทร 0 9919 2098, 0 3232 9002
264 ม.4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร.0 3236 2045
52 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

31มี.ค.
30มิ.ย.

50
81

การเกษตร

12

ก.ค.

2544 ก.027144

14 ม.5 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

30มิ.ย.

51

การเกษตร

29

ส.ค.

2544 ก.034544

30ก.ย.

269

การเกษตร

27

ก.พ. 2545 ก.007145

31ต.ค.

265

การเกษตร

21

พ.ค. 2545 ก.018545

10/4 ม.7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร. 0 9918 7248
105 ม.2 ถ.บ้านบ่อ-ผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี โทร 0 6160 7572, 0 3239 5498
88 ม.3 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
โทร 0 955 6413

31มี.ค.

126

25
26

35
36
37
38

สหกรณ์การเกษตรบ้านเจริ ญธรรม
จํากัด
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39

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรร่ วมใจ
จํากัด

การเกษตร

16

ก.ย.

2545 ก.031945

157/1 ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โทร.0 3236 4524

30ก.ย.

70

40

สหกรณ์การเกษตรไท-ยวนราชบุรี
จํากัด
สหกรณ์การเกษตรดอนไผ่ราชบุรี
จํากัด
สหกรณ์การเกษตรศิริบุรินทร์ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านอ้ออีเขียว จํากัด
สหกรณ์การเกษตรผูป้ ลูกองุ่นราชบุรี
จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านม่วงร่ วมใจ
จํากัด
สหกรณ์การเกษตร อบต.คุง้ กระถิน
จํากัด
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านคา
ราชบุรี จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสี หมอก
ราชบุรี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวชราชบุรี
จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเยือ่ และ
กระดาษ จํากัด

การเกษตร

27

พ.ย.

2545 ก.037645

31ก.ค.

516

การเกษตร

1

ก.พ. 2546 ก.003046

31มี.ค.

98

การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร

17
19
24

มิ.ย.
ก.ค.
ธ.ค.

2547 7000000125472
2547 7000000325478
2547 7000000525474

101 ม.6 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร.0 7025 9088
5 ม.4 ต.ดอนไผ่ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. 0 1858 5687
57 ม.8 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
53/2 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
228 ม.1 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี

31ธ.ค.
31มี.ค.
30เม.ย.

72
68
47

การเกษตร

31

ม.ค.

2548 7000000125485

125 ม.5 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

31ธ.ค.

49

การเกษตร

6

พ.ค. 2548 7000000225488

ม.4 ต.คุง้ กระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี

31มี.ค.

53

การเกษตร

30

มิ.ย.

2548 7000000325481

173 ม.1 ต.บ้านคา กิ่งอําเภอบ้านคา จ.ราชบุรี

30มิ.ย.

63

การเกษตร

27

ก.ค.

2548 7000000425484

1 ม.2 ต.ท่านัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี

31มี.ค.

47

ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

16
27

พ.ค. 2501 19/10841
ธ.ค. 2519 สทส.(อ)43/29

162/99 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
213 ถ.อัมริ นทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

31ส.ค.
30ก.ย.

7,437
1,821

ออมทรัพย์

5

ธ.ค.

19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
โทร. 0 3234 4985

31ธ.ค.

1,529

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

2520 กพธ.46/2520
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนมดตะนอย
จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดเพลง จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขราชบุรี
จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี
จ.ราชบุรี
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
โพธาราม จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนไร่ ใหม่ร่วม
พัฒนา จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ น
อําเภอปากท่อ จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเกาะพัฒนา
จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สงเคราะห์มิตรวัด
เพลง จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนด่านทับตะโก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา
จังหวัดราชบุรี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้าน
โป่ ง จํากัด

ออมทรัพย์

25

ม.ค.

2522 กพธ.16/2522

ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

25
4

ม.ค.
มิ.ย.

2522 กพธ.17/2522
2527 กพธ.24/2527

ออมทรัพย์

10

ออมทรัพย์

15

2530 สทส.(อ)32/2530 5/65 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร. 0 3231 6420
พ.ค. 2534 อ.007534
29 ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ออมทรัพย์

25

ก.ค.

ออมทรัพย์

12

ก.พ. 2536 อ.003936

ออมทรัพย์

20

ก.ย.

2536 อ.018236

ออมทรัพย์

25

มี.ค.

2537 อ.031137

ออมทรัพย์

25

ม.ค.

2538 อ.002638

ออมทรัพย์

30

ส.ค.

2538 อ.034938

ออมทรัพย์

23

พ.ค. 2539 อ.018439

2 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. 0 3224 1227
1 ม.4 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

31ธ.ค.

3,037

31ธ.ค.
31ธ.ค.

1,507
2,418

30ก.ย.

4,388

31ธ.ค.

420

74 ม.3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
โทร. 0 3235 3249
263 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

30ก.ย.

921

120 ม.1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
โทร.03226 2134, 0 9260 3436
ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

31ธ.ค.

144

31ธ.ค.

810

25 ม.2 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
โทร. 0 3226 5199
สนง. เขตการศึกษา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

31ธ.ค.

596

31ธ.ค.

761

12 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

30ก.ย.

683

มี.ค.

2534 อ.012134

1-19

422

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

สหกรณ์ออมทรัพย์ราชาเซรามิค
จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กระจกเพชรมงคล
เซ็นทรัล พี เอ็ม เค จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ท่าผา-ปากแรต
จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนกระเบื้อง
จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการเกษตรและ
กสิ กรรม จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่1
จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์บี แอล ซี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั
ราชาชูรส จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์บริ ษทั ไทร์อมั ฟ์
จํากัด
ร้านสหกรณ์โพธาราม จํากัด
ร้านสหกรณ์กลุ่มเยือ่ และกระดาษ
ร้านสหกรณ์วทิ ยาลัยเทคนิคราชบุรี
จํากัด
ร้านสหกรณ์ค่ายภาณุรังสี จํากัด
สหกรณ์การประปาเจ็ดเสมียน จํากัด

ออมทรัพย์

2

ธ.ค.

2539 อ.033939

8 ม.3 ถ.ทรงพล ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

31ต.ค.

535

ออมทรัพย์

13

มี.ค.

2540 อ.005250

311 ม.11 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

31ต.ค.

516

ออมทรัพย์

8

มี.ค.

2544 อ.006044

31มิ.ย.

251

ออมทรัพย์

28

ก.ย.

2544 อ.036944

ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
โทร. 0 3222 3108 ต่อ 26
71 ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

31ธ.ค.

532

ออมทรัพย์

31

ต.ค.

2544 อ.040544

28 ม.5 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

30ก.ย.

146

ออมทรัพย์

7

ต.ค.

2545 อ.035245

80 ม.8 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

30ก.ย.

537

ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

9
9

มี.ค.
ก.ค.

2547 อ.001347
2547 7000000225475

30พ.ย.
31ธ.ค.

117
210

ออมทรัพย์

16

ส.ค.

2547 7000000425471

30ก.ย.

132

ร้านค้า
ร้านค้า
ร้านค้า

29
5
12

ก.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

2491 79/5875
2520 กพธ.47/2520
2526 กพธ.105/2526

48/1 ม.5 ถ.แช่เสา ต.นํ้าพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
15 ม.17 กม.ที่86ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ ง
จ.ราชบุรี
3 ม.5 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ ง
จ.ราชบุรี
305 ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
19 ม.19 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
433 ถ.ศรี สุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

31 ธ.ค.
31ธ.ค.
30มิ.ย.

2,249
1,480
349

ร้านค้า
บริ การ

11
16

มี.ค.
มิ.ย.

2530 สทส(ร)35/2530
2498 5/10494

5/65 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี
110 ม.6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

30ก.ย.
31 ธ.ค.

4,351
952

1-20

78

สหกรณ์เดินรถภาณุรังษี จํากัด

บริ การ

26

ม.ค.

2519 บ.041440

79
80

สหกรณ์เดินรถบ้านโป่ ง จํากัด
สหกรณ์ประมงบางแพ

บริ การ
ประมง

17
9

ม.ค.
ก.ย.

2520 กพธ.5/2520
2537 ป.052337

81

สหกรณ์ปลาสวยงามบ้านโป่ ง

ประมง

5

ต.ค.

2542 ป.009542

1-21

144 ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร. 0 3232 1871-22
20/5 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ งอ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
106 ม.3 ต.โพหัก อ.บางเพ จ.ราชบุรี เบอร์โทร
โทร. 0 3238 7377
90 ม.1 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

31ธ.ค.

43

31ธ.ค.
31มี.ค.

37
89

31ธ.ค.

649

ตารางที่ 1.2 รายชื่อกลุ่มทีอ่ ยู่ภายใต้ การดูแลของสํ านักงานสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี (กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ และกลุ่มเยาวชน)
ลําดับ
ที่
1
2

ชื่อสหกรณ์

ประเภท

3

กลุ่มเกษตรกรทํานารางบัว
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรทําสวนประสาท กลุม่ เกษตรกร
สิ ทธิ์
กลุ่มเกษตรกรทําสวนขุนพิทกั ษ์ กลุม่ เกษตรกร

4

กลุ่มเกษตรกรทําสวนท่านัด

กลุ่มเกษตรกร

5

กลุ่มเกษตรกร

6

กลุ่มเกษตรกรทําสวนดําเนิ น
สะดวก
กลุ่มเกษตรกรทํานาโพหัก

7

กลุ่มเกษตรกรนครชุมน์

กลุ่มเกษตรกร

8
9

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

10

กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าผา
กลุ่มเกษตรกรทําสวนวัดยาง
งาม
กลุ่มเกษตรกรทําสวนทุ่งหลวง

11

กลุ่มเกษตรกรทํานาวังมะนาว

กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร

ทีต่ ้งั
245 ม.5 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
93 ม. 3 ต.ประสาทสิ ทธิ์ อ.ดําเนิ นสะดวก

จ.ราชบุรี 70130 โทร. 0 3224 8325
60 ม. 9 ต.ขุนพิทกั ษ์ อ.ดําเนิ นสะดวก
จ.ราชบุรี 70130
265 ม. 3 ต.ท่านัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทร. 0 3225 3640
13 ม. 2 ต.ดําเนิ นสะดวก อ.ดําเนิ นสะดวก
จ.ราชบุรี 70130 โทร. 0 9256 8438
38 ม. 4 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
โทร. 0 7038 7606
7273 ม. 6 ถ.ริ มแม่น้ าํ แม่กลอง ต.นครชุมน์ อ.บ้าน
โป่ ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0 6784 6571
11 ม. 12 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
ศูนย์สาธิตการตลาด ม. 5 ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี 70140 โทร. 0 6168 1385
140/18 ม. 8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทร. 0 3237 6331
46 ม. 3 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร.

จํานวน
สมาชิก
64
65
87
99
30
236
93

136
83
84
371

0 6170 6765

12

กลุ่มเกษตรกรทํานาทุ่งหลวง

กลุ่มเกษตรกร

76 ม. 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร.
0 9502 2531

163

13

กลุ่มเกษตรกร

15
16

กลุ่มเกษตรกรทํานาปากท่อ
กลุ่มเกษตรกรทําสวนบ้านสิ งห์

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

17

กลุ่มเกษตรกรทํานาหนองโพ

กลุ่มเกษตรกร

18

กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์เกาะ
พลับพลา

กลุ่มเกษตรกร

ม. 3 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทร. 0 3228 2374
22 ม. 3 ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทร. 0 3235 8876
ม. 3 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
8/1 ม.1 ต.บ้านสิ งห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร. 0 1567 2897
111 ม.2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร. 0 3235 1426
51 ม.5 ต.เกาะพลับพลา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร. 0 1567 2897

170

14

กลุ่มเกษตรกรทํานาหนอง
กระทุ่ม
กลุ่มเกษตรกรทํานาวัดยางงาม

กลุ่มเกษตรกร

1-22

46
190
81
151
42

19

กลุ่มเกษตรกรทํานาเขาแร้ง

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

22
23
24
25

กลุ่มเกษตรกรทํานาหิ นกอง
กลุ่มเกษตรกรทําสวนเกาะศาล
พระ
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ บา้ นบึง
กลุ่มเกษตรกรทําสวนบัวงาม
กลุ่มเกษตรกรทํานาหัวโพ
กลุ่มเกษตรกรทํานาวังเย็น

26

กลุ่มเกษตรกรทํานาดอนใหญ่

กลุ่มเกษตรกร

20
21

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

73/1 ม.5 ถ.เขาขลุง้ -เบิกไพร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร. 0 6164 3851
35 ม.9 ต.หิ นกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
37 ม.6 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
โทร. 0 3239 8488
1/2 ม.2 ต.บ้านบึง กิ่งอ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
7 ม.1 ต.บัวงาม อ.ดําเนิ นสะดวก จ.ราชบุรี 70130
ม.2 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70120
2 ม.6 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
โทร. 0 3234 9612
17 ม.8 ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทร.

120
108
105

65
107
120
91

0 9532 0664

27
28
29

กลุ่มเกษตรกรทําไร่ เขาขลุง
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ สวนกล้วย
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ ปากแรต

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

30

กลุ่มเกษตรกรทําไร่ หนองกบ

31

1 ม.10 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110

86

53/1 ม.8 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110

80

139 ม.5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.
0 1810 8795

227

กลุ่มเกษตรกร

38 ม.8 ถ.บ้านยาง ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
70110

61

กลุ่มเกษตรกรทําไร่ ยางหัก

กลุ่มเกษตรกร

1/1 ม.2 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร. 0
9913 4296

224

32

กลุ่มเกษตรกรทํานาเตาปูน

กลุ่มเกษตรกร

63/1 ม.3 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.
0 3285 9210

321

33

กลุ่มเกษตรกร

43 ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

50

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

3/33 ม.4 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
115 ม.9 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

268
110
60

37
38

กลุ่มเกษตรกรทํานาดอน
กระเบื้อง
กลุ่มเกษตรกรทํานาท่าชุมพล
กลุ่มเกษตรกรทํานาบ้านเลือก
กลุ่มเกษตรกรทําสวนคลอง
ตาคต
กลุ่มเกษตรกรทํานาบ้านสิ งห์
กลุ่มเกษตรกรทํานาดอนตะโก

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

50 ม.7 ต.บ้านสิ งห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

138

45 ม.5 ถ.เพชรบุรี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000

107

39

กลุ่มเกษตรกรทําสวนวัดเพลง

กลุ่มเกษตรกร

75

40

กลุ่มเกษตรกรทําไร่ ชฏั ป่ าหวาย กลุ่มเกษตรกร

ม.8 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
โทร. 0 3239 8153
126 ม.1 ถ.จอมบึง-สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

34
35
36

112/2 ม.8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

76

70180

41
42

กลุ่มเกษตรกรทํานาจอมบึง
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ ด่านทับ
ตะโก

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

1-23

ม.1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

30

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

ม.5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

28 ม.5 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

47
48
49
50
51
52
53

กลุ่มเกษตรกรทํานาบางแพ
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ ดอน
กระเบื้อง
กลุ่มเกษตรกรทํากรับใหญ่
กลุ่มเกษตรกรทํานาหนองปลา
หมอ
กลุ่มเกษตรกรทํานาหนองกบ
กลุ่มเกษตรกรทํานาจอมประทัด
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์คูบวั
กลุ่มเกษตรกรทํานาเจดียห์ กั
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ จอมบึง
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ ปากช่อง
กลุ่มเกษตรกรทํานาดอนคลัง

54

กลุ่มเกษตรกรทํานาดอนกรวย

กลุ่มเกษตรกร

55

กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์
แพงพวย
กลุ่มเกษตรกรทํานาแพงพวย
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ หนองอ้อ
กลุ่มเกษตรกรทํานาหนองอ้อ
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ปาก
ท่อ
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ดอน
กระเบื้อง
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์เจ็ด
เสมียน
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์บา้ น
เลือก
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์บา้ น
ฆ้อง
กลุ่มเกษตรกรทํานาหลุมดิน
กลุ่มเกษตรกรทํานาเกาะ
พลับพลา
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์พง
สวาย
กลุ่มเกษตรกรทํานาพิกลุ ทอง

กลุ่มเกษตรกร

43
44
45
46

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

18 ม.4 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

120

47

70110 โทร. 0 3237 2546

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

ต. หนองกบ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
ม.5 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
ม.2 จ.ราชบุรี 70000
61 ม.3 จ.ราชบุรี 70000
ม.1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
92/2 ม.2 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
80 ม.3 ต.ดอนคลัง อ.ดําเนิ นสะดวก
จ.ราชบุรี 70130
25 ม.2 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนิ นสะดวก
จ.ราชบุรี 70130
ม.6 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130

59
91
38
45
66
60

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

2 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130

70

ม.1 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
5 ม.1 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

80

กลุ่มเกษตรกร

ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

กลุ่มเกษตรกร

ม.5 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

กลุ่มเกษตรกร

ม.9 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

กลุ่มเกษตรกร

ม.4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

ม.5 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ม.9 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

กลุ่มเกษตรกร

ม.1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

กลุ่มเกษตรกร

ม.6 ต.พิกลุ ทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

1-24

15

46
50

47

68
69
70
71
72
73
74
75

กลุ่มเกษตรกรทํานาสามเรื อน
กลุ่มเกษตรกรทําสวนคุง้ กระถิน
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ น้ าํ พุ
กลุ่มเกษตรกรทํานาโคกหม้อ
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ อ่างทอง
กลุ่มเกษตรกรทํานาอ่างทอง
กลุ่มเกษตรกรทํานาคูบวั
กลุ่มเกษตรกรทําสวนดอนไผ่

76
77

กลุ่มสตรี สหกรณ์ที่นดั
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์ประสาทสิ ทธิ์ กลุม่ สตรี สหกรณ์

78

กลุ่มสตรี สหกรณ์ขนุ พิทกั ษ์

กลุ่มสตรี สหกรณ์

79

กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นไร่

กลุ่มสตรี สหกรณ์

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

กลุ่มสตรี สหกรณ์ดอนคลัง
กลุ่มสตรี สหกรณ์สี่หมื่น
กลุ่มสตรี สหกรณ์แพงพวย
กลุ่มสตรี สหกรณ์ดอนไผ่
กลุ่มสตรี สหกรณ์ตาํ บลวังเย็น
กลุ่มสตรี สหกรณ์ตาํ บลวัดแก้ว
กลุ่มสตรี สหกรณ์ตาํ บลบางแพ
กลุ่มสตรี สหกรณ์ตาํ บลหัวโพ
กลุ่มสตรี สหกรณ์ตาํ บลโพหัก
กลุ่มสตรี สหกรณ์โคนมหนอง
โพราชบุรี จํากัด
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นสิ งห์
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นฆ้อง
กลุ่มสตรี สหกรณ์กาํ แพงใต้
กลุ่มสตรี สหกรณ์อาสาบ้าน
หม้อ
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นบาง
โตนด
กลุ่มสตรี สหกรณ์เกาะตาพุด
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นเกาะ
เจริ ญสุ ข

กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์

90
91
92
93
94
95
96

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร

30 ม.5 ต.สามเรื อน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

50

ม.9 ต.คุง้ กระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
158 ม.1 ต.นํ้าพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
39 ม.3 ตโคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
3 ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ม.7 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
125 ม.4 ต.ดอนไผ่ อ.ดําเนิ นสะดวก
จ.ราชบุรี 70000
263 ม.3 ต.ท่านัด อ.ดําเนิ นสะดวก จ.ราชบุรี
223 ม.5 ต.ประสาทสิ ทธิ์ อ.ดําเนิ นสะดวก
จ.ราชบุรี
1 ม.5 ต.ขุนพิทกั ษ์ อ.ดําเนิ นสะดวก
จ.ราชบุรี
77 ม.4 ต.ดอนคลัง อ.ดําเนิ นสะดวก
จ.ราชบุรี
45 ม4 ต.ดอนคลัง อ.ดําเนิ นสะดวก จ.ราชบุรี
60 ม.1 ต.สี่ หมื่น อ.ดําเนิ นสะดวก จ.ราชบุรี
179 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดําเนิ นฯ จ.ราชบุรี
99 ม.4 ต.ดอนไผ่ อ.ดําเนิ นสะดวก จ.ราชบุรี
46 ม.6 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
65/2 ม.10 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
59 ม.7 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
59 ม.1 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
83 ม.4 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
119 ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

123

กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์

64/1 ม.5 ต.บ้านสิ งห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

30

70 ม.3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

30

106 ม.8 ต.บ้านสิ งห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

30

103 ม.6 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

30

กลุ่มสตรี สหกรณ์

10/1 ม.1 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

30

กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์

90/1 ม.3 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

30

3/1 ม.10 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

30

1-25

44
64
50
128
94

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
52

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

กลุ่มสตรี สหกรณ์หมู่บา้ นดอน
รัก
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นหนองบัว
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นเขาพระ
กลุ่มสตรี สหกรณ์ปศุสัตว์
ราชบุรี
กลุ่มสตรี สหกรณ์ปลาสวยงาม
บ้านโป่ ง จํากัด
กลุ่มสตรี สหกรณ์อาสาพัฒนา
ตําบลเขาขลุง
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นทุ่งทอง
พัฒนาหนองปลาดุก
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นหนองคา
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นเจริ ญ
ธรรม
กลุ่มสตรี สหกรณ์วดั เลิศ
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นไทรงาม
กลุ่มสตรี สหกรณ์ผปู้ ลูกชมพู่
หนองไร่
กลุ่มสตรี สหกรณ์การเกษตร
ปฏิรูปที่ดินจอมบึงสอง จํากัด
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นด่านทับ
ตะโก
กลุ่มสตรี สหกรณ์ซอนต้าจอม
บึง จํากัด
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นห้วยม่วง

กลุ่มสตรี สหกรณ์

78/1 ม.7 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

30

กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์

10/4 ม.7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

30

10/3 ม.7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

30

1/4 ม.6 ต.บ้านสิ งห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

30

กลุ่มสตรี สหกรณ์

90 ม.1 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

30

กลุ่มสตรี สหกรณ์

69 ม.7 ต.เขาขลุง อ. บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

30

กลุ่มสตรี สหกรณ์

43 ม.3 ต.ลาดบัวขาว อ. บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

35

กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์

42 ม.6 ต.บ้านม่วง อ. บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

30

91 ม.3 ต.เขาขลุง อ. บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

30

กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์

167 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

30

89 ม.2 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

37

42 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

30

กลุ่มสตรี สหกรณ์

43 ม.1 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

30

กลุ่มสตรี สหกรณ์

43 ม.1 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

30

กลุ่มสตรี สหกรณ์

167 ม.4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

30

กลุ่มสตรี สหกรณ์

70 ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

30

กลุ่มผูผ้ ลิตนํ้าดื่มหมู่บา้ นเขา
กรวดพัฒนา
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นหิ นกอง
กลุ่มสตรี สหกรณ์หตั ถกรรม
พื้นบ้าน
กลุ่มสตรี สหกรณ์อาสาบ้านโป่ ง
เจ็ด
กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ท่านัด

กลุ่มสตรี สหกรณ์

83 ม.15 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

70

กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์

35 ม.9 ต.หิ นกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

30

101 ม.6 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี

30

กลุ่มสตรี สหกรณ์

68 ม.8 ต.บ้านคา กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

30

กลุ่มเยาวชน
สหกรณ์
กลุ่มเยาวชน
สหกรณ์

265 ม.3 ต.ท่านัด อ.ดําเนิ นสะดวก จ.ราชบุรี

30

70 ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

26

กลุ่มเยาวชนสหกรณ์บา้ นห้วย
ม่วง

1-26

119

กลุ่มสตรี และเยาวชนสหกรณ์
บ้านหนองปลาดุก

*หมายเหตุ

กลุ่มเยาวชน
สหกรณ์

กลุ่มเกษตรกรมีท้ งั หมด
กลุ่มสตรี สหกรณ์มีท้ งั หมด
กลุ่มเยาวชนสหกรณ์มีท้ งั หมด
รวมทั้งสิ้น

68 ม.5 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

75
41
3
119

1-27

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

30

ตารางที่ 1.3 แบบสรุ ปผลการวัดมาตรฐานสหกรณ์ สํ านักงานสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2548
จํานวน
สหกรณ์
ทั้งหมด

นํามาวัด
มาตรฐาน

จํานวนสหกรณ์
ไม่ นํามา
ได้
เข้ า
มาตรฐาน
มาตรฐาน
11
16

ที่

ประเภทสหกรณ์

1

สหกรณ์การเกษตร

48

37

2

สหกรณ์นิคม

-

-

-

-

-

3

สหกรณ์ประมง

2

2

-

-

2

4

สหกรณ์ร้านค้า

4

4

-

2

2

5

สหกรณ์ออมทรัพย์

24

20

4

16

4

6

สหกรณ์บริ การ

3

3

-

2

1

81

66

15

36

30

รวม

1-28

ตํา่ กว่ า
มาตรฐาน
21

หมายเหตุ
ไม่จดั มาตรฐาน
11 สหกรณ์ เนื่องจาก
จัดตั้งไม่ไม่ครบ 3 ปี

ไม่จดั มาตรฐาน
4 สหกรณ์ เนื่องจาก
จัดตั้งไม่ครบ 3 ปี

ตารางที่ 1.4 ผลการวัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2548 สํ านักงานสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2548
ลําดับ
ที่

ชื่อสหกรณ์

ประเภท
สหกรณ์

ได้
มาตรฐาน

1
1

1

สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จํากัด

การเกษตร

2

สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ ง จํากัด

การเกษตร

3

สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จํากัด

การเกษตร

4

การเกษตร

5

สหกรณ์การเกษตร อพป.บ้านพุคาย จํากัด
สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านคุง้ กระถิน
จํากัด

6

สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ สามหมู่รวมพลัง จํากัด

การเกษตร

7

สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ บ้านสระตะโก จํากัด

การเกษตร

8

สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ บ่อกระดาน จํากัด

การเกษตร

9

สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ ธรรมเสนพัฒนา จํากัด

การเกษตร

10

สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ นางแก้วสามัคคี จํากัด
สหกรณ์การเกษตรสุ ราแช่พ้นื เมืองเขาพระ - หนองบัว
จํากัด

การเกษตร

1
1
1
1
1

การเกษตร

1

12

สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จํากัด

การเกษตร

1

13

สหกรณ์การเกษตรบางแพ จํากัด

การเกษตร

14

สหกรณ์การเกษตรวัดเพลง จํากัด

การเกษตร

15

สหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จํากัด

การเกษตร

16

สหกรณ์การเกษตรดําเนินสะดวก จํากัด

การเกษตร

17

สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ไทรงามจอมบึง จํากัด

การเกษตร

18

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินจอมบึงหนึ่ง จํากัด

การเกษตร

19

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินจอมบึงสอง จํากัด

การเกษตร

20

สหกรณ์ปศุสัตว์ราชบุรี จํากัด

การเกษตร

21

สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จํากัด

การเกษตร

22

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ์)

การเกษตร

23

สหกรณ์โคนมดําเนินสะดวก จํากัด

การเกษตร

24

สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ ออ้ ยบ้านโป่ ง จํากัด

การเกษตร

25

สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ ออ้ ยโพธาราม จํากัด

การเกษตร

26

สหกรณ์สวนป่ าภาคเอกชนราชบุรี จํากัด

การเกษตร

11

1 2 3 4 5 6 7 8

* *
1
*

การเกษตร

1-29

ข้ อทีต่ าํ่ กว่ ามาตรฐาน

* *
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*
* * * *

*

* *
*
* *
*
*

1
*

*

1
1
*

* * *

*

27

การเกษตร

29

สหกรณ์การเกษตร อพป.หนองไร่ จํากัด
สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านท้ายเมือง
จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ราชบุรี
จํากัด

30

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านโป่ งกระทิง จํากัด

การเกษตร

31

สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ บ้านโป่ ง จํากัด

การเกษตร

32

สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ คูบวั จํากัด

การเกษตร

33

สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยม่วง จํากัด

การเกษตร

34

สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ สวนผึ้ง จํากัด

การเกษตร

35

สหกรณ์การเกษตรชุมชนสวนผึ้ง จํากัด

การเกษตร

36

ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี จํากัด

การเกษตร

28

37 สหกรณ์การเกษตรบ้านเจริ ญธรรม จํากัด
สหกรณ์ ประมง
1

*

การเกษตร

1

การเกษตร

1
*

*
*
* *
*
*

ประมง
ออมทรัพย์

1

2

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรีจาํ กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี
จํากัด

ออมทรัพย์

3

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขราชบุรี จํากัด

ออมทรัพย์

4

สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจราชบุรี จํากัด

ออมทรัพย์

5

สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด

ออมทรัพย์

6

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ ง จํากัด

ออมทรัพย์

7

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลโพธาราม จํากัด

ออมทรัพย์

8

สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเยือ่ และกระดาษ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กระจกเพชรมงคล - พีเอ็มเค
เซ็นทรัล จํากัด

ออมทรัพย์

1
1
1
1
1
1
1

10

สหกรณ์ออมทรัพย์ราชาเซรามิค จํากัด

ออมทรัพย์

11

สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ บลท่าผา - ปากแรต จํากัด

ออมทรัพย์

12

สหกรณ์ออมทรัพย์สงเคราะห์มิตรวัดเพลง จํากัด

ออมทรัพย์

13

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนมดตะนอย จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นอําเภอปากท่อ
จํากัด

ออมทรัพย์

1
1

ออมทรัพย์

1

1

9

14

ออมทรัพย์

1-30

*

*

* *
* *
* *
*

*
*
* *

* * * *
*
* *

ประมง

2 สหกรณ์ประมงบางแพ จํากัด
สหกรณ์ ออมทรัพย์

*

1

การเกษตร

สหกรณ์ปลาสวยงามบ้านโป่ ง จํากัด

*

1
1
*

*
* *
*

15

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไร่ ใหม่ร่วมพัฒนา จํากัด

ออมทรัพย์

16

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเกาะพัฒนา จํากัด

ออมทรัพย์

17

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดเพลง จํากัด

ออมทรัพย์

18

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนด่านทับตะโก จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการเกษตรและ
กสิ กรรม จํากัด

ออมทรัพย์

19

20 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนกระเบื้อง
สหกรณ์ ร้านค้ า

ออมทรัพย์

1

ออมทรัพย์

1

1
1

1

ร้านสหกรณ์กลุ่มเยือ่ และกระดาษ จํากัด

ร้านค้า

2

ร้านสหกรณ์ค่ายภาณุรังษี จํากัด

ร้านค้า

3

ร้านสหกรณ์โพธาราม จํากัด

ร้านค้า

4 ร้านสหกรณ์วทิ ยาลัยเทคนิคราชบุรี จํากัด
สหกรณ์ บริการ

*
*
*
*

สหกรณ์การประปาเจ็ดเสมียน จํากัด

บริ การ

2

สหกรณ์เดินรถภาณุรังษี จํากัด

บริ การ

3

สหกรณ์เดินรถบ้านโป่ ง จํากัด

บริ การ

*

1
*
1

หมายเหตุ*
ตัวชี้วดั มาตรฐานสหกรณ์
1. ผลการดําเนิ นงาน 3 ปี บัญชียอ้ นหลัง สหกรณ์มีกาํ ไรต่อเนื่ อง เว้นแต่ปีใดมีอุบตั ิภยั หรื อภัย
ธรรมชาติจนเกิดความเสี ยหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวมให้ตดั ปี นั้นออก
2. ในรอบ 3 ปี บัญชียอ้ นหลังไม่มีการกระทําอันถือได้วา่ ทุจริ ตต่อสหกรณ์

3. ในรอบปี บัญชีสุดท้าย สหกรณ์จดั ทํางบการเงินแล้วเสร็ จและสามารถส่ งให้ผสู้ อบบัญชีได้ตามเวลา
ที่กฎหมายกําหนด
4. ในรอบปี บัญชีสุดท้าย สหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของสมาชิกทั้งหมด ร่ วมทํา
กิจกรรมหรื อทําธุรกิจกับสหกรณ์ โดยคํานวณจากจํานวนสมาชิกที่มีสิทธิจะได้รับเงินเฉลี่ยคืน
5. สหกรณ์ตอ้ งมีจาํ นวนสมาชิกทั้งหมดไม่น้อยกว่าหนึ่ งร้อยคน เว้นแต่สหกรณ์ที่โดยสภาพหรื อ
กิจกรรมที่ดาํ เนิ นการไม่อาจมีสมาชิกถึงหนึ่ งร้อยคนให้มีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน โดยไม่นบั รวมสมาชิ ก
สมทบ
6. ต้องจัดเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบตั ิงานประจํารับผิดชอบดําเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ หากจะไม่มี
การจัดจ้างต้องมีบุคคลอื่น เช่น กรรมการ สมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ประจํา
7. ในรอบบัญชียอ้ นหลัง 3 ปี สหกรณ์ตอ้ งมีการจัดสรรกําไรสุ ทธิเป็ นทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกหรื อทุน
สาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
8. ในรอบปี บัญชีสุดท้าย สหกรณ์ตอ้ งไม่กระทําการอันเป็ นการจงใจฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณ์ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

1-31

*

*
* * * * *

ร้านค้า

1

* *
*

*

ตารางที่ 1.5 สหกรณ์ ทไี่ ม่ นํามาวัดมาตรฐาน สํ านักงานสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2548
ที่
1

ชื่อสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรดอนไผ่ราชบุรี จํากัด

วันจดทะเบียน
1 ก.พ.46

วันสิ้นบัญชี
31 มี.ค.

ประเภทสหกรณ์
การเกษตร

2

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรร่ วมใจ จํากัด

16 ก.ย.45

30 ก.ย.

การเกษตร

3

สหกรณ์การเกษตรศิริบุรินทร์ จํากัด

17 มิ.ย.47

31 ธ.ค.

การเกษตร

4

สหกรณ์การเกษตรบ้านอ้ออีเขียว จํากัด

19 ก.ค.47

31 มี.ค.

การเกษตร

5

สหกรณ์การเกษตร ไท-ยวนราชบุรี จํากัด

27 พ.ย.45

31 ก.ค.

การเกษตร

6

สหกรณ์ผผู้ ลิตสุ ราแช่พ้นื เมืองบ้านนาสมอ จํากัด

12 ก.ค.44

30 มิ.ย.

การเกษตร

7

สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลวัฒนาที่ 1 จํากัด

7 ต.ค.45

30 ก.ย.

ออมทรัพย์

8

สหกรณ์ออมทรัพย์ บี แอล ซี จํากัด

9 มี.ค.47

30 พ.ย.

ออมทรัพย์

9

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั ราชาชูรส จํากัด

9 ก.ค.47

31 ธ.ค.

ออมทรัพย์

10

สหกรณ์ออมทรัพย์บริ ษทั ไทรอัทฟ์ จํากัด

16 ส.ค.47

30 ก.ย.

ออมทรัพย์

11

สหกรณ์การเกษตรผูป้ ลูกองุ่นราชบุรี จํากัด

24 ธ.ค.47

30 เม.ย.

การเกษตร

12

สหกรณ์การเกษตรบ้านม่วงร่ วมใจ จํากัด

31 ม.ค.48

31 ธ.ค.

การเกษตร

13

สหกรณ์การเกษตร อบต.คุง้ กระถิน จํากัด

6 พ.ค.48

31 มี.ค.

การเกษตร

14

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านคา ราชบุรี จํากัด

30 มิ.ย.48

30 มิ.ย.

การเกษตร

15

สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสี หมอกราชบุรี จํากัด

27 ก.ค.48

31 มี.ค.

การเกษตร

1-32

หมายเหตุ
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี
จัดตั้งไม่ถึง 3 ปี
บัญชี

1.1.2 สถานการณ์ และความเชื่อมโยงของสหกรณ์ ภาคประชาชน
สํา หรั บ สหกรณ์ ภ าคประชาชนในพื้ น ที่ จ ัง หวัด ราชบุ รี สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่
ด้วยกัน กล่าวคือ กลุ่มแรก เป็ นกลุ่มองค์กรเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ซึ่ งมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 30 กลุ่ม
กระจายตัวอยูใ่ น 9 อําเภอทัว่ พื้นที่จงั หวัดราชบุรี โดยพบว่าองค์กรเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ดังกล่าว
มีการเชื่ อมโยงกันอย่างหลวมๆ ในลักษณะขบวนการทางความคิด ในส่ วนของเวที การประชุ มเพื่อ
พบปะพูดคุยกันนั้นมี 2 เวที คือ เวทีการประชุมระหว่างกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯด้วยกันเอง และเวทีการ
ประชุมของประชาคมราชบุรี
ทั้งนี้ เครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นรู ปแบบขององค์กรการเงิ นชุ มชนใน
พื้นที่จงั หวัดราชบุรี ได้ก่อกําเนิ ดและมีพฒั นาการนับตั้งแต่พ.ศ. 2544 เป็ นต้นมา ซึ่ งในช่วงนั้นได้มีการ
หนุ นเสริ มขบวนการชุมชนเข้มแข็งของสํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) และขบวนการสร้างปั ญญา
ชุมชนจากการวิจยั เพื่อท้องถิ่นของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั พื้นที่ภาคตะวันตก (สกว.ภาค) มี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงานในพื้นที่ตน้ แบบต่างๆ ทัว่ ประเทศ การสนับสนุน
และการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ได้ใช้ฐานการทํางานพัฒนาชุ มชนของวัดพระศรี อารย์ ซึ่ งมีท่านเจ้า
อาวาส พระครู วิทิตพัฒนโสภณ และพระอาจารย์นิวฒั น์ อนุจารี เป็ นแกนหลักในส่ วนของพระภิกษุสงฆ์
อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯวัดพระศรี อารย์ เป็ นกลุ่มออมทรัพย์ในรู ปแบบของสัจจะสะสม
ทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตกลุ่มแรกที่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
2544 โดยมีตน้ แบบการดําเนิ นงานจากเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจร
ชี วิ ต จัง หวัด ตราด นํา โดยพระอาจารย์สุบิ น ปณี โ ต วัด ไผ่ล ้อ ม จากนั้น ได้มีก ารก่ อเกิ ด และพัฒ นา
เครื อข่ายมาเป็ นลําดับ สําหรับแกนนําชุมชนในกลุ่มนี้ ได้แก่ คุณวิเชี ยร ภู่ระหงษ์ และ อาจารย์สง่า ซา
เสี ยง โดยมีศูนย์ประสานงานกลางของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ณ วัดพระศรี อารย์ อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ดังรายละเอียดในภาพที่ 1.1
ความเชื่ อมโยงของสหกรณ์ ภาคประชาชน สามารถเห็ นได้จากพัฒนาการของเครื อข่ายกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี โดยมีการทําเวทีสัญจร จัดวิทยากรที่เป็ นแกนนําของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ ที่มีการดําเนิ นงานที่มนั่ คง ออกเวทีพบปะพูดคุยในชุมชนเพื่อให้ความรู ้และจัดตั้ง
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั เครื อข่ายมีพ้ืนที่การทํางานครอบคลุมทั้งหมด 9
พื้นที่ คือ พื้นที่อาํ เภอเมือง 8 กลุ่ม อําเภอโพธาราม 5 กลุ่ม อําเภอจอมบึง 3 กลุ่ม อําเภอปากท่อ 5 กลุ่ม
อําเภอสวนผึ้ง 4 กลุ่ม อําเภอบ้านโป่ ง 1 กลุ่ม อําเภอดําเนิ นสะดวก 1 กลุ่ม อําเภอวัดเพลง 1 กลุ่ม และ
พื้นที่อาํ เภอบางแพ 1 กลุ่ม (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.4) ทั้งนี้ การขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการ
องค์กรการเงินชุมชนภายใต้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ใช้แนวทางการเรี ยนรู ้ร่วมกันของสมาชิกจากฐาน
การปฏิบตั ิจริ ง ยึดหลักการออมเพื่อสวัสดิ การชุ มชนหรื อการออมเพื่อให้ โดยมี รูปแบบการบริ หาร
จัดการคล้ายสหกรณ์ที่จดทะเบียนในเรื่ องธุ รกรรมการเงิน แต่เน้นในเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ น
หลัก
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การพัฒนาเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีน้ ี ได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณส่ วนใหญ่จากสํานักงานกองทุนสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) โดยมีกลุ่มประชาคมราชบุรีเป็ น
กลไกหลักในการประสานงานและขับเคลื่อนงาน มีการคัดสรรแกนนําของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ เพื่อ
เป็ นผูป้ ระสานงานในแต่ละพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านการประชุมประจําเดือน
ของประชาคมราชบุรีในทุกวันเสาร์แรกของเดือน ณ วัดพระศรี อารย์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่ง
ใช้เป็ นสถานที่สาํ หรับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของกลุ่ม/องค์กรชุมชนที่ทาํ งานในหลากหลายประเด็นใน
พื้นที่จงั หวัดราชบุรี เช่น กิจกรรมในเรื่ องของการอนุ รักษ์ป่าไม้ การอนุ รักษ์น้ าํ การทําเกษตรอินทรี ย ์
การรักษาสุ ขภาพ (การออกกําลังกาย) และเรื่ องผลกระทบของโรงไฟฟ้ าราชบุรี ซึ่ งการประชุมกันอย่าง
ต่อเนื่ องสมํ่าเสมอทุกเดือนของประชาคมจังหวัดราชบุรีน้ ี ทําให้แต่ละกลุ่มได้มีโอกาสนําเสนอข้อมูล
สภาพปั ญหา และร่ วมกันหาแนวทางการแก้ไข โดยมีเป้ าหมายร่ วมกันคือ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรีอยูด่ ีมีสุข ซึ่งข้อมูลเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ จังหวัดราชบุรีดูได้ในตารางที่ 1.6
สําหรับสหกรณ์ภาคประชาชนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี กลุ่มที่สอง เป็ นกลุ่มเครื อข่ายศูนย์การ
เรี ยนรู ้แผนแม่บทชุมชน ซึ่งขณะนี้มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 43 ตําบล เครื อข่ายศูนย์การเรี ยนรู ้แผนแม่บทชุมชนนี้
ได้เริ่ มขับเคลื่ อนกันอย่างจริ งจัง ในพ.ศ. 2547 โดยการสนับสนุ นของสถาบัน พัฒนาองค์กรชุ มชน
(พอช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ภาคตะวันตก (สกว.ภาค) ทั้งนี้ สาํ นักงานของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุ มชน (พอช.) ภาคซึ่ งตั้งอยู่ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีเป็ นกลไกกลางในการดําเนิ นงาน ณ
ปั จจุบนั ได้สนับสนุนให้เกิดศูนย์การเรี ยนรู ้ตน้ แบบ 5 ศูนย์ดว้ ยกัน ดังนี้
1. ศูนย์การเรี ยนรู ้แผนแม่บทชุมชนตําบลทุ่งหลวง อําเภอปากท่อ รับผิดชอบการขับเคลื่อนใน
พื้นที่อาํ เภอปากท่อ 11 ตําบล
2. ศูนย์การเรี ยนรู ้ แผนแม่บทชุ มชนตําบลดอนแร่ อําเภอเมือง รับผิดชอบพื้นที่อาํ เภอเมือง 3
ตําบล อําเภอวัดเพลง 1 ตําบล และพื้นที่อาํ เภอบางแพ 2 ตําบล รวมเป็ น 6 ตําบล
3. ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ แ ผนแม่ บ ทชุ ม ชนตํา บลบ้า นฆ้อ ง – บางโตนด อํา เภอโพธาราม โดยจะ
รับผิดชอบพื้นที่อาํ เภอโพธาราม 21 ตําบล และพื้นที่อาํ เภอบ้านโป่ ง 1 ตําบล รวมเป็ น 22 ตําบล
4. ศูนย์การเรี ยนรู ้แผนแม่บทชุมชนตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง รับผิดชอบพื้นที่อาํ เภอสวนผึ้ง 4
ตําบล กิ่งอําเภอบ้านคา 1 ตําบล และพื้นที่อาํ เภอจอมบึง 1 ตําบล รวมเป็ น 6 ตําบล
5. ศูนย์การเรี ยนรู ้แผนแม่บทชุมชนเขตภูมินิเวศน์ (เขตพิเศษ) จะรับผิดชอบพื้นที่ในเขตลุ่มนํ้า
แม่กลองอําเภอเมือง ทั้งหมด 3 ตําบล
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานของชุมชนดังกล่าวได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) (ดังรายละเอียดในภาพที่ 1.2 และตารางที่ 1.7)
ในส่ วนของการเชื่อมโยงกันของเครื อข่ายศูนย์การเรี ยนรู ้แผนแม่บทชุมชนนั้น ใช้ตวั กิจกรรมที่
หลากหลายของศูนย์การเรี ยนรู ้และใช้การจัดทําแผนแม่บทชุ มชนเป็ นเครื่ องมือในการเกี่ ยวร้อยและ
สร้างสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนกับสมาชิกในชุมชน โดยเน้นการพัฒนาคนและชุมชนผ่าน
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กระบวนการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ ปัญหาโดยชุ มชนเอง ใช้หลัก คิ ด ชุ มชนพึ่งตนเอง และหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียง
ทีมวิจยั มีขอ้ สังเกตว่า ขบวนการพัฒนาของสหกรณ์ภาคประชาชนทั้งสองกลุ่มนี้ มุ่งเน้นการ
สร้างและฟื้ นฟูทุนทางสังคม ตลอดจนการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคน ซึ่ งจะเห็นได้จากวิธี
คิดและกิจกรรมที่กลุ่มดําเนินการ ที่นาํ ไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันของผูค้ นในชุมชน รวมถึง
การเอื้ออาทรและพึ่งพากันระหว่างชุมชน อันเป็ นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชดั เมื่อเปรี ยบเทียบกับสหกรณ์จด
ทะเบียนที่มกั มุ่งเน้นการดําเนินงานเชิงธุรกิจเป็ นสําคัญ
สําหรับกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีที่เกิดจากการสนับสนุ นตามนโยบายของ
รัฐมีอีกหลายกลุ่มด้วยกัน เช่น กลุ่มกองทุนเงินล้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสตรี อาสาของสํานักงานพัฒนา
ชุ ม ชน กลุ่ ม สตรี แ ม่ บ ้า นของสํา นัก งานส่ ง เสริ ม การเกษตร กลุ่ ม อาชี พ ที่ ไ ด้รั บ การสนับ สนุ น จาก
สํานักงานการศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) ภาคตะวันตก เครื อข่ายกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขจังหวัด
(อสม.) ของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ชมรมผูส้ ู งอายุ กลุ่มเครื อข่าย OTOP ร้านค้าสาธิตที่ได้รับการ
สนับสนุนจากพัฒนาชุมชน เป็ นต้น กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ เป็ นกลุ่มที่เกิดขึ้น จากนโยบายแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนของรัฐบาลทักษิณ การดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเหล่านี้จึงมักเป็ นไปในลักษณะของ
การทํางานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ มีหน่ วยงานที่ให้การสนับสนุ นมากมาย ทั้งสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดราชบุรี สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สํานักงานการศึกษานอกโรงเรี ยน และสํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดเป็ นหลัก การดําเนิ นกิจกรรมกลุ่มถือว่า สําเร็ จตามเป้ าหมายที่นโยบายของรัฐจัดขึ้น
อาจกล่าวโดยภาพรวมได้ว่า กิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้ ยงั ไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ทีม
วิจยั จะได้ทาํ การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มดังกล่าวเหล่านี้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเชื่อมร้อยองค์กร
พันธมิตรในโอกาสต่อไป
รู ปแบบกลุ่ม/องค์กรที่พบในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีลาํ ดับสุ ดท้าย ได้แก่ กลุ่ม/องค์กรที่จดั ตั้งขึ้น
เพื่อต่อสู ้กบั ปั ญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจ หรื อเพื่อรักษาและปกป้ องเรื่ องของผลประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น
ในกรณี ของราคาพืชผลที่ตกตํ่า กลุ่ม/องค์กรดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มชาวไร่ ผปู ้ ลูกสับปะรด กลุ่มชาวไร่ ผู ้
ปลูกอ้อย และรวมไปถึงกลุ่มชาวไร่ ออ้ ยที่รวมตัวกันเป็ นสมาคมชาวไร่ ออ้ ยเขต 7
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ภาพที่ 1.1 การเชื่อมโยงของสหกรณ์ ภาคประชาชน : เครือข่ ายกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ ฯโดยประชาคมจังหวัดราชบุรี

ประชาคมจังหวัดราชบุรี

อ. ดําเนินสะดวก
1 กลุ่ม

อ. บางแพ
1 กลุ่ม

เครือข่ ายสั จจะสะสมทรัพย์ฯ
จังหวัดราชบุรี
วัดพระศรีอารย์
อ. โพธาราม จ.ราชบุรี
30 กลุ่ม

อ. บ้ านโป่ ง
1 กลุ่ม

อ. วัดเพลง
1 กลุ่ม
อ. จอมบึง
3 กลุ่ม

อ. สวนผึง้
4 กลุ่ม
อ. ปากท่ อ
6 กลุ่ม

อ. เมือง
8 กลุ่ม
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อ. โพธาราม
5 กลุ่ม

ตารางที่ 1.6 ข้ อมูลเครือข่ ายกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ฯ จังหวัดราชบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2548
ที่

ชื่อกลุ่ม

หมู่ที่

ตําบล

อําเภอ

ชื่อประธาน

โทรศัพท์

วันทีก่ ่ อตั้ง

วันเปิ ด
ทําการ

เวลาทํางาน

1

บ้านหนองตาจ้อน
บ้านวัดศรัทธาราษฎร์
บ้านอรัญญิก
บ้านโรงช้างหนองแจ้
บ้านวัดพระศรี อารย์
บ้านเจดียห์ กั
บ้านเหล่ามะละกอ
บ้านหนองอ้อ
บ้านหนองวัวดํา
บ้านอีจาง
บ้านหนองจอก
บ้านหลักหก
บ้านชัฏป่ าหวาย
บ้านทุ่งปอ
บ้านนํ้าตก

10

ทุ่งหลวง
วัดเพลง
เจดียห์ กั
เจดียห์ กั
บ้านเลือก
เจดียห์ กั
ทุ่งหลวง
บ้านสิ งห์
ทุ่งหลวง
วังเย็น
ทุ่งหลวง
ดอนไผ่
ท่าเคย
เจดียห์ กั
บางโตนด

ปากท่อ
วัดเพลง
เมือง
เมือง
โพธาราม
เมือง
ปากท่อ
โพธาราม
ปากท่อ
บางแพ
ปากท่อ
ดําเนินฯ
สวนผึ้ง
เมือง
โพธาราม

นายประเสริ ฐ เกษสุ วรรณ
นายประสงค์ พงษ์ประยูร
นายสุ พจน์ ทองสุ ก
ผญ.สุ วชิ ยั ธีรประธีปสกุล
นายวิเชียร ภู่ระหงษ์
นายฮุนจุย้ ศรี แจ่ม
นายสมยศ องอาจ
อ.สง่า ซาเสี ยง
กํานันสุ วงศ์ จักเพชร
ผญ.สมชาย แก้วงามประเสริ ฐ
นายเทอด ใจดี
นายอํานาจ พานะมัย
นายสมพงศ์ ฟอกสันเที๊ยะ
นายเจียร สุ วรรณ
กํานันทองเจือ วงศ์แก้ว

06-1713897
032-398289
060584004
09-8181834
01-7577320

1 ก.ย.45
1 ม.ค.46
3 ส.ค.45
4 มิ.ย.45
5 ธ.ค.44
5 ส.ค.46
1 ต.ค.44
6 ก.ค.45
1 ส.ค.44
9 ธ.ค.44
10 มิ.ย.45
10 ก.ย.45
15 ก.ย.44
17 มิ.ย.45
ก.ย.47

1
1
3
4
5
5
6
6
7
9
10
10
15
17

16.00-21.00 น.
12.00-17.00 น.
16.00-18.30 น.
18.00-20.30 น.
17.00-19.00 น.
18.00-21.00 น.
18.00-21.00 น.
18.00-21.00 น.
18.00-21.00 น.
13.00-20.00 น.
16.00-20.00 น.
17.00-20.00 น.
17.00-19.00 น.
17.00-21.00 น.

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

4
2
9
3
15
3
11
1
9
6
1
7
1
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09-9117718
032-356359
01-8809920
032-227826
032-245071
032-364075
01-8494679

จํานวน
สมาชิก

79
267
167
274
717
88
370
813
182
382
202
280
281
90
105

เงินออม
รายเดือน

26700
9760
14510
46370
5600
23000
39410
13750
13370
12000
8400
26750
16260
72000

เงินออม
สะสม

40200
135000
70000
159895
722882
473124
470000
500000
241400
380000
100000
451062
98432

หมาย
เหตุ

ที่

ชื่อกลุ่ม

หมู่ที่

ตําบล

อําเภอ

ชื่อประธาน

โทรศัพท์

วันทีก่ ่ อตั้ง

วันเปิ ด
ทําการ

เวลาทํางาน

จํานวน
สมาชิก

บ้านบางโตนด
17 บ้านทุ่งตาล

5
8

บางโตนด
เจดียห์ กั

โพธาราม นายสมบูรณ์ พุม่ พวง
เมือง
นายแทน พรหมมิ

5 ต.ค.47
032-312481 2 พ.ค. 47

2

18.00-20.00 น.

153
152

18 บ้านห้วยหมู

9

เจดียห์ กั

เมือง

06-7686362 5 ส.ค. 47

5

18.00-20.00 น.

108

19
20
21
22
23
24
25

บ้านเจดียห์ กั นอก
บ้านธาตุ
บ้านเขากลอย*
บ้านดอนโพ ม.11*
บ้านเจ็ดเสมียน*
บ้านห้วยทรายทอง*
ดอนกระเบื้อง*

11
3

เมือง
นายกนก เอี่ยมมันต์
เมือง
นายนิพนธ์ คณาวงษ์
ปากท่อ
โพธาราม
โพธาราม
จอมบึง
บ้านโป่ ง

09-6114199 3 ธ.ค. 47
09-0882767 3 ธ.ค.47

3
3

18.00-20.00 น.
18.00-20.00 น.

113
52

26
27
28
29
30

บ้านเขาพระเอก*
บ้านโคกหม้อ*
บ้าน ม.5*
*
*
* หมายเหตุ

เจดียห์ กั
เจดียห์ กั
ทุ่งหลวง
บ้านสิ งห์
เจ็ดเสมียน
ชัฏป่ าหวาย
ดอน
กระเบื้อง
ทุ่งหลวง
โคกหม้อ
ท่าเคย

16

นางศรี เพ็ญ เชษฐะ

ปากท่อ
เมือง
สวนผึ้ง

ยังไม่มีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มดังกล่าว
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เงินออม
รายเดือน

เงินออม
สะสม

75980
12,000 156,00
0
10,610 103,27
0
12,820 76,920
3,520 21,120

หมาย
เหตุ

ภาพที่ 1.2 การเชื่อมโยงสหกรณ์ ภาคประชาชน : เครือข่ ายศูนย์ เรียนรู้ แผนแม่ บทชุมชนจังหวัดราชบุรี
เครือข่ ายศูนย์เรียนรู้ แผนแม่ บทชุมชน จ.ราชบุรี
43 ตําบล
สถาบันพัฒนาองค์ กรชุมชน(พอช.)
ศูนย์เรียนรู้ ชุมชน: แผน
แม่ บทชุ มชน ต.ทุ่งหลวง

อ. ปากท่ อ
11 ตําบล

ศูนย์เรียนรู้ แผนแม่ บทชุ มชนเขต
ภูมนิ ิเวศน์ ล่มุ นํา้ แม่ กลอง
ศูนย์เรียน:แผนแม่ บทชุ มชน
ต.ดอนแร่

อ. เมือง
3 ตําบล

อ. โพธาราม 21 ตําบล

อ.เมือง 3ตําบล
อ. วัดเพลง 1 ตําบล

ศูนย์เรียนรู้ :แผนแม่ บทชุ มชน
ต.บ้ านฆ้ อง-ต.บางโตนด

อ.บ้ านโป่ ง 1 ตําบล

ศูนย์เรียนรู้ :แผนแม่ บท
ชุ มชน ต.ท่ าเคย
กิง่ อ.บ้ านคา 1 ตําบล

อ. บางแพ 2 ตําบล

อ. สวนผึง้ 4 ตําบล

1-39

อ. จอมบึง 1 ตําบล

ตารางที่ 1.7 ข้ อมูลกลุ่ม/องค์ กร ในจังหวัดราชบุรี ของสํ านักงานพัฒนาองค์ กรชุ มชน (พอช.) *
ตัวอย่ างรายชื่อกลุ่มของสํ านักงานพัฒนาองค์ กรชุมชน (พอช.) ในอําเภอโพธาราม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

กลุ่ม/องค์ กร
กลุ่มส่ งเสริ มและผลิตพันธ์ขา้ วชุมชน
กลุ่มส่ งเสริ มและผลิตพันธ์ขา้ วชุมชน
กลุ่มส่ งเสริ มและผลิตพันธ์ขา้ วชุมชน
กลุ่มส่ งเสริ มและผลิตพันธ์ขา้ วชุมชน
กลุ่มส่ งเสริ มและผลิตพันธ์ขา้ วชุมชน
กลุ่มส่ งเสริ มและผลิตพันธ์ขา้ วชุมชน
กลุ่มส่ งเสริ มและผลิตพันธ์ขา้ วชุมชน
กลุ่มส่ งเสริ มและผลิตพันธ์ขา้ วชุมชน
กลุ่มผูป้ ลูกหน่อไม้ฝรั่ง
กลุ่มส่ งเสริ มและผลิตพันธ์ขา้ วชุมชน
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรหนองโพ
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรขนานพลอย
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเจ็ดเสมียน
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรสระเพ็ชรร่ วมใจ
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรหนองรี
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรดอนแฉลบ
กลุ่มแม่บา้ นกรก้าวนําพัฒนา
กลุ่มแม่บา้ นกรหนองใยบัว
กลุ่มแม่บา้ นหนองใยบัว
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบางโตนด
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรดอนโพ
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรกําแพงพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุ ข
กลุ่มผูส้ ูงอายุ
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
กลุ่มทําขนม (กลุ่มแม่บา้ นเกษตร)
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มสตรี อาชีพ
กลุ่มรักษ์เกษตรบ้านหม้อ

ทีอ่ ยู่ หมู่ที่
10/1
1
70
2
53
4
72/1
3
10/4
7
81
11
63/1
5
3/2
8
57
8
15
3
143
3
1/2
5
49
3
8
4
116
8
57
8
38/12 9
21/3
4
5
3
67
11
106
8

3/2
113

63/1
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8
10
7
5
5
8
2
24
6

ตําบล
บางโตนด
สร้อยฟ้ า
สร้อยฟ้ า
ชําแระ
เตาปูน
บ้านสิ งห์
เขาชะงุม้
บ้านเลือก
ท่าชุมพล
หนองกวาง
หนองโพ
เตาปูน
เจ็ดเสมียน
เตาปูน
บ้านเลือก
ท่าชุมพล
ท่าชุมพล
หนองกวาง
หนองกวาง
บางโตนด
บ้านสิ งห์
บ้านสิ งห์
บ้านเลือก
บ้านเลือก
บ้านเลือก
บ้านฆ้อง
บ้านฆ้อง
เตาปูน
เตาปูน
เตาปูน
เตาปูน
คลองตาคต
คลองตาคต

ผู้ประสานงาน
นายทองเจือ วงค์แก้ว
นายบุญทัน โชคราช
นางสลิด ทองใหม่
นายบุญเสริ ม ปิ่ นฉาย
นายพล สุ ขจัด
นายขวัญชัย สโมสร
นายลูกอินทร์ พึ่งแตง
นางลําดวน ตรี จิต
นายสมบูรณ์ แป้ นกลัด
นายจํานงค์ สะอาดแก้ว
นางส่ งศรี ศรี ชวลิตเดชา
นางกาญติมา โชติมากุล
นางกัลยาณี หยูเ่ อี่ยม
นางจําลอง แก้วอาจ
นางฉลวย แป้ นกลัด
นางลีนา นุตตะโร
นางทองคํา สร้อยทอง
นางระเบียบ ว่องประเสริ ฐ
นางสุ นีย ์ แท่งทอง
นางกาญจนา นกจันทร์
นางจําปา ฮวดมา
นางสุ พตั รา เหลนปก
ผูใ้ หญจํานงค์ จันทร์ดี
นางสาคร สุ ขาภิรมย์
นางสร้อยมาศ เตียงเกตุ
นางสาวเรไร ชุนเกษา
นายแล ขุ่นโดน
นายกิจธรศักดิ์ ขําเจริ ญ
นางเปี ยทิพย์ โพธารส
นายยอดยิง่
นางําพึง เก่งการช่าง
นายสมใจ จัดละ

ที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

กลุ่ม/องค์ กร
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มแม่บา้ นพัฒนาหนองโพ
ญาติสงเคราะห์
ศูนย์สงเคราะห์
สภาชุมชน
กลุ่มพ่อบ้านสงเคราะห์
กลุ่มแม่บา้ นช่วยฌาปนกิจ
กลุ่มเกษตร
กลุ่มผูส้ ูงอายุ
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มออมทรัพย์
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
กลุ่ม อ.ส.ม.
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชมรมผูส้ ูงอายุ
ชมรมผูส้ ูงอายุ
ชมรมผูส้ ูงอายุ
ชมรมผูส้ ูงอายุ
ชมรมผูส้ ูงอายุ
ชมรมผูส้ ูงอายุ
ชมรมผูส้ ูงอายุ
ชมรมผูส้ ูงอายุ
ชมรมผูส้ ูงอายุ
ชมรมผูส้ ูงอายุ
* หมายเหตุ

ทีอ่ ยู่

35/1

116

หมู่ที่
ตําบล
ผู้ประสานงาน
6 คลองตาคต นายโกวิทย์ จันทามฤต
7 คลองตาคต
2
หนองโพ นายวรรณ แอตาล
หนองโพ นายสลัก กล่อมเมฆ
1
หนองโพ ผูใ้ หญ่มีศกั ด์ เกสร
หนองโพ นายสุ ชิน บุญประสพ
หนองโพ ร.ต.สุ ชิน ศรี สมุทร
หนองโพ นางยุพิน วันเพ็ญ
3
หนองโพ นายตี๋ เสี ยงไพเราะเลิศ
หนองโพ นายยุทธ วัฒนากุล
หนองโพ อ.ส.ม. ไพรวัล
6
หนองโพ นางเอื้อมพร ดุษฐจําเนียร
หนองโพ นางนิภา ตันดิวรัตน์
หนองโพ นางนิภา ตันดิวรัตน์
3 หนองกวาง นายสนัน่ กิ่งทัพหลวง
8
นางแก้ว นางศิริพรธณ์ เจียมวิวตั ร์
7
ธรรมเสน นายปรดิษฐ เนียมเตียง
4
บางโตนด นายชูชาติ ธนะยุทธ
ดอนทราย นายแขวง ขาวสะอาด
บ้านสิ งห์ นายสมบูรณ์ รัตนพิทกั ษ์
ท่าชุมพล นายสมควร จังพานิ ช
บางโตนด นายทองใบ แก้วอุย
คลองตาคต นางชาญ ทุบจิ๋ว
3
บ้านฆ้อง นายเนาว์ ศรี มุข
คลองข่อย ร.ต.วินยั บุญศรี
เตาปูน นายสมศักดิ์ อยูก่ ลัน่ เถื่อน
เขาชะงุม้
นายเพชร ศรธนู

ข้อมูลที่แสดงในที่น้ ีเป็ นตัวอย่างข้อมูลระดับอําเภอ
ทีมวิจยั จะได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่ม/องค์กรระดับจังหวัดในระยะต่อไป
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1.2

ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับเครือข่ ายพันธมิตรทีม่ ีอยู่เดิมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
ความเชื่อมโยงของสหกรณ์ที่จดทะเบียนกับสหกรณ์ภาคประชาชน
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล สอบถาม และสัมภาษณ์สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนต่างๆ
ในระยะแรกของการดําเนินโครงการฯ ทีมวิจยั ยังไม่เห็นภาพการเชื่อมโยงของสหกรณ์ที่จดทะเบียนกับ
สหกรณ์ภาคประชาชนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 1.3
ทั้งนี้ ทีมวิจยั ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่า การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนอาจไม่แพร่ หลายและกว้างขวางเท่าที่ควร สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาค
ประชาชนมักได้รับข้อมูลจํากัดเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตนเองเท่านั้น โดยเป็ นไปในรู ปของ
การจัดประชุมภายใต้การทํางานของหน่วยงาน/องค์กรที่ตนสังกัดหรื อให้การสนับสนุน การทํางานของ
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนเป็ นไปในลักษณะต่างคนต่างทํา โดยอาจมีบุคลากรของภาครั ฐ/
องค์กรพัฒนาชุ มชนทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา เช่ น สํานักงานส่ งเสริ มสหกรณ์ ทาํ งานควบคู่ไปกับกลุ่ม
สหกรณ์ที่จดทะเบียน สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตรดูแลช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร สํานักงานพัฒนาชุมชน
รั บผิดชอบกลุ่มที่ หลากหลายขึ้น แต่ก็ยงั คงมีขอ้ จํากัดว่ามักสนับสนุ นเฉพาะกลุ่มที่หน่ วยงานตนเอง
จัดตั้งเป็ นหลัก เป็ นต้น
ดังนั้น แม้แต่ ในส่ วนของกลุ่ม/องค์กรที่ ภาครั ฐดู แล การเชื่ อมประสานเครื อข่ายจึ งยังคงไม่
เกิ ดขึ้นอย่างแท้จริ ง อาจเป็ นเพราะวัฒนธรรมการทํางานของภาครัฐ หรื ออาจเป็ นเพราะกลุ่ม/องค์กร
ต่ า งๆ มี จ ํา นวนมากเกิ น กว่ า ที่ เ จ้า หน้ า ที่ รั ฐ จะรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลได้อ ย่ า งทั่ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตัวอย่างเช่ น ทีมวิจยั พบว่า ไม่มีความเชื่ อมโยงเรื่ องกิ จกรรมของกลุ่มเกษตรกรกับสํานักงานสหกรณ์
จังหวัด แต่มีระเบียบให้กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มมาประชุมที่สหกรณ์จงั หวัดเพื่อรายงานความคืบหน้าของ
กิ จ กรรมกลุ่ ม และรายงานการเงิ น ประจําปี ของกลุ่ ม ให้สหกรณ์ รับทราบ เป็ นต้น นอกจากนั้น เมื่ อ
พิจารณาจากแผนงานของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด อาจกล่าวได้ว่ายังเห็นความชัดเจนเชิงนโยบายของ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่ วมมือทางธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรแต่ประการใด
สําหรับสหกรณ์ภาคประชาชน ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า มีการรวมตัวกันและเชื่ อมโยงกันในส่ วน
ของกระบวนการในการเรี ยนรู ้ ในเรื่ องของการจัดเวที การจัดอบรม การสนับสนุนในเรื่ องของวิทยากร
กระบวนการให้เกิดการขับเคลื่อนของแต่ละเครื อข่าย ซึ่ งทั้งเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์และเครื อข่าย
ศูนย์การเรี ยนรู ้แผนแม่บทชุ มชนต่างมีเอกลักษณ์ของตนเองที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ เครื อข่าย
สัจจะสะสมทรัพย์จะใช้เวทีเพื่อการขยายแนวความคิดในเรื่ องของการออม การมีสัจจะ ใช้เรื่ องการออม
ทรัพย์เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคน ส่ วนเครื อข่ายศูนย์การเรี ยนรู ้แผนแม่บทชุมชน ใช้การเรี ยนรู ้แผน
แม่บทชุ มชนเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อปรั บไปสู่ การลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้ หรื อการลด
ต้นทุนในการผลิต อย่างไรก็ตาม แนวทางของทั้งสองเครื อข่ายนี้ มีจุดยืนร่ วมกันที่ชดั เจนคือ การนําไปสู่
เรื่ องของการพึ่งพาตนเองและการร่ วมมือกันของผูค้ นในชุมชน
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กลุ่มชาวไร่

สมาคมชาวไร่ ออ้ ย

กลุ่มสมาชิก ธกส.

ประชาคม
จังหวัดราชบุรี
ป่ าชุมชน
แผนผั
ง
เครื อข่าย
สัจจะออมทรัพย์

กลุ่มออมทรัพย์

สหกรณ์
โคนม

กลุ่มสตรี
สหกรณ์

สหกรณ์
การเกษตร

สวัสดิการ
ชุมชน
ศูนย์การเรี ยนรู้
แผนแม่บทชุมชน
จ.ราชบุรี
ม.ราชภัฏจอมบึง

กลุ่ม
สหกรณ์

กลุ่มเยาวชน
เกษตรกร

พอช.ภาคตะวันตก

กลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกร

เครื อข่าย
กลุ่ม อสม.

กลุ่มกองทุน
เงินล้าน

กลุ่มสตรี อาสา

สหกรณ์
บริการ

กลุ่มอาชีพ
(กศน.)

ร้านค้าสาธิต

สหกรณ์
ออมทรัพย์

ชุมนุม
สหกรณ์

สกว.วิจยั ท้องถิ่น

มูลนิธิศุภนิมิตร

OTOP

สหกรณ์
ร้ านค้ า

เครดิต
ยูเนี่ยน

สหกรณ์จงั หวัดราชบุรี

สหกรณ์
ประมง

สนง.พช. จ.ราชบุรี

วัด

กลุ่ม
เกษตรกร

สนง. เกษตร จ.ราชบุรี

ภาพที่ 1.3 แผนผังกลุ่มองค์ กรจังหวัดราชบุรี
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โบสถ์

ปศุสตั ว์ จ.ราชบุรี

กศน. จ.ราชบุรี

1.3

สรุปบทบาท ภารกิจของกลุ่ม / องค์ กร / สหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
1.3.1 สหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียน
จากข้อมูลที่ได้รับจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี พบว่ามีสหกรณ์ที่จดทะเบียนจํานวน
ทั้งสิ้ น 81 สหกรณ์ โดยสามารถจัดประเภทได้ดังต่อไปนี้ สหกรณ์ การเกษตรซึ่ งมี จาํ นวนมากที่ สุด
จํานวน 48 สหกรณ์ รองลงมาได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 24 สหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้า จํานวน 4
สหกรณ์ สหกรณ์บริ การ จํานวน 3 สหกรณ์ และสหกรณ์ประมง จํานวน 2 สหกรณ์ ทั้งนี้ไม่พบสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์นิคมในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
ในส่ วนของกลุ่มต่างๆ ที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดราชบุรีดูแลนั้น มีอยูด่ ว้ ยกันทั้งหมดจํานวน
119 กลุ่ม ซึ่ งประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกร จํานวน 75 กลุ่ม กลุ่มสตรี สหกรณ์
จํานวน 41 กลุ่ม และกลุ่มเยาวชนสหกรณ์ จํานวน 3 กลุ่ม
1.3.1.1 สถานภาพ และบทบาทของสหกรณ์ ทมี่ ีต่อสมาชิก/ชุ มชน
จากการศึ ก ษาเอกสารรายงาน การสอบถาม การสั ม ภาษณ์ และการสัง เกตการณ์
ตลอดจนการจัดเวทีสร้างความเข้าใจต่อแกนนําและสมาชิ กของสหกรณ์ อาจกล่าวได้ว่าสหกรณ์ที่จด
ทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีมีบทบาทหน้าที่ต่อสมาชิกของสหกรณ์ตามภารกิจที่ได้กาํ หนดไว้ โดย
สหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีส่วนใหญ่ซ่ ึ งได้แก่ สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ออม
ทรัพย์น้ ัน มีพฒั นาการมาจากการรวมตัวกันของผูค้ นเพื่อช่ วยเหลือกันและกันในเบื้องต้น จากนั้นจึง
ได้รับการจัดตั้งจดทะเบียนเป็ น “สหกรณ์” ภายใต้การส่ งเสริ มสนับสนุนของสํานักงานส่ งเสริ มสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี
ตัวอย่างของสหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีที่มีบทบาทต่อสมาชิก/ชุมชน
อย่างเห็ นได้ชดั มีอยู่หลายสหกรณ์ดว้ ยกัน เช่น สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด ซึ่ งก่อตั้งขึ้นตาม
กระแสพระราชดํารั สของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงอยากเห็ นเกษตรกรในประเทศไทย
ดําเนินกิจกรรมร่ วมมือกันในรู ปแบบของสหกรณ์ โดยมีการรวมกลุ่มกันทํางานที่เป็ นระบบ มีการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพในลักษณะที่เป็ นองค์กรเชิ งธุ รกิจ มุ่งหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ ในขณะเดียวกันก็
มุ่งเน้นการพัฒนาทุนทางสังคมไปด้วย สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด มีจุดเด่น คือ เป็ นสหกรณ์ที่
ดําเนิ นงานในรู ปแบบครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาระบบการผลิต การแปรรู ป การบรรจุภณ
ั ฑ์ การตลาด
และการออมทรัพย์ของสมาชิก อีกทั้งได้มีการดําเนินงานในลักษณะของมูลนิธิ (Foundation) ทําให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการและมีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน จึงนับได้ว่าเป็ นสหกรณ์ที่มี
ศักยภาพในการช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์อื่นๆ
สํา หรั บ สหกรณ์ ก ารเกษตรระดับอํา เภอ พบว่า สหกรณ์ ก ารเกษตรส่ ว นใหญ่ มีก าร
ดําเนิ นงานเพื่อธุ รกรรมทางการเงินเป็ นหลัก กล่าวคือ การรั บฝากเงินและการกูย้ ืมเงิน การให้บริ การ
สิ นเชื่ อแก่ สมาชิ ก โดยเมื่ อถึงสิ้ นปี สมาชิ กจะได้รับเงิ นปั นผล ทั้งนี้ สินเชื่ อดังกล่าว สมาชิ กได้นาํ ไป
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ลงทุนในภาคการเกษตร ซึ่ งมักเป็ นการไปซื้ อปุ๋ ยเคมีและสารเคมีในการป้ องกันกําจัดโรคแมลงศัตรู พืช
ดังนั้นสหกรณ์การเกษตรหลายแห่ งจึงได้พฒั นาสู่ การเป็ นร้านค้าของสมาชิก มีการให้บริ การแก่สมาชิก
ด้วยการจัดซื้ อและจําหน่ ายปุ๋ ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร มีการปั นผลคืนแก่สมาชิ กโดยพิจารณา
จากเงินลงหุน้ ร้านค้าและยอดการซื้อปั จจัยการผลิตของสมาชิก อีกทั้งสหกรณ์บางแห่ งมีการปรับเปลี่ยน
กิ จกรรมเป็ นรู ปแบบของ “คนกลาง” กล่าวคือ เป็ นแหล่งรั บซื้ อสิ นค้าจากสมาชิ กเพื่อนําไปจําหน่ าย
ให้แก่ผซู ้ ้ือและร้านค้าอื่นๆ ต่อไป
ทีมวิจยั พบว่ามีสหกรณ์การเกษตรส่ วนใหญ่ประสบปั ญหาการติดค้างหนี้ ของสมาชิ ก
ทําให้เกิ ดปั ญหาด้านเงิ นทุ นหมุนเวียน ในขณะที่ สหกรณ์ บางแห่ งประสบภาวะการขาดทุนจากการ
ดําเนินกิจกรรมที่เป็ นอยู่ ซึ่งเป็ นประเด็นที่ทีมวิจยั กังวลว่า หากไม่มีการดําเนิ นการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวแล้ว ในระยะยาวอาจเกิดปรากฏการณ์ NPL หรื อภาวะล้มละลายของสหกรณ์หลายแห่ ง
ในพื้นที่ได้
ทีมวิจยั มีความเห็ นว่าบริ บทชุ มชนมีผลอย่างมากต่อการดําเนิ นงานของสหกรณ์ ใน
หลายพื้นที่พบว่าแกนนําสหกรณ์ได้รวมกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกด้วยกันเอง
โดยได้รับแนวคิดและข้อมูลข่าวสารจากการเข้าร่ วมประชุ มและการศึ กษาดูงานในที่ ต่างๆ จึ งได้นาํ
แนวทางดังกล่าวมาดําเนิ นการในชุมชนของตนเอง แต่จากการขาดประสบการณ์ในการบริ หารจัดการ
ทําให้การดําเนินงานผิดพลาด เกิดปั ญหา ไม่สามารถประคับประคองกิจกรรมให้ดาํ เนิ นต่อไปได้ อีกทั้ง
กระแสการเมืองท้องถิ่น ภาวะผูน้ าํ ในชุมชน เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะเสริ มหนุ นหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่
สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี มีบทบาทต่อสมาชิกในเรื่ องของการ
ทําธุ รกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การเปิ ดรับฝากออมทรัพย์เป็ นการลงทุนโดยการเปิ ดบัญชี มีการให้
ดอกเบี้ยแก่สมาชิ กเป็ นการตอบแทน และมีการปั นหุ ้นให้แก่สมาชิก รู ปแบบการบริ หารจัดการคล้ายๆ
กับธนาคารทัว่ ไป นอกจากนั้นยังให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อการกูย้ ืมตามวงเงินเดือนของสมาชิกที่ทาํ การขอ
สิ นเชื่อ โดยแบ่งเป็ น การกูส้ ามัญ การกูพ้ ิเศษ และการกูฉ้ ุกเฉิน อีกทั้งยังมีการจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิก
ซึ่งส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
ในส่ วนของสหกรณ์ร้านค้าในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีพบว่า สถานภาพและบทบาทของ
สหกรณ์ที่มีต่อสมาชิ กนั้น เป็ นไปในลักษณะของดําเนิ นธุ รกิ จสหกรณ์ในรู ปแบบของการขายสิ นค้า
อุปโภค/บริ โภคให้แก่สมาชิก โดยสมาชิ กมีการถือหุ ้น และเมื่อถึงสิ้ นปี สมาชิกจะได้รับเงินปั นผลตาม
อัตราเงินหุ ้นและตามยอดเงินที่สมาชิกซื้ อสิ นค้าจากสหกรณ์ร้านค้า อาจกล่าวได้ว่าการบริ หารจัดการ
ของสหกรณ์ร้านค้าเป็ นไปในรู ปแบบเหมือนกับร้านค้าทัว่ ๆ ไป คือ มีสินค้ามาวางจําหน่ ายให้สมาชิ ก
เลือกซื้อ สิ นค้าส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นสิ นค้าอุปโภค/บริ โภคที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งมีวางจําหน่ายทัว่ ๆ ไปใน
ร้านค้าอื่นๆ ทั้งนี้ สินค้าบางรายการที่ จาํ หน่ ายในสหกรณ์ ร้านค้าอาจมี ราคาตํ่ากว่าท้องตลาดเล็กน้อย
เนื่องจากสหกรณ์ฯดําเนินการสั่งซื้อโดยตรงจากแหล่งผลิต สหกรณ์ร้านค้าบางแห่ งมีการจําหน่ายสิ นค้า
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ให้แก่ สมาชิ กในลักษณะของเงิ นเชื่ อ และมีการวางจําหน่ ายสิ นค้าที่ผลิตโดยสมาชิ กของสหกรณ์เอง
อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของสวัสดิการที่สมาชิ กจะได้รับนั้น พบว่าสหกรณ์ร้านค้าไม่มีการจัดสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกแต่อย่างใด
จากการสอบถามและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ นเวที ก ารประชุ ม ที ม วิ จ ัย มี ค วามเห็ น ว่ า
สหกรณ์ ร้านค้ากําลังประสบปั ญหาซึ่ งอาจรุ นแรงถึ งขั้นกลายเป็ นวิกฤติ หากไม่รีบดําเนิ นการแก้ไข
เพราะท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒั น์ในปั จจุบนั นี้ สหกรณ์ร้านค้าต้องมีการปรับตัวในเชิงธุรกิจมากกว่า
สหกรณ์ประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะการแข่งขันกับห้างสรรพสิ นค้าที่ดาํ เนิ นการโดยทุนข้ามชาติ ผลเชิ ง
ประจักษ์ที่เห็นได้ชดั เจนของการต่อสู ้ระหว่างเศรษฐกิจชุมชนกับทุนนิ ยมที่มีพลังและสายป่ านยาวคือ
ปรากฏการณ์ที่ร้านโชห่วยในหลายพื้นที่ตอ้ งปิ ดตัวลงอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผา่ นมา
ทีมวิจยั มีขอ้ สังเกตว่า สถานภาพและบทบาทของสหกรณ์ที่จดทะเบียนส่ วนใหญ่ใน
พื้นที่จงั หวัดราชบุรีเป็ นเพียงองค์กรธุรกรรมทางการเงิน เป็ นแหล่งให้บริ การสิ นเชื่อหรื อแหล่งกูย้ มื เงิน
และเป็ นแหล่งจําหน่ ายสิ นค้า สมาชิ กส่ วนใหญ่มุ่งเน้นการได้รับผลประโยชน์จากสหกรณ์ เป็ นหลัก
คํานึ งถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ และสิ ทธิ ต่างๆ ที่พึงมีพึงได้ ใช้สิทธิ ในการกูย้ ืมให้ได้มากที่สุด
โดยมิได้คาํ นึงถึงจิตสํานึกหรื ออุดมการณ์ของคนสหกรณ์แต่อย่างใด
การประชุ มสมาชิ กที่ เน้นการให้เงิ นเบี้ ยประชุ มหรื อการให้รางวัลในรู ปแบบต่ างๆ
ไม่ได้เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการทํางานร่ วมกันอย่างแท้จริ ง กลไกสําคัญคือตัวคณะกรรมการสหกรณ์
เอง ซึ่ งหากคณะกรรมการสหกรณ์ ส่ว นใหญ่ ย งั ไม่ เ ข้าใจจิ ตวิญญาณและคุ ณค่ าที่ แ ท้จ ริ งของระบบ
สหกรณ์ ก็จะไม่สามารถคิดและดําเนินกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของสมาชิกได้
สําหรับสถานภาพและบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่อยูใ่ นความดูแลของสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดราชบุ รีน้ ัน พบว่ากลุ่มส่ วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ซึ่ งการก่ อเกิ ด ของกลุ่มเริ่ มมาจากการ
ส่ งเสริ มให้มีการรวมตัวกันของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่ของกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร รู ปแบบการดําเนิ นงานของกลุ่มเกษตรกรเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกันกับสหกรณ์
การเกษตร กล่ าวคื อ การให้บริ การด้านสิ นเชื่ อแก่ สมาชิ ก เป็ นหลัก การจัด ซื้ อและจําหน่ ายปุ๋ ยเคมี /
สารเคมีทางการเกษตรโดยจะทําการซื้อตรงกับบริ ษทั มีการปั นผลคืนแก่สมาชิกโดยพิจารณาจากเงินลง
หุ น้ กลุ่มและยอดการซื้ อปั จจัยการผลิตของสมาชิก ทั้งนี้ กลุ่มดังกล่าวไม่มีการจัดระบบสวัสดิการให้แก่
สมาชิกแต่อย่างใด
ทีมวิจยั มีความเห็นว่า ประเด็นที่ควรมีการปรึ กษาหารื อร่ วมกันระหว่างผูท้ ี่รับผิดชอบ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน คือ กิจกรรมและการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร (ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีการจด
ทะเบียนคนจนมากที่สุด) ข้อมูลจากการศึกษาพบว่ามีกลุ่มเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนไว้ท้ งั หมดจํานวน 95
กลุ่ ม โดยมี ก ลุ่ ม ที่ ห ยุด ดํา เนิ น การเป็ นจํา นวนถึ ง 20 กลุ่ ม จากการลงทํา งานในพื้ น ที่ พ บว่ า มี ก ลุ่ ม
เกษตรกรหลายกลุ่มที่ไม่ได้ดาํ เนิ นกิ จกรรมใดๆ อีกทั้งไม่มีการประชุมกันตามระเบียบข้อบังคับ กลุ่ม
เกษตรกรบางกลุ่มไม่ได้ดาํ เนิ นการตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ของกลุ่ม แต่ยงั คงรักษาสถานภาพเป็ นกลุ่ม
1-46

เกษตรกรอยู่ ตัว อย่า งเช่ น กลุ่ มเกษตรกรทํานาบ้านดอนคาที่ จ ดทะเบี ย นมาตั้ง แต่ พ .ศ. 2517 แต่ ณ
ปั จจุบนั สมาชิกของกลุ่มนี้ไม่มีใครที่ทาํ นาแม้แต่คนเดียว โดยสมาชิกได้เปลี่ยนอาชีพไปเป็ นการเลี้ยงกุง้
และการเลี้ยงปลา หากแต่ยงั คงใช้ชื่อกลุ่มเดิมอยู่ ซึ่ งเป็ นข้อยืนยันได้ว่า กลุ่มเกษตรกรส่ วนใหญ่มีการ
ดําเนินกิจกรรมที่ไม่ได้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้แต่อย่างใด
1.3.1.2 การเชื่อมโยงกันของสหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียน
จากการศึ ก ษาของที มวิจยั พบว่าสหกรณ์ ที่จดทะเบี ย นในพื้น ที่ จ ังหวัดราชบุ รีมีจุ ด
เชื่ อมโยงกันภายใต้การดําเนิ นงานของ “ชุ มนุ มสหกรณ์ จงั หวัดราชบุรี จํากัด” โดยมีสมาชิ กจาก
หลากหลายสหกรณ์รวมจํานวนทั้งสิ้ น 56 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรซึ่งมีจาํ นวนมากที่สุดถึง 43
แห่ ง สหกรณ์ออมทรั พย์จาํ นวน 7 แห่ ง สหกรณ์ร้านค้าจํานวน 3 แห่ ง สหกรณ์ประมงจํานวน 2 แห่ ง
และสหกรณ์บริ การจํานวน 1 แห่ ง นอกจากนี้ ภายใต้เครื อข่ายของสหกรณ์การเกษตร ยังมีกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มสตรี สหกรณ์ และกลุ่มเยาวชนสหกรณ์อีกเป็ นจํานวนมาก
ในส่ วนของความร่ วมมือและการดําเนินกิจกรรมร่ วมกันของสหกรณ์ต่างๆ ที่อยูภ่ ายใต้
ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดราชบุรีน้ นั พบว่าความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจร่ วมกันใน 3 ประเด็น ได้แก่ การทํา
ธุ รกรรมทางการเงิน การทําธุ รกิจด้านสารเคมีทางการเกษตร และการทําธุ รกิจข้าวสาร ทั้งนี้ การระดม
ทุนของชุมนุ มสหกรณ์จงั หวัดราชบุรีเพื่อการทําธุ รกิจดังกล่าว เกิ ดจากการให้สมาชิ กของสหกรณ์ใน
เครื อข่ายจํานวน 56 สหกรณ์ ร่ วมลงทุนด้วยการถือหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์
1.3.2 สถานการณ์ และความเชื่อมโยงของสหกรณ์ ภาคประชาชน
สํา หรั บ สหกรณ์ ภ าคประชาชนในพื้ น ที่ จ ัง หวัด ราชบุ รี สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่
ด้วยกัน กล่าวคือ กลุ่มแรก เป็ นกลุ่มองค์กรเครื อข่ายสัจจะสะสมทรั พย์ฯ ซึ่ งมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 30 กลุ่ม
กระจายตัวอยูใ่ น 9 อําเภอ และกลุ่มที่สอง เป็ นกลุ่มเครื อข่ายศูนย์การเรี ยนรู ้แผนแม่บทชุมชน ซึ่งขณะนี้
มีศูนย์การเรี ยนรู ้ตน้ แบบ 5 ศูนย์ดว้ ยกัน รับผิดชอบทํางานในพื้นที่ 43 ตําบล กระจายตัวอยูใ่ น 9 อําเภอ
และ 1 กิ่งอําเภอทัว่ พื้นที่จงั หวัดราชบุรี
โดยพบว่าเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นรู ปแบบขององค์กรการเงินชุมชน
ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ได้ก่อกําเนิ ดและมีพฒั นาการนับตั้งแต่พ.ศ. 2544 เป็ นต้นมา โดยมีตน้ แบบการ
ดําเนิ นงานจากเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชี วิต จังหวัดตราด โดยมี
ศูนย์ประสานงานกลางของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ณ วัดพระศรี อารย์ อําเภอโพธาราม จังหวัด
สําหรับกลุ่มเครื อข่ายศูนย์การเรี ยนรู ้แผนแม่บทชุมชนได้เริ่ มขับเคลื่อนกันอย่างจริ งจัง ในพ.ศ.
2547 โดยมีสาํ นักงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ภาคซึ่ งตั้งอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดราชบุรีเป็ น
กลไกกลางในการประสานงาน และสนับสนุนด้านงบประมาณในการดําเนินงาน
การรวมตัวกันและเชื่อมโยงกันของสหกรณ์ภาคประชาชนมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการในการ
เรี ยนรู ้ โดยมีกิจกรรมการจัดเวที การจัดอบรมหนุนเสริ มความรู ้ และการสนับสนุนในเรื่ องของวิทยากร
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กระบวนการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของแต่ละเครื อข่าย ซึ่งทั้งเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์และเครื อข่าย
ศูนย์การเรี ยนรู ้ แผนแม่บทชุมชนต่างมีเอกลักษณ์ของตนเองที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ เครื อข่าย
สัจจะสะสมทรัพย์จะใช้เวทีเพื่อการขยายแนวความคิดในเรื่ องของการออม การมีสัจจะ ใช้เรื่ องการออม
ทรัพย์เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคน ส่ วนเครื อข่ายศูนย์การเรี ยนรู ้แผนแม่บทชุมชน ใช้การเรี ยนรู ้แผน
แม่บทชุ มชนเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อปรั บไปสู่ การลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้ หรื อการลด
ต้นทุนในการผลิต อย่างไรก็ตาม แนวทางของทั้งสองเครื อข่ายนี้มีจุดยืนร่ วมกันที่ชดั เจนคือ การนําไปสู่
เรื่ องของการพึ่งพาตนเองและการร่ วมมือกันของผูค้ นในชุมชน
ทีมวิจยั มีขอ้ สังเกตว่า ขบวนการพัฒนาของสหกรณ์ภาคประชาชนทั้งสองกลุ่มนี้ มุ่งเน้นการ
สร้างและฟื้ นฟูทุนทางสังคม ตลอดจนการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคน ซึ่ งจะเห็นได้จากวิธี
คิดและกิจกรรมที่กลุ่มดําเนินการ ที่นาํ ไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของผูค้ นในชุมชน รวมถึง
การเอื้ออาทรและพึ่งพากันระหว่างชุมชน อันเป็ นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชดั เมื่อเปรี ยบเทียบกับสหกรณ์จด
ทะเบียนที่มกั มุ่งเน้นการดําเนินงานเชิงธุรกิจเป็ นสําคัญ
1.3.3 การเชื่อมโยงของสหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียนกับสหกรณ์ ภาคประชาชน
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล สอบถาม และสัมภาษณ์สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนต่างๆ
ในระยะแรกของโครงการฯ ทีมวิจยั ยังไม่เห็นภาพการเชื่อมโยงของสหกรณ์ที่จดทะเบียนกับสหกรณ์
ภาคประชาชนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี อย่างไรก็ตาม หลังจากการขับเคลื่อนโครงการฯ มาได้ในระยะ
หนึ่ ง ภาพการเชื่ อมโยงกันระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชนเริ่ มปรากฏขึ้น
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 3)
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บทที่ 2
บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี

2.1

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการเก็บข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคนจนที่เป็ นสหกรณ์ที่จดทะเบียนและกลุ่ม / องค์กรภาคประชาชน
ทางทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการตามขึ้นตอนดังนี้
1. ทําหนังสื อกับฝ่ ายปกครองท้องที่ทุกอําเภอ ขอข้อมูลความยากจนในภาพรวมของอําเภอ
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ปลัดอําเภอ เจ้าหน้าที่ที่จดั จ้างมาเพือ่ แก้ปัญหา
ความยากจน เป็ นต้น
3. เมื่อได้ขอ้ มูลมา ก็ติดต่อประสานกับกลุ่มองค์กรที่คาดว่าจะมีส่วนร่ วมกับโครงการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ประมาณ 21 กลุ่ม
4. สร้างความเข้าใจร่ วมกับกลุ่มองค์กรถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่ม / องค์กรต่างๆ
5. แบ่งบทบาทความรับผิดชอบภายในทีมวิจยั เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและรายชื่อสมาชิกที่จด
ทะเบียนคนจนของ 1) กลุ่ม / องค์กรภาคประชาชน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มออมทรัพย์ และ 2)
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
6. ข้อมูลที่เป็ นของกลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียน ต้องทําเรื่ องชี้แจงกับประธาน ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ว่าเราจะนําข้อมูลไปใช้เพื่ออะไร และทําการยืน่ หนังสื อหรื อติดต่อประสานงานเพือ่ ศึกษาข้อมูลร่ วมกัน
นอกจากนี้จะพบว่าข้อมูลสหกรณ์จะครอบคลุมหลายตําบล แต่ขอ้ มูลความยากจนต้องการแต่ละตําบล
ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการตรวจสอบ ถ้าเป็ นกลุ่มเล็กๆ ในหมู่บา้ นจะไม่มีปัญหา
7. ทีมนักวิจยั จะนําข้อมูลมาตรวจสอบและจัดหมวดหมู่ ตามการจดทะเบียนคนจน ตั้งแต่ สย.1สย.8 (จํานวนคนจน จํานวนคนที่จดทะเบียนคนจนภายใต้การเข้าร่ วมสหกรณ์)
8. ยกกรณี ศึกษาเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจน 1 – 2 ตัวอย่าง เพื่อเป็ นต้นแบบว่าสามารถแก้ไข
ปั ญหาความยากจนได้ผา่ นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส
วิเคราะห์ ข้อมูลคนจนจดทะเบียนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ โดยรวมของการขึ้นทะเบี ยนแก้ไขปั ญหาสังคมและ
ความยากจนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี พบว่า จํานวนประชาชนที่มาขอขึ้นทะเบียนคนจนในจังหวัดราชบุรี
จากพื้นที่ 9 อําเภอ กับอีก 1 กิ่งอําเภอ และ 15 เทศบาล มีดว้ ยกันเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 116,905 ราย หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 12.13 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดราชบุรี จากตารางแสดงข้อมูลการจดทะเบียน
แก้ไขปั ญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการตามแบบ สย.1 – สย.7 พบว่าการขึ้นทะเบียนลําดับที่
2.2
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มากที่สุด คือ สย.6 (ปัญหาเรื่ องหนี้สิน) ซึ่ งมีผมู ้ าขึ้นทะเบียนมากที่สุดจํานวนถึง 35,787 ราย (ร้อยละ 31
ของจํานวนผูม้ าขึ้นทะเบียน) รองลงมาเป็ นปั ญหาสย.8 (ปั ญหาอื่นๆ) มีท้ งั หมด 30,154 ราย (ร้อยละ 26
ของจํานวนผูม้ าขึ้นทะเบียน) ลําดับต่อมาคือปั ญหาสย.1 (ปั ญหาที่ดินทํากิน) ซึ่ งมีท้ งั หมด 23,962 ราย
(ร้อยละ 21 ของจํานวนผูม้ าขึ้นทะเบียน) และปัญหาสย.7 (ไม่มีที่อยูอ่ าศัย) เป็ นจํานวน 23,313 ราย (ร้อย
ละ 20 ของจํานวนผูม้ าขึ้นทะเบียน) ทั้งนี้ได้แสดงข้อมูลตัวเลขการขึ้นทะเบียนคนจนโดยละเอียดไว้ใน
ตารางที่ 2.2
จากการที่ทีมวิจยั ได้ลงพื้นที่ครบทั้ง 9 อําเภอ และอีก 1 กิ่งอําเภอ โดยได้ขอข้อมูลจากสํานักงาน
ปกครองที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนแก้ไขปั ญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ทีมวิจยั พบว่า มี
การขึ้นทะเบียนแก้ไขปั ญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการเป็ นจํานวนมาก ทั้งนี้ปัญหาของคนจน
ในแต่ละอําเภอที่มีมากที่สุด คือ ปั ญหาสย.8 (ปั ญหาอื่นๆ) โดยข้อมูลในแต่ละอําเภอพบว่า ปั ญหาสย.8
(ปั ญหาอื่นๆ) จะอยู่ในลําดับต้นๆ คือลําดับที่ 1- 3 ซึ่ งประชาชนส่ วนใหญ่มีความเข้าใจว่า หากมาขึ้น
ทะเบียนคนจนแล้วจะได้รับการแก้ไขปั ญหาให้โดยทันที อีกทั้งการมาขึ้นทะเบียนคนจนจะทําให้ได้รับ
ความช่วยเหลือเป็ นสิ่ งของ เป็ นเงินทุน หรื อความช่วยเหลือจากรัฐในด้านอื่นๆ ทําให้มีประชาชนบาง
รายที่มาขอขึ้นทะเบียนไว้มากกว่า 1 อย่าง และมีประชาชนอีกส่ วนหนึ่ งมีปัญหาที่ไม่ตรงกับประเด็นที่
กําหนดไว้ใน สย.1 – สย.7 ซึ่ งทางเจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนเป็ นปั ญหาอื่นๆ ซึ่ งมีผลทําให้ตวั เลขผูม้ าขึ้น
ทะเบียนในส่ วนของปั ญหา สย.8 (ปั ญหาอื่นๆ) มีจาํ นวนมาก
ทีมวิจยั มีขอ้ สังเกตว่า พื้นที่ระดับอําเภอที่มีปัญหาประชาชนมาขอขึ้นทะเบียนคนจนมากที่สุด
กลับเป็ นอําเภอที่อยูใ่ นเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งได้แก่ อําเภอโพธารามมีจาํ นวนมากที่สุด คือ 19,436
ราย รองลงมาคือ อําเภอบ้านโป่ งมีจาํ นวน 16,601 ราย ในขณะที่อาํ เภอเมืองมีจาํ นวน 15,680 ราย และ
อําเภอจอมบึงมีจาํ นวน 11,082 ราย โดยที่อาํ เภอจอมบึงจะเป็ นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่ องที่ดินมากที่สุด (สย.1)
เพราะเป็ นพื้นที่ ที่อยู่ในเขตปฏิ รูปที่ ดิ นและในเขตป่ าอนุ รัก ษ์ ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่า ภาพรวมของการขึ้ น
ทะเบียนคนจนไปตกอยูท่ ี่เขตทางด้านอุตสาหกรรม นอกจากนั้นแล้วผูท้ ี่ข้ ึนทะเบียนคนจนจะมีอยูใ่ นเขต
เทศบาลต่างๆ โดยเทศบาลที่มีผขู ้ ้ ึนทะเบียนคนจนมากที่สุด คือ เทศบาลที่อยู่ในละแวกอําเภอเมือง
ได้แก่ เทศบาลเมืองราชบุ รีมากที่ สุด รองลงมาคือเทศบาลตําบลเขางู และเทศบาลบ้านโป่ ง ซึ่ งเป็ น
เทศบาลในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเช่นกัน
จากการตรวจสอบรายชื่อผูจ้ ดทะเบียนคนจนในจังหวัดราชบุรี พบว่า มีผจู ้ ดทะเบียนคนจนที่มา
จากสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายของโครงการฯ จํานวน 613 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.52 ของ
จํานวนประชากรที่มาขอจดทะเบียนคนจนทั้งหมดของจังหวัดราชบุรี หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.064 ของ
จํานวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดราชบุรี โดยเป็ นสมาชิกจากสหกรณ์ที่จดทะเบียน จํานวน 455 ราย
และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ภาคประชาชน จํานวน 258 ราย หรื อรวม 20 กลุ่ม จากสมาชิกสหกรณ์ที่มีการ
จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชนในจังหวัดราชบุรี จํานวนทั้งสิ้น 119 กลุ่ม 94,556 ราย ดัง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี้ สําหรับข้อมูลจํานวนผูจ้ ดทะเบียนคนจนจากสหกรณ์ท้ งั หมดไม่สามารถ
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ตรวจสอบได้ จึงไม่สามารถเปรี ยบเทียบจํานวนสมาชิกสหกรณ์ท้ งั หมด (จดทะเบียนและภาคประชาชน)
ว่าขอขึ้นทะเบียนคนจนจํานวนกี่คน และเป็ นสมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการฯ คิดเป็ นร้อยละเท่าไร ทั้งนี้ได้
แสดงข้อมูลตัวเลขการขึ้นทะเบียนคนจนโดยละเอียดไว้ในตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.1 จํานวนคนจนทีข่ นึ้ ทะเบียนและเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ทเี่ ข้ าร่ วมโครงการฯ ในจังหวัดราชบุรี
รายการ

จํานวน (ราย)
963,865
116,905
613
455
258

ประชากรในจังหวัด
ผูจ้ ดทะเบียนคนจนในจังหวัด
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายของโครงการฯ
-สหกรณ์จดทะเบียน
-สหกรณ์ภาคประชาชน

ค่ าร้ อยละ
100.00
12.13
0.52
0.39
0.22

ในส่ วนของการแก้ไขปั ญหาที่ผ่านมา ข้อมูลที่ได้รับจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง คือ สํานักงานปกครอง
อําเภอและเทศบาล พบว่า ทางเจ้าหน้าที่ปกครองใช้วิธีแก้ไขปั ญหาโดยการส่ งผ่านปั ญหาต่อไปยังต้นตอ
ของปั ญหานั้นๆ ซึ่ งจะเห็นได้จากการแก้ไขปั ญหาเรื่ องหนี้ สิน เจ้าหน้าที่จะจัดให้เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ได้
พบกันพูดคุยเพื่อตกลงกันหรื อประนีประนอมกัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดการหนี้สินดังกล่าวให้เข้าอยูใ่ น
ระบบ โดยการจัดการให้ลูกหนี้ได้ไปกูย้ มื เงินจากธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิ น ธนาคารกรุ งไทย
เป็ นต้น หรื อในประเด็นปั ญหาการว่างงานในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ซึ่ งพบว่ามีนักเรี ยนและนักศึกษาที่
ต้องการหางานทํา ปั ญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วในระดับหนึ่ ง โดยทางเจ้าหน้าที่จะส่ งรายชื่อของ
นักเรี ยนและนัก ศึ กษาที่ ไ ด้ข้ ึ นทะเบี ยนไว้ไปยังกลุ่มผูป้ ระกอบการ ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั อยู่ในพื้นที่ เขต
อุตสาหกรรม
สําหรับปั ญหาของคนที่ไม่มีที่อยูอ่ าศัย ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้ร่วมกับทาง
เทศบาลในเรื่ องของโครงการบ้านมัน่ คง ซึ่ งในขณะนี้ ยงั ไม่ได้รับการแก้ไขปั ญหาอย่างจริ งจัง ในส่ วน
ของปั ญหาคนเร่ ร่อนและผูป้ ระกอบการผิดกฎหมาย ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
การจะระบุว่าควรใช้เครื่ องมือใดในการแก้ปัญหาหนี้ สินเชิ งระบบ ทีมวิจยั ต้องระดมความคิด (Brain
Storming) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ทั้งนี้ ตอ้ งอาศัยการประสานงานกับหน่ วยงานหรื อภาคี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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ตารางที่ 2.2 แสดงจํานวนผู้จดทะเบียนจําแนกตามปัญหา (แบบ สย. 1-7)
จังหวัดราชบุรี
ลําดับ
ที่

อําเภอ / เขต / เทศบาล

ประชากร

สย.1

สย.2

สย.3

สย.4

สย.5

สย.6

สย.7

ปัญหาอื่นๆ

รวม

ร้ อยละ

16.49
18.51
23.19
7.24
10.00
17.67
14.42
15.13
10.37
31.78
6.94
12.40
15.78
11.89

1

อําเภอเมืองราชบุรี

95,085

1,480

9

81

939

87

4,759

3,509

4,816

15,680

2

อําเภอจอมบึง

59,865

5,013

3

1

211

31

3,497

1,589

737

11,082

3

อําเภอสวนผึ้ง

32,467

1,709

0

0

243

23

1,877

893

2,783

7,528

4

อําเภอดําเนินสะดวก

100,511

2,193

0

0

656

30

2,441

1,592

367

7,279

5

อําเภอบ้านโป่ ง

166,059

1,594

1

2

44

51

5,465

3,950

5,494

16,601

6

อําเภอบางแพ

44,953

901

0

0

200

22

2,829

1,808

2,184

7,944

7

อําเภอโพธาราม

134,788

3,368

0

10

332

71

6,239

2,602

6,814

19,436

8

อําเภอปากท่อ

64,128

3,339

1

4

330

18

2,459

1,848

1,706

9,705

9

อําเภอวัดเพลง

12,307

290

0

0

10

5

606

340

25

1,276

10

กิ่งอําเภอบ้านคา

21,344

2,871

14

1

0

21

2,335

717

825

6,784

11

เทศบาลตําบลหนองโพ

3,776

34

0

0

11

2

94

47

74

262

12

เทศบาลตําบลบ้านเลือก

9,301

160

0

0

27

3

356

137

470

1,153

13

เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน

3,815

105

0

0

13

0

200

102

182

602

14

เทศบาลตําบลเขาขวาง

4,885

140

0

0

1

2

207

95

136

581
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15

เทศบาลตําบลโพหัก

10,260

3

0

0

0

0

9

6

6

16

เทศบาลตําบลบางแพ

17,462

0

0

0

0

0

1

0

1

17

เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก

8,627

76

0

0

4

0

86

158

27

18

เทศบาลตําบลสวนผึ้ง

3,248

220

0

0

58

2

229

177

432

19

เทศบาลตําบลบ้านชัฏป่ าหวาย

3,970

106

0

0

24

3

221

183

390

20

เทศบาลตําบลชินสี ห์

10,720

103

0

0

2

9

312

214

351

21

เทศบาลตําบลหลักเมือง

19,023

36

0

0

1

11

320

437

511

22

เทศบาลตําบลเขางู

8,861

33

0

0

3

3

227

560

569

23

เทศบาลเมืองโพธาราม

11,504

129

0

0

24

2

239

408

349

24

เทศบาลเมืองบ้านโป่ ง

21,616

23

1

0

0

7

210

908

165

25

เทศบาลเมืองราชบุรี

95,290

36

1

1

10

11

569

1,033

740

963,865

23,962

30

100

3,143

414

รวม
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35,787 23,313

30,154

0.23
0.01
2
4.07
351
1,118 34.42
23.35
927
9.24
991
6.92
1,316
1,395 15.74
1,151 10.00
6.08
1,314
2.52
2,401
116,903 12.13
24

ชื่อกลุ่ม

ตําบล / อําเภอ

ตารางที่ 2.3 แสดงการตรวจสอบจํานวนสมาชิกกลุ่มทีล่ งทะเบียนคนจน จังหวัดราชบุรี
สมาชิก
สย.1
สย.2
สย.3
สย.4
สย.5
สย.6
สย.7
(คน)

สย.8

หมายเหตุ

ผลรวม
11

4.62

21

7.39

ร้ อยละ

สหกรณ์ อพป.หนองไร่
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ
จํากัด
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บา้ นเขา ม .8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ
พระเอก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.3 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ

671

2

-

-

1

-

6

1

-

-

10

1.49

กลุ่มเกษตรทํานา

ต. ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ

136

3

-

-

-

-

6

-

-

-

9

6.62

กลุ่มแม่บา้ นเขากลอย

ม.13 ต. ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ

29

1

-

-

-

-

2

-

-

-

3

10.34

กลุ่มสัจจะเขากลอย

ม.13 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ

119

2

-

-

1

-

3

-

-

-

6

5.04

กลุ่มเกษตรยุวเกษตร

ต. ท่านัด

35

21

-

-

-

-

6

13

1

-

41

117.14

กลุ่มเกษตรกร

ต. ท่านัด อ.ดําเนินสะดวก

57

32

-

-

-

-

20

22

-

-

74

129.82

กลุ่มเกษตรกรทําสวนดําเนิ น ต.ดําเนินสะดวก

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสี ต.ท่านัด
หมอกราชบุรีจาํ กัด
อ.ดําเนินสะดวก
กลุ่มแม่บา้ นดอนพรหม
ม.2 ต.ดอนคา อ.บางแพ

194

0
0

0
0

30

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

6.67

กลุ่มเกษตรทํานา

ต.บ้านสิ งห์

74

9

-

-

-

-

58

3

7

-

77

104.05

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ
บ้านหนองอ้อ
กลุ่มผักปลอดสารพิษ

ต.บ้านสิ งห์

949

11

-

-

-

-

71

16

133

231

24.34

6

14.29

ต.ดอนแร่ อ.เมือง

238

1

-

-

-

-

6

-

4

-

284

3

-

-

-

-

5

5

8

-

42

-

-

-
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-

-

4

-

2

-

กลุ่มเกษตรกรทํานา

ต.เขาแร้ง อ.เมือง

117

3

-

-

-

-

16

1

-

สหกรณ์ออมทรัพย์
สงเคราะห์มิตรวัดเพลง
กลุ่มอนุรักษ์เขาปากกว้าง

ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง

807

4

-

-

-

1

2

-

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

35

2

-

-

-

-

8

ชุมชนโรงธูป

เทศบาล อ.บ้านโป่ ง

180

31

-

-

-

-

กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์

ต.ปากช่อง อ.จอมบึง

307

5

-

-

-

กลุ่มสวัสดิการแปรรู ป

ต.ปากช่อง อ.จอมบึง

124

3

-

-

รวม 20 กลุ่ม

11 ตําบล 8 อําเภอ

4,473

133
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-

20
7

17.09
0.87

-

-

10

28.57

17

22

1

71

39.44

-

5

-

-

10

3.26

-

-

1

-

-

4

3.23

2

1

238

83

256

613

13.70

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่ างแบบรายงาน (แบบ จ. 1)
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2.3

บทสรุ ปข้ อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
พบว่า สาเหตุแห่ งความยากจนเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกตนเอง ดังนี้
ปัจจัยภายใน
1. ความเห็นแก่ตวั ทําให้ขาดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็ นอุปสรรคของการทํางาน
กระบวนการสหกรณ์ ความเห็นแก่ตวั ความไม่ไว้วางใจ ทําให้เกิดความแตกแยก นําไปสู่การทําลาย
ทุนเดิมของสังคม ทุนความร่ วมมือ ภูมิปัญญา ระบบเครื อญาติ ขาดศรัทธาซึ่งกันและกัน การพึ่งพา
ระหว่างกลุ่ม พบแต่ความหวาดระแวง
ปัจจัยภายนอก
1. ภาระหนี้ รวมทั้งระบบของการใช้สินเชื่อ
2. กลุ่มและสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มเกษตร ปัญหาของกลุ่มเกษตรกร คือ การลงทุนสูง
จําหน่ายในราคาถูก ทําให้กลุ่มต้องซื้อปัจจัยการผลิตทุกอย่าง โดยที่กลุ่มไม่สามารถบริ หารจัดการ
จําหน่ายสิ นค้าได้ดว้ ยตนเอง ต้องอาศัยพ่อค้าคนกลาง เป็ นสาเหตุให้เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยงั พบว่า สามารถแบ่งระดับของความยากจนออกเป็ น 3 ระดับ คือ
(1) จนเงิน จนปั จจัย ทั้งด้านเทคโนโลยี เครื่ องมือ และเงินทุนในการดําเนินงาน ซึ่งความจนใน
ระดับนี้สามารถพบเห็นได้ทวั่ ไป ทุกชุมชนจะมีหนี้สินเฉลี่ยเกือบทุกครอบครัว และที่สาํ คัญที่สุดก็คือ
ภาระหนี้สินนําไปสู่ ของการจนปัญญาจนใจจนศักดิ์ศรี
(2) จนความรู ้จนปัญญา ขาดการแลกเปลี่ยน
(3) จนศักดิ์ศรี ทําให้ขาดความเชื่อมัน่
ดังนั้นจึ งต้องค้นหาเครื่ องมือมาชี้ วดั เพื่อจะนําไปสู่ การสร้างหลักเศรษฐกิ จพอเพียงอย่างเป็ น
รู ป ธรรมบนเมื อ งสหกรณ์ ร าชบุ รี สํา หรั บ กระบวนการแก้ไ ขปั ญ หาความยากจนของกลุ่ ม อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพนั้น จําเป็ นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายรับ – รายจ่ายในครอบครัว เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่
จําเป็ น ลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตปุ๋ ยชีวภาพไว้ใช้เอง เพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพเสริ ม / จาก
ทุนเดิมที่มีอยู่ในชุมชน และขยายโอกาสการเรี ยนรู ้ร่วมกับเครื อข่ายกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์เชิงคุณค่า
เพื่อขยายและยกระดับความรู ้ในการจัดการตนเองและภายในกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ร่วมกัน สามารถ
ศึกษารายละเอียดเชิงรู ปธรรมได้จากรายงานบทที่ 5

2-9

บทที่ 3
ขั้นตอน / กระบวนการสร้ างเครือข่ ายเชิงคุณค่ าของทีมวิจัย

โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี มีข้ นั ตอน/ กระบวนการสร้าง
เครื อข่ายเชิงคุณค่าของทีมวิจยั จํานวนทั้งสิ้ น 77 เวที ประกอบด้วย
-เวทีสร้างความเข้าใจกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครื อข่าย
11
ครั้ง
-การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครื อข่าย
34
ครั้ง
-เวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกําหนดกรอบ / ทิศทางการเชื่อมโยง
10
ครั้ง
เครื อข่ายในพื้นที่
-เวทีศึกษาดูงานกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครื อข่าย
4
ครั้ง
-การฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมวิจยั เรื่ องการจัดการความรู ้
3
ครั้ง
-เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครื อข่าย
4
ครั้ง
8
ครั้ง
-เวทีติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครื อข่าย
-เวทีสรุ ปบทเรี ยนจากการดําเนินงาน
3
ครั้ง
รายละเอียดการดําเนินงานของโครงการฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2548 – 31 กรกฎาคม
2549 สรุ ปได้ดงั ตารางต่อไปนี้

3-1

ตารางที่ 3.1 เวทีสร้ างความเข้ าใจกลุ่ม / องค์ กร / สหกรณ์ / เครือข่ าย ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
1 การประชุมประจําเดือนของ
ประชาคมราชบุรี

2

การประชุมเพื่อนําเสนอข้อมูล
ของโครงการฯ แก่สหกรณ์
จังหวัดราชบุรี

วัน/เวลา/สถานที่

กระบวนการ/วิธีการ

6 สิ งหาคม 2548
ห้องประชุม
วัดพระศรี อารย์
อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

การนําเสนอวัตถุประสงค์
เป้ าหมาย และกระบวนการ
ดําเนินงานของโครงการฯให้
กลุ่ม / องค์กร / เครื อข่ายใน
พื้นที่จงั หวัดราชบุรีรับทราบใน
เวทีประชุมประชาคมราชบุรี

15 สิ งหาคม 2548
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี

การประชุมกลุ่มย่อยร่ วมกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รับทราบวัตถุประสงค์
เป้ าหมาย และกระบวนการ
ดําเนินงานของโครงการฯ
ตลอดจนการอนุเคราะห์ขอ
ความร่ วมมือในการดําเนินงาน
ด้านต่างๆ
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ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม/
กลุ่มเป้ าหมาย
คณะกรรมการ แกนนํา และ
สมาชิกเครื อข่ายประชาคม
ราชบุรี

นายภุชงค์ คุม้ ตระกูล
สหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
นายพยุงศักดิ์ สายวงศ์
นักวิชาการสหกรณ์จงั หวัด
ราชบุรี
และเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
จํานวน 3 คน

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่ กิดขึน้
สร้างความเข้าใจการทํางานของโครงการฯ ภายในพื้นที่จงั หวัด
ราชบุรี โดยทีมวิจยั ได้ช้ ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และ
ขอความอนุเคราะห์/ร่ วมมือในกรณี ที่โครงการฯจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การประชุม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การ
สัมภาษณ์ และการสอบถาม เป็ นต้น ได้รับทราบข้อมูลการ
ทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ภายใต้กิจกรรม
ของประชาคมราชบุรี
นําเสนอข้อมูลของโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี โดยทีมวิจยั ได้นาํ เสนอหลักการ และเหตุผลของ
โครงการฯ วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ภายในกรอบการทํางาน 1 ปี ของโครงการฯ ตลอดจนได้ให้
ข้อมูลผลการทํางานของโครงการฯ ในพื้นที่นาํ ร่ อง 9 จังหวัด
ซึ่ งได้ดาํ เนินการในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งทําให้เกิดการขยายผล
การทํางานในพื้นที่ 36 จังหวัดทัว่ ประเทศ โดยราชบุรี ได้รับ
เลือกเป็ น 1 จังหวัดใน 36 จังหวัดนั้น ทีมวิจยั ได้ขอความ
อนุเคราะห์ดา้ นข้อมูลสหกรณ์ที่อยูใ่ นความดูแลของสหกรณ์
จังหวัด และได้ปรึ กษาหารื อถึงแนวทางที่จะทํางานร่ วมกันเพื่อ
พัฒนาเครื อข่ายสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรีให้เข้มแข็ง
ทั้งนี้

3

การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
โครงการฯระหว่างที่ปรึ กษา
โครงการฯร่ วมกับทีมวิจยั

11 กันยายน 2548
ห้องประชุม
สถาบันราชภัฏ
จอมบึง
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สหกรณ์จงั หวัดได้ให้ความสนใจต่อโครงการฯเป็ นอย่างดียงิ่
และได้ให้เกียรติโดยการเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่โครงการฯ ด้วย
ทีมที่ปรึ กษาโครงการฯ
การประชุมทีมนักวิจยั และที่ปรึ กษาโครงการฯ เพื่อสร้างความ
ทีมวิจยั ได้แก่ ดร.ประสิ ทธิ์
เข้าใจและวางแผนการปฏิบตั ิการในพื้นที่ สรุ ปขั้นตอนการ
เทียมเดช นายสุ เทพ ไชยขันธุ์ ทํางานได้ดงั นี้
กระบวนการเคลื่อนงานสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี
นายวิเชียร คุปตะวัฒน์ และ
ทีมวิจยั ของโครงการฯ
- รวบรวมรายชื่อสหกรณ์ที่จดทะเบียน และ
สหกรณ์ภาคประชาชน
- เลือกกลุ่มที่มีความพร้อม แนวโน้มที่ดี ว่าจะ
สามารถพัฒนาต่อไปได้ หลากหลายรู ปแบบ เช่น กลุ่มออม
ทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ร้านค้า เป็ นต้น
- แบ่งสหกรณ์ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สหกรณ์
ภาคประชาชน และสหกรณ์ที่จดทะเบียน
- จัดเวทีแยกออกเป็ น 2 เวที ระหว่างสหกรณ์ภาค
ประชาชน และสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อน
งาน
หลังจากจัดเวทีแยกแต่ละครั้งแล้ว จึงจัดเวทีร่วมกัน
ระหว่าง 2 กลุ่ม
การทํางานในด้านสหกรณ์ตอ้ งมีในเรื่ องของจิต
วิญญาณเป็ นสําคัญ ต้องทําให้เกิดให้ได้ ต้องเริ่ มเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วกลุ่มเล็กก็จะเป็ นแนวทางชี้นาํ ไปสู่กลุ่มที่
ใหญ่ข้ ึน โดยต้องเริ่ มต้นจากการหาแกนนําที่มีศกั ยภาพ และ

การประชุมกลุ่มย่อย
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จริ งจังในการทํางานมาเข้าร่ วมขบวนการขับเคลื่อนต่อไป ส่ วน
กลุ่มที่จดั ว่าเป็ นกลุ่มสนใจ มีดงั ต่อไปนี้
- กลุ่มผูส้ ูงอายุ ซึ่ งรวมถึงกลุ่มหัตถกรรมด้วย (อาจ
ยังไม่เหมาะที่จะทํา)
- กลุ่มแม่บา้ นของราชบุรีกบั ความร่ วมมือในการ
ขายสิ นค้าที่จงั หวัดภูเก็ต
- กลุ่มเลี้ยงโคนม ตําบลเขาแล้ง (อ.โพธาราม) และ
ตําบลดอนกระเบื้อง (อ.บ้านโป่ ง) ซึ่ งทั้ง 2 ตําบลนี้พ้นื ที่ติดกัน
จึงมีบริ บทชุมชนที่คล้ายคลึงกัน กลุ่มนี้มีความเข้มแข็งใน
หลายด้าน
- กลุ่มเทศบาลบ้านโป่ ง เก็บขยะ ชุมชนบ้านไทย
สามัคคีมีธนาคารขยะ
- กลุ่มปลูกกล้วยไม้ อําเภอเมืองราชบุรี มีการ
รวมกลุ่มที่เข้มแข็งมาก ค่อนข้างมีศกั ยภาพ
การวางแผนการทํางาน ในการเคลื่อนเรื่ องสหกรณ์สามารถ
แบ่งได้ดงั ต่อไปนี้
1. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนแรก
- ทําแยกกลุ่ม เป็ น กลุ่มจดทะเบียนและไม่
จดทะเบียน (2-3 เดือนแรก)
- จัดเวทีทาํ ความเข้าใจร่ วมกันระหว่างผูน้ าํ
กลุ่มองค์กร (ต.ค. – พ.ย. 2548)
2. ตั้งแต่ พ.ย. – พ.ค. ทําเวทีเดือนละ 1 ครั้ง
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4

เข้าร่ วมการประชุมประชาคม
ราชบุรี ประจําเดือนพฤศจิกายน
2548

5 พฤศจิกายน 2548
ห้องประชุมชั้น 1
วัดพระศรี อารย์
อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

เวทีชาวบ้าน

แกนนําประชาคมราชบุรี
จํานวน 20 คน

5

เวทีสร้างความเข้าใจ
การทํากรอบทิศทางการ
ดําเนินงาน สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กร
และการเชื่อมโยงเครื อข่าย
วัดพระศรี อารย์ ต.บ้านเลือก
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

29 พฤศจิกายน 2548
ห้องประชุม ชั้น 2
วัดพระศรี อารย์
ต.บ้านเลือก
อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม

แกนนําสหกรณ์/กลุ่มองค์กร
จํานวน 40 คน
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3. เปิ ดการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมงานในสหกรณ์
(ธ.ค. 2548) 1 ครั้ง
4. ถอดบทเรี ยน (มิ.ย. 2548)
5. มีเวทีกลางที่กรุ งเทพฯ 3 ครั้ง
6. วางแผนการใช้เงินงบประมาณ
จากการเข้าร่ วมการประชุมของประชาคมราชบุรี
พบว่า
ประชาคมราชบุรีมีการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน
โดยมี
วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของ
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ
ร่ วมกัน อีกทั้งวางแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาคมราชบุรี
โดยมีการประชุมทุกวันเสาร์แรกของเดือนในประเด็นต่างๆ
ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่ าและนํ้า) กลุ่ม
ผูส้ ูงอายุ กลุ่มเกษตรธรรมชาติ กลุ่มขยะ กลุ่มออกกําลังกาย
กลุ่มวิทยุชุมชน และกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ทีมวิจยั นําเสนอ
การดําเนินงานของโครงการฯต่อที่ประชุมประชาคมราชบุรีดว้ ย
หัวหน้าโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
ราชบุรี ได้อธิบายหลักการ เหตุผล ความเป็ นมาและ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วม
การประชุมออกเป็ น 2 กลุ่ม และได้เปิ ดเวทียอ่ ยให้ผเู้ ข้าร่ วม
ประชุมได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้
ปัญหาทีพ่ บ
สหกรณ์ร้านค้าโพธารามจํากัด

- มีสมาชิกมาก

แต่มีคนที่มาใช้บริ การในร้านค้า

น้อย
- ร้านค้ามีกฎระเบียบมาก ดําเนินการได้ลาํ บากกว่า
ร้านค้าอื่นที่มีความอิสระเสรี ในการบริ หารจัดการ
- ลูกค้าที่เข้ามาซื้ อของ มองว่าสิ นค้าในสหกรณ์มี
ราคาแพงกว่าร้านค้าทัว่ ๆ ไป
- ร้านค้าทัว่ ไปสามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้
แต่
สหกรณ์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะจดทะเบียน
ธนาคารขยะซอยโรงธูป
- มีปัญหาด้านการจัดการกลุ่ม
- มีกลุ่มแม่บา้ นที่วา่ งงาน อยากมีอาชีพเสริ ม แต่ถา้
ทําเป็ นผลิตภัณฑ์ กลัวว่าจะหาตลาดไม่ได้
กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยม่วง
- สมาชิกไม่มีจิตสาธารณะ
- เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ
- ต้นทุนการผลิตสูง
กลุ่มเครื อข่ายสัจจะฯ วัดพระศรี อารย์
- การกระทบกระทัง่ กัน ปั ญหาจากตัวบุคลากรเอง
- ยังขาดคุณธรรมจริ ยธรรม ต้องใช้คุณธรรมมา
หนุนเสริ มในการทํางาน
กลุ่มเกษตรกรทําสวนดําเนินสะดวก
- ทางการไม่ได้ให้วธิ ี การมา ให้มาแต่งบประมาณ
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ทีมวิจยั เข้าพบเพื่อสร้างความ
เข้าใจและขอความอนุเคราะห์

6 ธันวาคม 2548
สํานักงานสหกรณ์

การประชุมกลุ่มย่อย

นายวิทยา จินต์จนั ทรวงศ์
สหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
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และวัสดุอุปกรณ์
การเชื่อมโยงและการสร้ างเครือข่ ายในอนาคต
- มีการเสนอคณะกรรมการที่เป็ นแกนหลักในการ
ดําเนินงานของแต่ละกลุ่ม
- ให้มีเวทีพบปะพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ ึ ง
กันและกัน เป็ นประจําทุกเดือน
- ควรมีหน่วยงานราชการเข้ามาให้ความรู้
มา
รับทราบปัญหาของแต่ละกลุ่ม เพื่อส่ งเสริ มและแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น
- ต้องมีการทํางานอย่างต่อเนื่องของแต่ละกลุ่ม
เครื อข่าย
- มีการชวนเพื่อนใหม่ เข้ามาร่ วมด้วยช่วยกัน
- ควรมีการประสานงานกับกลุ่มองค์กรทางธุรกิจ
เพื่อเป็ นการเสริ มความเข้มแข็งในเรื่ องของการตลาด ความ
ทันสมัยของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภณั ฑ์ และคุณภาพให้
เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
- ควรมีเวทีสัญจร เพื่อไปเยีย่ มกลุ่มต่างๆ ศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์กนั
เพื่อให้เกิด
แนวความคิดใหม่ๆ ที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
ทีมวิจยั นําโดย อ.ดร.ทิพวัลย์ สี จนั ทร์ หัวหน้าโครงการฯ ได้
เข้าพบท่านสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงหลักการเหลุผล
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ข้อมูลจากสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี

ทีมวิจยั เข้าพบผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ราชบุรีเพื่อสร้างความเข้าใจ
โครงการฯ ณ ศาลากลางจังหวัด
ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

13 ธันวาคม 2548
ที่ศาลากลางจังหวัด
ราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี

การประชุมกลุ่มย่อย

นายวิทยา จินต์จนั ทรวงศ์
สหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
นายพยุงศักดิ์ สายวงศ์
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว
นายจรัญ เจริ ญทรัพย์
แกนนําเครื อข่ายสหกรณ์
นายสง่า ซาเสี ยง
แกนนําเครื อข่ายสัจจะสะสม
ทรัพย์ฯวัดพระศรี อารย์ จ.
ราชบุรี
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และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อขอความร่ วมมือในการ
ทํางานของโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้ มูล
กลุ่ม/องค์กรที่อยูใ่ นความดูแลของสหกรณ์จงั หวัด
รวมทั้ง
เพื่อให้รับทราบความเคลื่อนไหวการทํางานของกลุ่ม/องค์กร
ให้เอื้อต่อการทําแผนงานและวางแนวทางที่จะร่ วมมือกัน
ทํางานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี
ทีมวิจยั นําโดย ดร.ทิพวัลย์ สี จนั ทร์ หัวหน้าโครงการฯ ได้เข้า
พบท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
แผนงานของโครงการฯ
พร้อมทั้งขอความร่ วมมือในการ
ทํางานของโครงการฯ โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้ให้ความเห็น
ต่อโครงการฯ ดังต่อไปนี้
- ควรมีการชี้แจงกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ
- เรื่ องสหกรณ์เป็ นเรื่ องที่ดีแต่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจ
ในปรัชญาของสหกรณ์ คิดเพียงเพื่อรวมกันกู้ เป็ นฐานทาง
การเมือง ต่อรองผลประโยชน์
- ให้มีการศึกษา ประเมินกรณี กลุ่ม องค์ สหกรณ์ที่
เป็ นตัวอย่างที่ดีอย่างน้อย 6 ตัวอย่าง รวมรวบ ถอดบทเรี ยน
เพื่อให้เห็นจุดเด่น เป็ นตัวอย่างให้กบั สหกรณ์อื่นๆ
- สหกรณ์จงั หวัดและทีมวิจยั
ควรจัดให้มีหอ้ ง
ทํางานที่สามารถให้ตวั แทนสหกรณ์เข้ามาประชุมร่ วมกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานร่ วมกัน ทางสหกรณ์
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เข้าพบสหกรณ์จงั หวัดราชบุรีเพื่อ
สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
และรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการฯ
เข้าพบสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี

28 กุมภาพันธ์ 2549
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี

การประชุมกลุ่มย่อย

สหกรณ์จงั หวัดราชบุรี

การประชุมกลุ่มย่อย
15 มิถุนายน 2549
สหกรณ์จงั หวัด อบจ.
ราชบุรี ที่วา่ การอําเภอ
เมือง จ.ราชบุรี

สหกรณ์จงั หวัด
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จังหวัดได้เสนอให้ใช้หอ้ งประชุมภายในสํานักงานสหกรณ์
จังหวัด เป็ นที่พบปะกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งระหว่าง
สหกรณ์ภาคประชาชนและสหกรณ์ที่จดทะเบียน
- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น พัฒนา
ชุมชน สํานักงานเกษตรจังหวัด กศน.จังหวัด ธกส. เป็ นต้น เมื่อ
โครงการฯได้ดาํ เนินการไประยะหนึ่งแล้ว ควรมีการเชิญผูแ้ ทน
หน่วยงานราชการดังกล่าวเพื่อแสวงหาความร่ วมมือในการ
ทํางานเป็ นลําดับต่อไป
เพื่อประสานกับสหกรณ์จงั หวัดเพื่อกําหนดแผนงานโครงการฯ
ร่ วม และขอความร่ วมมือในการประสานงานกับกลุ่มองค์กร
ผ่านสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด และนําเสนอความก้าวหน้าของ
การทํากิจกรรมและการขับเคลื่อนต่อท่านสหกรณ์จงั หวัด
ประสานงานโครงการฯกับท่านสหกรณ์จงั หวัด ทางทีมวิจยั นํา
โดย ดร.ทิ พ วัล ย์ สี จัน ทร์ หัว หน้า โครงการฯได้เ ข้า พบและ
แนะนําตัวกับท่านสหกรณ์จงั หวัดที่ เพิ่งย้ายมาประจําที่ จ.
ราชบุ รี โดยชี้ แจงหลัก การเหตุ ผ ล และวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการฯ เพื่อขอความร่ วมมือในการทํางานของโครงการฯ
และ ขอความอนุเคราะห์ / ร่ วมมือในกรณี ที่โครงการวิจยั จะจัด
ประชุมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้เรื่ องของสหกรณ์ในด้านปั ญหา และการแก้ปัญหาของ
สหกรณ์ในด้านต่างๆ
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ทีมวิจยั เข้าร่ วมหารื อกับเจ้าหน้าที่ 14 กรกฎาคม 2549
สหกรณ์จงั หวัดเพื่อเตรี ยมการจัด ณ สหกรณ์จงั หวัด
ราชบุรี
สัมมนา

11

ทีมวิจยั เข้าร่ วมหารื อกับเจ้าหน้าที่
สหกรณ์จงั หวัดเพื่อเตรี ยมการจัด
สัมมนา และตรวจสถานที่จดั งาน
ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด

17 กรกฎาคม 2549
ห้องประชุมใหญ่
องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด

การประชุมกลุ่มย่อย

ทีมวิจยั และที่ปรึ กษา

การประชุมกลุ่มย่อย

ทีมวิจยั และที่ปรึ กษา
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ทางที มวิจยั นําโดย ดร.ทิพวัลย์ สี จนั ทร์ ได้ร่วมหารื อกับ นาย
พยุงศักดิ์ สายวงค์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จงั หวัด และที่ปรึ กษา
โครงการฯ เพื่ อ ประสานงานจัดสั ม มนาเรื่ อ ง “ราชบุ รี เมื อ ง
สหกรณ์เศรษฐกิ จพอเพียง” วันที่ 20 กรกฎาคม 2549 โดย
ประเด็นของการหารื อ คือ เรื่ องความพร้อมด้านสถานที่ ลําดับ
พิธีการ การเชิญวิทยากร เอกสารประกอบการสัมมนา และของ
ที่ระลึกสําหรับวิทยากร และผูด้ าํ เนินรายการ รวมทั้งหารื อเรื่ อง
กําหนดการ โดยได้แบ่งหน้าที่กนั เพื่อรับผิดชอบในด้านต่างๆ
ทางที มวิจยั นําโดย ดร.ทิ พวัลย์ สี จันทร์ และนายพยุงศักดิ์
สายวงค์ เดิ นทางไปยังห้องประชุ มใหญ่ขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดเพื่อเตรี ยมความพร้อมของสถานที่จดั งานสัมมนา
เรื่ อง “ ราชบุรี: เมืองสหกรณ์เศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่ งจะจัดขึ้น
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 รวมทั้งได้แบ่งหน้าที่ สําหรับ
ผูร้ ับผิดชอบในด้านต่างๆ

 การจัดเวทีสรุ ป/สังเคราะห์บทเรี ยนจากชุดโครงการวิจยั
“การเชื่อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์และกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัด”

การกําหนดจังหวัด
เป้ าหมาย

การวางแผนสําหรับกระบวนการวิจยั ในพื้นที่
36 จังหวัด
การสร้างทีมงาน/การจัดทําเป้ าหมาย/แผนการ
ดําเนินงาน

การประสาน/การติดตาม/การ
สนับสนุนของทีม
ประสานงาน

การดําเนินการ
โครงการวิจยั
ในพื้นที่ 36 จังหวัด

การสรุ ปสังเคราะห์ศกั ยภาพ
ของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรใน
การแก้ปัญหาให้กบั คนจน
ปัญหา/อุปสรรค/แนว
ทางแก้ไข



 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการสําหรับ
ทีมวิจยั /ผูเ้ กี่ยวข้อง

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แก่
ผ้นาํ กล่ม/องค์กร

เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์/
เว็ปไซต์

การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงาน
ของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่
3.1 จังหวัด
การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่
3.2 จังหวัด

3.3

การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม/
องค์กรเรื่ องการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงาน
ขององค์กรและการเชื่อมโยงเครื อข่าย

3.4 การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม/
องค์กรประชาชน

3.5 การสนับสนุนการสร้างพันธมิตร/การเชื่อมโยง
เครื อข่าย

ภาพที่ 3.1 การประชุมคณะทํางาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (11 กันยายน 2548)

3-11

ใช้คุณค่านํา
สถานการณ์

ผู้เข้ าร่ วมฟัง
โรงธูป 7 คน, ท่านัด 5 คน
ทําสวนดําเนิน 1 คน, เครื อข่ายสัจจะฯ 10 คน
ทําไร่ ปากท่อ 2 คน, ตะนาวศรี 5 คน
สหกรณ์หนองโพ 7 คน
7 ธ.ค. 48 เวที KM
ที่ ม.เกษตร กพส.

เชิงโอกาสการเชื่อมโยง
ความเคลื่อนไหว
เชิงประเด็น
มีจดหมายข่าวประจํา
เวทีแลกเปลีย่ น
ข้ างหน้ า/ประจํา

การติดต่ อสื่ อสาร

การตลาดไม่แน่นอน
ถ้าไม่จดทะเบียน
จะไม่ให้ความช่วยเหลือ

ชื่อ/ที่อยู/่ เบอร์

แลกเปลีย่ นทีมแกน
ทําอะไร
- ผลผลิต
- องค์ความรู ้
- ความต้องการ
หนุนเสริ ม
- หาเพื่อนเพิ่ม

ขีดจํากัด

ทางระบบราชการ
ไม่ค่อยให้ความ

ข้ อมูลกลุ่ม
กลไก/บทบาท
การร่ วมงานกัน

อยูท่ ี่ไหน
มีความสุ ข

เป็ นพี่เป็ นน้อง

เป็ นภาพรวมของจังหวัด

อย่างไร

โอกาสเชื่อมโยง
ความรู ้/สังคม/ธุรกิจ

ความรู ้
สังคม
ธุรกิจ

พึง่ ตนเองอย่างพอเพียง
พึง่ พากันเองอย่ างเป็ นธรรม
พึง่ พิงกันเองอย่ างรู้เท่ าทัน
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จัดเป็ นโซนกลุ่ม
วัดเพลง/ปากท่อ - คุณบุญรัตน์
กิ่งบ้านคา จอมบึง/สวนผึ้ง – คุณเสริ ม/คุณกฤษณะ
โพธาราม – อ.สง่า/คุณสกล
บางแพ/ดําเนินฯ – คุณจรัล
บ้านโป่ ง – คุณน้อย
เมือง - คุณสุ วชิ ยั

ภาพที่ 3.2 การประชุมเวทีสร้ างความเข้ าใจการทํากรอบทิศทางการดําเนินงาน และการเชื่อมโยง
เครือข่ าย 29 พ.ย. 2548 ณ วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี

ตารางที่ 3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลกลุ่ม / องค์ กร / สหกรณ์ / เครือข่ าย ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
1 เก็บข้อมูลภาคสนาม
สํานักงานสหกรณ์โคนมหนอง
โพราชบุรีจาํ กัด

วัน/เวลา/สถานที่
23 สิ งหาคม 2548
สํานักงานสหกรณ์
โคนมหนองโพ
ราชบุรีจาํ กัด

กระบวนการ/วิธีการ
การสัมภาษณ์
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ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม/
กลุ่มเป้ าหมาย
นายวิเชียร ผลวัฒนสุ ข
ผูจ้ ดั การสหกรณ์โคนมหนอง
โพราชบุรี จํากัด

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่ กิดขึน้
ทําให้ได้ทราบการก่อเกิด พัฒนาการ และกิจกรรมของสหกรณ์
โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด โดยมีรายละเอียดพอสังเขป
ดังต่อไปนี้ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด ก่อตั้งขึ้นตาม
กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ด้วย
ทรงอยากเห็นเกษตรกรในประเทศไทยดําเนินกิจกรรมร่ วมมือ
กันในรู ปแบบของสหกรณ์โดยมีการรวมกลุ่มกันทํางานที่เป็ น
ระบบ มีการพัฒนาประสิ ทธิภาพในลักษณะที่เป็ นองค์กรเชิง
ธุรกิจ มุ่งหวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็
มุ่งเน้นการพัฒนาทุนทางสังคมไปด้วย
การดําเนินงานที่ผา่ นมาของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ มีจุดแข็ง
อยูท่ ี่การเป็ นสหกรณ์ตน้ แบบในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาพภูมิ
นิเวศของพื้นที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงโคนม
บุคลากรของ
องค์กร ได้แก่ ผูจ้ ดั การ นักวิชาการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ได้
เรี ยนรู้กระบวนการทํางานด้านสหกรณ์ นับเป็ นทุนที่สาํ คัญ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ในส่ วนของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนอง
โพฯได้มีการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยง
โคนม จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบั สมาชิกสหกรณ์อื่นๆ
ได้ ในสภาพปัจจุบนั ซึ่ งธุรกิจนมและผลิตภัณฑ์นมในตลาดทั้ง

2

6 กันยายน 2548
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
สหกรณ์การเกษตรดําเนินสะดวก สํานักงานสหกรณ์
การเกษตรดําเนินจํากัด
สะดวก
อ.ดําเนินสะดวก
จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์

นางฐานิศ วิริยาวุทธ
ผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตร
ดําเนิ นสะดวก จํากัด
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ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันรุ นแรง
เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั เอกชนอื่นๆ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ
จําเป็ นต้องพัฒนาศักยภาพและปรับตัวทั้งในส่ วนของ
บุคคลากรและองค์กรให้สามารถอยูร่ อดได้ อุปสรรคสําคัญที่
ทําให้สหกรณ์ไม่พฒั นาเท่าที่ควร คือ กฎระเบียบบางประการ
ของสหกรณ์ ซึ่ งบทเรี ยนการดําเนินงานในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมา
ของสหกรณ์โคนมหนองโพฯจะได้นาํ มาวิเคราะห์
สหกรณ์การเกษตรดําเนินสะดวก จํากัด จดทะเบียนเป็ น
สหกรณ์การเกษตรเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2516 กิจกรรมที่สหกรณ์
ได้ดาํ เนินการ คือ การให้บริ การสิ นเชื่อแก่สมาชิก รับ-ฝากเงิน
การขายปุ๋ ย ยา ปั จจัยการผลิตให้กบั สมาชิก จุดแข็งของสหกรณ์
การเกษตรดําเนินสะดวก คือ การค่อยๆ เติบโต จึงทําให้
สามารถบริ การสมาชิกได้มาก เริ่ มจากการขายปุ๋ ยเคมี และยา
กําจัดศัตรู พืชและค่อยๆ
ขยายงานออกไป
ซึ่ งปัจจุบนั
ดําเนินงานมาเป็ นเวลา 30 ปี มีสมาชิกทั้งหมดจํานวน 791 คน
จากการที่ในอําเภอดําเนินสะดวกมีอาชีพหลากหลาย เช่น ทํา
นา ทําสวน เลี้ยงกุง้ เป็ นต้น ทําให้ได้ผลผลิตไม่ตรงกัน ดังนั้น
จึงต้องมีการวางระบบการติดตามการชําระหนี้ ในช่วงเวลาที่
แตกต่างกันตามความเหมาะสม ปัญหาใหญ่ที่สหกรณ์กาํ ลัง
ประสบอยูค่ ือปัญหาหนี้คา้ งชําระซึ่ งกําลังดําเนินแก้ไขอยู่
สหกรณ์มีความร่ วมมือในการตรวจสอบการเป็ นสมาชิกและ
หนี้ซ้ าํ ซ้อนกับ ธกส. คนที่เป็ นสมาชิกของ ธกส. จะไม่สามารถ

3

เก็บข้อมูลภาคสนาม
และสังเกตการณ์กิจกรรมของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้าน
หนองอ้อ

6 กันยายน 2548
อาคารหลวงปู่ หลิว
วัดหนองอ้อ
ม.3 ต.บ้านสิ งห์
อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์และการเข้าร่ วม
กิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ฯบ้านหนองอ้อ

คณะกรรมการและสมาชิก
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้าน
หนองอ้อ

เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ได้ สามารถซื้ อสิ นค้าได้อย่างเดียว เป็ น
การป้ องกันหนี้ สินหลายทาง ช่วยในเรื่ องความปลอดภัยของ
ระบบการเงิน สิ่ งที่สหกรณ์อยากทํามากที่สุดคือการให้เงินกู้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถส่ งได้ตามกําหนด
ปัจจุบนั มีการรับฝากเงินจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
และใน
อนาคตจะมีโครงการเปิ ดร้าน Minimart ขายสิ นค้าของกลุ่ม
แม่บา้ น โดยมีร้านสะดวกซื้ อ V.Shop เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ ส่ วน
สหกรณ์เป็ นผูส้ นับสนุนเงินทุน
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้านหนองอ้อ หมู่ที่.3 ตําบลบ้านสิ งห์
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เกิดจากการที่แกนนํากลุ่มและ
สมาชิก ได้ไปศึกษาดูงานเรื่ อง “กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ครบวงจร” ของพระอาจารย์สุบิน ปณี โต
วัดไผ่ลอ้ ม อําเภอเมือง จังหวัดตราด และเข้าร่ วม แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ดา้ นการเสริ มสร้างชุมชนเข้มแข็งในเวทีต่างๆ
ของ
โครงการฯ ยุทธศาสตร์องค์ความรู้เพื่อท้องถิ่น สํานักงาน
กองทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมภาคตะวันตก (Social Investment
Fund : SIF) และศูนย์ประสานงานวิจยั เพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาค
กลางและตะวันตก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในช่วงพ.ศ.
2544-2545
ได้ก่อตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2545 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการออมทรัพย์และเกิดทุน
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หมุนเวียนอยูใ่ นชุมชน
ส่ งเสริ มให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
พึ่งตนเองและพึ่งพากันเองภายในชุมชน โดยดําเนินกิจกรรม
คือ การออม/ฝาก การกู้ การคืนเงินกู้ และการจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกกลุ่ม ซึ่ งปัจจุบนั กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้านหนองอ้อ
มีสมาชิกทั้งหมด 899 คน และมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ
512,000 บาท
4

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์
กรรมการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ฯบ้านโรงช้างหนองเจ้

22 กันยายน 2548
ที่ศนู ย์ส่งเสริ มและ
ผลิตพันธุ์ขา้ วชุมชน
134 ม.6 ต.เจดียห์ กั
อ.เมือง จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์

ผูใ้ หญ่สุวชิ ยั
ธีระประทีปสกุล
ประธานกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ฯ
บ้านโรงช้างหนองเจ้
นายวลิต เจริ ญสมบัติ
ประธานศูนย์ส่งเสริ มและ
ผลิตพันธุ์ขา้ วชุมชน
นายนิพนธ์ คณาวงษ์
ประธานกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ฯบ้านธาตุ
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กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้านโรงช้างหนองเจ้ เริ่ มก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2548 โดยมีผใู้ หญ่สุวชิ ยั ธีระประทีปสกุล เป็ น
ประธานกลุ่ม ปั จจุบนั มีสมาชิกจํานวน 310 คน วันทําการของ
กลุ่มคือวันที่ 4 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 20.30 น.
เงินออมแต่ละเดือนประมาณ 20,000 บาท มีเงินสะสมทั้งหมด
อยูท่ ี่ 500,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2548) และยังมี
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในตําบลเจดียห์ กั อีก 7 กลุ่ม
ดังนี้
1. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้านเจดียห์ กั หมู่ที่ 3 ตําบล
เจดียห์ กั อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
1. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้านธาตุ หมู่ที่ 3
2. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้านอรัญญิก หมู่ที่ 4
3. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้านทุ่งปอ หมู่ที่ 7
4. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้านทุ่งตาล หมู่ที่ 8
5. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้านห้วยหมู หมู่ที่ 9
6. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้านเจดียห์ กั นอก

หมู่ที่ 11
นอกจากนี้ตาํ บลเจดียห์ กั ยังมีแหล่งการเรี ยนรู้ที่สาํ คัญ
ของชุมชนอีกหลายแห่ง เช่น ศูนย์ส่งเสริ มและผลิตพันธุ์ขา้ ว
ชุมชน โรงสี ขา้ วชุมชน โรงผลิตปุ๋ ยหมัก/ปุ๋ ยอินทรี ย/์ ปุ๋ ยชีวภาพ
กิจกรรมที่ทาํ อยูใ่ นปัจจุบนั
- การเก็บพันธุ์ขา้ วและการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ ว
- โรงสี ขา้ วในชุมชน
- ปรับปรุ งที่ดินให้กลับสู่สภาพที่ดีข้ ึน
- เน้นการทําการเกษตร 2 รู ปแบบ คือเกษตรปลอดภัย
สําหรับที่ดินที่เคยใช้สารเคมีมาก่อนและเกษตรอินทรี ย ์
- การทําปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยชีวภาพเพื่อใช้เองภายในกลุ่ม
เกษตรกร
- การศึกษาดูงานในที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
- จัดรายการวิทยุของชุมชน คลื่น 107.5 MHz ทุกวัน
อาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เพื่อเผยแพร่ ความรู้ดา้ น
การเกษตร และการประสานเครื อข่ายชุมชน
กิจกรรมที่คาดว่าจะทําในอนาคต
- จัดตั้งตลาดชุมชนเป็ นตัวกลางในการค้าและการ
แลกเปลี่ยนสิ นค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัย
- ปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วของชุมชน
- แบ่งพื้นที่ทาํ การเกษตร ในการปลูกข้าว ปลูกผัก และ
ทําการเกษตรในรู ปแบบอื่นๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และ
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ประสานงานหน่วยราชการเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่ม /
องค์กร / สหกรณ์ ที่จดทะเบียน
คนจนในจังหวัดราชบุรี

10 ตุลาคม 2548
ที่วา่ การอําเภอบ้าน
โป่ ง จ.ราชบุรี
อบต.ดอนกระเบื้อง
อ.บ้านโป่ ง
จ.ราชบุรี
เทศบาลบ้านโป่ ง
อ.บ้านโป่ ง
จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์และสอบถาม
ข้อมูล
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ชุมชนไม่ตอ้ งไปหาซื้ อผลผลิตจากที่อื่น ทําให้เงินหมุนเวียน
ภายในชุมชนมากที่สุด
- ผลิตสิ นค้าของชุมชนที่จะนําไปขายที่ตลาดชุมชน
และเป็ นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ทําให้ได้กิน/ใช้สินค้าที่ดี มี
คุณภาพ และราคาไม่แพง
- การจัดระบบนํ้าให้ดีข้ ึน คนในชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า
- การจัดการเรื่ องภาระหนี้สินของสมาชิก
ปลัดอําเภอผูร้ ับผิดชอบการ ประสานงานโครงการฯกับนายอําเภอบ้านโป่ งและปลัดอําเภอ
บ้านโป่ ง ผูร้ ับผิดชอบการขึ้นทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและ
ขึ้นทะเบียนการแก้ปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการ ทางทีมวิจยั ภาคสนามได้ช้ ีแจง
สังคมและความยากจนเชิง
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์/ร่ วมมือ
บูรณาการ อําเภอบ้านโป่ ง
ในกรณี ที่โครงการวิจยั จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การ
ปลัดองค์การบริ หารส่ วน
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การสัมภาษณ์ และการสอบถาม เป็ น
ตําบลดอนกระเบื้อง
เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชนและ
ต้น ได้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
สวัสดิการสังคมเมืองบ้านโป่ ง
1. ข้อมูลตัวเลข รายชื่อ สาเหตุการลงทะเบียน
คนจน
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาของส่ วนราชการ
3. ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา
ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลจาก อบต. ได้ขอ้ มูล
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลสภาพทัว่ ไปของ อบต.

6

ประสานงานหน่วยราชการเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่ม /
องค์กร / สหกรณ์ ที่จดทะเบียน
คนจนในจังหวัดราชบุรี

11 ตุลาคม 2548
ที่วา่ การอําเภอเมือง
จ.ราชบุรี
อบต.เขาแร้ง
อ.เมือง จ.ราชบุรี
ที่วา่ การอําเภอ
โพธาราม จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์และสอบถาม
ข้อมูล

ปลัดอําเภอผูร้ ับผิดชอบการ
ขึ้นทะเบียนการแก้ปัญหา
สังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ อําเภอเมืองราชบุรี
ปลัดองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเขาแร้ง
ปลัดอําเภอผูร้ ับผิดชอบการ
ขึ้นทะเบียนการแก้ปัญหา
สังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ อําเภอโพธาราม
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ประสานงานหน่วยราชการเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่ม /
องค์กร / สหกรณ์ ที่จดทะเบียน
คนจนในจังหวัดราชบุรี

12 ตุลาคม 2548
ที่วา่ การอําเภอ
ปากท่อ จ.ราชบุรี
อบต.ทุ่งหลวง
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์และสอบถาม
ข้อมูล

ปลัดอําเภอผูร้ ับผิดชอบการ
ขึ้นทะเบียนการแก้ปัญหา
สังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ อําเภอปากท่อ
ปลัดองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลทุ่งหลวง
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2. การสนับสนุนกลุ่มองค์กรของ อบต.
ประสานงานกับนายอําเภอเมืองราชบุรีและปลัดอําเภอเมือง
ราชบุรีผรู้ ับผิดชอบการขึ้นทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ ทางทีมวิจยั ภาคสนามได้ช้ ีแจง
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์/ร่ วมมือ
ในกรณี ที่โครงการวิจยั จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การสัมภาษณ์ และการสอบถาม เป็ น
ต้น ได้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลตัวเลข รายชื่อ สาเหตุการลงทะเบียน
คนจน
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาของส่ วนราชการ
3. ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา
ประสานงานกับนายอําเภอเมืองราชบุรีและปลัดอําเภอเมือง
ราชบุรีผรู้ ับผิดชอบการขึ้นทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ ทางทีมวิจยั ภาคสนามได้ช้ ีแจง
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์/ร่ วมมือ
ในกรณี ที่โครงการวิจยั จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การสัมภาษณ์ และการสอบถาม เป็ น
ต้น ได้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลตัวเลข รายชื่อ สาเหตุการลงทะเบียน
คนจน
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาของส่ วนราชการ
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ประสานงานหน่วยราชการเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่ม /
องค์กร / สหกรณ์ ที่จดทะเบียน
คนจนในจังหวัดราชบุรี

การสัมภาษณ์และสอบถาม
13 ตุลาคม 2548
ที่วา่ การอําเภอบางแพ ข้อมูล
จ.ราชบุรี
อบต.บางกรวย
อ.ดําเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
ที่วา่ การอําเภอ
ดําเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
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ประสานงานหน่วยราชการเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่ม /
องค์กร / สหกรณ์ ในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ

10

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ทําสวนดําเนินสะดวก

14 ตุลาคม 2548
อบต.โพหัก
อ.บางแพ จ.ราชบุรี
อบต.หนองโพ
อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
16 พฤศจิกายน 2548
ที่บา้ นเลขที่ 55 ม.3
ต.ดําเนินสะดวก
อ.ดําเนินสะดวก

การสัมภาษณ์และสอบถาม
ข้อมูล

การสัมภาษณ์

ปลัดอําเภอผูร้ ับผิดชอบการ
ขึ้นทะเบียนการแก้ปัญหา
สังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ อําเภอบางแพ
ปลัดองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบางกรวย
ปลัดอําเภอผูร้ ับผิดชอบการ
ขึ้นทะเบียนการแก้ปัญหา
สังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ อําเภอดําเนิน
สะดวก
ปลัดองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลโพหัก
ปลัดองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหนองโพ

นายเจริ ญ เรื องศรี บวั
ประธานกลุ่มเกษตรกรทํา
สวนดําเนินสะดวก
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3. ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา
ประสานงานกับนายอําเภอเมืองราชบุรีและปลัดอําเภอเมือง
ราชบุรีผรู้ ับผิดชอบการขึ้นทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ ทางทีมวิจยั ภาคสนามได้ช้ ีแจง
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์/ร่ วมมือ
ในกรณี ที่โครงการวิจยั จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การสัมภาษณ์ และการสอบถาม เป็ น
ต้น ได้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลตัวเลข รายชื่อ สาเหตุการลงทะเบียน
คนจน
2. แนวทางการแก้ไขปั ญหาของส่ วนราชการ
3. ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา
ชี้แจงความเข้าใจถึงที่ไปที่มาของโครงการฯที่จะมาลงในพื้นที่
ของ อบต.และขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลสภาพพื้นที่ทวั่ ไปของ
อบต.

เป็ นการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรที่ทาํ สวน
เนื่องจาก
เกษตรกรผูท้ าํ สวนถูกกดราคาผลผลิตโดยเฉพาะมะพร้าวจาก
พ่อค้าคนกลาง จึงรวมตัวกันและตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อให้มีอาํ นาจ
ต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และมีช่องทางอื่นๆ ในการขายสิ นค้า

เกษตรให้ได้ราคาดีข้ ึน กลุ่มได้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม
2531 เลขทะเบียนเลขที่ รบ.107/2531 สถานที่ต้ งั กลุ่ม (ตาม
ทะเบียนสหกรณ์) บ้านเลขที่ 13 หมู่ 2 ตําบลดําเนินสะดวก
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี แต่ในปัจจุบนั ได้ยา้ ยสถาน
ที่มาอยูท่ ี่บา้ นของประธานกลุ่มคือคุณเจริ ญ เรื องศรี บวั แทนที่
เดิม มาเป็ นบ้านเลขที่ 55 หมู่ 3 ตําบลดําเนินสะดวก อําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีสมาชิกเริ่ มต้น 30 คน และมีเงิน
เริ่ มต้นจากเงินถือหุน้ ของสมาชิก ในราคาหุ น้ ละ 50 บาท ได้
เงินในตอนแรกประมาณ 3,000 กว่าบาท
นายจรัญ เจริ ญทรัพย์
กลุ่มยุวเกษตรกร ตําบลท่านัด เป็ นกลุ่มที่มีผลการดําเนินงาน
ประธานกลุ่มยุวเกษตรกร
อยูใ่ นระดับก้าวหน้าได้รับรางวัลกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น มีการ
ตําบลท่านัด
รวมกลุ่มเพื่อผลิตผักส่ งออกต่างประเทศโดยตรง เช่น สิ งคโปร์
ไต้หวัน เป็ นต้น ทีมทํางานเป็ นคนรุ่ นใหม่ที่มีอุดมการณ์อยาก
เห็นการเจริ ญเติบโตของการทํางานในรู ปแบบสหกรณ์
มี
แนวคิดเรื่ องการปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ และการจัดโซนนิ่ง
พื้นที่ของตําบลท่านัด
คุณอําภา เจริ ญสุ ข
พูดคุยและสัมภาษณ์ประธานกลุ่มสตรี อาสาพัฒนา ตําบลท่านัด
ประธานกลุ่มสตรี อาสาพัฒนา ทําให้ทราบว่ากลุ่มสตรี อาสาพัฒนา เกิดจากการสนับสนุนของ
ต.ท่านัด อ.ดําเนินสะดวก จ. กรมการพัฒนาชุมชนในการจัดตั้งกลุ่ม โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกได้ช่วยเหลือกัน รู้จกั การทํางานเป็ นกลุ่ม ในการ
ราชบุรี
ปฏิบตั ิพบว่าการทํางานยังจํากัดอยูใ่ นกรรมการเพียง 2-3 ท่าน
สมาชิกยังไม่มีส่วนร่ วมมากนัก อาจเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่

จ.ราชบุรี

11

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มยุว
เกษตรกร ตําบลท่านัด

16 พฤศจิกายน 2548 การสัมภาษณ์
ที่ทาํ การกลุ่ม
ยุวเกษตรตําบลท่านัด
ม.3 ต.ท่านัด
อ.ดําเนินสะดวก
จ.ราชบุรี

12

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มสตรี อาสา
พัฒนาตําบลท่านัด

16 พฤศจิกายน 2548
ที่ทาํ การกลุ่มสตรี
อาสาพัฒนาตําบล
ท่านัด
ม.3 ต.ท่านัด
อ.ดําเนินสะดวก

การสัมภาษณ์
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จ.ราชบุรี

ชุมเป็ นชาวสวนต้องประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงปากท้องเป็ นหลัก
ที่มาหน่วยงานภาครัฐจะสนับสนุนเป็ นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ทํากิจกรรม เช่น เครื่ องอบขนม เครื่ องบรรจุผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม คือ เบเกอรี่ และนํ้าว่านหางจระเข้
นายวีระศักดิ์ ตันเจริ ญรัตน์
ทีมวิจยั ได้ช้ ีแจงหลักการเหตุผล
และวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ ทั้งนี้ ได้สัมภาษณ์ถึงประวัติการก่อตั้ง และหลักการ
ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จํากัด
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จํากัด เริ่ มก่อตั้ง
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จาํ นวน เมื่อปี พ.ศ.2501 โดยศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเป็ นผูก้ ่อตั้ง อดีต
3 คน
จะแยกการดําเนินงานระหว่างครู ประถมและมัธยม เพราะอยู่
คนละสังกัด ปัจจุบนั ได้ยบุ รวมการดําเนินงานเป็ นแห่งเดียวกัน
แล้ว
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์การก่อตั้ง เพื่อเป็ นที่สาํ หรับครู ได้
ออมทรัพย์และเป็ นการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครู
ด้วยกัน โดยมีเงินให้กู้ ดอกเบี้ยตํ่า มีเงินปั นผล และมีดอกเบี้ย
เงินฝาก และมีสวัสดิการให้กบั ครู ที่เป็ นสมาชิก
นายชัยศักดิ์ สมบูรณ์ศกั ดิ์ศิริ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชี้แจงหลักการเหตุผล และ
เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และได้สัมภาษณ์ประวัติความ
สงเคราะห์มิตรวัดเพลง จํากัด เป็ นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์สงเคราะห์มิตรวัดเพลง จํากัด
นายทรัพย์ มัน่ คง
กลุ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527
โดยการรวมตัวกันกลุ่มออม
ผูต้ รวจสอบสหกรณ์
ทรัพย์เป็ นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ แต่ไม่ได้มีการจดทะเบียน แต่
ออมทรัพย์สงเคราะห์มิตรวัด ต่อมาได้จดทะเบียนปี พ.ศ.2537
เป็ นกลุ่มที่มีความพร้อม
เพลง จํากัด
ทางด้านการเงินและการลงทุน มีเงินหมุนเวียนทุกเดือน แต่ทาง

การสัมภาษณ์

13

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ราชบุรี จํากัด

17 พฤศจิกายน 2548
ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ราชบุรี
จํากัด 162/99
ถ.ศรี สุริยวงศ์
ต.หน้าเมือง
อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี

14

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสหกรณ์ออม
ทรัพย์สงเคราะห์มิตรวัดเพลง
จํากัด

17.พฤศจิกายน.2548 การสัมภาษณ์
ที่ทาํ การสหกรณ์
ออมทรัพย์สงเคราะห์
มิตรวัดเพลง จํากัด
ม.5 ต.วัดเพลง
อ.วัดเพลง
จ.ราชบุรี
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15

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มธนาคาร
ขยะ ชุมชนซอยโรงธูป

18 พฤศจิกายน 2548 การสัมภาษณ์
ที่ทาํ การกลุ่มธนาคาร
ขยะ
ชุมชนซอยโรงธูป
ซอยโรงนํ้ามัน
อ.บ้านโป่ ง
จ.ราชบุรี

นางวันทนีย ์ ติ๋วงาม ประธาน
กลุ่มชุมชนซอยโรงธูป
สมาชิกกลุ่ม 4 คน

16

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสหกรณ์ปลา
สวยงามบ้านโป่ ง จํากัด

18 พฤศจิกายน 2548 การสัมภาษณ์
ที่ทาํ การสหกรณ์ปลา
สวยงามบ้านโป่ ง
จํากัด
ต.หนองอ้อ
อ.บ้านโป่ ง
จ.ราชบุรี

นายธีรยุทธ พลเสนประธาน
กรรมการสหกรณ์ปลา
สวยงามบ้านโป่ ง จํากัด
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กลุ่มยังมีหนี้สูญที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บได้ ถึงแม้จะมีปริ มาณ
น้อยก็ตาม แต่กาํ ลังเป็ นปัญหาในอนาคต ในเรื่ องกฎหมายเริ่ ม
เป็ นที่ไม่ถกู ใจกับสมาชิก เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ เพราะ
มีหลายเรื่ องที่ทาํ ให้การทํางานติดขัด ไม่สามารถเดินหน้าต่อไป
ได้
กลุ่มตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 คณะกรรมการทั้งหมด 9
คน โดยประธานชุดแรกทํางานอยู่ 4 ปี อยูใ่ นวาระอยูค่ ราวละ 2
ปี โดยประธานคนแรกคือคุณสงคราม พงศ์ฉาย และคุณ
วันทนีย ์ ติ๋วงาม เป็ นประธานคนที่ 2 เดิมพื้นที่บริ เวณนี้เป็ นที่ทาํ
ธูปมาก่อน จึงเรี ยกว่าซอยโรงธูป การจัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะ
เกิดขึ้นจากการต้องการช่วยเหลือสมาชิกชุมชนที่อาศัยอยู่
บริ เวณท้ายซอยให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ซึ่ งสมาชิกเหล่านี้มี
อาชีพรับขายของเก่า โดยใช้รถซาเล้งเป็ นพาหนะในการไปรับ
ซื้ อของเก่าตามเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยการนําของอดีตสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรของจังหวัดราชบุรี เป็ นผูเ้ ล็งเห็นว่า ปลาสวยงาม
ที่ขายอยูท่ ี่สวนจตุจกั รนํามาจากแหล่งผลิตที่อาํ เภอบ้านโป่ ง
เป็ นหลัก จึงมีความคิดที่จะก่อตั้งกลุ่มขึ้นมา โดยตอนแรกเกิด
การรวมกลุ่มกัน ได้ผลักดันขึ้นเป็ นสหกรณ์ในเวลาต่อมาเพียง
25 วัน ในเดือนตุลาคม 2542 การดําเนินที่ผา่ นมายังไม่ประสบ
ผลสําเร็ จเท่าที่ควร เพราะกรรมการและสมาชิกยังไม่เข้าใจถึง
หลักและปรัชญาของสหกรณ์ที่แท้จริ ง การรวมตัวเป็ นการรวม

17

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสหกรณ์
18 พฤศจิกายน 2548
เครดิตยูเนี่ยนดอนกระเบื้อง จํากัด ที่ทาํ การสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน
ดอนกระเบื้อง จํากัด
ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง
อ.บ้านโป่ ง
จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์

นางสาวสมฤทัย ผ่องแผ้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดอน
กระเบื้อง จํากัด

18

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสหกรณ์ร้านค้า 19 พฤศจิกายน 2548
ที่ทาํ การสหกรณ์
โพธาราม จํากัด
ร้านค้าโพธาราม
จํากัด
ต.โพธาราม
อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์

นางสาววรรณี พรหมมะ
เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ร้านค้าโพธาราม
จํากัด
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เพื่อต่อรองผลประโยชน์เท่านั้น ข้อมูลความรู้เรื่ องปลาสวยงาม
เป็ นความลับเฉพาะบุคคลดังนั้นจึงไม่สามารถจัดการปลาทั้ง
ระบบได้
เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ชาวบ้านในบริ เวณวัด เฉพาะในฝั่งบ้านโป่ ง ประมาณ 30 ปี
มาแล้ว จุดประสงค์มุ่งเน้นที่การออม โดยเริ่ มต้นจากเงิน 5-10
บาท เป็ นการออมทรัพย์ทุกเดือน ผูท้ ี่เริ่ มต้นทํา คือ คุณบุญสม
ลวดคํา บิดาบาทหลวงมานะ ลวดคํา และคณะกรรมการอาวุโส
เป็ นผูท้ ี่ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มขึ้น ต่อมาได้จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย กลุ่มมีความมัน่ คงและมีการจัด
สวัสดิการต่างๆให้กบั สมาชิกได้อย่างครอบคลุม เป็ นกลุ่มที่
ค่อนข้างมีความเข้มแข็ง
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
พบว่าสหกรณ์ร้านค้าโพธาราม
จํากัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 ดําเนินงานมาเป็ นเวลาเกือบ
60 ปี มีสมาชิกประมาณ 2,000 กว่าคนอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัด
ราชบุรี ปัจจุบนั ปัญหาที่ประสบคือ จํานวนสมาชิกมาก แต่มา
ใช้บริ การหรื อมีส่วนร่ วมกับสหกรณ์ค่อนข้างน้อย ตัวอย่างเช่น
กรณี ประชุมใหญ่มีสมาชิกเข้าร่ วมเพียง 150 คน ซึ่ งเมื่อเวลา
สหกรณ์จงั หวัดมาประเมินทําให้สหกรณ์โพธาราม จํากัด ต้อง
ตกเกณฑ์ประเมินในข้อนี้ แนวทางการแก้ไข มีการให้
คณะกรรมการออกติดตามสมาชิกในพื้นที่ เนื่องจากสหกรณ์

19

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มอนุรักษ์เขา 19 พฤศจิกายน 2548
สถานีอนามัย
ปากกว้าง ต.ธรรมเสน
บ้านเกาะตาพุด
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์

นายมนัส นุชพันธุ์
ประธานกลุ่มอนุรักษ์เขา
ปากกว้าง
นายแนบ จีนหวาน
รองประธานกลุ่มอนุรักษ์เขา
ปากกว้าง
นายชาญ พลอยเพ็ชร
รองประธานกลุ่มอนุรักษ์เขา
ปากกว้าง
นายสะอาด.นุชแทน
เลขานุการกลุ่มอนุรักษ์เขา
ปากกว้าง

3-25

ก่อตั้งมานาน สมาชิกรุ่ นแรกๆ ไม่มีการบันทึกข้อมูลที่อยูอ่ าศัย
ไว้เป็ นหลักฐาน
ทําให้ติดต่อลําบากและสมาชิกบางส่ วนที่
เสี ยชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ ปัญหาสําคัญอีกข้อของ
สหกรณ์คือการแข่งขันเรื่ องราคากับร้านค้าอื่น เนื่องจากเป็ น
สหกรณ์การซื้ อของเข้าร้านค้าต้องมีหลักฐานและ Vat 7% ทํา
ให้ซ้ื อของแพงกว่าร้านค้าปกติ
และการซื้ อของจากกลุ่ม
เกษตรกรต่างๆ ก็ตอ้ งมีบิลเช่นเดียวกันทําให้ไม่สามารถที่จะนํา
สิ นค้าของกลุ่มเกษตรอื่นๆ เข้มาจําหน่ายในร้านค้าได้
กลุ่มเกิดจากการรวมตัวของผูน้ าํ ที่มีความตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติคือเขาปากกว้างที่ทางการให้สัมปทาน
เหมืองกับนายทุน ผูน้ าํ กลุ่มนี้ จึงได้ต่อสู้จนทางการได้ยกเลิก
การทําเหมือง จึงได้มีการประกาศเป็ นป่ าชุมชน มีการดูแล
ฟื้ นฟู ตรวจป่ า โดยชาวบ้านหางบประมาณกันเองจนในปี พ.ศ.
2542
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสังคม
(SIF)ในการดําเนินกิจกรรม ทําให้การทํางานของกลุ่มได้รับ
การยอมรับจากชุมชนมากขึ้น สิ่ งที่กลุ่มต้องการจะดําเนินการ
ต่อคือการพัฒนาเขาปากกว้างให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้
และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนื่องจากมีถ้ าํ ที่สวยงาม
ให้กบั คนใน
ชุมชนและตําบลใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษา แต่ยงั ขาดงบประมาณ
ในการดําเนินงานที่ผา่ นมาได้องค์กรพี่เลี้ยงที่สนับสนุนการ
ทํางานและเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั กลุ่มคือสถานีอนามัยบ้านเกาะ
ตาพุด ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

20

21

22

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มชมรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

19 พฤศจิกายน 2548
ที่ทาํ การชมรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
20 พฤศจิกายน 2548
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสํานักงาน
สํานักงานสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรโพธาราม
การเกษตร
จํากัด
โพธาราม จํากัด
ต.บ้านเลือก
อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ 20 พฤศจิกายน 2548
ประธานชมรมบอนไซ ไม้ดดั ไม้ บ้านประธานชมรม
ดอก ไม้ประดับและหิ น ต.เขาแร้ง บอนไซ ไม้ดดั
ไม้ดอก ไม้ประดับ
อ.เมือง จ.ราชบุรี
และหิ น
ต.เขาแร้ง อ.เมือง
จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์

นางบุญชู นุชแทนกรรมการ
ชมรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ

การสัมภาษณ์

นางกัญญา สอนวัฒนา
ผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตร
โพธาราม จํากัด

การก่อเกิดกลุ่มมาจากนโยบายการส่ งเสริ มการออกกําลังกาย
ของรัฐบาล กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็ นผูน้ าํ อสม.อยูก่ ่อนแล้ว
ดังนั้นจึงได้มีการขับเคลื่อนการออกกําลังในหมู่บา้ นของตนได้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีสถานีอนามัยเป็ นพี่เลี้ยง และปัจจุบนั ได้รับ
งบประมาณจาก สสส.ในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม

กิจกรรมที่สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จํากัด ได้ดาํ เนินการ
เป็ นหลัก คือ การให้บริ การสิ นเชื่อแก่สมาชิก ซึ่ งส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพ ทํานา ทําไร่ ในเขตอําเภอโพธาราม การขายปุ๋ ย
ยา พันธุ์ขา้ วสาร สิ่ งที่สหกรณ์ฯกําลังประสบปั ญหาขณะนี้คือ
สมาชิกไม่มาใช้หนี้ตามกําหนด ซึ่ งเป็ นผลกระทบจากนโยบาย
กองทุนฟื้ นฟูเกษตรกร เพราะสมาชิกหวังที่จะให้กองทุนนี้ใช้
หนี้แทน
การรวมตัวเกิดจากสมาชิกที่มีอาชีพทําไม้ดดั เมื่อปี พ.ศ.2546
นายจิต ขุนศรี รักษา
ประธานชมรมบอนไซ ไม้ดดั กิจกรรมที่กลุ่มดําเนินการยังไม่เป็ นรู ปธรรมมากนัก มีเพียงจัด
งานประกวดบอนไซในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ที่ถือว่า
ไม้ดอก ไม้ประดับและหิ น
เป็ นกิจกรรมหลักของชมรม การขายสิ นค้ายังเป็ นลักษณะต่าง
คนต่างขาย ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อขาย เนื่องจากไม้บอนไซมี
ราคาแพงและการซื้ อขายขึ้นอยูก่ บั ความพอใจ ในอนาคตอยาก
มีกองทุนเพื่อให้สมาชิกได้กยู้ มื ไปซื้ อต้นและต้นไม้บางชนิด
ต้องมีการขยายพันธุ์เองเนื่องจากในธรรมชาติไม่มีแล้ว

การสัมภาษณ์
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23

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์
ประธานกลุ่มเกษตรกรทํานา
ตําบลเขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี

20 พฤศจิกายน 2548
บ้านประธาน
กลุ่มเกษตรกรทํานา
เขาแร้ง ต.เขาแร้ง
อ.เมือง
จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์

24

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสหกรณ์
การเกษตรหนองไร่ จํากัด
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

23 พฤศจิกายน 2548
ศูนย์ขอ้ มูลองค์กร
ชุมชน ต.ทุ่งหลวง
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์

25

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ทํานา ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี

23 พฤศจิกายน 2548
ศูนย์ขอ้ มูลองค์กร
ชุมชน ต.ทุ่งหลวง
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์

26

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสหกรณ์การ
ประมงบางแพ จํากัด ต.โพหัก

25 พฤศจิกายน 2548 การสัมภาษณ์
สํานักงานสหกรณ์

นายสุ ทน แดงอาจ
กลุม่ เกษตรกรทํานาเขาแร้ง
เกิดจากการสนับสนุนของ
กรรมการกลุ่มเกษตรกรทํานา เจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มการเกษตร เพื่อให้สมาชิกได้รวมตัวกัน
ตําบลเขาแร้ง
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน มีอาํ นาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง แต่
ในทางปฏิบตั ิกลุ่มเกษตรกรมีการรวมตัวกันเพื่อจัดการซื้ อปุ๋ ย
ยาให้กบั สมาชิก ซึ่ งในเขตตําบลเขาแร้งมีการทํานาปรังใช้ปุ๋ย
มากกว่าปี ละ 120 ตัน กลุ่มมีการทํางานที่เป็ นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้ มีทุนหมุนเวียน 230,000 บาท
นายสอ ทองเสื อ
ทีมวิจยั ได้พดู คุยและสัมภาษณ์รองประธานและเหรัญญิกของ
รองประธานสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรหนองไร่ จํากัด ทราบว่าสหกรณ์การเกษตร
การเกษตรหนองไร่ จํากัด
หนองไร่ จํากัด ตั้งอยูใ่ นเขตอําเภอปากท่อ สมาชิกส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพทํานาและทําไร่ กิจกรรมที่กลุ่มดําเนิ นการคือ
การซื้ อปุ๋ ยยามาขายให้สมาชิก และมีการให้บริ การสิ นเชื่อซึ่ งมี
เงินทุนหมุนเวียนประมาณ 200,000 บาทต่อเดือน
นายสมบูรณ์ สุ ดท้วม
ทีมวิจยั ได้พดู คุยและสัมภาษณ์ กรรมการกลุ่มเกษตรกรทํานา
กลุ่มเกษตรกรทํานาทุ่งหลวง ทุ่งหลวง ซึ่ งการก่อเกิดเริ่ มมาจากการส่ งเสริ มของเจ้าหน้ากรม
ส่ งเสริ มการเกษตร กิจกรรมที่กลุ่มดําเนินการอยูใ่ นขณะนี้ คือ
ใบริ การสิ นเชื่อ และการซื้ อปุ๋ ย ยา มาบริ การสมาชิก โดยจะซื้ อ
ตรงกับบริ ษทั ในเดือนพฤศจิกายนมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ
100,000 บาท
นายทศพล แก้วทิมา
ทีมวิจยั ได้ลงพื้นที่ 2 ครั้ง เพื่อนัดหมายขอสัมภาษณ์แต่ไม่พบ
สหกรณ์การประมงบางแพ
ประธานสหกรณ์ ได้พดู คุยและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า
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จํากัด

อ.บางแพ จ.ราชบุรี

การประมงบางแพ
จํากัด ต.โพหัก
อ.บางแพ จ.ราชบุรี

27

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ทํานาดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี

25 พฤศจิกายน 2548
บ้านกรรมการ
กลุ่มเกษตรกรทํานา
ดอนคา ต.ดอนคา
อ.บางแพ จ.ราชบุรี

28

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสหกรณ์โคนม 26 พฤศจิกายน 2548 การสัมภาษณ์
ซอนต้าจอมบึง จํากัด บ้านรางบัว สํานักงานสหกรณ์
โคนมซอนต้าจอมบึง
ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
จํากัด บ้านรางบัว
ต.รางบัว อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี

สหกรณ์การประมงบางแพ เกิดจากการรวมตัวกันของผูท้ ี่มี
อาชีพทํานากุง้ เลี้ยงปลา ขณะนี้สหกรณ์การประมงบางแพ
จํากัด กําลังมีการปรับเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่ ผลการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ตอนนี้ค่อนข้างประสบปัญหาขาดทุน
โดยเฉพาะกิจการปั๊มนํ้ามันซึ่ งขาดทุนจนต้องหยุดกิจการไป
กลุ่มนี้ต้ งั ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ปัจจุบนั ได้หยุดการดําเนิน
นายแหวน นาคจ้อย
กรรมการกลุ่มเกษตรกรทํานา กิจกรรมไปเพราะประธานเสี ยชีวิต ลุงแหวนเองเป็ นสมาชิก
ดอนคา
และกรรมการมาประมาณตั้งแต่อายุ 30 กว่าปี ปั จจุบนั อายุ 60
กว่าปี กลุ่มเจริ ญรุ่ งเรื องในช่วงที่ลุงแหวนเป็ นกรรมการตอน
นั้นอายุ 34-35 ปี มีร้านค้า ปั๊มนํ้ามันเล็กๆ ของกลุ่ม กิจการดี
มาก ปี พ.ศ.2532-2534 ได้มีการเริ่ มเปลี่ยนสภาพและอาชีพจาก
การทํานาเป็ นทําสวนพริ ก ผลไม้ จากสวนเป็ นนากุง้ ที่เปลี่ยน
จากทํานามาถึงปั จจุบนั ประมาณ 30 ปี แต่ชื่อกลุ่มยังเป็ นกลุ่ม
เกษตรกรทํานาอยู่ ปัญหาที่สาํ คัญของกลุ่มคือการไม่มีคนสื บ
ทอดการทํางานและการปรับเปลี่ยนต่างๆ ทางการไม่เข้ารับรู้
ปัญหา
ทีมวิจยั ได้ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผจู้ ดั การและกรรมการกลุ่ม
นายมนูญ นันทวิสุทธิ์
พบว่า สหกรณ์โคนมซอนต้า จํากัด เป็ นสหกรณ์โคนมขนาด
ผูจ้ ดั การสหกรณ์โคนม
กลาง มีสมาชิก 50 ราย ซึ่ งนับถือศาสนาคริ สต์ หน่วยงาน
ซอนต้า จํากัด
องค์กรเอกชนสนับสนุนระบบสหกรณ์มีระบบการผลิตนมที่
ครบวงจรตั้งแต่การส่ งเสริ มการเลี้ยง การผลิตนม และทํา
การตลาด ขายส่ งไปที่โรงเรี ยนในเขตจังหวัดราชบุรี ประธาน

การสัมภาษณ์
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29

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสหกรณ์
การเกษตรห้วยม่วง จํากัด
บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

26 พฤศจิกายน 2548
สํานักงานสหกรณ์
การเกษตรห้วยม่วง
จํากัด
บ้านห้วยม่วง
ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์

นายเสริ ม นวลเขียว
นายกฤษณะ ปัญญา
สหกรณ์การเกษตรห้วยม่วง
จํากัด

3-29

และผูจ้ ดั การ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อทีมวิจยั ว่า
- ที่ผา่ นมาได้มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงกับสหกรณ์
โคนมหนองโพ จํากัด แต่ยงั มีขอ้ จํากัดที่ทาํ ให้ไม่สามารถ
ร่ วมมือกันได้ อยากให้ทีมวิจยั เป็ นตัวกลางในการเชื่อมโยง
ความร่ วมมือ
- รัฐบาลควรส่ งเสริ มและช่วยเหลือเกษตรกรโคนม
โดยตรง โดยการจํากัดการนําเข้านมผงจากต่างประเทศ เพื่อให้
เกษตรกรได้มีช่องทางขยายตลาดได้มากขึ้น
ข้อจํากัดในการเข้าร่ วมกับโครงการฯ คือ
สมาชิกสหกรณ์โคนมซอนต้า จํากัด เป็ นเกษตรกรที่ตอ้ งดูแล
โคนมตลอดเวลา
จึงไม่สะดวกที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมของ
โครงการฯได้ตลอดทั้งวัน แต่พร้อมที่จะให้ความร่ วมมือใน
พื้นที่อย่างเต็มความสามารถ
สหกรณ์การเกษตรห้วยม่วง จํากัด เริ่ มต้นจากการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร ก่อตั้งเป็ นร้านค้าชุมชนขึ้น โดยการสนับสนุนของ
มูลนิธิศุภนิมิต ด้วยเงินลงทุนจํานวน 150,000 บาท แต่ดว้ ย
ภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นทําให้ราคาของถีบตัวสูงขึ้น
ประกอบกับการทําร้านค้าชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
จัดการที่สูงทําให้ไม่ประสบความสําเร็ จ ทําให้ประสบปัญหา
ขาดทุนขณะนี้มีหนี้สินประมาณ 100,000 บาท ข้อเสี ยคือ มีผู้
ถือหุน้ น้อยและสมาชิกขาดความรับผิดชอบ ต่อมาได้มีการ
ดําเนินธุรกิจหน่อไม้ปี๊บ ซึ่ งไม่ได้หวังกําไรมากนัก แต่ดว้ ยมี
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ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มสตรี ตดั
เย็บผ้า ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี

26 พฤศจิกายน 2548
ที่ทาํ การกลุ่มสตรี
ตัดเย็บผ้า
ต.ด่านทับตะโก
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์

นางบัวฮอง อิสริ ยานนท์
กรรมการกลุ่มสตรี ตดั เย็บผ้า
ต.ด่านทับตะโก
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การเปลี่ยนผูน้ าํ ชุมชนทําให้ไม่ได้รับการส่ งเสริ มในรู ปแบบ
สหกรณ์ร้านค้า การทํางานจึงต้องเปลี่ยนเป็ นรู ปแบบของกลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การบริ หารมุ่งหวังกําไรมาก
จนเกินไปทําให้เกิดการทําลายทรัพยากร
ซึ่ งทําให้เริ่ มเกิด
ปัญหาไม่มีหน่อไม้ ปัจจุบนั มีสมาชิกทั้งหมด 83 คน มีการ
ประชุม 2 ครั้งต่อปี ประธานคือนายประเสริ ฐ ประเสริ ฐศักดิ์ มี
การประชุมคณะทํางาน 3 – 4 เดือนครั้ง และยังมีการติดตาม
งานจากสหกรณ์จงั หวัดอยูบ่ า้ ง
เริ่ มก่อตั้งจากการเย็บผ้าโหลของกลุ่มแม่บา้ น ซึ่ งต่อมาการเย็บ
ผ้าโหลนั้นไม่ค่อยมีงานเข้ามามากนัก ทําให้เกิดแนวคิดการ
รวมกลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้า โดยใช้เงินทุนส่ วนตัวมาเป็ นทุนในการ
ก่อตั้งกลุ่ม มีสมาชิกที่ส่วนใหญ่เป็ นแม่บา้ นจํานวน 15 คน ใน
ปี แรกนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
เท่าที่ควร ทําให้เกิดความลําบากในการทํางาน ซึ่ งตอนแรกนั้น
การตัดเย็บต้องทําด้วยมือ และไปจ้างที่อื่นตัดบ้าง ต่อมาได้รับ
การสนับสนุนจาก อบต.ได้งบประมาณมาส่ วนหนึ่ง ทําให้ได้มี
การจัดซื้ อจักรเย็บผ้าและโต๊ะตัดผ้า ทําให้การทํางานสะดวก
และรวดเร็ วมากขึ้น จากในปี แรกนั้นตัดได้ไม่กี่ร้อยตัว แต่ใน
ปัจจุบนั สามารถตัดได้เป็ นพันตัวต่อปี ภาระหนี้ สินของกลุ่มมี
ประมาณ 100,000 บาท เป็ นเงินกูจ้ ากกองทุนต่างๆในหมู่บา้ น
ปัจจุบนั มีสมาชิก 7 คนซึ่ งทํางานประจํา และยังได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตในเรื่ องการสั่งตัดชุดนักเรี ยน ซึ่ งมี
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เข้าร่ วมประชุมกับเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูล
ณ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

13 ธันวาคม 2548
ห้องประชุม
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี

การประชุมกลุ่มย่อย
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เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มเคลื่อนที่
(Mobile Unit)
จํานวน 30 คน

หลายโรงเรี ยนที่อยูใ่ นเครื อข่ายของมูลนิธิฯทําให้เกิดรายได้ที่
สามารถทําให้กลุ่มอยูไ่ ด้ ยังไม่มีการถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่ น
หลัง เคยมีการติดต่อจากโรงเรี ยนให้สมาชิกเข้าไปซ่อมจักรเย็บ
ผ้า แต่ไม่ได้มีการติดต่อให้เข้าไปสอนการเย็บผ้าแต่อย่างใด จึง
อาจเป็ นปัญหากับกลุ่มในอนาคต เนื่องจากขาดผูส้ านต่องาน
ตัดเย็บผ้า
ดร.ทิพวัลย์ สี จนั ทร์ หัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวแนะนําทีมวิจยั
และกลุ่มเครื อข่ายภาคประชาชนที่ ได้เข้าร่ วมการประชุ มใน
ครั้งนี้ ได้บอกเล่าที่มาที่ไปของโครงการฯให้กบั หน่วย Mobile
Unit ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล คุ ณ สุ เทพ ไชยขั น ธุ์ ที่ ป รึ กษา
โครงการฯ และคุณยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว นักวิจยั ของโครงการฯ
ได้อ ธิ บ ายแนวทางและวิ ธี ก ารทํา งานเพิ่ ม เติ ม ให้ ผูเ้ ข้า ร่ ว ม
ประชุมได้รับฟัง
หลังจากนั้น ทาง ดร.ทิพวัลย์ สี จนั ทร์ หัวหน้าโครงการฯ ได้ขอ
ความร่ วมมือให้หน่ วย Mobile Unit ได้เลือกสหกรณ์/กลุ่ม
องค์กรที่จดทะเบียน ที่มีความน่ าสนใจในประเภทต่างๆ และ
ได้มีการนําเสนอรายชื่อสหกรณ์ที่มีความโดดเด่น สามารถเป็ น
สหกรณ์ตน้ แบบได้ สหกรณ์ที่ดอ้ ย และสหกรณ์ท่ีลม้ เหลวโดย
สิ้ นเชิง เพื่อที่ทางทีมวิจยั จะได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลต่อไป โดย
สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกมีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อสหกรณ์ที่มีความโดดเด่น สามารถเป็ นสหกรณ์ตน้ แบบ
ได้

สหกรณ์การเกษตร
1. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด
2. สหกรณ์การเกษตรอําเภอเมือง
3. สหกรณ์การเกษตรอําเภอโพธาราม
4. สหกรณ์การเกษตรบ้านไท-ยวน (คูบวั )
5. สหกรณ์การเกษตร อพป. หนองไร่
สหกรณ์ออมทรัพย์
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จํากัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเยือ่ บ้านโป่ ง
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มิตรวัดเพลง
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ร้านค้าค่ายภานุรังสี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนกระเบื้อง
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนมดตะนอย
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไร่ ใหม่
กลุ่มเกษตรกร
1. กลุ่มเกษตรกรทําสวนบ้านสิ งห์
2. กลุ่มเกษตรกรทํานาวัดยางงาม
3. กลุ่มเกษตรกรทํานาเขาแร้ง
กลุ่มสหกรณ์บริ การ
1. สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ ประปาเจ็ดเสมียน
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กลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มทําไม้ตาล-ไม้มะพร้าวตําบลคูบวั
2. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรลาดบัวขาว
3. กลุ่มบ้านแพะ (ขนมทองม้วน)
4. กลุ่มทอผ้ามอญบ้านม่วง
5. กลุ่มแปรรู ปกระดาษสา
รายชื่อสหกรณ์ที่ตอ้ งฟื้ นฟูศกั ยภาพ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเกาะพัฒนา
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตรชุมชนสวนผึ้ง จํากัด
รายชื่อสหกรณ์ที่ลม้ เหลวโดยสิ้ นเชิง (ไม่สามารถฟื้ นฟูได้)
สหกรณ์การเกษตร
1. สหกรณ์การเกษตรบ้านไหมไทรงาม
2. สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ สวนผึ้ง
3. สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยม่วงสวนผึ้ง
4. สหกรณ์การเกษตรบางแพ
สหกรณ์ร้านค้า
1. สหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไร่ ใหม่
กลุ่มเกษตรกร
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ประชุมร่ วมกับผูจ้ ดั การสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มประจํา
หน่วย ที่สาํ นักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี

14 ธันวาคม 2548
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์และการประชุม
กลุ่มย่อย
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นางสมหมาย อ่อนแฮน
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มประจํา
หน่วย

1. กลุม่ เกษตรกรทําไร่ ป่าหวาย
2. กลุ่มเกษตรกรทํานานางแก้ว
นักวิจยั ได้สัมภาษณ์ผจู ้ ดั การและเจ้าหน้าส่ งเสริ มประจําหน่วย
ร่ วมประชุมกลุ่มย่อยผูจ้ ดั การ โดยมีวตั ถุประสงค์
- ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลรายงานการประชุม
ประจําปี 2547 สหกรณ์เป็ นตัวอย่างที่ดีจาํ นวน 12 สหกรณ์ ซึ่ ง
ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าที่ผรู้ ับผิดชอบเป็ นอย่างดียงิ่
- เพื่อทราบรายละเอียดสถานการณ์ของกลุ่ม
สหกรณ์ที่เป็ นต้นแบบที่ดีพบว่าแต่ละสหกรณ์มีจุดเด่นซึ่ งเป็ น
จุดแข็งที่แตกต่างกัน ในทางกลับกันก็พบว่ายังมีบทเรี ยนที่ดีใน
การบริ หารจัดการสหกรณ์ที่ตอ้ งรวบรวมและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้เพื่อหาแนวทางพัฒนากระบวนการสหกรณ์ต่อไป
- เพื่อสัมภาษณ์ผจู้ ดั การและพนักงานชุมนุม
สหกรณ์จงั หวัดราชบุรีจาํ กัด พบว่าชุมนุมสหกรณ์มีบทบาทที่
สําคัญในการเชื่อมโยงสหกรณ์ต่างๆ ในแต่ละประเภทที่มีอยู่
ภายใต้ชุมนุมสหกรณ์จาํ นวน 56 สหกรณ์ มีการเชื่อมโยงใน
ภาคอีสานโดยการทําธุรกิจการซื้ อข้าวสารหอมมะลิ
การ
เชื่อมโยงกับสหกรณ์โดยการรับฝากหุน้ และรับฝากเงินของ
สมาชิกสหกรณ์รวมไปถึงการเชื่อมโยงโดยธุรกิจเครดิตกับ
สหกรณ์อีกกว่า 8 สหกรณ์ การทําธุรกิจการซื้ อขายสิ นค้าจาก
สมาชิกสหกรณ์เช่น ธุรกิจการซื้ อขายนมจากสหกรณ์หนองโพ
เป็ นต้น
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เข้าร่ วมเวทีซ่ ึ งจัดโดยสหกรณ์
การเกษตรไท-ยวน จํากัด

19-20 ธันวาคม 2548
พิพิธภัณฑ์ไท-ยวน
บ้านคูบวั อ.เมือง
จ.ราชบุรี

การประชุมกลุ่มย่อย

คณะกรรมการกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรไท-ยวน จํากัด
และเกษตรกรทําสวนบ้าน
สิ งห์ ร่ วมกับศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสหกรณ์เพชรบุรี
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ประสานงานเพื่อขอข้อมูลทะเบียนคน
จนเพิม่ เติมของกลุ่มเกษตรกรทําสวน ต.
บ้านสิ งห์ และกลุ่มเกษตรกรทํานา
หนองอ้อ

12 กุมภาพันธ์ 2549
ที่กลุ่มเกษตรกรทําสวน
ต.บา้ นสิ งห์ และกลุ่ม
เกษตรกรทํานาหนองอ้อ

การประชุมกลุ่มย่อย

ประธานกลุ่มเกษตรกรทํา
สวนบ้านสิ งห์
ประธานกลุ่มเกษตรกรทํานา
หนองอ้อ
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- วางแผนการลงพื้นที่ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ประจํา
หน่วย ได้มีการกําหนดการลงพื้นที่วนั ที่ 17 ธันวาคม 2548 ที่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี เวลา
09.00 น. เป็ นต้นไป โดยมีคุณสมบัติ ทองสมิง หัวหน้าหน่วย
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2548 ประชุมสหกรณ์การเกษตรไท-ยวน
ราชบุรี จํากัด และกลุ่มเกษตรกรทําสวนบ้านสิ งห์ วัตถุประสงค์
ในการประชุมครั้งนี้ คือ การหาแนวทางการบูรณาการการ
บริ หารสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็ จ โดยคุณกฤษดา จันทร์แดง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการ
เพื่อ ชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมายของการดําเนิ นโครงการฯ
และสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของทั้ง 2 สหกรณ์ พบว่า ทั้ง สอง
สหกรณ์ ได้แจ้งความจํานงในการเข้าร่ วมเวที ของโครงการฯ
เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการเสริ มสร้างระหว่างสหกรณ์ที่
จดทะเบียนกับกลุ่มเกษตรกร ทําให้ทีมวิจยั ทราบถึงกิจกรรม
ของสหกรณ์ ที่ ป ระกอบด้ว ยกิ จ กรรมการทอผ้า และมี ศู น ย์
จํา หน่ า ย ซึ่ งเป็ นความแตกต่ า งไปจากชื่ อ ของสหกรณ์ ที่ ว่า
“สหกรณ์การเกษตร” ตลอดจนได้ร่วมสนทนากับสหกรณ์
จังหวัดเพื่อทราบถึงความเป็ นมาของสํานักงานสหกรณ์
เพื่อนัดหมายประธานกลุ่มเกษตรกรทําสวนบ้านสิ งห์ และกลุ่ม
เกษตรกรทํานาหนองอ้อ รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการขอ
รายชื่อสมาชิกเพื่อนําไปตรวจสอบกับข้อมูลการลงทะเบียนคน
จนของ อ.โพธาราม และวิเคราะห์ขอ้ มูลในโครงการฯต่อไป

ตารางที่ 3.3 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ กําหนดกรอบ / ทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่ ายในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
ลําดับที่

กิจกรรม

1.

จัดเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่ อง”การ
จัดการความรู้ เพื่อเสริ มพลัง
ชุมชน” และประชุมแกนนํา
สหกรณ์ / กลุ่ม / องค์กร เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี

วัน/เวลา/สถานที่

กระบวนการ/วิธีการ

7 ธันวาคม 2548
การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม
อาคารศูนย์เรี ยนรวม2 การระดมความคิดเห็น
ห้อง302
แบ่งกลุ่มย่อย
ม.เกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม
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ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม/
กลุ่มเป้ าหมาย
แกนนํากลุ่ม/องค์กรจํานวน
40 คน ทีมวิจยั
ทีมวิทยากรเวทีสัมมนา
วิชาการ
นายเดชา ศิริภทั ร
ผูอ้ าํ นวยการมูลนิธิขา้ วขวัญ
จ.สุ พรรณบุรี
นายสิ นชัย บุญอาจ
เครื อข่ายกลุ่มแสงตะวัน
จ.พิจิตร
นายภีม ภคเมธาวี
ผูป้ ระสานงานหน่วยจัดการ
ความรู้ องค์กรการเงินชุมชน
ศูนย์บริ การวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นางจันทนา หงษา
มูลนิธิขา้ วขวัญ (ผูด้ าํ เนิน

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่ กิดขึน้
อ.ดร.ทิพวัลย์ สี จนั ทร์ หัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพื่อเปิ ดโอกาสให้สมาชิก
สหกรณ์ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนได้มีโอกาสเข้า
ร่ วมงานวิชาการ
และเป็ นการติดตามความเคลื่อนไหวของ
เครื อข่ายหลังการประชุมที่วดั พระศรี อารย์ สรุ ปได้ดงั นี้
- การเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย ต้องเริ่ มจากการที่มี
เวทีเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่อง
- ความร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ตอ้ งเริ่ มจากสิ่ งที่
เป็ นรู ปธรรมก่อน เช่น สหกรณ์บา้ นรางสี หมอกราชบุรี จํากัด
ต้องการปุ๋ ยอินทรี ย ์ อาจเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรทํานาทุ่ง
หลวงที่มีการทําปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ยูแ่ ล้ว
จากนั้นมีการนัดหมายการพบปะในเวทีสัญจรในครั้ง
ต่อไปที่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้านหนองอ้อ ในวันที่ 6
มกราคม 2549 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป ณ อาคารหลวง
ปู่ หลิว วัดหนองอ้อ ต.บ้านสิ งห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และ
ประมาณกลางเดือนมกราคม 2549 สําหรับพื้นที่ อ.สวนผึ้ง
อ.จอมบึง อ.บ้านคา และ อ.เมืองราชบุรี พบกันที่กลุ่มอนุรักษ์

2.

6 มกราคม 2549
การประชุมเรื่ อง “การกําหนด
วิสัยทัศน์สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด ที่วดั หนองอ้อ
ต.บ้านสิ งห์
ราชบุรี”
อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม
กระบวนการกลุ่ม การระดม
ความคิดเห็นในกลุ่มย่อย

3

เวทีวิเคราะห์ศกั ยภาพตามโซน

การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม

23 กุมภาพันธ์2549
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รายการ)
แกนนํากลุม่ เกษตรกร/
สหกรณ์/กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ ทีมที่ปรึ กษาโครงการฯ
ทีมวิจยั และผูท้ รงคุณวุฒิ คือ
นายภีม ภคเมธาวี
ผูป้ ระสานงานหน่วยจัดการ
ความรู้ องค์กรการเงินชุมชน
ศูนย์บริ การวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แกนนํา และสมาชิกกลุ่ม/

เขาปากกว้าง ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
1. เพื่อสรุ ปผลการดําเนินงานของโครงการฯในช่วง 4 เดือนที่
ผ่านมา โดยการค้นหาตัวแทนภาคส่ วนที่มาจากสหกรณ์ที่จด
ทะเบียนกับไม่จดทะเบียน จากกลุ่มองค์กรการเงินต่างๆ เพื่อมา
กําหนดเป้ าหมายและความร่ วมมือในการดําเนินงานของ
เครื อข่ายร่ วมกัน
เพื่อสร้างความรู้จกั ซึ่ งกันและกันเพิ่มขึ้น
รวมทั้งความร่ วมมือประสานระหว่างเครื อข่าย
2. การนําเสนอวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ / กลุ่ม / องค์กรต่างๆ ใน
พื้นที่จงั หวัดราชบุรี จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกัน
พบว่าเป้ าหมายหลัก คือ การมีความพอเพียงโดยใช้สหกรณ์
เป็ นเครื่ องมือในการรวมคนและพลัง เพื่อให้เกิดความร่ วมมือที่
จะนําไปสู่ การแก้ปัญหา โดยมีสหกรณ์จงั หวัดเป็ นตัวกลาง
เพื่อที่จะให้เกิดการเชื่อมโยงทุกภาคส่ วน นอกจากนี้แต่ละกลุ่ม
ได้แลกเปลี่ยนเป้ าหมายหลักของกลุ่มร่ วมกัน จุดเด่น จุดที่ควร
ปรับปรุ งของการบริ หารการจัดการ รวมทั้งศักยภาพของกลุ่ม
3.
การกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมของเครื อข่ายสหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี จากการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มย่อย
พบว่าแต่ละกลุ่มต้องการให้เกิดการพึ่งพาภายในกลุ่มตนเอง
เป็ นหลัก สมาชิกมีคุณธรรม ความซื่ อสัตย์ และความร่ วมมือใน
การแลกเปลี่ยนความรู้ สิ นค้าระหว่างกลุ่มสหกรณ์ และมีการ
ส่ งเสริ มเรื่ องเงินทุน
สรุ ปสาระสําคัญของการจัดเวที คือ

พื้นที่และการเชื่อมโยงเครื อข่าย

1.การเยี่ย มเยีย นให้ก าํ ลัง ใจการทํา งานของกลุ่ ม อนุ รั ก ษ์เ ขา
สหกรณ์
ปากกว้าง
แกนนํา และสมาชิกกลุ่ม
สัจจะฯ และกลุ่มออมทรัพย์ฯ 2.การแลกเปลี่ยนการทํางานของกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่ วมเวที
3.แผนการดําเนินงานของกลุ่มต่างๆ คือ
- กลุ่มปลูกผัก: กลุ่มจะต้องทํางานให้ออกมาให้เห็นเป็ น
รู ปธรรม คือ ต้องชัดเจนว่าทําอะไร และเกิดผลสําเร็ จอย่างไร
กิจกรรมหลักของกลุ่มคือ การลดการใช้ปุ๋ยเคมี และหันมาใช้
ปุ๋ ยชีวภาพ เป็ นการช่วยลดต้นทุนการผลิต
- สหกรณ์ ห้วยม่ วง: กลุ่มลงพื้นที่ในท้องถิ่น และมีการ
รวมกลุ่ ม กัน ถึ ง 7 กลุ่ม จากการลงพื้น ที่ ข อง 7 กลุ่ม นี้ ทํา ให้
ทราบปัญหาต่างๆ ที่แท้จริ ง และนําไปสู่การแก้ไขได้ตรงจุด
- กลุ่มเกษตรเขาแร้ ง: กลุ่มจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่ งเสริ มกลุ่มทํา
นา จัดเก็บเงินจากสมาชิก เป็ นการออมเพื่อนํามาซื้ อปุ๋ ย เมื่อถึง
ฤดูทาํ นาก็นาํ ปุ๋ ยไปใช้ก่อน เมื่อได้ผลผลิตก็นาํ เงินมาจ่ายค่าปุ๋ ย
กับกลุ่ม โดยจะมี การบวกเงิ น ค่าดอกของค่าปุ๋ ยที่ นําไป เพื่ อ
นํามาปันผลแก่กลุ่ม
- กลุ่มออมทรั พย์ อําเภอเมือง: การรวมตัวเกิ ดขึ้ นเพื่อ
ช่วยเหลือกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เดือดร้อนเรื่ องเงิน
โดยทางกลุ่มแบ่งเงิ นออมเป็ น 2 ส่ วน คือออมส่ วนหนึ่ ง
และอีกส่ วนนํามาปล่อยกูแ้ ก่กลุ่มต่างๆ โดยจะคิดดอกเบี้ย แล้ว
นําดอกที่ได้มาปันผลแต่ละปี แก่สมาชิกตามจํานวนหุน้
- กองทุนหมู่บ้านเกาะตาสาม: มี เป้ าหมายคือเพื่อการ

สถานีอนามัย
หนองตาพุด
ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
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แก้ปัญหาในหมู่บา้ น คือ ให้คนที่มีรายได้นอ้ ยได้กยู้ ืม และเมื่อ
มีการปล่อยเงินกูแ้ ล้วก็จะนําดอกเบี้ยที่ได้มาจัดซื้ อที่ดินเพื่อจัด
สิ่ งอํานวยความสะดวกให้คนในหมู่บา้ น
- ป่ าชุ มชนธรรมเสน: จุ ดประสงค์เพื่อถวายแด่ พ ระ
เจ้าอยู่หัว ป่ าชุ มชนนี้ ได้รับการขึ้ นทะเบี ยน สําหรั บการดูแล
รักษาป่ าไม้น้ นั จะได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน โดยไม่มีการ
ได้รับเงินช่วยเหลือสนับสนุ นจากภายนอก แต่ที่น้ ี จะใช้หัวใจ
ในการดูแลรั กษาป่ าชุ มชน แนวทางที่ ป่าชุ มชนต้องจัดทําขึ้ น
ต่อ ไป คื อ การฟื้ นฟูแ ละพัฒนาให้ป่ าชุ ม ชนกลายเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้แก่องค์กร ผูศ้ ึกษาดู
งาน รวมถึงเยาวชน
โดยสรุ ป การทํางานของกลุ่ม/สหกรณ์ ทั้งภาคประชาชนและ
จดทะเบียน ควรจะเป็ นการทํางานในทิศทางการขับเคลื่อนซึ่ งมี
รู ปแบบ ที่เรี ยกว่า “เพื่อนช่ วยเพื่อน” มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม
ต่างๆ โดยให้กลุ่มที่มีหลักการทํางาน และประสบผลสําเร็ จเป็ น
ตัวอย่างให้กลุ่มอื่นๆ ได้ใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานของ
กลุ่มตนเองให้ดีข้ ึน นอกจากนี้ แล้วยังมีการพัฒนาเชื่อมโยงการ
ทํางาน และผลผลิตของแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
4. วิธีการเชื่อมร้อยกลุ่มต่างๆ มีประเด็นดังต่อไปนี้
- องค์ กรการเงิน: เริ่ มจากการทําความรู้ จกั ซึ่ งกันและกัน
ก่อน แล้วจะนําไปสู่ การเชื่อใจกัน ซึ่ งก็จะทําให้กลายเป็ นแหล่ง
เงินทุนให้แก่กลุ่ม โดยจะต้องมีการตกลงร่ วมกันทั้ง 2 ฝ่ าย
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4

เวทีแผนกลยุทธ์สหกรณ์
การเกษตรบ้านรางสี หมอก
ราชบุรี จํากัด

31 พฤษภาคม 2549
ณ ที่ทาํ การกลุ่ม
ต.ท่านัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี

การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม
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- องค์ ค วามรู้ : ควรต้อ งมี ก ารศึ ก ษาดูงาน และเมื่ อ ดูง าน
แล้วต้องนําไปทําให้เกิดเป็ นรู ปธรรม หากไม่สามารถทําหรื อ
ผลิ ต ได้ แต่ มี ค วามต้อ งการใช้ ก็ค วรสั่ ง ซื้ อ จากกลุ่ ม ภายใน
เครื อข่ายที่มีความสามารถในการผลิต
- เพิ่มมูลค่ า: อาจทําโดยการหาแหล่งเงิ นทุนในการผลิ ต
สิ นค้า ทั้งควรคิดวิธีการที่จะช่วยลดต้นทุน นอกจากนี้ อาจหา
วิธีถ่ายโอนอํานาจจากแม่ คา้ คนกลางลงมาสู่ ผูผ้ ลิ ตในชุ มชน
หรื อกลุ่มแทน
-หาแหล่ ง ร่ วมภายในชุ ม ชนมาร่ วมลงทุ น : ส่ ง ผลผลิ ต
ออกจํา หน่ า ยให้ เ พื่ อ คนในชุ ม ชนได้เ ห็ น ผลสํา เร็ จ ของการ
ดําเนิ นงาน โดยการที่กลุ่มทําให้ดูเป็ นตัวอย่าง จะทําให้ผอู้ ื่นมี
ความสนใจ นําไปสู่ การหาแนวร่ วมในเรื่ องของกลุ่มเงินทุนใน
ชุมชน
แกนนําและสมาชิกสหกรณ์ สรุ ปสาระการประชุมที่สาํ คัญ ดังนี้
การเกษตรบ้านรางสี หมอก
1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ร่วมกัน
ราชบุรี จํากัด
- เพื่อทบทวนกรอบและทิศทางของสหกรณ์
และ
- วิเคราะห์ศกั ยภาพของสหกรณ์
นายประมวล ง้วนพริ้ ง
2.ความคาดหวังจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนิน 3.ทบทวนอดีตสหกรณ์
- จุดอ่อน คือ ข้าราชการไม่สนใจ
สะดวก
- จุดแข็ง คือ มีผนู้ าํ และกรรมการชุมชนที่ดี
- ความภูมิใจในสิ่ งดีดี คือ มีความร่ วมมือกันใน

5

เวทีแผนกลยุทธ์กลุ่มอินทรี ย ์
ชีวภาพบ้านเหล่ามะละกอ
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

6 มิถุนายน 2549
กลุ่มอินทรี ยช์ ีวภาพ
บ้านเหล่ามะละกอ
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี

การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม
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แกนนํา และสมาชิกกลุ่ม
อินทรี ยช์ ีวภาพบ้านเหล่ามะละกอ และกลุ่มเกษตร
อินทรี ยบ์ า้ นหนองไร่

ชุมชนเป็ นอย่างดี
- เป้ าหมายของสหกรณ์ใน 3 ปี ข้างหน้า คือ สหกรณ์
บ้านรางสี หมอกเป็ นเลิศด้านการส่ งออก, จัดการวิธีการผลิต
และจัดการผลผลิต
- กลยุทธ์สู่ความสําเร็ จ ต้องสร้างคุณธรรมเช่น ความ
ซื่ อสัตย์, ส่ วนราชการ, พาณิ ชย์จงั หวัด,เกษตรจังหวัด,เกษตร
อําเภอ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่น ให้ความรู้ดา้ น GAP
ซึ่ งทิศทางของกลุ่มสหกรณ์ คือ เป็ นเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง
ในด้านพืชของจังหวัดราชบุรี มีความต้องการให้เยาวชนที่จบ
กลับมาพัฒนาสหกรณ์และมีความคาดหวังว่าภายใน 5 ปี จะเป็ น
ศูนย์ส่งออกของจังหวัดให้ได้
การก่ อ เกิ ด ของกลุ่ ม ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ชี ว ภาพบ้า นเหล่ า มะละกอ
เกิ ดขึ้นจากปั ญหาที่ คนในหมู่บา้ นมี อาชี พการปลูกผัก ต้นทุน
การผลิตมีราคาสู งขึ้น ปุ๋ ยยาแพง และทําให้สุขภาพคนปลูกแย่
ลง จึงได้มีการพูดคุยกันโดยเริ่ มจากกลุ่มเล็กๆ มีการไปเรี ยนรู้
กับ กลุ่ ม สั จ จะฯ และก่ อ ตั้ง กลุ่ ม สั จ จะเป็ นฐานด้า นองค์ก ร
การเงิน และเกิดกลุ่มปุ๋ ยอินทรี ย ์ เพื่อต้องการลดต้นทุนการผลิต
การอนุรักษ์ดิน นํ้า ส่ งเสริ มการปลูกพืชผักปลอดภัย จากการใช้
แล้วเห็นจริ ง มีการลดต้นทุนการผลิตได้จริ ง สุ ขภาพดีข้ ึนจริ ง
ทําให้ อบต.สนับสนุ นโรงเรื อน จังหวัดให้การสนับสนุ นเรื่ อง
อุปกรณ์
จากนั้นได้มีการพูดคุ ยเพื่อหาถึงเป้ าหมายของกลุ่ม มี ขอ้ สรุ ป

ดังนี้
1. ต้องการให้สมาชิกในหมู่บา้ นมีการใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ุก
ครอบครัว
2. การต้อ งการผลิ ตพืชผักที่ ป ลอดภัย เพื่อ สุ ข ภาพที่ ดี
ของคนปลูกและคนกิน
3. การเพิ่มมูลค่าจากการทําผักอนามัยโดยประสานกับ
สหกรณ์ บา้ นรางสี หมอกราชบุรีจาํ กัดที่ มีการส่ งผัก
ไปต่างประเทศ และตลาดผักอนามัยที่ตลาดศรี เมือง
4. การผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์จ ากวัส ดุ ที่ มี ใ นพื้ น ที่ รวมทั้ง
สมุนไพร ฮอร์โมน สารไล่แมลง
5. การอนุ รั กษ์ส มุ นไพร เช่ น หางไหลแดง หนอนตา
หยาก ตะไคร้หอม กลอย เป็ นต้น
เป้ าหมาย
 การผลิตพืชผักปลอดภัยทุกครอบครัวภายใน 3 ปี
มาตรการของกลุ่มภายใน 3 ปี
1. การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรี ยช์ ีวภาพครอบคลุมทุก
ครอบครัว
2. การพัฒนาเครื อข่าย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ที่อื่น ขยาย
เครื อข่าย
3. การตั้งโรงเรี ยนเกษตรอินทรี ย ์ เรี ยนรู้จากของจริ ง
4. การอนุรักษ์สมุนไพร
5. การประสานงานกับภาคีอื่นๆ
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เวทีแผนกลยุทธ์กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ฯ ต.ท่าเคย และต.ชัฎป่ า
หวาย

19 มิถุนายน 2549
ณ เทศบาลตําบล
ชัฎป่ าหวาย
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม
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แกนนํา และสมาชิกเครื อข่าย
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ ต.ท่าเคย
และต.ชัฎป่ าหวาย

จุดก่ อเกิด เกิดจากการที่แกนนําได้ไปเรี ยนรู้ร่วมกับเครื อข่าย
สัจจะออมทรัพย์ฯ วัดพระศรี อารย์ โดยการนําของประชาคม
ราชบุรี ศึกษาดูงานที่เครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ครบวงจรชีวิต
จังหวัดตราดของพระอาจารย์สุบิณ ปณี โต วัดไผ่ลอ้ ม อ.เมือง
จ.ตราด ทําให้มีแนวคิดที่จะนําหลักการมาเผยแพร่ และรวบรวม
สมาชิก จัดตั้งเป็ นกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ขึ้นและพัฒนาเป็ น
เครื อข่ายสัจจะสะสมทรั พย์ฯ ของตําบลท่าเคยและ ต.ชัฎป่ า
หวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เชื่อมโยงกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
วัดพระศรี อารย์และเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ฯ จ.ราชบุรี โดย
มีคุณสมพงษ์ ฟอกสันเทียะ เป็ นแกนนํา
เป้ าหมาย
การพัฒนากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ให้เป็ นสถาบันการเงินของ
ชุมชนเพื่อสวัสดิการชุมชน มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพกลุ่ม คือ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
มาตรการ
1. การขยายฐานสมาชิก
2. การเพิม่ และขยายการให้สวัสดิการกับสมาชิก
3. พัฒนาบุคลากร
4. จัดตั้งเป็ นศูนย์ประสานงานกลางของเครื อข่าย
การร่ วมมือกับภาคีอื่นๆ เช่น เทศบาล อบต. พอช. หน่วยงาน
ราชการและเอกชนที่ เ กี่ ย วข้อ งรวมทั้ง ยุ ท ธศาสตร์ จัง หวัด
ราชบุรี
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เวทีจดั ทําแผนกลยุทธ์ สหกรณ์
การเกษตรบ้านห้วยม่วง จํากัด

การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม
23 มิถุนายน 2549
ณ ที่ทาํ การผูใ้ หญ่บา้ น
ม.3 ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
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แกนนํา และสมาชิกสหกรณ์ บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่หมู่บา้ นติด
การเกษตรบ้านห้วยม่วง จํากัด กับเขตอนุ รักษ์ มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย ในแต่ละปี
ชาวบ้า นมี ร ายได้จ ากการเก็ บ ผลิ ต ผลจากป่ าปี ละไม่ ต่ าํ กว่า
20,000 บาท จากการคํานวณผลผลิตจากป่ าห้วยม่วง เห็ดโคน
หน่อไม้ ผักกูดมูลค่ารวม 20.7 ล้านบาท ซึ่ งในแต่ละฤดูกาลจะ
มีผลผลิตออกสู่ ตลาด มีพ่อค้ามารับโดยตรง หรื อเป็ นพ่อค้าคน
กลางบ้าง ชาวห้วยม่วงเองได้แต่มองเห็นมูลค่าเงินลอยผ่านไป
ยัง ไม่ ส ามารถที่ จ ะรวมตัว กัน จัด การทรั พ ยากรเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดกับพื้นที่ได้ ต่อมาได้เกิดการรวมตัวกันของ
แกนนํา ก่ อ ตั้ง เป็ นสหกรณ์ ก ารเกษตรห้ว ยม่ ว ง
จํา กัด มี
กรรมการก่ อ ตั้ง 9 คน โดยคํา แนะนํา ของสหกรณ์ จัง หวัด
กิจกรรมแรกๆ ที่ได้ ดําเนิ นการคือการมีร้านค้าสหกรณ์ การ
ขายของในช่ วงแรกมี กาํ ไรอยู่บา้ ง และจ้างพนักงานขายของ
ต่อมามี การดําเนิ นธุ รกิ จขาดทุ น กําไรจากการขายไม่พอจ่ าย
พนักงาน มีปัญหาหลายอย่างเช่น
 ของที่สั่งมาขายขายไม่ได้เนื่องจากมีราคาสู งกว่า
ร้านค้า
 การจัดวางร้านไม่น่าสนใจ
 มีสินค้าน้อย
 ซื้ อสิ นเชื่อไม่ได้
และปั ญหาที่ สําคัญคื อมี เงิ นขาดบัญชี ทําให้การดําเนิ นธุ รกิ จ

8

เวทีพฒั นากระบวนการสหกรณ์
บ้านห้วยม่วง จํากัด ครั้งที่ 1

5 กรกฎาคม 2549
ณ ที่ทาํ การกลุ่ม
แปรรู ปหน่อไม้
ม.3 ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม
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ชะงักลง ชาวบ้านเริ่ มเกิดความไม่เชื่อมัน่ ต่อสหกรณ์ หากมีคน
พูดถึงสหกรณ์ชาวบ้านจะปฏิเสธทันที ทําให้แกนนําหลายคน
ได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้ดาํ เนินการได้ต่อไป
เป้ าหมายของสหกรณ์
 เป็ นองค์กรเชิ งธุ รกิ จเพื่อการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน
มาตรการภายใน 5 ปี
1. การปรั บ ตัว องค์ก ร “สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้า นห้ ว ยม่ ว ง
จํากัด” มีการบริ หารจัดการที่ดี
2. จัดการซื้ อขายและแปรรู ปหน่ อ ไม้ให้ได้อย่างน้อ ย 50%
ของผลิตที่ออกในแต่ละปี
3. สร้ างระบบการซื้ อ ขายและจัด สรรผลประโยชน์ อ ย่า งมี
ส่ วนร่ วม
4. สหกรณ์ ต ้ อ งจั ด สรรผลกํา ไรเพื่ อ การฟื้ นฟู อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
5. จัดตั้งโรงงานแปรรู ปหน่อไม้อย่างครบวงจรภายใน 5 ปี
นายเสริ ม นวลเขียว ต.ตะนาว สรุ ป สาระสํา คัญ คื อ จากเวที ป ระชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 23 มิ ถุ น ายน
ศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีนายก 2549 ได้มีการพูดคุยและวิเคราะห์ถึงศักยภาพสหกรณ์ฯ ทําให้
แกนนํามีความคิดเห็นว่าระบบสหกรณ์เป็ นเรื่ องที่ดี แต่ที่ผ่าน
ฤษณะ ปัญญา
นายสมบูรณ์ ประเสริ ฐศักดิ์
มา “คน” ที่ บ ริ ห ารจัด การต่ า งหากที่ ส ร้ า งปั ญ หาให้ส หกรณ์
กลุ่มแปรรู หน่อไม้ บ้านห้วย ดังนั้นจึงควรมีการฟื้ นพัฒนาระบบสหกรณ์ข้ ึนมาใหม่ โดยต้อง
ม่วง
เริ่ มจากกลุ่มเล็กๆ ที่มีความเห็นที่ตรงกัน และเชิญคนภายนอก
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เวทีพฒั นากระบวนการสหกรณ์
บ้านห้วยม่วง จํากัด ครั้งที่ 2

18 กรกฎาคม 2549
ณ ที่ทาํ การอบต.
ต.ตะนาวศรี
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม
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นายสมบูรณ์ ประเสริ ฐศักดิ์
ประธานกลุ่มแปรรู ปหน่อไม้
บ้านห้วยม่วง
นายเสริ ม นวลเขียว
รองประธานกลุ่มแปรรู ป
หน่อไม้ บ้านห้วยม่วง
แกนนํา และสมาชิกสหกรณ์
บ้านห้วยม่วง
นายยุทธนา แก้วน้อย
นายนพดล เชียววิทย์
หน่วยส่ งเสริ มสหกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Unit)
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี

เข้า มาหนุ น ช่ ว ยในเรื่ อ งที่ ค นภายในยัง ขาด เช่ น เจ้า หน้า ที่
สหกรณ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะได้นัด
หมายคนที่เกี่ยวข้องในวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 อีกครั้ง รวมถึง
เชิ ญเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ อบต. เข้ามาร่ วมพูดคุยเพื่อการพัฒนา
สหกรณ์ให้เป็ นผลสําเร็ จ
จากการที่แกนนํามีแนวคิดที่จะฟื้ นและพัฒนาระบบสหกรณ์ฯ
ดังนั้นจึงได้เชิญกรรมการสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ดูแล
พื้นที่เข้ามาร่ วมพูดคุย
คุณยุทธนา แก้วน้อย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้กล่าวถึงสหกรณ์
การเกษตรบ้า นห้ ว ยม่ ว ง จํา กัด ตั้ง อยู่ใ นพื้ น ที่ ที่ มี โ ครงการ
พระราชดํา ริ ดัง นั้ นทางเจ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์ จ ากจัง หวัด ได้
พยายามเข้ามาเพื่อ แก้ไขปั ญ หาเพื่ อ ให้ส หกรณ์ ดาํ เนิ นธุ ร กิ จ
ต่อไปได้ ได้มีการพยายามฟื้ นระบบสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ยงั
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ไปได้ โดยการจัด การเรื่ อ งของการแปรรู ป
หน่ อไม้ ซึ่ งในแต่ละปี ช่วงเดื อนกันยายน-สิ งหาคม ประมาณ
45 วันจะมีหน่อไม้ที่ออกจากป่ าห้วยม่วงมูลค่านับ 10 ล้านบาท
ทางสหกรณ์ได้เข้ามาเป็ นตัวกลางในการใช้ชื่อสหกรณ์เพื่อส่ ง
หน่ อ ไม้อ ัดปี๊ ปออกขาย โดยเก็บ ค่า บํา รุ ง ปี๊ บละ 2 บาท ได้มี
กําไรมา 2-3 ปี ปี ละ 20,000-30,000 บาท มีการจัดสรรกําไรโดย
ส่ วนหนึ่ งจะนําไปฟื้ นฟูป่า คืนสมาชิกและเข้าสหกรณ์ แกนนํา
สหกรณ์จึงเห็ นว่าระบบสหกรณ์เป็ นประโยชน์ต่อการทํางาน
ของชุ ม ชน ถ้า บริ ห ารจัด การดี จะมี ห น่ ว ยงานต่ า งๆ เข้า มา

10

เวทีนาํ เสนอผลการดําเนินงานต่อ
ผูว้ า่ และหน่วยงานราชการ เรื่ อง
“ราชบุรี เมืองสหกรณ์เศรษฐกิจ
พอเพียง”

20 กรกฎาคม 2549
ที่หอ้ งประชุม อบจ.
ราชบุรี

การสัมมนา การประชุมอย่างมี
ส่ วนร่ วม
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แกนนํากลุ่ม/สหกรณ์ท้ งั
จังหวัดราชบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ
นักวิชาการ

สนับสนุ น จึงเห็นสมควรที่จะมีการฟื้ นระบบสหกรณ์ข้ ึน โดย
จะเริ่ มที่ เรื่ องของการจัดการหน่ อไม้ โดยใช้กลุ่มแปรรู ปเป็ น
แกนในการทํา งาน และใช้เ รื่ อ งผลประโยชน์ จ ากป่ ามาเป็ น
ตัว นํา ในการคลี่ ค ลายปั ญ หาสหกรณ์ แ ละความขัด แย้ง ของ
ชุมชน
ในปี ที่ ผ่านมามี การเปิ ดการซื้ อขายหน่ อไม้ โดยให้
ทางหมู่บา้ นเป็ นคนรับผิดชอบ ทําให้มีการซื้ อขายโดยมีพ่อค้า
คนนอกเข้ารั บ ซื้ อ ผลิ ตผลที่ ได้ไม่ ตรงกับความต้อ งการของ
ตลาด มีการเก็บหน่อไม้ที่ไม่ได้ขนาด ซึ่ งหากยังดําเนิ นการต่อ
จะเป็ นผลเสี ยต่อป่ าไม้ มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในการจัดการเรื่ อง
หน่ อไม้ ได้มีความพยายามที่ ที่ให้เกิ ดความสมานฉันท์ มี เวที
การพูดคุยกันหลายรอบ แลในที่สุดทางนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลห้วยม่วง ได้เข้ามาเป็ นแกนกลางในการที่จะเชิญทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเข้ามานัง่ พูดคุย ปรึ กษาหารื อ ทางออก สําหรับ
การจัดการหน่ อไม้ จึ งออกมาในรู ปของคณะกรรมการร่ วมที่
ทุ ก ฝ่ ายส่ งตั ว แทนเข้ า มาบริ หารจั ด การ มี น ายกฯ เป็ น
คณะทํางานอยูด่ ว้ ย
เป็ นการประชุมเพื่อสรุ ปผลการดําเนินงานของโครงการฯ ใน
ระยะที่ผา่ นมา และพบว่าแนวทางในการแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนในกลุ่ม/ องค์กร/ สหกรณ์ นั้น คือ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งสามารถนําหลักการของระบบสหกรณ์ไป
ปรับใช้กบั การดํารงชีวติ ประจําวันได้
นอกจากนี้ยงั มอง

ภาพรวมการดําเนินงานเพื่อมุ่งเน้นให้จงั หวัดราชบุรีเข้าสู่ระบบ
สหกรณ์ โดยประเด็นหลักของการสัมมนานั้นประกอบด้วย
1)การดําเนินงานเชิงบูรณาการ ในมุมมองของสหกรณ์
จังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ตัวแทนองค์กรชุมชน
ต่างๆ ในจังหวัด
2)กระบวนการขับเคลื่อนเมืองสหกรณ์เศรษฐกิจพอเพียง
จากคุณวงศ์ศกั ดิ์ สวัสดิพาณิ ช ผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี
3)แนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายจากกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
ทัว่ จังหวัดราชบุรีร่วมกับวิทยากร ได้แก่ มหาวิชชาลัยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม บริ ษทั ไทยธุรกิจเกษตร
จํากัด เป็ นต้น
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สหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
ทีม ดร.ทิพวัลย์
ตัวแทนเครื อข่าย
เข้าพบวันที่ 13 ธ.ค. 48

แผนที่ความคิดสรุปการประชุ ม (7 ธ.ค. 48)
ชี้แจงกับ CEO
จ.ราชบุรี

เดินไปข้างหน้า...
สร้ าง....พลังป้ องกันตนเอง
เน้ น...ดูแลตนเอง
ไม่ใช่...แข่ งขัน

มีเวทีกาํ หนดเป้าหมาย
“วิสัยทัศน์ ”

คิดให้ ไกลถึง…
ปัญหาโครงสร้ าง

รวมใจ

องค์ กรการเงิน

แนวทางการเชื่อมเครือข่ าย
การขับเคลือ่ น

อยากดูงานออมทรัพย์
เรี ยนรู ้ดูงานหนองอ้อ

ทุ่งหลวง

กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ภาคประชาชน
80 สหกรณ์ภาครัฐ

การขับเคลือ่ น
ของเครือข่ าย

เป้ าหมาย

มีโครงการบ้านมัน่ คง
มีความรู ้เรื่ องการจัดการ

โรงธูป

เกษตรท่ านัด

เวที
เจดีย์หัก
ทุกวันที่ 6 ของทุกเดือน มีกิจกรรมของกลุ่ม
เวลาทําการกลุ่ม 17.00 น. – 21.00 น.
เป็ น 1 ใน 813 กลุ่ม ของพระอาจารย์สุบิน
เป็ นเวทีเครื อข่ายพระอาจารย์สุบิน
21-23 ม.ค. 49 เวทีสนทนาเรื่ องบัญชี
ื

ชุ มชน

กลุ่มคน

อยากศึกษาเรื่ องปุ๋ ยชีวภาพ
การเพิ่มคุณภาพ/จํานวนผลผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
มีการแจ้งข่าวกับเครื อข่าย
เวลาทําการกลุ่ม 17.00 น. – 21.00 น.

สถานที่

เวทีประเด็น : กําหนดวิสัยทัศน์
- การส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง
- ขยะ
- โคนม
- การปรับระบบการผลิต
- ปุ๋ ยชีวภาพ
-

แกนนําเครื อข่าย
กรรมการของสหกรณ์/กลุ่มองค์กร
เจ้าหน้าที่ สกจ.ราชบุรี
กศน./เกษตร/พช.(ภาคี)/ธกส.

- Zone I วัดหนองอ้อ (6 ม.ค. 49)
- Zone II สถานีอนามัยธรรมเสน

3-49 ภาพที่ 3.3 การประชุมแกนนําเครือข่ าย 7 ธ.ค. 2548 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน

สร้าง
มีเป้ าร่ วมกัน
แก้ไขความยากจน
ต้นทุนการผลิตสูง
(ปุ๋ ย-ยา-สารเคมี)

มีกิจกรรมร่ วมกัน

ทํางานร่ วมกัน

ศตจ.

อยากให้ใช้

สหกรณ์

เครื่ องมือ

พัฒนาชีวติ ให้เป็ นสุ ข
เงิน+สิ นค้า

ความร่ วมมือ
ร่ วมคิด
ร่ วมใจ 2คนขึ้นไป

แบ่งปันเอื้อประโยชน์กนั และกัน
องค์การเพื่อช่วยเหลือ
กันและกัน, ผูอ้ ื่น

คืออะไร
ปัญหาภาคเกษตร

ไม่นิยมผลิตปุ๋ ยชีวภาพใช้เอง
ขาดทุนวันยังคํ่า

ซื้ อลูกเดียว
“พี่ใหญ่”

ระบบการ
บริ หารจัดการ

สหกรณ์ชุมนุม
ที่มาของโครงการ”สหกรณ์”

ไม่จดทะเบียน
รู ปแบบของสหกรณ์

รู ปแบบการทํางานของ
สหกรณ์แบบเดิม ๆ

จดทะเบียน

“ระดับจังหวัด”
สันนิบาต

สามัญ (ประจําปี )

สหกรณ์

ชุมนุม

เอื้อประโยชน์ดา้ นการ จัดการ +
รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

จัดประชุม

ภาพรวมการดําเนินงาน
สหกรณ์ “ระดับชุมชน”

วิสามัญ
(ตามโอกาส)
การรับซื้ อ-จําหน่าย
ผลผลิต

ภาพที่ 3.4 เวที “การกําหนดวิสัยทัศน์ สหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี” วัดหนองอ้อ จ.ราชบุรี (6 ม.ค. 2549) แผ่นที่ 1
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สิ่ งที่เราอยากเห็นร่ วมกัน ?

เป้ าหมาย 1 ปี ?

พวกเรา

คณะกรรมการบริ หาร/จัดการ
(ประสาน)

ความร่ วมมือกลุ่ม
สหกรณ์
จ.ราชบุรี ?

เศรษฐกิจ/
ธุรกิจ?

สังคม?

การเรี ยนรู ้?

- การกู-้ ยืม-ฝาก
- ซื้อ-ขาย กันเองโดยตรง
- เกิดศูนย์กลางธุรกิจของกลุ่ม

- ความน่าเชื่อถือ
- เกิดเครื อข่ายเชื่อมโยง

- ความรู้เรื่ องสหกรณ์

ต้องเกิดเครื อข่ายกลุ่มสหกรณ์ใน
ระดับอําเภอ –จังหวัด

-

มีการพบกันประจําเดือน (ตาม
ความจําเป็ น)

-

ทําธุรกิจร่ วมกันบ้าง!/เรี ยนรู ้
ร่ วมกันบ้าง/สังคม

-

มีการผลักดันสิ นค้าในกลุ่มให้ได้
มาตรฐาน/ คุณภาพ

สหกรณ์จ.ราชบุรี

- การแลกเปลี่ยนสิ่ งของ
ระหว่างกลุ่ม-สหกรณ์

ระหว่างกลุ่มสหกรณ์ใน
ระดับจังหวัด

- เกิดระบบสวัสดิการ

เรื่ องอื่นๆ/แลกเปลี่ยน

- คนเข้าเป็ นสมาชิกต้อง
อบรมให้ความรู ้ก่อน

- แลกเปลี่ยนวิทยากร

เชื่อมโยงในทุกระดับเจ็บป่ วย-ตาย

ภาพที่ 3.5 เวที “การกําหนดวิสัยทัศน์ สหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี” วัดหนองอ้อ จ.ราชบุรี (6 ม.ค. 2549) แผ่นที่ 2
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ให้ความรู้ทางการเกษตร
ให้ความรู้เรื่ องปุ๋ ยชีวภาพ (มีขา้ ว/ ฟาง /
ผลิต)

บ้านสิ งห์
หนองไร่
สิ่ งที่สามารถช่วยเพื่อนได้

การบริ หารจัดการ

สกก.โพธาราม

แลกเปลี่ยนพันธุ์ขา้ ว

สัจจะฯหนองอ้อ
มีเงินทุนสนับสนุน

เริ่ มทําผักปลอดสารพิษ

หน่อไม้ฝรั่ง

มีปุ๋ยอินทรี ย ์
ปุ๋ ยชีวภาพ, ปุ๋ ยหมัก

การบริ หารจัดการดี

บ้านสิ งห์
หนองไร่

มีพนั ธุ์ขา้ วดี / ราคาถูก

สกก.โพธาราม

ข้าว,ฟาง

จุดเด่น
ไท-ยวน
ส่ งออกหน่อไม้ฝรั่ง

ปลูกผักมีผลผลิตสูง
20 ตัน/วัน (บวบ,
แตง, มะเขือ,
ถัว่ ฝักยาว)

สกก.รางสี หมอก

แหล่งผลิต
ผ้าตีนจก
ความรู้เรื่ องผ้า

สัจจะฯหนองอ้อ
มีเงินทุน

ทําวุน้ ว่านหางจระเข้
ภาพที่ 3.6 เวที“การกําหนดวิสัยทัศน์ สหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี” วัดหนองอ้อ จ.ราชบุรี (6 ม.ค. 2549) แผ่นที่ 3
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อยากทําอย่างอื่นนอกจากหน่อไม้ฝรั่ง
ยังไม่มีโรงเรี ยนเกษตร
มีการแลกเปลี่ยนสิ นค้ากันระหว่างกลุ่ม
(ไม่ใช้เงิน)

บ้านสิ งห์
หนองไร่

สกก.โพธาราม
จุดเด่น
ไท-ยวน
วิธีทาํ ปุ๋ ยชีวภาพ

ความรู้เรื่ องการเกษตร

สกก.รางสี หมอก
สัจจะฯหนองอ้อ

ยังไม่มีโรงเรี ยนเกษตร

ภาพที่ 3.7 เวที“การกําหนดวิสัยทัศน์ สหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี” วัดหนองอ้อ จ.ราชบุรี (6 ม.ค. 2549) แผ่นที่ 4
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อยูด่ ี กินดี

สหกรณ์บา้ นรางสี หมอก
31 พ.ค.49

-

เป้ าหมาย
- เป็ นศูนย์ส่งออกทางการ
เกษตรครบวงจร
- เกษตรอินทรี ยค์ รบวงจร
- ชุมชนเข้มแข็ง
- เป็ นตัวเชื่อมกลุ่มต่างๆ

จดทะเบียน 27 ก.ค.48
มีพี่เลี้ยงหนุนเสริ มดี
ต้นทุนการผลิตสูง
เริ่ มจากคนมีความคิดเหมือนกัน
รัฐบาลมีนโยบายหนุนเสริ ม
กรรมการเป็ นที่ยอมรับของชุมชน
สมาชิกเริ่ มต้น 46 คน ทุน 7แสนกว่าบาท
เปิ ดครั้งที่ 2 195 คน ทุน 2ล้านกว่าบาท
ประสานงบภายนอกได้ดี (อบต.,อบจ.,
สํานักงานเกษตร)

ภาพที่ 3.8 เวทีเครือข่ ายแกนนําสหกรณ์ และกลุ่มองค์ กร
ภาคประชาชน ณ สหกรณ์ บ้านรางสี หมอก(31 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 1
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ก่อนก่อตั้งกลุ่มสหกรณ์
- ผลผลิตขายไม่ได้ราคา
- กลุ่มยุวเกษตร, กลุ่มแม่บา้ น, กลุ่มเกษตรกร, กลุ่ม
หน่อไม้ฝรั่ง ทํางานยังไม่ต่อเนื่อง
- ขาดความร่ วมมือจากสมาชิก
- ต่างคนต่างขาย

ข้อเสนอแนะ
- ต้องการคนเก่งจากภายนอก
เช่น นิติภมู ิ นวรัตน์
- ต้องการความร่ วมมือจาก
กรมการค้าภายใน
- มีหอ้ งแล็ปในอนาคต

สหกรณ์บา้ นรางสี หมอก
“การก่อเกิด”

จุดแข็ง
- มีทุนเดิม “กลุ่ม” ต่างๆอยูแ่ ล้ว
- มีแกนนํา/มีพี่เลี้ยงหนุนเสริ ม
- ราชการหนุนเสริ ม
- การเมืองหนุน
- ชาวบ้านให้ความร่ วมมือ
- มีคนหลายวัยร่ วมมือ
- ชุมชนมีความเชื่อมัน่
- กลุ่มยุวเกษตร (กลุ่มดีเด่น, มีผลงาน)
- มีความสามารถส่ งออกพืชผักได้

จุดอ่อน
- ขาดความรู้ดา้ นการส่ งออก
- ชุมชนไม่ค่อยสนใจรวมกลุ่ม
- ราชการไม่สนใจ
- การตรวจสอบคุณภาพยังเสี ยค่าใช้จ่าย

o ร้านค้าชุมชน
o สถาบันการเงินชุมชน
o ปุ๋ ยอินทรี ย ์

ภาพที่ 3.9 เวทีเครือข่ ายแกนนําสหกรณ์ และกลุ่มองค์ กร
ภาคประชาชน ณ สหกรณ์ บ้านรางสี หมอก(31 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 2
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19-20 ก.ค. 49
ทําเวทีเพื่อนําเสนอแนวทาง
ให้ทางจังหวัดได้รับรู ้
1. การประกันราคา
2. การค้าเสรี
3. อาจเชิญ ดร.นิ ติภมู ิ

ต้ องมีเวทีแลกเปลีย่ น
ใช้ ความรู้เพือ่ แก้ ปัญหา

เป้าหมาย
“เป็ นเลิศด้ านการส่ งออก”

ถ้ าเราจะไปให้ ถึง
“เป้าหมาย”
- ผูน้ าํ และสมาชิกทุกระดับมี
คุณธรรม (ครอบครัว,กํานัน,
ผูใ้ หญ่บา้ น, อบต.)
- มีส่วนร่ วมคิด, ร่ วมทํา, ร่ วมรับ
ประโยชน์, ร่ วมแก้ไขปัญหา
- มีพี่เลี้ยงทุกภาคส่ วนหนุนต่อเนื่อง
(วิชาการ, งบประมาณ)
- นักวิชาการหนุนเสริ ม

- การเมืองต้องนิ่งทั้งระดับชาติและ
ท้องถิ่น
- คณะกรรมการโปร่ งใส,ใฝ่ รู้
- พัฒนาคนรุ่ นใหม่ให้มีความ
เสี ยสละและมีความรู้
- ได้รับความร่ วมมือจากชุมชน
(กรรมการ, สมาชิก, อบต.)
- มีเวทีแลกเปลี่ยนบ่อยๆไม่หยุดนิ่ง

ภาพที่ 3.10 เวทีเครือข่ ายแกนนําสหกรณ์ และกลุ่มองค์ กรภาค
ประชาชน ณ สหกรณ์ บ้านรางสี หมอก(31 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 3
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แผนทีค่ วามคิดกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ บ้ านเหล่ ามะละกอ

ใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ุก
ครอบครัว

โรงเรี ยนเกษตร
อินทรี ย ์
เรี ยนรู้จากของ
จริ ง
กลุ่มปุ๋ ยอินทรี ย ์
บ้านเหล่ามะละกอ

พัฒนาเครื อข่าย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

การอนุรักษ์
สมุนไพร
ประสานงานกับ
ภาคีต่าง ๆ

ภาพที่ 3.11 เวทีกาํ หนดเป้าหมายการขับเคลือ่ นกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ
บ้ านเหล่ามะละกอ (6 มิ.ย.2549)
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แผนทีค่ วามคิดสหกรณ์ การเกษตรบ้ านห้ วยม่ วง

แกนนํามี
ประสบการณ์การ
แปรรู ปหน่อไม้

มีทรัพยากรธรรมชาติมาก
และหลากหลาย

บ้านห้วยม่วง

มีโครงการพระราชดําริ
ในพื้นที่

ขาดความสามัคคี

มีการแบ่งฝักฝ่ าย
ของผูน้ าํ

การดําเนินสหกรณ์ที่
ผ่านมาล้มเหลว

ภาพที่ 3.12 เวทีกาํ หนดเป้าหมายการขับเคลือ่ นสหกรณ์ การเกษตร
บ้ านห้ วยม่ วง (23 มิ.ย. 2549)
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ตารางที่ 3.4 เวทีศึกษาดูงานกลุ่ม / องค์ กร / สหกรณ์ / เครือข่ ายในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
1 การศึกษาดูงานเครื อข่ายสัจจะ
สะสมทรัพย์ฯ ณ วัดไผ่ลอ้ ม
อ.เมือง จ.ตราด

วัน/เวลา/สถานที่
14-15 กุมภาพันธ์
2549
ณ วัดไผ่ลอ้ ม จ.ตราด

กระบวนการ/วิธีการ
สรุ ปบทเรี ยนก่อนและหลัง
การศึกษาดูงาน
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ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม/
กลุ่มเป้ าหมาย
แกนนํา และสมาชิกเครื อข่าย
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ จังหวัด
ราชบุรี ทีมวิจยั

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่ กิดขึน้
การจัดการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อกระตุน้ การพัฒนาทางความคิด
ซึ่ งนําไปสู่การพัฒนากลุ่มคนที่จะสามารถมาเป็ นระดับแกนนํา
เพื่อมาพัฒนากลุ่มสัจจะฯ และเครื อข่าย จากการเรี ยนรู้ดูงาน
พบว่า
1.สมาชิกได้มีโอกาสเห็นตัวอย่างเครื อข่ายซึ่ งถือว่ามีความ
เข้มแข็งพอสมควรโดยมีฐานจากเศรษฐกิจของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ เห็นการตกผลึกของแนวคิดความเป็ นเครื อข่าย
2.ได้เห็นตัวอย่างอย่างเป็ นรู ปธรรมของกิจกรรมต่างๆ
เช่น การทําบัญชีรับ-จ่ายของครัวเรื อน การดําเนินงานของ
กองทุนเมตตาธรรมวันละบาทเพื่อเป็ นสวัสดิการ การปันผล
ของการรวมซื้ อ เป็ นต้น
3.มีโอกาสรู้จกั และแลกเปลี่ยนกับบุคคลซึ่ งมาจากต่างสถานที่
กันเพิ่มขึ้น
4. ได้แนวคิดในการแก้ปัญหา และได้เทคนิคในการพัฒนา การ
ต่อรอง และการต่อยอดของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ นอกจากนี้
สมาชิกมีความเห็นร่ วมกันที่จะให้เครื อข่ายมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นประจํา

2

เวทีแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้ดูงาน
ปุ๋ ยอินทรี ย ์ สหกรณ์การเกษตร
อพป.หนองไร่ จํากัด

14 มีนาคม 2549
สหกรณ์การเกษตร
อพป.หนองไร่ จํากัด
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี

การระดมความคิดเห็นระหว่าง
การศึกษาดูงาน การประชุม
อย่างมีส่วนร่ วม
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แกนนํากลุ่ม/สหกรณ์
การเกษตร
แกนนํากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ฯ และกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

หลัง จากที่ มี ก ารจัด เวที แ ลกเปลี่ ย นขึ้ น 3 ครั้ ง ทํา ให้เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั อย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงมีการจัดเวทีครั้ง
นี้ ข้ ึ น ต่อ เนื่ อ งเพื่ อ ที่ จ ะผลักดัน ให้ก ารทํา งานในพื้ นที่ เกิ ดขึ้ น
อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยทางสหกรณ์ อพป.หนองไร่ จํากัด ได้
เสนอตัวที่ จะเป็ นเจ้าภาพจัดสถานที่การทําเวที ทางสหกรณ์ฯ
เองนั้นยังมีความรู้ในเรื่ องการทําปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ทั้งยังเป็ น
ที่ผลิตผักส่ งในเมือง นอกจากนี้ ต.ทุ่งหลวงเองก็เป็ นต้นแบบใน
เรื่ องแผนแม่บทชุมชนอีกด้วย ต.ทุ่งหลวงนั้น หลังจากทําแผน
แม่บทชุมชนขององค์กรภาคประชาชนตั้งแต่ปี 2543 ได้มีการ
วางแผนสําหรับดําเนินงานต่อในปี 2549 ซึ่ งคือ
(1) จะจัดเก็บข้อมูลองค์กรชุมชน รวมทั้งข้อมูลในครอบครัว
ด้วย
(2) นอกจากนี้ ต.ทุ่งหลวงได้วางให้แต่ละหมู่บา้ นเป็ นจุดสําคัญ
ของการศึกษาเรี ยนรู้ ดังนี้
- จุดศึกษาดูงานเรื่ องสวัสดิการชุ มชน ซึ่ งมี ศูนย์
ปฏิบตั ิการอยูท่ ี่ชุมชนทุ่งหลวงในหมู่ที่ 3
- จุดศึกษาดูงานด้านการสาธิตปุ๋ ยหมักชีวภาพ
- จุดศึกษาดูงานด้านการทําข้อมูลเรื่ องแผนชุมชน
เปิ ดโรงเรี ยนชุมชนเป็ นที่สอนอยูท่ ี่หมู่ 3
- จุดศึกษาดูงานเรื่ องกลุ่มเกษตรทํานา ให้หนอง
ไร่ หมู่ที่ 1 เป็ นจุดศึกษา

จุ ด ศึ ก ษาดู ง านด้า นการต่ อ กิ่ ง พัน ธุ์ ผ ลไม้เ พื่ อ
ส่ งออก ให้หมู่ที่ 8
- จุดศึกษาดูงานเรื่ องแปรรู ปผลไม้ ให้หมู่ที่ 7
- จุดศึกษาดูงานด้านการแปรรู ปผลไม้ส่งออก ให้
หมู่บา้ นเขาควายหมู่ที่ 3
- จุดศึกษาดูงานด้านการจัดบริ หารงานกลุ่มออม
ทรัพย์ ให้หมู่ที่ 14 บ้านหนองเด่นพร้อมทั้งเป็ นจุดศึกษาดูงาน
ด้า นการสร้ า งที่ อ ยู่อ าศัย โดยใช้ง บสิ น เชื่ อ ธนาคารออมสิ น
ตอนนี้เราทําไป 50 ครัวเรื อนแล้ว
- ศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําโรงงานปุ๋ ยอัดเม็ด ใน
หมู่ที่ 15 จะมีผมู้ าศึกษาโดยใช้งบประมาณผูว้ า่ CEO. หมู่ที่ 15
นี้ ยงั เป็ นจุดศึกษาดูงานด้านองค์กรการเงิ น (กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์) และเป็ นจุดศึกษาดูงานโครงการ SML. เป็ นตัวอย่าง
ของจังหวัดราชบุรี
- จุดศึกษาดูงานกองทุนดีเด่น อยูท่ ี่หมู่ 5 บ้านหนองโสน
สรุ ปโดยสังเขปแล้ว ความรู้ ที่ได้จากการดูงานครั้ ง คือ ได้
เรี ยนรู้ศกั ยภาพพื้นที่ มีเติมเต็มซึ่ งกันและกัน และได้เรี ยนรู้ ได้
เห็นจริ งจากสิ่ งที่เพื่อนกําลังทํา
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้ งนี้ ประกอบด้วย 2
ส่ วน คื อ สื บ เนื่ องจากการมี เ วที แ ลกเปลี่ ย นในประเด็นเรื่ อ ง
องค์กรการเงิ น ครั้ งที่ 1 เมื่ อวันที่ 29 พฤศจิ กายน 2548 ที่ วดั
-

3

การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ประเด็นองค์กรการเงินกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

การระดมความคิดเห็นระหว่าง
31 มีนาคม 2549
การศึกษาดูงาน การประชุม
ที่สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนดอนมดตะนอย อย่างมีส่วนร่ วม
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แกนนําองค์กรการเงินของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดอน
มดตะนอย จํากัด และ

ดอนมดตะนอย จํากัด

จํากัด

แกนนําองค์กรการเงินจาก
ต.หนองสาหร่ าย และ
ต.หนองโรง อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี
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พระศรี อารย์ และครั้งที่ 2 ที่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ หนองอ้อ
ต.บ้านสิ งห์ ซึ่ งจากการพูดคุยทําให้ได้ขอ้ สรุ ปว่าการทํางานเรา
ต้องมีเพื่อน มีเครื อข่าย มีการเรี ยนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา
กลุ่มให้บริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพและเข้มแข็ง ซึ่ งสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนดอนมดตะนอย จํากัด มีชื่อเสี ยงในเรื่ องนี้ จึงได้ขอ
ความอนุเคราะห์จากกรรมการให้มาร่ วมแลกเปลี่ยนในประเด็น
ต่อไปนี้
1. ความเป็ นมา และการบริ หารของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอน
มดตะนอย:
-คณะกรรมการบริ หาร
-การรับสมาชิก
-การบริ การแก่ ส มาชิ ก ได้แ ก่ การรั บ -ฝากเงิ น ซึ่ งเหมื อ น
ธนาคาร การกูย้ มื และการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
2. การแลกเปลี่ยนร่ วมกัน ในประเด็น ดังนี้
-การพิจารณาเงินกูข้ องสมาชิก
-แหล่ งของเงิ นกู้ซ่ ึ งมาจากชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ต ยูเ นี่ ย นแห่ ง
ประเทศไทย
-การมี เครื อข่ า ยกลางซึ่ ง ทํ า ให้ บ ริ หารเงิ นได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3. สรุ ปข้อเด่นของสหกรณ์ฯ ซึ่ งมีดงั นี้
 มีการบริ หารงานที่เป็ นระบบ มีระเบียบ สามารถ

4

เวทีแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน
ประเด็นเกษตรอินทรี ย ์

5 เมษายน 2549
ณ มูลนิธิขา้ วขวัญ
อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี

การระดมความคิดเห็นระหว่าง
การศึกษาดูงาน การประชุม
อย่างมีส่วนร่ วม
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แกนนํา และสมาชิก
-กลุ่มเกษตรกรทํานา
ต.ดอนแร่
-กลุ่มเกษตรกรทํานา ต.เขา
แร้ง
-สหกรณ์การเกษตร อพป.
หนองไร่
-ศูนย์ส่งเสริ มและผลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วชุมชน ต.เจดียห์ กั

ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 สมาชิกเป็ นเจ้าของสหกรณ์ มีเงินหุ ้น เงินปั นผล
มีวสิ ัยทัศน์ร่วม
 มีการประชุมทุกเดือน
 มีสวัสดิการที่น่าสนใจ เช่น สวัสดิการเงินกู้
ตายแล้วไม่ตอ้ งใช้หนี้ สหกรณ์ใช้หนี้ แทน สวัสดิ การเงินฝาก
เป็ นต้น
 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทํางาน
 มีทุนการศึกษาสําหรับผูน้ าํ และเจ้าหน้าที่ในการ
พัฒนาศักยภาพ
 มีชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกลางดูแล มีการ
ตรวจสอบ
สรุ ปสาระสําคัญของการศึกษาดูงาน ดังนี้
1. เรี ยนรู้ และแลกเปลี่ ยนกับมูลนิ ธิขา้ วขวัญและโรงเรี ยน
ชาวนา
2. ทราบถึงการก่อตั้งมูลนิ ธิขา้ วขวัญ และบทเรี ยน 22 ปี ของ
การทํางานกับชาวนาที่สุพรรณบุรี
3. ดูงานกับลุงบุญมา สี แก้ว และสมาชิกโรงเรี ยนชาวนา
4.ทราบแนวทางการเคลื่อนงานต่อไปของแต่ละกลุ่ม
แนวทางในการขับเคลื่อนงานของโครงการฯในระยะต่อไป คือ
ผู้ที่ เ ข้า ร่ ว มศึ ก ษาดู ง านได้รั บ ความรู้ และจะนํา กลับ ไปใช้

ประโยชน์กบั การทํากิ จกรรมของกลุ่ม ในส่ วนประเด็นเรื่ อง
ของเกษตรอินทรี ยท์ ี่ ประชุมมีมติที่จะนัดหมายพบกันในวันที่
28 เมษายน 2549 เพื่อพูดคุยกันในรายละเอียดของประเด็นการ
เคลื่ อ นงานเฉพาะ โดยกลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุ ม ชน ต.เจดี ย ์หัก เป็ น
เจ้าภาพ
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การต่อรองซื้อ

แกนอําเภอให้ความสําคัญน้อยไปขาด

ขาดการประชาสัมพันธ์
ยังติดระบบราชการ-เมือง

ขาดความต่อเนื่อง

อยากเห็นอยากได้เครื อข่ายที่มนั่ คงของ จ.ราชบุรี

ยุทธศาสตร์เครื อข่าย

การรวมกลุ่มที่เกิดพลังต่อสู ้กบั ห้างฯ

รู ปแบบเครื อข่าย

การรวมซื้อ

การเชื่อมโยง

การใส่ ใจ
ความพร้อมของแกนนํา/เครื อข่าย

พบกันน้อยเกินไป

อุดมการณ์เครื อข่าย

การทํากิจกรรมของเครื อข่าย

การบริ หารจัดการ

การขับเคลื่อน
การบริ หารจัดการเครื อข่าย

เรี ยนรู ้การประสานเครื อข่ายเพื่อนําไปประยุกต์ใช้

กองทุนเมตตาธรรมวันละ

การเพิ่มประสิ ทธิภาพ

การหาแนวร่ วม

การต่อยอดกิจกรรม

การต่อยอดกิจกรรม

การแก้ไขปั ญหา

การพัฒนาเชื่อมโยง

ขบวนการ

ความเข้มแข็ง

ความร่ วมมือ

กลุ่ม

ยังวางจุดหมายไม่ได้
ข้ อสั งเกต: ทีมศูนย์ ประสานงาน
1. เต็มใจทํางาน
2. มีอุดมการณ์
3. กระตือรื อร้น
4. ความเอื้ออาทร เกื้อกูล

เครือข่ ายกลุ่มสั จจะ จ.ราชบุรี

เหลียวหลัง

กําลังขยับขับเคลื่อน

ด้านจิตใจยังต้องพัฒนา

กลุ่ม

ความคาดหวัง
มาดูงานครั้ งนี ้

เครื อข่ายจังหวัด
เครื อข่ายตําบล

พัฒนาจิตใจสมาชิก

เครื อข่าย

ยังไม่ได้วางแผนชัดเจน

เวทีดูงานกิจกรรมเครื อข่าย
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ ณ วัดไผ่
ล้อม อ.เมือง จ.ตราด (14 -15
ก.พ. 2549) แผ่นที่ 1

ขาดการ
เสี ยสละ

3-65

ผูน้ าํ กลุ่ม

ยุทธศาสตร์

เครื อข่ายตําบล
เครื อข่ายอําเภอ
เครื อข่ายจังหวัด

แลกเปลี่ยนความเป็ นจริ ง

บทบาทร่ วม

การใช้เงินเป็ นเครื่ องมือ

คณะทํางาน

วิธีคิด

มีเวทีสัจจะฯ ร่ วมกันตรงส่ วนกลางเป็ นประจํา

รู ปแบบการเกิดกลุ่ม
ระยะที่ 1 แรกเริ่ มก่อเกิด 3-5 ปี
ระยะที่ 2 สานเครื อข่าย 5-10 ปี
ระยะที่ 3 พัฒนาเครื อข่าย 10 ปี

ยังขาดจิตสํานึก

นําแนวคิดดี ๆ ไปใช้

วิธีปฏิบตั ิ

แลหน้า

15 ก.พ. 49

ยังโดดเดี่ยว/มีปัญหา
ยังไม่มนั่ คง

นําวิทยายุทธไปแก้ปัญหา

ได้แนวทาง/เป้ าหมายที่ถูกต้อง

จุดคานงัด

สร้างคนดี

รู ปแบบการประสานเชื่อมโยง
การพัฒนา การขับเคลื่อน
ที่เหมาะสมกับ จ.ราชบุรี
อยูเ่ หนือทุนนิยม

ความมีวนิ ยั การเงิน
การประกอบอาชีพ
การต่อรองตลาด

ภาพที่ 3.13 เวทีศึกษาดูงานเครือข่ ายสั จจะฯ ณ วัดไผ่ ล้อม จ.ตราด (14-15 ก.พ.2549)(ก่ อนดูงาน) แผ่ นที่ 1

ตัวจริ ง!

ทําอย่างไรให้เขาอยากมาประชุมประจํา?

ภาระ จํานวนคน

มีเวทีประชุมประจํา

สร้างแกนอําเภอ
ความรู ้

รถ/เครื่ องเสี ยง: มีพร้อม

สิ่ งที่ตอ้ ง
เพิ่ม/เติม

มีของประชาคม
ศูนย์กลาง
สถานที่

ธุรการ

แยกจากประชาคม อยูใ่ นร่ ม

ยังขาด

บุคลากร

ต้ องมีเครื อข่ าย
จังหวัด
มีกลไกการประสานงานที่เหมาะสม

ยังขาด

ตัวอย่างบัญชีรับ-จ่ายครัวเรื อน

ความเป็ นไปได้
ที่ “ราชบุรี”

สมุดสัจจะวันละบาท

เ

องค์ความรู้
ชุดความรู้

มีขอ้ มูลกลุ่ม

รู ปแบบการปันผล
ของรวมซื้ อ

ได้ตวั อย่างข้าว

ได้เพื่อนสนิท
รู ปธรรม

สถานที่
คน
งาน

มีความพร้อม

สิ่ งที่ได้จากการดูงาน
ครั้งนี้
15 ก.พ. 49
วัดไผ่ลอ้ ม จ.ตราด

วัสดุอุปกรณ์
มีองค์ความร้
ชุดความรู้

ได้พระนําหน้า
(ธรรมะ)
แนวคิดกลุ่มฯ

ความเป็ นเครื อข่าย

เห็นการตกผลึกของแนวคิด
ความเป็ นเครื อข่ายฯ

ได้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคน
มากกว่าผลกําไร

มีความเข้มแข็ง/ชัดเจน (แม้ไม่มาก)
โดยมีฐานจากเศรษฐกิจกลุ่มสัจจะ

เรี ยนรู้การแก้ปัญหา

ได้เชิงเทคนิค การพัฒนา-การต่อรอง
การต่อยอดของกลุ่มสัจจะฯ

ศูนย์รวมเข้มแข็ง
ศูนย์กลางเข้มข้น
ภาพที่ 3.14 เวทีศึกษาดูงานเครือข่ ายสั จจะฯ ณ วัดไผ่ล้อม
จ.ตราด (14 -15 ก.พ. 2549) แผ่นที่ 2

ได้กลั ยาณมิตร

เทคนิคการปลดหนี้ให้สมาชิก
จากธกส. / หนี้นอกระบบ
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เรี ยนรู ้การแก้ปัญหาจากตัวสมาชิก
หรื อปั ญหาที่เกิด และแก้จากปั ญหานั้น

(หลังดูงาน)

ตารางที่ 3.5 เวทีการฝึ กอบรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพทีมวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ ระหว่ างกลุ่ม / องค์ กร / สหกรณ์ / เครือข่ ายในพืน้ ที่จังหวัดราชบุรี
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
1 เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการจัดการความรู้

วัน/เวลา/สถานที่

กระบวนการ/วิธีการ

6 กุมภาพันธ์ 2549
ณ โรงแรมแก่นอินท์
จ. ขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
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ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม/
กลุ่มเป้ าหมาย
แกนนํากลุ่ม/สหกรณ์ ได้แก่
นายบุญรัตน์ บัวแย้ม
สหกรณ์การเกษตร อปพ.
หนองไร่ จํากัด
นายสง่า ซาเสี ยง กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ฯ บ้านหนองอ้อ
นายสุ วิชยั ธีรประทีปสกุล
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ บ้าน
โรงช้างหนองเจ้
ทีมวิจยั หลัก

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่ กิดขึน้
เพื่อเข้ารั บการพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการความรู้ โดย
การไปร่ วมงานเวที ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งจัดโดย
ส่ ว นกลาง เป็ นการอบรมจากวิ ท ยากร และนัก วิช าการจาก
มหาวิ ท ยาลัย ต่ า งๆ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ แ กนนํา ที่ เ ข้า ร่ ว มได้พ ัฒ นา
ขบวนการสหกรณ์ไปร่ วมกันกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ผลที่เกิดขึ้น คือ
1. ทีมวิจยั และแกนนํากลุ่มได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ขับเคลื่อนงานสหกรณ์ ทําให้เห็นข้อเปรี ยบเทียบระหว่างงาน
ของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
2. ได้นาํ เรื่ องการจัดการความรู้ มาประยุกต์กบั ขบวนการ
สหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี
3. ประสานงานกับ วิทยากร อ.ทรงพล เจตนาวณิ ชย์ จาก
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เพื่อให้มาเป็ นวิทยากรการจัดการ
ความรู้ให้กบั เครื อข่ายแกนนํากลุ่ม/สหกรณ์ของจังหวัดราชบุรี
4. ทีมนําการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้กบั การจัดเวทีในพื้นที่
ของโครงการฯ

2

เวทีพฒั นาศักยภาพ “การจัดการ 25-26 เมษายน 2549 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ความรู้”
ณ แควริ เวอร์ ไซด์รี
สอร์ท อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
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แกนนําและสมาชิกกลุ่ม/
สหกรณ์
แกนนําและสมาชิกกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ฯ

เวทีน้ ีจดั ขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ให้แก่แกนนําและ
สมาชิกกลุ่ม / สหกรณ์ สรุ ปได้ดงั นี้
1.สามารถเข้ าใจแนวคิดของการจัดการความรู้
โดย “การจัดการความรู้” นั้น คือ การทําให้เป้ าหมายของธง
สําเร็ จ ซึ่ งมีท้ งั หมด 3 แนวคิด ด้วยกัน คือ
1) การจัดการความรู้วสิ ัยทัศน์ คือ การเห็นเป้ าหมาย
2) การจัดการความรู้ ในลักษณะของการแลกเปลี่ยน เติมเต็ม
หมุนเกลียว และยกระดับ
3) การจัดการความรู้โดยต้องมีการเรี ยนรู้ก่อนทํา เรี ยนรู้
ระหว่างทาง และเรี ยนรู้หลังทํา การจัดการนั้นถ้าไม่ได้นาํ ไปใช้
จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ
การจัดการความรู้สามารถใช้ได้ท้ งั ปั จเจก และกลุ่ม/องค์กร
เครื อข่าย โดยเฉพาะในระดับกลุ่ม/องค์กร เครื อข่ายนั้น จะ
ประกอบด้วย คนเอื้อ คนอํานวย คนทําบันทึก รวมทั้งต้องมีคน
ประสานเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้
2. เข้ าใจถึงกระบวนการการจัดการความรู้
ต้องไตร่ ตรองดูวา่ ความรู้ที่จาํ เป็ นมีอะไรบ้าง และขณะนี้เรามี
อะไร ยังไม่มีอะไร ต้องหามาจากแหล่งไหน แล้วหลังจากนั้น
จึงทดลองใช้ ถอดบทเรี ยน และประเมินผล
ในส่ วนของการถอดบทเรี ยนย้อนดูสิ่งที่ทาํ และผลที่เกิดขึ้นว่า
กระตุน้ ความคิดใหม่อย่างไร ดีหรื อไม่ดีน้ นั หากถอดได้มากจะ

สามารถมองไปข้างหน้าได้มากเท่านั้น
จะเห็นเป้ าหมายที่
ชัดเจนขึ้น สุ ดท้ายแล้ว ตัวชี้วดั เป้ าหมายความสําเร็ จ คือ ชีวิต
การงาน
ข้ อสั งเกต คือ
- การต่อยอดจากธงที่มีอยูน่ ้ นั ควรต้องเข้าใจว่า มนุษย์
เรี ยนรู้ได้ แต่ไม่พร้อมกัน อย่าดึงดันเพราะแต่ละคนคิดไม่ทนั
กัน ดังนั้นต้องกระตุน้ ประคับประคอง ชี้แนะ แต่ไม่ช้ ีนาํ
- ผูน้ าํ ประชุมต้องบริ หารความรู้สึกของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ให้รู้สึกถึงการมีส่วนร่ วม การมีตวั ตน ซึ่ งจะทําให้ผเู้ ข้าร่ วมมี
ความสุ ข ได้แนวทางการทํางานใหม่ ได้ประโยชน์ต่อชีวิตและ
งาน
- สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมทุกคนนั้น การฟังอย่างลึกซึ้ ง การบันทึก
และการจับประเด็นถือเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ
- องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ คือ องค์กรที่ไม่ตาย ต้องตื่นตัว
เรี ยนรู้ ปรับตัวตลอดเวลา ซึ่ งจะทําให้ชีวติ มีพลัง
กล่าวได้วา่ องค์กรที่ไม่ตาย คือ
1) มีอุดมการณ์ร่วม เป้ าหมายร่ วม
2) มีกระบวนการเรี ยนรู้ของกลุ่ม แลกเปลี่ยน
3) สนับสนุน ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู้
-ให้เห็นการเรี ยนรู้เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า
-โลกทัศน์ ชีวทัศน์ที่ราบรื่ น
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3

ร่ วมมหกรรมจัดการความรู้เรื่ อง
“สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการ
ชุมชน”

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
30 มิถุนายน –
2 กรกฎาคม 2549
ณ โรงแรมกรี นเวิลด์พาเลซ จ.สงขลา
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ทีมวิจยั หลักของโครงการฯ

-ให้เห็นช้างทั้งตัว เชิงระบบ เข้าใจชัด วาง
ตําแหน่ง องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย
สิ่ งทีไ่ ด้ เรียนรู้ จากการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
-ได้รู้จกั การจัดการความรู้จากนามธรรม ความรู้เก่า
และความรู้ใหม่ เพื่อการนําไปใช้กบั ตัวเองและกลุ่ม
-รู้จกั ตัวเอง
ทบทวนบทบาทตัวเอง เพื่อการ
ปรับเปลี่ยน การจัดกระบวนความคิดของตนเอง
-วิธีการสร้างแรงบันดาลใจ การแลกเปลี่ยนความรู้
และการนําความรู้กลับไปถ่ายทอดให้กบั กลุ่ม
-ได้รู้จกั หลักการจัดการ การขมวดความคิด การปั กธง
ขององค์กรที่ชดั เจน และการลงมือทําจริ ง
-การทํางานเป็ นทีม ต้องมีอุดมการณ์เป็ นเอกภาพ
โดยการสร้างการมีส่วนร่ วมจากทุกคน ทํางานอย่างสร้างสรรค์
และการบริ หารความขัดแย้ง
วัตถุประสงค์ของการเข้าร่ วมในเวทีน้ ีคือเพื่อรับฟังและ
แลกเปลี่ยนในโอกาสการนําเสนอผลงานวิจยั ของเครื อข่ายวิจยั 5
พื้นที่ในโครงการวิจยั
“การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
การเงินชุมชน” ซึ่ งเป็ นโครงการที่มุ่งสร้างกระบวนการเรี ยนรู้
เพื่อเสริ มการบริ หารจัดการให้กบั องค์กรการเงินในขอบเขต
ระดับตําบล และจังหวัด โดยได้จดั แบ่งขบวนองค์กรการเงิน
ชุมชนเป็ น 2 ฐานคิดสําคัญ คือ

1)ฐานคิดทางศาสนาเพื่อพัฒนาคนจากด้านใน
2)ฐานคิดทางการเมืองเพื่อการมีส่วนร่ วมและการกระจาย
อํานาจ
งานวิจยั ได้เลือกตัวอย่างศึกษา 5 กลุ่ม โดยขบวนองค์กร
การเงินชุมชนซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ
จะอยูภ่ ายใต้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 5 กลุ่มนี้ท้ งั ในเรื่ องของเป้ าหมาย และสถานะภาพใน
การพัฒนา
ลําดับของการนําเสนอผลงานวิจยั นั้นประกอบด้วย
1. การเสนอแบบจําลอง”ปลาทูวา่ ยฝ่ ากระแสนํ้า” ซึ่ งถือ
เป็ นกรอบในการอธิบายแนวคิดของโครงการฯ
2. การนําเสนอรายงานผลการวิจยั ของ 5 พื้นที่ โดย
ประเด็นหลักที่แต่ละกลุ่มอภิปราย ได้แก่
(1) สถานภาพของเครื อข่ายก่อนเริ่ มมีงานวิจยั
(2) บทบาทของการจัดการความรู้ที่ถกู นํามาใช้
(3) การขับเคลื่อนเครื อข่ายในอนาคต
ซึ่ งในช่วงท้ายของการนําเสนอได้มีการนําเข้าสู่ วงเรี ยนรู้
โดยให้ท้ งั แกนนําเครื อข่าย/กลุ่ม และผูเ้ กี่ยวข้องแต่ละฝ่ ายได้
ร่ วมแลกเปลี่ยนกัน
3. การนําลงพื้นที่ เพื่อไปแลกเปลี่ ยนกับ กลุ่มสัจจะลด
รายจ่ายวันละ 1 บาท ของตําบลนํ้าขาว
4. การนําเสนอประเด็น ภาพในจิ นตนาการ “สถาบัน
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การเงิ นเพื่อสวัสดิ การชุ ม ชน แก้จ นอย่างยัง่ ยืน” โดยมี ผูร้ ่ วม
อภิปรายคือ พระอาจารย์สุบิน ปณี โต ครู ชบ ยอดแก้ว และ
ผูใ้ หญ่เทพพิทกั ษ์ ทนทาน
ต่ อ จากนั้น เป็ นการอภิ ป รายในหัว ข้อ “แนวทางในการ
ขับ เคลื่ อ นขบวนองค์ก รการเงิ น ชุ ม ชนเพื่ อ แก้ปั ญ หาความ
ยากจน และสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน” ในมุมมองของ
ผูใ้ ช้งานวิจยั เพื่อไปขยายต่อ และในที่สุด เป็ นการปิ ดท้ายด้วย
การสรุ ปผลการสัมมนาครั้งนี้ถึงสิ่ งที่ผเู้ ข้าร่ วมสัมมนาได้เรี ยนรู้
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สหกรณ์ หนองไร่
พยายามทําเท่าที่ทาํ ได้ก่อน
ผักลดต้นทุน  ผักปลอดสาร
คะน้า
แตง/ถัว่
ที่มีคาํ ขวัญ
การทํางานหนัก คือดอกไม้

เวลาทํางาน
ต้องเริ่ มที่ตวั เอง
หาเพื่อนเพิ่มทํา
เอง-ใช้เอง

สร้างโรงเรื อน
ใช้เอง 80 %
แบ่งขาย 20 %

ขอหลังคาก่อน

ฉากที่มาถึง…
รองเท้าขาดๆ

ของชีวติ

อาจารย์เริ มทํางาน
เป็ นตัวอย่าง…ไม่
สนใจว่าใครจะช่วย

อยากให้เพื่อน
ได้ใช้ของดี
ราคายุติธรรม

ดูละคร…
ย้อนดูตวั

คนดีไม่ได้อยูท่ ี่การ
แต่งกาย

ต้องทําต่อเนื่อง
ตั้งใจสร้าง
โรงเรี ยนไม่รอ !

หายป่ วยแล้วเห็น
ความร่ วมไม้ร่วมมือ
นร.

ปลูกฝัง/ทํางานกับเด็กใน
ชุมชน
เรี ยนรู้เรื่ องแมลง
ดี/ ไม่ดี

ภาพที่ 3.15 เวที “การจัดการความรู้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและองค์ กร” แควริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 1
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 สร้างโรงเรื อน
 เพิม่ ปริ มาณการผลิต
ใช้เอง 80 %
แบ่งขาย 20 %

 ปลูกฝัง/ทํางาน
กับเด็กในชุมชน
 หมู่บา้ น
ผักปลอดสารพิษ
และลดต้นทุน

ขยายการใช้ใน
แปลงจริ ง

เน้น ! รู ้จริ ง
ดี
ไม่ดี

อุปสรรค
ขาดคนที่มี
ความรู้

ม.เกษตร
กําแพงแสน
พัฒนาที่ดิน

เรี ยนรู้เรื่ องแมลง
เรี ยนรู้เรื่ องดิน
เรี ยนรู้การใช้ / องค์ประกอบของปุ๋ ยที่ผลิต
สมาชิก – ลูกหลาน ก่อน !
 ผลิตเอง-ใช้เอง 20 ราย
 เชื่อมัน่ 15 คน
ภาพที่ 3.16 เวที “การจัดการความรู้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและองค์ กร” แควริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 2
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เมล็ดพันธุ์ใช้เอง

ทําปุ๋ ยใช้เอง

กลุ่มสัจจะฯ
สมาชิก
ทําความเข้าใจ

ระดมทุน

กองทุนสวัสดิการ

พออยู่ พอกิน ?
อยูด่ ี มีสุข

สมาชิก
กลุ่มสัจจะฯ
ปลดหนี้เกษตรกร
ตั้งกองทุน
เกษตรกร

ระดมหุน้
ทําความเข้าใจ

ฐานเล็ก

การจัดการความรู้

ฐานใหญ่

ความรู้ใหม่ๆ
ความคิดใหม่ๆ
ข้อเฉลียวใจใหม่ๆ
ผุดบังเกิดใหม่ๆ

สิ่ งที่ซ่อนอยู/่ ความหมาย
คุณค่ากับสิ่ งนั้น

พยายามจับประเด็น
เก็บเกี่ยวไปใช้
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ภาพที่ 3.17 เวที “การจัดการความรู้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและองค์ กร”
แควริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 3

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
อ. สวนผึ้ง

 สมาชิกมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน

สมาชิกที่เดือดร้อน จะได้รับพิจารณาเงินกูก้ ่อน
ถ้ามีเงินพอสมาชิกสามารถกูไ้ ด้ทุกคน

รับสมัครสมาชิก พร้อมระดมหุน้
๑ หุน้ ๕๐ บาท ไม่เกิน ๒ หุ น้ = ๑๐๐ บาท
๕๐ % ปันผล
ปล่อยให้สมาชิกกู้
๕๐ %

ตัดวงจรเงินกูน้ อกระบบที่ดอกเบี้ยแพงให้หมดไป
สวัสดิการ
ปลดหนี้ให้กบั สมาชิก

ค่าบํารุ งร้อยละ ๒ บาท / เดือน

ผลกําไร
อุปสรรค

ปันผล สวัสดิการ

เงินทุนไม่พอเพียงในการดําเนินโครงการ

จากกฎระเบียบของกลุ่ม
ที่ต้ งั ไว้อย่างชัดเจน
สร้างวินยั ในการใช้เงิน
รู้จกั รับผิดชอบตัวเองและผูอ้ ื่น
อยูร่ ่ วมกันอย่างเอื้ออาทร
ช่วยเหลือเกื้อกูล

เชื่อมโยงกลุ่มกับแหล่งเงินทุนของรัฐ
หรื อกลุ่มเครื อข่าย
บริ หารจัดการกลุ่มด้วยตนเอง

สนับสนุนสร้างอาชีพเสริ มโดยให้เงินสนับสนุน
สมาชิกเป็ นผูค้ ิดโครงการว่าจะทําอาชีพเสริ มอะไร

รวมคน รวมเงิน ช่วยคิด ช่วยสร้าง
ช่วยทํา

คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาความเป็ นไปได้ของโครงการ

ภาพที่ 3.18 เวที “การจัดการความรู้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและองค์ กร”
แควริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 4
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การสร้ างแรงจูงใจเกษตรกรให้ หันมาใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ ยเคมี
ดินดี นํ้าดี เมล็ดพันธุ์ข้าวดี ดูแลดี เศรษฐกิจพอเพียง

รวมกลุ่มชักชวนเพื่อนมาใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์

ทดลองทําแปลง

-

ไปเรี ยนรู ้การทําปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ากกลุ่มบ้าน
หนองไร่ , สุ พรรณฯ, กรมพัฒนาที่ดินและ
ที่อื่นๆ

แบ่งเนื้อที่ 3-5 ไร่ ทดลอง
มีการจดบันทึก
ทํานาโดยไม่เผาฟาง

นําความรู ้มาปรับทดลองใช้ในนากลุ่มผูน้ าํ

ชักชวนเพื่อน

แผนการดําเนินงาน การสร้างแรงจูงใจเกษตรกรให้หนั มาใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ดแทนปุ๋ ยเคมี
1. การสร้างผูน้ าํ ทําเป็ นตัวอย่างที่ได้ผลเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ชาวบ้าน
2. จดบันทึกข้อมูล รายจ่าย(ต้นทุนการทําปุ๋ ย)และผลผลิตที่ได้
3. เรี ยนรู ้จากแปลงนาจริ งและกรมพัฒนาที่ดิน, อาสาพัฒนาที่ดินหรื อสถานที่เรี ยนรู ้อื่นๆ

ภาพที่ 3.19 เวที “การจัดการความรู้เพือ่ พัฒนาศักยภาพและองค์ กร”
แควริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 5
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เป้าหมายของกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ บ้านหนองอ้ อ และกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ วดั พระศรีอารย์
1. สร้างจิตสํานึ กแบบมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการกลุ่มสัจจะฯ
2. สร้างแรงจูงใจ
3. หากัลยาณมิตร
ตัวช่วย
1. ผูน้ าํ ต้องอดทน
2. เวทีการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนกับเครื อข่าย
3. เจ้าหน้าที่ภาครัฐหนุนเสริ มและร่ วมในการทํางาน สนับสนุนการทํางาน
กลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์
1. วิเชียร ประธาน
2. สง่า พูดคุย
3. เฉลียว บันทึก
ฉากประทับใจ
ฉากภรรยาผูใ้ หญ่ ชวนให้
กลับไปอยูใ่ นเมือง
มีกระบวนการทํางาน
ประทับใจฉากเมียมาตาม

มัน่ คงใน
อดมการณ์

มีอุดมการณ์มีความคิด
มีความเสี ยสละอดทน
มีความโน้มน้าวให้ผทู ้ ี่อยูใ่ กล้ ชิดกับตนเห็นคล้อยกับตัวเอง -

กระบวนการทํางาน
วางแผน
หาข้อมูล
- ประสานความคิด
- บันทึกแบ่งหน้าที่

แนวคิด อุดมการณ์
วิสัยทัศน์
เชื่อมโยงอดีต

ศรัทธาเป็ นแบบอย่างที่ดี
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
ภาพที่ 3.20 เวที “การจัดการความรู้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและ
องค์ กร” แควริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย.
2549) แผ่นที่ 6
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1 เส้นทางเดิน : ขั้นตอน วิธีการ
1 หาข้อมูล : ปั ญหาทีแท้จริ ง , สาเหตุของปัญหา ม แนวทางแก้ไข
ตามแนวอริ ยสัจ 4
2 วางแผน : ประชุมหารื อ , จัดลําดับความสําคัญ
3 สร้างเวทีแห่งความเข้าใจ : สร้างความชัดเจนในบทบาทของแต่ละคน,
ให้ทุกคนเห็นความสําคัญในบทบาทของตน สร้างข้อตกลงร่ วมกันของ
คณะทํางานในการปฏิบตั ิงาน
4 ร่ วมวางแผนการปฏิบตั ิงาน + ร่ วมทํา + ร่ วมติดตาม
ปั ญหา
อาจมีคนไม่ เข้ าร่ วม
หรื อทุมเทกับงาน

การสร้างจิตสํานึกในการทํางาน
แบบมีส่วนร่ วม ของ
คณะกรรมการบิหารกลุ่มสัจจะ

ตัวช่ วย
1 ตัวผูน้ าํ : อดทน เข้มแข็ง ยึดมัน่ ในอุดมการณ์
ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างให้เห็น ฝึ กวาทะศิลป์
2 ภาครัฐ : มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาร่ วมรับรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
เข้ามาให้ความสําคัญสนับสนุน
3 เครื อข่าย : พบปะพูดคุย เรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนกัน
กลุ่มสัจจะ อย่างต่อเนื่อง

แก้ปัญหา
1 สร้าง + หากัลยาณมิตร
2 สร้างการจูงใจ
- สวัสดิการ/ตอบแทน
ที่เหมาะสม
- การประกาศยกย่องในการทํางาน
สู่ ชุมชน/สังคม

ภาพที่ 3.21 เวที “การจัดการความรู้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและองค์ กร” แควริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 7
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กลุม่ สัจจะออมทรัพย์
1 ปัญหา

- ขาดคนเข้าร่ วมอุดมการณ์
อย่างจริ งจัง- ต่อเนื่อง
- ขาดคนทํางานทดแทนกัน

การสร้างจิตสํานึกในการ
เสี ยสละเข้ามีสวนร่ วม

แนวปฏิบตั ิแก้ปัญหา
- ผูน้ าํ เสี ยสละปฏิบตั ิให้เห็นเป็ นตัวอย่าง
- สร้างกิจกรรมดึงคนเข้ามา
มีส่วนร่ วม เช่น + มีประชาสัมพันธ์
เยาวชน/พ่อแม่ใน

ชุมชน

2 ปัญหา

กรรมการกลุ่มยังมีแนวคิด
ที่ไม่ตรงกัน ขาดเอกภาพ
เกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
แนวปฏิบตั ิแก้ปัญหา
-ประชุมพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอ ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
ที่ตรงกันอย่างโปร่ งใส สร้างข้อตกลง

ข้อมูลของกลุ่ม

และยอมรับร่ วมกัน

ให้เห็นถึงประโยชน์
และความสําคัญ
ที่กลุ่มให้กบั ชุมชน
(ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง)
ภาพที่ 3.22 เวที “การจัดการความรู้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและองค์ กร” แควริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 8
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ชุมชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านรางสี หมอก ราชบุรี
จํากัด ครอบครัวสมาชิกมัน่ คง (หมดหนี)้

กลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต

จัดตั้งกลุ่มให้ครบทุกหมู่บา้ น (ต.
คุง้ กระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี
วิธีการ
แนะนํา ให้ความรู้ นัดประชุม
ฝึ กอบรม เพื่อการจัดตั้งกลุ่ม

แนะนํา ให้ความรู้ นัดประชุม ฝึ กอบรม การลด
ต้นทุนการผลิต : ใช้ปุ๋ยผลิตเอง
อุปสรรค

-

ชาวบ้านไม่เชื่อมัน่ ไม่เกิดศรัทธา
ติดพฤติกรรมเดิมๆ ฟุ่ มเฟื อย ไม่มีนิสัยการออม
วิธีแก้

-

เริ่ มจากตนเองเป็ นต้นแบบ สร้างความสําเร็ จเป็ นตัวอย่าง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาทุกคนแสดงความคิดเห็น
เปิ ดใจพูดคุย เก็บข้อมูลที่เป็ นจริ ง (สมาชิก,หนี้สิน,รายได้,รายจ่าย)
ชี้ให้เห็นความสําคัญ/ ประโยชน์จากการออม
ตัวช่วย

นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ผูน้ าํ ชุมชน
ครู พระสงฆ์ คนที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
ตนเอง

ให้ ความรู้ แนะนํา วิชาการ
โน้ มน้ าวจิตใจให้ เกิดความร่ วมมือ
เป็ นแบบอย่างที่ดี เสี ยสละ มุ่งมั่นให้ สําเร็จ
ภาพที่ 3.23 เวที “การจัดการความรู้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและ
องค์ กร” แควริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549)
แผ่นที่ 9
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เผยแผ่ธรรมะสู่ใจของนิสิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ชมรมพุทธฯ
สร้างชมรมพุทธใน
สถาบันต้นแบบที่มี
ความเข้มแข็ง

อ.ที่ปรึ กษา
คณะกรรมการ ๒๐ คน (อุดมการณ์)
มีสมาชิกทุกคณะ
สมาชิกทัว่ ไปใน ม. รับรู้รับทราบและมีทศั นคติที่ดี

สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
หล่อหลอมทีมงานหลัก (คกก.) เพื่อ
 ตามสมาชิ กใหม่โดยการจัดกิจกรรม , PR
กิจกรรมชมรม ฯลฯ
 อบรม , จัดค่ายพัฒนาศักยภาพ , ค่ายสมาธิ
 รักษากลุ่มคนที่เคยผ่านเข้าร่ วมกิ จกรรมของ
เรา
 ถ่ายทอดอุดมการณ์เป้ าหมายจากรุ่ นสู่ รุ่น
 สัมมนาอาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมพุทธ


 ทีมงาน
 กระแสสังคมที่ยวั่ ยุให้เยาวชน

หลงระเริ ง

ภาพที่ 3.24 เวที “การจัดการความรู้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและ
องค์ กร” แควริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549)
แผ่นที่ 10
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กระบวนการสร้ างคนดี

การทํางานเป็ นทีมอย่างมีความสุ ข
วินยั

ค่ายรี สอร์ท
ปั ญหา ๑. กิจกรรมที่เคยมีไม่น่าสนใจ ดึงดูดคนได้จาํ นวนจํากัด
๒. กิจกรรมที่เคยมีน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้าง
นักคิดดี นักพูดดี นักทําดี ที่มีศกั ยภาพมากขึ้น

ศีล
พี่เลี้ยง

ค่าย ตาม - สร้าง
คนดี ศรี มหาลัย

นิสิต ,นศ.ศึกษาการเกษตร
ศึกษาวิถีชีวติ ที่ใกล้ชิดธรรมชาติ

พูดดี
ทําดี

สิ่ งที่ได้รับ
ชุมชน

ถ่ายเท แลกเปลี่ยน
ภูมิปัญญาสู่รุ่นใหม่
การเห็น
ความสําคัญของ

คิดดี

ชุมชน

ร่ วมมือกับเครื อข่าย
การเกษตร

กระบวนการหล่อหลอม
นัง่ สมาธิ
อบรมด้วยต้นแบบ ใหม่-ไปชุมชน
know how
รับทัศนคติ
เพื่อการนําไปใช้
จากชุมชน
ตามหลักการและหลักวิชา

จับแง่คิดเชิง+

พระอาจารย์

อาศัยวัด
ปราชญ์ชุมชน
ชุมชนมีส่วนดูแล นิสิต , นศ.

เดิม-ไป

Alert

เด็กในชุมชนมีตน้ แบบ

ความเข้าใจ
นําไปสู่การพัฒนา
และนําไปใช้จริ ง
ในวิถีชีวติ

นศ

ชมรมพุทธ
A

หัด Present
แลกเปลี่ยนแนวความคิด
เพื่อได้คนคิดเป็ น-พูดเป็ น
จะได้ทีมที่เป็ นเจ้าของความคิด
และพัฒนางานเองได้
มีกระบวนการทําทาน รักษาศีล
และปฏิบตั ิธรรม อย่างเข้มแข็ง ยัง่ ยืน

เด็กที่มีทศั นคติดี
กับพุทธศาสนา

ภาพที่ 3.25 เวที “การจัดการความรู้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและองค์ กร” แควริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 11
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ตารางที่ 3.6 เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระหว่ างกลุ่ม / องค์ กร / สหกรณ์ / เครือข่ ายในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
1 เวทีแลกเปลี่ยนองค์กรการเงิน
เครื อข่ายสัจจะวัดพระศรี อารย์
ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.
ราชบุรี

วัน/เวลา/สถานที่
21 มีนาคม 2549
ณ วัดพระศรี อารย์
ต.บ้านเลือก
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

กระบวนการ/วิธีการ
การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม

3-84

ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม/
กลุ่มเป้ าหมาย
แกนนํากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์/ออมทรัพย์ และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ดอนมดตะนอย จํากัด

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่ กิดขึน้
จากการจัดเวทีที่พบกันเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ที่วดั พระ
ศรี อารย์
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั อย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะประเด็นเรื่ องขององค์กรการเงิน ดังนั้นผูเ้ ข้าร่ วมเวที
จึงเรี ยกร้องให้มีเวทีพบกันอีกครั้งเพื่อพูดคุยเรื่ องขององค์กร
การเงินโดยเฉพาะ โดยประเด็นที่น่าสนใจในเวที่ประกอบด้วย
1.บริ บท และสถานการณ์ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ / ออม
ทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
2.ความเหมือนและความต่างขององค์กรการเงินชุมชนแต่ละ
ประเภท ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
3.การพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนเพื่อเป็ นกลไกสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั “สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชุมชน” โดยการ
พัฒนาแนวคิดสหกรณ์ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ :
 การบริ หารจัดการ
 รู ปแบบการฝาก-กู-้ ปันผล และการจัดสวัสดิการ
 การสร้างกรอบทิศทาง “วิสัยทัศน์” ร่ วม
มีการสร้างเครื อข่ายองค์กรการเงินชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเอง
4. สรุ ปกิจกรรมที่จะดําเนินการต่อ

2

เวทีแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
เครื อข่าย

10 พฤษภาคม 2549
ณ ศูนย์การเรี ยนรู้
วิสาหกิจชุมชนบ้าน
รางไม้แดง
ต.เจดียห์ กั อ.เมือง
จ.ราชบุรี

การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม
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แกนนําและสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์/ สหกรณ์

- จะมีการเชื่อมเป็ นเครื อข่ายกันในลักษณะของการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ เป็ นไปตามธรรมชาติ
- ลงพื้นที่เพื่อเยีย่ มเยียนและแลกเปลี่ยนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
นดอนมดตะนอย จํากัดในวันที่ 31 มีนาคม 2549 เวลาประมาณ
14.00 น. โดยจะมีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ เป็ นหลัก
- สหกรณ์การเกษตรที่สนใจแนวคิดของกลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์
ฯ เช่น สหกรณ์การเกษตร อพป.หนองไร่ จาํ กัด ขอให้ทางกลุ่ม
สัจจะฯ หนองอ้อเป็ นวิทยากรให้ในระดับพื้นที่
สรุ ปผลที่ได้รับจากการมาเวทีครั้งนี้
- เรี ยนรู้กบั แกนนําและสมาชิกกลุ่มเจดียห์ กั
o ประสบการณ์การก่อตั้งศูนย์ขา้ วชุมชนฯ
o การบริ หารจัดการศูนย์ขา้ วชุมชนฯ พบว่า มีการ
ร่ วมมือกันเป็ นอย่างดีในหมู่บา้ น และการปลูกข้าวโดยไม่
ใช้ปุ๋ยเคมีทาํ ให้ขา้ วที่ได้มีคุณภาพและปลอดสารเคมี อีก
ทั้งมีการคิดริ เริ่ มที่จะทําพันธุ์ขา้ วไว้ใช้เองเพื่อลดปัญหา
การปลอมปน ได้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดจากสารเคมี
- ทิศทางพี่นอ้ งเกษตรกรราชบุรี
o กรอบ ทิศทาง เครื อข่าย เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
- ปัญหาความยากจนของคนราชบุรี
o คนจนนั้นจนอย่างไร
o ทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับคนราชบุรี เช่น ต้อง
รวบรวมพื้นที่ทาํ เป็ นแปลงสาธิต ให้ครอบครัวมาทํา หาคนมา
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26 พฤษภาคม 2549
เวทีประชุมคณะกรรมการศูนย์
ต่อสู้และเอาชนะความยากจนภาค ณ ห้องประชุม ศูนย์
อนามัยที่ 4 อ.เมือง
ประชาชน (ศตจ.ปชช)
จ.ราชบุรี

การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม
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เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการต่อสู้และเอาชนะ
ความยากจนภาคประชาชน
(ศตจ.ปชช)

ช่วยควบคุมแล้วขยายผลเข้าสู่ครัวเรื อน
นายธนชาด ยอดสุ ว รรณ ผูช้ ่ ว ยพัฒ นาสั ง คมจัง หวัด ราชบุ รี
กล่าวถึงการดําเนิ นงานเพื่อการแก้ไขปั ญหาความยากจนของ
จังหวัดราชบุรีในส่ วนของภาคราชการ ได้มีการทํางานร่ วมกัน
หลายส่ วน ปั ญหาความยากจนในพื้นที่น้ นั ผูท้ ี่จะรู้ดีที่สุดคือคน
ในพื้ นที่ และแกนนํา ทุ ก คนที่ เป็ นตัว แทนของชุ ม ชนในการ
ทํางาน ศตจ.ปชช. ร่ วมกันคิ ด ร่ วมแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ เพื่อหา
ตัวชี้วดั ประเด็นที่น่าสนใจ
 เราจะเอาชนะความยากจนจะเริ่ มต้นที่ตรงไหน
 การกําหนดกรอบการทํางานและโครงการ ของ ศตจ.ปชช.
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของชุมชน
นายทวี มนัส ศิ ริ กุล นายอํา เภอเมื อ งราชบุ รี
ได้ก ล่า วถึ ง
ประสบการณ์การทํางานเพื่อการแก้ไขปั ญหาความยากจนของ
จังหวัดราชบุรี ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางาน ศตจ.ระดับจังหวัด
ทั้ง 7 ฝ่ าย เพื่ อ ให้ ร องรั บ การดํา เนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาความ
ยากจนได้ตรงเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ
ศตจ.ระดับตําบล ในส่ วนของอําเภอเมืองการแก้ไขปั ญหาเรื่ อง
ว่างงาน ได้มีการประสานงานกับโรงงานต่างๆ ให้กบั ผูท้ ี่ มา
ลงทะเบี ย นไว้กับ อํา เภอ ซึ่ งสามารถแก้ไขได้ห มด และยัง มี
ตําแหน่งที่ว่างต้องการคนงานอีกมาก เป็ นต้น การทํางานใน
เรื่ องของการแก้ไขปั ญหาความยากจนเป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งใช้การ
เชื่ อ มโยงกัน หลายฝ่ ายทั้ง ภาครั ฐ ธุ ร กิ จ และภาคประชาชน

ดังนั้นเมื่ อ ศตจ.ปชช. มี แผนที่ ชัดเจนขอให้ประสานกับทาง
ส่ วนราชการด้วย
คุณยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว ทีมวิจยั โครงการพัฒนากระบวนการ
สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ได้กล่าวถึงการนําเสนอของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งมีท้ งั เครื่ องมือ งบประมาณและอํานาจใน
การทํางาน แต่ในส่ วนของภาคประชาชนนั้นไม่มีอะไรนอก
“ใจ” และการเสี ยสละเพื่อส่ วนร่ วม ดังนั้นจึ งต้องรู้ก่อนว่าเรา
กําลังต่อสู้กบั อะไร ยักษ์ใหญ่ที่เรากําลังต่อสู้มี 4 ตัวใหญ่ๆ
 กระแสโลกยุคโลกาภิวฒั ์
 กระแสการค้าเสรี
 กระแสการบริ โภคนิยม
 การครอบงําของสื่ อ
ทีมงานต้องไปคิดว่าการดําเนินการอย่างไรกับเรื่ องเหล่านี้ และ
ใช้อะไรเป็ นเครื่ องชี้ วดั ความสําเร็ จ แนวทางการแก้ไขปั ญหา
ความยากจนที่สาํ คัญมีอยู่ 2 แบบ คือ
 ส่ วนของภารัฐ ขบวนการแก้ไขความยากจนโดยภาครัฐที่
ทัว่ โลกใช้แก้ปัญหาคล้ายกันคือ นโยบายรัฐ มีกลไกการทํางาน
มีอาํ นาจ มีงบประมาณ มีคน มีเทคโนโลยี
 ส่ วนของภาคประชาชน พลังจากภายในชุมชน พลังที่เกิด
จากการจัดการตนเอง ซึ่ งในอนาคตต้องทําในเชิงรู ปธรรมให้
เข้มข้นและขยายผล รวมถึงการขยายปริ มาณ ยกแนวทางการ
ทํางานของภาคประชาชนเป็ นตัวตั้ง ภาครัฐหนุนเสริ ม
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28 กรกฎาคม 2549
ร่ วมเวทีประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2549 สหกรณ์การเกษตร ที่สหกรณ์การเกษตร
บ้านรางสี หมอก
บ้านรางสี หมอกราชบุรีจาํ กัด
ราชบุรี จํากัด

การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม
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สมาชิกสหกรณ์เข้าร่ วม 260
คน หัวหน้าส่ วนราชการ
ผูแ้ ทนส่ วนราชการจังหวัด
นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี ราชบุรี
ผูแ้ ทนจากหน่วยงานท้องถิ่น
เช่น อบต. เป็ นต้น

ข้อเสนอต่อ ศตจ.ปชช.
1.ต้องทําหน้าที่เป็ นผูเ้ ชื่อมประสาน ไม่ใช่ลงไปทําเองทุกเรื่ อง
2.สร้างเครื อข่ายทุกระดับ ทําเชิ งคุณภาพให้เกิดขึ้นให้เข้มข้น
และขยายผล
3.ต้องสร้างตนเองให้เข้มแข็งก่อน มีฐานที่มนั่ คง มีการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนแล้วภาครัฐหนุนเสริ ม
ข้อสรุ ปจากการประชุม
 การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของ ศตจ.ปชช. ในช่วงแรกจะเป็ น
การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ เพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจ เมื่ อ เกิ ด การ
ยอมรับจากเวทีจะหาข้อสรุ ปเพื่อนํามาวางแผนเขียนโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเป็ นพื้นที่ตาํ บล
 กรอบงบประมาณตําบลละไม่เกิน 300,000 บาท
 นําเสนอโครงการในวันที่ 7 มิถุนายน 2549
 นําเสนอกรรมการในระดับภาควันที่ 20 มิถุนายน 2549
เข้าร่ วมเวทีการประชุมสามัญประจําปี 2549 และร่ วมเวทีเสวนา
ทิ ศ ทางการผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออกพื ช ผัก ปลอดภัย ซึ่ งมี ผูร้ ่ ว ม
เสวนา
 สํานักงานเกษตรจังหวัด
 นายพยุงศักดิ์ สายวงค์ ผูแ้ ทนสหกรณ์จงั หวัด
 ดร.ลพ ภวภูว ตานนท์ นัก วิ ช าการจาก ม.เกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
 นายยุ ท ธภั ณ ฑ์ เตชะแก้ ว นั ก วิ จั ย โครงการฯ เป็ น

ผูด้ าํ เนินการ
ผลที่เกิดขึ้น :
1. สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสี หมอกราชบุรี จํากัด ได้
กําหนดเป้ าหมายที่ชดั เจน คือเป็ นสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อการส่ งออก
2. พัฒนาศักยภาพกรรมการ สมาชิ กและสร้ างสมาชิ ก
รุ่ นใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุ ดกับชุมชนท้องถิ่น
3. สร้ า งเครื อ ข่ า ยของกลุ่ ม องค์ก รผูผ้ ลิ ต ผัก ปลอดภัย
ประสานความร่ วมมือกับภาคีทุกภาคส่ วน
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แนวคิด/หลักการ พระอาจารย์ สุธน

สั จจะฯดอนกระเบือ้ ง

 ทําจากเล็กไปหาใหญ่
 สมาชิกต้องมีส่วนร่ วมทุกอย่าง

ก่อเกิด 5 ต.ค.2547 (ดูงานจ.ตราด)
สมาชิก 120 คน (คนในหมู่บา้ นเท่านั้น)
สมาชิกปั จุบนั 210 คน
เงิน 500,000 บาท
กรรมการ 7 คน
กิจกรรมทุกวันที่ 5 ของเดือน18.00-22.00 น.

ออม

ใครไม่คืนเงินกูเ้ ดือนไหน
กลุ่มไม่ปล่อยเงินกูจ้ นกว่าจะได้คืน

ปันผล 50%

ค่าบํารุ งร้อยละ 2 บาท

สวัสดิการ50%

เงินฝาก

เงินฝากหุน้ ละ 10 บาท (1-10 หุน้ )
ทําไปเรื่ อยๆ เงินจะเริ่ มเหลือ

กรรมการ+สมาชิก

คุย

ยอดเงินกู้
เวลาผ่อนชําระ

กู้

ปล่อยทันที+ปล่อยทั้งหมด

มีกล่องใส่ +กุญแจ

เงินกู้

ไม่ มีการทอนเงิน

เงินคืน

ภาพที่ 3.26 เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่ ายองค์ กรการเงิน ณ วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549)
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สัจจะฯโป่ งกระทิง







สัจจะฯหนองอ้อ

4 ปี สมาชิก 270 คน เงิน 700,000 บาท
การปล่อยกู้ (ระยะ3 เดือน/เหตุจาํ เป็ น)
ข้อจํากัด (ไม่กล้าปล่อยกู/้ ไม่ไว้ใจคนกู)้
ปันผล 40% สวัสดิการ 60%
กรรมการ 15 เหลือ 13 คน (ขาด)
อยากเรี ยนรู้กระบวนการกลุ่มสัจจะฯ








สมาชิก 830 คน
เงินออม 40,000 บาท/เดือน เงินหมุนเวียน 400,000 บาท/เดือน
กองทุนสวัสดิการ 300,000 บาท
กลุ่มโค 400,000 บาท/ข้าวสาร 60,000 บาท
มีกรรมการ 30 กว่าคน ได้ปีละ 300 บาท (ไม่ได้ประชุมทุกเดือน)
ปัญหาขาดระบบการตรวจสอบ (ระแวงกัน)

เครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ราชบุรี

ค้าเงิน?

ภาพที่ 3.27 เวทีกําหนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยง
เครื อข่ ายองค์ กรการเงิ น ณ วั ด พระศรี อารย์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 2

พระศรี อารฺ ย ์







ดูงาน SIF ที่วดั ไผ่ลอ้ ม
การก่อเกิด 5 ธ.ค.44
สมาชิก 507 ปัจจุบนั 715 คน มีเงิน 2 ล้านเศษ
ให้กู้ 1.2 ล้าน ฝากธนาคาร 2 แสน ซื้ อสลากออมสิ น 8 แสน
ปัญหาการเมืองท้องถิ่น/กรรมการไม่มีเวลาออกไปภายนอก
สวัสดิการ
รุ่ น 1 เจ็บคืนละ 100 บาท ตาย 3,000 บาท
รุ่ น 1 เจ็บคืนละ 80 บาท ตาย 1,500 บาท
รุ่ น 1 เจ็บคืนละ 40 บาท ตาย 750 บาท

เครดิต
ยูเนี่ยน

ออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
สัจจะ
สะสมทรัพย์
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สถานการณ์
เพือ่ นๆ กลุ่มสั จจะฯ
ภาพที่ 3.28 เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการ



กลุ่มสมาชิก

เชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงิน ณ
วัดพระศรี อารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 3

“ใช้เงินเป็ นเครื่ องมือในการสร้างคน”
มีการออมเงินประจําเดือน

ค่าบํารุ ง
2% ต่อเดือน
เงินออม

วิสาหกิจ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ปล่ อยกู้ค่าบํารุ ง 2%

50%
กองทุนสวัสดิการ

ปล่อยให้กู้
50% ปันผล
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มุ่งแก้ปัญหา
ความยากจน

ออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
ศูนย์สาธิ ตทุ่งหลวง

พช.ตั้ง+พอช.เสริ มหนุน
ก่อเกิด 2517 ทําในพื้นที่ 2532 (ทุ่งหลวง)
สมาชิกเริ่ มต้น 9 คน ปั จุบนั 624 คน
เงินเริ่ มต้น 390/เดือน ปัจจุบนั 2.3 ล้าน
สมาชิ กสมัครใจ ค่ าสมาชิ กร้ อยละ 15 บาท/ปี

คืนเงินร้อยละ 12 บาท/ปี
สวัสดิการร้อยละ 3 บาท/ปี

สวัสดิการ
ภัยธรรมชาติ
3,000 บาท

จับรางวัล
30,000 บาท

ยอดคน

สวัสดิการ

ออมเงิน 5 คน/บ้าน 
3-5 คน/บ้าน 
น้อยกว่า 3 คน 

เกิด
500/1,000 บาท

เกรด 1
เกรด 2
เกรด 3

การกูเ้ งิน

สถาบันการเงิน
ชุมชนระดับตําบล
กองทุนหมู่บา้ น

ต้องมีคนคํ้า
 เงินกูไ้ ม่มากกว่ายอดเงินออม
 ตกลงระยะเวลาในการคืนเงินกันเอง


รัฐ

SML
ให้ เงินแต่ ไม่ สร้ างวินัย  ชุมชนแตก
3-93

ลูกเรี ยน
ป่ วย
50 บาท ไม่เกิน 15 วัน

ตาย
2,000 บาท

ระดับอําเภอ
 28 กลุ่ม/23 ล้าน
ระดับหมู่บา้ น
 อยากให้เกิดในทุกหมู่บา้ น

ภาพที่ 3.29 เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่ อมโยงเครือข่ ายองค์ กรการเงิน

ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 4

I

ร่ วมคิด

ร่ วมเรี ยนรู้

“จ้าง”บริ หารจัดการ

II

ร่ วมคิด

ร่ วมเรี ยนรู้

กม.บริ หารเอง

ร่ วมใช้บริ การ

ร่ วมใช้บริ การ
คนที่ทาํ ได้ใช้

ร่ วมทําเอง

คนไม่ทาํ ยังไม่ใช้

ภาพที่ 3.30 เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่ ายองค์ กรการเงิน ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 5
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ความแตกต่ างทีเ่ หมือนกัน
7 คน

จดทะเบียน

ทั้งหมู่บา้ น

เสี่ ยง 40%

สัจจะฯ
กลุ่มออมทรัพย์

ทุนเงิน

เจ้าของระดมทุน

ไม่จดทะเบียน

ทุนเงิน

หุ น้ ส่ วนชีวิต

การจัดการ
ชุดความรู ้

เรี ยนในระบบแบบตะวันตก

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

วิถีชีวิต/ประสบการณ์
บัญชีครัวเรื อน
เรี ยนรู ้ไปเรื่ อยๆ

60%

จ้างคน/ตัวคน

กําไร 100% กําไร 100%

กรรมการ/ทีมอาสา
สมาชิก (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/เฉยๆ)
“เลี้ยงดูคนทั้งหมู่บา้ น”

ภาพที่ 3.31 เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่ ายองค์ กรการเงิน ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 6
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โจทย์ : สถาบันการเงินชุมชนจะเป็ นกลไกสร้ างความเข้ มแข็ง “สั งคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชุมชน
ประเด็น:
 การบริ หารจัดการ
 รู ปการฝาก-กู-้ ปั นผล
การจัดสวัสดิการ
 การสร้างกรอบทิศทาง “วิสยั ทัศน์” ร่ วม

สหกรณ์

ปรัชญา

สิ่ งที่ต้องทํา

ปั ญหา
ไม่เป็ น “ทาส” ทุนนิยม
 ร่ วมคิด ร่ วมทํา
 สร้างคนให้เป็ นคนดี
 ปกป้ องแผ่นดินให้
ลูกหลานไทย

 ภาครัฐทําให้ปรัชญา
เปลี่ยน (ลิ่วล้อทุนนิยม)
 ถูกครอบด้วยวิธีคิด
“ทุน” (โจทย์ เงินมากขึ้น
อุดมการณ์เปลี่ยน)

ภาพที่ 3.32 เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่ ายองค์ กรการเงิน ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 7
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วิธีคิด

คนอื่นๆ มองเรา
แล้วเข้าใจ?
การปฏิบตั ิ

เราต้องทบทวนวิธีคิด+การปฏิบตั ิ

การสร้ างความเข้ าใจ
“ร่ วม”

ให้คิดถึงครู สอน
เด็กปั ญญาอ่อน

ใครมอง?
มองเห็นอะไร?

ภูเขา
ลูกเดียว
ลูกเดิม

ภาพที่ 3.33 เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่ ายองค์ กรการเงิน ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 8
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เครือข่ ายองค์ กรการเงินชุมชน
สหกรณ์ ออมทรัพย์
(เพือ่ การบริโภค)

- กระบวนการเรี ยนรู ้และ
พัฒนา
- เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สร้างสรรค์
- เกิดเครื อข่าย

สหกรณ์ เครดิต
ยูเนี่ยน

พึง่ ตนเอง
เข้ มแข็ง

สั จจะสะสมทรัพย์

* พัฒนาคน
- ศักยภาพ
- ประสิ ทธิ ภาพ/ประสิ ทธิผล
- เอกภาพ

วัฒนธรรม
การออม

จุดร่ วม

เริ่ มจาก
ครอบครัว
*ชุมชนเข้มแข็ง
*ชุมชนพึ่งตนเองได้
*ชุมชนยัง่ ยืน

- สร้างเด็กและเยาวชน/สร้างคน
- สร้างสํานึกรักษ์ถิ่น
- การเป็ นตัวอย่างที่ดี
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ออมทรัพย์
เพือ่ การผลิต

- สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
(กรมส่ งเสริ มสหกรณ์)
รั ฐ/นโยบาย
- เครื อข่ายออมทรัพย์ฯ
(สนง.พัฒนาองค์กรชุมชน)
ชุมชนคิดขบวนการ

- แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
- แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ประสบการณ์
- เกิดกิจกรรมบางอย่าง
ร่ วมกัน

ภาพที่ 3.34 เวทีกาํ หนดกรอบทิศ
ทางการเชื่อมโยงเครือข่ ายองค์ กร
การเงิน ณ วัดพระศรีอารย์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 9

บํานาญชุมชน
*ร้านค้าชุมชน
*โรงสี ชุมชน
*สวัสดิการชุมชน

5 เม.ย. 49 ศึกษาดูงาน
ที่มูลนิธิขา้ วขวัญ จ.สุ พรรณบุรี
(แกนนํา)
การจัดการความรู ้ (KM)
25-26 เม.ย. 49 ที่จ.กาญจนบุรี

เมืองนิยม
สื่ อนิยม
ทันสมัย

ระบบ?
ระบอบ?

ชุมชน (เคยพึ่งตนเอง)ตลาดพึ่งผูอ้ ื่น

สร้ างเครือข่ าย
ของเรา

สร้ าง
ธุรกิจชุมชน

พบกันครั้งหน้า ต้นพ.ค. ที่จนั ทบุรี

ทุนนิยม
บริ โภคนิยม

พัฒนา
เทคโนโลยี
โลกาภิวฒั น์

อุปโภคนิยม

รู้ เรา?
ศูนย์กลาง
การเงิน

รู้ เขา?
31 มี.ค. 49 ที่สหกรณ์
เครดิตมดตะนอย

คนหากิน
กับท่อ
เงินนิยม

(จังหวัด/อําเภอ/
ตําบล/หมู่บา้ น)

ปั ญหา คือ
คนอุบาทว์

ระบบการศึกษายังต้องรับใช้
ระบบทุนนิยม
ไม่ได้สร้างคน พัฒนาคน

ภาพที่ 3.35 เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่ ายองค์ กรการเงิน ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 10
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เงิน
- หุน้ 62 ล้าน
- ทรัพย์สิน 300 กว่าล้าน

หลักประชาธิปไตย

สมาชิก
- สามัญ 3400 คน
- สมทบ 200-300 คน

เงินปันผล
ปชส.

คณะกรรมการ
ชุมนุม
องค์กรแม่

ฝากเข้าหุน้
หุน้

เครดิตยูเนียนดอนมดตะนอย
ที่ต้ งั ต.แพงพวย
พท.ทํางาน อ.ดําเนินสะดวก

คน
ด้านดี
- เสี ยสละ
- เห็นแก่ส่วนรวม
ด้านเสี ย
- เอาแต่ได้
- เห็นแก่ตวั

จดทะเบียนเริ่ มต้นมีหุน้ 250 บาท
- เดิม รายสัปดาห์ ไม่
จํากัดยอดเงินออม
ใหม่ รายเดือน
เริ่ มจาก

ที่ประชุมใหญ่

กลุ่มออม

สมาชิก

ปรับแก้

ปชส.

ได้ผนู ้ าํ ดี

หุน้ ละ 10 บ.กี่หุน้ ก็ได้

ร่ างหลักการ

ดอกเบี้ย

เกิดที่วดั คริ สต์ ตั้งมา 30ปี

ออม

เงินกูพ้ นั บาท
0.65 บาท

ปชส.

กําหนดระเบียบ

เครดิตยูเนียน

ยืดหยุน่
ตามพ้นที่
ระบบบัญชี

เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย

จ้างตรวจประมาณ 3ปี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดูแล

สหกรณ์เครดิตยูเนียน

ภาพที่ 3.36 เวทีกาํ หนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่ ายองค์ กรการเงิน ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผ่นที่ 11
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Mindmap 1

โครงการพัฒนากลุ่มและองค์ กร จ.ราชบุรี
การพูดคุย
- เรี ยนรู ้กบั พีน่ อ้ งเจดียห์ กั
o ประสบการณ์การก่อเกิดศูนย์ขา้ วชุมชนฯ
o การบริ หารจัดการศูนย์ขา้ วชุมชนฯ
- ทิศทางพี่นอ้ งเกษตรกรราชบุรี
o กรอบ,ทิศทาง,เครื อข่าย,เป้ าหมาย
- ปั ญหาความยากจนคนราชบุรี
o จนอย่างไร ความจนอย่างไร คนจนอย่างไร
o ทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับคนราชบุรี
- ได้อะไรกลับมาบ้างจากดูงานข้าวขวัญ

ภาพที่ 3.37 เวทีการเชื่อมโยงเครือข่ าย ณ ศูนย์ การเรียนรู้วสิ าหกิจนําร่ องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี
(10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 1
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Mindmap 2
คําขวัญ บ้านรางไม้แดง ต.เจดียห์ กั

“ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งรวมภูมิปัญญา ศูนย์ผา้ มัดย้อม พร้อมข้าวพันธุ์ดี ”
เป็ นต้นแบบการพัฒนาข้าว
ครบวงจรขของ จ.ราชบุรี

เป้ าหมาย: สู่เกษตรอินทรี ยอ์ ีก 3 ปี ข้างหน้า

ปี 47 โรงสี
ปี 48 ลานข้าว

ศูนย์ขา้ วชุมชน
ต.เจดียห์ กั

แผนพัฒนาการเกษตร
ปัญหา

หน่วยงานสนับสนุน

- หนี้สิน
- ปัญหาสิ่ งแวดล้อม(ดิน,นํ้า,
อากาศ)
- ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
- การใช้สารเคมี,ดินเสื่ อม

- ศูนย์อนามัยที่ 4 (แผน
แม่บท)
- สภาประชาชน (สัจจะฯ
,สวัสดิการ)
- สนง.เกษตรฯ จ.ราชบุรี

เรื่ องดีๆ
- ชาวบ้านเริ่ มเก็บข้าวไว้กินเอง
- เกิดระบบการพึ่งตนเองใน
กระบวนการผลิต (พันธุ์,ปุ๋ ย)
- เกิดกองทุนออมทรัพย์เพื่อ
การเกษตร (กู,้ ยืมเงินหมุนเวียน)
- เกิดกลุ่มสัจจะฯ
- เกิดกองทุนเมตตาธรรมฯวันละ
บาท

ภาพที่ 3.38 เวทีการเชื่อมโยงเครือข่ าย ณ ศูนย์ การเรียนรู้วสิ าหกิจนําร่ องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 2
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Mindmap 3
ปัจจัยความสํ าเร็จ
- ชุมชนและเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีเป้ าหมายเดียวกัน
- ทําใช้ไม่ได้ทาํ โชว์ (ทําจริ งเป็ นวิถีชีวิต)
จ.ราชบุรี มี 26 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 คน พื้นที่ 5,000-10,000 ไร่
- มีเมล็ดพันธุ์/ โรงสี ขา้ ว ครบวงจร
- เลือกเจดียห์ กั เป็ นต้นแบบก่อน
สิ่ งทีท่ าํ ให้ กลุ่มเข้ มแข็ง
- ความน่าเชื่อถือของผูน้ าํ กลุ่ม
- แกนนําต้องทําก่อน ทําให้เห็น, เป็ นตัวอย่าง (ทําใช้ ทําเป็ นวิถีชีวิต)
- มีหน่วยงานหนุนเสริ มอย่างต่อเนื่อง (สร้างคนต้องต่อเนื่องตลอด)
- มุ่งความสําเร็ จ จากทุนในชุมชน
- เกิดจากข้างใน เป็ นความต้องการที่แท้จริ งของชุมชน
สิ่ งทีท่ าํ ให้ กลุ่มล้ มเหลว
- ขาดการมีส่วนร่ วม (5ร่ วม)
o ร่ วมคิด
o ร่ วมตัดสิ นใจ
o ร่ วมทํา
o ร่ วมรับประโยชน์
o ร่ วมตรวจสอบเรี ยนรู ้
- ทําโชว์, ทําเพือ่ ให้เสร็ จ
- ขาดองค์ความรู ้ ขขาดหน่วยงานหนุนเสริ มต่อเนื่อง
- เอาเงินเอางบเป็ นตัวตั้ง
ข้ อเสนอแนะ
- ทําอย่างไร จะทําให้เกษตรกรได้เรี ยนรู ้ รับรู ้เท่าๆกัน เช่น สถานการณ์ขา้ วไทย,พืชผัก
ไทยเป็ นอย่างไร อนาคตจะไปทางไหน ตายหรื อรอด
- ทุกสิ่ งล้วนอนิจจัง
- เชื่อมเครื อข่ายเพื่อการเรี ยนรู ้ก่อน
- เมื่อพร้อมงบ, หน่วยงานจะมาเอง
- อย่าเอาเงินเป็ นตัวตั้ง
- อย่าใช้ความรู ้สึกแก้ปัญหา ต้องใช้ขอ้ มูล/ ปั ญหาที่แท้จริ ง
ภาพที่ 3.39 เวทีการเชื่อมโยงเครือข่ าย ณ ศูนย์ การเรียนรู้วสิ าหกิจนําร่ องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 3
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Mindmap 4
เครื อข่ายเกษตรชุมชน คนราชบุรี

ต. เขาแร้ง

ต. ดอนแร่ มี
- กองทุน แต่ไม่เข้มแข็ง
- สารสมุนไพร ไล่แมลง
แต่ไม่เข้มแข็ง
ต. ดอนแร่ ไม่มีแต่ตอ้ งการ
คือ
- ลานตาก
- พันธ์ขข้าว

จุดรวม ความรู ้และการพึ่งตนเอง

ต. ทุ่งหลวง มี
- ปุ๋ ยหมัก
- สารสมุนไพร ไล่แมลง
- มีกลุ่มสัจจะฯ (บ.
หนองไร่ , บ.เหล่า
มะละกอ)

ต. เจดียห์ กั มี
- กองทุน
- ลานตาก
- พันธุ์ขข้าว
- ข้าวสาร
- ปุ๋ ยหมัก
- กลุ่มสัจจะฯ
- เป็ นศนย์ขา้ วต้นแบบ

ฯลฯ

ต. บ้านสิ งห์
- มีกลุ่มสัจจะฯ
ต. บ้านสิ งห์ ไม่มี
แต่ตอ้ งการคือ
- ข้าวสาร

ภาพที่ 3.40 เวทีการเชื่อมโยงเครือข่ าย ณ ศูนย์ การเรียนรู้วสิ าหกิจนําร่ องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี
(10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 4
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Mindmap 5
ปัญหา
- ชาวนาทํานาเพื่อขายข้าวเปลือก
- เกษตรกรมุ่งทําเพื่อขาย (เงิน)
ฝากไว้ให้คิด
การทํากิจกรรมเพื่อสร้าง
- ความสัมพันธ์
ระดับบน
- การมีส่วนร่ วม
- แกนนํา
ระดับกลาง
- ผูน้ าํ
- วิธีคิด (การพึ่งตนเอง,
ระดับล่าง
ตอบแทนคุณแผ่นดิน)

- คุณค่า
- สมาชิก

ภาพที่ 3.41 เวทีการเชื่อมโยงเครือข่ าย ณ ศูนย์ การเรียนรู้วสิ าหกิจนําร่ องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549)
แผ่นที่ 5
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Mindmap 6

กลุ่มเทียม

กลุ่มเเท้

กลุ่มแท้มีพ้นื ฐานที่มนั่ คงทําให้กลุ่มดํารงอยูไ่ ด้นาน
กลุ่มเทียมมีพ้นื ฐานไม่มนั่ คงกลุ่มอยูไ่ ด้ไม่นาน
วาทะเด็ด
-

นําก่อนแนะ
เงินกูไม่ใช่เงินกู้
ตอบแทนคุณแผ่นดิน/ ทําเพือ่ ในหลวง
สร้าง-ซ่อม-ซื้อให้นอ้ ย
สร้างเขื่อนกั้นใจ
คนจนคือคนไม่ทาํ (จนใจ)
ความยากจนหรื อความมัน่ คง
คนไม่มีหนี้คืออะไร

ภาพที่ 3.42 เวทีการเชื่อมโยงเครือข่ าย ณ ศูนย์ การเรียนรู้วสิ าหกิจนําร่ องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี
(10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 6
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Mindmap 7
คนราชบุรีจะแก้จนอย่างไร
ทางแก้

ทําบัญชีครัวเรื อน
บัญชีชีวิต
รายรับ-รายจ่าย
ไม่รู้ตวั

รู้เงินไหลออก
ตระหนก (ตกใจ)

ปัญหา
- คนจนเข้าไม่ถึงแหล่งเงิน
- ไม่มีองค์ความรู้เรื่ อง “การพึ่งตนเอง”
(การเงิน(แหล่งทุน), สวัสดิการ(ความ
มัน่ คง), อาชีพ)
- ไม่มีที่ดินทํากิน
- ชาวบ้านไม่ชอบจดบัญชี
- การเอารัดเอาาเปรี ยบ(เห็นแก่ตวั )
- คนจน จนไม่ค่อยจริ ง (อยากจน)
- คนกลัวความจริ ง
- ปัญหาซํ้าซ้อน-หลายชั้น คนรู้ไม่เท่าทัน

ทําเวทีเรี ยนรู้

บัว 4 เหล่า
พ้นนํ้า
ปริ่ มนํ้า
ใต้น้ าํ
ใต้ดิน

ตระหนัก
รู้ตวั / รู้ตน

รู้วา่ จน/จนเพราะ
ปัญหา

วางแแผนชีวิต

-

แผนแก้จน
ลดต้นทุน
ลดรายจ่าย
ทําเกษตร
อินทรี ย ์

เกษตรพึ่งตน

เกษตรพอเพียง/เศรษฐกิจพอเพียง

ทางออก/ทางแก้

ภาพที่ 3.43 เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ ต.เจดียห์ กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549)
แผ่นที่ 7
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Mindmap 8
ข้ อเสนอแนะ
- น่าจะมีรางวัลให้คนจดบัญชีครัวเรื อน
- ให้ความรู ้เรื่ องการพึ่งตนเอง (ครบวงจร)
o การเงิน
o การผลิต (การต่อยอด)
o อาชีพ (การต่อยอด)
o สวัสดิการ
o ตลาด
- แกนนําต้องทําเป็ นตัวอย่างก่อน (ต้นแบบ)
o สร้างความมัน่ ใจ
o สร้างทางรอด (เขาจะลอดตาม)
- ต้องรวมกันสู /้ รวมกันซื้อ/ร่ วมกันผลิต
o ลดรายจ่าย(รายได้เพิ่ม)
o ลดหนี้/ปลดหนี้
- เรี ยนรู ้ระบบสร้างการบริ หารจัดการ
o กลุ่ม, องค์กร, กองทุน
- ระบบแลกเปลี่ยน (ไม่ใช้เงิน)
ความสุ ข/ ความจน
พึ่งพิง(เท่าทัน)
- เอกชน
- หน่วยงานราชการ
- กองทุน
- CEO
- อบจ.
- ฯลฯ

พึ่งกันเอง(เท่าเทียม)
- หมุ่บา้ น
- ตําบล
- อบต.

พึ่งตนเอง(พอเพียง)
- ครัวเรื อน
- สร้าง-ซ่อม ซื้ อให้นอ้ ย
- สร้างเขื่อนกั้นใจ

ภาพที่ 3.44 เวทีการเชื่อมโยงเครือข่ าย ณ ศูนย์ การเรียนรู้วสิ าหกิจนําร่ องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่
8
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Mindmap 9
สิ่ งที่ได้จากข้าวขวัญ
ความรู ้ใหม่

- ข้าวกล้องเพาะพันธุ์ได้
- การคัดเลือกพันธุ์
o การผสมเกสรข้าว
o จุลินทรี ยจ์ ากป่ า
(การขยาย)

แนวคิด

-

คิดได้ คิดเป็ น วิเคราะห์
ต้องพาแฟนทําด้วย
การถอดบทเรี ยน มีการจด
การจดบันทึก
อนาคตอาจมีขา้ วพันธุ์เจดีย ์
ทอง (แปลงรวม/ พิสูจน์)

ความมัน่ ใจ

เกษตรอินทรี ย ์
ได้ผลจริ ง

น่ าคิด
-

-

ชาวนาต้องขายข้าวให้โรงสี แค่น้ นั เหรอ
ทําอย่างไรจะเพิ่มมูลค่าข้าว ขายพันธุ์ขา้ ว ขายข้าวสาร
ทําไมชาวนาถึงจน จนเพราะอะไร
ทําไมคนไม่ทาํ ตาม
การเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม
o แปลงพิสูจน์/ แปลงสาธิต
o ความรู้/ ความจริ ง(ต้องทําเอง)
อยูอ่ ย่างพอเพียงได้ (ไม่จน)

ความจน
- จนใจ
- จนความคิด
- จนนํ้าใจ
- จนปั ญญา
เราจะใช้ ประโยชน์ จากทุนนิยมอย่ างไร ให้ เกิดผลกับชุมชน
- ใช้ทุนนิยมเป็ นเครื่ องมือ (อยูเ่ หนือทุนนิยม)
- ระบบ “บุญนิยม”
- ให้เกิดนามก่อน รู ปจะตามมา
- เมื่อเมล็ดพันธุด์ ี ข้าวก็จะดี/ เมื่อคนดี กลุ่มก็จะดี ชุมชนก็จะดี
- ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี เท่าทันโลก(อย่าลืม เท่าทันตนเอง)

ภาพที่ 3.45 เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ ต.เจดียห์ กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 9
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Mindmap 10
แผนภาพแสดงความต้ องการการใช้ ปัจจัย 4 ของมนุษย์

มนุษย์

จัดการ

ทรัพยากร

-

ดิน
นํ้า
ป่ า
พันธุ์พืช

สร้าง

ปัจจัย 4

-

บ้าน
อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม
ยา
รถ
มือถือ
Toyota
ฯลฯ

ภาพที่ 3.46 เวทีการเชื่อมโยงเครื อข่าย ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้วิสาหกิจนําร่ องฯ ต.เจดีย ์
หัก จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 10
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Mindmap 11
แผนภาพแสดงความสั มพันธ์ ของมูลค่ าผลผลิตต่ อรายได้ สุทธิ
รายได้ (บาท)
มูลค่าผลผลิต
ต้นทุนการผลิต (ปุ๋ ย,ยา,นํ้ามัน,ฯลฯ)
ผันแปร
ต้นทุน/ ค่าเสื่ อมราคา
คงที่
ค่าใช้จ่ายสู่สังคม (ดอกเบี้ย,ค่าเช่า,ฯลฯ)
รายได้สุทธิ

พื้นที่ (ไร่ )

การเรียนรู้

ทุน
วันนี้

ภาพฝัน
จังหวะก้าว

วันข้างหน้า

ภาพที่ 3.47 เวทีการเชื่อมโยงเครือข่ าย ณ ศูนย์ การเรียนรู้วสิ าหกิจนําร่ องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี
(10 พ.ค. 2549) แผ่นที่ 11
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ตารางที่ 3.7 เวทีตดิ ตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม / องค์ กร / สหกรณ์ / เครือข่ ายในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
1 การประชุมทีมวิจยั

วัน/เวลา/สถานที่
11 กันยายน 2548
ห้องประชุม สถาบัน
ราชภัฎจอมบึง
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

กระบวนการ/วิธีการ
การประชุมกลุ่มย่อย
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ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม/
กลุ่มเป้ าหมาย
ทีมวิจยั และทีมที่ปรึ กษา
โครงการฯ

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่ กิดขึน้
การประชุมทีมนักวิจยั และที่ปรึ กษาโครงการฯ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและวางแผนการปฏิบตั ิการในพื้นที่ สรุ ปขั้นตอนการ
ทํางานได้ดงั นี้
กระบวนการเคลื่อนงานสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี
- รวบรวมรายชื่อสหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ภาค
ประชาชน
- เลือกกลุ่มที่มีความพร้อม แนวโน้มที่ดี ว่าจะสามารถ
พัฒนาต่อไปได้ หลากหลายรู ปแบบ เช่น กลุ่มออมทรัพย์
สหกรณ์การเกษตร กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ร้านค้า เป็ นต้น
- แบ่งสหกรณ์ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สหกรณ์ภาค
ประชาชน และสหกรณ์ที่จดทะเบียน
- จัดเวทีแยกออกเป็ น 2 เวที ระหว่างสหกรณ์ภาคประชาชน
และสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนงาน
หลังจากจัดเวทีแยกแต่ละครั้งแล้ว จึงจัดเวทีร่วมกันระหว่าง 2
กลุ่ม
การทํางานในด้านสหกรณ์ตอ้ งมีในเรื่ องของจิต
วิญญาณเป็ นสําคัญ ต้องทําให้เกิดให้ได้ ต้องเริ่ มเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วกลุม่ เล็กก็จะเป็ นแนวทางชี้นาํ ไปสู่กลุ่มที่
ใหญ่ข้ ึน เริ่ มเจาะจากคนที่ใช่ แล้วค่อยต่อไปเรื่ อยๆ ส่ วนกลุ่ม
ต่างๆ ที่น่าสนใจ มีดงั ต่อไปนี้
- กลุ่มผูส้ ูงอายุ ซึ่ งรวมถึงกลุ่มหัตถกรรมด้วย (อาจยังไม่
เหมาะที่จะทํา)
- กลุ่มแม่บา้ นของราชบุรีกบั ความร่ วมมือในการขายสิ นค้า
ที่ภเู ก็ต
- กลุ่มเลี้ยงโคนม ต.เขาแล้ง (อ.โพธาราม) และ ต.ดอน
กระเบื้อง (อ.บ้านโป่ ง) ซึ่ ง 2 ตําบลนี้ ติดกันมีลกั ษณะคล้ายๆ
กัน กลุ่มนี้มีความเข้มแข็งในหลายด้าน
- กลุ่มเทศบาลบ้านโป่ ง เก็บขยะ ชุมชนบ้านไทยสามัคคีมี
ธนาคารขยะ
- กลุ่มปลูกกล้วยไม้ อ.เมือง การรวมกลุ่มแข็งมาก น่าจะเข้า
มามีส่วนร่ วมได้
การวางแผนการทํางาน ในการเคลื่อนเรื่ องสหกรณ์สามารถ
แบ่งได้ดงั ต่อไปนี้
1. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนแรก
-ทําแยกกลุ่ม เป็ น กลุ่มจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
(2-3 เดือนแรก)
-จัดเวทีทาํ ความเข้าใจร่ วมกันระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม
องค์กร (ต.ค. – พ.ย. 2548)
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ประชุมทีมวิจยั เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการฯ
ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม – ธันวาคม
2548

10 ธันวาคม 2548 ณ
ห้อง B313 อาคาร
ปฏิบตั ิการศูนย์วิจยั
พันธุวศิ วกรรมฯ
ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม

การประชุมกลุ่มย่อย
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2. ตั้งแต่ พ.ย. – พ.ค. ทําเวทีเดือนละ 1 ครั้ง
3. เปิ ดการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมงานในสหกรณ์
(ธ.ค. 2548) 1 ครั้ง
4. ถอดบทเรี ยน (มิ.ย. 2548)
5. มีเวทีกลางที่กรุ งเทพฯ 3 ครั้ง
6. วางแผนการใช้เงินงบประมาณ
เป็ นการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯตั้งแต่
เดือนสิ งหาคม - ธันวาคม 2548 เรื่ องการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลการจด
ทะเบียนคนจน การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่ม องค์กร สหกรณ์
การประชุมเพื่อชี้แจงความเป็ นมาของโครงการฯและการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย และการนําเสนอรายงานความคืบหน้าระยะ
ที่ 1 พบว่าภาพโดยรวมที่ได้จากการลงพื้นที่สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. กลุ่มองค์กรที่จดทะเบียนไปตามแนวนโยบายการ
เสริ มของภาครัฐ
2. กลุ่มองค์กรที่มีเงินอยูก่ อ้ นหนึ่ง ที่เห็นได้ชดั คือ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาแร้ง ที่จะต้องนําเงินไปเสี ยค่าปุ๋ ย ค่า
ยาให้กบั กลุ่มองค์กรธุรกิจเอกชน สมาชิกรวมตัวกันเพื่อการซื้ อ
มา ขายไป
3. กลุ่มที่ระดับดีมากๆ มีความเป็ นสหกรณ์ที่เข้มแข็ง

อย่างเช่น สหกรณ์โคนมหนองโพ หรื อสหกรณ์โคนมซอนต้า
เป็ นต้น ความเข้มแข็งในที่น้ ีความหมายคือ การที่สามารถ
ตรวจสอบได้
มีการปันผลให้แก่สมาชิก
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
เราสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน คือสหกรณ์
ภาครัฐ กับสหกรณ์ภาคประชาชน ซึ่ งสหกรณ์ภาครัฐแบ่ง
ออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. สหกรณ์ที่ทาํ เพื่อรักษาสภาพ
2. แบบที่เป็ นเครื่ องมือกลไกให้กบั ภาครัฐ
3. แบบที่มีการปรับตัว
4. แบบที่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจก้าวหน้า
ในส่ วนของสหกรณ์ภาคประชาชน แบ่งได้เป็ นอีกหลากหลาย
รู ปแบบ เช่น
1. เชิงวิสาหกิจได้แก่ ปลาสวยงาม ตุ๊กตาผ้า อู่ต่อรถ
บ้านโป่ ง
2. เชิงวัฒนธรรม ในทางชาติพนั ธุ์ เช่น บ้านเลือก
บ้านฆ้องและในเรื่ องของกลุ่มมอญที่กาํ นันเทิด ทองรุ่ ง กําลัง
เชื่อมโยงตลอดสายนํ้าแม่กลอง บนรากฐานวัฒนธรรมมอญ
เป็ นหลัก
3. การวมตัวเพื่อการจัดการทรัพยากร ซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกัน
หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มอนุรักษ์เขาปากกว้าง กลุ่มธนาคารขยะ
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ซอยโรงธูป เป็ นต้น
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คืบหน้าการดําเนินงานของ
โครงการฯ

การประชุมกลุ่มย่อย
16 มกราคม 2549
ณ ห้อง B313 อาคาร
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
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1. เพื่อสรุ ปผลการนําเสนอรายงานระยะที่ 1
2. สรุ ปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เมื่อวันที่ 6 มกราคม
2549 ว่าเกิดเครื อข่าย 3 เครื อข่ายหลัก ได้แก่ 1) สหกรณ์
การเกษตรอปพ.หนองไร่ เชื่อมโยงกับทางสหกรณ์การเกษตร
บ้านรางสี หมอกราชบุรีในเรื่ องปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ 2) กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ฯ บ้านหนองอ้อกับสหกรณ์การเกษตร อปพ.
หนองไร่ จํากัด ที่มีความสนใจในการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ฯ และ 3) สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จํากัดกับกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ บ้านหนองอ้อมีความสนใจในการซื้ อขาย
ข้าวสารกัน
3.การติดตามงานเรื่ องการตรวจสอบทะเบียนคนจนของกลุ่ม
และสหกรณ์ ซึ่ งจะต้องมีการแบ่งหน้าที่และพื้นที่ในการลง
ติดตามตรวจสอบข้อมูล อย่างไรก็ดี ขณะนี้ได้มีการประสาน
ขอข้อมูลการจดทะเบียนคนจนของกลุ่มที่ถูกเลือกเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายจากทางอําเภอแล้ว นอกจากนี้ ขอให้ทีมวิจยั แต่
ละท่านรวบรวมเอกสารรายชื่อสมาชิกและข้อมูลคนจนให้เสร็ จ
และส่ งภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549
4. ภาระงานที่จะต้องดําเนินการต่อ คือ 1) ค้นหาข้อมูลกลุ่ม
องค์กรที่เป็ นตัวอย่าง/ต้นแบบ 2) ค้นหาเครื อข่ายความร่ วมมือที่
เป็ นรู ปธรรมของกลุ่ม 3) จัดอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพแกนนํา

4

ประชุมทีมวิจยั เพื่อติดตามความ
คืบหน้าการดําเนินงานของ
โครงการฯ

18 มกราคม 2549
ณ สํานักงานพัฒนา
องค์กรชุมชน (ภาค
ตะวันตก) จ. ราชบุรี

การประชุมกลุ่มย่อย
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องค์กรเครื อข่าย 4) เข้าพบเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5) เข้าพบเพื่อชี้แจงให้ผวู้ า่
ราชการจังหวัดได้เป็ นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาของแต่ละ
กลุ่มองค์กร สร้างความเข้าใจ
เพื่อสรุ ปแผนการทํางานที่ จะดําเนิ นการต่อไป พร้ อมทั้ง
ร่ วมปรึ กษาเกี่ ยวกับการตรวจสอบทะเบี ยนคนจน ซึ่ งได้เคย
แบ่งงานกันให้แต่ละคนลงไปเก็บข้อมูลของกลุ่มต่างๆ แล้วมา
ทําการ Checklist โดยได้มีการคัดเลือกกลุ่มไว้แล้ว นัน่ คือ เมื่อ
ได้รายชื่ อมาแล้วต้องมีการติดตามกิจกรรมของบุคคลนั้นๆ ที่
อยูใ่ นกลุ่มองค์กรว่าสามารถแก้ไขปั ญหาความยากจนในกรอบ
งานเพิ่ ม รายได้ ลดรายจ่ า ย ขยายโอกาส ซึ่ งถิ อ เป็ นกรอบ
แนวทางที่ ทางที มกลาง ได้ต้ งั เป็ นเกณฑ์ไว้ ในการเก็บข้อมูล
ทะเบียนคนจน ควรทําให้เกิดกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ
อย่างแรกที่ทาํ ได้ง่ายคือการ Checklist โดยการไปเอารายชื่อมา
เที ยบตรวจสอบ อย่างที่ สอง คื อ การให้ผูน้ าํ กลุ่มที่ พร้ อมไป
จัดการตรวจสอบกันเอง
สํ า หรั บ การขับ เคลื่ อ นต่ อ ไป คื อ การสร้ า งพัน ธมิ ต ร
ระหว่ า งหน่ ว ยงานราชการต่ า งๆ ให้ เ ข้า มาทํา งานร่ ว มกัน
ภายใต้กรอบงานของโครงการฯที่จะเปลี่ยนเป็ นการเคลื่อนงาน
ภายใต้ก ลุ่ ม องค์ก รของจัง หวัด ราชบุ รี ร่ ว มกัน โดยเป็ นการ
เชื่ อมโยงกันระหว่างเรื่ องทะเบี ยนคนจน หน่ วยงานราชการ

5.

ประชุมทีมวิจยั

8 กุมภาพันธ์ 2549
ณ บ้านพักของ
นายยุทธภัณฑ์
เตชะแก้ว

การประชุมกลุ่มย่อย
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และงานของโครงการฯที่ตอ้ งดําเนินต่อไปพร้อมๆกัน ควรจะมี
ขบวนการในการขับ เคลื่ อ น โดยจากพื้นที่ ที่ เลื อกไว้น้ ัน พบ
เครื อข่ายที่จะเกิดทั้งหมด 5 เครื อข่ายด้วยกัน คือ 1) เครื อข่าย
กลุ่ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย์ฯ 2) เครื อข่ า ยแผนแม่ บ ท ซึ่ งเป็ น
เครื อข่ายที่สามารถจับมาโยงกับการแก้ไขปั ญหาความยากจน
ได้อย่างเห็นได้ชดั เจน 3) เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย ์ 4) เครื อข่าย
ลุ่มนํ้าแม่กลอง 5) เครื อข่ายหัตถกรรม
อาจมีเครื อข่ายที่ 6 ในเรื่ องของชาติพนั ธุ์ในพื้นที่อาํ เภอสวนผึ้ง
ในการดําเนินงานได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้เข้ามาช่วย
เป็ นเครื่ องมือ
เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการรวบรวมรายชื่ อสมาชิ กและ
ข้อมูลคนจนที่อยูใ่ นกลุ่มองค์กรต่อหัวหน้าโครงการฯ รวมทั้ง
รายงานความคื บ หน้ า ในการติ ด ตามกิ จ กรรมของสมาชิ ก
ดัง กล่ า วว่ า สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนได้ห รื อไม่
นอกจากนี้ แล้ว ที่ประชุมยังได้สรุ ปผลที่ได้รับจากการเข้าร่ วม
การพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการความรู้ ซ่ ึ งจัดขึ้ นโดย
ส่ วนกลางในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์.2549 ที่ จ.ข่อนแก่น
ในช่วงท้าย ทีมวิจยั ได้หารื อเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดเวที
วิเคราะห์ศกั ยภาพตามโซนพื้นที่และการเชื่อมโยงเครื อข่ายซึ่ ง
กําหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ณ สถานี อนามัย
หนองตาพุด ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยได้มีการ

6.

7.

ประชุมทีมวิจยั

ประชุมทีมวิจยั

28 กุมภาพันธ์ 2549
ณ สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี

การประชุมกลุ่มย่อย

การประชุมกลุ่มย่อย
6 เมษายน.2549
ณ ห้อง B313 อาคาร
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
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แบ่งหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน และเตรี ยมการด้านต่างๆ
ให้นกั วิจยั รับผิดชอบ
จุ ดประสงค์ของการร่ วมประชุมระหว่างที มวิจยั และสหกรณ์
จังหวัดราชบุรีครั้งนี้ คือ
1. เพื่อประสานกับสหกรณ์จงั หวัดในการกําหนดแผนงาน
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีร่วม
และขอความร่ วมมื อในการประสานงานกับกลุ่มองค์กรผ่าน
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
2. เสนอความก้าวหน้าของการทํากิจกรรมและการขับเคลื่อน
ต่อท่านสหกรณ์จงั หวัด
เพื่อสรุ ปผลการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของ
โครงการฯ อันได้แก่
- เวทีแลกเปลี่ยนองค์กรการเงิน เครื อข่ายสัจจะวัดพระศรี อารย์
ซึ่ งจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุม วัดพระศรี อารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- เวทีศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประเด็นองค์กรการเงินกับสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนดอนมดตะนอย จํากัด ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี วันที่ 31 มีนาคม .2549 ที่สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ดอนมดตะนอย จํากัด
- เวทีแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานประเด็นเกษตรอินทรี ย ์

8.

ประชุมทีมวิจยั

การประชุมกลุ่มย่อย
7 เมษายน.2549
ณ ห้อง B313 อาคาร
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
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ทีมวิจยั หลักของโครงการฯ

ณ มูลนิธิขา้ วขวัญ อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี วันที่ 5 เมษายน 2549
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้มี ก ารหารื อ ร่ ว มกัน เพื่ อ กํา หนดแนว
ทางการดําเนินกิจกรรมของโครงการฯ ต่อไป
เพื่อรวบรวมจัดเก็บเอกสารข้อมูลทะเบียนคนจน รวมทั้งหารื อ
เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดเวทีพฒั นาศักยภาพ “การจัดการ
ความรู้” ที่จะมีข้ ึนในวันที่ 26 เมษายน 2549 ณ แควริ เวอร์ ไซด์
รี สอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ตารางที่ 3.8 เวทีสรุปบทเรียนจากการดําเนินงานของโครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
1 สรุ ปบทเรี ยนโครงการฯ

วัน/เวลา/สถานที่

กระบวนการ/วิธีการ

การประชุมกลุ่มย่อย
31 กรกฎาคม 2549
ณ ห้อง B313 อาคาร
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
จ.นครปฐม
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ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม/
กลุ่มเป้ าหมาย
ทีมวิจยั

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่ กิดขึน้
เพื่อสรุ ปการดําเนินโครงการฯของทีมที่ผา่ นมาทั้งหมด โดยเริ่ ม
สรุ ปจากงานที่ดาํ เนิ นในปั จจุบนั ย้อนกลับไปสู่ การดําเนิ นงาน
ตั้งแต่ตน้ ซึ่ งสามารถสรุ ปประเด็นของการประชุมได้ดงั นี้
1. ความหมายของ “เครื อข่ายเชิงคุณค่า”
2. ลักษณะของเครื อข่ายทั้ง 3 ประเภท ซึ่ งประกอบด้วย
(1) เครื อข่ายการผลิต เช่น กลุ่มเกษตรกร
(2) เครื อข่ายองค์กรการเงิน เช่น กลุ่มสัจจะฯ
(3) เครื อข่ายการเรี ยนรู้ แลกเปลี่ยน
3.ปัจจัยความสําเร็ จของการสร้างเครื อข่ายคุณค่า ประกอบด้วย
(1) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
(2) การศึกษาดูงาน
(3) การเกื้อหนุนของหน่วยงาน
(4) การมีผนู้ าํ การเปลี่ยนแปลง
(5) การพัฒนาศักยภาพแกนนํา
(6) งบประมาณ
4. เป้ าหมายทั้ง ระยะสั้ น และระยะยาว และแนวทางการ
ดําเนินงานของเครื อข่าย

เป้ าหมายระยะสั้น คือ การดูแลพึ่งพา และแก้ปัญหา
ที่เป็ นอยูเ่ ฉพาะหน้า
- เป้ าหมายระยะยาว คือ การรวมตัวกันเพื่อพึ่งพาตนเอง
ในทุกด้าน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหาความ
ยากจน
5. การจัดเวทีเพื่อให้เกิดความสําเร็ จ (เทคนิคของการจัดเวที)
6. วิธีการเก็บข้อมูลคนจน รวมทั้งขั้นตอนการบริ หารจัดการ
บทบาทหน้าที่ภายในทีมวิจยั
เป็ นการประชุมเพื่อสรุ ปงานต่อเนื่ องจากวันที่ 31 กรกฎาคม
2549 ดังนี้
1. การเชื่อมโยงเพื่อทําให้เกิดเครื อข่ายเชิงคุณค่า
2.รายละเอียดการดําเนิ นกิจกรรมของการเชื่อมโยงของแต่ ละ
เครื อข่าย อันได้แก่ เครื อข่ายปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ เครื อข่ายองค์กร
การเงิน
3. ประโยชน์ที่กลุ่มในเครื อข่ายจะได้รับจากการเข้าร่ วมใน
โครงการฯ คือ
(1) ทําให้ผคู้ นได้มีที่ยนื
(2) เพิ่มความรู้ประสบการณ์ในเรื่ องที่กลุ่มกําลังทําอยู่ เพื่อให้
กลุ่มเกิดความมัน่ ใจ
(3) ทําให้เขามีจงั หวะในการก้าวเดิน ได้เห็นทิศทางเพื่อไปสู่
เป้ าหมาย
-

2

ประชุมสรุ ปงานสหกรณ์โดยทีม
วิจยั

การประชุมกลุ่มย่อย
1 สิ งหาคม 2549
ณ ห้อง B313 อาคาร
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
จ.นครปฐม

3

ประชุมสรุ ปงานสหกรณ์โดยทีม
วิจยั

3 สิ งหาคม 2549
ณ ห้อง B313 อาคาร
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
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ทีมวิจยั

(4) เริ่ มมีการจัดระบบระเบียบในการทํางานมากขึ้น
(5) กลุ่มได้ทาํ ลายกําแพงของความเป็ นสหกรณ์มาสู่ การผูกมิตร
กับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
4. สาเหตุของการเลือกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ขบวนการสหกรณ์
5. ปัญหาในการทําวิจยั ที่สาํ คัญ ได้
(1) หัวหน้าโครงการฯมีเวลาไม่มาก
(2) ทีมวิจยั มีภารกิจมาก
(3) ผูช้ ่วยวิจยั ขาดประสบการณ์

เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
จ.นครปฐม
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บทที่ 4
เครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้

4.1

รูปแบบเครือข่ าย
จากการดําเนินงานของโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี พบว่า
เกิดการเชื่อมโยงของกลุ่ม/ องค์กร/ สหกรณ์อย่างเป็ นเครื อข่ายขึ้นใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1) เครือข่ ายกลุ่ม / องค์ กร / สหกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการผลิตทางการเกษตร
เครื อข่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตรเป็ นการเชื่อมโยงของกลุ่ม/ องค์กร/ สหกรณ์
ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตัวอย่างการสานเครื อข่ายดังกล่าวที่สามารถเห็นได้ชดั เจน คือ
การเชื่อมโยงกันของสหกรณ์รางสี หมอกราชบุรี จํากัด สหกรณ์การเกษตร อพป.หนองไร่ จํากัด และ
กลุ่มปุ๋ ยอินทรี ยบ์ า้ นเหล่ามะละกอ โดยมีเป้ าหมายร่ วมกัน คือ การผลิตผักปลอดภัยโดยใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
และจัดจําหน่ายโดยไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้แล้ว กลุ่ม และสหกรณ์ดงั กล่าวยังได้มีการ
เชื่อมโยงกับกลุ่ม/ องค์กร/ สหกรณ์ผปู ้ ลูกพืชผักปลอดภัย รวมทั้งผูผ้ ลิตปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ื่น ๆ อีกด้วย เช่น
กลุ่มเกษตรกรทํานาเขาแร้ง กลุ่มวิสาหกิจรางไม้แดง ตําบลเจดียห์ กั เป็ นต้น จนในที่สุดเกิดเป็ นภาพของ
เครื อข่ายกว้างขวางซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการกําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนร่ วมกัน
2) เครือข่ ายสถาบันองค์ กรการเงินชุ มชน
แต่เดิมนั้นเครื อข่ายสถาบันองค์กรการเงินชุมชนเกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรีอยูก่ ่อน โดยเกิดจาก
การรวมตัวกันของกลุ่มองค์กรขนาดเล็กที่ดาํ เนินงานในรู ปของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ประมาณ 30 แห่ง
โดยมีกลุ่มแม่ข่าย ได้แก่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วดั พระศรี อารย์ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บา้ นหนองอ้อ
และกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตาํ บลท่าเคย/ ป่ าหวาย อย่างไรก็ตาม หลังจากการดําเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการวิจยั ฯ พบว่าทั้ง 3 กลุ่มนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน และรู ้จกั กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันมากขึ้น
โดยเครื อข่ายได้วางเป้ าหมาย และกําหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาร่ วมกัน นัน่ คือ การมุ่งเน้นให้เกิด
การออมเพื่อแก้ไขปั ญหาต่างๆ ภายในชุมชน รวมทั้งที่สาํ คัญ คือการส่ งเสริ มให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มี
ความสามารถในการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกให้ได้มากที่สุด
3) เครือข่ ายด้ านการเรียนรู้
เครื อข่ายด้านการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยกลุ่ม/ องค์กร/ สหกรณ์ต่างๆทั้งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทาง
การเกษตร และที่เป็ นสถาบันองค์กรการเงินชุมชน (กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และสหกรณ์ทางการเกษตร) การเชื่อมโยงนี้เกิดขึ้นจากการเปิ ดโอกาสให้กลุ่ม/ องค์กร/ สหกรณ์
เหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนกันในเวที มีโอกาสเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นผลให้เกิดการ ช่วยเหลือพึ่งพากัน ซึ่งสามารถ
สังเกตได้วา่
จากการจัดกระบวนการดังกล่าวทําให้กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทาง
การเกษตรเริ่ มมีความสนใจแนวคิดในการจัดสวัสดิการกลุ่มในรู ปแบบของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
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ในขณะที่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์กเ็ ริ่ มวางแผนที่จะแลกเปลี่ยนสิ นค้าภายในชุมชนของตนกับสิ นค้าของ
กลุ่ม/ องค์กร/ สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตร
อาจกล่าวได้วา่
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เชิงคุณค่าร่ วมกัน ผ่านการจัดเวที
การศึกษาดูงาน การถ่ายทอดองค์ความรู ้ระหว่างกลุ่ม และนํากลับไปทดลองปฏิบตั ิ ส่ งผลให้เกิดการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง เกิดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งยังเกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
อย่างเป็ นเครื อข่าย
รายละเอียดความเป็ นมา วัตถุประสงค์ / เป้ าหมาย กระบวนการดําเนินงาน และปัจจัยที่
สนับสนุนให้การทํางานประสบความสําเร็ จ ดังตารางที่ 4.1
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เครือข่ าย

ความเป็ นมา

1.สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ย
นดอนมด
ตะนอย จํากัด
ตําบลแพงพวย
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
นดอนมดตะนอย
จํากัด ก่อตั้งเมื่อ
วันที่25 ม.ค. 2522
ปัจจุบนั มี
คณะกรรมการ
บริ หารชุดที่ 26
บริ หารงานสหกรณ์
มีคณะกรรมการ
บริ หารงานทั้งหมด
20 คน เจ้าหน้าที่ 5
คน
ปัจจุบนั มี
สมาชิก 3,247 คน
ทุนเรื อนหุ น้ 56.25
ล้านบาท

ตารางที่ 4.1 สรุ ปเครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้ การดําเนินงานของโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
การดําเนินงาน
วัตถุประสงค์ /
แนวทางการดําเนินงาน
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
เป้ าหมาย
การบริ การแก่สมาชิก ได้แก่ เพื่อจัดสวัสดิการให้กบั มีการแบ่งหน้าที่ของคณะทํางาน 5 ชุด -มีการบริ หารงานที่เป็ นระบบ มีระเบียบ สามารถตรวจสอบ
ดังนี้
การรับ-ฝากเงินเหมือน
สมาชิกของกลุ่ม
ได้ตลอดเวลา
ธนาคาร การกูย้ มื และการจัด สหกรณ์เครดิตยูเนียน -ชุดที่ 1 คณะกรรมการอํานวยการ 5 คน มี -สมาชิกเป็ นเจ้าของสหกรณ์ มีเงินหุน้ เงินปันผล มีวสิ ัยทัศน์
สวัสดิการแก่สมาชิกดังนี้
ดอนมด-ตะนอย เรื่ อง นายสุ รเศรฐ คลังนาค เป็ นประธาน
ร่ วม
-สวัสดิการเงินกู้ ชําระหนี้ การออม การกู้ และ รองประธาน 2 คน เหรัญญิกและ -มีการประชุมทุกเดือน
-มีสวัสดิการต่างๆ เช่น สวัสดิการเงินกูต้ ายแล้วสหกรณ์ใช้
แทนวงเงินไม่เกิน 350,000 สวัสดิการการช่วยเหลือ เลขานุการอย่างละ 1 คน
ด้านต่างๆ
-ชุดที่ 2 คณะกรรมการเงินกู้ 5 คน มีนาย หนี้แทน สวัสดิการเงินฝาก เป็ นต้น
บาท
วัชริ นทร์ ไทยสนธิ เป็ นประธาน
-ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทํางาน
-สวัสดิการเงินสะสม
-ชุดที่ 3 คณะกรรมการศึกษา 5 คน มีนาย -มีทุนการศึกษาสําหรับผูน้ าํ และเจ้าหน้าที่ในการพัฒนา
คุม้ ครองวงเงินไม่เกิน
สรรคสรร ยอดเพ็ชร เป็ นประธาน
ศักยภาพ
150,000 บาท
-ชุดที่ 4 คณะผูต้ รวจสอบกิจการ มี 5 คน มี -มีชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนียนกลางดูแล มีการตรวจสอบ
-สวัสดิการผูส้ ู งอายุ สําหรับ
สมาชิกที่อายุ 70 ปี ขึ้นไป จะ
นายชูเกียรติ โจสรรค์นุสนธิ์ เป็ นประธาน
ได้รับสวัสดิการจากเงิน
-ชุดที่ 5 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 5 คน มีนาย
สะสมหุน้
อโนทัย อุ่นรั้ว เป็ นผูจ้ ดั การ
-สวัสดิการกองทุนช่วยเหลือ
ซึ่ งแต่ละชุดจะทําหน้าที่ของตัวเองเป็ น
อิสระต่อกัน ภายใต้การบริ หารงานของ
ครอบครัวสมาชิก
กรณี
เสี ยชีวิต
คณะกรรมการอํานายการ ฝ่ ายตรวจจะเข้า
มาตรวจสอบเงินรับฝากประจําวันในวันใด
ก็ได้ ผูจ้ ดั การต้องพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ
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-รับสมาชิกในเขตพื้นที่บริ การ คือ อําเภอ
ดําเนินสะดวก และพื้นที่จงั หวัดใกล้เคียง
คือ สมุทรสงคราม เข้ามาสมัครเป็ นสมาชิก
เนื่องจากพื้นที่อยูต่ ิดกัน
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2.กลุ่มแปรรู ป
หน่อไม้ บ้าน
ห้วยม่วง ตําบล
ตะนาวศรี
อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี

ปี 2541 ได้เกิดการ
รวมตัวกันของแกน
นํา
ก่อตั้งเป็ น
สหกรณ์การเกษตร
ห้วยม่วง จํากัด มี
กรรมการก่อตั้ง 9
คน โดยคําแนะนํา
ของสหกรณ์จงั หวัด

-กิจกรรม คือ มีการจัดตั้ง
ร้านค้าสหกรณ์ การจําหน่าย
สิ นค้าในช่วงแรกมีกาํ ไรอยู่
บ้าง และจ้างพนักงานขาย
ของ ต่อมามีการดําเนินธุรกิจ
ขาดทุน กําไรจากการขายไม่
พอจ่ายพนักงาน มีปัญหา
หลายอย่าง ได้แก่ ของที่สั่ง
มาขายขายไม่ได้เนื่องจากมี
ราคาสูงกว่าร้านค้า การจัด
วางร้านไม่น่าสนใจ มีสินค้า
น้อย ซื้ อสิ นเชื่อไม่ได้ และ
ปั ญหาที่สาํ คัญ คือ มีเงินขาด
บัญชี ทําให้การดําเนินธุรกิจ
ชะงักลง ชาวบ้านเริ่ มเกิด
ความไม่เชื่อมัน่ ต่อสหกรณ์
-ต่อมาปี 2545 สหกรณ์ได้เข้า
มาเป็ นตัวกลางในการใช้ชื่อ
สหกรณ์เพื่อส่ งหน่อไม้อดั ปี๊
ปออกขาย โดยเก็บค่าบํารุ ง
ปี๊ บละ 2 บาท ได้มีกาํ ไรมา 23 ปี ปี ละ 20,000-30,000 บาท

เป็ นองค์กรเชิงธุรกิจ
เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน

1. การปรับตัวองค์กร “สหกรณ์การเกษตร
บ้านห้วยม่วง จํากัด” มีการบริ หาร
จัดการที่ดี
2. จัดการซื้ อขายและแปรรู ปหน่อไม้ให้
ได้อย่างน้อย 50% ของผลิตที่ออกในแต่
ละปี
3. สร้างระบบการซื้ อขายและจัดสรร
ผลประโยชน์อย่างมีส่วนร่ วม
4. สหกรณ์ตอ้ งจัดสรรผลกําไรเพื่อการ
ฟื้ นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติป่า
ไม้
5. จัดตั้งโรงงานแปรรู ปหน่อไม้อย่างครบ
วงจรภายใน 5 ปี
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1.
2.
3.
4.
5.

มีตน้ ทุนที่เป็ นทรัพยากรธรรมชาติมาก
ผูน้ าํ มีความสามารถ
มีประสบการณ์ในการแปรรู ปหน่อไม้สูง
มีตลาดรองรับ
อยูใ่ นพื้นที่การพัฒนาของโครงการพระราชดําริ และ
โครงการขององค์กรพัฒนาเอกชน
6. อบต. สนับสนุนเชิงนโยบายและแผนงาน

มีการจัดสรรกําไรโดยส่ วน
หนึ่งจะนําไปฟื้ นฟูป่า คืน
สมาชิก และเข้าสหกรณ์
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3.กลุ่มปุ๋ ย
อินทรี ยบ์ า้ น
เหล่ามะละกอ
ตําบลทุ่งหลวง
อําเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี

เกิดขึ้นจากปัญหาที่
คนในหมู่บา้ นมี
อาชีพการปลูกผัก
ต้นทุนการผลิตมี
ราคาสู งขึ้น และทํา
ให้มีโรคประจําตัว
และประกอบการ
ขายไม่ค่อยได้ราคา
ตลาดมีราคาไม่
แน่นอน ทําให้คน
ปลูกต้องรับ ภาระ
ต้นทุนที่สูงขึ้น จึง
ได้มีการพูดคุยกัน

เริ่ มจากกลุ่มเล็กๆ
ซึ่ งมี
ทุนเดิมที่มีความสามัคคี
ความร่ วมมือในหมู่บา้ นดีมา
แต่เดิม ทําให้เกิดการรวมกัน
มีการไปเรี ยนรู ้กบั กลุ่มสัจจะ
ฯ และก่อตั้งกลุ่มสัจจะเป็ น
ฐานด้านองค์กรการเงิน และ
เกิดกลุ่มปุ๋ ยอินทรี ย ์
เพื่อ
ต้องการลดต้นทุนการผลิต
การอนุรักษ์ดิน นํ้า ส่ งเสริ ม
การปลูกพืชผักปลอดภัยจาก
การเริ่ มทําปุ๋ ยอินทรี ย ์ ทําให้
กลุ่มเล็กๆ มีการขยายตัวขึ้น
เนื่องจากใช้แล้วเห็นจริ ง มี
การลดต้นทุนการผลิตได้จริ ง
สุ ขภาพดีข้ ึนจริ ง ทําให้ อบต.
สนับสนุนโรงเรื อน จังหวัด
ให้การสนับสนุนเรื่ อง
อุปกรณ์บางอย่าง

การผลิตพืชผักปลอดภัย
ทุกครอบครัวภายใน 3
ปี โดย
1. ต้องการให้สมาชิก
ในหมู่บา้ นมีการใช้
ปุ๋ ยอินทรี ยท์ ุก
ครอบครัว
2. การต้องการผลิต
พืชผักที่ปลอดภัย
เพื่อสุ ขภาพที่ดีของ
คนปลูกและคนกิน
3. การเพิม่ มูลค่าจาก
การทําผักอนามัย
4. การผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
จากวัสดุที่มีในพื้นที่
รวมทั้งสมุนไพร
ฮอร์โมน สารไล่
แมลง
5. การอนุรักษ์สมุนไพร

1. การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
ชีวภาพครอบคลุมทุกครอบครัว
2. การพัฒนาเครื อข่าย
แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้กบั ที่อื่น ขยายเครื อข่าย
3. การตั้งโรงเรี ยนเกษตรอินทรี ย ์ เรี ยนรู้
จากของจริ ง
4. การอนุรักษ์สมุนไพร เช่น หางไหล
แดง ตะไคร้หอม กลอย เป็ นต้น
5. การประสานงานกับภาคีอื่นๆ ได้แก่
สหกรณ์บา้ นรางสี หมอกราชบุรี
จํากัดที่มีการส่ งผักไปต่างประเทศ
และตลาดผักอนามัยที่ตลาดศรี เมือง
เป็ นต้น
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1. ผูน้ าํ มีความสามารถ ทําจริ ง
2. มีฐานกลุ่มออมทรัพย์ องค์กรการเงิน การจัดสวัสดิการ
การทําแผนแม่บทชุมชนและกลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชน
3. มีวตั ถุดิบในท้องถิ่นมาก
4. ชุมชนมีความสามัคคีและให้ความร่ วมมือในการดําเนิน
กิจกรรม
5. หน่วยงานราชการสนับสนุน

4.กลุ่มยุว
เกษตรบ้านท่า
นัด (สหกรณ์
บ้านรางสี
หมอกราชบุรี
จํากัด) อําเภอ
ดําเนิ นสะดวก
จังหวัดราชบุรี

เกิดขึ้นมาจากการ
รวมตัวกันของ
สมาชิกที่มีอาชีพ
การเกษตร ทําสวน
ผักส่ งออกทั้งใน
และต่างประเทศ
ต่อมาได้รับและ
แนะนําของเกษตร
ตําบล
ให้มีการ
ทํางานในรู ปกลุ่มยุว
เกษตรกรทําให้มี
การทํางานที่มีระบบ
แผนงานที่ดีข้ ึน การ
ก่อตั้งกลุ่มเริ่ มจาก
การรับสมาชิกทั้ง
ตําบล 2-3 คนต่อ
หมู่บา้ น มีเริ่ มแรก 5
คน
ในตอนนั้น
ประธานคนปัจจุบนั
เป็ นเหรัญญิกของ
กลุ่ม ซึ่ งต่อมาได้
เป็ น

มีสมาชิกทั้งสิ้ นประมาณ
50 คน ในตอนแรกได้งบจาก
กรมส่ งเสริ มการเกษตรมา
10,000 บาท ได้มีการทําโรง
เพาะเห็ด ปัจจุบนั ได้มีการจด
ทะเบียนเป็ นสหกรณ์บา้ นราง
สี หมอกราชบุรี จํากัด มี
สมาชิก 195 คน โดยมีเงินทุน
หุน้ ของกลุ่มในปี
2548
ประมาณ 3,000,000 บาท
ปั จจุบนั มีสมาชิกจํานวน
195 คน รายได้ของกลุ่มได้มา
จากการหักเงินรายได้ของ
สมาชิกร้อยละ 1 ของที่ขาย
สิ นค้าได้

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของคนใน
ท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าของ
สิ นค้าเกษตร การมีราคา
ประกันและแหล่งที่รับ
ซื้ อแน่นอน ตลอดจน
เป็ นที่รวมตัวกันในการ
ดําเนินกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม
ในด้านต่างๆ
เช่น
ทางด้านสังคม
สิ่ งแวดล้อม ยาเสพติด
เป็ นต้น

ในช่วงที่เป็ นกลุ่มยุวเกษตรได้ส่งออก
พืชไปขายยังตลาดต่างประเทศ
เช่น
ไต้หวัน สิ งคโปร์ มาเลเซี ย เป็ นต้น
หลังจากทํามาได้ระยะหนึ่ ง ตั้งแต่ปี 2543
ได้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก และมีการ
ทดลองปลูกพืชแบบปลอดสารพิษขึ้นใน
พื้นที่ มีการรับสมาชิกที่เป็ นกลุ่มเกษตรกร
มาเป็ นสมาชิกของกลุ่มยุวเกษตรด้วย
เพื่อให้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการ
ของลูกค้าต่างประเทศ สาเหตุที่ตอ้ งขาย
สิ นค้าไปต่างประเทศ
เพราะว่าตลาด
ต่างประเทศกว้างและให้ราคาดี แต่ตอ้ งการ
คุณภาพและมาตรฐานที่สูง
ตลาดใน
ประเทศมีการแข่งขันกันสู ง ทําให้ราคา
ตกตํ่า
สมาชิกทุกคนต้องอยูภ่ ายใต้
กฎระเบียบของกลุ่มอย่างเคร่ งครัด โดย
ทางกลุ่มเน้นที่คุณภาพของสิ นค้าและ
คุณธรรมของสมาชิก
กิจกรรมหลักของกลุ่มคือการผลิตพืช
เพื่อส่ งออก โดยพืชหลัก คือ หน่อไม้ฝรั่ง มี
การทํานํ้าหมักและปุ๋ ยชีวภาพไว้ใช้บาํ รุ ง
พืช
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้าง
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1. ผูน้ าํ กลุม่ มีวสิ ัยทัศน์และมีความรับผิดชอบสูง
2. มีฐานทรัพยากรทางด้านการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง
และมีความชํานาญในอาชีพเกษตรกรรม
3. ในพื้นที่มีกลุ่ม/องค์กรที่มีความเข้มแข็ง ที่มีความพร้อม
ทางด้านศักยภาพและจะรองรับการต่องานกันภายในกลุ่มได้
4. มีรายได้จากการขายสิ นค้าเกษตรและแหล่งรับซื้ อที่
แน่นอน
ทําให้รายได้ของสมาชิกในกลุ่มมีอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มขยายไปได้เรื่ อยๆ
5. กลุ่มมีการพัฒนาและเติบโตเร็ ว มีความพร้อมที่จะขยาย
งานต่อในอนาคตได้

ประธานคนที่ 2
ต่อมาจนถึงปัจจุบนั
ทางกลุ่มได้รับ
รางวัลยุวเกษตร
ดีเด่นในปี 2537 ใน
ปี 2538-2539 ได้
หยุดทําการกลุ่มไป
เพราะนํ้าท่วมพื้นที่
ปี 2540 ได้มีการ
ก่อตั้งสมาชิกใหม่ มี
สมาชิก 50 กว่าคน
ปัญหาที่กลุ่ม
ประสบ คือ การที่
สมาชิกเห็น
ผลประโยชน์เฉพาะ
หน้ามากกว่าการ
รวมตัวเพื่อการ
ต่อรองกับบริ ษทั

มาตรฐานของพืชต่อซึ่ งจะต้องพัฒนาให้
เป็ นพืชปลอดสารพิษในอนาคต นอกจากนี้
แล้วยังมีกิจกรรมที่บาํ เพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม เช่น การรณรงค์เรื่ องยาเสพติด
การช่วยเหลืองานชุมชนในโอกาสต่างๆ
เป็ นต้น
การดําเนินงานล่าสุ ด คือการก่อตั้งกลุ่ม
สหกรณ์บา้ นรางสี หมอกราชบุรี จํากัดขึ้น
เพื่อรองรับการขยายงานที่มีมากขึ้น และ
สร้างการทํางานอย่างเป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น
โดยจะแยกการจัดการระหว่างกลุ่ม
สหกรณ์กบั กลุ่มยุวเกษตรออกจากกัน คือ
การทําสัญญานิติกรรมจะใช้ในรู ปของ
สหกรณ์
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5.กลุ่มรับซื้ อ
ของเก่าชุมชน
โรงธูป อําเภอ
บ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี

กลุ่มตั้งขึ้นเมื่อวันที่
9 กรกฎาคม 2539 มี
คณะกรรมการ
ทั้งหมด 9 คน โดย
ประธานชุดแรก
ทํางานอยู่ 4 ปี อยู่
ในวาระอยูค่ ราวละ
2 ปี โดยประธาน
คนแรกคือคุณ
สงคราม พงศ์ฉาย
และคุณวันทนีย ์ ติ๋ว
งาม เป็ นประธาน
คนที่ 2 เดิมพื้นที่
บริ เวณนี้ เป็ นที่ทาํ
ธูปมาก่อน
จึง
เรี ยกว่าซอยโรงธูป
การจัดตั้งกลุ่ม
ธนาคารขยะเกิดขึ้น
จากการต้องการ
ช่วยเหลือสมาชิก
ชุมชนที่อาศัยอยู่
บริ เวณท้ายซอยให้

คณะกรรมการเป็ นผู้
บริ หารงานที่ร้านค้าของ
ชุมชนและที่รับซื้ อของเก่า
โดยมีการเก็บค่าหุน้ หุ น้ ละ
100 บาท โดยทางกลุ่มมี
เงื่อนไข ดังนี้
-จะเพิ่มให้สมาชิกอีกหุน้ ละ 8
หุน้ (กรณี มีพอ่ แม่ ลูกครบ)
-จะเพิ่มให้สมาชิกอีกหุน้ ละ
10 หุน้ (กรณี ขาดคนใดคน
หนึ่ง)
-จะเพิม่ ให้สมาชิกอาชีพเก็บ
ของเก่า 12หุ น้
(อาชีพ
โดยตรง)
ขณะนี้มุ่งเน้นให้ชุมชนท้าย
ซอย มีไฟฟ้ า นํ้าประปาใช้ มี
การขอทะเบียนบ้าน เพื่อให้มี
ที่อยูท่ ี่เป็ นหลักแหล่ง และ
เด็กๆ จะได้เข้าโรงเรี ยนได้
เพราะส่ วนใหญ่พอ่ แม่มาจาก
ที่อื่น ไม่มีหลักฐานที่อยูแ่ น่
ชัด จึงไม่สามารถให้เด็กเข้า

เพื่อเป็ นการแก้ปัญหา
ความยากจนของ
สมาชิกชุมชนที่มีอาชีพ
เก็บของเก่า ให้เขามีวถิ ี
ชีวิตที่ดีข้ ึน มีบา้ นเป็ น
ของตนเอง ส่ งเสริ ม
ด้านสาธารณูปโภค
สุ ขภาพ และการศึกษา
ของเด็กๆ เป็ นสําคัญ
มุ่งเน้นให้คนในชุมชน
มีเงินกองทุนหมุนเวียน
ภายในชุมชน

มีกองทุนขยะที่เริ่ มดําเนินการตั้งแต่ปี
2544 เป็ นรายได้หลัก และมีการตั้งร้านค้า
ของชุมชนเพื่อขายสิ นค้าราคาถูกให้แก่คน
ในชุมชน
มีเงินทุนหมุนเวียน
64,100.00 บาท
ผลกําไรปี ที่ 1
24,060.00 บาท
(ปั นผลให้สมาชิก 18.76 บาท/
หุน้ )
ผลกําไรปี ที่ 2
35,208.88 บาท
(ปันผลให้สมาชิก 27.50 บาท/
หุน้ )
ส่ วนกรรมการไม่มีค่าตอบแทน ทําด้วย
ความสมัครใจ
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1. เป็ นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งของคนในชุมชนสูง
2. กลุ่มก่อตั้งขึ้นมาจากการต้องการช่วยเหลือคนในชุมชนให้
มีชีวิตที่ดีข้ ึน
3. ผูน้ าํ มีความเข้มแข็ง มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล

มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ขึ้น
ซึ่ งสมาชิก
เหล่านี้มีอาชีพรับ
ขายของเก่า โดยใช้
ซาเล้งเป็ นพาหนะ
ในการไปรับซื้ อ
ของเก่าในเขต
เทศบาลและ
ใกล้เคียง

6.กลุ่ม
เกษตรกรทํา
สวนดําเนิน
สะดวก อําเภอ
ดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี

กลุ่มได้ก่อตั้ง เมื่อ
วันที่ 29 สิ งหาคม
2531 เลขทะเบียน
เลขที่ รบ.107/2531
สถานที่ต้ งั กลุ่ม
(ตามทะเบียน
สหกรณ์) บ้านเลขที่
13 หมู่ 2 ตําบล
ดําเนิ นสะดวก

โรงเรี ยนได้ จัดบรรยากาศให้
ชุมชนน่าอยู่
สมาชิกเริ่ มต้นที่เข้าร่ วม
โครงการของกลุ่มมีอยู่ 22
หลังคาเรื อน โดยมี
เงินหุน้ เริ่ มต้น 50,000 บาท
และกูเ้ พิ่มอีก 30,000 บาท
ขณะนี้มีภาระหนี้เหลืออีก
10,000 กว่าบาท ปัจจุบนั มี
สมาชิกประมาณ 119 หุน้
และเหลือบ้านท้ายซอยที่เก็บ
ของเก่าเป็ นสมาชิกอยู่ 12
หลังคาเรื อน
มีสมาชิกเริ่ มต้น 30 คน และ
มีเงินเริ่ มต้นจากการเก็บค่า
หุ น้ ในราคาหุน้ ละ 50 บาท
ได้เงินในตอนแรกประมาณ
3,000 กว่าบาท ปัจจุบนั ยังคง
เป็ นกลุ่มเกษตรกรอยู่ แต่
ไม่ได้ดาํ เนินกิจกรรมของ
กลุ่มอย่างต่อเนื่องจากหลาย
สาเหตุดว้ ยกัน ได้แก่ ปัญหา

เป็ นการรวมตัวกันของ
กลุ่มเกษตรกรที่ทาํ สวน
เพื่อให้มีอาํ นาจต่อรอง
กับพ่อค้าคนกลาง และ
มีช่องทางอื่นๆ ในการ
ขายสิ นค้าเกษตรให้ได้
ราคาดีข้ ึน

-ยังไม่มีการระดมเงินฝากหรื อปล่อยให้กู้
เงิน เพราะเงินมีจาํ นวนน้อยและสมาชิกก็
ไม่มีความจําเป็ นที่จะกูเ้ งินไปใช้
-ยังไม่มีการลงทุนในการทํากิจกรรมใดๆ
แต่อยูร่ ะหว่างการของบประมาณโครงการ
ผลิตปุ๋ ยชีวภาพขึ้นเพื่อใช้ในกลุ่มและใน
บริ เวณใกล้เคียง
-ไม่มีภาระหนี้สิน เพราะยังไม่ได้มีการ
ลงทุนทํากิจกรรมที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสูง
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1. ผูน้ าํ มี ความซื่ อสัตย์ และมี ความรั บผิดชอบต่อกลุ่มอย่าง
มาก
2. กลุ่มไม่มีภาระผูกพันในเรื่ องของหนี้ สิน จึงเป็ นจุดเริ่ มต้น
ที่ดีในการดําเนินกิจกรรมต่อไปในอนาคต
3. ทางกลุ่มมีความเข้มแข็งมากพอสมควร เพราะได้ต้ งั กลุ่ม
มานานกว่า 17 ปี แล้ว ถึงแม้จะไม่มีกิจกรรมอะไรที่โดดเด่น
แต่กท็ าํ ให้ทราบว่าสมาชิกในกลุ่มไม่มีความแตกแยกกันเอง

อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัด
ราชบุรี
แต่ใน
ปั จจุบนั ได้ยา้ ย
สถานที่มาอยูท่ ี่บา้ น
ของประธานกลุ่ม
คือ คุณเจริ ญ เรื อง
ศรี บวั แทนที่เดิม มา
เป็ นบ้านเลขที่ 55
หมู่ 3 ตําบลดําเนินสะดวก
อําเภอ
ดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี

7.กลุ่มสตรี
อาสาพัฒนา
ตําบลท่านัด

กลุ่มสตรี อาสา
พัฒนาตําบลท่านัด
ก่อตั้งขึ้นโดยการ

เงินทุนของกลุ่มที่มีนอ้ ย
ปัญหาสมาชิกไม่สนใจใน
การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
และที่สาํ คัญคือผลผลิตราคา
สูงขึ้น จึงไม่มีความจําเป็ นใน
การต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
เหมือนในอดีต
ปัญหา
หน่วยงานราชการไม่ได้ให้
ความช่วยเหลือ เป็ นต้น จึงทํา
ให้กลุ่มไม่ได้ดาํ เนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั มีสมาชิกเพิม่ ขึ้น
จากสมาชิกเดิมอีก 1 คน รวม
เป็ น 31 คน ที่สมาชิกมีนอ้ ย
เพราะทางกลุ่มจะคัดเลือกผูท้ ี่
เป็ นคนดีของสังคมมาเป็ น
สมาชิก ไม่มุ่งเน้นในเรื่ อง
ของปริ มาณ

และกลุ่มเคยรวมตัวกันกับกลุ่มเกษตรกร
อื่นๆ ในจังหวัดราชบุรี นําผลิตผลทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บา้ นไป
ขายของที่ศาลาไทย
ซึ่ งเป็ นศูนย์
นักท่องเที่ยวตลาดนํ้าดําเนินสะดวก แต่ไม่
ประสบความสําเร็ จ จึงเลิกไป
-ภายในกลุ่มมีการผลิตนํ้าหมักชีวภาพขึ้น
ใช้เอง มีเพียง 4 หลังคาเรื อนที่ใช้ จึงยังไม่
เป็ นที่แพร่ หลายเท่าที่ควร
การดําเนินการเฉพาะในกลุ่มกรรมการ
ด้วยกัน เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มส่ วนใหญ่
ไม่ให้ความสําคัญ จึงมีเพียงท่านประธาน
กรรมการและคณะกรรมการรวม 5 คนเป็ น
ผูด้ ูแลการบริ หารงานภายในกลุ่ม โดยมี
การประชุมสามัญประจําปี ปี ละ 1 ครั้ง ใน
วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี โดยสมาชิกจะ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ อยูห่ ุน้ ละ 50 บาท ซึ่ งแต่ละคน
จะถือคนละกี่หุน้ ก็ได้ ส่ วนประธานกลุ่มมี
หุน้ อยู่ 20 หุ น้
เพื่อช่วยเหลือในการ
ระยะแรกไม่มีการลงเงินหุ น้
การดําเนินงานระยะที่ผา่ นมา ทางราชการ 1. เป็ นกลุ่มที่มีรายได้แน่นอนจากการขายสิ นค้า มีการทํา
ของกลุ่ม เพราะเป็ นการอาสา เสริ มรายได้ให้กบั
กิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนอุปกรณ์พร้อมส่ งวิทยากรมา
เข้ามาทํา ทางกลุ่มได้รับเงิน แม่บา้ นเกษตรกรผูป้ ลูก สอนทําขนมและทําผลไม้อบแห้งให้ แต่ 2. ผูน้ ํา กลุ่ ม เป็ นครอบครั ว ทํา งานในชุ ม ชน คื อ สามี เ ป็ น
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อําเภอดําเนิน สนับสนุนของ
สะดวก จังหวัด กรมการพัฒนา
ชุมชน กลุ่มก่อตั้งมา
ราชบุรี
นาน มีการหยุด
กิจกรรมและฟื้ น
กิจกรรมใหม่หลาย
ครั้ง ปัจจุบนั คุณอํา
ภา เป็ นประธาน
กลุ่ม ได้เข้ามารับ
ตําแหน่งในปี 2542
โดยได้เป็ นสมาชิก
มาแล้ว 1 ปี ได้รับ
เลือกจากทางกลุ่ม
ให้มาดํารงตําแหน่ง
นี้

สนับสนุนทางองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลและกรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์ แต่ส่วนมาก
ไม่ได้มาในรู ปของเงิน จะมา
ในรู ปของสิ่ งของที่จะนํามา
ผลิตมากกว่า เช่น อุปกรณ์ทาํ
ขนม เป็ นต้น ต่อมาให้
สมาชิกในกลุ่มเข้ามาทํา
กิจกรรมแล้วจะได้รับ
ผลตอบแทนชัว่ โมงละ 20
บาท พอครบ 1 สัปดาห์กจ็ ะมี
การคิดเงินให้กบั สมาชิก
สิ นค้าที่ผลิตได้จะขายส่ งให้
บริ เวณรอบๆ ชุมชน ยังไม่ได้
ขยายออกไปวงกว้างมากนัก
เพราะยังขาดความพร้อมใน
เรื่ องการหาตลาด จะมีการรับ
เชิญให้ไปขายสิ นค้าตามที่
ต่างๆ

หน่อไม้ ฝรั่ง เพราะ
ปกติเกษตรกรจะดูแล
และเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในช่วงเช้า ตอนบ่ายจึง
มีเวลาว่าง
จึงมา
รวมกลุ่มกันมองหา
อาชีพที่ช่วยเสริ มรายได้
ขึ้นมา

พอทําขายไปสักระยะหนึ่ งพบว่า ผลไม้ ประธานกลุ่มเกษตรกรของตําบล และลูกชายเป็ นประธาน
อบแห้งไม่ได้กาํ ไร จึงเลิกทํา แล้วหันมาทํา กลุ่มผูป้ ลูกหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่ งทําให้การทํางานเป็ นไปด้วยดีและ
นํ้าว่านหางจระเข้และเบเกอรี่ แทน แต่ไม่มี เป็ นที่เชื่อถือของคนในชุมชน
ตลาด จะขายได้ในชุมชน รวมทั้งไม่ค่อยมี
คนทํา เพราะสมาชิกที่มาทําประจําจริ งๆ มี
ประมาณ 4-5 คนเท่านั้น จึงไม่ได้คิดจะทํา
ปริ มาณมาก

8.ชมรมผูป้ ลูก เกิดจากการรวมตัว -การประกวดต้นไม้ประเภท เป็ นการรวมตัวกันเพื่อ เป็ นกลุ่มชาวบ้านที่มีการรวมตัวกัน ยัง -เป็ นการรวมตัวของคนที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญ
บอนไซ ไม้ กันของผูท้ ี่ประกอบ บอนไซ ไม้ดดั ซึ่ งจัดขึ้นใน ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ไม่ได้จดทะเบียนเป็ นองค์กรนิติบุคคล การ เฉพาะด้าน
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ดอก ไม้ประดับ
และหิ น ตําบล
เขาแร้ง อําเภอ
เมือง จังหวัด
ราชบุรี

อาชีพเดียวกันในปี
พ.ศ. 2546 แต่เดิม
คนในตําบลเขาแร้ง
ได้ไปเป็ นคนงานใน
สวนและรับจ้าง
บอนไซต้น ต่อมา
เกิดความชํานาญ
และเริ่ มทําเองบ้าง
จนมีความเชี่ยวชาญ
จึงได้ทาํ เป็ นอาชีพ
เสริ ม ซึ่ งมีรายได้ดี
ปัจจุบนั ได้
กลายเป็ นอาชีพหลัก
ของคนตําบลเขา
แร้ง และมีชื่อเสี ยง
ระดับประเทศ จะมี
พ่อค้ามารับซื้ อ
โดยตรงหรื อขายส่ ง
ที่ตลาดนัดจตุจกั ร

วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี
จัดขึ้นที่บริ เวณวัดหนองหอย
อําเภอเมือง เป็ นงานใหญ่
ระดับ ประเทศมีผทู้ ี่สนใจมา
จากทัว่ ประเทศ
-หาเงินทุนหมุนเวียนในการ
ซื้ อต้นไม้

รวมตัวยังเป็ นแบบหลวมๆ
แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ในการ
บอนไซ ดัดต้นไม้ หา
เงินกูใ้ ห้สมาชิกเพื่อเป็ น
ทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ

เป็ นการรวมตัวกันเพื่อ
9.ชมรมอนุรักษ์ ป่ าชุมชนเขา
-การประกาศเขตเป็ นป่ า
เขาปากกว้าง
ปากกว้าง มีเนื้อที่ ชุมชน มีการลาดตระเวนดูแล การรักษา

-การรวมตัวหลวมๆ สามารถที่จะมีการยืดหยุน่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

เป็ นกลุ่มชาวบ้านที่มีการรวมตัวกัน ยัง -เป็ นการรวมตัวของคนที่มีจิตใจเดียวกัน เสี ยสละ อยากเห็น
ไม่ได้จดทะเบียนเป็ นองค์กรนิติบุคคล มี สังคมและทรัพยากรที่ดี
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ตําบลธรรมเสน
อําเภอโพ
ธาราม จังหวัด
ราชบุรี

ประมาณ 700 ไร่
เดิมเป็ นป่ าทึบอุดม
สมบูรณ์มีไม้ยนื ต้น
และสัตว์ป่าหลาย
ชนิดอาศัยอยู่ ต่อมา
ได้มีราษฎรอพยพ
เข้ามาจับจองที่ดิน
ทํากินบริ เวณรอบ
ป่ า ทําให้สภาพป่ า
เสื่ อมโทรมลง
ต่อมาในปี 25372538
มี
บริ ษทั เอกชนเข้ามา
ขอสัมปทานบัตรทํา
เหมืองแร่ โดโลมิติค
ไลม์สโตนและ
หิ นปูน เพื่อให้ใน
อุตสาหกรรม
ปูนซี เมนต์ จึงได้
เกิดการรวมตัวของ
ผูน้ าํ ชุมชนเพื่อ
คัดค้านการขอ

ป่ า การทําแนวกันไฟ
-การปลูกป่ าเสริ ม ปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์
-การรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชน ประชาชนทัว่ ไป

การขึ้นทะเบียนเป็ นป่ าชุมชนกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่ าไม้จงั หวัด
โดยเฉพาะป่ าไม้ของ
ตําบล และการรณรงค์
ให้คนในชุมชนได้เห็น
ความสําคัญของการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
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-กรรมการเสี ยสละ ไม่ได้รับค่าตอบแทน
-มีที่ปรึ กษาที่เข้าใจชุมชน มีศกั ยภาพในการประสานกับ
หน่วยงานภายนอก
-ได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก

สัมปทานและได้
เกิดการยกเลิกใน
ที่สุด ทําให้ชาวบ้าน
มีกาํ ลังใจและ
ช่วยกันฟื้ นฟู
สภาพแวดล้อมของ
เขาปากกว้าง
ปี
2542 ได้รับการ
สนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุน
เพื่อสังคม ธนาคาร
ออมสิ น
งบประมาณ 1.5
ล้าน
เพื่อการ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์
รอบเขาทําสวน
สมุนไพร ขุดสระ
ปลูกป่ าเสริ ม จาก
การทํางานที่
ต่อเนื่องและทุ่มเท
ของคณะกรรมการ
ทําให้ชุมชนให้
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ความร่ วมมือและ
ได้รับการยอมรับ
มากขึ้นในกิจกรรม
ต่างๆ ของกลุ่ม
เกิดขึ้นจากการ
10.สหกรณ์
รวมตัวกันก่อตั้ง
เครดิตยูเนี่ย
นดอนกระเบื้อง ขึ้นมา เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือชาวบ้าน
จํากัดอําเภอ
ในบริ เวณวัดเฉพาะ
บ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี ในฝั่งบ้านโป่ ง
ประมาณ 30 ปี
มาแล้ว จุดประสงค์
มุ่งเน้นที่การออม
โดยเริ่ มต้นจากเงิน
5-10 บาท เป็ นการ
ออมทรัพย์ทุกเดือน
ผูท้ ี่เริ่ มต้นทํา คือ
คุณบุญสม ลวดคํา
คุณพ่อบาทหลวง
มานะ
และ
คณะกรรมการที่
เป็ นผูอ้ าวุโสใน

สมาชิกเริ่ มต้นมีประมาณ
100 กว่าคน ปัจจุบนั มีสมาชิก
ประมาณ 500 กว่าคน
คณะกรรมการจะมีวาระอยู่
คราวละ 2 ปี ในที่ทาํ การมี
พนักงานประจําที่เป็ นคน
ดูแลงานอยู่ 2 คนทําหน้าที่รับ
ฝาก-ถอนเงิน การทําสัญญากู้
เงิน
โดยเป็ นคนที่อยูใ่ น
ชุมชน ซึ่ งง่ายต่อการทํางาน
ให้บริ การเงินกูย้ มื แก่
สมาชิก 2 ประเภท ดังนี้
1. เงินกูฉ้ ุกเฉิ น ให้กไู้ ด้ร้อย
ละ 90 ของเงินหุ น้ แต่ตอ้ งไม่
เกิน 3,000 บาท
2. เงินกูส้ ามัญ แยกเป็ น
2.1 เงินกูส้ ามัญในวงเงิน
ค่าหุน้ ให้กรู้ ้อยละ 90 ของ

1.
เป็ นกลุม่ ที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
นแห่งประเทศไทย จึงมีความมัน่ คงเกือบทุกด้าน เพราะมี
สหกรณ์แม่ข่ายเป็ นที่ปรึ กษา
2. สหกรณ์เน้นที่การออมทรัพย์ของคนในชุมชน ทําให้มี
เงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชนมากขึ้น
3. สมาชิกสามารถกูเ้ งินไปใช้ได้ ในอัตราดอกเบี้ยที่ถกู กว่า
และเมื่อเสี ยชีวติ ครอบครัวก็ไม่ตอ้ งรับภาระหนี้ สิน

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ชาวบ้านในบริ เวณวัด
เฉพาะในฝั่งบ้านโป่ ง
มุ่งเน้นที่การออม
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ละแวกนี้เป็ นผูท้ ี่
ร่ วมกันก่อตั้งกลุ่ม
ขึ้น ซึ่ งในตอนนั้น
ยังไม่ได้จดทะเบียน
เป็ นสหกรณ์ ซึ่ ง
ต่อมาได้จดทะเบียน
เป็ นสหกรณ์เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน
2544 โดยมีคุณบุญ
สมเป็ นผูด้ าํ เนินการ
จนสามารถจด
ทะเบียนเป็ น
สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน ซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่งของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย

เงินหุน้
2.2 เงินกูส้ ามัญประเภทมี
สมาชิกคํ้าประกัน แต่ตอ้ งไม่
เกิน 150,000 บาท
สวัสดิการของสหกรณ์
1. สวัสดิการคุม้ ครองเงิน
สะสมค่าหุ น้
กรณี สมาชิก
เสี ยชีวิตจะได้รับความ
คุม้ ครองตามช่วงอายุ รวม
แล้วไม่เกิน 150,000 บาท
2. สวัสดิการคุม้ ครองเงินกู้
คุม้ ครอง 2 กรณี คือ
2.1 เสี ยชีวิต ต้องเป็ น
สมาชิกที่มีอายุต่าํ กว่า 70 ปี
ทางสหกรณ์จะชําระหนี้สิน
แทนให้
2.2 ไร้ความสามารถโดย
สิ้ นเชิงถาวร ก่อนอายุครบ 60
ปี ในวงเงินไม่เกิน 350,000
บาท
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11.สหกรณ์โค
นมหนองโพ
อําเภอโพ
ธาราม จังหวัด
ราชบุรี

12.สหกรณ์ปลา
สวยงามบ้าน
โป่ ง
จํากัด
อําเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542
โดยการนําของอดีต
สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรของจังหวัด
ราชบุรี
เป็ นผู้

มีสมาชิกทั้งสิ้ น 747 คน โดย
แต่ละคนต้องเสี ยค่าสมาชิก
คนละ 600 บาท เป็ นค่าแรก
เข้า 500 บาท ค่าสมาชิก 100
บาท
มีทุนเรื อนหุน้ อยู่

เพื่อรวมกลุ่มในการ
สร้างอํานาจการต่อรอง
ราคากับพ่อค้าคนกลาง
และทําให้หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องให้

-มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรั พย์ โดยให้
ชาวบ้านที่ มารั บเงิ นส่ งนม ถอนเงิ นไปใช้
เท่าที่ จาํ เป็ นที่ เหลื อฝากเอาไว้ได้ดอกเบี้ ย
แล้ว ก็ นํา เงิ น ตรงนั้ นปล่ อ ยให้ ส มาชิ ก กู้
ออกไปใช้
-มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพของเกษตรกรที่มี
อยู่ ให้สามารถผลิตนมที่มีคุณภาพออกมาสู่
ตลาดมากกว่ า การส่ ง เสริ มให้ เ กษตรกร
เลี้ ยงโคนมเพิ่ ม มากขึ้ น เพราะเราไม่
สามารถสู้ กับ ประเทศที่ เ ขาผลิ ต นมเป็ น
อุตสาหกรรมหลักได้
-รัฐบาลควรแก้ปัญหาของสหกรณ์ที่เกิดขึ้น
รับฟังความคิดเห็นจากผูท้ ี่ทาํ งานกับ
สหกรณ์และมีความเข้าใจในระบบของ
สหกรณ์อย่างแท้จริ ง
เพื่อร่ วมกันหา
แนวทางในการแก้ปัญหา
แทนการยุบ
สหกรณ์
-การประกันราคาปลาสวยงามใน
ท้องตลาด โดยสหกรณ์เป็ นผูร้ ับซื้ อใน
ราคาประกัน ในราคาที่เกษตรกรสามารถ
อยูไ่ ด้และพอใจ
ทําให้เกษตรกรมีเงิน
หมุนเวียนในการดําเนินกิจการต่อไปได้
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1. เป็ นกลุม่ ที่มีความพร้อมทางด้านการเงินและการลงทุน
เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นความสนใจเดียวกัน
2.
มีคนที่มีอาํ นาจทางการเมืองเป็ นผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังของ
สหกรณ์
จึงทําให้มีอาํ นาจในการจัดตั้งองค์กรที่มีความ
น่าเชื่อถือในสังคมได้

เล็งเห็นว่า
ปลา ประมาณ 500,000 กว่าบาท
สวยงามที่ขายอยูท่ ี่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีหนี้สิน
สวนจตุจกั ร มาจาก ประมาณ 600,000 กว่าบาท
แหล่งผลิตที่อาํ เภอ
บ้านโป่ งเป็ นหลัก
จึงมีความคิดที่จะ
ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมา
โดยตอนแรกเกิด
การรวมกลุ่มกัน ได้
ผลักดันขึ้นเป็ น
สหกรณ์ในเวลา
ต่อมาเพียง 25 วัน
ในเดือนตุลาคม
2542 ซึ่ งตอนนี้ ได้
ตั้งมาแล้วเป็ นเวลา
6 ปี โดยที่ต้ งั ของ
สหกรณ์อยูใ่ นเนื้อที่
ของอดีต
สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรของจังหวัด
ราชบุรี เป็ นการเช่า
ที่ดินในการจัดตั้ง

ความสําคัญและเข้ามา
ดูแลปัญหาให้กบั กลุ่ม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองปลาสวยงาม
และพันธุ์ไม้น้ าํ เป็ นต้น

โดยไม่ตอ้ งพึ่งเงินกูจ้ ากภายนอก
-ในอนาคตสหกรณ์จะเป็ นผูส้ ่ งออกปลา
สวยงามโดยตรงเองโดยที่ไม่ผา่ นพ่อค้าคน
กลาง อาจมีการตั้งโรงพยาบาลปลาที่บา้ น
โป่ ง เพื่อรับรองคุณภาพของปลา โดยความ
ร่ วมมือของกระทรวงพาณิ ชย์และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการ
พัฒนาต่อไป
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3. คนที่อยูใ่ นกลุ่มส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในเรื่ อง
การเลี้ยงปลาสวยงามที่ดีที่สุดในประเทศมาอยูร่ วมกัน จึง
น่าจะทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ในเวลาไม่นาน
4. ผูน้ าํ มีความเข้มแข็ง มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล
5. มีฐานทรัพยากรที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาสวยงาม

สหกรณ์

13.สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู
ราชบุรี จํากัด
อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี

เริ่ มตั้งเมื่อปี 2501
ก่อตั้งมา 47 ปี แล้ว
โดยศึกษาธิการ
จังหวัด แต่เดิมจะ
แยกระหว่างครู
ประถมและมัธยม
จะไม่ได้ฝากที่
เดียวกัน เพราะอยู่
กันคนละสังกัด
ปัจจุบนั รวมกันแล้ว

การดําเนินงานจะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ในส่ วน
แรก
จะมีเจ้าหน้าที่และ
พนักงาน โดยมีผจู้ ดั การเป็ น
ผูบ้ ริ หารงาน มีผชู้ ่วย หัวหน้า
ฝ่ ายต่างๆ และในส่ วนที่สอง
เป็ นคณะกรรมการ
คือ
สมาชิกที่จะมาบริ หารงานใน
ด้านนโยบาย และจะมีการ
ประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง
การดําเนินงานของ
สหกรณ์คือการมาร่ วมกัน
ของสมาชิก ด้านการลงทุน
การซื้ อหุ น้
แล้วยังมีการ
เปิ ดรับฝากออมทรัพย์เป็ น
การลงทุนโดยการเปิ ดบัญชี
เหมือนกับธนาคาร มีการหัก
ออกจากเงินเดือนทุกเดือน

เป็ นการรวมตัวกันเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนครู
ด้วยกัน
มีการออม
ทรัพย์ร่วมกันและมีเงิน
ให้กู้ ดอกเบี้ยตํ่า มีเงิน
ปันผล และดอกเบี้ยเงิน
ฝาก และมีสวัสดิการ
ให้กบั ครู ที่เป็ นสมาชิก

1. สมาชิกของสหกรณ์เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ และมีเงินเดือน
ประจําที่สามารถฝากออมทรัพย์ได้ และเมื่อกูเ้ งิน มีเงินเดือน
ที่จะส่ งได้โดยไม่มีปัญหาทางการเงินมากนัก
2. สมาชิกเป็ นผูท้ ี่มีอาชีพเดียวกัน คือ ครู ทําให้การ
บริ หารงาน สามารถทําได้ตามเป้ าหมายของกลุ่มสหกรณ์ที่
เป็ นไปในลักษณะที่สมาชิกเข้าใจกัน และมีความเชื่อมัน่ ใน
กลุ่มองค์กรของตน
3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในด้านเงินทุน เงินหมุนเวียน ที่มี
ความคล่องตัว และเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ
4.
เป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่สามารถเป็ นต้นแบบให้กบั
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ได้
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หรื อการฝากเงินก้อนก็ได้
โดยจะสามารถถอนเงินได้
เมื่อครบ 1 ปี ตามระบบ
ธนาคารทัว่ ไป ให้ดอกเบี้ย
สมาชิกเป็ นการตอบแทน
แล้วก็มีการปันหุ น้ ให้
-อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- ออมทรัพย์
4.00
บาท/ปี
- เงินฝากประจํา 5.00
บาท/ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ุก
ประเภท 6.00 บาท/ปี โดย
เงินกูม้ ี 3 รู ปแบบ ดังนี้
กูส้ ามัญ - กูไ้ ด้ 40 เท่าของ
เงินเดือน
- การกูท้ บั ต้องส่ ง
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 9 เดือน
หรื อ 1 ใน 4 ของยอดกู้
ขยายไปถึง
800,000 บาท โดยมีหุน้
200,000 บาท หรื อหุน้ ไม่ถึง
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14.สหกรณ์

200,000 บาท ใช้บุคคลคํ้า
ประกันเพิ่มอีก 1 คน
กูพ้ ิเศษ - กูไ้ ด้ 70 เท่า แต่
ไม่เกิน 1,500,000 บาท
กูท้ บั ต้องส่ ง
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 18 เดือน
กูฉ้ ุกเฉิ น หาก
สมาชิกท่านใดกูส้ ามัญเต็ม
800,000 บาท จะปรับลด
วงเงินฉุกเฉิ นให้เหลือเพียง
50,000 บาท เพื่อความ
คล่องตัวในการผ่อนชําระ
นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการ
ให้กบั สมาชิกและคู่สมรสใน
กรณี ที่เสี ยชีวติ และทุพพล
ภาพอีกด้วย สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ให้เงินสูงสุ ด
200,000 บาท เมื่อสมาชิก
เสี ยชีวิต
ปัจจุบนั มีจาํ นวนสมาชิก
7,588 คน
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 มีสมาชิกทั้งสิ้ น 837 คน โดย มุ่งเน้นการออมเงินของ

1.
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เป็ นกลุ่มที่มีความพร้อมทางด้านการเงินและการลงทุน

ออมทรัพย์
สงเคราะห์มิตร
วัดเพลง จํากัด
อําเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี

โดยการรวมตัวกัน
กลุ่มออมทรัพย์เป็ น
กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ แต่ไม่ได้มี
การจดทะเบียน แต่
ต่อมาทางกรรมการ
และสมาชิกมองว่า
ควรจะจดทะเบียน
สร้างความเชื่อมัน่
ว่าถ้ามีกฎหมาย
คุม้ ครองแล้วจะไม่
โกงเงินชาวบ้าน
เพื่อความสบายใจ
ของทุกฝ่ ายจึงได้จด
ทะเบียนขึ้นปี 2537
คือเป็ นกลุ่มออม
ทรัพย์มา 10 ปี เป็ น
สหกรณ์มาอีก 10 ปี
รวมแล้วกลุ่มนี้ต้ งั
มาแล้ว 20 ปี

แต่ละคนต้องเสี ยค่าสมาชิก
คนละ 600 บาท เป็ นค่าแรก
เข้า 500 บาท ค่าสมาชิก 100
บาท
 การกู้ คือ ให้สมาชิกคํ้า
กันเอง เงินกูข้ องคนคํ้ากับคน
กูร้ วมกันได้ 80 %
 สมาชิกเข้าใหม่ตอ้ งออม
ก่อน 6 เดือนจึงมีสิทธิ กู้
ดอกเบี้ยเดือนละ 1 บาทใน
12 เดือน คือร้อยละ 12 บาท/
ปี
 รายได้ท้ งั หมด
หัก
ค่าใช้จ่าย ก็เน้นกําไรสุ ทธิ ถึง
ค่อยเอามาปันผล แต่ไม่มีการ
เฉลี่ยคืน จัดให้มีสวัสดิการ
ให้สมาชิกโดยสมาชิกไม่ตอ้ ง
เสี ยเงินเลย เป็ นแบบแผน
ประกันที่เราทําไว้เอง
 มีสวัสดิการให้เหมือน
แบบราชการ สมาชิกที่เป็ นมา
นานได้ 100% ของเงินหุน้

ตอนนี้มีเงินหมุนเวียนที่มากและมีเรื่ อยๆ ทุกเดือน
2. คนที่ทาํ งาน มีความเข้าใจระบบสหกรณ์ดีพอสมควร และ
มีความรักในการทํางานตรงนี้ จึงทําให้การทํางานออกมาดี
ไม่ได้มีเรื่ องของผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว
มีความ
เสี ยสละรวมอยูด่ ว้ ย
3. ทางกลุ่มสามารถให้เงินกูก้ บั สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ
ทําให้ช่วยลดหนี้ นอกระบบที่จะเกิดขึ้นในชุมชนได้

ชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน มีแหล่ง
เงินทุนดอกเบี้ยตํ่าของ
ชุมชน
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หากเสี ยชีวติ ทายาทก็ได้รับ
สวัสดิการให้ 100% แต่ไม่
เกิน 50,000 บาท แต่เงินกูส้ ่ ง
ตามสัญญาหากยังติดค้าง
ทางนี้ ใช้ให้ไม่เกิน 80,000
บาท ถ้าหนี้ 100,000 บาท ก็
ใช้คืนให้ 100,000 บาท ซึ่ ง
ได้มาจากสวัสดิการกองทุน
พันละ 50 สตางค์ จาก
ยอดเงินกูท้ ้ งั หมดการกู้ คือ
ให้สมาชิกคํ้ากันเอง เงินกู้
ของคนคํ้ากับคนกูร้ วมกันได้
80%
 สมาชิกเข้าใหม่ตอ้ งออม
ก่อน 6 เดือนจึงมีสิทธิกู้
ดอกเบี้ยเดือนละ 1 บาทใน
12 เดือน คือร้อยละ 12 บาท/
ปี
 รายได้ท้ งั หมด
หัก
ค่าใช้จ่าย ก็เน้นกําไรสุ ทธิ ถึง
ค่อยเอามาปันผล แต่ไม่มีการ
เฉลี่ยคืน จัดให้มีสวัสดิการ
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ให้สมาชิกโดยสมาชิกไม่ตอ้ ง
เสี ยเงินเลย เป็ นแบบแผน
ประกันที่เราทําไว้เอง
มีสวัสดิการให้เหมือน
แบบราชการ สมาชิกที่เป็ นมา
นานได้ 100% ของเงินหุน้
หากเสี ยชีวติ ทายาทก็ได้รับ
สวัสดิการให้ 100% แต่ไม่
เกิน 50,000 บาท แต่เงินกูส้ ่ ง
ตามสัญญาหากยังติดค้าง
ทางนี้ ใช้ให้ไม่เกิน 80,000
บาท ถ้าหนี้ 100,000 บาท ก็
ใช้คืนให้ 100,000 บาท ซึ่ ง
ได้มาจากสวัสดิการกองทุน
พันละ 50 สตางค์ จาก
ยอดเงินกูท้ ้ งั หมด
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15.สหกรณ์
การเกษตร
อพป.หนองไร่
จํากัด
ตําบลทุ่งหลวง
อําเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี

จดทะเบียนวันที่ 17
ก.ย. 2529 จัดเป็ น
สหกรณ์ขนาดกลาง
มีคณะกรรมการ 7
คน จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ส่ งเสริ มเกษตร
อินทรี ยแ์ ละการ
ปลูกผักปลอด
สารพิษในกลุ่ม
พื้นที่

16.เครื อข่าย
สัจจะสะสม
ทรัพย์ฯ ท่าเคย
/ ชัฎป่ าหวาย
อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี

เกิดจากการที่แกน
นําเข้าร่ วมเรี ยนรู้กบั
เครื อข่ายสัจจะออม
ทรัพย์ฯ วัดพระศรี
อารย์ โดยการนํา
ของประชาคม
ราชบุรี การศึกษาดู
งานที่เครื อข่าย
สัจจะสะสมทรัพย์
ครบวงจรชีวิต

มีจาํ นวนสมาชิก 236 คน
-การออมเงิน การกูเ้ งิน
-มีการจัดสวัสดิการให้กบั
สมาชิกกลุ่ม โดยให้ความ
ช่วยเหลือสมาชิกที่ยากจน
เดือนละ 200 บาทเป็ นเวลา 1
ปี
-มีปุ๋ยจําหน่ายให้กบั สมาชิก
และเกษตรกร ทั้งทํานาปี และ
นาปรัง
-มีการปันผลกลับคืนให้
สมาชิก
-การออมเงิน การกูเ้ งิน
-การจัดสวัสดิการให้กบั
สมาชิกกลุ่มสัจจะ โดย
สมาชิกเจ็บป่ วย นอน
โรงพยาบาล ได้ค่ารักษาดังนี้
รุ่ นที่ 1 ได้คืนละ 100 บาท
รุ่ นที่ 2 ได้คืนละ 50 บาท
รุ่ นที่ 3 ได้คืนละ 25 บาท
ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 10 คืน
ต่อปี

1. ลดต้นทุนการผลิต
โดยการผลิตปุ๋ ยไว้ใช้
เองและจําหน่ายให้กบั
เครื อข่าย
2. ทําผักปลอดสารพิษ
และพัฒนาคุณภาพปุ๋ ย
3. ให้ความช่วยเหลือ
แก่สมาชิกที่ยากจน

1. กรรมการมีอุดมการณ์และความมุ่งมัน่
1. รวบรวมทุนจากสมาชิกเพื่อจัดสร้าง
โรงเรื อน ภายในเดือนพฤษภาคม
2. แกนนํามีศกั ยภาพเป็ นกําลังหลักได้ดี
2. เรี ยนรู้เรื่ องส่ วนประกอบของปุ๋ ย และ 3. มีสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
ผลิตปุ๋ ยไว้ใช้เอง 80% และไว้จาํ หน่าย
20%
3. ทําผักปลอดสารพิษโดยใช้ตน้ ทุนไม่ถึง
200 บาท/ไร่
4. เรี ยนรู ้เรื่ องเเมลงที่ให้ประโยชน์และให้
โทษในแปลงนา พืชผัก เพื่อจัดการใน
นํ้ายาไล่แมลง

การพัฒนากลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ ฯ ให้เป็ น
สถาบันการเงินของ
ชุมชน เพื่อสวัสดิการ
ชุมชน

1. การขยายฐานสมาชิก
 เพิ่มจํานวนสมาชิกให้มากขึ้น
ครอบคลุมพื้นที่ตาํ บล
ท่าเคยและตําบลชัฎป่ าหวาย อําเภอ
สวนผึ้ง
 การประชุมสัญจรเพื่อสร้างความเข้าใจ
กับสมาชิกและเป็ นการหนุนเสริ มจาก
เครื อข่าย
2. การเพิ่มและขยายการให้สวัสดิการกับ
สมาชิก
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5.กรรมการมีอุดมการณ์และความมุ่งมัน่
6.แกนนํามีศกั ยภาพเป็ นกําลังหลักได้ดี
7.กรรมการเครื อข่ายส่ งเสริ มและหนุนเสริ มในการขยายกลุ่ม
ใหม่และกลุ่มที่ยงั ไม่เข้มแข็ง
8.เป็ นแหล่งเงินออมของชุมชน
9.มีกองทุนสวัสดิการ
10. มีการทํากิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน เห็น
ได้ เช่น กิจกรรมขายข้าวสาร สิ นค้าอุปโภค บริ โภค เป็ น
ต้น

จังหวัดตราดของ
พระอาจารย์สุบิณ
ปณี โต วัดไผ่ลอ้ ม
อําเภอเมือง จังหวัด
ตราด จึงจัดตั้งเป็ น
กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ฯ ขึ้นและ
พัฒนาเป็ นเครื อข่าย
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ
ของตําบลท่าเคย
และ ตําบลชัฎป่ า
หวาย อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
เชื่อมโยงกับกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์
วัดพระศรี อารย์และ
เครื อข่ายสัจจะ
สะสมทรัพย์ฯ
จังหวัดราชบุรี โดย
มีคุณสมพงษ์ ฟอก
สันเทียะ เป็ นแกน
นํา

 ใช้สวัสดิการเป็ นเครื่ องมือในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายและสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั สมาชิก
 การเพิ่มสวัสดิการให้มีรูปแบบที่
หลากหลายและสอดคล้องกับความ
จําเป็ นในชุมชน
 จัดตั้งกองทุนข้าวสาร สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค ให้เป็ นกองทุนสวัสดิการของ
สมาชิกในเครื อข่ายอย่างทัว่ ถึง
3. พัฒนาบุคลากร
 แนวคิดอุดมการณ์สัจจะสะสมทรัพย์ฯ
 การบริ หารการจัดการด้านการเงินและ
บัญชี
 รู ปแบบการให้สวัสดิการ
4. จัดตั้งเป็ นศูนย์ประสานงานกลางของ
เครื อข่าย
การร่ วมมือกับภาคีอื่นๆ เช่น เทศบาล
อบต. พอช.หน่วยงานราชการและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยุทธศาสตร์จงั หวัด
ราชบุรี
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17.กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์
หนองอ้อ
อําเภอโพ
ธาราม จังหวัด
ราชบุรี

จัดตั้งขึ้นด้วยความ
ร่ วมมือ/ร่ วมใจของ
กลุ่มแกนนําและ
สมาชิกส่ วนใหญ่ใน
ชุมชน บ้านหนอง
อ้อได้เข้าร่ วมเรี ยนรู้
การดําเนินงานของ
กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์วดั พระศรี
อารย์ ตําบลบ้าน
เลือก อําเภอโพ
ธาราม
จังหวัด
ราชบุรี โดยเปิ ด
ดําเนินการเมื่อวันที่
6
กรกฎาคม

มีสมาชิกเริ่ มต้นจํานวน 813
คน
และคณะกรรมการ
บริ หารจัดการจํานวน 53 คน
วงเงินออมเบื้องต้นจํานวน
39,410 บาท เมื่อเปิ ด
ดําเนินการได้ครบ 1 ปี จึงได้
เปิ ดรับสมาชิกรุ่ นที่ 2 เมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2546
ที่ผา่ นมา โดยมีผมู้ าสมัคร
เป็ นสมาชิกใหม่จาํ นวน 86
คน
ทําให้ยอดสมาชิกมี
จํานวนทั้งสิ้ น 899 คน
ปัจจุบนั มีเงินทุนหมุนเวียน
ให้กยู้ มื ประมาณ 512,000
บาท ซึ่ งยอดเงินดังกล่าวคือ

เพื่อออมเงิน และแก้ไข
ปัญหาหนี้สินภายใน
ชุมชน
รวมทั้งจัด
สวัสดิการชุมชน เพื่อ
การพึ่งพาตนเอง

มีการดําเนินกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม
การออม/การกูเ้ งิน และการส่ งคืนเงินกู้
(เมื่อสิ้ นปี จะมีการปันผลคืนสู่สมาชิก) และ
กิจกรรมด้านสวัสดิการ เช่น กองทุนค่า
รักษาพยาบาล โดยเมื่อสมาชิกหรื อบุคคล
ในครอบครัวของสมาชิกเจ็บป่ วยต้อง
ได้รับการรักษาพยาบาล ทางกลุ่มจะจัด
สวัสดิการให้รายละ 300 บาท หรื ออาจให้
ตามความเหมาะสมในแต่ละราย
โดย
คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณา นอกจาก
กิจกรรมสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
แล้ว ยังมีกิจกรรมสวัสดิการอื่นๆ เช่น การ
เปิ ดบัญชีสัจจะฯ
ให้เด็กแรกเกิดเพื่อ
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการออม รายละ 100
บาท กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนคลอด
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-ภาวะผูน้ าํ ของแกนนํากลุ่ม
-มีหอกระจายข่าวประจําหมู่บา้ น
-ประสบการณ์ดา้ นการเรี ยนรู้ของแกนนําและสมาชิกกลุ่ม
-การดําเนิ นงานที่ มุ่งเน้นการมี ส่วนร่ วมของสมาชิ กภายใต้
ฐานคิดคุณธรรม
-ความหลากหลายของทีมทํางานและพลังของสมาชิก

พ.ศ.2545

ยอดเงินออมในช่วง 1 ปี ที่
ผ่านมาของสมาชิกกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์บา้ นหนองอ้อ
นอกจากนั้นแล้วกลุ่มยังมีเงิน
สะสมฝากอยูใ่ นบัญชี
ประมาณ 180,000 บาท โดย
เป็ นส่ วนของเงินปันผลและ
เงินกองทุนสวัสดิการ
สมาชิ กกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์บา้ นหนองอ้อจะได้รับ
เงินปันผลคืนดังต่อไปนี้
ฝาก
20 บาท/เดื อน =
240 บาท/ปี ได้เงินปั นผล 12
บาท
ฝาก
30 บาท/เดื อน =
360 บาท/ปี ได้เงินปั นผล 18
บาท
ฝาก
40 บาท/เดื อน =
480 บาท/ปี ได้เงินปั นผล 24
บาท
ฝาก
50 บาท/เดื อน =
600 บาท/ปี ได้เงินปั นผล 30

บุตร และกองทุนช่วยเหลือคนชรา/ผูย้ ากไร้
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บาท
ฝาก
60 บาท/เดื อน =
720 บาท/ปี ได้เงินปั นผล 36
บาท
ฝาก
100 บาท/เดือน =
1,200 บาท/ปี ได้เงินปั นผล
60 บาท
ฝาก
150 บาท/เดือน =
1,800 บาท/ปี ได้เงินปั นผล
90 บาท
ฝาก
200 บาท/เดือน =
2,400 บาท/ปี ได้เงินปันผล
120 บาท
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4.2

แนวทางการพัฒนาของเครือข่ ายเชิงคุณค่า
4.2.1 ความเป็ นมาของเครือข่ ายเชิงคุณค่า
จากการดําเนินงานของโครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีในระยะที่
ผ่านมา พบว่า เกิดเครื อข่ายกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์เชิงคุณค่า ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนและออกแบบ
กระบวนการดําเนินงาน ประกอบด้วย
1) กระบวนการสร้างความเข้าใจในเวทีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการดําเนิน
โครงการฯ
2) การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นการศึกษาดูงาน การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่ม /
องค์กร / สหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการฯ
3) การลงพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทํา SWOT Technique เพื่อ
ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์
4) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกําหนดกรอบ / ทิศทางการดําเนินงานของเครื อข่าย
5) การสรุ ปบทเรี ยนหลังจากการดําเนินโครงการฯ
4.2.2 การดําเนินงานของเครือข่ ายในปัจจุบัน
4.2.2.1 การดําเนินงานของเครื อข่ายกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์เชิงคุณค่า เพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงการดําเนินงานร่ วมกัน ดังนี้
-มีการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกัน มีจิตวิญญาณร่ วมกัน พึ่งพากัน ไม่เป็ นเหมือน
สหกรณ์เดิมที่มาร่ วมกันเพื่อกู้
-เมื่อได้พบต้นแบบที่เป็ นรู ปธรรม
ทําให้เกิดพลังและแรงบันดาลใจ
เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตนเองได้ ได้แก่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บา้ นหนองอ้อและหนองโรงดําเนินการปรับ
โครงสร้างการบริ หารจัดการภายหลังการเข้าร่ วมเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
-เป็ นองค์กรที่ไม่ใช่เชิงธุรกิจ เป็ นสหกรณ์ที่ดูแลสมาชิกทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม
(สังคม) เป็ นสหกรณ์ สวัสดิการ โดยไม่ได้ประเมินจากเงินทุนที่ได้จากการประกอบการ แต่ประเมินจาก
ความมัน่ คงและปลอดภัย มีความสุ ขและความสงบ เช่น คุณลูกจันทร์ได้มอบเงินให้คนที่เสี ยชีวิต 2,000
บาท ซึ่งเป็ นคนในชุมชนที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรื อคุณบุญล้อมที่เคยเล่นไพ่กเ็ ปลี่ยนมาขี่จกั รยาน
บอกบุญทุกวัน กลุ่ม อปพ.หนองไร่ ที่สมาชิกได้ประโยชน์จากการเก็บหน่อไม้ โดยได้วางแผนที่จะนํา
งบประมาณร้อยละ 20 ของผลกําไรไปใช้ในการปลูกป่ า นอกจากนี้ ในการเก็บหน่อไม้น้ นั สมาชิกที่เก็บ
หน่อไม้ทุกคนต้องมาทําการ์ดเพื่อที่จะสามารถจําหน่ายหน่อไม้ได้ และเมื่อถึงสิ้ นปี สมาชิกสามารถมา
รับนํ้าตาล หรื อข้าวไปแทนได้ดว้ ย ซึ่งนี่ถือเป็ นสวัสดิการอย่างหนึ่งของชุมชน จะเห็นได้วา่ การดําเนิน
กิจกรรมกลุ่มในลักษณะเช่นนี้ ทําให้กลุ่มได้ดูแลสมาชิก ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและยังดูแลคนที่ไม่ได้

4-32

เป็ นสมาชิกอีกด้วย นี่นบั ว่าเป็ นสหกรณ์สวัสดิการ ซึ่งถือเป็ นสมาชิกของ “เครื อข่ายเชิงคุณค่า” อย่าง
แท้จริ ง
4.2.2.2 การดําเนิ นงานของเครื อข่ายกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์เชิ งคุณค่า เพื่อช่วยแก้ไข
ปั ญหาได้ ดังนี้
-เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาํ ให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหา โดยเฉพาะปั ญหาความยากจนซึ่ งมี
สาเหตุมาจากปั ญหาหนี้ สิน ระบบทุนนิ ยม และความเห็นแก่ตวั นั้น การเกิดขึ้นของเครื อข่ายเชิ งคุณค่า
ย่อ มจะมี ส่ ว นช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด กระบวนการแก้ปั ญ หาดัง กล่ า ว โดยกลุ่ ม / องค์ก ร / สหกรณ์ ใ น
เครื อข่ายจะ มีส่วนร่ วมกันในการกําหนดเป้ าหมาย และทิศทางของการแก้ปัญหา
-เกิดความสัมพันธ์เชิงประเด็นระหว่างเครื อข่าย ได้แก่ กลุ่มที่ไม่มีพนั ธุ์ขา้ วก็พร้อมที่จะ
จับมือกับกลุ่มที่มีพนั ธุ์ขา้ ว กลุ่มที่สามารถส่ งออกผักได้กอ็ าจจะช่วยสนับสนุนกลุ่มที่ปลูกผักปลอดสาร
ซึ่งแต่เดิมขายผักได้ในราคาถูก โดยกลุ่มดังกล่าวอาจมาร่ วมกันผลิตพืชผักเพื่อส่ งออกต่อไป เป็ นต้น
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์เชิงประเด็นระหว่างเครื อข่ายสามารถช่วยลดปั ญหาพ่อค้าคนกลาง ทั้งยังมีการ
ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่ องปั จจัยการผลิต การตลาด และการระดมเงินทุน
-ในระดับบุคคล กลุ่มที่เข้าร่ วมกระบวนการซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริ ง ได้แก่
กรณี ของคุณทักษิณ ปิ ยนุสรณ์ จากสหกรณ์การเกษตร อพป.หนองไร่ จํากัด แต่เดิมนั้น มีตน้ ทุนในการ
ผลิตผัก 120,000 บาท / ไร่ ภายหลังเมื่อหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ต้นทุนดังกล่าวลดลงเหลือ 30,000 บาท / ไร่
นอกจากนี้ สถาบันองค์กรการเงิ นชุ มชน ทั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรั พย์ กลุ่มออมทรั พย์ก็ได้จดั การเป็ น
สหกรณ์ สวัสดิการ นั่นคือ มุ่งเป้ าไปสู่ การเป็ นสวัสดิ การชุ มชน บางกลุ่มได้มีการจัดตั้งกองทุนเมตตา
ธรรมเพื่อสวัสดิการวันละบาท ส่ งผลให้เกิดการแก้ปัญหาความยากจนอย่างทัว่ ถึง เป็ นต้น
รายละเอียดเชิงรู ปธรรม สามารถศึกษาได้จากบทสังเคราะห์เครื อข่ายเชิงคุณค่ากับการ
แก้ปัญหาความยากจน (บทที่ 5)
4.2.3 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เป้ าหมายของเครื อข่าย คือ การรวมตัว เชื่ อมโยง และสานเครื อข่ ายเพื่อแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าใน
ชุมชน ได้แก่ ปั ญหาเรื่ องการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีแต่สามารถขายได้ราคาเท่ากับผักที่ปลูกโดยใช้
สารเคมี ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรจึงเชื่อมต่อกับสหกรณ์บา้ นรางสี หมอกเพื่อจะทําให้สามารถส่ งออกผักไป
ขายได้ในราคาที่ดีกว่า หรื ออีกตัวอย่าง คือ กลุ่มหนึ่งสามารถทําปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ด้ดี ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งยัง
ไม่มีความรู ้เรื่ องการทําปุ๋ ย เกิดการเป็ นพี่เลี้ยงที่ให้ความรู ้ระหว่างกลุ่ม เป็ นต้น ตลอดจนมีเป้ าหมายเพื่อ
การพึ่งพาตนเองได้ อย่ างยัง่ ยืน ได้แก่ การมาร่ วมเป็ นเครื อข่ายเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ขา้ ว หรื อกลุ่มเกษตรกร
ทํานา และกลุ่มบ้านรางสี หมอกไปเชื่อมร้อยกับโครงการของอพป.หนองไร่ อันเนื่องมาจากความ
ต้องการในการซื้อปุ๋ ยอินทรี ย ์ เหล่านี้ถือเป็ นเป้ าหมายระยะสั้นของการสร้างเครื อข่าย
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เป้ าหมายสุ ดท้าย คือ การรวมตัวกันเพื่อที่จะพึ่งพาตนเองในทุกๆ ด้ าน ตั้งแต่ การผลิต การ
บริ หารจัดการ รวมไปถึงการจัดซื ้อจัดขาย การดําเนินกิจกรรมในชิ งธุรกิจ เพี่อให้ มีรายได้ เพิ่ม ลดรายจ่ าย
และขยายโอกาสการเรี ยนรู้ เพื่อนําไปสู่การแก้ ปัญหาความยากจน ดูแผนภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.1 แสดงเป้ าหมายของการสร้างเครื อข่าย
“จน”
- จนใจ
- จนปัญญา
- จนเงิน

นโยบาย

รายได้

แบ่งปั น

เครื อข่ายฯ
เชิงคุณค่า

รัฐ

กระบวนการเรี ยนรู้
ภาคี

ศาสนา

ศรัทธา
ธรรม

วิชาการ

ธุรกิจเอกชน

เครื อข่ายฯ
เกษตร

อปท.

ฟุ่ มเฟื อย

การแก้ปัญหา
“ความยากจน”
กิจกรรม
แก้จน!

เห็นปัญหา

รู รั่ว-รายจ่าย

การจัดการความรู้

เกิดปัญญา
เห็นตนเอง

ข้อมูล

 เมืองสหกรณ์เศรษฐกิจ “พอเพียง”

กลุ่ม/องค์กรชุมชน

แนวคิดเศรษฐกิจ
“พอเพียง”

ต้นทุนการผลิต

เอื้ออาทร
เครื อข่ายสัจจะฯ

เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ

บารมี/อิทธิพล

ความรู้

ชุดความรู ้ใหม่

พอประมาณ

กิจกรรม/สิ่ งที่ทาํ
มีภมู ิคุม้ กัน
คุณธรรม

ปลดล็อคโครงสร้างเชิงอํานาจนิยม
ความรู ้เดิม

มีเหตุมีผล
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เป้ าหมาย

4.2.4 แนวทางการดําเนินงาน
การดําเนินงานของเครื อข่ายนั้น ควรเป็ นในลักษณะการ “ทําไป เรี ยนรู้ ไป” รวมทั้งการ
“ปรับตัวไป” ด้วย กล่าวคือ การปฏิบตั ิน้ นั จะทําให้กลุ่มมีโอกาสได้เรี ยนรู ้จากการทดลองทําด้วยตนเอง
จนเกิดเป็ นชุดความรู ้หรื อบทเรี ยน
จากนั้นกลุ่มสามารถนําการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวไปวางแผนต่อยอด
ตัวอย่างเช่น สหกรณ์การเกษตร อพป.หนองไร่ จํากัด ทําการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ และเมื่อทําไประยะหนึ่งจึง
พบว่า สภาพของการต้องเผชิญกับฝนที่ตกอยูเ่ สมอนั้นจําเป็ นต่อการก่อสร้างอาคารขึ้นเพื่อกันฝน ซึ่ง
สามารถทําให้สาํ เร็ จได้โดยใช้เงินจํานวนไม่มาก งบประมาณ 40,000 - 50,000 บาท เป็ นต้น จะพบว่า
การสังเกต การเรี ยนรู ้ นําไปสู่ การวางแผน และการดําเนินกิจกรรมต่อ และการทํากิจกรรมต่อเนื่องก็
สามารถนํามาสู่การเรี ยนรู ้ได้เช่นกัน เมื่อได้รับความรู ้ใหม่กจ็ ะนํามาวางแผนงานต่อไป โดยมีเวทีเป็ น
ตัวกระตุน้ กระบวนการเรี ยนรู ้ และการสร้างเครื อข่าย

ยกระดับแนวคิด
สร้ างชุ ดความรู้ ใหม่

กระบวนการ
เรียนรู้ แบบ “ถอดบทเรียน”
ปฏิบตั งิ าน
เรียนรู้ท่ามกลางการทํางาน

ปรับปรุง
นําผลจากการเรียนรู้ไปจัดปรับ

ทบทวน
เรียนรู้จากการแลกเปลีย่ นประสบการณ์

วิเคราะห์ สรุปบทเรียน
เรียนรู้จากการชื่นชม ให้ กาํ ลังใจ
และการวิพากษ์ ยอมรับส่ วนทีผ่ ิดพลาด

ภาพที่ 4.2 แสดงขั้นตอนกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ “ถอดบทเรี ยน”
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ขยายผล เผยแพร่
ประเมินผล
ติดตามผล
สรุปบทเรียน
แก้ ไขปรับปรุง

ศึกษาข้ อมูล
รับรู้ สถานการณ์

วิเคราะห์ ปัญหา

การมีส่วนร่ วม
ของ
องค์ กรชุ มชน

กําหนดเป้าหมาย
วางแผน
ตัดสิ นใจ

ปฏิบัติ
ดําเนินการ

ภาพที่ 4.3 แสดงขั้นตอนการมีส่วนร่ วมขององค์กรชุมชน
4.2.5 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
4.2.5.1. การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การจัดเวทีเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน นับว่าเป็ นเงื่อนไขที่สาํ คัญใน
การดําเนินงาน โดยวิธีดงั กล่าวมีความแตกต่างจากวิธีปฏิบตั ิแบบเดิม คือ ไม่ได้เริ่ มต้นจากการนํากฎ
ระเบียบ กติกามาวางไว้ และระดมทุน แต่เป็ นการสร้างโอกาสให้กลุ่ม และสหกรณ์ต่างๆ ได้มาพบปะ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน นําไปสู่การมองเห็นถึงศักยภาพในตนเอง ซึ่งในที่สุด กลุ่มเหล่านี้กจ็ ะมี
อุดมการณ์ และสามารถกําหนดเป้ าหมายร่ วมกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพึ่งพาตนเอง และ
การแก้ไขปั ญหาต่างๆ ภายในชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน รวมทั้งปัญหาความยากจนด้วย
4.2.5.2. การศึกษาดูงาน
การมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ ศึกษาดูงานในที่ต่างๆ แล้วนํามาสรุ ปเป็ นบทเรี ยน มีส่วนสําคัญ
ที่จะทําให้กลุ่มสามารถมองเห็นสิ่ งที่สามารถนํามาปรับใช้กบั กลุ่มของตนเองได้ การค้นหาศักยภาพ
ภายในกลุ่ม และเกิดการเปลี่ยนแปลง / สามารถจัดการตนเองได้
4.2.5.3. การสนับสนุนจากหน่ วยงาน
การสนับสนุนจากหน่วยงานและภาคีต่างๆ จากภายนอก แม้วา่ จะมิใช่ปัจจัยหลักที่
สําคัญ แต่กม็ ีบทบาทต่อความสําเร็ จของการสร้างกลุ่มและเครื อข่าย ได้แก่ กรณี ของกลุ่มวิสาหกิจที่เจดีย ์
หัก เราจะพบว่า หน่วยงานต่างๆ จะเข้าไปสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงให้ชุมชนเป็ นตัวตั้งอยู่ หรื อ
ที่บา้ นเหลามะละกอ มีหน่วยงานจะเข้ามาสนับสนุนในด้านเครื่ องมือ ส่ งเสริ มให้ชุมชนได้ทดลอง ศึกษา
เรื่ องที่ตนสนใจ เช่น การทํานํ้าชีวภาพ การทําสมุนไพร เป็ นต้น การสนับสนุนของหน่วยงานเหล่านี้เป็ น
ส่ วนหนึ่งที่จะผลักดันกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ไปสู่ความสําเร็ จ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็ นศูนย์กลางการ
เรี ยนรู ้และตัดสิ นใจดําเนินการด้วยตนเอง
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4.2.5.4. ผู้นําทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
ผูน้ าํ ที่มีการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูน้ าํ ที่พร้อมจะเรี ยนรู ้ โดยส่ วนใหญ่ในแต่ละกลุ่ม
นั้นจะมีจาํ นวนของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงไม่มาก ประมาณ 3 คนต่อกลุ่ม แต่จะพบว่าผูน้ าํ เหล่านี้สามารถ
นํากลุ่มไปสู่ ความสําเร็ จได้ ตัวอย่างของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชดั ได้แก่ คุณวลิต กลุ่มเจดียห์ กั
คุณทักษิณ บ้านห้วยม่วง คุณบุญรัตน์ สหกรณ์ อพป.หนองไร่ คุณบุญธรรม บ้านเหล่ามะละกอ อาจารย์
สง่า คุณโนรี ย ์ กลุ่มสัจจะฯ บ้านหนองอ้อ คุณจรัญ กลุ่มยุวเกษตรตําบลท่านัด เป็ นต้น
4.2.5.5. การพัฒนาศักยภาพแกนนํา
การพัฒนาศักยภาพแกนนํา ได้แก่ การถอดบทเรี ยนในด้านของประสบการณ์ร่วมกับ
กลุ่มแกนนําต่างๆ เพื่อสร้างเสริ มความรู ้ ส่ งผลให้ผนู ้ าํ กลุ่มมีโอกาสที่จะมีวิสยั ทัศน์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
การถอดบทเรี ยนร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับความรู ้ที่ได้สู่การ
ต่อยอดการดําเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
4.2.5.6. งบประมาณ
งบประมาณช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดเป็ นรู ปธรรมได้ รวมทั้งสร้าง
เสริ มการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและขยายผลสู่สมาชิกกลุ่มต่อไป
กล่าวโดยสรุ ป กระบวนการพัฒนากลุ่ม/ องค์กร /สหกรณ์ รวมทั้งการสร้างเครื อข่ายเชิงคุณค่า
ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 4.4 ถึง 4.7
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ภาพที่ 4.4 แสดงความเป็ นมาของการสร้ างเครือข่ ายเชิงคุณค่า
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ภาพที่ 4.5 แสดงกลไกและกระบวนการพัฒนากระบวนการกลุ่ม / องค์ กร / สหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
 (ต่อเนื่ อง) การตรวจสอบข้อมูลคนจน

ปริ มาณประชากรในจังหวัด

จํานวนคนที่จดทะเบียน ค่าร้อยละ

 บทสรุ ป
-

จํานวนกลุ่มองค์กรสหกรณ์
จํานวนสมาชิกกลุ่มองค์กรที่จดทะเบียน
ประชากรในจังหวัด
1.แบ่งตามพื้นที่ แบ่งตามปัญหาความยากจน
2.สมาชิกสหกรณ์ จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน
3.สมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการ

 การกําหนดกรอบทิศทาง
 การทํางานของกลุ่ม/องค์กรสหกรณ์
 เวทีกาํ หนดวิสัยทัศน์โครงการสหกรณ์ที่วดั หนองอ้อ

กระบวนการสร้ างเครือข่ าย

สหกรณ์ อพป.หนองไร่
สถานีอนามัยธรรมเสน
วัดพระศรี อารย์
(เครื อข่ายกลุ่มองค์กรการเงิน)

เวทีสนับสนุนเชื่อมโยงเครื อข่าย
เวที 20 คน
การพัฒนาศักยภาพทีม
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการในพื้นที่
-การกําหนดกรอบทิศทาง
-เวทีกาํ หนดกลยุทธ์ มาตรการ
การขับเคลื่อนกลุ่มองค์กร

ดูงาน
อบรม

สัจจะ
ม.ข้าวขวัญ
ปุ๋ ยอินทรี ยส์ หกรณ์ อพป.หนองไร่
สหกรณ์ดอนมดตะนอย
KM ขอนแก่น
KM องค์กรการเงินสงขลา
KM ที่กาญจนบุรี

ถอดบทเรี ยน
สหกรณ์ฯรางสี หมอก
สหกรณ์ฯบ้านม่วง
กลุ่มเกษตรบ้านเหล่ามะละกอ
กลุ่มสัจจะฯชัฏป่ หวาย ท่าเคย

ประชุมร่ วมทีมกลาง
-ประชุมร่ วม สหกรณ์ ,
ที่ปรึ กษา พอช. , ทีมวิจยั
การประสานความร่ วมมือ
เวทีสัมมนา : นําเสนอต่อส่ วนจังหวัด
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
การขับเคลื่อนให้เกิดเป็ นรู ปธรรม
-สรุ ปผลการดําเนินงาน การเรี ยนรู้ที่ได้

4-40

เครือข่ าย
 เครื อข่ายที่เกิดขึ้น
-จํานวน,รู ปแบบ
 ประเด็นสําคัญ

ภาพที่ 4.6 แสดงกระบวนการพัฒนาของเครือข่ ายการผลิตทางการเกษตร
 สร้าง/เติมกําลังใจ
 จังหวะการย่างก้าว
 ทบทวน/ปักธง (เป้ าหมาย)
KM
เวทีจดั การความรู้
25-26 เม.ย. 49
ศึกษาดูงานข้าวขวัญ
5 เม.ย. 49
กลุ่มเกษตรทํานาเขาแร้ง
กลุ่มวิสาหกิจฯ
รางไม้แดง(เจดียห์ กั )

กลุ่มฯบ้านสิ งห์

กลุ่มฯเหล่ามะละกอ

เวทีเรี ยนรู้
ปุ๋ ยอินทรี ย ์
14 มี.ค.49(หนองไร่ )

สหกรณ์ฯหนองไร่

 กรอบทิศทาง/การขับเคลื่อน
เป้ าหมาย
สหกรณ์ฯรางสี หมอก

สหกรณ์ไท-ยวน (คูบวั )

เวทีกาํ หนดกรอบทิศทาง
ของกลุ่มองค์กร/สหกรณ์
23 ก.พ. 49
(ธรรมเสน)

สหกรณ์ฯห้วยม่วง
,

ต้นแบบ
,

กลุ่มปุ๋ ยฯหนองโรง
จ.กาญจนบุรี

ร่ วมเรี ยนรู้
ดูงาน
SWOT (วิเคราะห์) วางกลยุทธ

SWOT กลุ่ม/องค์กร
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กลุ่มฯดอนแร่

ภาพที่ 4.7 แสดงกระบวนการพัฒนาของเครือข่ ายการเรียนรู้
 รู ปแบบ/โครงสร้างกรรมการ
 ระบบสวัสดิการ

เวทีแลกเปลี่ยน
21 มี.ค. 49
วัดพระศรี อารย์

ดูงาน จ.ตราด
14-15 ก.พ. 49

ดูงานเครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์ดอนมดตะนอย/
ด่านทับตะโก
31 มี.ค. 49

เวทีแลกเปลี่ยน
6 ม.ค. 49
วัดหนองอ้อ
พระอาจารย์สุบินมา

รางสี หมอก
กลุ่มฯดําเนิน
กลุ่มฯโพธาราม

กลุ่มฯหนองสาหร่ าย
จ.กาญจนบุรี
กลุ่มฯหนองโรง
จ.กาญจนบุรี

กลุ่มฯไท-ยวน (คูบวั )
กลุ่มเกษตร
สกก.หนองไร่

เวที KM /กาญจน์
25-26 เม.ย. 49

เวทีแลกเปลี่ยน
29 พ.ย. 48
วัดพระศรี อารย์

สกก.ห้วยม่วง
กลุ่มฯเขาแร้ง

กลุ่มดอนกระเบื้อง

เครื อข่าย
สัจจะฯ

กลุ่มฯพระศรี อารย์
กลุ่มสัจจะฯหนองอ้อ

เครื อข่ายออมทรัพย์
จ.ราชบุรี

กลุ่มฯเจดียห์ กั

ต.ทุ่งหลวง
อ.ปากท่อ

กลุ่มฯชัฏป่ าหวาย

เครื อข่าย
อ.เมือง

กลุ่มฯท่าเคย

ลุงจวบ

กลุ่มฯมาบแคจอมบึง
กลุ่มฯโป่ งกระทิง

กองทุนหมู่บา้ น

SWOT วางกลยุทธ์

ทุ่งหลวง

ธรรมเสน
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สหกรณ์ฯ
เครดิตยูเนี่ยน
ดอนมดตะนอย
ด่านทับตะโก

4.2.6 ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับกลุ่ม / องค์ กร / สหกรณ์ เชิงคุณค่า
4.2.6.1 กลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์เชิงคุณค่า ที่เข้าร่ วมโครงการฯ ทราบแนวคิดใน
การดําเนินงานสหกรณ์อย่างชัดเจนเพิ่มขึ้น คือ มุ่งเน้นการทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความ
สามัคคี ความโปร่ งใส และความซื่อสัตย์
4.2.6.2 เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และขยายผลการดําเนินงานภายในกลุ่ม / องค์กร /
สหกรณ์ และข้ามเครื อข่ายกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์เชิงคุณค่า คือ ระหว่างเครื อข่ายสหกรณ์
การเกษตรกับเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ในประเด็นการจัดทําปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พือ่ ลดต้นทุนการ
ผลิต การจัดสวัสดิการเพือ่ การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน แนวทางการแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่าง
เครื อข่าย
ตัวอย่างการดําเนินงานของกลุ่ม อพป.หนองไร่ อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทํา
ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน โดยเริ่ มต้นจากการที่กลุ่ม อพป.หนองไร่ เข้ามาร่ วมเรี ยนรู ้กบั
โครงการฯ มีการนําเสนอกระบวนการดําเนินงานของกลุ่ม และพบว่ากลุ่มได้รับการสนับสนุนการ
ดําเนินงานจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
การได้รับความรู ้เรื่ องการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ าก
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยนภาคกลาง แต่ไม่มีโรงเรื อนที่จะผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ รวมทั้งไม่สามารถขยาย
ผลการดําเนินงานไปยังสมาชิกกลุ่มได้ เมื่อกลุ่ม อพป.หนองไร่ เข้ามาร่ วมเรี ยนรู ้กบั เครื อข่ายในเวที
ประจําเดือน แกนนํากลุ่ม คือ คุณทักษิณ เริ่ มนําองค์ความรู ้ที่ได้เรื่ องการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ปทดลอง
ทําที่บา้ นและใช้กบั การปลูกผักของตนเอง พื้นที่ 10 ไร่ เข้าร่ วมการฝึ กอบรมเรื่ องการจัดการความรู ้
และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม การศึกษาดูงานที่มูลนิธิขา้ วขวัญ ทําให้คุณทักษิณ มี
ความมัน่ ใจว่าสามารถดําเนินการได้จริ ง ควบคู่กบั การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลองทํา
พบว่า สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 8,500 บาท / ไร่ โดยการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละนํ้าสกัดชีวภาพใช้
เอง เมื่อสมาชิกในกลุ่มรับทราบผลการดําเนินงาน เกิดความเข้าใจและเห็นผลการดําเนินงานจริ ง
กลุ่มจึงสามารถระดมคนและงบประมาณในการสร้างโรงเรื อนผลิตปุ๋ ยอินทรี ยข์ องกลุ่มได้สาํ เร็ จ
สามารถเพิ่มกําลังการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ากเดิม 10 ตัน / ครั้ง เป็ น 60 ตัน / ครั้ง สําหรับไว้ใช้ภายใน
กลุ่มและจําหน่ายให้กบั เครื อข่ายอื่นได้ และที่สาํ คัญ คือ สมาชิกในกลุ่มมีเป้ าหมายร่ วมกัน คือ ความ
พอเพียง ไม่ตอ้ งพึ่งพาสารเคมีจากภายนอกชุมชน
4.2.6.3 เกิดเครื อข่ายกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์เชิงคุณค่า ซึ่งมาจากการที่ทีมวิจยั ได้
มีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในพื้นที่ระหว่างกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ และการจัดเวที
ประจําเดือนเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน ทําให้ทราบข้อมูล องค์ความรู ้ จุดแข็งของแต่ละกลุ่ม /
องค์กร / สหกรณ์ รวมทั้งการฝึ กอบรมเรื่ องการจัดการความรู ้เพื่อสร้างเสริ มศักยภาพกลุ่ม / องค์กร /
สหกรณ์ การศึกษาดูงานประเด็นเกษตรปลอดสารที่มูลนิธิขา้ วขวัญ จังหวัดสุ พรรณบุรี และกลุ่ม
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อพป.หนองไร่ จังหวัดราชบุรี การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวางแผนการดําเนินงานของเครื อข่ายใน
ระยะต่อไป
4.2.6.4 เกิดภาพความร่ วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
สํานักงานเกษตร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด) ภาคประชาชน (กลุ่ม / องค์กร /
สหกรณ์ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน เครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์) และภาควิชาการ
ในการจัดขบวนการดําเนินงานของสหกรณ์อย่างมีทิศทางที่ชดั เจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งในระยะการดําเนินงาน 1 ปี อาจจะยังไม่มีผลการดําเนินงาน / เกิดการ
แลกเปลี่ยนระหว่างเครื อข่ายที่ชดั เจน แต่ทีมวิจยั ได้มีการเตรี ยมความพร้อมด้านแนวคิด วิธีการ
ดําเนินงาน และการต่อยอดการดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ ได้ในระดับหนึ่ง ตลอดจน
ทําให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐบางส่ วนที่เข้าร่ วมเรี ยนรู ้กบั โครงการฯ รับทราบปัญหาและความต้องการการ
สนับสนุนจากภาคประชาชนได้อย่างตรงประเด็น มีการปรับรู ปแบบกระบวนการดําเนินงานจาก
เดิมที่เป็ นระบบอุปถัมภ์มาเป็ นระบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบทําไปเรี ยนรู ้ไปให้กบั กลุ่ม ซึ่ง
จะช่วยให้การดําเนินงานมีความชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายนอกชุมชน นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ได้แก่ อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ
(สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด) เป็ นต้น รับทราบสภาพปัญหาของกลุ่ม /
องค์กร / สหกรณ์ ทั้งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่ งอาจจะไม่เหมาะสมกับการดําเนินงานของ
ระบบสหกรณ์ในปัจจุบนั จะช่วยผลักดันและนําเสนอปัญหาดังกล่าวสู่ ระดับนโยบายได้ รวมทั้งช่วย
ภาคประชาชนในเรื่ องการจัดการความรู ้ของแต่ละกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ เพื่อการต่อยอดการ
ดําเนินงานที่เหมาะสมในระยะต่อไป
แนวทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรีสู่ ระบบสหกรณ์ และเศรษฐกิจพอเพียง
4.3.1 การทํางานเชิงบูรณาการระหว่ างภาครัฐ ประชาชน และภาควิชาการ
จากการดําเนินงานของโครงการฯ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การดําเนินงานของกลุ่ม /
องค์กร / สหกรณ์ของจังหวัดราชบุรี ควบคู่กบั การเชื่อมโยงการดําเนินงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง และพบว่าถ้าจะดําเนินงานให้ประสบความสําเร็ จต้องมีการทํางานเชิงบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ประชาชน และภาควิชาการ จึงได้จดั งานประชุมสัมมนาเรื่ อง “ราชบุรี: เมืองสหกรณ์
เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อค้นหาแนวทางการดําเนินงานดังกล่าว สรุ ปได้ดงั นี้
คุณเกียรติกลุ รุ ณภัย (สหกรณ์ จังหวัดราชบุรี) กล่าวว่า ทุกคนสามารถนําหลักการของ
สหกรณ์ คือ การทําธุรกิจให้โปร่ งใส ซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีความรับผิดชอบต่อองค์กร การทํางานและรับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีเป้ าหมายในทิศทางเดียวกัน และความเอื้ออาทรต่อชุมชน ไปปรับใช้กบั
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การดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ได้ นอกจากนี้ควรมีการจัดทําบัญชีครัวเรื อน เพื่อทราบ
รายรับและรายจ่ายภายในครัวเรื อน และเป็ นการส่ งเสริ มการออม ลดภาระหนี้สิน
คุณบํารุง สั งข์ สว่ าง (ผู้แทนเกษตรจังหวัด) กล่าวว่า ส่ วนใหญ่ทุกกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ มี
ความพร้อมทั้งด้านทุนทางสังคมและงบประมาณดําเนินการ แต่ขาดความรู ้ ทําให้นาํ ความรู ้ไปใช้ไม่
ถูกต้อง และขาดการจัดการเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส ทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัว และกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการสานเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ การ
แลกเปลี่ยนและจัดการองค์ความรู ้ทอ้ งถิ่น
จะช่วยให้นาํ องค์ความรู ้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
ตลอดจนการเชื่อมโยงการดําเนินงานของเครื อข่ายเชิงคุณค่า
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
ความรู ้ ปั จจัยต่างๆ ระหว่างเครื อข่าย ส่ งเสริ มให้เกิดความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
คุณคํานึง ภู่พงศ์ (พัฒนาการจังหวัดราชบุรี) กล่าวว่า ควรใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่ม
ของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ เพื่อใช้เงินเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคน โดยการออมเงิน จากนั้นนํา
เงินมารวมกันแล้วเปิ ดกูย้ มื เพื่อนําไปประกอบอาชีพ ทําให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีข้ ึน เศรษฐกิจดี
เป็ นการลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ และส่ งเสริ มการออม ซึ่งเป็ นทฤษฎีหรื อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ที่วา่ ควรทํางานในลักษณะที่พอประมาณ ต้องรู ้จกั ตนเอง และ
ความมีเหตุมีผลว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรดี มีการสร้างภูมิคุม้ กันในตัวเอง เพื่อปรับการดําเนิน
ชีวิตให้สามารถดํารงอยูไ่ ด้ท่ามกลางกระแสทุนนิยมและสถานการณ์ของโลก รวมทั้งควรช่วยกัน
อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใ่ ห้คุม้ ค่า ใช้อย่างประหยัด และต้องมีการเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
คุณสุ เทพ ไชยขันธุ์ (ผู้จัดการสํ านักงานภาคตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์ กรชุ มชน) กล่าวว่า
เราสามารถสร้างเมืองราชบุรีให้เป็ นเมืองสหกรณ์ได้น้ นั ต้องประกอบด้วย 1) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์อย่างเพียงพอ 2) การค้นหาศักยภาพของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์
ชัดเจน และ 3) กําหนดเป้ าหมายในการดําเนินงานร่ วมกัน ระหว่างกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ภาค
ประชาชน จดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียน เพื่อค้นหาแนวทางในการดําเนินงาน / สานเครื อข่าย
ร่ วมกันอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป
4.3.2 การวางแผนงานให้ สอดคล้องวิสัยทัศน์ ของจังหวัดราชบุรีเพือ่ ขับเคลือ่ นสู่ ระบบ
สหกรณ์ และเศรษฐกิจพอเพียง
คุณวงศ์ ศักดิ์ สวัสดิพาณิช (ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี) กล่าวว่า สหกรณ์ หมายถึง การ
รวมกลุ่มผูท้ ี่มีความตั้งใจในการทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ที่มีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายเดียวกัน มารวมกัน
ทําด้วยความสามัคคี และจริ งใจ จริ งจังในการทํา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระองค์ท่านใช้คาํ
ว่า ลึกซึ้ง การทํางานร่ วมกันอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นระบบสหกรณ์ คือ การทํางานเชิงบูรณาการ / การ
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ทํางานแบบสหกรณ์ร่วมกัน แต่มีเป้ าหมาย คือ ประโยชน์ที่ได้จากการสร้าง การบริ การให้แก่
ประชาชน รายได้สูงสุ ดก็คือการให้ประโยชน์แก่ประชาชนได้สูงสุ ด การทําให้ประชาชนเกิดความ
มัน่ คงและความยัง่ ยืนมากที่สุด นัน่ คือหัวใจของสหกรณ์ขา้ ราชการ แทนที่จะเป็ นผลผลิตเป็ นผล
กําไร เป็ นเงินทุน เพราะฉะนั้นสหกรณ์เป็ นเรื่ องพื้นฐานของทุกคนที่สามารถนํามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ถ้าทุกคนมีความสามัคคี มุ่งมัน่ ที่จะสร้างความแน่นแฟ้ นให้แก่องค์กร / สหกรณ์
ที่มารวมกันใหม่ โดยมีจิตวิญญาณในการที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดสู งสุ ดตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ที่ต้ งั ไว้ ดังนั้นถ้าต้องการสร้างจังหวัดราชบุรีสู่ระบบสหกรณ์ ประกอบด้วย
4.3.2.1 มีความบริ สุทธิ์ใจ มีความจริ งใจ ความซื่อสัตย์เป็ นการส่ วนตัว มี
ความเห็นแก่ตวั ถือว่าเป็ นศัตรู ที่สาํ คัญของระบบสหกรณ์
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายเดียวกัน
สหกรณ์ไม่ตอ้ งการคนเห็นแก่ตวั แต่ตอ้ งการการสร้างประโยชน์ส่วนรวม
4.3.2.2 มีความรู ้ ความสามารถ มีปัจจัยที่ส่งเสริ มให้เกิดความรู ้ในตัวเองเพิม่ ขึ้น
สหกรณ์จะต้องหาความรู ้ ถ้าตัวเองไม่สามารถหาได้ จะต้องหาคนที่มีความรู ้เข้ามาดําเนินการ คนที่มี
ความซื้อสัตย์
4.3.2.3 สมาชิกในกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ จะต้องมีจิตวิญญาณในการดําเนินงาน
สหกรณ์จริ งๆ ไม่ควรเกี่ยวข้องกับการเมือง คนในกลุ่มจะต้องรักกันไม่ทอดทิ้งกัน ไม่มีการเมือง
หรื อผลประโยชน์ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนที่จะไปช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่น
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บทที่ 5
บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
ในส่ วนของการวิเคราะห์เครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจนนี้ ทีมวิจยั ใคร่ ขอ
นําเสนอตัวแบบการวิเคราะห์ภายใต้หลักการของ “อริยสั จ 4 ประการ” หรื อ ความจริ งอันประเสริ ฐ
ซึ่งมี 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ทุกข์ : ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
2. สมุทยั : สาเหตุแห่งทุกข์ ความจริ งที่เป็ นเหตุให้เกิดทุกข์
3. นิโรธ : การดับทุกข์ หรื อ การพ้นทุกข์
4. มรรค : การปฏิบตั ิเพื่อให้พน้ ทุกข์ ทางนําไปสู่ความดับทุกข์
5.
ภาพที่ 5.1 แสดงหลักอริยสัจ4 ประการ
เวที “อริยสั จสี่ ”
ทุกข์
สมุทยั = เหตุแห่ งทุกข์
นิโรธ = ความดับทุกข์
มรรค = หนทางแห่ งความดับทุกข์
นอกจาก หลักของอริ ยสัจ 4 ประการแล้ว ทีมวิจยั ได้ใช้แนวคิดว่าด้วยหลักธรรม 3 หมวด
กล่าวคือ หลักของ “อิทปั ปั จจยตา” หลักของ “ปฎิจจสมุปบาท” และหลักของ “โยนิโสมนสิ การ” ซึ่ง
เป็ นหลักธรรมที่วา่ ด้วยการคิดเชิงเหตุและผล ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่ งต่าง ๆ และการคิด
อย่างแยบคาย หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีสมั พันธภาพ (Theory of Relativity) ทฤษฎีวา่
ด้วย “วิวฒั นาการและการเปลี่ยนรู ป (Evolution and Transformation/Time and Space)” และการคิด
เชิงระบบ (System Thinking) โดยพยายามวิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นภาพการเปลี่ยนผ่านของสังคม
ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา วิเคราะห์เหตุปัจจัยและความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยดังกล่าวที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละขณะ เมื่อได้ภาพที่ชดั เจนของกระบวนการและกลไก
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การก่อเกิดสิ่ งต่าง ๆ แล้ว จึงนําชุดความรู ้ที่ได้น้ ีมาเป็ นแนวทางในการนําเสนอบทบาทของเครื อข่าย
คุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน
5.1.1 หลักอริยสั จ 4 ประการกับความยากจน
5.1.1.1 ทุกข์ : ความจนเป็ นทุกข์ อย่ างยิง่
จากการลงพื้นที่ สอบถามข้อมูลกลุ่ม/องค์กร /สหกรณ์ ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี และจากการ
จัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่ม/องค์กร /สหกรณ์ โดยมีท้ งั ที่เป็ นสหกรณ์จดทะเบียน
และสหกรณ์ภาคประชาชนที่ได้มาเข้าร่ วมการประชุมนั้น ทีมวิจยั พบว่าสิ่ งที่เป็ น “ทุกข์ร่วม” ทั้งใน
ส่ วนของคณะกรรมการ/แกนนํา/สมาชิกของกลุ่ม/องค์กร /สหกรณ์/เครื อข่าย คือ ภาวะที่เรี ยกว่า
“ความจน” ซึ่งความจนนี้ ทีมวิจยั ใคร่ ขอจําแนกออกเป็ น 3 เรื่ องใหญ่ดว้ ยกัน กล่าวคือ
1. จน “เงิน”
หมายถึง การเป็ น “หนี้” การมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวและการหมุน
หนี้ โดยเฉพาะเครื อข่ายสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร
2. จน “ปัญญา”
หมายถึง ขาดความสามารถในการบริ หารจัดการ ขาดความสามารถในการตัดสิ นใจอย่าง
เป็ นอิสระ ขาดความสามารถในการพึ่งตนเอง มีเงินแต่ไม่มีปัญญาจัดการเงิน ไม่มีปัญญาที่จะทําให้
เงินมาทําให้คุณภาพชีวิตดีข้ ึน
3. จน “ใจ”
หมายถึง ขาดความรู ้สึกแห่ งความภาคภูมิใจ ขาดความมีศกั ดิ์ศรี แห่งความเป็ นมนุษย์
ความรู ้สึกขาดกําลังใจ ขาดเพื่อน ขาดความเชื่อมัน่ ในการดํารงชีวิต ขาดอิสรภาพในการกําหนดชีวติ
ของตนเอง
5.1.1.2 สมุทยั : สาเหตุแห่ งความจน
ทีมวิจยั ได้ทบทวนเอกสาร/รายงาน/งานวิชาการ ตลอดจนบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปั ญหาความยากจน โดยเฉพาะความยากจนของชาวไร่ ชาวนาและชุมชนชนบท อาจกล่าวได้วา่
ความยากจนเป็ นปัญหาเชิง “โครงสร้าง” ของสังคมไทย ทั้งนี้ทีมวิจยั ใคร่ ขอนําข้อความของ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ที่ได้กล่าวไว้วา่ โครงสร้างทางสังคมที่ทาํ ให้เกิดความยากจน
มีอย่างน้อย 10 ประการ (ประเวศ วะสี , 2543) ดังนี้
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(1) ทรรศนะเกีย่ วกับคนจน
“ทรรศนะ” หรื อ “ทิฐิ” ของสังคมเป็ นโครงสร้างทางสังคมที่ลึกที่สุด สังคมไทยถูกหล่อ
หลอมกันมาให้เป็ นสังคมที่เกลียดคนจนลองดูสาํ นวนและคําอวยพรดังต่อไปนี้ “รักดีหามจัว่ รักชัว่
หามเสา” “ขอให้ได้เป็ นเจ้าคนนายคน” หรื อ “ขอให้ได้นงั่ กินนอนกิน”
ในความเป็ นจริ ง การหามเสาหรื อการทํางานหนักไม่ใช่ความชัว่ แต่เป็ นความดี การ
นัง่ กินนอนกินไม่ดี เป็ นการเอาเปรี ยบคนอื่น คนเราต้องทํางานเพื่อให้พ่ งึ ตนเองได้และช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่นจึงจะดี
สังคมไทยเป็ นสังคมที่คนข้างบนเอาเปรี ยบคนข้างล่าง และพยายามสร้างความชอบธรรม
ให้แก่การกระทํานั้น ซึ่งหล่อหลอมมาเป็ นการดูถูกเหยียดหยามคนจน
ลูกคนจนที่เคยช่วยพ่อแม่หาบกระบุงตะกร้า พอเข้าโรงเรี ยนไปสักพักหนึ่งก็อายที่จะเดิน
กับพ่อแม่ซ่ ึงยากจนกะรุ่ งกะริ่ ง แสดงว่าโรงเรี ยนจะโดยรู ้ตวั หรื อไม่กต็ าม เป็ นที่หล่อหลอมให้
รังเกียจคนยากจน
คนจนจะต้องทํางานตํ่า มีรายได้นอ้ ย เสี่ ยงภัยสูง ถ้าทําผิดจะถูกลงโทษรุ นแรงกว่าคนรวย
ฯลฯ ความเกลียดคนจนในสังคมไทยยังนําไปสู่ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
กฎหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย
เรื่ องนี้เป็ นเรื่ อง “ศีลธรรมพื้นฐาน”
“ศีลธรรมพื้นฐาน” คือ การเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ นคนของคนทุกคน โดยเฉพาะ
ของคนเล็กคนน้อย คนยากคนจน ถ้าปราศจาก “ศีลธรรมพื้นฐาน” ประเทศเจริ ญไม่ได้
(2) โครงสร้ างทางกฎหมาย
กฎหมายทําให้คนจนเสี ยเปรี ยบ
ให้อาํ นาจต่อคนรวยและรัฐที่จะทํากับคนจนมากกว่า
กฎหมายเป็ นโครงสร้างที่มีอาํ นาจและรุ นแรงมาก จําเป็ นต้องมีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อคนจน
(3) โครงสร้ างการใช้ ทรัพยากร
ชาวบ้านต้องมีที่ดินทํามาหากิน มีป่าไม้ มีแหล่งนํ้า รัฐไปรวบเอาสิ ทธิในทรัพยากรของ
ชุมชน
ซึ่งมีอยูต่ ามธรรมชาติในฐานะที่เกิดมาเป็ นมนุษย์มาเป็ นของรัฐ และจัดสรรการใช้ที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อคนรวยมากกว่าคนจน การปฏิรูปการใช้ทรัพยากรอย่างเป็ นธรรมจึงเป็ นเรื่ องใหญ่ใน
การแก้ปัญหาของคนจน
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(4) ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นระบบที่เอาเงินของคนทั้งประเทศไปสร้างระบบการศึกษาที่ตอ้ นคน
ทั้งหมดเข้าไปรับใช้รัฐ รับใช้ธุรกิจ และรับใช้ต่างประเทศที่เอาเปรี ยบไทย ไม่ทาํ ให้คนยากคนจน
แข็งแรง พึ่งตนเองได้ ระบบการศึกษาเช่นนี้มีส่วนซํ้าเติมคนยากคนจนและแก้ปัญหาไม่ได้
จําเป็ นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ความทุกข์ยากของคนทั้งแผ่นดิน
(5) ระบบการธนาคาร
เป็ นระบบที่ธนาคารไปเอาเงินของคนทัว่ ประเทศมาให้คนส่ วนน้อย ซึ่งอาจเป็ นญาติเป็ น
พรรคพวก เป็ นผูม้ ีอิทธิพล ใช้เพื่อทํากิจการแบบที่เอาเปรี ยบคนส่ วนใหญ่ ไม่ได้สร้างเศรษฐกิจจริ ง
ทําให้การเงินและเศรษฐกิจพัง แล้วก็ตอ้ งเอาเงินของประชาชนไปคํ้าจุนอีก เป็ นโครงสร้างใหญ่อีก
โครงสร้างหนึ่งที่ทาํ ให้คนจนไม่หายจน ควรจะมีระบบการเงินที่เอื้อต่อคนจนและชุมชน
(6) ระบบสื่ อสาร
การสื่ อสารใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ล้างสมองให้คนเกิดวัฒนธรรมบริ โภคนิยมมากกว่า
ที่จะทําให้เกิดปัญญาพึ่งตนเองได้ โดยมีผไู ้ ด้กาํ ไรอย่างมโหฬารจากระบบสื่ อสารแบบนี้ เป็ น
โครงสร้างที่เอาเปรี ยบและทําลายสังคมอย่างรุ นแรง ควรมีการปฏิรูปสื่ อเพื่อสังคม
(7) ระบบราชการ
ระบบราชการเป็ นระบบรวมศูนย์อาํ นาจ มีความตั้งใจน้อย มีความรู ้นอ้ ย มีการใช้อาํ นาจ
มาก มีคอร์รัปชัน่ มาก แก้ปัญหาของคนยากจนไม่ได้ แต่ซ้ าํ เติมให้คนจนต้องยํา่ แย่ลงไปอีก ความ
จริ งราชการมีกาํ ลังเหลือเฟื อ เกินพอที่จะแก้ปัญหาของคนจนทั้งประเทศ แต่ตอ้ งการการปฏิรูป
ระบบ โดยเฉพาะระบบการงบประมาณ
(8) การกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ
นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศเป็ นโครงสร้างที่กระทบหมดทุกคน
ที่แล้วมา
นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศกําหนดโดยคนมีอาํ นาจ คนมีเงิน และคนที่ขาดความเข้าใจ
ในแผ่นดินไทย
ทําให้เกิดทิศทางการพัฒนาที่ไปเอาของที่มีไว้สาํ หรับคนส่ วนใหญ่โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างความรํ่ารวยให้กบั คนส่ วนน้อย เป็ นยุทธศาสตร์สร้างความรํ่ารวย ไม่ใช่
ยุทธศาสตร์แก้ความยากจน ทําให้ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยห่ างมากขึ้น จําเป็ นต้องตั้งทิศ
ทางการพัฒนาประเทศใหม่เพื่อแก้ความยากจน
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(9) ระบบการเมือง
เมื่อโครงสร้างของสังคมทั้งหมดเป็ นไปตามข้อ 1 ถึง 8 ข้างต้น ก็ก่อให้เกิดระบบการเมืองที่
เป็ นตัวแทนของผูเ้ อาเปรี ยบสังคม มีการใช้เงินซื้ออํานาจ แล้วเอาอํานาจนั้นไปหาเงินอย่างมโหฬาร
ระบบการเมืองอย่างนี้แก้ความยากจนไม่ได้ จึงจําเป็ นต้องปฏิรูปการเมือง แม้มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 ออกมาแล้ว สังคมก็ตอ้ งเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปการเมืองต่อไป
(10) สั งคมอ่อนแอ
โครงสร้างทั้ง 9 ประการข้างต้นเป็ นโครงสร้างที่แข็งแกร่ งสุ ดประมาณที่ทาํ ให้คนจนไม่
หายจน
มีสิ่งเดียวที่จะปรับโครงสร้างนั้นได้คือ สังคมเข้มแข็ง อันได้แก่การรวมตัวร่ วมคิด ร่ วมทํา
ให้มีพลังในการเข้าใจปัญหา สื่ อสารปั ญหา รู ้วิธีแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
ที่แล้วมารัฐพยายามทําให้สงั คมอ่อนแอ ไม่ส่งเสริ มการรวมกลุ่ม ดูถกู การรวมกลุ่ม มีการ
เรี ยกว่าม็อบบ้าง แก๊งข้างถนนบ้าง ไม่ยอมรับรองสิ ทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทําให้เกิดความยากลําบากในการสร้างองค์กรและการเงินของชุมชน
รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองจึงเป็ นรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริ มให้สงั คมเข้มแข็ง เป็ นอีก
ความพยายามหนึ่งที่จะแก้ไขโครงสร้างทั้ง 10 ประการที่เป็ นปัญหาและสาเหตุให้คนจนต้องจนและ
ไม่หายจน
สังคมไทยจําเป็ นต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้อง หรื อมีสมั มาทิฐิวา่ ความยากจนนั้นเกิดเพราะ
โครงสร้างทางสังคมกระทํา เป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมที่ตอ้ งการการแก้ไขเชิงโครงสร้าง
หรื อปฏิรูปโครงสร้างทางสังคมจึงจะแก้ปัญหาของคนจนได้
ในส่ วนของการวิเคราะห์สาเหตุแห่งความยากจนของภาคการเกษตร ทีมวิจยั ใคร่ ขออ้างถึง
บทความว่าด้วยการพัฒนาการเกษตรและชุมชนอย่างยัง่ ยืน(ทิพวัลย์ สี จนั ทร์, 2548) ดังต่อไปนี้
“....การพัฒนาประเทศในช่วง 40 ปี ที่ผา่ นมานับแต่เริ่ มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) รัฐไทยได้นาํ แนวทางการพัฒนาของประเทศแห่งโลกตะวันตกมาใช้
เน้นทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่ความทันสมัย (Modernization) นโยบายการพัฒนาประเทศได้
ถูกนําเสนอภายใต้กรอบแนวคิดที่วา่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูค้ นในประเทศขึ้นกับตัวเลขการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ การที่จะทําให้ภาคเศรษฐกิจเติบโต มีความจําเป็ นที่
จะต้องเร่ งรัดพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิ ชย์และภาคการบริ การ
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ทฤษฎี ก ารพัฒ นาประเทศตามปรั ช ญาโลกตะวัน ตก มี นัย ยะของการพัฒ นาอยู่ที่ ค วาม
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีฐานคิดจากการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม การปฏิวตั ิพาณิ ชยกรรม และ
จากการเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในราวศตวรรษที่ 17 - 18 การพัฒนาดังกล่าวมุ่งเน้น
“ความทันสมัย” ที่มีตวั ชี้วดั เป็ นเงิน ความสะดวกสบาย ความมัง่ คัง่ ทางวัตถุ ประเทศ “ด้อยพัฒนา”
หากต้องการสังคมที่ทนั สมัย ต้องพัฒนาเข้าสู่สงั คมอุตสาหกรรมแบบตะวันตก ฐานคิดนี้ ได้ครอบงํา
การวางนโยบายเพื่อการพัฒนาของประเทศในโลกที่สาม รวมทั้งประเทศไทยมายาวนานนับหลาย
สิ บปี แม้จนกระทัง่ ปัจจุบนั
การพัฒนาในระบบทุนนิ ยม (Capitalism) เป็ นระบบที่มุ่งเน้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
จําเป็ นต้องมีการสะสมทุน สะสมกําไร เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
เน้นหลักการของปั จเจกชนและการแข่งขัน โดยมีปรัชญาของทุนนิยมที่สอนให้มนุษย์เข้าใจว่า ชีวิต
ที่สุขสบายคือชีวิตแห่ งความสุ ข การทําให้มนุษย์มีความสุ ข ก็ดว้ ยการสนองความต้องการและความ
ปรารถนาทุกอย่าง ดังนั้น การก้าวเดินบนหนทางการพัฒนาภายใต้ระบบทุนนิ ยมนี้ จึงได้ก่อให้เกิด
ลัทธิบริ โภคนิยมหรื อวัตถุนิยม (Materialism) ให้กบั ผูค้ นในสังคมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ในส่ ว นของภาคการเกษตร การเกิ ด ขึ้ นของการปฏิ ว ัติ เ กษตรกรรม (Agricultural
Revolution) เป็ นผลมาจากการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในยุโรป ซึ่งได้ก่อให้เกิดการคิดค้นเครื่ องมือและ
เครื่ องจักรกลต่าง ๆ ในการทํางาน (Mechanization) เกิ ดการการค้นพบปุ๋ ยเคมีและสารเคมีปราบ
ศัตรู พืช (Chemicalization) ที่สงั เคราะห์มาจากอุตสาหกรรมเคมี ตลอดจนการปรับปรุ งพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตสู ง จึงอาจเรี ยกได้ว่าเป็ นการ “ปฏิวตั ิเขียว” (Green Revolution) ซึ่งส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว การเกษตรแบบใหม่น้ ี มีการใช้ “ทุน”
เพิ่มขึ้น โดยมีแรงกระตุน้ จากกําไรที่เพิ่มขึ้น เกิดวัฏจักรของขบวนการ “สะสมทุน- สะสมกําไร –
เพิ่มประสิ ทธิภาพ” อย่างต่อเนื่องเป็ นวงจรที่ไม่สิ้นสุ ด
เมื่อศูนย์กลางของระบบทุนนิ ยมโลกได้เคลื่อนย้ายจากยุโรปไปสู่ สหรัฐอเมริ กานับตั้งแต่
ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึ ง หลั ง สงครามโลกครั้ งที่ 2 ศู น ย์ก ลางของการคิ ด ค้น และความ
เจริ ญก้า วหน้า ทางการเกษตรก็ ไ ด้เ คลื่ อ นย้า ยตามไปด้ว ย อเมริ ก าจึ ง ได้ก้า วเข้า มามี บ ทบาทต่ อ
การเกษตรของโลกอย่างสําคัญ โดยเฉพาะนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ นต้นมานั้น การเกิด
ภาวะที่เรี ยกว่า “สงครามเย็น” ระหว่างประเทศค่ายทุนนิ ยมที่มีอเมริ กาเป็ นหลัก และประเทศค่าย
สังคมนิยมที่มีสหภาพโซเวียตเป็ นตัวแทน ได้ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิ ยมให้เข้มแข็ง ทั้งด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในประเทศกําลังพัฒนาทัว่ โลก เพื่อ
เป็ นการสกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิ สังคมนิ ยม อเมริ กาได้เข้ามามีบทบาทในการผลักดันความ
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ช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาอย่างจริ งจัง ผ่านกลไกขององค์กรการเงินระหว่างประเทศ เช่ น
ธนาคารโลก IMF รวมทั้งมูลนิธิขนาดใหญ่ เช่น มูลนิธิฟอร์ด มูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร์ เป็ นต้น
แม้ว่าระบบการผลิ ตทางการเกษตรแบบสมัยใหม่ ที่มีการใช้พนั ธุ์พืชที่ผสมขึ้นใหม่และ
ให้ผลผลิตสู ง มีการใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืช เครื่ องจักรกลการเกษตร การ
ชลประทานแผนใหม่ และความรู ้ เกี่ ยวกับการจัดการฟาร์ มอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ น้ ี จะก่อให้เกิ ด
ความมัน่ คงทางอาหารให้แก่ประชากรโลกในระดับหนึ่ งก็ตาม แต่การเกษตรที่มุ่งเร่ งการผลิตต่อ
หน่วยพื้นที่ ต่อคน เพื่อนําเอาผลผลิตเหล่านั้นมาตอบสนองต่อความต้องการในการบริ โภค เน้นการ
เพิ่มผลผลิตการเกษตรในพืชไม่กี่ชนิดเพื่อการส่ งออกเป็ นสําคัญ กําลังสร้างความหายนะให้กบั โลก
เนื่องจากทรัพยากรของโลกมีอยูอ่ ย่างจํากัด เกษตรกรในประเทศโลกที่สามต้องตกอยูใ่ นภาวะที่ตอ้ ง
พึ่งพาผูอ้ ื่นมากยิง่ ขึ้น และ นําไปสู่สภาวะความล้มละลายของเกษตรกรในท้ายสุ ด1
การปฏิ ว ตั ิ เ ขี ย วได้ถูก นํามาใช้ในประเทศไทยเมื่ อประมาณกว่า 30 ปี ที่ ผ่านมา นับเป็ น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรที่ถูกกําหนดมาจากประเทศอุตสาหกรรม จากปรัชญาและวิถีชีวิต
ของสังคมตะวันตก โดยมีทฤษฎี เศรษฐกิ จทุนนิ ยมเป็ นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตร
ดังกล่าวนี้ได้ครอบงําสถาบันวิจยั การเกษตรและสถาบันการศึกษาทางการเกษตรของประเทศ ตลอด
ระยะเวลากว่ า 3 ทศวรรษ ซึ่ งเป็ นเงื่ อ นไขและกลไกสํ า คัญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
(Transformation) ของระบบเกษตรกรรมและชุมชนชนบท
สังคมไทยได้กา้ วเข้าสู่ กระบวนการพัฒนา บนรากฐานความคิดที่มีนยั ยะตามปรัชญาการ
สร้างความเจริ ญแบบทุนนิยม จึงกําลังเผชิญปัญหาที่ทา้ ทาย ดังที่ คาร์ ล มาร์กซ์ นักปรัชญาสังคม ได้
กล่าวไว้วา่ 2
“เมื่อค่ าของความเป็ นมนุษย์ สูญหายไป ชีวิตก็ย่อมไร้ ค่าไปด้ วย
ยิง่ มีวัตถุมาก ชีวิตก็ย่อมแปลกแยก มากขึ้น......
นักเศรษฐศาสตร์ ทุนนิยมได้ นําเอาทรั พย์ สมบัติและความมั่งคัง่ มาให้ เรา
แต่ ขณะเดียวกัน ก็เอาชีวิตและมนุษยธรรมไปจากเราด้ วย ”

1

ผูส้ นใจสามารถศึกษารายละเอียดเรื่ อง ภาวะการพึ่งพาในระบบการเกษตรของประเทศไทย เพิ่มเติมได้ใน วิฑูรย์
เลี่ยนจํารู ญ (2535)
2
ปรี ชา เปี่ ยมพงศ์สานต์ (2541) หน้า 4
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ท่านศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา นักวิชาการและนักคิดคนสําคัญของสังคมไทย
ได้เสนอบทความ ที่ทาํ ให้เห็นภาพของการพัฒนาในระบบทุนนิยมไว้ ดังต่อไปนี้3
“การพัฒนาในระบบทุ น นิ ยม ระบบที่ ม่ ุงเน้ นการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งรั ฐนํามาเป็ น
นโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ เมื่อประมาณ 40 กว่ าปี เป็ นต้ นมา ได้ บ่อนทําลายวัฒนธรรม
ชุมชนที่ดีงามของชุมชนไทย
การผลิ ตแบบพอเพี ยง และเอื ้อต่ อธรรมชาติ ถูกเปลี่ ยนไปสู่ การเพาะปลูกเพื่ อการค้ า พึ่ ง
ปั จจัยภายนอกอยู่ตลอดเวลา มีการใช้ สารเคมี รุ กที่สาธารณะเพื่อเพิ่มปริ มาณผลผลิต ในขณะที่ราคา
ผลผลิตก็ถกู กําหนดมาจากภายนอก ในที่สุดก็เข้ าสู่ภาวะล้ มละลาย ความรู้ เดิมสูญหาย ไร้ ที่พึ่งพิง
การศึกษาแนวใหม่ ที่ดึงคนออกจากท้ องถิ่น เรี ยนรู้ ในสิ่ งไกลตัว ไม่ ร้ ู จักท้ องถิ่นของตนเอง
และดูถกู ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
วิถีชีวิตที่ เป็ นปั จเจกมากขึน้ ระบบความเป็ นชุมชนเริ่ มสู ญหาย ตัวใครตัวมัน ขาดความเอื อ้
อาทรดุจน้ องพี่อย่ างในอดีต
ความเชื่ อ ศิลปวัฒนธรรมพื น้ บ้ าน ถูกมองเป็ นเรื่ องล้ าสมัย ไม่ อยู่ในหั วใจของคนรุ่ นหลัง
มาวันนี ้ วัฒนธรรมชุ มชนซึ่ งเปรี ยบเสมื อนรากของชุ มชน อยู่ในภาวะคลอนแคลน ทําให้ สั งคม
อ่ อนแอ ไม่ อาจพึ่งตนเองได้ ........”
ในขณะที่สถาบันส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน มูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ ได้
กล่าวถึงชุมชนชนบทในสังคมไทยกับการพัฒนาไว้วา่ 4
“....จะเห็นได้วา่ แนวความคิดการพัฒนาแบบทุนนิยม ได้ละเลยมองข้ามความเป็ นมนุษย์
หันไปสนใจแต่การพัฒนาทางวัตถุ สร้างผลผลิตป้ อนตลาด พัฒนาเทคโนโลยี เครื่ องจักรกล เพื่อเร่ ง
ให้เกิดกําลังการผลิตที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น รวดเร็ วขึ้น ทันสมัย และเป็ นที่ตอ้ งการของ
ชาติตะวันตก มนุษย์จึงกลายเป็ นเพียงแรงงานไร้คุณภาพ โดยเฉพาะคนในชนบทที่ห่างไกลเมือง ยิง่
ถูกละเลยไม่เห็นคุณค่าความสําคัญ การพัฒนาที่เกิดขึ้นมุ่งไปสนับสนุนผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่มากกว่ากลุ่มผูผ้ ลิตขนาดเล็กหรื อกลุ่มเกษตรกรรายย่อย...”

3

รายละเอียดดูใน ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา (2546) แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนสู่วฒั นธรรมแห่งชาติ

4

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน สถาบันส่ งเสริ มการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน มูลนิธิพฒั นาภาคเหนือ(2544 )
หน้า 8 - 11
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หากจะวิเคราะห์เพื่อสาวลึกไปถึงต้นตอแห่งปั ญหาทั้งหลาย ทีมวิจยั ใคร่ ขออ้างถึงข้อความ
ของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ที่กล่าวไว้ในหนังสื อ “การพึ่งตน” ดังต่อไปนี้5
“....การแก้ปัญหาส่ วนตัว สังคม บ้านเมือง ถ้าไม่มุ่งมาที่การลดละกิเลสของประชาชนแล้ว
ก็ไม่มีทางแก้ปัญหาได้ เพราะต้นตอของความชัว่ ร้าย ความวุน่ วายยุง่ เหยิงต่าง ๆ อยูท่ ี่กิเลส
ถ้าเราพัฒนาบุคคล พร้อมกับพัฒนากิเลสไปด้วย เช่น โลภ โกรธ หลง เป็ นต้น ก็ไม่มีทางที่
จะสําเร็ จได้ เพราะยิง่ พัฒนาก็ยงิ่ เห็นแก่ตวั มากขึ้น ความเห็นแก่ตวั ทําให้คนเอารัดเอาเปรี ยบกัน
เบียดเบียนกัน หาความสุ ขใส่ ตวั บนความทุกข์ของผูอ้ ื่น มิได้บุกเบิกทางแห่งความสุ ขด้วยคุณธรรม
ซึ่งจะนําไปสู่ความสุ ขสงบเย็นอย่างแท้จริ ง แต่กลับแสวงหาความสุขที่ฉาบฉวย ไร้รากฐานและ
ความสุ ขอย่างมักง่าย
ที่วา่ พัฒนาบุคคล สังคม พร้อมกับพัฒนากิเลสนั้น หมายความว่า เราสร้างสิ่ งแวดล้อม อัน
ยัว่ ให้เขาอยาก ให้คนเป็ นจํานวนมากสร้างสิ่ งแวดล้อมให้คนอยาก และให้เขาวิ่งตามความอยากนั้น
เหมือนคนเขลาเฉือนตนให้เป็ นแผล แล้วก็รักษา....”
ดังนั้น ภาพที่ปรากฏในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็ นความยากจนทั้งในเรื่ อง “เงิน” ความยากจน
ในเรื่ อง “ปั ญญา” และความยากจนในเรื่ องของ “ใจ” ล้วนเป็ นบทเรี ยนของการพัฒนาที่ไม่สมดุล
และไม่มีเสถียรภาพ ซึ่ งมีสาเหตุสาํ คัญมาจาก “นัยยะ” ของการพัฒนาที่ผ่านมาภายใต้ฐานคิด “ทุน
นิ ยม” และกระแส “บริ โภคนิ ยม” หรื อ “กิเลสนิ ยม” ของสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งนี้ นัยยะการ
พัฒนาดังกล่าวหมายถึง “กระบวนทัศน์” หรื อ “วิธีคิด” ที่ส่งผลให้เกิดกระบวนการ ขั้นตอน และ
รู ปแบบการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ภายใต้กระบวนทัศน์น้ นั
5.1.1.3 นิโรธ : การก้าวล่วงพ้นความจน
หากสาเหตุสาํ คัญของความยากจน คือ “นัยยะ” และ “กระบวนทัศน์” ของการพัฒนา
ประเทศที่ผา่ นมา ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น นิโรธ: การก้าวล่วงพ้นความจน จึงย่อมหมายถึง การ
ก้าวล่วงพ้น “กระบวนทัศน์” หรื อ “วิธีคิด” ที่ก่อให้เกิดความยากจน โดยการปลูกฝังปรับเปลี่ยน

5

ผูส้ นใจศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ใน วศิน อินทสระ (2544) การพึ่งตน หน้า 150 - 156
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กระบวนทัศน์ใหม่ที่นาํ พาสังคมไปสู่ การพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืน6 โดยมีเป้ าหมายคือ การกินดี อยูด่ ี
มีความสุ ข ของประชาชนในสังคมไทย
อาจกล่าวได้วา่ นับแต่ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็ นต้นมา กระบวนทัศน์ใหม่ของการ
พัฒนาที่เป็ นนโยบายของประเทศไทย เป็ นวาระแห่งชาติ และเป็ นพันธะกิจที่หน่วยงานและองค์กร
ทุกภาคส่ วนต้องร่ วมกันขับเคลื่อน คือ กระบวนทัศน์การพัฒนาภายใต้ปรัชญาของ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งเป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค์นบั ตั้งแต่ปี 2527 เป็ นต้นมาได้ให้ความสําคัญ
กับแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิด “พึ่งตนเอง” เพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ ของ
คนส่ วนใหญ่ มุ่งใช้หลักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว
โดยตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา
และการมีคุณธรรมเป็ น
กรอบในการปฏิบตั ิและการดํารงชีวิต
5.1.1.4 มรรค : เส้ นทางแห่ งการก้ าวล่วงพ้นความจน
กระบวนทัศน์การพัฒนาภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีฐานคิดที่สาํ คัญคือ การ
พัฒนา “คน” ทั้งในระดับปัจเจก ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับกลุ่มและองค์กร จนถึงระดับ
รัฐ โดยมุ่งเน้นให้คนเกิด “สัมมาทิฏฐิ” คือ ความเห็นชอบ รู ้ชอบ หรื อเข้าใจชอบ เมื่อเริ่ มต้นด้วย
สัมมาทิฐิได้แล้ว ย่อมตามมาด้วย “สัมมาปฏิบตั ิ” คือ การกระทําชอบ การดําเนินการชอบ หรื อการ
ปฏิบตั ิชอบ

6

วาทกรรมคําว่า “การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” เกิดขึ้นจากการประชุม Earth Summit (หรื อ UN Conference on
Environment and Development : UNCED) ที่กรุ งริ โอ บราซิ ล เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 (หรื อ พ.ศ. 2535) ซึ่ ง
มีผนู้ าํ จาก 180 ประเทศเข้าร่ วมด้วยนั้น ที่ประชุมได้รับรองเอกสารสําคัญหลายฉบับ หนึ่ งในนั้น คือ “แผนปฏิบตั ิ
การ 21” หรื อ “Agenda 21” อันเป็ นแผนแม่ บ ทของโลกที่ มี เป้ าหมายเพื่ อให้เ กิ ด “การพัฒนาแบบยัง่ ยืน ”
(Sustainable Development) ในช่วงปี 1992 ไปจนถึงศตวรรษที่ 21
การพัฒนาแบบยัง่ ยืนยาวนาน คือการพัฒนาที่สนองความต้องการและความใฝ่ ฝันของผูค้ นรุ่ นปัจจุบนั โดยไม่
ทําลายโอกาส ความสามารถ และอนาคตของชนรุ่ นหลัง , UN/ WCED, Our Common Future, (Oxford 1987) อ้าง
ใน ปรี ชา เปี่ ยมพงศ์สานต์ เพิ่งอ้าง หน้า 147

5-10

ดังนั้น เส้นทางแห่ งการหลุดพ้นจากความยากจน ในส่ วนของการพัฒนา “คน” จึงควรมี
กระบวนการสําคัญ 2 ประการ คือ
(1) ทําอย่างไรให้คน “คิดเป็ น” และ “คิดชอบ”
(2) ทําอย่างไรให้คน “ปฏิบตั ิเป็ น” และ “ปฏิบตั ิชอบ”
และหากปัญหาความยากจนเป็ นปั ญหาเชิง “โครงสร้าง” ที่ซบั ซ้อนแน่นหนาจนแก้ไข
ไม่ได้โดยลําพังภายใต้อาํ นาจและกลไกของรัฐ กระบวนการสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทีมวิจยั คิดว่ามี
ความจําเป็ นต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนคือ
(3) ทําอย่างไรให้เกิดการสร้าง “พลังทางสังคม” ซึ่งหมายถึง การรวมตัว ร่ วมคิด ร่ วม
ทํา และเชื่อมโยงกันของภาคส่ วนต่าง ๆ เป็ นเครื อข่ายประชาคม อันเป็ นการใช้ความเข้มแข็งทาง
สังคมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในทุกระดับ
เพื่อเน้นยํ้าความสําคัญการพัฒนา “คน” และการสร้าง “พลังทางสังคม” ทีมวิจยั ขออ้างถึง
ข้อความของท่านรองศาสตราจารย์ปาริ ชาติ วลัยเสถียร7 ซึ่ งได้ให้ภาพที่ชดั เจนและนัยยะของการ
พัฒนาไว้ดงั ต่อไปนี้
“.....การพัฒนาเป็ นงานที่เกิดขึ้นมาจากความทุกข์ แต่ในอดีต ผูท้ ี่มีทุกข์ไม่ค่อยมีโอกาสได้
พิจารณาความทุกข์และหาทางหลุดรอดด้วยตนเอง มักจะต้องดําเนิ นการไปตามการชี้ นาํ ของผูม้ ี
อํานาจหน้าที่ ผูร้ ู ้และผูห้ วังดีหลากหลายฝ่ าย ตามแต่ปัญญาในการวิเคราะห์หาเหตุแห่ งทุกข์ และหา
แนวทางแก้ทุกข์ในแต่ละยุค แต่ละสมัย
ครึ่ งศตวรรษของการพัฒ นาให้ บ ทเรี ย นแก่ เ ราว่ า การพัฒ นาที่ แ ท้จ ริ ง คื อ การพั ฒ นา
ความสามารถของคน ซึ่งก่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างกายและจิต ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ และมนุษย์
กับธรรมชาติ ทําให้คนมีอิสรภาพในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเองได้
การจะบรรลุถึงการพัฒนาเช่นว่านี้ ได้ จําเป็ นจะต้องเปลี่ยนรู ปแบบความสัมพันธ์ทางการ
พัฒ นากัน ใหม่ ทุ ก คนคื อ ภาคี ร่ ว มในกระบวนการพัฒ นา เพราะการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู่
ตลอดเวลามีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่ งผลทางลบต่อชี วิตของคนและความสมบูรณ์ของธรรมชาติก็
ทวีความรุ นแรงมากขึ้น
7

ปาริ ชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) หน้า 2 - 3

5-11

ไม่มีหนทางใดที่เราจะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงหรื อ “ช่วย” แก้ปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์
อันไม่เป็ นธรรมทั้งหลายได้ตลอดเวลา นอกจากจะทําให้การพัฒนาเป็ นภารกิจของทุกคน และให้
คนได้กาํ หนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงและรู ปแบบความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันได้.......”
5.1.2 เครือข่ ายคุณค่ า8กับการแก้ ปัญหาความยากจน
จากการดําเนิ นงานของโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
ซึ่ งได้มีข้ นั ตอนและกระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่า/เครื อข่ายพันธมิตร ภายใต้การออกแบบและ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย9 ทั้งที่เป็ นการจัดเวทีสร้างความเข้าใจ เวทีประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ
การศึกษาดูงาน การฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เวทีติดตามผลและเวทีถอด
บทเรี ยน ในช่วงตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2548 - เดือน กรกฎาคม 2549 เป็ นระยะเวลาประมาณ 1 ปี และ
ได้เกิ ดการ “ก่อตัว” ของเครื อข่ายคุณค่า/เครื อข่ายพันธมิตรจํานวน 3 เครื อข่ายขึ้นภายใต้การ
ขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ซึ่งได้แก่ (1) เครื อข่ายด้าน “เกษตรกรรมยัง่ ยืน”
(2) เครื อข่ายด้าน “องค์กรการเงินชุมชน” และ (3) เครื อข่ายด้าน “การเรี ยนรู ้” นั้น ทีมวิจยั ใคร่ ขอ
นําเสนอการสังเคราะห์ออกเป็ น 2 ประเด็นสําคัญ ดังต่อไปนี้
5.1.2.1 กระบวนการขับเคลือ่ นการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
(1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม (Participation Action Research : PAR)
ทีมวิจยั ได้นาํ หลักการและแนวทางของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participation
Action Research: PAR) มาใช้เป็ นเครื่ องมือและกระบวนการในการดําเนิ นงานของโครงการฯ ซึ่ ง
ผลของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมนี้ นอกจากจะเป็ นการได้ชุดความรู ้ใหม่ ได้วิธีการและ
กระบวนการของการเรี ยนรู ้และการพัฒนาแล้ว สิ่ งที่สาํ คัญที่ได้รับคือ การสร้าง “พลัง” การพัฒนา
ให้แก่ชุมชน/กลุ่ม/องค์กรที่เข้าร่ วมโครงการ10

8

เครือข่ ายคุณค่ า/เครือข่ ายพันธมิตร หมายถึง เครื อข่ายความร่ วมมือที่กลุ่ม/องค์กรซึ่ งมีเป้ าหมายสอดคล้องกัน
เป็ นพันธมิตรร่ วมมือกันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในรู ปของเครื อข่ายทางธุรกิจ เครื อข่ายทางสังคม หรื อเครื อข่าย
ทางวิชาการ
9
ดูรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการวิจยั ฯ ในบทที่ 3
10

ดัดแปลงจากดร.บัญชร แก้วส่ อง(2549) เอกสารประกอบการบรรยายเรื่ อง “การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม”
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การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
Participatory Action Research: PAR
Research
การวิจัย:
ได้ชุดความรู ้ใหม่จาก
การปฏิบตั ิการร่ วมกัน
Action
การปฏิบตั ิการ:
ได้วิธีการและกระบวน
การเรี ยนรู ้และพัฒนา

Participatory
การมีส่วนร่ วม:
ได้พลังของการพัฒนา
ของชุมชน/กลุ่ม

ภาพที่ 5.2 แสดงการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
สําหรั บ กลุ่ ม คนที่ เ ป็ น “ภาคี ” ของการทํา งานร่ ว มกัน นั้น ที มวิ จ ัย ได้คดั เลื อ กกลุ่ ม คนที่
มาร่ วมขับเคลื่อนงานอันประกอบไปด้วย 3 ภาคส่ วน คือ นักวิชาการ นักพัฒนาอิสระ/ภาครัฐ และ
ผูน้ าํ /กลุ่มคนในพื้นที่
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ราชบุรีได้ “ใช้” และได้ “สร้าง” รู ปแบบ
การทํางานแบบมีส่วนร่ วมของทั้ง 3 ภาคส่ วนดังกล่าวนี้ นับแต่การวางตัวของ “ทีมวิจยั ” ทั้งในส่ วน
ของนักวิจยั ทีมที่ปรึ กษาและภาคีร่วม เพื่อการขับเคลื่อนในเกือบทุกกิจกรรมของโครงการฯ
ผูน้ าํ /กลุ่มคนใน
พื้นที่

นักพัฒนา NGO/
ภาครัฐ

นักวิชาการ

ภาพที่ 5.3 แสดงการทํางานแบบมีส่วนร่ วมของทั้ง 3 ภาคส่ วน
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ในส่ วนของนักวิชาการ ได้พยายามเฟ้ นหา “นักวิชาการทางเลื อก” ซึ่ งมี แนวคิดและวิถี
ปฏิบตั ิที่แตกต่างไปจากนักวิชาการทัว่ ไป กล่าวคือ เป็ นผูท้ ี่มีใจเปิ ดกว้าง มีความยืดหยุน่ มีความใฝ่ รู ้
และพร้ อมที่จะเรี ยนรู ้ ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ร่วมกันในทีมงานซึ่ งประกอบด้วยผูค้ นที่
หลากหลาย อีกทั้งต้องมี “ความอดทน” เนื่องจากการทํางานกับชุมชนที่มีความแตกต่างในเกือบทุก
บริ บทให้ได้ผลสําเร็ จ ต้องการ “เวลา” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นจริ ง
สําหรับนักพัฒนาที่เป็ นนักพัฒนาอิสระหรื อองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มักเป็ นผูท้ ี่ผ่าน
การทํางานร่ วมกับชุ มชนมาในระดับหนึ่ งแล้ว จึ งมี ความรู ้ ความเข้าใจ และพื้นประสบการณ์ ที่
สามารถทําให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาอิสระที่มาร่ วมทีมงาน
นั้นจําเป็ นต้องเป็ นผูท้ ี่พร้อมจะเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลาเช่นกัน เนื่องจากบริ บทของแต่ละชุมชน/ แต่ละ
พื้ น ที่ ย่ อ มมี ค วามแตกต่ า งกัน ภายใต้เ งื่ อ นไขทางภู มิ สั ง คมที่ ห ลากหลาย ดัง นั้น ทัก ษะและ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยูข่ องนักพัฒนาอาจไม่สามารถ “ตอบโจทย์” ของชุมชนที่ทาํ งานด้วยได้
ในขณะที่ นัก พัฒ นาภาครั ฐ /ข้า ราชการยัง คงเป็ นองค์ป ระกอบที่ สํา คัญ ในการทํา งาน
เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่มีบทบาททั้งในเชิ ง “นโยบาย” และ “ปฏิ บตั ิ การ” โดยมี ท้ งั พลังทั้งทางด้าน
“บุคลากร” และด้าน “งบประมาณ” กลไกภาครัฐมีส่วนเสริ มหนุนให้การขับเคลื่อนงานเป็ นไปด้วย
ความสะดวกและสามารถพัฒนาให้เกิดการทํางานที่ต่อเนื่อง จึงจําเป็ นต้องมีภาคีการทํางานที่มาจาก
ภาครัฐ ทั้งในส่ วนของระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ควรคํานึ งบางประการ
ในการทํางานร่ วมกับภาครัฐ เนื่ องจากนักพัฒนาภาครัฐ/ข้าราชการนี้ แม้จะมีเป้ าหมายในการทํางาน
เพื่อสร้ างให้ชุมชนมีคุณภาพชี วิตที่ดี อีกทั้งมีความปรารถนาดี ต่อชุ มชนและ แต่ดว้ ยข้อจํากัดเชิ ง
“ระบบ” จึงมักคุน้ ชินกับโครงสร้างเชิ ง “อํานาจนิ ยม” การทํางานจึงเป็ นไปในรู ปแบบของการสั่ง
การมากกว่าการสร้างการมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง อีกทั้งมักมีขอ้ จํากัดด้าน “เงื่อนเวลา” จึงทําให้ไม่มี
โอกาสทํางานในลักษณะเชิงลึก การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตําแหน่งและบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ
ตามระบบที่เป็ นอยูส่ ่ งผลให้การทํางานขาดช่วงและไม่มี “การเกาะติด” พื้นที่เท่าที่ควร
ผูน้ าํ /กลุ่มคนในพื้นที่นอกจากจะเป็ น “ตัวเป้ าหมาย” ของการทํางานที่ตอ้ งการให้เกิดการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังเป็ น “ตัวขับเคลื่อน “ ในการทํางานภายใต้การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม วิธีคิดและมุมมองที่สะท้อนจากการเป็ น “คนใน” ของผูน้ าํ /กลุ่มคนในพื้นที่ ได้ช่วย
ให้เราได้เรี ยนรู ้ความเป็ น “ระบบชุมชน” ที่แท้จริ ง ในการทํางานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง
เหมาะสม สอดคล้องกับบริ บทชุมชน อันจะนําไปสู่ คุณประโยชน์ที่ยงั่ ยืน มิใช่เป็ นเพียงมายาภาพ
แห่ ง การพัฒ นานั้น การเข้า ใจอย่า งลึ ก ซึ้ งถึ ง กลไกภายในและแรงขับ เคลื่ อ นภายในของระบบ
เศรษฐกิ จ-สังคม-การเมือง-วัฒนธรรมของชุ มชนเป็ นเงื่อนไขพื้นฐานที่สําคัญประการหนึ่ ง ผูน้ าํ /
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กลุ่มคนในพื้นที่ ที่เข้าร่ วมขบวนการขับเคลื่อนนั้น โดยทัว่ ไปแล้ว มักเป็ นแกนนําในการพัฒนา
ชุ มชน มี ทกั ษะและประสบการณ์ ในการทํางานร่ ว มกับหน่ วยงานต่าง ๆ มาในระดับหนึ่ ง เป็ น
ผูส้ นใจแสวงหาความรู ้ มี จิ ต อาสาหรื อ จิ ต สํา นึ ก สาธารณะ เป็ นที่ ย อมรั บ ของชุ ม ชน ซึ่ งเป็ น
คุ ณลักษณะของผูน้ ําโดยรวม อย่างไรก็ตาม ที มวิจยั มีขอ้ สังเกตว่า การทํางานชุ มชนให้ประสบ
ความสําเร็ จนั้นต้องอาศัยภาวะของ “การมีส่วนร่ วม” ของผูค้ นในชุมชนจํานวนมาก แม้ผนู ้ าํ ที่เป็ น
ทางการจะยังคงเป็ นกลไกสําคัญของการทํางานในพื้นที่ แต่ผนู ้ าํ ที่ “ไม่เป็ นทางการ” ที่เป็ นผูน้ าํ ที่
แท้จริ งของชุมชนกลับมีบทบาทในการเสริ มหนุนได้มากกว่า
(2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
หลักการและแนวทางอีกประการหนึ่ งที่ทีมวิจยั นํามาใช้ในเป็ นเครื่ องมือและกระบวนการ
ในการดําเนินงานของโครงการวิจยั ฯ คือ “การจัดการความรู ้ (Knowledge Management: KM)” ซึ่ ง
สามารถแสดงได้ดงั แผนภาพต่อไปนี้

แหล่ งเรี ยนรู้

เรี ยนรู้ระหว่างทํา

1. ตั้งโจทย์ /ปัญหา
เวทีคน้ ทุกข์
และเหตุแห่ งทุกข์

เรี ยนรู้ก่อนทํา

กระบวนทัศน์

การจัดการความรู้
วิถีปฏิบตั ิ
วิธีการ/รู ปแบบ

พลังการเรี ยนรู้
กลุ่ม/เครื อข่าย

2. ปักธง/จังหวะก้าว
เวทีกาํ หนดเป้ าหมาย
และแผนการปฏิบตั ิงาน

เรี ยนรู้หลังทํา

ชุดความรู้เก่าและใหม่
ภาพที่ 5.4 แสดงขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM)
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ทีมวิจยั ได้ออกแบบกิ จกรรม/การปฏิบตั ิการ (Action Design) ของโครงการวิจยั ฯ เป็ น
“ชุด” โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงของการเรี ยนรู ้ภายใต้ชุดกิจกรรมที่ออกแบบนั้น ๆ ทั้งนี้ ทีมวิจยั ได้
ให้ความสําคัญต่อ “ความเป็ นจริ ง” ของพื้นที่ โดยทีมวิจยั ได้มีการประเมิน ติดตาม วิเคราะห์และ
ถอดบทเรี ยนการทํางานร่ วมกันเป็ นระยะ ๆ สําหรับหลักการของการจัดการความรู ้ที่ทีมวิจยั นํามาใช้
เป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนงานนั้น มุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการเป็ น 3 ขั้นตอน
คือ (1) การเรี ยนรู ้ก่อนทํา (2) การเรี ยนรู ้ระหว่างทํา และ (3) การเรี ยนรู ้หลังทํา โดยมีแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายเพื่อสร้างให้เกิดชุดความรู ้ในลักษณะการผสมผสานทั้งส่ วนที่เป็ นภูมิปัญญาของชุมชน
(ชุ ดความรู ้ เก่ า) และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม (ชุ ดความรู ้ ใหม่ ) ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมจะเกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ จากการลงมือกระทํา การลงมื อปฏิบตั ิ จริ ง หรื อที่
เรี ยกว่า “ปั ญญาปฏิบตั ิ” ทั้งนี้ ทีมวิจยั ได้ยึดหลักของ “อริ ยสัจ 4 ประการ” ในการจัดเวทีเพื่อระดม
ความคิดเห็นร่ วมกัน กล่าวคือ เวทีต้ งั โจทย์ /ทบทวนปั ญหา (ทุกข์) การสื บสาวหาสาเหตุแห่ งทุกข์
(สมุทยั ) การกําหนดเป้ าหมาย (นิ โรธ) และการวางแผนการปฏิบตั ิงาน (มรรค) โดยมุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในส่ วนของ “กระบวนทัศน์” หรื อ “สัมมาทิฏฐิ” และ “วิถีปฏิบตั ิ” หรื อ “สัมมา
ปฏิบตั ิ” อีกทั้งทีมวิจยั ได้นาํ รู ปแบบของการทํางานในลักษณะ “กลุ่มและเครื อข่าย” ซึ่ งเป็ น “พลัง
ทางสังคม” มาใช้เป็ นเครื่ องมือการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจก
5.1.2.2 ผลทีไ่ ด้ จากการขับเคลือ่ นการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ทีมวิจยั มองการแก้ปัญหาความยากจนในลักษณะ “องค์รวม” กล่าวคือ จากการวิเคราะห์
ตามหลักอริ ยสัจ 4 ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นของบทนี้น้ นั เส้นทางแห่งการหลุดพ้น
จากความยากจนมีกระบวนการสําคัญ 3 ประการ คือ
(1) ทําอย่างไรให้คน “คิดเป็ น” และ “คิดชอบ” หรื อที่เรี ยกว่า “พุทธะ”
(2) ทําอย่างไรให้คน “ปฏิบตั ิเป็ น” และ “ปฏิบตั ิชอบ” หรื อที่เรี ยกว่า “ธรรมะ”
(3) ทําอย่างไรให้เกิดการสร้าง “พลังทางสังคม” หรื อที่เรี ยกว่า “สังฆะ”
การแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ จึงเป็ น “เป้ าหมายหลัก” หรื อ “ธงใหญ่” ซึ่ งทีมวิจยั
ได้กาํ หนดไว้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม/ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ภายใต้โครงการวิจยั
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ทั้งนี้ ใคร่ ขอนําเสนอเป้ าหมายการทํางานใน
ลักษณะของ “แผนภูมิ” 11 ดังต่อไปนี้
11

ดัดแปลงจากดร.บัญชร แก้วส่ อง(2549) เอกสารประกอบการบรรยายเรื่ อง “การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม”
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คิดเป็ น คิดชอบ
การสร้าง “พุทธะ”
ผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน
การแก้ปัญหา
ความยากจน
แบบองค์ รวม

การสร้าง “ธรรมะ”
องค์ความรู ้การพัฒนา

การสร้าง “สังฆะ”
กลุ่มและเครื อข่าย

ปฏิบตั ิเป็ น ปฏิบัติชอบ

พลังทางสังคม

ภาพที่ 5.5 แสดงเป้ าหมายการทํางานของโครงการวิจัยฯ
ภายใต้ห ลัก การและแนวทางของการวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บตั ิ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation
Action Research: PAR) และการจัดการความรู ้ (Knowledge Management: KM) ที่ทีมวิจยั ใช้เป็ น
เครื่ องมือและกระบวนการในการดําเนิ นงานของโครงการฯ นั้น ตัวกิจกรรม/การปฏิบตั ิการต่าง ๆ
ได้ออกแบบไว้เ พื่อนําไปสู่ เ ป้ าหมายดังกล่ าว ซึ่ งจากการวิเคราะห์ เ ชิ งประเมิ นของที มวิจยั และ
ผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการวิจยั มีขอ้ สรุ ปว่า กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่เข้าร่ วมกระบวนการและกิจกรรม
ของโครงการวิจยั ฯ เกิดการเรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยนที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ
(1) เกิดความมัน่ ใจ มีจุดยืน เห็นตัวตน (พุทธะ)
(2) ได้จดั ระบบ เกิดการขับเคลื่อน มีจงั หวะก้าว มีเป้ าหมายชัด (ธรรมะ)
(3) ได้เพื่อน ได้เครื อข่ายทั้งเหมื อนและต่าง แต่มีเป้ าหมายร่ วมกัน คือ “ความพอเพียง”
(สังฆะ)
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ศึกษาดูงาน
สนง.สหกรณ์

ยังไม่มีโรงเรื อน

กลุ่มหนองไร่
กศน.ความรู้
ปุ๋ ยอินทรี ย ์

กิจกรรมทําปุ๋ ย
อินทรี ย ์

เม.ย. 49
KM ทีม +แผน
เป้ าหมาย 1 ปี

มี.ค. 49
ผลิต 10 ตัน/รอบ
สมาชิก 22 คน

มิ.ย. 49
โรงเรื อนเสร็ จ
60 ตัน/รอบ

ตัวเร่ ง
ทดลองทําจริง
ทําไร่ ผกั 10 ไร่
เดิม ลงทุน 120,000 บาท
ปั จจุบนั เหลือ 35,000 บาท
- ใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
ทําเอง
- นํ้าสกัดชีวภาพ
= ลดต้นทุน 85,000 บาท
(รายได้เพิม่ )

ระดมคน
ระดมทุนเพิ่ม



เรี ยนรู้ / ดูงาน
มูลนิธิขา้ วขวัญ

วิเคราะห์ เชิงประเมินจากการเข้ าร่ วม
กระบวนการวิจัยฯ
 เกิดความมัน่ ใจ/มีจุดยืน/เห็นตัวตน
 ได้จดั ระบบ/การขับเคลื่อน/ จังหวะก้าว/
มีเป้ าหมายชัด
 ได้เพื่อน/ได้เครื อข่ายทั้งเหมือนและต่างแต่มี
เป้ าหมายร่ วมกัน คือ“ความพอเพียง” ของพ่อ

ภาพที่ 5.6 แสดงขั้นตอนการทํางานของกลุ่มหนองไร่
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ผลเชิ งกระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ นนี้ นับเป็ น “กลไก” ที่ สําคัญยิ่งของการขับเคลื่ อนงานการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี กระบวนการเรี ยนรู ้ที่กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ได้รับ
จัดได้วา่ เป็ น “ตัวผล” ที่ได้จากการดําเนินงานของโครงการวิจยั ฯ ขณะเดียวกันกระบวนการเรี ยนรู ้ก็
เป็ นตัว สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ขับ เคลื่ อ นงานให้ ก้า วเดิ น ไปสู่ เ ป้ าหมายในระยะต่ อ ไป
กระบวนการเรี ยนรู ้น้ ีเองจึงจัดเป็ น “ตัวเหตุ” ที่เป็ นพลังในการขับเคลื่อนให้เกิด “การเรี ยนรู ้” ซึ่งเป็ น
ผลเชิงกระบวนการที่เพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้น (Synergy) ซึ่ งจะทําให้การดําเนิ นงานบรรลุเป้ าหมายอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและนําไปสู่ การ “ยกระดับ” พลังแห่ งการพัฒนาตนเอง (Empower) อย่างต่อเนื่องของ
กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
อย่างไรก็ตาม การเรี ยนรู ้และการปรับเปลี่ยนดังกล่าวยังอยูใ่ นช่วงของการ “เริ่ มต้น” เท่านั้น
จํา เป็ นต้อ งทํา งานเชิ ง กระบวนการอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และเสริ ม หนุ น ให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ใ นลัก ษณะ
ผสมผสานทั้งในเรื่ องของ ศรัทธา ปั ญญา และปฏิบตั ิ เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยงั่ ยืน ทั้งนี้
ทีมวิจยั มีความเห็นว่าปั จจัยที่จาํ เป็ นอีกประการหนึ่ งของการสร้างการเปลี่ยนแปลงคือ การรวมตัว
กันของกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในปริ มาตรที่มากพอ (Critical Mass) จึงจะทําให้เกิดผลกระทบที่มีพลัง
ในการปรั บ เปลี่ ย น“กระบวนทัศน์ ” การพัฒ นาจากฐานคิ ด ทุ น นิ ย มไปสู่ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เน้นการ “พึ่งตนเอง”ของชุมชนให้มากขึ้น การบังเกิดเป็ น “ไตรรัตนะ ” คือ การรวมพลัง
ของ พุทธะ(ผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน) ธรรมะ(องค์ความรู ้การพัฒนา) และสังฆะ(กลุ่มและเครื อข่าย) จึงจะ
สามารถนําไปสู่ การแก้ไขปัญหาความยากจนของผูค้ นและสังคมได้อย่างยัง่ ยืน
สําหรับผลเชิ งประจักษ์ของโครงการวิจยั ฯ คือ การก่อรู ป/การก่อเกิ ดเครื อข่ายคุณค่าหรื อ
เครื อข่ายพันธมิตร 3 เครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ได้แก่
(1) เครื อข่ายด้าน “เกษตรกรรมยัง่ ยืน”
(2) เครื อข่ายด้าน “องค์กรการเงินชุมชน”
(3) เครื อข่ายด้าน “การเรี ยนรู ้”
ซึ่งทีมวิจยั ใคร่ ขอนําเสนอดังแผนภูมิต่อไปนี้
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การพึง่ ตนเอง การจัดการ

เครือข่ าย “การเรียนรู้”

เครือข่ าย “เกษตรยัง่ ยืน”

เศรษฐกิจพอเพียง

เครือข่ าย
“องค์ กรการเงินชุ มชน”

ทุน สวัสดิการ

อาหาร สิ่งแวดล้ อม

ภาพที่ 5.7 แสดงการก่อเกิดเครือข่ ายพันธมิตร 3 เครือข่ ายในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
เครื อข่าย 3 เครื อข่ายดังกล่าวนี้ แม้จะมีประเด็นการทํางานที่เป็ นเป้ าหมายเฉพาะของแต่ละ
เครื อข่าย กล่าวคือ (1) เครื อข่ายด้าน “เกษตรกรรมยัง่ ยืน” มุ่งประเด็นการปรับเปลี่ยนสู่ แนวทางของ
ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน ความปลอดภัยด้านอาหารและการมี สิ่งแวดล้อมที่ ดี (2) เครื อข่ายด้าน
“องค์กรการเงินชุมชน” มุ่งประเด็นการสร้างความเข้มแข็งของระบบทุนและสวัสดิการชุมชน และ
(3) เครื อข่ายด้าน “การเรี ยนรู ้” ที่มุ่งประเด็นการพึ่งตนเองของชุมชน สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อ
การจัดการและเสริ มพลังชุมชน อย่างไรก็ตาม เครื อข่ายทั้งสามได้มีการเชื่ อมโยงและมีวงสัมพันธ์
กันโดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น “เป้ าหมายร่ วม” ทีมวิจยั มีความเห็นว่า การพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ ใ นระยะต่ อ ไป หากมี ก ารเสริ ม หนุ น เครื อ ข่ า ยเหล่ า นี้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ว ยการจัด เวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การประชุม การศึกษาดูงาน การสรุ ปและการถอดบทเรี ยน มีการบริ หารจัดการ
เชิ งบูรณาการของเครื อข่าย กลุ่ม และสมาชิ กอย่างเป็ นระบบแล้ว จะเป็ นการสร้ างตาข่ายสังคม
(Social Network) ที่เป็ น “ภูมิคุม้ กัน” เพื่อให้ชุมชน/กลุ่ม/องค์กรสามารถยืนอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง ภายใต้
กระแสภัยคุกคามของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและลัทธิบริ โภคนิยม การรวมตัวกันของกลุ่ม/องค์กร/
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สหกรณ์ในลักษณะของ “เครื อข่ายการเรี ยนรู ้เศรษฐกิ จพอเพียง” มีการเรี ยนรู ้และการจัดการเชิ ง
บูรณาการที่นาํ ไปสู่ การ “พึ่งตนเอง” และ “พึ่งกันเอง” ของผูค้ นในชุมชนจะเป็ นฐานรากที่สาํ คัญใน
การสร้าง “ความเข้มแข็ง” ของชุมชนและสังคม ซึ่ งทีมวิจยั ใคร่ ขอนําเสนอแนวคิดของการพัฒนา
เชิงบูรณาการของชุมชน/กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ดังแผนภูมิ12ต่อไปนี้

ทรัพยากรและทุนชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์

วิสาหกิจชุ มชน

การลงทุน

การออม
กองทุน / ธนาคารชุมชน

ตลาดทัว่ ไปและส่ งออก

สวัสดิการ

การตลาด

กองทุนสวัสดิการ
การผลิต แปรรู ป

แลกเปลีย่ น
ตลาดชุมชน เครือข่ าย

วิสาหกิจชุมชน

ทดแทนการนําเข้ า

การผลิต

การบริโภค

ภาพที่ 5.8 แสดงแนวคิดของการพัฒนาเชิงบูรณาการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
5.2 บทบาทของเครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ปัญหาความยากจน
ภายใต้ช่วงระยะเวลาการดําเนินงานประมาณ 1 ปี ของโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ได้เกิดการ “ก่อรู ป” ของเครื อข่ายคุณค่าหรื อเครื อข่ายพันธมิตร
จํานวน 3 เครื อข่ายในพื้นที่ ได้แก่ (1) เครื อข่ายด้าน “เกษตรกรรมยัง่ ยืน” (2) เครื อข่ายด้าน “องค์กร
การเงินชุมชน” และ (3) เครื อข่ายด้าน “การเรี ยนรู ้” ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ ทั้ง 3 เครื อข่ายเป็ นผลของการ
12

ผูส้ นใจศึกษารายละเอียดของแผนภูมิดงั กล่าวได้จาก “แผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง” ของมูลนิธิหมู่บา้ น
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สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้หลักการและแนวทางของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
อย่างมีส่วนร่ วมและการจัดการความรู ้ การดําเนินงานของโครงการวิจยั ฯ ได้มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน
“วิธีคิด” หรื อ “กระบวนทัศน์” ของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่รวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย ซึ่งทีมวิจยั มี
ความเห็นว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนนั้น มีปัจจัยและตัวแปรที่จาํ เป็ น
หลายด้าน มีกระบวนการและเทคนิคที่หลากหลาย แต่เงื่อนไขที่สาํ คัญที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงใน
เรื่ องของ “วิธีคิด” หรื อ “กระบวนทัศน์” (ดังรายละเอียดที่ได้นาํ เสนอในส่ วนของตัวแบบในการ
วิเคราะห์) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นงานที่ตอ้ งการเวลาและต้องทําอย่างต่อเนื่อง แต่หากทํา
ได้สาํ เร็ จแล้ว จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องต่างๆที่จะนําไปสู่เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้อย่าง
มัน่ คงและแน่นอน เนื่องจากแผนที่ความคิด (Mental Model) ซึ่งเป็ นกลไกสําคัญของวิถีชีวิตได้ถูก
ปรับเปลี่ยนและสร้างใหม่
เนื่องจากเครื อข่ายคุณค่าหรื อเครื อข่ายพันธมิตรในพื้นที่จงั หวัดราชบุรียงั อยูใ่ นระยะเริ่ มต้น
ของการก่อเกิดและพัฒนาการ จึงยังไม่มีการดําเนินการของเครื อข่ายที่เห็นผลสําเร็ จในการแก้ปัญหา
ความยากจนอย่างเป็ นรู ปธรรมเท่าใดนัก ดังนั้น การวิเคราะห์ให้เห็นถึงบทบาทของเครื อข่ายคุณค่า
กับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างชัดเจน จึงไม่อาจทําได้ในลักษณะของข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างไร
ก็ตาม ทีมวิจยั ใคร่ ขอนําเสนอการวิเคราะห์ผลเชิงอนุมาน โดยใช้เครื อข่ายคุณค่าด้าน “เกษตรกรรม
ยัง่ ยืน” เป็ นกรณี ศึกษาบทบาทของเครื อข่ายคุณค่า/เครื อข่ายพันธมิตรกับการแก้ปัญหาความยากจน
ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
5.2.1 เครือข่ ายคุณค่ า/เครือข่ ายพันธมิตรด้ าน “เกษตรกรรมยัง่ ยืน”
จังหวัดราชบุรีนบั เป็ นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญของประเทศ
ที่ไม่เพียงแต่จะ
สามารถผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตนเองได้เท่านั้น หากยังสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย
ส่ งออกจําหน่ายทั้งในระดับตลาดท้องถิ่น ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
จากการที่ทีมวิจยั ได้ลงสอบถามข้อมูลในพื้นที่ และจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน พบว่า
สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่อยูใ่ นความดูแลของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดราชบุรีน้ นั
ส่ วนใหญ่ประสบปั ญหาการติดค้างหนี้ของสมาชิกและปัญหาการหมุนเวียนทุน ทั้งนี้ปัญหาความ
ยากจนและภาวะหนี้สินของสมาชิกดังกล่าวเป็ น “ทุกข์ร่วม” ของเกษตรกรและครัวเรื อนเกษตรกร
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ทัว่ ประเทศ 13 เป็ นปั ญหาที่มี “พัฒนาการ” คูข่ นานมากับแนวทางการ “ปฏิวิติเขียว” ของภาค
การเกษตรภายใต้ฐานคิด “ทุนนิยม” (ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว) อาจกล่าวได้วา่ สหกรณ์
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้กลายเป็ น “เครื่ องมือ” และ “แขนขา” ของระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม 14 ทั้งที่รู้ตวั และไม่รู้ตวั เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรจํานวนมาก ได้พฒั นาสู่ การเป็ นร้านค้าขาย
ปั จจัยการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีในการป้ องกันกําจัดโรคแมลงศัตรู พืช
โดยจําหน่ายผ่านระบบการให้บริ การ “สิ นเชื่อ” ต่อสมาชิก
ภาพที่ 5.9 แสดงสาเหตุปัญหาความยากจนและภาวะหนีส้ ิ นของครัวเรือนเกษตรกรทัว่ ประเทศ
ผลผลิต ปัจจัย
ตกตํา่ ผลิตแพง

หนี ้
ลงทุน การ
ผลิต

ขาดทุน

วัวพันหลัก

จ่ ายคืน
เงินกู้

คุณภาพชีวติ เลวลง
หนีเ้ พิม่ พูน
กู้ในระบบ กู้นอกระบบ
บัตรเครดิต
มือถือ
ผ่ อนส่ งเป็ นปี ๆ
ขายตรง
ค่ าใช้ จ่าย
ซื
้
อ
กิน ซื้อใช้
ประจํา
สังคมบ้ าบริโภค

ค่ าใช้ จ่าย
ฟุ่ มเฟื อย
ความต้ องการ

ความจําเป็ น

การก่อเกิดสหกรณ์การเกษตรโดยมีแนวคิดเรื่ องของการรวมตัวกันของสมาชิก เพื่อเข้าถึง
แหล่งทุน การรวมซื้อปัจจัยการผลิตและการรวมขายผลผลิต ดูเหมือนว่าน่าจะเป็ นการเพิ่มพลังใน
การต่อรองของกลุ่มเกษตรกร แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ภายใต้โครงสร้างและกลไกที่เป็ นอยูข่ อง
ระบบการเกษตรตามแนวทางปฏิวตั ิเขียว ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่โดยการเพิ่มปัจจัย
การผลิต ซึ่งได้แก่ ปุ๋ ยเคมี เมล็ดพันธุ์ลูกผสม สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืช ฯลฯ ทําให้ได้ผลผลิต
13

ข้อมูลจากการประชุมเวทีสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ (2546) ระบุวา่ ครัวเรื อนเกษตรกรในประเทศไทยเป็ นลูกหนี้
ธนาคารรวมทั้งสิ้ น 3,637,739 ครัวเรื อน และมีจาํ นวนยอดหนี้รวมประมาณ 177,777 ล้านบาท (ไม่นบั รวมหนี้สิน
นอกระบบ)
14
ทีมวิจยั ยอมรับระบบทุนนิ ยมในส่ วนของการพัฒนาเทคโนโลยีและประสิ ทธิ ภาพการผลิต แต่ปฏิเสธในปรัชญา
ของทุนนิ ยมที่สอนให้มนุ ษย์เข้าใจว่า ชีวิตที่สุขสบายคือชีวิตแห่ งความสุ ข การทําให้มนุษย์มีความสุ ข ก็ดว้ ยการ
สนองความต้องการและความปรารถนาทุกอย่าง จึงได้ก่อให้เกิดลัทธิ บริ โภคนิยมหรื อวัตถุนิยม (Materialism) ซึ่ ง
สนองตอบต่อ “กิเลส” ของมนุษย์อนั เป็ นรากเหง้าของทุกปั ญหาในสังคม
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พร้อมกันเป็ นจํานวนมาก อีกทั้งกลไกการตลาดที่ดาํ เนินอยู่ ณ ปัจจุบนั ส่ งผลทําให้ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกตํ่า ขณะที่กระบวนการผลิตแม้ทาํ ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่มีตน้ ทุนการผลิตที่เพิ่ม
สูงขึ้นและมีความไม่แน่นอนทางด้านสภาพแวดล้อม เช่น นํ้าท่วม ฝนแล้ง ศัตรู พชื ระบาด ทําให้
เกษตรกรส่ วนใหญ่ประสบปัญหาขาดทุน ขาดความสามารถในการ “ผลิตซํ้า” ทําให้ตอ้ งกูห้ นี้ยมื สิ น
เพื่อนํามาใช้จ่ายทั้งในชีวิตประจําวันและการลงทุนเพื่อการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรจึงมีหนี้สิน
สะสม เรื้ อรัง การเข้าถึงแหล่งทุนและแหล่งสิ นเชื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สหกรณ์การเกษตร และกองทุนหมู่บา้ น เป็ นเพียงการ “หมุนหนี้” รอบ
ต่อรอบเพื่อเอาตัวรอดเฉพาะหน้าของเกษตรกร
เครื อข่ายคุณค่า/เครื อข่ายพันธมิตรด้าน “เกษตรกรรมยัง่ ยืน” ที่เกิดขึ้นนี้ เป็ นการรวมตัวกัน
ของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่ดาํ เนินงานเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรในเชิงการผลิต ทั้งที่จดทะเบียน
และไม่ได้จดทะเบียน โดยกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ดงั กล่าวประสบภาวะหนี้สินที่เป็ น “ทุกข์ร่วม” จาก
ปั ญหาเชิงโครงสร้างของภาคเกษตรที่ได้กล่าวมานี้ ภายใต้การดําเนินงานของโครงการวิจยั ฯ ได้
สร้างกิจกรรม/ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทีมวิจยั คิดว่ามีแนว
ทางแก้ไขสําคัญ 2 ประการ คือ
(1) การเปลี่ยนรู ปแบบการผลิตจากแนวทางของ “ปฏิวิติเขียว” มาเป็ นแนวทางของ
เกษตรกรรมทางเลือก คือ เกษตรอินทรี ยแ์ ละเกษตรยัง่ ยืน ในส่ วนนี้มีเหตุปัจจัยหรื อองค์ประกอบ
สําคัญ 3 ประการคือ กระบวนทัศน์หรื อวิธีคิด เทคโนโลยี/ระบบการผลิต และการจัดการ
(2) การเชื่อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์ท้ งั ภาคการเงิน การผลิต วิสาหกิจ บริ การ และผูบ้ ริ โภค
เพื่อให้ทุกภาคส่ วนอยูร่ อดได้โดยเฉพาะภาคการผลิต ในส่ วนนี้มีเหตุปัจจัยหรื อองค์ประกอบสําคัญ
2 ประการคือ กระบวนทัศน์หรื อวิธีคิด และการจัดการ
ในส่ วนของแนวทางข้อที่ (1) คือ การเปลี่ยนรู ปแบบการผลิตทางการเกษตรเข้าสู่แนวทาง
เกษตรกรรมยัง่ ยืนนั้น ทีมวิจยั ได้สร้างการเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดประชุม / จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และ
ศึกษาดูงาน ซึ่งพบว่า กระบวนการ/กิจกรรมดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน “ระบบคิด”
และ “วิถีปฏิบตั ิ” ของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี โดยเฉพาะการศึกษาดูงานที่
โรงเรี ยนชาวนา มูลนิธิขา้ วขวัญ จังหวัดสุ พรรณบุรี ได้ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรผูท้ าํ นาในพื้นที่
จังหวัดราชบุรีมีความตั้งใจที่จะเรี ยนรู ้วิถีการทํานาเพื่อผลิต “ข้าวอินทรี ย”์ ในรู ปแบบเดียวกันกับ
เกษตรกรนักเรี ยนโรงเรี ยนชาวนา มูลนิธิขา้ วขวัญ จังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ่งถึงแม้ ณ ขณะนี้ ข้าว
อินทรี ยท์ ี่เกษตรกรขายจะมีราคาที่ไม่แตกต่างจากราคาข้าวทัว่ ไปเท่าไรนัก
แต่เมื่อเปรี ยบเทียบ
ต้นทุนในการผลิตต่อไร่
พบว่าการผลิตข้าวในลักษณะของข้าวอินทรี ยส์ ามารถลดต้นทุนได้ถึง
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1,970 บาทต่อไร่ 15 ผลผลิตข้าวอินทรี ยท์ ี่ได้แม้จะตํ่ากว่าการผลิตข้าวแบบเดิมในช่วง 1-2 ปี แรกที่เพิ่ง
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต แต่เมื่อการผลิตเข้าสู่ระบบที่สมดุลแล้ว ผลผลิตข้าวอินทรี ยข์ องนักเรี ยน
โรงเรี ยนชาวนาไม่ได้แตกต่างจากการผลิต “ข้าวเคมี” ของชาวนาทัว่ ไป กล่าวคือประมาณ 1 เกวียน
หรื อ 1 ตันต่อไร่ การมีตน้ ทุนที่ลดลง ย่อมหมายถึง การมี “ตัวเงิน” ที่เพิม่ ขึ้นของชาวนา ซึ่งเงิน
จํานวนนี้สามารถนําไปใช้จ่ายในการลงทุนด้านการเกษตรหรื อการลงทุนในด้านอื่น ๆ ตลอดจนไว้
จับจ่ายใช้สอยเพื่อสิ่ งจําเป็ นในชีวิตของครัวเรื อนเกษตรกร จึงนับเป็ นแนวทางหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
เมื่อพิจารณาถึงพื้นที่ปลูกข้าวของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
และหากเราคํานวณปริ มาณการใช้สารเคมีในนาข้าวเหล่านั้น จะพบว่ามีเม็ดเงินจํานวนไม่นอ้ ยที่ถกู
“ดูดออก” จากครัวเรื อนเกษตรกร/ชุมชน16 ในกรณี ที่คิดรวมพื้นที่การปลูกข้าวของจังหวัดราชบุรีท้ งั
จังหวัด ปริ มาณของ “เม็ดเงิน” ที่ถูกส่ งออกนอกพื้นที่จงั หวัดมีมูลค่ามหาศาล เช่นเดียวกัน หากเรา
คํานวณตัวเลขยอดรวมของการใช้สารเคมีทวั่ ประเทศ ทั้งที่เป็ นสารเคมีที่ใช้ในการปลูกข้าวและที่ใช้
ในการปลูกพืชอื่น ๆ ย่อมค้นพบว่า การสูญเสี ยดุลย์ทางเศรษฐกิจของประเทศส่ วนหนึ่งเป็ นผลพวง
มาจากโครงสร้างภาคการเกษตร ยิง่ ไปกว่านั้น หากพิจารณาในเชิงเปรี ยบเทียบระดับของการพึ่งพา
ตนเองและการพึ่งพาผูอ้ ื่น พิจารณาความสัมพันธ์ของการพึ่งตนเองในระดับชุมชนและระดับชาติ
แล้ว17 อาจกล่าวได้วา่ การเกษตรตามแนวทางของการ “ปฏิวตั ิเขียว” ภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ในประเทศไทยนั้น ได้สร้างระบบการพึ่งพาปัจจัยภายนอก ระบบการพึ่งพาดังกล่าวได้ก่อเกิดและมี
พัฒนาการมาตามลําดับ จน ณ ปั จจุบนั สังคมเกษตรทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศขาด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ซึ่งนัยยะในแง่การพึ่งตนเองนี้ เป็ นนัยยะที่สาํ คัญยิง่ 18 เกี่ยวโยงกับ
นัยยะของความเป็ น “อธิปไตย” ดังนั้น การสูญเสี ยความสามารถในการ “พึ่งตนเอง” ย่อมหมายถึง
การ “สู ญเสี ย” อธิปไตยของชุมชน/สังคมและของชาติในท้ายสุ ด
15

ต้นทุนการทํานาในระบบการปลูก “ข้าวเคมี” ประมาณ 3,370 บาทต่อไร่ ในขณะที่ระบบการปลูก “ข้าวอินทรี ย”์
มีตน้ ทุนการผลิตประมาณ 1,400 บาทต่อไร่
16
การปลูกข้าวมีตน้ ทุนด้านสารเคมีประมาณ 2,000 บาทต่อไร่ หากชาวนาที่มีพ้นื ที่ปลูกข้าวจํานวน 10ไร่ จะต้อง
ลงทุนด้านสารเคมีถึง 20,000 บาทต่อครั้ง หรื อ 40,000 บาทต่อปี (ทํานา 2 ครั้งต่อปี ) การคํานวณต้นทุนด้าน
สารเคมีซ่ ึ งเป็ น “ต้นทุนผันแปร” นี้ ใช้หลักการของ Economic of Scale
17
การพึ่งตนเองในระดับชนบทจะไม่ประสบความสําเร็ จ หากว่าในระดับชาติเราไม่พ่ งึ ตนเอง หรื อไม่มีแนวคิด
ในการพึ่งตนเอง ในขณะเดียวกัน หากชนบทไม่สามารถยืนอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง สังคมระดับชาติกไ็ ม่น่าจะสามารถ
พึ่งตนเองได้ ดังนั้นการขับเคลื่อนต้องทําในทั้ง 2 ระดับ จาก ดร. วิชิตวงศ์ ณ ป้ อมเพชร ใน การพึ่งตนเองในชนบท
สมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ
18
ผูส้ นใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน สมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ (2531) การพึ่งตนเองในชนบท
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การปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมสู่ การพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด
ตามหลักการและ
แนวทางของระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน จึงเป็ นแนวทางที่สาํ คัญยิง่ เพราะจะมีบทบาทต่อการแก้ไข
ปัญหาความยากจนในทุกมิติ (จนเงิน จนปัญญา จนใจ) และทุกระดับ (ครัวเรื อน ชุมชน ชาติ)ทีม
วิจยั มีความมัน่ ใจว่าจะสามารถขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงในเครื อข่ายนี้ได้ โดยเฉพาะใน
ประเด็นของ “ข้าวอินทรี ย”์ เนื่องจากมีองค์ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีที่เหมาะสมและระบบการผลิตที่
สามารถเพิ่มพลังการผลิตได้จริ ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเหตุปัจจัย องค์ประกอบและเงื่อนไขที่จาํ เป็ น
ด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนระบบ โดยเฉพาะการเสริ มหนุนศักภาพด้านการบริ หารจัดการ
ให้แก่คณะกรรมการของกลุ่มและเครื อข่าย
สําหรับแนวทางข้อที่ (2) คือ การเชื่อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์ท้ งั ภาคการเงิน การผลิต
วิสาหกิจ บริ การ และผูบ้ ริ โภค ทีมวิจยั ได้ปูพ้นื ฐานแนวคิดการเชื่อมโยงภาคีท้ งั ระบบเพื่อให้ทุกภาค
ส่ วนได้ประโยชน์ร่วม โดยได้จดั การเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมการประชุม / การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และการศึกษาดูงาน ซึ่งพบว่า กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่เข้าร่ วมกระบวนการเรี ยนรู ้มีความรู ้และความ
เข้าใจต่อแนวทางการเชื่อมโยงดังกล่าว และมีความต้องการที่จะเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของเครื อข่าย
เนื่องจากเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับร่ วมกันทุกฝ่ าย
ทั้งประโยชน์เชิงธุรกิจ/เชิงวิชาการ/เชิง
สังคม โดยตั้งเป้ าการขับเคลื่อนงานในระดับที่เป็ นไปได้ก่อน คือ ขนาดของระบบไม่ใหญ่จนเกิน
ความสามารถในการดูแลและบริ หารจัดการ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนในแนวทางนี้ จําเป็ นต้องมี
“ฐานข้อมูล” ที่ถูกต้อง และการวิเคราะห์ “ข้อมูล” อย่างเป็ นระบบในทุกเรื่ องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ใน
การวางแผนการดําเนินงานที่รัดกุมและรอบคอบ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลด้านการผลิต การแปรรู ป การ
จําหน่ายและการบริ โภค ข้อมูลด้านปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต/สิ นค้า/บริ การ ฯลฯ ภายใต้การ
เชื่อมโยงภาคีท้ งั ระบบนี้ จะเป็ นการพัฒนาที่นาํ ไปสู่ระบบ “สหกรณ์” ที่แท้จริ ง คือ การรวมพลัง
ของคนเล็กคนน้อยที่มีอุดมการณ์ในการร่ วมมือเพื่อช่วยเหลือกันและกัน สร้างระบบการแลกเปลี่ยน
“เชิงคุณธรรม” ของมวลสมาชิกภายใต้กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในเครื อข่าย และแม้ระบบดังกล่าวจะ
ยังคงใช้ “เงินตรา” เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยน แต่เม็ดเงินไม่ถกู “ดูดออก” จากชุมชน/พื้นที่
หากแต่หมุนเวียนใช้จ่ายในหมู่สมาชิกของกลุ่ม/เครื อข่ายภายใต้ระบบการผลิตและการบริ โภคของ
สมาชิกด้วยกันเอง เกิดเป็ นระบบ “เศรษฐกิจชุมชน” ขึ้น หากระบบเครื อข่ายที่ประกอบไปด้วยภาคี
ทุกภาคส่ วนนี้สามารถพัฒนาต่อและสร้างให้เกิดการ “พึ่งตนเอง” ของระบบทั้งในระดับเครื อข่าย
และระดับกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายได้แล้ว การพึ่งพาจากภายนอกย่อมลดลงตามลําดับ ซึ่ง
ย่อมหมายถึง การถูกขูดรี ดของชุมชน/กลุ่ม/องค์กรจากระบบภายนอกคือระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ใหญ่จะอ่อนแรงลงด้วยเช่นกัน ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจชุมชนนี้เองจะเป็ น
เส้นทางเดินที่สาํ คัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน
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อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเหตุปัจจัย องค์ประกอบ และเงื่อนไขจําเป็ น ที่มีผลต่อการสร้างและ
พัฒนาระบบเครื อข่ายภาคีดงั กล่าว โดยเฉพาะในเรื่ องสําคัญ 2 ประการคือ (1) การปลูกฝังสํานึกการ
เป็ น “สหกรณ์” ของสมาชิก การสร้างความภักดีของสมาชิกที่มีต่อองค์กรทั้งในระดับกลุ่มและ
ระดับเครื อข่าย (2) การพัฒนาคุณภาพของสมาชิก ทั้งด้านคุณธรรม (สัจจะและวินยั ) และด้าน
ความรู ้ ซึ่งในส่ วนของการปลูกฝังคุณธรรมเรื่ องสัจจะและวินยั นี้ สามารถทําได้โดยผ่านกิจกรรม
ขององค์กรการเงินชุมชนที่มีอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดราชบุรี โดยเฉพาะกระบวนการของกลุ่ม/เครื อข่าย
สัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพครบวงจรชีวิต ที่ได้มีการนําแนวคิดด้านสัจจะลดรายจ่ายวันละ
๑ บาทมาปฏิบตั ิกบั สมาชิก และมีกิจกรรมสร้างความตระหนักรู ้เรื่ องการใช้จ่ายผ่านกิจกรรมบัญชี
ครัวเรื อนให้กบั สมาชิก
5.2.2. หัวใจเศรษฐี : ขบวนการแก้จนตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ทีมวิจยั ใคร่ ขอนําเสนอขบวนการแก้จนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ภายใต้หลักการของ
หลักธรรม 4 ประการ หรื อที่เรี ยกว่า “หัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ” ดังต่อไปนี้19
1. อุ ย่อมาจากคําว่า อุฏฐานสั มปทา แปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมัน่ เพียรในการ
แสวงหาความรู ้ หนักเอาเบาสูใ้ นหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย กิจการทั้งหลายต้องรู ้จกั
รับผิดชอบ โบราณกล่าวว่า ทรัพย์น้ ีมิไกล ใครปัญญาไว หาได้บ่นาน ทัว่ แคว้นแดนดินมีสิ้นทุก
สถาน ผูใ้ ดเกียจคร้าน บ่พานพบนา ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินเงินทองมีอยูท่ ุกหนแห่ง ขออย่างเดียวอย่า
เกียจคร้านให้ลงมือทํางานทุกชนิดอย่างจริ งจังตั้งใจ งาน คือ ชีวิต ชีวิต คือ งานบันดาลสุ ข ทํางานให้
สนุก เป็ นสุ ขเมื่อทํางาน มิใช่รอความสุ ขจากความสําเร็ จของงานอย่างเดียวขาดทุนและขอให้ถือคติ
ว่า ขี้เกียจเป็ นแมลงวัน ขยันเป็ นแมลงผึ้ง ขี้ห้ ึ งเป็ นแมลงป่ อง จองหองเป็ นกิ่งก่า
2. อา ย่อมาจากคําว่า อารักขสั มปทา แปลว่า ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาคุม้ ครองทรัพย์สิน
เงินทองที่หามาได้ดว้ ยความ ขยันหมัน่ เพียร ไม่ให้เงินทองรั่วไหลมีอนั ตราย ระมัดระวังการจับจ่าย
ใช้สอยมิให้เปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ ตลอดจนรักษาหน้าที่การงานของตัวเองไม่ให้เสื่ อมเสี ย ขอให้
ยึดหลักการเก็บเล็กผสมน้อยหรื อการเก็บหอมรอมริ บ ซึ่งล้วนเป็ นขบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินเงิน
ทองที่ได้ผลเป็ นอย่างยิง่ เพราะนี้คือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างสุขกายสบายใจ
ไม่ตอ้ งอยูร่ ้อนนอนทุกข์สนุกอยูก่ บั คําว่า พอ เงินทองมีเกินใช้ ได้เกินเสี ยไม่ละเหี่ ยจิตใจและขอให้
ถือคติวา่ ความไม่พอใจจนเป็ นคนเข็ญ พอแล้วเป็ นเศรษฐีมหาศาล จนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ จงคิด
อ่านแก้จนเป็ นคนพอ
19

คัดลอกมาจาก อุ อา กะ สะ หัวใจเศรษฐี เนื้อหาในเวบไซด์ของ palungjit.com
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3. กะ ย่อมาจากคําว่า กัลยาณมิตตตา แปลว่า การมีเพื่อนเป็ นคนดี ไม่คบคนชัว่ เพราะคบ
คนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คบคนจึงต้องดูหน้าว่าเพื่อนเป็ นคนดีที่มี
ลักษณะไม่เป็ นคนปอกลอก ไม่ดีแต่พดู ไม่หวั ประจบและไม่เป็ นคนชักชวน ไปในทางฉิบหาย มี
การดื่มนํ้าเมา เที่ยวกลางคืน มัว่ เมาในการเล่นและผีการพนันเข้าสิ งจิตใจ และขอให้ถือคติวา่ มีเพื่อน
ดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริ ษยา เหมือนมีเกลือนิดหน่อยด้อยราคา ดีกว่านํ้าเค็มเต็มทะเล
4. สะ ย่อมาจากคําว่า สมชีวติ า แปลว่า การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กาํ ลังทรัพย์ที่หามาได้
รู ้จกั กําหนดรายรับและรายจ่าย อย่าให้สุรุ่ยสุ ร่ายฟุ่ มเฟื อยหรื ออัตคัดขัดสนจนเกินไปให้รู้จกั ออมเงิน
ออมเงินเอาไว้ ฉุกเฉิ นเมื่อไร จะได้ใช้เงินออม และขอให้ถือคติวา่ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่า
ให้ขาดสิ่ งของต้องประสงค์ แม้มีนอ้ ยใช้นอ้ ยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
ความปรารถนาที่จะเห็นเมืองไทย ปราศจากความยากจนนั้นเป็ นไปได้ เพียงขอให้คนไทย
ได้ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักหัวใจเศรษฐีสี่ประการ คือ ขยัน หมั่นรั กษา คบหาคนดี มีชีวิตพอเพียง
ก็เพียงพอที่จะเยียวยาแก้ไขปั ญหาความยากจนของคนไทยทั้งทางร่ างกายและจิตใจได้อย่างแท้จริ ง
สมความปรารถนาทุกประการ

ความสั มพันธ์ ของขันธ์ 5 ทางสั งคม

ศีลธรรม
ปัญญาถูกต้ อง
เศรษฐกิจถูกต้ อง
รัฐถูกต้ อง
สั งคมเข้ มแข็ง

ภาพที่ 5.10 แสดงความสั มพันธ์ ของขันธ์ 5 ทางสั งคม
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บทที่ 6
สรุปและข้ อเสนอแนะ

6.1

สรุ ปผลการดําเนินงาน
โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ดําเนินงานไปตามแผนงานที่ได้
ระบุไว้ ซึ่งประกอบด้วย
1) การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์ / กลุ่ม / องค์กรประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัด
2) การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์ / องค์กรประชาชนในพื้นที่
จังหวัด
3) การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม / องค์กรเรื่ องการจัดทํากรอบ ทิศทางการ
ดําเนินงานขององค์กรและการเชื่อมโยงเครื อข่าย
4) การประชุมจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชน
และการ
สนับสนุนการสร้างพันธมิตร / การเชื่อมโยงเครื อข่ายในพื้นที่
5) การประชุมเชิงปฏิบตั ิเรื่ อง “การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กร
ประชาชน และการสนับสนุนการสร้างพันธมิตร / การเชื่อมโยงเครื อข่าย
6) การประชุมถอดบทเรี ยนการดําเนินงานโครงการฯ รวมทั้งการสร้างเสริ มศักยภาพทีมวิจยั /
แกนนําเครื อข่ายโดยการจัดการศึกษาดูงานระหว่างเครื อข่ายและเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้อง การฝึ กอบรม
เรื่ องการจัดการความรู ้เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์
สําหรับเป้ าหมายในการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กรประชาชน และการ
สนับสนุนการสร้างพันธมิตร / การเชื่อมโยงเครื อข่ายในพื้นที่ ยังไม่เกิดเป็ นรู ปธรรม เป็ นเพียงเครื อข่าย
กลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์เชิงคุณค่า ที่คาดว่าจะสามารถสานเครื อข่ายได้อย่างเป็ นรู ปธรรมในระยะต่อไป
โดยทีมวิจยั ได้วางรากฐานกระบวนการดําเนินงาน กระบวนการเรี ยนรู ้และจัดการความรู ้ และการ
นําเสนอนโยบายการดําเนินงานต่อภาครัฐและภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนเป็ นอย่างดีจากท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี คือ คุณวงศ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์พาณิ ชย์ เพื่อให้การ
ดําเนินงานสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของจังหวัดราชบุรีในการทําให้เมืองราชบุรีเป็ นเมืองแห่งสหกรณ์
นอกจากนี้ยงั ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั เครื อข่ายในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันตก) คือ
(1) มูลนิธิขา้ วขวัญ จังหวัดสุ พรรณบุรี องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทาํ งานด้านการผลิตข้าวในระบบ
เกษตรกรรมยัง่ ยืนหรื อ “ข้าวอินทรี ย”์
(2) มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม องค์กรพัฒนาอิสระที่มีการนําภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและทุนทางสังคมของชุมชนมาปรับใช้ในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
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(3) สถาบันองค์กรการเงินชุมชนที่บา้ นหนองสาหร่ าย ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของการดําเนินงานทั้งเชิงประเด็นและพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
6.2

ปัญหาและอุปสรรค
6.2.1 ปัจจัยภายนอกทีเ่ กิดจากกลุ่ม / องค์ กรประชาชน / หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
6.2.1.1 สหกรณ์ / กลุ่ม / องค์ กรประชาชน

(1) ฐานข้อมูล
ทีมวิจยั ได้รับความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลของสหกรณ์ที่จดทะเบียนจากสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี ซึ่ งสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนเก็บข้อมูลเชิ งลึก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่
ได้รับจากการบันทึกข้อมูลภายใต้ดชั นี ช้ ี วดั ของหน่ วยงานที่มีวตั ถุประสงค์ในกรอบการทํางานของ
ภาครัฐ อาจทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสภาพความเป็ นจริ งในพื้นที่ได้ เนื่ องจากกรอบคิดด้าน
ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในพื้นที่ต่างๆ มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามบริ บทของแต่ละ
ชุมชน ทีมวิจยั จําเป็ นต้องตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมจากการสอบถามทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องหลายฝ่ าย
ในส่ วนของฐานข้อมูลสหกรณ์ภาคประชาชน (สหกรณ์ที่ไม่ได้จดทะเบียน) ทีมวิจยั
พบว่าได้มีการจัดเก็บข้อมูล กลุ่ม / องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีโดยสํานักงานพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) แต่ขอ้ มูลดังกล่าวยังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน และขาดการจัดเก็บที่เป็ นระบบ
(2) ความร่ วมมือในการดําเนินงานภายใต้โครงการฯ
สหกรณ์ ที่จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีมีหลายลักษณะ ซึ่ งให้ความร่ วมมื อต่อ
โครงการฯที่ แ ตกต่ า งกัน เช่ น สหกรณ์ ที่ เ ป็ นองค์ก รเชิ ง ธุ ร กิ จ โดยเฉพาะสหกรณ์ ข นาดใหญ่ เช่ น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็ นต้น สหกรณ์เหล่านี้มีความพร้อมเกือบทุกด้าน สามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองจึงไม่
ต้องการความช่วยเหลือจากภายนอก ทั้งไม่ตอ้ งการให้ผใู ้ ดมารบกวนผลประโยชน์ ดังนั้น กลุ่มสหกรณ์
ดังกล่าวจึงมีความคิดเห็นว่าไม่จาํ เป็ นต้องเข้าร่ วมกิจกรรมกับโครงการฯ ในขณะที่บางกลุ่มแม้จะเห็น
ประโยชน์จากการเข้าร่ วมกิจกรรม แต่มีเวลาจํากัดมาก เช่น กลุ่มเย็บผ้าที่ท่าตะโก ซึ่ งต้องส่ งงานให้ทนั
ตามกําหนดที่ได้รับมา เป็ นต้น
สหกรณ์ที่กาํ ลังประสบปั ญหา ได้แก่ สหกรณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนกรรมการ สหกรณ์ที่
ประสบภาวะหนี้ สิน สหกรณ์เหล่านี้ จะไม่ให้ความร่ วมมือในการดําเนิ นงานของโครงการฯ ตัวอย่างที่
เห็นได้ชดั เช่น สหกรณ์ปลาสวยงามบ้านโป่ ง จํากัด สหกรณ์ประมงบางแพ จํากัด เป็ นต้น
สหกรณ์ส่วนใหญ่ที่ทีมวิจยั ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูล มีความเคยชินและประสบการณ์
กับความช่วยเหลือจากภาครัฐในลักษณะของการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ตลอดเวลา ทั้งในส่ วนของ
เงินงบประมาณ และวัตถุสิ่งของ เมื่อมีการติดต่อประสานงานร่ วมกับโครงการต่างๆ สหกรณ์เหล่านี้ จึง
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มักจะมองถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับในเชิ งรู ปธรรม ในส่ วนของทีมวิจยั ได้รับการเสนอขอให้
ช่วยสนับสนุ นสหกรณ์ เหล่านี้ ในด้านต่างๆ เช่ น ความรู ้ในการทําบัญชี การบริ หารกลุ่ม/องค์กร หรื อ
แม้แต่งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เป็ นต้น
ในการทํางานเพื่อให้ได้ผลและมีประสิ ทธิภาพ ทีมวิจยั พบว่าจําเป็ นต้องทราบข้อมูลเชิง
ลึกของสหกรณ์ แต่ละแห่ ง ซึ่ งการได้มาซึ่ งข้อมูลดังกล่าวยังคงมีขอ้ จํากัดอยู่มาก เช่ น ประเด็นความ
ขัดแย้งของคณะกรรมการและสมาชิ กสหกรณ์ปลาสวยงามบ้านโป่ ง จํากัด เนื่ องจากสหกรณ์ดงั กล่าว
จัดตั้งขึ้นโดยผูม้ ีอิทธิ พลทางการเมือง ทําให้การดําเนินงานและกิจกรรมของกลุ่มถูกชี้นาํ และแทรกแซง
โดยอํา นาจทางการเมื อ ง เป็ นการรวมตัว กัน ในลัก ษณะของผลประโยชน์ เ ป็ นหลัก หากใครให้
ผลประโยชน์ ที่ ดี ก ว่ า ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงได้ต ลอดเวลา ดัง นั้น เมื่ อ ฐานอํา นาจทางการเมื อ ง
เปลี่ยนไป สมาชิกของสหกรณ์ก็เปลี่ยนแปลงตามฐานเสี ยงของคนที่มีอาํ นาจทางการเมืองในจังหวัด ณ
ขณะนั้น ทําให้การดําเนินงานของสหกรณ์ดงั กล่าวไม่มีจุดยืนและเป้ าหมายที่ชดั เจน
ในส่ วนของสหกรณ์ ภาคประชาชน (องค์กรที่ ไม่ ได้จดทะเบี ยน) ส่ วนใหญ่ ไม่ ค่อย
ประสบปั ญหานี้ มากนัก เนื่ องด้วยสหกรณ์ภาคประชาชนตั้งขึ้นมาจากพื้นฐานความต้องการของชุมชน
เอง อํานาจการบริ หารจัดการเป็ นของภาคประชาชนโดยแท้จริ ง มิได้ทาํ เพื่อสนองตอบนโยบายของ
ภาครั ฐ หรื ออยู่ตกอยู่ภายใต้อิทธิ พลของคนใดคนหนึ่ ง คณะกรรมการและสมาชิ กของสหกรณ์ ภาค
ประชาชนค่อนข้างยึดถือเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นหลัก
อีกประเด็นหนึ่ งที่เป็ นข้อจํากัดในการทํางานของทีมวิจยั คือ งบประมาณในส่ วนของ
ค่าตอบแทน และค่ายานพาหนะของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ซึ่ งทีมวิจยั ตั้งงบประมาณไว้เฉพาะในส่ วนของค่า
ยานพาหนะ การจัดประชุ มเท่าที่ ผ่านมาเมื่ อมี การเชิ ญแกนนําของสหกรณ์ /กลุ่ม/องค์กรเข้าร่ วมการ
ประชุ ม มักจะสอบถามถึงค่าเดินทาง และค่าตอบแทนที่จะได้รับเป็ นหลัก ทั้งนี้ ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมส่ วน
ใหญ่มีความคิดว่าเมื่อเสี ยเวลาแล้วควรจะได้รับค่าเสี ยเวลา ซึ่งมักคิดเป็ นตัวเงินมากกว่าความรู ้ที่จะได้รับ
6.2.1.2 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทีมวิจยั ได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหลายภาคส่ วน ดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี
ในช่ วงแรกของการดําเนิ นงาน(เดื อนสิ งหาคม 2548) ที มวิจยั ได้ประสานงานไปยัง
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี และได้มีโอกาสเข้าพบท่านสหกรณ์ จงั หวัดราชบุรีเพื่อนําเสนอ
รายละเอียดการดําเนินงานของโครงการฯ ซึ่ งได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดียงิ่ โดยท่านสหกรณ์จงั หวัด
ราชบุรีให้เกียรติเป็ นที่ปรึ กษาของโครงการฯด้วย
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรีได้ให้ความอนุ เคราะห์ดา้ นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง
และให้ขอ้ แนะนําในการทํางาน อย่างไรก็ตาม ได้มีการโยกย้ายสหกรณ์จงั หวัดราชบุรีในช่วงประมาณ
เดือนกันยายน 2548 และมีการโยกย้ายอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายน 2549 ดังนั้น ทีมวิจยั จึงต้องติดต่อ
6-3

ประสานงานเพื่อให้ขอ้ มูลการดําเนิ นงานของโครงการฯ ต่อท่านสหกรณ์จงั หวัดราชบุรีคนใหม่หลาย
ครั้ งด้วยกัน ทําให้การดําเนิ นงาน และกิ จกรรมของโครงการฯ บางกิ จกรรมต้องล่าช้าออกไปจากที่
กําหนดไว้ ทั้งนี้ทีมวิจยั ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสหกรณ์จงั หวัดราชบุรีเป็ นอย่างดียงิ่
ในส่ วนของเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดราชบุรี ทีมวิจยั มีความคิดเห็นว่า
ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีขอ้ จํากัดในการทํางานร่ วมกัน
บางประการ เช่ น แนวคิดและรู ปแบบในการทํางานเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์
โดยเฉพาะในประเด็นการสร้างการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน อีกทั้งความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
ตัวโครงการฯ ซึ่ งคิดว่าการดําเนิ นงานของโครงการฯอาจเป็ นการสร้างภาระงานที่มากขึ้นจากเนื้ องาน
เดิมที่มีอยู่ จึงอาจทําให้เจ้าหน้าที่บางส่ วนไม่ให้ความสนใจต่อโครงการฯเท่าที่ควร
(2) สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
ทีมวิจยั ได้ประสานงานไปยังสํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีเพื่อขอความร่ วมมือใน
การทํางาน เพื่อพัฒนากลุ่ม/ องค์กร/ สหกรณ์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรในพื้นที่จงั หวัด
ราชบุ รี และได้มี โ อกาสเรี ย นปรึ ก ษาท่ า นเกษตรจัง หวัด ในการเชื่ อ มโยงและพัฒ นาเครื อ ข่า ยด้า น
การเกษตรยัง่ ยืน ทั้งนี้ ทีมวิจยั ได้รับความอนุเคราะห์เป็ นอย่างดียิ่งจากท่านเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่
ของสํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุ รี อย่างไรก็ตามที มวิจยั มี ขอ้ สังเกตว่า ภายใต้เนื้ องานประจําของ
เจ้าหน้าที่ ย งั คงมี ขอ้ จํากัดของการทํางานในลักษณะการเชื่ อมร้ อยหรื อเชื่ อมโยงกับหน่ วยงานอื่ น ๆ
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง
(3) หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
เนื่องจากทีมวิจยั ได้วางแผนไว้วา่ ในช่วงก่อนปิ ดโครงการฯ จะมีจดั การประชุมสัมมนา
เพื่อระดมความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี
ในการพัฒนาให้จงั หวัดราชบุรีเป็ นจังหวัดต้นแบบของการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
อุดมการณ์สหกรณ์ ทีมวิจยั จึงได้ติดต่อและประสานงานไปยังหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เป็ นต้น
จากผลของการจัดประชุ มสัมมนาเรื่ อง “ราชบุรี เมืองสหกรณ์เศรษฐกิจพอเพียง” ใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2549 ซึ่ งเป็ นการระดมสมองของภาคีทุกภาคส่ วนที่ทาํ งานขับเคลื่ อนขบวนการ
พัฒนากลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ ในพื้นที่ จงั หวัดราชบุ รีน้ ัน ที มวิจ ัยได้เห็ นถึ ง “พลัง” ในการทํางาน
ร่ วมกันของพันธมิตร เนื่ องจากผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมมีความรู ้และความเข้าใจต่ออุดมการณ์ของสหกรณ์
และเห็นเป้ าหมายที่ชดั เจนร่ วมกัน ดังนั้น หากหน่วยงานภาครัฐที่เป็ นกลไกการทํางานในพื้นที่ มีความ
ตั้งใจอย่างแท้จริ งในการเสริ มหนุ นการทํางาน การก่อเกิ ดและพัฒนาให้จงั หวัดราชบุรีเป็ นเมืองแห่ ง
เศรษฐกิจพอเพียงย่อมประสบความสําเร็ จ
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(4) ส่ วนการปกครองในพื้นที่
ทีมวิจยั ได้รับความอนุเคราะห์ดา้ นข้อมูลการจดทะเบียนคนจนจากสํานักงานส่ วนการ
ปกครองในพื้นที่ (ที่ ว่าการอําเภอและสํานักเทศบาล) เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ตอ้ งการอยู่
กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ จําเป็ นต้องติดต่อประสานงานกับหลายหน่วยงานในการได้รับข้อมูล
จึ งทํา ให้ตอ้ งใช้เ วลามากกว่าที่ ว างแผนไว้ อี ก ทั้ง ข้อมู ลที่ ไ ด้รั บ ขาดรายละเอี ย ดและไม่ ท ันสมัย กับ
เหตุการณ์ในปั จจุบนั เช่น กลุ่มเกษตรกรทํานาบ้านดอนคา จัดตั้งเป็ นกลุ่มเกษตรกรทํานา แต่ในสภาพ
ปั จจุบนั ที่เป็ นจริ ง สมาชิกกลุ่มไม่ได้ทาํ นาเลยแม้แต่คนเดียว พื้นที่บา้ นดอนคาได้ปรับเปลี่ยนเป็ นนากุง้
และเพาะปลูกพืชสวนเป็ นส่ วนใหญ่ เป็ นต้น
ทีมวิจยั ได้รับข้อมูลรายชื่ อทะเบียนคนจนในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีเพียงบางส่ วน โดย
ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ระบุว่ารายชื่อคนที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นคนจนนั้น เป็ นสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม / องค์กร
ใดบ้า ง ที ม วิ จ ัย ได้ติ ด ต่ อ ประสานงานไปยัง ท่ า นสหกรณ์ จ ัง หวัด ราชบุ รี ซึ่ ง เดิ ม คาดว่ า จะสามารถ
ตรวจสอบเปรี ยบเทียบรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์กบั รายชื่อทะเบียนคนจนให้ถูกต้องได้ แม้จะต้องใช้
ระยะเวลาในการทํางาน โดยท่านสหกรณ์จงั หวัดได้ช่วยประสานงานกับส่ วนการปกครอง อย่างไรก็ตาม
ทีมวิจยั คิดว่า การตรวจสอบเปรี ยบเทียบรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์กบั รายชื่อทะเบียนคนจนให้ถูกต้อง
นั้น เป็ นเรื่ อ งที่ ท าํ ได้ย าก เนื่ อ งจากจํา นวนคนจนที่ จ ดทะเบี ย นมี จ าํ นวนมากและยัง ไม่ มี ร ะบบการ
ตรวจสอบที่ใช้เครื่ องมือหรื อระบบสารสนเทศใดๆ เข้าช่ วย การตรวจสอบดังกล่าว ต้องใช้ระบบจด
บันทึกด้วยมือ (Manual) เท่านั้น จึงต้องใช้เวลามากในการดําเนิ นการ ทั้งนี้ แม้ในช่วงสุ ดท้ายของการ
ดําเนินงานของโครงการฯ ทีมวิจยั ยังไม่ได้รับผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
ในส่ ว นของการขับ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบาย ที ม วิ จ ัย ได้มี โ อกาสนํา เสนอข้อ มู ล ของ
โครงการฯต่อท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดราชบุรี (เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548) ซึ่ งกล่าวได้ว่าโครงการฯ
ได้รับการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดของจังหวัดเป็ นอย่างดียิ่ง โดยท่านได้ให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของโครงการฯ หลายประการ อี กทั้งได้ให้วิสัย ทัศน์ ว่า “ราชบุ รี เมื อง
สหกรณ์” นอกจากนั้นท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เสนอให้มีการใช้ที่ทาํ การของสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดเพื่อเป็ นสถานที่ในการพบปะและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ จากทุกภาค
ส่ วนในลักษณะของ War Room เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี อย่างไรก็ตาม
ทีมวิจยั มีความเห็นว่าการขับเคลื่อนงานดังกล่าวจะเห็นผลจริ งในทางปฏิบตั ิได้กต็ ่อเมื่อส่ วนการปกครอง
ในพื้นที่ท้ งั ระดับอําเภอและระดับตําบลให้การเสริ มหนุ น ซึ่ งจําเป็ นจะต้องประสานงานและนําเสนอ
ข้อมูลของโครงการฯให้แก่ ทีมงานของส่ วนการปกครองในพื้นที่ได้รับทราบโดยละเอียด กิ จกรรม
ดังกล่าวเป็ นการทํางานเชิงรุ ก และต้องใช้เวลา
อนึ่ ง บทบาทหน้า ที่ แ ละภารกิ จ ของท่ า นผูว้ ่ า ราชการจัง หวัด ในฐานะพ่ อ เมื อ งมี
หลากหลายและต้อ งใช้เ วลาในการดู แ ลแต่ ล ะภารกิ จ ที ม วิ จ ัย จึ ง ไม่ มี โ อกาสเรี ย นปรึ ก ษาและขอ
ข้อเสนอแนะต่อแผนการปฏิ บตั ิงานของโครงการฯ หรื อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นในการทํางานของ
6-5

โครงการฯกับท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดในระยะที่ผา่ นมา(เดือนมกราคม-เดือนกรกฎาคม 2549) อีกทั้งการ
เข้าพบท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดมีข้ นั ตอนและเงื่อนไขตามระบบราชการทัว่ ไปในสังคมไทย ซึ่งทีมวิจยั มี
ความเห็นว่าเป็ นข้อจํากัดในการขับเคลื่อนงานให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ เนื่องจากภาค
นโยบายเป็ นกลไกที่สาํ คัญในการทํางานเชิงบูรณาการ
(5) สํานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
ทีมวิจยั ได้ประสานงานผูจ้ ดั การสํานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ภาคตะวันตกซึ่ง
ดูแลพื้นที่ จงั หวัดราชบุรี เป็ นที่ ปรึ กษาโครงการฯ นอกจากนั้นเนื้ องานของสํานักงานพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) บางส่ วนสอดคล้องกับเป้ าหมายและกิจกรรมของโครงการฯ จึงทําให้ได้รับความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดีจากหน่ วยงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากภารกิจของผูจ้ ดั การสํานักงานพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) ภาคตะวันตกที่ตอ้ งดูแลเนื้องานในพื้นที่หลายจังหวัด จึงทําให้มีขอ้ จํากัดด้านเวลาในการ
ทํางานและการปรึ กษาหารื อร่ วมกันกับทีมวิจยั
6.2.2 ปัจจัยภายใน
6.2.2.1 ทีมวิจัย
ข้อจํากัดสําคัญของทีมวิจยั ประการหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนตัวนักวิจยั เนื่องจากทีมวิจยั
ส่ วนหนึ่ ง(อาจารย์) มี ภาระหน้าที่ จึ งขอถอนตัวจากโครงการฯ อีกทั้งนักวิจยั หลักท่านหนึ่ ง ซึ่ งเป็ น
นักวิชาการอิสระ ประสบปั ญหาสุ ขภาพ ต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่ อง จึงไม่สามารถปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายได้ จึงทําให้แผนงานที่กาํ หนดไว้สาํ เร็ จล่าช้ากว่าที่ควร นอกจากนั้นนักพัฒนาอิสระซึ่ง
เป็ นทีมงานภาคสนาม มีภารกิจมากในช่วงที่ผ่านมา จึงไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมและปฏิบตั ิงานตาม
แผนงานที่กาํ หนดไว้แต่เดิมได้
ทั้งนี้ทีมวิจยั ได้จดั หาผูช้ ่วยนักวิจยั เพื่อเสริ มหนุนงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย อย่างไรก็
ตาม ผูช้ ่วยนักวิจยั ยังคงมีขอ้ จํากัดอย่างมากในการปฏิบตั ิงาน เนื่ องจากไม่มีพ้ืนฐานในการทํางานวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมมาก่อน นอกจากนั้น ยังประสบปัญหาการเปลี่ยนตัวผูช้ ่วยนักวิจยั ซึ่งทําให้
ขาดความต่ อ เนื่ อ งในการดํา เนิ น งานของโครงการฯ (ผูช้ ่ ว ยนัก วิ จ ัย เดิ ม ได้รั บ การบรรจุ ง านเป็ น
ข้าราชการ) ผูช้ ่วยนักวิจยั ใหม่มีขอ้ จํากัดในการทํางานเช่นกัน กล่าวคือ มีประสบการณ์ในการทํางานวิจยั
ไม่มากนัก อีกทั้งไม่เคยทํางานในลักษณะการลงพื้นที่มาก่อน จึงเป็ นเหตุให้ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ได้ไม่เท่าที่ควร
นอกจากนี้ ในการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น ควรต้องมีการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นระหว่างทุกคนในทีมวิจยั อย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยนักวิจยั ในทีมส่ วนใหญ่เป็ นผู ้
มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็ นกระแสการทํางานของหลายหน่วยงาน
ในปัจจุบนั นี้ จึงทําให้ตอ้ งจัดสรรเวลาการทํางานตามภาระหน้าที่ จึงอาจทําให้ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม
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ทีมวิจยั ได้ในบางครั้ง และทําให้การนัดหมายเวลาการประชุมของทีมวิจยั ไม่สามารถกําหนดได้ตายตัว
ต้องยืดหยุน่ ตามเงื่อนไขของนักวิจยั และความเหมาะสม
ข้อจํากัดอีกประการหนึ่ ง คือ ทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการของนักวิจยั ในทีม
เนื่ องจากความรู ้ จากงานวิ จยั จะเป็ นประโยชน์และขยายผลสู่ สาธารณะได้อย่างกว้างขวางนั้น การ
นําเสนอข้อมูล ข้อค้นพบและผลการดําเนิ นงานของโครงการฯ ในรู ปของรายงานเชิงวิชาการจัดได้ว่า
เป็ นสื่ อที่สาํ คัญอย่างหนึ่ ง ดังนั้น แม้ว่านักวิจยั ในทีมซึ่ งส่ วนใหญ่คือนักพัฒนาอิสระ จะสามารถใช้ท้ งั
ความรู ้และประสบการณ์ดา้ นงานพัฒนาในการขับเคลื่อนโครงการฯ จนประสบผลสําเร็ จเป็ นที่น่าพอใจ
หากแต่ ย งั คงมี ข ้อ จํา กัด ในการถ่ า ยทอดประสบการณ์ แ ละชุ ด ความรู ้ ใ หม่ ที่ ไ ด้รั บ จากการดํา เนิ น
โครงการฯ ในลักษณะการจัดทํารายงานที่มุ่งเน้นการเขียนเชิงวิชาการเป็ นสําคัญ
6.2.2.2 อืน่ ๆ
-แกนนําของกลุ่ม/ องค์กร/ สหกรณ์มีขอ้ จํากัดเรื่ องเวลาในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้การดําเนินงานของโครงการฯ เนื่องจากมีความจําเป็ นในการประกอบอาชีพ ทําให้บางครั้งไม่
สามารถเข้าร่ วมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ได้ ส่ งผลให้กระบวนการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร
การออกแบบกิจกรรมของโครงการฯ จึงต้องคํานึงถึงข้อจํากัดเรื่ องเวลาดังกล่าว อีกทั้ง ตัวแทนจากกลุ่ม/
องค์กร/ สหกรณ์ที่เข้าร่ วมกิจกรรมมักมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคล และอาจไม่มีการส่งต่อข้อมูลระหว่าง
ตัวแทนที่เข้าร่ วมกิจกรรมในแต่ละครั้งเท่าที่ควร เป็ นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้บรรุ ผล
ตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้
-ชื่อของโครงการฯ
เป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่ถือเป็ นอุปสรรคและข้อจํากัดต่อการ
ขับเคลื่อนงาน เนื่องจากการใช้ชื่อที่วา่ “โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่จงั หวัด
ราชบุรี” ทําให้แกนนําและสมาชิกของกลุ่ม/ องค์กร/ สหกรณ์ต่างๆ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนต่อเป้ าหมายและกระบวนการดําเนินงานของโครงการฯ เนื่องจากคําว่า “สหกรณ์” ใน
ความหมายของคนทัว่ ไปเข้าใจว่าเป็ นเพียงแค่สหกรณ์ที่จดทะเบียนเท่านั้น แม้ทีมวิจยั จะได้ช้ ีแจงและทํา
ความเข้าใจในส่ วนนี้อยูต่ ลอดเวลาแล้วก็ตาม แต่ร่องความคิดของผูค้ นที่มีต่อคําว่า “สหกรณ์” ยังคงเป็ น
ร่ องความคิดเดิม ทําให้ขาดภาคีหลายภาคส่ วนที่จะช่วยเสริ มหนุนการดําเนินงานของโครงการฯ ทีมวิจยั
มีความเห็นว่า ต้องทํางานเชิงความคิดต่อสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนความหมายของคําว่า “สหกรณ์” ให้
เป็ นความหมายที่ตรงกันระหว่างทีมวิจยั และผูค้ นในสังคม
6.3

ประโยชน์ ทตี่ วั นักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
6.3.1 ชุ ดความรู้ใหม่
-ทราบแนวคิด หลักการ และกระบวนการดําเนินงานของสหกรณ์อย่างถูกต้อง ทราบ
ถึงปั ญหา และอุปสรรคที่ทาํ ให้กระบวนการดําเนินงานของสหกรณ์ไม่ประสบความสําเร็ จ ตลอดจน
เงื่อนไขและปัจจัยของกลุ่มสหกรณ์ที่ประสบความสําเร็ จ โดยจําเป็ นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ทั้งนี้
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เพื่อวางแผนการหนุนเสริ มการดําเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ท้ งั ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนให้
กลับมามีความเชื่อมัน่ กับการดําเนินงานของสหกรณ์ และสามารถนําสู่ การแก้ไขปั ญหาความยากจน
ผ่านการส่ งเสริ มด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการขยายโอกาส
-ทราบแนวคิด หลักการ และกระบวนการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนที่
รวมตัวกันเพื่อการพึ่งพาตนเองในชุมชน ได้แก่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์หนองอ้อ และเครื อข่ายกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์จงั หวัดราชบุรี เป็ นต้น ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่สามารถดําเนินการได้อย่าง
คล่องตัวและมีประสิ ทธิภาพ มีการจัดสวัสดิการภายในชุมชน คณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกสามารถ
กําหนดกฎระเบียบ / แนวทางการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์กลุ่ม และที่สาํ คัญ คือ
สามารถช่วยให้สมาชิกพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียงกับทุนทางทรัพยากรและทุนทางสังคมที่มีอยูภ่ ายใน
กลุ่ม
-มีความเข้าใจเรื่ อง “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง” เพิ่มมากขึ้นผ่านการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของโครงการฯ ได้แก่ การศึกษาดูงานกลุ่มสหกรณ์ที่ประสบ
ความสําเร็ จเรื่ องเกษตรอินทรี ย ์ การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กระบวนการทํานาข้าวแบบปลอด
สารร่ วมกับมูลนิธิขา้ วขวัญ การจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ บ้านหนองอ้อ
การค้นหาปัจจัยและเงื่อนไข ตลอดจนกลยุทธ์การดําเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ จากการปรับวิธีการ
และทุนเดิมที่มีอยูภ่ ายในกลุ่ม เป็ นต้น ทําให้มองภาพความพอเพียงได้ชดั เจน และสามารถดําเนินงานได้
อย่างเป็ นรู ปธรรมผ่านการนําบทเรี ยนที่ได้จากการเรี ยนรู ้จากแหล่งต่างๆ มาทดลองทํา และเชื่อมโยงการ
เรี ยนรู ้ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสการเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในเครื อข่าย
-กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ และการยกระดับความรู ้ เพื่อสาน
เครื อข่ายเชิงคุณค่านั้น สามารถทําได้จริ งผ่านการจัดเวทีพดู คุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงาน
ร่ วมกันการศึกษาดูงานระหว่างกลุ่ม และสามารถพัฒนาสู่เครื อข่ายเชิงเศรษฐกิจภายในระดับจังหวัดและ
ระดับภูมิภาคได้
6.3.2 ทักษะ / ประสบการณ์ ใหม่
-ทราบเรื่ องการจัดการความรู ้ภายใต้กรอบความหลากหลายของกลุ่มต่างๆ ช่วยให้เกิด
การพัฒนาแนวคิดและกระบวนการดําเนินงานของตนเอง
-ทราบกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องภายในทีมวิจยั อย่างเป็ นขั้นตอน
ต่อเนื่อง และต้องอดทนต่อผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งควรมีการปรับแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ / สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
-การแบ่งบทบาทให้เหมาะสมกับความสามารถและความสัมพันธ์ที่หลากหลายภายใน
ทีมวิจยั ได้แก่ การจัดกระบวนการภายในเวที การมองภาพรวมการดําเนินงาน / เป้ าหมายร่ วมกัน การ
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ติดต่อประสานงานร่ วมกับกลุ่มและภาครัฐ การสรุ ปความคาดหวังและความชัดเจนเรื่ องเป้ าหมายของ
การดําเนินโครงการฯเป็ นระยะๆ การบริ หารจัดการโครงการฯ เป็ นต้น
-ทราบเทคนิค/ วิธีการเขียนรายงาน และการวางแผนเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานใน
รู ปแบบต่างๆ ได้แก่ ดีวดิ ี ซีดี ป้ าย เป็ นต้น
-กระบวนการเชื่อมโยงการดําเนินงานร่ วมกับกลุ่ม องค์กร เครื อข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพือ่ ให้เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องสร้างทายาท /
แกนนําการดําเนินงานในพื้นที่ร่วมด้วย เพือ่ ต่อยอดการดําเนินงานเมื่อโครงการฯ เสร็ จสิ้ น
ภาพที่ 6.1 การจัดกระบวนเรียนรู้สู่ การพัฒนาศักยภาพ

คน

ศักยภาพ

ความรู้

ทรัพยากร
ประสบการณ์

กล่าวโดยสรุ ป จากภาพที่ 6.1 เมื่อกลุ่มหรื อบุคคลได้ผา่ น “กระบวนการเรี ยนรู ้” ใดๆ
และนําการเรี ยนรู ้น้ นั มาประยุกต์ใช้ใน “การปฏิบตั ิจริ ง” ใช้ในการทํางานงาน ในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรหรื อปั จจัยที่มีอยู่ กระบวนการทดลองปฏิบตั ิดงั กล่าวถือเป็ นประสบการณ์ที่กลุ่มหรื อตัวบุคคล
ได้รับ และย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและบุคคลนั้นๆ ในที่สุดแล้ว ผลจากการเรี ยนรู ้
และปฏิบตั ิจริ งจะกลายเป็ น “องค์ความรู ้ใหม่” ของทั้งกลุ่ม และบุคคล ซึ่งถ้านําความรู ้ดงั กล่าวมาต่อยอด
ความคิด โดยเข้าสู่กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง มีการทดลองปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง หากเป็ นเช่นนี้แล้ว
ประสบการณ์และองค์ความรู ้ใหม่ๆ ย่อมจะเกิดขึ้นเสมอ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับทั้งทีมวิจยั แกนนําและ
สมาชิกในกลุ่ม/ องค์กร/ สหกรณ์ ที่ร่วมกันดําเนินโครงการฯ ด้วยกันมา
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6.4

ข้ อเสนอแนะ
6.4.1 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับกระบวนการทํางานวิจัย
-ควรจัดเวทีระหว่างกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี
สมุทรสงคราม สุ พรรณบุรี เป็ นต้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน และสาน
เครื อข่ายการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องภายหลังจากโครงการดําเนินงานเสร็ จสิ้ น โดยมีส่วนกลางเข้ามา
เป็ นตัวช่วยในการดําเนินงาน รวมทั้งลงพื้นที่ร่วมกัน เพื่อทราบสภาพการดําเนินงานจริ งในพื้นที่ และ
สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมต่อไป
-ควรมีการจัดการความรู ้ และยกระดับความรู ้ที่ได้จากโครงการร่ วมกับภาคีเครื อข่าย
ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่ วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมวิจยั ผ่านการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้
-กระบวนการดําเนินงาน ควรเริ่ มจากการค้นหากลุ่มเล็กๆ ที่มีความสมัครใจและ
ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ การสร้างผลประโยชน์ร่วมภายในกลุ่ม จากนั้นนํา
มาร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันในเวที นําความรู ้ที่ได้กลับไปทดลองทํา และสามารถขยายการเรี ยนรู ้
ภายในกลุ่ม และวางแผนการดําเนินงานของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
-การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนจนที่จดทะเบียนนั้น ควรทําด้วยความระมัดระวัง
ทั้งนี้ เนื่องจากการขึ้นทะเบียนคนจนดังกล่าวมีกระบวนการดําเนินงานที่ไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก ทําให้
ข้อมูลที่มีอยูไ่ ม่สอดคล้องถูกต้องตามความเป็ นจริ งเท่าที่ควร จึงทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลคน
จนที่ได้รับเพื่อขับเคลื่อนงานให้ประสบผล และไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็ นรู ปธรรม
ได้
6.4.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการต่ อยอดการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในอนาคต
-การพัฒนาขบวนการสหกรณ์น้ นั ควรมีการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายเชิงคุณค่าอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ผ่านการจัดกิจกรรมของกลุ่ม และเครื อข่ายต่างๆ ทั้งควรสนับสนุนให้มีการ
สรุ ปบทเรี ยนการดําเนินงานร่ วมกันเพื่อพัฒนาสู่ กลุ่มต้นแบบที่สามารถดําเนินงานได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
-การจะพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้สามารถแก้ปัญหาในระดับกลุ่ม ระดับองค์กร และ
ระดับจังหวัดได้ตรงประเด็น และมีประสิ ทธิภาพนั้น ควรวางแผนการดําเนินงานในเชิงบูรณาการ
ร่ วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน
สํานักงานเกษตรจังหวัด เป็ นต้น รวมทั้งควรกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ของจังหวัดราชบุรีดว้ ย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการหนุนเสริ มการดําเนินงานร่ วมกันกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ช่วยให้เกิดการสานเครื อข่ายการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับสมาชิก กลุ่ม องค์กร และระดับ
เครื อข่ายต่อไป
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-ในระยะยาว การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในระดับกว้างขวางนั้น อาจทําได้โดยการ
ประสานความร่ วมมือกันในระหว่างจังหวัด
โดยสนับสนุนให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม
องค์กร สหกรณ์และเครื อข่ายต่างๆ ในลักษณะข้ามจังหวัดมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถเริ่ มได้จากในระหว่าง
กลุ่มที่เคยร่ วมงานกับ “โครงการวิจยั พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด” นี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน และสานเครื อข่ายการดําเนินงานอย่างกว้างขวางต่อเนื่องภายหลังจาก
โครงการฯ ดําเนินงานเสร็ จสิ้ น
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