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คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏร้ อยเอ็ด
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ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข.
ผู้ช่วยนักวิจยั

สนับสนุนโดยศูนย์ อาํ นวยการต่ อสู้ เพือ่ เอาชนะความยากจนแห่ งชาติ (ศตจ.)
และสํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(ความเห็นในรายงานนีเ้ ป็ นของผู้วจิ ัย สกว.ไม่ จําเป็ นต้ องเห็นด้ วยเสมอไป)

รายงานสรุปสํ าหรับผู้บริหาร

“การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด”
กระบวนการสหกรณ์ ถื อ ได้ว่ า เป็ นกระบวนการในการทํา งานขององค์ก ร
ประชาชนที่ มี ป ระวัติ ย าวนานมาเกื อ บศตวรรษในประเทศไทย อย่ า งไรก็ ต าม
กระบวนการนี้ ก็มีปัญหาต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาตัวองค์กรของ
ตนเอง และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยของความร่ ว มมื อ ในระหว่ า งองค์ก ร โครงการนี้ มี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงการพัฒนาและสร้างเครื อข่ายของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่
จัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด ซึ่ งจั ด ว่ า อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามยากจนสู ง ดั ง จะเห็ น ว่ า ในช่ ว งที่
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ลงพื้นที่ในเดือนมกราคม 2549 ก็ได้เลือกไป
ลงในพื้นที่ของอําเภออาจสามารถ ของจังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั
ในรู ปแบบของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research PAR) จังหวัดร้อยเอ็ดเป็ นอีกหนึ่งพื้นที่จาก 36 จังหวัด ซึ่ งเป็ นการขยายผลจากการดําเนิน
โครงการในระยะแรกของ 9 พื้นที่ โดยความร่ วมมื อระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตร หน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน องค์กร
ภาคประชาชน ในการดําเนิ นกิ จ กรรมการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ใ นพื้น ที่ จังหวัด
ร้ อยเอ็ด ซึ่ งอาศัยกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเป็ นแนวทาง โดยได้ดาํ เนิ นการ
วิจยั ในระหว่างเดือนกันยายน 2548 – สิ งหาคม 2549
วิธีการศึกษาครั้งนี้เริ่ มจากการจัดประชุมเวทีใหญ่ในระหว่างสหกรณ์การเกษตร
ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 20 อําเภอ ชุมชุมสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน
กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 90 คน เป็ นการประชุมเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็ นการระดมความคิดเพื่อแสวงหาความร่ วมมือระหว่าง
สหกรณ์การเกษตรต่างๆ ซึ่ งมีท้ งั สหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ และสหกรณ์การเกษตร
ขนาดเล็ก โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่19 ต.ค. 2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลของการ
ประชุมปรากฏว่าเป็ นที่สนใจ และทุกๆ ฝ่ ายประสงค์ที่จะให้เกิดเครื อข่ายที่ทาํ งานจริ งใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาได้มีการจัดประชุมเวทียอ่ ยขึ้นอีก 3 ครั้งใน 3 พื้นที่ คือสหกรณ์
การเกษตรสุ วรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง และสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด
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ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยในแต่ละแห่งได้มีการเชิญสหกรณ์การเกษตร
ที่อยูใ่ กล้เคียงเข้าร่ วมประชุมด้วย ผลจากการประชุมเวทียอ่ ยนี้เองทําให้สามารถเข้าใจ
ปั ญหาของแต่ละสหกรณ์ และได้เรี ยนรู้ถึงประสบการณ์ในการจัดทําเครื อข่ายที่มีมาใน
อดีตซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่ค่อยประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร ข้อสรุ ปที่ได้สาํ หรับแนวทางใน
การจัดทําเครื อข่ายในงานวิจยั นี้คือ
1. กรอบการศึกษาครั้งนี้ ควรจํากัดเฉพาะสหกรณ์การเกษตรถึงแม้
การศึกษาครั้งนี้จะรวมถึงองค์กรประชาชนในลักษณะอื่นด้วยก็ตาม
เพราะเนื่องจากระยะเวลาสําหรับการศึกษามีจาํ กัดคือเพียงหนึ่งปี
2. ควรจํากัดเฉพาะในกิจกรรมที่เป็ นหลักของจังหวัด คือข้าวหอมมะลิ
ซึ่ งเป็ นสิ นค้าหลักของจังหวัด และอยูใ่ นยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
การจํากัดขอบเขตการศึกษาดังกล่าวทําให้สามารถเน้นไปในด้านลึกของ
กิจกรรมที่จะเชื่อมโยงซึ่ งอาจสรุ ปได้วา่ มี 6 กิจกรรมที่จะดําเนิ นการ คือ
1. การสนับสนุนทางการเงินระหว่างสมาชิกเครื อข่ายสหกรณ์
2. โครงการการค้าร่ วมข้าวหอมมะลิ
3. โครงการผลิตพันธุ์ขา้ วหอมมะลิมาตรฐาน
4. โครงการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
5. โครงการอุปกรณ์การแปรรู ปและการตลาด
6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบัญชี
ผลจากการศึกษาและดําเนินการในระหว่างเครื อข่ายต่างๆ พบว่าแทนที่จะรวมกัน
เป็ นเครื อข่ายเดียวกัน แต่เห็นว่าน่าที่ทาํ เป็ นขั้นตอนคือ เบื้องต้นจัดให้มีเครื อข่ายของ
แกนนําสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ด 3 สหกรณ์ อันได้แก่ สหกรณ์เกษตรวิสัย
สหกรณ์สุวรรณภูมิ และสหกรณ์โพนทอง โดยพื้นเดิมพบว่าแต่ละสหกรณ์จะมีเครื อข่าย
ย่อยเชื่อมโยงกันภายใน ตัวอย่าง เช่น สหกรณ์เกษตรวิสัยก็จะเชื่อมโยงกันกับสหกรณ์
ปทุมรัตน์ สหกรณ์จตุรพักตรพิมาน ซึ่ งเป็ นสหกรณ์ขนาดเล็ก และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ
ในพื้นที่ แต่การเชื่อมโยงยังจํากัดอยูเ่ ฉพาะบางกิจกรรมเช่น การให้สินเชื่อระยะสั้น
สําหรับซื้ อข้าวเปลือกในฤดูเก็บเกี่ยว การส่ งข้าวเปลือกไปให้แก่สหกรณ์เกษตรวิสยั โดย
เป็ นการชําระหนี้เงินกูย้ มื เป็ นต้น ทั้งๆ ที่ยงั มีกิจกรรมอื่นๆ อีกที่น่าจะทําได้แต่กย็ งั ไม่ได้
จัดทํา
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กิจกรรมหลักที่ได้มีการดําเนินการภายใต้โครงการนี้มีอยู่ 2 กิจกรรม คือ
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสร้างเครื อข่ายของ
สหกรณ์ให้สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมและธุรกิจของตนเองได้ ภายใต้โครงการนี้
ได้มีการพัฒนาเว็บไซด์ของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ งเดิมเคยมีการร่ วมมือ
กันพัฒนาเว็บไซด์สหกรณ์ของจังหวัด
โดยสหกรณ์การเกษตรภายในจังหวัดได้ร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่ผลที่ได้รับก็ไม่สามารถได้รับเว็บไซด์ที่เป็ นประโยชน์และใช้งาน
ได้ ในที่สุดจากการประชุมสมาชิกในเครื อข่ายก็ได้มีการพัฒนาเว็บไซด์ข้ ึนใหม่ โดย
เปิ ดเว็บเพจของแต่ละสหกรณ์ข้ ึนมา และมีขอ้ มูลของสหกรณ์น้ นั ปรากฏอยูโ่ ดยเริ่ มจาก
ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ เช่น ปี ที่ก่อตั้ง จํานวนสมาชิก ประเภทธุรกิจที่ดาํ เนินการ
นอกจากนั้นยังมีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจการค้าข้าวหอมมะลิ ไม่วา่ จะเป็ นการ
รับซื้อข้าวเปลือก การสี เป็ นข้าวสาร โดยจะได้มีการระบุราคารับซื้ อ หรื อขายเป็ น
รายวัน ซึ่ งจะเอื้อประโยชน์แก่ผทู้ ี่เข้ามาทําธุรกิจสามารถทราบได้ โดยทางโครงการได้
จัดให้มีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละสหกรณ์ให้สามารถปรับเปลี่ยน
ข้อมูลได้ดว้ ยตนเอง อย่างไรก็ตามในระยะแรกก็มีปัญหาอุปสรรคในเรื่ องของระบบ
hardware และ software ซึ่งผูบ้ ริ หารของแต่ละสหกรณ์ยงั ไม่ให้ความสําคัญ แต่จากการ
ร่ วมประชุมปรึ กษากันเป็ นประจํา อีกทั้งในระยะหลังได้เริ่ มมีผปู ้ ระกอบการเข้ามาใช้
บริ การเพิ่มขึ้น โดยมีผสู้ นใจเข้ามาติดต่อซื้อข้าวจากทางสหกรณ์เพื่อส่ งออก ทําให้ท้ งั
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละสหกรณ์ได้เห็นความสําคัญและพร้อมที่จะ
ลงทุนในงานด้านนี้ และส่ งเจ้าหน้าที่มาเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้น อนึ่งเนื่องจากได้มีการ
ให้บริ การโดยสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น คือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงทําให้เกิด
ความสะดวกในการติดต่อและรับบริ การ การที่สหกรณ์ต่างๆ อยูก่ ระจัดกระจายและมี
ปัญหาในการติดต่อสื่ อสาร หรื อการประชุมก็ได้ลดน้อยลงไป เพราะสามารถติดต่อผ่าน
ทางเว็บไซด์ได้ นอกจากนั้นก็ยงั มีการหารื อในเรื่ องระบบการทําบัญชีของแต่ละสหกรณ์
ซึ่ งในสหกรณ์แกนนําได้มีการจัดจ้างให้บริ ษทั ของเอกชนเข้ามาติดตั้งระบบการทําบัญชี
ให้ ซึ่ งในระยะนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง แต่การปรึ กษาหารื อกันในเวทีต่างๆ ที่ทางโครงการได้
จัดทํา ทําให้สหกรณ์ขนาดเล็กสนใจที่จะขอรับคําปรึ กษาจากสหกรณ์ขนาดใหญ่และ
ต่อรองกับทางบริ ษทั
เพราะเมื่อมีหลายสหกรณ์พร้อมใจกันเข้ามาใช้บริ การก็สามารถ
ต่อรองในเรื่ องของราคาได้
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2. ในกิจกรรมการสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิของจังหวัด
ซึ่ งผลจากการจัดเวทีของโครงการทําให้ทราบว่า เมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิภายในจังหวัด
ยังขาดแคลนอยู่มากถึงเฉลี่ ยปี ละ 4 หมื่ นตัน ซึ่ งต้องมี การไปจัดซื้ อมาจากต่างจังหวัด
ทั้งๆ ที่ จงั หวัดร้ อยเอ็ดเป็ นจังหวัดที่ มีชื่อเสี ยงในการผลิ ตข้าวหอมมะลิ ดังนั้นภายใต้
โครงการนี้ จึงได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมและรณรงค์ให้สหกรณ์ในเครื อข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ โดยร่ วมกับหน่ วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เช่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วร้อยเอ็ด ของกรมการข้าว (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 11 เดิมสังกัดกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร) และศูนย์วิจยั ข้าว จ.อุบลราชธานี ซึ่ งเป็ นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
หลักในการจัดการฝึ กอบรมเกษตรกรจํานวน 100 คน เพื่อเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้
มากขึ้น ผลจากการนี้ ทาํ ให้จาํ นวนเกษตรกรที่ผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วได้เพิ่มมากขึ้นทั้งใน
แหล่งผลิตเดิมของสหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย และ
จะเพิ่มขึ้นในเขตพื้นของสหกรณ์การเกษตรโพนทราย และสหกรณ์การเกษตรโพนทอง
ยิ่งไปกว่านั้นยังได้มีการเจรจาตกลงให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วร้อยเอ็ดผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ของจังหวัดเป็ นผูผ้ ลิตส่ งให้เครื อข่ายของสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดร้ อยเอ็ดเป็ นผู้
จําหน่ายเป็ นหลัก เพื่อจะได้ไม่มีการแข่งขันกันระหว่างเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ผลิตขึ้นโดยทาง
ราชการกับของทางสหกรณ์การเกษตร
นอกเหนื อจากความสําเร็ จในสองกิจกรรมหลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้มีการ
สนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ ในเรื่ องของการค้าข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใน
เวทีของเครื อข่ายได้มีการเจรจาหาลู่ทางที่จะผลิตข้าวหอมมะลิโดยใช้ Brand name
เดียวกัน คือข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด โดยในช่วงระยะของการดําเนิ นโครงการ สหกรณ์ใน
เครื อข่ายได้ไปร่ วมแสดงสิ นค้าในงานการประชุมหอการค้าแห่ งประเทศไทย ที่จงั หวัด
พิษณุโลกในระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2548 นอกจากนั้นในการประชุมปรึ กษาหารื อ
ในเครื อข่ายยังได้พิจารณาอีกว่าในการจัดคาราวานไปขายข้าวหอมมะลิของสหกรณ์ใน
ครั้ งต่อๆ ไป ที่ ทางจังหวัดสนับสนุ น ถ้าเป็ นไปได้จะได้จดั ร่ วมกันโดยเครื อข่ายของ
สหกรณ์การเกษตรของจังหวัดร้ อยเอ็ด นอกจากนั้นยังได้มีการปรึ กษาหารื อกันอีกว่า
การที่สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยได้ริเริ่ มเปิ ดลู่ทางการส่ งข้าวหอมมะลิไปจําหน่ายยัง
ต่างประเทศ โดยได้จดทะเบียนผูส้ ่ งออกกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ทาง
สหกรณ์ในเครื อข่ายก็จะสนับสนุนทางสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย โดยถือว่าสหกรณ์
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การ เกษตร เกษตรวิสยั เป็ นตัวแทนของสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมดใน
การส่ งข้าวหอมมะลิไปจําหน่ายในต่างประเทศ นอกจากนั้นในเวทีใหญ่ของเครื อข่ายยัง
ได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ในระดับนโยบายทั้งของกรมการข้าวและกรมส่ งเสริ มการเกษตร
มาปรึ กษาหารื อในการที่จะสนับสนุน ในการผลิตพันธุ์ขา้ วหอมมะลิโดยใช้งบประมาณ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)
นอกจากนั้นในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ยงั ได้ทาํ การศึกษาถึงลู่ทางความเป็ นไปได้ใน
การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยโ์ ดยได้มีการไปดูกิจการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นท้องที่ต่างๆ ซึ่ งก็พบว่าปุ๋ ย
อินทรี ยไ์ ด้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นในหมู่บา้ น โดยการดําเนิ นการของเกษตรกรที่มีการรวม
เป็ นกลุ่มต่างๆ ที่ ได้รับการสนับสนุ นจากกองทุนต่ างๆ ของรั ฐ มี การจ้างงานโดยใช้
เกษตรกรที่มีฐานะยากจนเข้ามาเป็ นแรงงานในกิจการนี้ และผลจากการที่รัฐส่ งเสริ มการ
ใช้ปุ๋ยอินทรี ยน์ ี่เองที่ทาํ ให้ความต้องการปุ๋ ยอินทรี ยม์ ีอยูโ่ ดยทัว่ ไป การผลิตในท้องถิ่นยัง
ไม่เพียงพอ สหกรณ์การเกษตรในเครื อข่ายทุกสหกรณ์ได้มีการสั่งซื้ อปุ๋ ยอินทรี ยม์ าเพื่อ
จําหน่ ายแก่สมาชิ กโดยติดต่อสั่งจากบริ ษทั ในภาคกลาง ในการปรึ กษาหารื อก็มีความ
สนใจที่จะมีการตั้งโรงงานเพื่อผลิตปุ๋ ยอินทรี ยโ์ ดยสหกรณ์ แต่ในช่วงเวลาของโครงการ
นี้ ก็ยงั ไม่ได้เริ่ มดําเนินการ
ประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาคนจนนั้น ถึงแม้จะได้มีการรวบรวมตัวเลขคนที่ได้ไป
จดทะเบียนคนจนทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และในบรรดาสมาชิกสหกรณ์ต่างๆ ใน
โครงการนี้กต็ าม แต่กิจกรรมที่จะช่วยเหลือคนจนเหล่านี้โดยเฉพาะยังไม่ได้จดั ทําขึ้น
อย่างเป็ นกิจจะลักษณะ แต่ในเวทียอ่ ยของโครงการก็มีความเห็นว่าสมาชิกที่ยากจนมี
โอกาสที่จะเข้าร่ วมโครงการในการผลิตพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ
และในโครงการผลิตปุ๋ ย
อินทรี ย ์
อย่างไรก็ตามตัวเลขในทะเบียนคนจนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ และ
บ่อยครั้งที่คนที่ยากจนจริ งๆ กลับไม่ได้ไปขึ้นทะเบียน แต่ในพื้นที่กพ็ บว่าสมาชิกของ
สหกรณ์ในเครื อข่ายจํานวนไม่นอ้ ยที่เป็ นคนจน
ดังนั้นถ้าหากการสร้างให้สหกรณ์
การเกษตรมีความเข้มแข็ง และเครื อข่ายสหกรณ์การเกษตรทํางานได้อย่างเป็ นระบบก็
เชื่อว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรที่มีฐานะยากจนได้จาํ นวนไม่นอ้ ย
ข้อเสนอแนะสําหรั บโครงการนี้ ก็คือโครงการนี้ น่ าที่ จะได้รับการผลักดันให้
ดําเนิ นต่อไป และในการประชุ มก่ อนปิ ดโครงการสหกรณ์ การเกษตรในเครื อข่ายได้
ตระหนักในความสําคัญและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากเครื อข่าย และเห็นว่ามีความจําเป็ น
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จะต้องสานต่อโครงการนี้ ดังนั้นบรรดาสหกรณ์ที่เป็ นแกนนําของเครื อข่ายอันได้แก่
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย สหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ และสหกรณ์การเกษตร
โพนทอง ต่างให้ความสําคัญแก่เครื อข่ายและมีความมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินโครงการนี้ต่อไป

--------------------------------

บทคัดย่ อ
โครงการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์จะแสวงหาความร่ วมมือในระหว่างสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ให้สามารถเป็ นที่พ่ งึ ของเกษตรกรได้
หลักการของสหกรณ์ที่วา่ ให้องค์กรสหกรณ์เป็ นองค์กรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
และมีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การศึกษาได้ดาํ เนินการระหว่างเดือนกันยายน 2548 - สิ งหาคม
2549 วิธีการศึกษาเริ่ มจากการศึกษาถึงสถานการณ์ และสถานภาพของกลุ่มและองค์กรประชาชน
โดยทัว่ ไป จากนั้นก็ได้มีการจัดประชุมใหญ่ระหว่างสหกรณ์การเกษตร ของทั้ง 20 อําเภอ โดยเป็ น
การประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
และระดมความคิดเพื่อแสวงหาความร่ วมมือ
ระหว่างสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ผลของการประชุมปรากฏว่าเป็ นที่สนใจ และทุกฝ่ ายประสงค์ที่จะ
ให้เกิดเครื อข่ายที่ทาํ งานจริ งในจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาได้มีการจัดประชุมเวทียอ่ ยขึ้นอีก 3 ครั้ง ใน 3
พื้นที่ คือสหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง และสหกรณ์การเกษตรเมือง
ร้อยเอ็ด โดยแต่ละแห่งได้มีการเชิญสหกรณ์การเกษตรที่อยูใ่ กล้เคียงเข้าร่ วมประชุมด้วย ผลของการ
ประชุมสรุ ปได้วา่ ให้มีการดําเนินงานวิจยั เฉพาะในประเด็นเรื่ องข้าวหอมมะลิซ่ ึ งเป็ นสิ นค้าหลัก
ของจังหวัดร้อยเอ็ด และกิจกรรมที่จะดําเนินการก็จะเน้นใน 2 เรื่ อง คือ การพัฒนาเครื อข่าย
สารสนเทศที่จะช่วยสร้างเครื อข่ายการดําเนินทางธุรกิจของสหกรณ์สมาชิกได้ และในกิจกรรมด้าน
การสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิของจังหวัดซึ่งยังขาดแคลนอยูม่ าก โดยผลของการ
ดําเนินการได้มีการพัฒนาระบบเว็บไซด์ของสหกรณ์การเกษตรทั้ง 20 แห่งของจังหวัด และได้
พัฒนาการความสามารถของสหกรณ์แกนนําทั้งสามสหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั
สหกรณ์การการเกษตรสุ วรรณภูมิ และสหกรณ์การเกษตรโพนทอง ให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสาม
สหกรณ์สามารถติดต่อสื่ อสาร
และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ผา่ นระบบ
อินเตอร์ เน็ทได้
สําหรับเรื่ องการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิกไ็ ด้มีการร่ วมมือกันในการวาง
แผนการผลิตร่ วมกัน
มีการจัดการฝึ กอบรมสมาชิกในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วโดยร่ วมกันกับ
หน่วยงานของรัฐ อีกทั้งได้มีการวางแผนการตลาดในการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ดว้ ยเช่นกัน ประเด็น
ที่เกี่ยวกับปั ญหาความยากจนนั้น ถึงแม้จะได้มีการรวบรวมตัวเลขของคนที่ได้ไปจดทะเบียนคนจน
ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และในบรรดาสมาชิกของสหกรณ์ต่างๆ แต่กิจกรรมที่จะช่วยเหลือคน
จนเหล่านี้กย็ งั ไม่ได้ทาํ อย่างเป็ นกิจจะลักษณะ
แต่คาดว่าสมาชิกที่ยากจนจะสามารถได้รับ
ผลประโยชน์จากการเข้าร่ วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ และในโครงการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
ที่จะดําเนินไปในอนาคต

Abstract
This research project aims at establishing a network for cooperation among the
agricultural cooperatives within the Roi Et province and strengthening the networking of the
cooperatives so that they will be more self-reliant and able to promote better cooperation among
the member cooperatives. The study was carried out between September 2005 and August 2006.
During the initial period, the general situation of the cooperatives of the province as well as the
status of their networking was explored. A general meeting of 20 agricultural cooperatives of
the province was convened, and discussion and brainstorming were done. As a result, all the
participants had an opinion that a functional networking should be established among the
agricultural cooperatives within the Roi Et province. Smaller forums were organized three times
at three agricultural cooperatives, Suwannaphum, Poanthong, and Muang Roi Et, respectively.
In each place, neighboring cooperatives were invited to the meeting. The outcome of the
meeting was that the project should limit itself on issues around Hommali (jasmine) rice that is
the most important product of all cooperatives within the Roi Et province. Two major activities
were carried out during the course of this project i.e. establishing a network among the member
cooperatives to share their information and developing the Hommali rice seed production which
was in the state of acute shortage. The outcome of this project is the creation of a website of all
20 agricultural cooperatives and a pilot networking for the development of three core
agricultural cooperatives, Kasetwisai, Suwannaphum, and Poanthong, for information exchange
through the website. The other main activity is the Hommali rice seed production for which the
training of the member farmers was organized jointly by the cooperative network and the
government agencies. Besides the seed production, a new marketing system of rice seed was
designed as well. Regarding the issue of poverty mitigation, although there was an attempt in
collecting information of the poor who were registered with the government authority of the
provincial, district, and cooperative levels, activities specially arranged for the poor had not yet
been developed. However, it was expected that a part of the participating members for the
Hommali rice seed production and the organic fertilizer project would be from the low-income
class.

คํานํา
สหกรณ์ เ ป็ นองค์ก รของประชาชนประเภทหนึ่ ง ในส่ ว นของเกษตรกรก็ มี ส หกรณ์
การเกษตรซึ่งจัดได้วา่ เป็ นสถาบันของเกษตรกรที่สาํ คัญ แต่สถาบันนี้ ในอดีตก็มกั จะได้รับการมอง
ว่าเป็ นองค์กรที่ อ่อนแอ ต้องได้รับการอุ ปถัมภ์จากรั ฐอยู่เสมอ ไม่ สามารถทําธุ รกิ จแข่งขันกับ
ภาคเอกชนหรื อแม้แต่พ่อค้าในท้องถิ่นได้ ทางสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ได้ให้
ความสนใจในองค์ก รนี้ และได้ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น การทํา งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วกับ สหกรณ์ ใ นหลาย
โครงการ หลังจากที่ได้มีการทํางานวิจยั ในพื้นที่ 9 จังหวัดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื อข่ายในระหว่าง
ปี 2545-47 และหลังจากสิ้ นสุ ดโครงการนี้ ทางสถาบันวิชาการสหกรณ์ได้ร่วมกับศูนย์อาํ นวยการ
ต่อสู้ปัญหาความยากจน (ศตจ.)โดยการสนับสนุ นของ สกว. ได้ทาํ การขยายเครื อข่ายงานวิจยั ใน
เรื่ องเดียวกันนี้ ออกไปในพื้นที่ 36 จังหวัดทัว่ ประเทศ จังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็ นอีกจังหวัดหนึ่ งในภาค
อี ส านที่ ไ ด้มี ก ารจัด ทํา โครงการนี้ ขึ้ น มา การทํา งานนี้ เป็ นในลัก ษณะที่ เ รี ย กว่า “การวิ จัย เชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม” (Participatory Action Research – PAR) โดยได้ดาํ เนิ นการในระหว่าง
เดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549 เป็ นระยะเวลาหนึ่ งปี เต็ม โครงการนี้ ได้ดาํ เนิ นร่ วมกันระหว่าง
สถาบัน การศึ กษาอัน ได้แ ก่ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น และมหาวิท ยาลัย ราชภัฎ ร้ อ ยเอ็ด และได้ท าํ
ร่ วมกับสหกรณ์ การเกษตรในท้องถิ่ น และหน่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข้อง เนื่ องจากโครงการนี้ มี
ระยะเวลาจํากัด การดําเนิ นการดําเนิ นการจึ งเน้นเฉพาะเรื่ องข้าวซึ่ งเป็ นสิ นค้าหลักของจังหวัด
ผลการดําเนิ นการโดยภาพรวมก็เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ และได้เห็ นลู่ทางในการพัฒนาของสหกรณ์
การเกษตรว่าจะทําในด้านใดได้บา้ ง และเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการก็เห็ นว่า การเชื่ อมโยงเครื อข่ายที่
ดําเนินการโดยสหกรณ์ดว้ ยกันเองนั้นมีความเป็ นไปได้ และสหกรณ์ที่เป็ นหลักก็พร้อมที่จะร่ วมกัน
ขับเคลื่อนต่อไปให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดอย่างแท้จริ ง งานวิจยั ครั้งนี้ ทางคณะผูว้ ิจยั ต้องขอขอบคุณ
บรรดาสหกรณ์ต่างๆ ทั้งฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายจัดการที่ได้ให้ความร่ วมมือกับทางโครงการวิจยั เป็ น
อย่างดี โดยเฉพาะจากสหกรณ์ หลักๆ ทั้งสามสหกรณ์ อันได้แก่ สหกรณ์ การเกษตรสุ วรรณภูมิ
จํากัด สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจํากัด และ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จํากัด ต้องขอขอบคุณ
คุ ณ สุ เ นตร บุ ญ ญดิ เรกกุล และคุ ณ ปฏิ ญ ญา ประพฤติ ช อบ ที่ ไ ด้ใ ห้ก ารสนับ สนุ น ในการจัด ทํา
รายงานของโครงการจนสําเร็ จลุล่วงลงด้วยดี สิ่ งสําคัญที่ทีมงานวิจยั คาดหวังไว้ก็คือ ความสามารถ
ในการรวมตัวกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจนทัว่ ทั้งจังหวัด และสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่าง
สหกรณ์จนทําให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที่เป็ นที่พ่ งึ ของเกษตรกรได้
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและระเบียบวิธีวจิ ัย
1.1.1 ความสํ าคัญของการวิจยั
โครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็ นหนึ่ง
ในโครงการวิจยั ในพื้นที่ 36 จังหวัด ซึ่ งมีลกั ษณะการดําเนิ นการโครงการวิจยั แบบต่อยอด
กล่ า วคื อ หลัง จากที่ ก องทุ น สนั บ สนุ น การวิ จัย ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การดํา เนิ น การ
โครงการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง ภายใต้โครงการประสานงานเพื่อการวิจยั ด้านสหกรณ์ มาเป็ น
ระยะเวลา 3-4 ปี ผลงานวิจยั ได้ถูกนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ของประเทศในรู ปแบบของ “แผนพัฒนาการสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549” ซึ่ ง
แผนพัฒนาดังกล่าวเป็ นลักษณะของแผนแม่บทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ขบวนการ
สหกรณ์ ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน จะนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนางานสหกรณ์
ภายใต้ภารกิจของตนในช่วงเวลา 2546-2549 โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญเพื่อระดมทรัพยากรคน
งบประมาณและสิ่ งอํานวยความสะดวกในลักษณะของการ “Pool Resource” ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด อีกทั้งยังจะช่วยลดความซํ้าซ้อนในการทํางานพัฒนาสหกรณ์ของหน่วยงาน
รั ฐ ซึ่ งมี มากกว่า 63 หน่ วยงานของรั ฐในระดับกรมซึ่ งสังกัดอยู่ในหลายกระทรวง ได้แก่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวง
อุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนั้นยังครอบคลุมไปถึ งหน่ วยงานที่ เป็ นรั ฐวิสาหกิ จ อาทิ เช่ น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิ น ซึ่ งให้ความสําคัญกับการ
พัฒนากลุ่ม/องค์กรประชาชนอีกด้วย
ในการกําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของแผนพัฒนา
สหกรณ์ดงั กล่าวได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์สหกรณ์ข้ ึนเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ได้เ ห็ น ภาพอนาคตของขบวนการสหกรณ์ เ มื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาของแผนในปี 2549 ซึ่ ง
สามารถนําเอาวิสัยทัศน์ดงั กล่าวไปใช้ในการสร้ างแรงบันดาลใจให้แก่ผูม้ ีส่วนร่ วมในการ
พัฒ นาสหกรณ์ ได้สามารถเข้ามามี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาสหกรณ์ ได้อย่างเหมาะสม ใน
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แผนพัฒนาสหกรณ์ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์สหกรณ์เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาของแผนไว้วา่ “สหกรณ์
เป็ นองค์กรช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดมัน่ ในคุณค่าสหกรณ์ มีการร่ วมมือ
กัน เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย เพื่ อ พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ก ร และความเป็ นธรรมาภิ บ าล
สร้างความเข้มแข็งของสมาชิก ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างยัง่ ยืน”
ด้วยตระหนักถึงความสําคัญที่จะนําเอาวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคนเพื่อให้คนมีจิตวิญญาณ มีจิตสํานึ กที่จะร่ วมมือกัน ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกันตามหลักการสหกรณ์น้ นั การดําเนิ นงานโครงการวิจยั ในระยะแรกในพื้นที่ 9
จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน เลย ขอนแก่น สระบุรี สุ พรรณบุรี เพชรบุรี สงขลา และตรัง
โดยการดําเนิ นการโครงการวิจยั เป็ นไปภายใต้กรอบแนวคิดของการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่ม/
องค์กรประชาชน องค์กรเอกชนและหน่ วยงานของรัฐให้เกิ ดเป็ นรู ปธรรมที่เป็ นผลในทาง
ปฏิบตั ิ ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการวิจยั ได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mental model) ของคนใน
กลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ต่างๆ และเกิดเครื อข่ายความร่ วมมือทั้งที่เป็ นสหกรณ์ที่จดทะเบียน
สหกรณ์ภาคประชาชน (มิได้จดทะเบียน) และภาคเอกชนในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เกิ ดความร่ วมมือซึ่ งกันและกัน ซึ่ งนับเป็ นวิถีแห่ งสหกรณ์ ในการสร้ างคน สร้ างผูน้ าํ การ
สร้างความเข้มแข็งของคน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั และอนาคต
จากประสบการณ์ของทีมวิจยั ใน 9 จังหวัด เพื่อการพัฒนาเครื อข่ายพันธมิตรที่มี
ความเข้ม แข็ง และยัง่ ยืน จึ ง ต้อ งมี ก ารดํา เนิ น โครงการวิ จัย ในพื้ น ที่ 36 จัง หวัด เป็ นการ
ดําเนิ นการในลักษณะของการขยายผลจากบทเรี ยนที่ได้ดาํ เนิ นการในระยะแรก 9 พื้นที่ ซึ่ ง
เป็ นแผนการดําเนินการที่สาํ นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั โครงการประสานงานเพื่อการ
วิ จั ย ด้ า นสหกรณ์ ได้ ป ระสานความร่ วมมื อไปยั ง สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
จังหวัดร้ อยเอ็ดเป็ นอีกหนึ่ งพื้นที่ จาก 36 จังหวัด ซึ่ งเป็ นการขยายผลจากการ
ดําเนิ นโครงการในระยะแรกของ 9 พื้นที่ โดยความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตร หน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน องค์กรภาค
ประชาชน ในการดําเนิ นกิ จกรรมการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด ซึ่ ง
อาศัยกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเป็ นแนวทางในการดําเนิ นการวิจยั ในประเด็น
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ยุทธศาสตร์ การเป็ นศูนย์กลางการผลิต และจําหน่ ายข้าวหอมมะลิ ช้ นั ดี สู่ ตลาดโลก โดยมี
ข้อมูลสนับสนุนด้านข้าวหอมมะลิ ดังนี้
จังหวัดร้ อยเอ็ดมีพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิท้ งั หมด 1,450,086 ไร่ มีผลผลิตจาก
การผลิตรวม 488,362 ตัน มูลค่ารวม 3,174,353,000 บาท และข้าวหอมมะลิเป็ นที่รู้จกั และ
ยอมรับกันโดยทัว่ ไป คือ “ข้าวหอมมะลิที่เป็ นผลผลิตจากทุ่งกุลาร้องไห้” จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็ นพื้นที่ หนึ่ งในเขตทุ่งกุลาร้ องไห้ โดยในพื้นที่ ทุ่งกุลาร้ องไห้มีจงั หวัดที่ มีอาณาเขต
ครอบครองร่ วมกันถึง 5 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรี สะเกษ สุ รินทร์ และมหาสารคาม
จังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่ครอบครองมากที่สุด คือ 986,807 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 46.82 ของพื้นที่
ทั้งหมด มีพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 713,499 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 46.80 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด
(เอกสารอัดสําเนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด)
ข้าวหอมมะลิที่เป็ นผลผลิตจากทุ่งกุลาร้ องไห้ ถือได้ว่าเป็ นข้าวหอมมะลิช้ นั ดี
เป็ นที่ รู้จกั และยอมรั บกันโดยทัว่ ไป เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และ
มีแนวโน้มความต้องการในระดับที่เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากข้าวหอมมะลิที่ผลิตได้จากทุ่งกุลา
ร้องไห้ มีคุณลักษณะพิเศษและมีเอกลักษณ์ที่สําคัญ ซึ่ งแตกต่างไปจากข้าวหอมมะลิที่ผลิต
จากแหล่งปลูกอื่นๆ ได้แก่
- ความหอม ซึ่ งมีลกั ษณะทางกายภาพของดินที่มีลกั ษณะเป็ นดินทราย และมี
ความเค็มพอเหมาะกับข้าวพันธุ์น้ ี
- ความเรี ยวงาม ซึ่ งมี ผ ลมาจากสภาพภู มิ ศ าสตร์ ข องนํ้า และแสงแดดที่
เหมาะสมทําไห้ได้เมล็ดข้าวที่เรี ยวงามพอเหมาะน่ารับประทาน
- ความอ่อนนุ่ม ซึ่ งเป็ นผลมาจากลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิโดยทัว่ ไป ทํา
ให้เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค
เมื่อพิจารณาด้านข้อมูลโรงสี สหกรณ์การเกษตร พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงสี
และสถาบันการเกษตรที่เป็ น ผูส้ ่ งออก จํานวน 7 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร รวม 9 โรงสี มี
สมาชิ กทั้งหมด 22,867 คน ประกอบด้วย สหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์
การเกษตรสุ วรรณภูมิ จํากัด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จํากัด สหกรณ์การเกษตรเมือง
ร้ อยเอ็ด จํากัด สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จํากัด สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ ชัย จํากัด สหกรณ์
การเกษตรโพนทอง จํากัด กลุ่มเกษตรกรทํานาศรี สว่าง
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ดังนั้น โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่จงั หวัดร้ อยเอ็ดจะ
เป็ นโครงการที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง แนวความคิ ด และกระบวนการที่ จ ะก่ อ ให้เ กิ ด การเชื่ อ มโยง
เครื อข่ายระหว่างนักสหกรณ์ คนในชุ มชน นักวิชาการ กลุ่มข้าราชการ นักพัฒนา องค์กร
เอกชน ในการพัฒนาข้าวหอมมะลิ ให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป
1.1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จงั หวัด
ร้อยเอ็ด
2. เพื่อสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการวิเคราะห์และกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงาน
3. ศึกษารู ปแบบและแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครื อข่ายในปั จจุบนั
ของสหกรณ์การเกษตร
4. ศึกษาถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาไปสู่ ความเข้มแข็งของสหกรณ์
การเกษตร และทําให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและสหกรณ์
การเกษตรในการแก้ไขปั ญหาความยากจน
1.1.3 ระเบียบวิธีวจิ ยั
1.1.3.1 ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นลักษณะของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Action Research : PAR) ของสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
และกลุ่ม/องค์กรภาค ประชาชน โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ การดําเนินงานของสหกรณ์ การเกษตร
หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดร้ อยเอ็ด ประเมินความสนใจ จัดทําแผนการ
ดําเนินงานในการวิเคราะห์ และกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของกลุ่ม
ศึกษาการดําเนินงานและเครื อข่ายการเชื่อมโยงของสหกรณ์การเกษตร
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด ต่อจากนั้นคัดเลือกกลุ่มสหกรณ์
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การเกษตรมาวิเคราะห์ลกั ษณะการดําเนินงาน ซึ่ งจะเห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละ
องค์กร และศึกษาเครื อข่ายการเชื่อมโยงภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลใน
การกําหนดกระบวนการศึกษาของโครงการฯต่อไป ในกระบวนการศึกษาโครงการฯ ได้มี
สหกรณ์การเกษตรเข้ามามีส่วนร่ วมในเชิงปฏิบตั ิการทุกขั้นตอน โดยคณะทีมงานวิจยั เป็ นผู้
ประสานงานและอํานวยความสะดวก ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กิจกรรมดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ส หกรณ์ ก ารเกษตร และลัก ษณะเครื อ ข่ า ย
เชื่อมโยงภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
2. การประเมิ น สหกรณ์ ก ารเกษตรตามความสนใจและผลการ
ดําเนิ นงานของกลุ่ม ซึ่ งเจ้าหน้าที่หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและคณะที มงานวิจยั ในโครงการฯ
ร่ วมประเมินความสนใจ
3. กระบวนการคัดเลือกสหกรณ์การเกษตรที่มีความสนใจเข้าร่ วมการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายโดยได้เน้นในกิจกรรม
ข้าวหอมมะลิในจังหวัดร้อยเอ็ด ในเบื้องต้นได้มีการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งจํานวน
4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จํากัด และสหกรณ์การเกษตรโพนทอง จํากัด เพื่อทราบถึง
ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความเข็มแข็งภายในสหกรณ์ที่เลือก และลักษณะการเชื่อมโยงเครื อข่ายของ
สหกรณ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มโดยได้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ขั้นตอนต่อไปได้
ทําการขยายการเชื่อมโยงออกไปยังสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆต่อไป
ขั้นที่ 2 การสร้ างกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้นําสหกรณ์ การเกษตร และ
คณะผู้วจิ ยั ร่ วมกันสร้ างกระบวนการเรียนรู้ และสร้ างพันธมิตรระหว่ างสหกรณ์ การเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร
จากขั้นที่ 1 จะได้ตวั แทนสหกรณ์การเกษตรที่สนใจสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม โดยจัดประชุมระดมความคิดโดยใช้การวิเคราะห์
SWOT Analysis และ Appreciation Influence Control (AIC) อย่างเจาะลึก สร้าง
กระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
และพัฒนาเครื อข่ายเชื่อมโยงระหว่าง
สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งและแก้ไขปั ญหาความยากจน
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ขั้นที่ 3 การเชื่อมโยงเครือข่ ายระหว่ างสหกรณ์ การเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร
จากขั้นที่ 2 เริ่ มดําเนินการเชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรตามความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร ต่อจากนั้นจะขยายการเชื่อมโยงออกไป โดยสหกรณ์การเกษตรหรื อกลุ่ม
เกษตรกรของทั้งสองฝ่ ายมีความต้องการตรงกันที่จะขยายเครื อข่าย
ในระหว่างการ
ดําเนินการเชื่อมโยงเครื อข่าย ได้จดั ให้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากการปฏิบตั ิงาน
จริ ง โดยคณะผูว้ ิจยั จะเป็ นผูป้ ระสานงานและช่วยแก้ไขปั ญหาหรื อชี้แนะปั ญหาและนําไปสู่
การปรับเปลี่ยนได้อย่างถูกวิธี
ขั้นที่ 4 การประเมิน สรุปผลและจัดทํารายงาน
หลังจากดําเนินการติดตามผลการเชื่อมโยงเครื อข่ายแล้ว คณะผูว้ ิจยั ได้จดั
ประชุมสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่ วมเครื อข่าย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกันวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเชื่อมโยงเครื อข่าย และวางแผน
เพื่อให้เกิ ดการสร้ างเครื อข่ายที่มีการเชื่ อมโยงขยายต่อไปยังสหกรณ์ การเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกรระดับที่ 2 และ 3 ต่อไป ทําให้เครื อข่ายมีความเข้มแข็งและสามารถแก้ไขปั ญหา
ความยากจนได้ในระยะยาว
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1.1.4 กระบวนการวิจยั ของโครงการ :

 การจัดเวทีช้ ีแจงวัตถ ุประสงค์ของโครงการวิจยั และเป็นการระดมความคิด
เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด

การกําหนดกรอบ
การศึกษาในพื้นที่

การวางแผนกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด
การสร้างทีมนักวิจยั ในพื้นที่รว่ มกับ มข. /
การจัดทําแผนการวิจยั

การประสาน/การ
ติดตาม/การสนับสน ุนของ
ทีมนักวิจยั ในพื้นที่
จ. ร้อยเอ็ด

 การประช ุมเชิงปฏิบตั ิการ
สําหรับทีมวิจยั /สหกรณ์ในโครงการ


3.1 การศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของ
สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จงั หวัด
ร้อยเอ็ด

จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างสหกรณ์
ในโครงการ

3.2 การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียน
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรใน
โครงการ

การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ก่
การสร ุปสังเคราะห์
ศักยภาพของสหกรณ์
การเกษตร/กลมุ่
เกษตรกรในการ
แก้ปัญหาให้กบั คนจน
ปัญหา/อ ุปสรรค/แนว
ทางแก้ไข

ผ้นําสหกรณ์การเกษตรในโครงการ

การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ ํา

3.3 สหกรณ์การเกษตรและกลมุ่ เกษตรกรใน

โครงการเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ/เว็บไซต์

3.4 การจัดทํากรอบกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

3.5

การสนับสน ุนการสร้างพันธมิตร/การ
เชื่อมโยงเครือข่ายภายในและระหว่างสหกรณ์
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1.1.5 นิยามศัพท์ :
1. กรอบทิศทางการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนิ นงานของสหกรณ์ที่
คํานึ งถึ งศักยภาพและความพร้ อมตลอดจนปั จจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร และเกิ ดจาก
กระบวนการมีส่วนร่ วมของฝ่ ายบริ หารจัดการสหกรณ์ในการวางแผน
2. คุณค่ าสหกรณ์ หมายถึง ค่านิ ยมพื้นฐานของนักสหกรณ์ ประกอบด้วย
การพึ่งพาและรับผิดชอบตนเอง ประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความ
สามัค คี สมาชิ ก สหกรณ์ ต้ ัง มั่น อยู่ ใ นค่ า นิ ย มทางจริ ยธรรมแห่ ง ความซื่ อ สั ต ย์ เปิ ดเผย
รับผิดชอบต่อสังคมและเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่นตามแบบแผนที่สืบทอดมาจากผูร้ ิ เริ่ มการสหกรณ์
3. วิสัยทัศน์ สหกรณ์ “เป็ นระบบเครื อข่ายขององค์กรช่วยเหลือตนเองทาง
เศรษฐกิจและสังคมหลากหลายรู ปแบบที่ตระหนักในคุณค่าของหลักและวิธีการสหกรณ์ มีการ
ร่ วมมือกันที่จะพัฒนาประสิ ทธิ ภาพขององค์กร และเกื้ อกูลต่อการสร้ างความเข้มแข็งยัง่ ยืน
ชุมชน สังคม ประเทศ”
4. สหกรณ์ ภาคประชาชนหรือกลุ่ม/องค์ กรประชาชน ที่เป็ นเป้ าหมายส่ วนหนึ่ ง
ในการวิจยั หมายถึง กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่สมาชิ กมาร่ วมมือกันบนพื้นฐานความสมัครใจที่
จะร่ วมกันบริ หารจัดการบนหลักการร่ วมมือกัน การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กัน ในการแก้ไขปั ญหาภาวะเศรษฐกิจและสังคมร่ วมกัน อาทิ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนา เป็ นต้น
5. เครื อข่ ายคุณค่ า/เครื อข่ ายพันธมิตร หมายถึ ง เครื อข่ายความร่ วมมื อที่
กลุ่ม/องค์กรซึ่ งมีเป้ าหมายสอดคล้องกัน เป็ นพันธมิตรร่ วมมือกันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ใน
รู ปของเครื อข่ายทางธุรกิจ เครื อข่ายทางสังคม หรื อเครื อข่ายทางวิชาการ
6. การเชื่ อมโยงเครื อข่ าย
หมายถึง การสร้ างความร่ วมมือหรื อการสร้าง
พันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนตั้งแต่ 2 กลุ่ม/องค์กรขึ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทํา
กิ จกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างร่ วมกันอย่างจริ งใจ เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กําหนดขึ้น มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน เสี่ ยงภัยร่ วมกัน และได้รับประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ การ
ที่กลุ่ม/องค์กรประชาชนจะมาเชื่ อมโยงเครื อข่ายนั้นต้องเป็ นนโยบายอย่างเป็ นทางการของ
กลุ่ม/องค์กรประชาชน
7. การเสริมความเข้ มแข็งของกลุ่ม/องค์ กรประชาชน หมายถึง กระบวนการ
ที่นาํ ไปสู่ การกําหนดแผนหรื อกรอบทิศทางการดําเนิ นงานของกลุ่ม/องค์กร โดยเน้นไปที่
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การแนะนําให้ฝ่ายบริ หารจัดการของกลุ่ ม/องค์กรประชาชนได้พิจารณาสิ่ งที่ เป็ นโอกาส
อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของกลุ่ม/องค์กรของตน จากปั จจัยสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา(ซึ่ งภาษาทางบริ หารธุ รกิ จเรี ยกว่า การจัดทําแผนกลยุทธ์ (
Strategic Plan) ซึ่ งประกอบไปด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ หรื ออาจจะ
เรี ยกอย่างอื่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น) ผลของกระบวนการเสริ มสร้างความเข็มแข็ง
ของกลุ่ม/องค์กรประชาชนจะช่วยให้กลุ่ม/องค์กรตัดสิ นใจได้ว่า จะเชื่ อมโยงเครื อข่ายกับ
ใคร หรื อไม่ อย่างไร และเมื่อใด
1.1.6 แผนการดําเนินการของทีมวิจยั จังหวัดร้ อยเอ็ด :
กิจกรรม
1. ร่ วมประชุม สรุ ป/สังเคราะห์บทเรี ยนจากชุด
โครงการวิจยั 9 จังหวัด
2. ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทีมวิจยั /
ผูเ้ กี่ยวข้อง
3. ศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงาน
ของสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด
4. ตรวจสอบข้อมูลคนจดจดทะเบียน
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด
5. จัดทําร่ างรายงานความก้าวหน้า
6. จัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ สหกรณ์
การเกษตรเรื่ องข้าวหอมมะลิในจังหวัด
ร้อยเอ็ด
7. จัดเวทีทาํ กรอบกิจกรรมการเชื่อมโยง
เครื อข่ายระหว่างสหกรณ์การเกษตรใน
โครงการ
8. สนับสนุนการเชื่อมโยงเครื อข่าย
9. ร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ทีมประสานงานกลาง
10. นําเสนอผลงานวิจยั

ส.ค.
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ระยะเวลา
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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1.1.7 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ :
1. เป็ นการสร้างคุณค่าสหกรณ์ (Cooperative Value) ซึ่ งประกอบไปด้วยการ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน การร่ วมมือกัน การประหยัด จริ ยธรรม ฯลฯ ให้กบั คนในชุมชนผ่าน
กระบวนการวิจยั ในลักษณะ action research จากคนสู่ คน จากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ ง จาก
ชุมชนหนึ่งไปสู่อีกชุมชนหนึ่ง อันจะนําไปสู่ ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
2. เมื่ อ คนมี ศ ัก ยภาพและความพร้ อ มจะสามารถเข้า ไปสู่ ส่ ว นรวมในการ
พัฒนาองค์กร พัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม เศรษฐกิจระดับฐานรากจะเข้มแข็งและยัง่ ยืน
3. การสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการวางแผนในลักษณะของ
กรอบทิศทางการดําเนินงานที่คาํ นึงถึงปั จจัยสภาพแวดล้อมจะช่วยสร้างความมีประสิ ทธิ ภาพ
และเข้ม แข็ง แก่ อ งค์ก ร อัน จะช่ ว ยพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากของประเทศ ที่ นํา ไปสู่ ก าร
แก้ปัญหาความยากจน
4. การเชื่ อมโยงเครื อข่ายภายในหรื อระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะช่วย
ให้เกิดการประหยัดด้านเศรษฐกิจโดยมีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน วิทยาการ/เทคโนโลยี
ร่ วมกัน ซึ่ งจะช่วยลดความสูญเสี ยและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
5. การได้รับโอกาสการหนุนเสริ มของหน่วยงาน/ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเมื่อโครงการ
สิ้ นสุ ด

1.2 ความเป็ นมาของจังหวัดร้ อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย
อยูห่ ่างจาก
กรุ งเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 512 กิโลเมตร มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 8,299.46 ตาราง
กิโลเมตรหรื อประมาณ 5,187,155 ไร่ คิดเป็ นพื้นที่ร้อยละ 5.1 ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
มีพ้นื ที่ถือครองทางการเกษตรจํานวน 3,241,254 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 62.49 ของพื้นที่ท้ งั หมด
มีสภาพดินส่ วนใหญ่เป็ นดินร่ วนปนทรายและเป็ นดินเค็ม
จังหวัดร้อยเอ็ดแยกการปกครองออกเป็ น 17 อําเภอ 3 กิ่งอําเภอ 193 ตําบล 2,400
หมู่บา้ น มีประชากร ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 รวมทั้งสิ้ น 1,310,259 คน แยกเป็ นชาย
654,508 คน หญิง 655,751 คน โดยอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อําเภอเมืองร้อยเอ็ด
118,789 คน รองลงมาได้แก่ อําเภอเสลภูมิ มีจาํ นวน 108,063 คนและอําเภอสุ วรรณภูมิ
มีจาํ นวน 106,451 คน สําหรับอําเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคือ
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อําเภอจังหาร โดยมีอตั ราความหนาแน่น 295 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ อําเภอ
เมือง มีอตั ราความหนาแน่น 240 คนต่อตารางกิโลเมตร และกิ่งอําเภอเชียงขวัญ มีอตั ราความ
หนาแน่น 215 คนต่อตารางกิโลเมตร จังหวัดร้อยเอ็ดเดิมมีชื่อว่า “สาเกตุนคร” มีพ้นื ที่อยูใ่ น
เขตทุ่งกุลาร้องไห้ถึง 5 อําเภอ ซึ่ งเดิมเป็ นพื้นที่ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีความแห้งแล้งจน
ในเวลาต่อมารัฐบาลจึงได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่เขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ พื้นที่ทุ่งกุลาจึงเป็ นพื้นที่ที่สามารถปลูกข้าวหอมมะลิได้อย่างดีใน
ปัจจุบนั
ด้านเศรษฐกิจรายได้ของประชากรในจังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ย 23,390 บาทต่อคนต่อปี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดขึ้นอยูก่ บั การผลิต 4 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาการส่ งออก
และค้าปลีก สาขาการบริ การ สาขาเกษตรกรรม และสาขาอุตสาหกรรม ตามลําดับ โดยมีพืช
เศรษฐกิจของจังหวัดที่สาํ คัญ คือ ข้าวหอมมะลิ ซึ่ งมีพ้นื ที่การเพาะปลูกภายในจังหวัด
1,879,492 ไร่ มีผลผลิตรวมทั้งหมด 604,118.36 ตัน เป็ นที่ยอมรับและต้องการโดยทัว่ ไปทั้ง
ในและต่างประเทศ และได้ถูกบรรจุเป็ นยุทธศาสตร์ สาํ คัญในการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด และ
ในส่ วนข้อมูลทางด้านความยากจนภายในจังหวัดได้มีการรับลงทะเบียนประชาชนที่มีความ
ยากจนล่าสุ ดเมื่อเดือนกรกฏาคม 2548 ทั้งหมด 55,178 คน ซึ่งอําเภอที่มีผมู ้ าลงทะเบียนมาก
ที่สุดคืออําเภอเมืองร้อยเอ็ด 6,473 คน และอําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนน้อยที่สุดคือ อําเภอเมยวดี
จํานวน 781 คน

1.3 สภาพทัว่ ไปเกีย่ วกับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในพืน้ ที่จังหวัดร้ อยเอ็ด
ก่ อนเข้ าโครงการ
1.3.1 บทบาทของสหกรณ์ และกลุ่มองค์ กรประชาชนในจังหวัดร้ อยเอ็ด
ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ดมีการดําเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2548 จํานวนทั้งสิ้ น 130 สหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์จาํ นวน 1 ชุมนุม เมื่อ
พิจารณาจําแนกประเภทสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดออกเป็ น 6 ประเภท พบว่า สหกรณ์
การเกษตรมีจาํ นวนมากที่สุดถึง 101 สหกรณ์ รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
ประมง สหกรณ์บริ การ สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์นิคม ซึ่งมีจาํ นวน 20 3 3 2 และ 1
สหกรณ์ตามลําดับ (ตารางที่ 1.1 )
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นอกจากกลุ่มสหกรณ์ที่ได้ทาํ การจดทะเบียนแล้ว ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ขอจด
ทะเบียนเพื่อทํากิจกรรมทางการเกษตรต่าง ๆ อีก 264 กลุ่ม (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
ร้อยเอ็ด, 2548) รวมทั้งกลุ่มอาชีพ และกลุ่มออมทรัพย์ จํานวน 724 และ 933 กลุ่มตามลําดับ
ดังตารางที่ 1.2 จากการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกฐานะเศรษฐกิจของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน และเสริ มสร้างการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกัน
ทางการผลิตและการตลาด กลุ่มอาชีพในจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท พบว่า กลุ่ม
อาชีพสตรี มีมากที่สุดจํานวน 419 กลุ่ม รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพเยาวชน และกลุ่มอาชีพทัว่ ไป
จํานวน 214 และ 114 กลุ่มตามลําดับ
ตารางที่ 1.1 จํานวนสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามประเภทของสหกรณ์ ปี 2548
ประเภทสหกรณ์
การเกษตร
ประมง
ออมทรัพย์
ร้านค้า
บริ การ
นิคม
ชุมนุมสหกรณ์
รวม
ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดร้อยเอ็ด, 2548

จํานวนสหกรณ์
101
3
20
2
3
1
1
131
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ตารางที่ 1.2 จํานวนกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ในจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2548
ประเภทกลุ่ม
จํานวนกลุ่ม
1. กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ
724
1.1 กลุ่มอาชีพเยาวชน
214
1.2 กลุ่มอาชีพสตรี
419
1.3 กลุ่มอาชีพทัว่ ไป
114
2. กลุ่มออมทรัพย์
933
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชยจังหวัดร้อยเอ็ด, 2548

จํานวนสมาชิก
16,375
3,764
9,840
2,917
108,077

13.2 ทวิเคราะห์ จุดเด่ น จุดด้ อย ปัญหา อุปสรรคของสหกรณ์ การเกษตร
ในจังหวัดร้ อยเอ็ด
สหกรณ์ในภาคการเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ดมีท้ งั สิ้ น 101 แห่ งซึ่ งมีขนาดของ
กิ จ การ และเงิ น ทุ น ในการดํา เนิ น การที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป เป็ นสหกรณ์ ที่ จัด ตั้ง ขึ้ น จาก
สมาชิกที่มีอาชีพเกษตรกรรมเพื่อช่วยเหลือกันในการดําเนินกิจการต่าง ๆ ในด้านการเกษตร
รวมทั้งการให้บริ การต่าง ๆ แก่สมาชิ กได้แก่ การให้เงินกู้ การออมทรั พย์ รั บฝากเงิน การ
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผลผลิตที่สําคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดคือ ข้าวหอม
มะลิ จัดหาวัสดุการเกษตรเครื่ องอุปโภคบริ โภคจําหน่ ายและเผยแพร่ ความรู ้ ดา้ นวิชาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรื อนแก่สมาชิก สําหรับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี 2548 แบ่ ง เป็ นสหกรณ์ ที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละมี ธุ ร กิ จ โรงสี ไ ด้ 6 แห่ ง ได้แ ก่ สหกรณ์
การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จํากัด สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จํากัด สหกรณ์การเกษตรสุ วรรณ
ภูมิ จํากัด สหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จํากัด และ
สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ ชัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรได้มีเครื อข่ายเชื่ อมโยงกับสหกรณ์และ
กลุ่ มเกษตรกรต่ างๆในจังหวัด ร้ อยเอ็ด การเชื่ อมโยงเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์ และกลุ่ ม
เกษตรกรมักเน้นไปในด้านธุ รกิจรวบรวมซื้ อและขายข้าวที่ผลิตได้จากสมาชิ ก และรวมกัน
ซื้ อปุ๋ ยและสิ นค้าเกษตรอื่นๆในราคาถูกมาจําหน่ายให้กบั สมาชิก
ยกตัวอย่างเช่นการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ดจํากัด ในปี
2546 มีสมาชิกจํานวน 6,450 คน มีคณะกรรมการดําเนินการ 15 คน พนักงานสหกรณ์ 38

14
คน ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ 2 คน การดําเนินงานของสหกรณ์จะเน้นไปในการให้
สิ นเชื่อแก่สมาชิก เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ การดําเนินงานด้านธุรกิจโรงสี ในปี 2538
สหกรณ์ได้รับโอนกิจการโรงสี มูลค่า 18,500,000 บาทจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
ร้อยเอ็ดมาดําเนินงาน ปัจจุบนั สหกรณ์มีโรงสี ขา้ วกําลังการผลิต 80 ตัน/วัน รับซื้ อข้าวเปลือก
จากสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรทัว่ ไป สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัด
ใกล้เคียง ได้แก่ มหาสารคาม และขอนแก่น ทําให้เกิดเป็ นเครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจรวบรวม
ผลิตผล และการแปรรู ปข้าวในนามกลุ่มร้อยแก่นสาร โดยได้รับเงินทุนเพื่อซื้ อข้าวเปลือก
จากเงินกองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรการสี แปรรู ปข้าวเปลือกเป็ นข้าวสาร สหกรณ์
รับส่ งจําหน่าย ข้าวสารเจ้าหอมมะลิ 100% ให้กบั บริ ษทั แอมเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด เดือน
ละ 30,000 ถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด เดือน
ละ 200 ตัน ข้าวสาร ทําให้สหกรณ์สามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได้
ตารางที่ 1.3 กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการให้สินเชื่อระหว่างสหกรณ์
ในจังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรม

จํานวน
สหกรณ์

สิ นค้ า

จํานวน

มูลค่ า (บาท)

ดอกเบีย้ (%)

1. การกูย้ มื เงิน

26

-

-

2,882,214,630.00

4-7.5

2. การฝากเงิน

28

-

-

38,250,196.51

3-5

3. การซื้อ-ขาย

14

ข้าวสาร

379.6 ตัน

4,545,719.00

-

นํ้ามัน

-

4. กิจกรรมอื่นๆ

29

-

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดร้อยเอ็ด, 2548

-
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กลุ่ม
เกษตรกร
ทํานากกกุง

กลุ่มเกษตรกร
ทํานาลิ้นฟ้ า

กลุ่มเกษตรกร
ทํานาดงแดง

กลุ่มเกษตรกร
ทํานาศรี โตตร

กลุ่มเกษตรกร
ทํานาดงกลาง

สหกรณ์สตรี เมือง
ร้อยเอ็ดจํากัด

กลุ่มเกษตรกรทํานา
/ทําสวนหนองหิ น

สหกรณ์ การเกษตร
เมืองร้ อยเอ็ด จํากัด

กลุ่มเกษตรกร
ทํานาดู่นอ้ ย

สหกรณ์การเกษตร
ศุภนิมิตอ.จตุรพักตรพิมาน

กลุ่มเกษตรกร
ทํานาป่ าสังข์

กลุ่มเกษตรกร
ทํานาคูเมือง
กลุ่มเกษตรกร
ทํานานํ้าใส

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
ร้อยเอ็ดจํากัด

กลุ่มเกษตรกร
ทํานาเมืองสรวง
กลุ่มเกษตรกร
ทํานาอีง่อง

สหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จํากัด

บริษัท AMWAY

สหกรณ์ การเกษตร
โพนทอง จํากัด

กลุ่มเกษตรกร
ทํานานาโพธิ์

กลุ่มเกษตรกรทํานา
เมืองเปลือย

รู ปที่ 1.1 เครื อข่ายระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด
จํากัด
จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า แต่ละสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่จะประสบปั ญหาการขาดความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการบริ หารจัดการ
ภายในองค์กร ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีระเบียบ และปัญหาที่เกิดจากสมาชิกในองค์กร
เช่น ความไม่ไว้วางใจในการดําเนินงานขององค์กรทําให้ขาดเงินทุนในการดําเนินงาน การ
ขาดการติดตาม
ตรวยสอบผลงานขององค์กรรวมไปถึงผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์
และที่สาํ คัญที่เกิดปัญหากับสหกรณ์การเกษตรส่ วนใหญ่คือมีหนี้คา้ งชําระจาก
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สมาชิกสหกรณ์
เนื่องมาจากเกษตรกรประสบปั ญหาในการทําการเกษตรอันเกิดจากภัย
ธรรมชาติ ราคาผลผลิตตํ่า มีการลงทุนสู ง เป็ นต้น

1.4 สภาพทัว่ ไปเกีย่ วกับเครือข่ ายสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในพืน้ ที่
จังหวัดร้ อยเอ็ดก่ อนเข้ าโครงการ
คณะผูว้ ิ จัย พบว่า การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยสหกรณ์ ใ นพื้ น ที่ จัง หวัด ร้ อ ยเอ็ด ก่ อ นเข้า
โครงการนั้น สหกรณ์ในพื้นที่ จงั หวัดร้ อยเอ็ดจะดําเนิ นตามแผนยุทธศาสตร์ 3 จังหวัดคื อ
ร้ อ ยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่ น ภายใต้ชื่ อ กลุ่ ม ร้ อ ยแก่ น สาร มี กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
สหกรณ์คือ “การสร้างเครื อข่ายเชื่อมโยงธุ รกิจการรวบรวมผลผลิต / แปรรู ปกลุ่มร้อยแก่น
สาร” ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรโดยตรงเพื่อทําการรับซื้ อ
ผลผลิตของกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเครื อข่ายโดยเน้นไปที่ขา้ วหอมมะลิซ่ ึ งเป็ น
ยุท ธศาสตร์ ใ นการพัฒ นาจัง หวัด ในจัง หวัด ร้ อ ยเอ็ด มี ส หกรณ์ ที่ เ ป็ นหลัก ในการรั บ ซื้ อ
ข้าวเปลือกเพื่อนํามาสี ในโรงสี ของตนอยู่ 6 แห่ ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองร้ อยเอ็ด
จํากัด, สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จํากัด, สหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ จํากัด, สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสยั จํากัด, สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จํากัด และสหกรณ์การเกษตรโพธิ์
ชัย จํากัด ซึ่ งสหกรณ์เหล่านี้เป็ นสหกรณ์ที่มีโรงสี เป็ นของตัวเอง และมีเครื อข่ายสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรรวม 31 แห่ง ที่ได้นาํ ข้าวเปลือกมาสี และร่ วมกันขายออกสู่ตลาด
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้มีการดําเนินงานตามแผนงานของแต่ละสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร รวมทั้งการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จงั หวัดร้อยเอ็ดได้พบปัญหาในการ
ดําเนินกิจกรรมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเรื่ องของการขาดความรู ้ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการบริ หารจัดการภายในองค์กร ปั ญหาการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็ นระเบียบ
และปั ญหาที่เกิดจากสมาชิกในองค์กร เช่น ความไม่ไว้วางใจในการดําเนินงานขององค์กรทํา
ให้ขาดเงินทุนในการดําเนินงาน การขาดการติดตาม ตรวจสอบผลงานขององค์กรรวมไปถึง
ผูท้ ี่มีหน้าที่ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และที่สาํ คัญที่สุดที่เกิดกับสหกรณ์การเกษตรเป็ นส่ วน
ใหญ่คือการมีหนี้คา้ งชําระจากสมาชิกเนื่องมาจากการประสบปัญหาในการทําการเกษตรอัน
เกิดจากภัยธรรมชาติ ราคาผลผลิตตํ่า มีการลงทุนสู ง เป็ นต้น
ปัญหาดังที่กล่าวมานั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดได้มี
การเข้าไปช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่นการส่ งเสริ มพัฒนาการบริ หารจัดการ การสร้างความ
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เชื่อมัน่ และจิตสํานึกในระบบสหกรณ์แก่สมาชิก รวมทั้งการช่วยแนะนําการลดต้นทุนในการ
ใช้ทาํ การเกษตรเช่นการแนะนําให้ทาํ ปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ช้เองเพื่อลดต้นทุน หรื อการทําเกษตรแบบ
พอเพียงและช่วยให้มีรายได้เสริ มในการเลี้ยงครอบครัวเป็ นต้น
ผลจากการจัดเวทีในวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อระดม
ความคิดเห็นจากสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรู ปแบบ
เครื อข่ายสหกรณ์และปั ญหาของเครื อข่ายสหกรณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น คณะผูว้ ิจยั พบว่า
การรวมเป็ นเครื อข่ายสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแต่ละ
สหกรณ์ ได้แก่ การรวมกันซื้ อขายสิ นค้าและบริ การต่างๆระหว่างสหกรณ์เพื่อเพิ่มอํานาจ
ต่อรอง และช่วยลดปัญหาการแข่งขันระหว่างสหกรณ์ ที่ผา่ นมาสหกรณ์ที่มีศกั ยภาพจะ
ช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเล็ก ทั้งในด้านความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ
ประสบการณ์การทํางาน ทางด้านธุรกิจ การตลาด การบริ หารองค์กร รวมทั้งในด้านเงินทุน
สิ นค้า และบุคลากร
อย่า งไรก็ ต ามเครื อ ข่ า ยสหกรณ์ ด ัง กล่ า วประสบปั ญ หาขาดความจริ ง ใจและการ
ไว้วางใจ สหกรณ์บางแห่ งไม่มีอุดมการณ์และขาดความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันไว้ ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสหกรณ์ ดังนั้นเครื อข่ายสหกรณ์โดยภาพรวมใน
พื้นที่ยงั ไม่มีความเข้มแข็ง

1.5 สรุป
เมื่อพิจารณาด้านข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้น โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ดได้ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการพัฒนาและสร้างเครื อข่ายของความ
ร่ วมมือระหว่างสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จงั หวัดร้ อยเอ็ด ในการศึกษาวิจยั ได้ใช้รูปแบบ
ของการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วมระหว่างนักสหกรณ์ คนในชุ มชน นักวิชาการ
องค์กรเอกชนในพื้นที่ในการพัฒนาข้าวหอมมะลิให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพื่อสนับสนุ นการแก้ไขปั ญหาความยากจน
ต่อไป

บทที่ 2
บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดร้ อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็ นหนึ่ งในจังหวัดในภาคอีสานที่มีประชากรส่ วนใหญ่มีอาชี พทํา
นา และทํา การเกษตรทั่ว ไป เช่ น การปลู ก พื ช ผัก สวนครั ว การเลี้ ย งสั ต ว์ ซึ่ งอาชี พ
ดังกล่าวจําเป็ นต้องพึ่งแหล่งนํ้าตามธรรมชาติและอ่างเก็บนํ้า รวมทั้งการพึ่งพานํ้าฝนจาก
ธรรมชาติ แต่ ภ ายใต้ส ภาวการณ์ ข องโลกเปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ง การที่ มี โ รงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการปล่อยของเสี ยและการสร้ างมลภาวะเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งมี
ส่ วนทําให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสี ยไป มีภยั พิบตั ิเพิ่มมากขึ้นทั้งภัยจากธรรมชาติ
และภัยที่มนุษย์เป็ นต้นเหตุ เหตุการณ์เหล่านี้ ทาํ ให้ฝนตกไม่เป็ นไปตามฤดูกาล ส่ งผลให้
การทํานาและเกษตรกรรมอื่น ๆ ไม่ได้ผลเท่าที่ควร และบางครั้งก็มีฝนตกมากเกินไปทํา
ให้เกิ ดอุทกภัยเดื อดร้ อนเสี ยหายในหลายพื้นที่ ด้วยเหตุดงั กล่าวทําให้รายได้หลักของ
เกษตรกรต้องสู ญเสี ยไป ไร่ นาเสี ยหาย เกษตรกรต้องกูห้ นี้ยมื สิ น รวมทั้งต้องสู ญเสี ยที่ดิน
ทํากินจากการมีที่จะต้องชําระหนี้ สินดังกล่าว ส่ งผลทําให้จาํ นวนคนจนในพื้นที่จงั หวัด
ร้อยเอ็ดจากการสํารวจล่าสุ ดเมื่อต้นปี 2547 มีจาํ นวนทั้งสิ้ นถึง 333,151 คน ซึ่ งหลังการ
สํารวจทางจังหวัดได้มีโครงการให้ความช่วยเหลือและยังคงมีคนจนที่ยงั ไม่ได้รับความ
ช่วยเหลืออีก 97,490 คน ซึ่ งสามารถวิเคราะห์ได้ตามตารางในหัวข้อ 2.2

2.1 แหล่ งข้ อมูลและวิธีการเก็บข้ อมูล
ข้อมูลคนจนประกอบการทํางานวิจยั ครั้ งนี้ ได้รับความอนุ เคราะห์ จากปกครอง
จังหวัด โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวได้มีการดําเนิ นการตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2546 ที่มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดมาจดทะเบียนคนจนตามท้องที่ต่างๆในทุกๆ
อําเภอ ทั้งนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานของจังหวัดในเขตอําเภอต่างๆ รวมทั้งการโฆษณาผ่าน
สื่ อ วิ ท ยุ ท ้อ งถิ่ น เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนทั่ว ไปทราบและสนั บ สนุ น ให้ ค นจนมา
ลงทะเบียนกับหน่ วยงานของรัฐในทุกท้องที่ ทางจังหวัดได้มีการเปิ ดรับลงทะเบียน
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คนจนระหว่างเดื อนมกราคมถึ งเดื อนมี นาคม พ.ศ. 2547
โดยใช้แบบฟอร์ มการ
ลงทะเบียนที่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทัว่ ประเทศ
ผลจากการลงทะเบียนคนจนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้สถิติขอ้ มูลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 ข้อมูลคนจนจดทะเบียนของจังหวัดร้อยเอ็ด
รายการ
ประชากรในจังหวัด
ผูจ้ ดทะเบียนคนจนในจังหวัด
แบ่งตามพื้นที่
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด
อําเภอเกษตรวิสยั
อําเภอจตุรพักตรพิมาน
อําเภอธวัชบุรี
อําเภอพนมไพร
อําเภอโพนทอง
อําเภอเสลภูมิ
อําเภอสุ วรรณภูมิ
อําเภออาจสามารถ
อําเภอปทุมรัตน์
อําเภอหนองพอก
อําเภอเมืองสรวง
อําเภอโพธิ์ชยั
อําเภอโพนทราย
อําเภอเมยวดี
อําเภอศรี สมเด็จ
อําเภอจังหาร
กิ่งอําเภอทุ่งเขาหลวง
กิ่งอําเภอเชียงขวัญ
กิ่งอําเภอหนองฮี

จํานวนคนจนจดทะเบียน
1,310,259
333,151
23,316
35,747
21,375
10,719
19,115
21,573
20,219
39,038
17,640
16,580
19,005
6,862
17,524
12,317
5,245
10,449
13,674
5,761
10,371
6,621

ค่ าร้ อยละ
100.00
25.43
1.78
2.73
1.63
0.82
1.46
1.65
1.54
2.98
1.35
1.27
1.45
0.52
1.34
0.94
0.40
0.80
1.04
0.44
0.79
0.51
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นอกเหนือจากสถิติขอ้ มูลคนจนของจังหวัดแล้ว ยังได้มีการจําแนกตามปั ญหา และ
จํานวนสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะเห็นว่าในบรรดาสมาชิกสหกรณ์ท้ งั หมด ก็มีสมาชิกที่ได้
จดทะเบียนว่าเป็ นคนจนเป็ นจํานวนถึง 29,802 คน อย่างไรก็ตามหากจะพิจารณาเฉพาะ
สมาชิกของสหกรณ์ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายนี้กม็ ีเพียง 681 คน
ตารางที่ 2.2 ข้อมูลคนจนจดทะเบียนจําแนกตามปั ญหา และตามสหกรณ์การเกษตร
ที่สงั กัด
รายการ
ผูจ้ ดทะเบียนคนจนในจังหวัด
แบ่งตามปั ญหาความยากจน
ไม่มีที่ดินทํากิน
ที่ดินทํากินไม่พอ
มีที่ดินทํากินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
นักเรี ยน/นักศึกษา
ถูกหลอกลวง
หนี้สินในระบบ
หนี้สินนอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
อื่นๆ
ผูจ้ ดทะเบียนคนจนในจังหวัด
แบ่งตามการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์จดทะเบียน
สหกรณ์ภาคประชาชน
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายของโครงการ

จํานวนคนจน
จดทะเบียน
333,151

ค่ าร้ อยละ
25.43

27,320
46,758
18,355
87
215
6546
1600
132,272
57,865
28,476
13,657
333,151

2.09
3.57
1.40
0.01
0.02
0.50
0.12
10.10
4.42
2.17
1.04
25.43

29,802
ไม่มีขอ้ มูล
681

2.27
0.05
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จากข้อมูลที่ได้จากข้อมูล กชช. 2 ค. ของหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง (จากรายงานของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์อาํ นวยการต่อสู้
เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ 2549)ใน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด พบว่า โดยทัว่ ไป
หมู่บา้ นแห่งนี้มีการพัฒนาได้ดา้ นต่าง ๆ พอสมควร มีน้ าํ กินนํ้าใช้เพียงพอกับความ
ต้องการเนื่องจากมีน้ าํ ประปาเข้าถึง และมีแหล่งนํ้าผิวดินเพื่อการอุปโภคบริ โภค ทุก
ครัวเรื อนมีไฟฟ้ าใช้ และมีโทรศัพท์สาธารณะในหมู่บา้ น อย่างไรก็ตามในหมู่บา้ นและ
ตําบลยังประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตรที่เพียงพอตลอดทั้งปี เส้นทาง
คมนาคมที่ไม่ดีตลอดปี มีปัญหานํ้าเสี ยในหมู่บา้ น ขาดโรงเรี ยนภาคบังคับ ศูนย์บริ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ศาลาประชาคม ฯลฯ ถึงแม้ประชาชนในหมู่บา้ นนี้
ส่ วนใหญ่จะมีเอกสารสิ ทธิ น.ส. 3 แต่กย็ งั มีเกษตรกรที่ยงั ไม่มีที่ดินทํากินเป็ นของตนเอง
และต้องเช่าอีกประมาณ 20 ครัวเรื อน หรื อประมาณร้อยละ 15 ของครัวเรื อนทั้งหมด
อาชีพการทํานายังถือว่าเป็ นอาชีพหลักของครัวเรื อนในหมู่บา้ นนี้ โดยในทุกครัวเรื อนจะ
มีการทํานา โดยมีพ้นื ที่เฉลี่ยในการปลูกข้าว 13.9 ไร่ /ครัวเรื อน ในขณะที่ผลผลิตข้าว
เฉลี่ย 300 กก./ไร่ ปัญหาที่สาํ คัญของหมู่บา้ นนี้ ได้แก่
1. ปัญหานํ้าเพื่อการเกษตรที่มีเพียงพอเฉพาะฤดูฝน
2. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตทางการเกษตรและการลดความเสี่ ยงของราคา
สิ นค้าเกษตร
ซึ่ งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเห็นว่าเป็ นเรื่ องทัว่ ไปที่พบได้ในหมู่บา้ นต่าง ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ แต่สิ่งที่น่าสนใจในรายงานฉบับนี้กค็ ือเป้ าหมายการพัฒนา และ
ระดับของการแก้ปัญหา ซึ่งได้มีการวางเป้ าหมายเป็ น 3 ระยะ คือ
1. สร้างระบบการผลิตที่พอเพียงในพื้นที่โดยสมดุลระหว่างความต้องการ
ครัวเรื อน/ชุมชน
2. เชื่ อมโยงกับระบบการค้าการตลาดท้องถิ่น
3. ขยายเครื อข่ายและรวมกลุ่มในชุมชนร่ วมสร้างมูลค่าสิ นค้า (value creation)
จากการศึกษาของโครงการนี้ พบว่าระบบการผลิตให้เพียงพอในพื้นที่ของจังหวัด
ร้ อยเอ็ด ก็ยงั เป็ นปั ญหาสําคัญในพื้นที่ ตัวอย่างเช่ นข้าวซึ่ งเป็ นสิ นค้าหลักของจังหวัด
ถึ ง แม้ว่า เกษตรกรสามารถผลิ ต ข้า วได้ไ ม่ เ ฉพาะเพี ย งพอต่ อ การบริ โ ภคเท่ า นั้น ยัง
สามารถส่ งไปขายในต่างจังหวัด และในต่างประเทศอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมองลึก
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ไปในรายละเอียดก็จะพบว่ายังมี ปัญหาอีกหลายอย่าง อาทิ เมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ใช้ในการ
เพาะปลูกข้าวหอมมะลิน้ นั เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ ต้องมีการนําเข้ามา
จากต่างจังหวัด ดังนั้นจึงถือว่าจังหวัดร้อยเอ็ดก็ยงั มีปัญหาในการผลิตสิ นค้าให้พอเพียง
ในพื้นที่ ได้เช่ นเดี ยวกัน ประเด็นปั ญหาต่อมาก็คือการเชื่ อมโยงกับระบบการค้า และ
การตลาดท้องถิ่น ปรากฏว่าเกษตรกรที่ ยากจนทั้งหลายได้ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูท้ ี่
ดําเนินธุรกิจในด้านการค้าในรู ปแบบต่าง ๆ นับตั้งแต่การซื้ อเมล็ดพันธุ์จากบรรดาพ่อค้า
ในท้องถิ่นซึ่ งจําหน่ายในราคาสูง ไปจนกระทัง่ การซื้ อปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ ฯลฯ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้น ในการจํา หน่ า ยข้า วซึ่ งเป็ นพื ช ผลหลัก ของ
เกษตรกร เกษตรกรที่ยากจนมักจะถูกรั ดเอาเปรี ยบจากบรรดาพ่อค้าคนกลางอยู่เสมอ
ดังนั้นการที่จะมีการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายโดยเฉพาะในบรรดาสหกรณ์ที่บรรดาเกษตรกร
ที่ยากจนทั้งหลายเป็ นสมาชิกอยู่ ก็จะอํานวยประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในหลายๆ ด้าน ทั้ง
ในแง่ของการซื้ อปั จจัยการผลิต และการขายผลผลิต ความจริ งแล้วสิ่ งเหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่
มักจะกล่าวถึงเสมอเมื่อมีการจัดตั้งสหกรณ์ หรื อการชักจูงให้เกษตรกรมาเป็ นสมาชิ ก
ของสหกรณ์ แต่ในทางปฏิบตั ิจริ งๆ เกษตรกรเหล่านี้ ก็ยงั ไม่ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน
เนื่ องจากสหกรณ์ที่เกษตรกรเหล่านี้ สังกัดอยูย่ งั เป็ นสหกรณ์ขนาดเล็กมีรูปแบบของการ
ดําเนินธุรกิจที่จาํ กัด และมักจะไม่มีการเชื่อมโยงกับสหกรณ์อื่นๆ อย่างเป็ นระบบ ดังนั้น
ภายใต้โครงการนี้ ซ่ ึ งมีการเชื่ อมโยงกันในระหว่างสหกรณ์ดว้ ยกัน และมีกิจกรรมที่จะ
เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรที่ยากจนจึงถูกคาดหวังว่าจะเป็ นการแก้ไขปั ญหาความยากจน
ของเกษตรกรในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์น้ นั ถือว่าเป็ นสถาบัน หรื อองค์กร
ของเกษตรกรเอง

2.2 บทสรุป
คนจนที่จดทะเบียนในจังหวัดทั้งสิ้ น 333,151 คน โดยอําเภอที่มีปัญหาคนจนสู งสุ ด
ในอันดับต้นๆ คือ อําเภอสุ วรรณภูมิ อําเภอเกษตรวิสยั อําเภอเมืองร้อยเอ็ดและอําเภอ
โพนทอง ซึ่งปัจจุบนั ทางจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือไปกว่าร้อยละ 70 โดยมีคนจนที่ยงั
ไม่ได้รับความช่วยเหลือ จํานวน 97,490 คน ปั ญหาความยากจนหลักที่ยงั คงเหลืออยูค่ ือ
ปั ญหาหนี้สินในระบบ ไม่มีที่ดินทํากิน ที่ดินทํากินไม่เพียงพอ ไม่มีที่อยูอ่ าศัยและปั ญหา
ที่ดินไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ส่ วนคนจนที่จดทะเบียนและเป็ นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร
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ตามอําเภอต่างๆ มีท้ งั สิ้ น 29,802 คน โดยมีคนจนที่จดทะเบียนและเป็ นสมาชิกสหกรณ์ที่
เข้าร่ วมโครงการ 681 คน (สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั 623 คน สหกรณ์การเกษตร
โพนทอง 39 คนและสหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ 19 คน) ซึ่งส่ วนใหญ่มีปัญหาในเรื่ อง
ไม่มีที่ดินทํากินและที่ดินทํากินไม่เพียงพอ
ส่ วนข้อมูลสหกรณ์ภาคประชาชนไม่มี
แหล่งข้อมูลที่จะนํามาเสนอได้ในรายงานนี้

บทที่ 3
ขั้นตอนกระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ า
โครงการวิจัย ได้ด าํ เนิ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยของสหกรณ์ ก ารเกษตร โดยเน้น
ประเด็น ไปที่การผลิตและการค้าข้าวหอมมะลิเนื่องจากเป็ นยุทธศาสตร์ หลักของจังหวัด
ร้ อ ยเอ็ ด ที่ ส่ ง เสริ มและสนับ สนุ น การค้า ข้า วหอมมะลิ เพื่ อ ความสอดคล้อ งกับ
ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว จึ งทําการวิจยั โดยมุ่งเป้ าไปที่ สหกรณ์การเกษตร และเป็ นการ
ดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ ข้า วหอมมะลิ โดยใช้ก ารวิ จัย แบบการมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory
Action Research -PAR) โดยมีตารางกิจกรรมที่ได้ดาํ เนินการ ดังสรุ ปในตารางที่ 3
.
ตารางที่ 3.1 แสดงการดําเนินกิจกรรมของกระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่าสหกรณ์
ลําดับที่

ว/ด/ป

1.

19 ต.ค.
2548

กระบวนการ/วิธีการ
(ระบุการจัดสั มมนา/
แลกเปลีย่ น)
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
โครงการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นที่
จ.ร้อยเอ็ด

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ
-คณะนักวิจยั
-หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
-สหกรณ์การเกษตร ใน
พื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด
ทั้ง 20 อําเภอ
- ชุมชุมสหกรณ์
-สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน
-กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
จํานวนทั้งหมด 90 คน

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ
(เช่ นการสร้ างความเข้ าใจเกิด
เครือข่ าย)
มหาวิทยาลัย - สร้างความเข้าใจและที่มาของ
ราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการวิจยั
-ได้กลุ่มเป้ าหมายที่จะเข้าร่ วม
โครงการในการวิจยั
-ได้ประเด็นที่สร้างเป็ นกิจกรรม
ในเครื อข่ายได้แก่ การส่ งเสริ ม
ข้าวหอมมะลิ และสิ นเชื่อระหว่าง
สหกรณ์
- ได้ตวั แทนของสหกรณ์ที่จะเข้า
มาเป็ นศูนย์ประสานงานหลักใน
การดําเนินการวิจยั ได้แก่
สหกรณ์การเกษตร 4 แห่ ง ที่
อําเภอเมือง,โพนทอง,สุ วรรณภูมิ
และเกษตรวิสัย
- ได้กาํ หนดทิศทางของการสร้าง
เครื อข่ายสหกรณ์การเกษตร

ระยะ
เวลา
1 วัน
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ลําดับที่

ว/ด/ป

2.

2 พ.ย.
2548

3.

7 พ.ย.
2548

กระบวนการ/วิธีการ
(ระบุการจัดสั มมนา/
แลกเปลีย่ น)
การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ
เรื่ อง “การพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ ใน
พื้นที่อาํ เภอสุ วรรณภูมิ

การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ
เรื่ อง “การพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์
ในพื้นที่ อําเภอ
โพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด”

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ

สถานที่

-คณะนักวิจยั
-สหกรณ์การเกษตร
สุ วรรณภูมิ, เกษตรวิสัย
และโพนทราย
- สมาชิกสหกรณ์
การเกษตรสุ วรรณภูมิ
รวมทั้งหมด 40 คน

สหกรณ์
การเกษตร
สุ วรรณภูมิ
จํากัด

-คณะนักวิจยั
-สหกรณ์การเกษตร
โพนทอง, เสลภูมิ, พธิ์ชยั ,
หนองพอก และเมยวดี
- สมาชิกสหกรณ์
การเกษตรโพนทอง
รวมทั้งหมด 40 คน

สหกรณ์
การเกษตร
โพนทอง
จํากัด

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ
ระยะ
(เช่ นการสร้ างความเข้ าใจเกิด
เวลา
เครือข่ าย)
1 วัน
- ได้ประเด็นในการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาเครื อข่าย
สหกรณ์การเกษตร
- ได้ทราบภารกิจหลักของการ
ดําเนินการสหกรณ์การเกษตร
สุ วรรณภูมิ
- ได้กรอบในการกําหนด
กิจกรรมที่เครื อข่ายต้อง
ดําเนินการ ได้แก่ การรวบรวม
ข้าวเปลือก ,การหาปัจจัยการผลิต,
การจัดหาปุ๋ ยอินทรี ย,์ การพัฒนา
เมล็ดพันธุ์
- ได้วธิ ีการในการสร้างเครื อข่าย
เพิม่ เติม
- ได้ทราบกิจกรรมในการ
1 วัน
ดําเนินการของสหกรณ์การเกษตร
ในพื้นที่ เช่น การรับซื้ อ
ข้าวเปลือก ,
การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ,การใช้ปุ๋ย
อินทรี ย ์
- ได้เชื่อมโยงเครื อข่ายที่มีอยูใ่ ห้
เข้มแข็งมากขึ้น โดยใช้กิจกรรม
ในการวิจยั เป็ นจุดเริ่ ม และ
ประสานต่อด้วยการดําเนิน
กิจกรรมของสหกรณ์การเกษตร
เอง
- ได้รับทราบปั ญหาของเครื อข่าย
ที่มีอยู่ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่
ก่อให้เกิดความไม่เข้มแข็ง
- ได้รับทราบความต้องการในการ
พัฒนาเครื อข่ายให้เข้มแข็งมากขึ้น

26
ลําดับที่

ว/ด/ป

4.

14 พ.ย.
2548

5.

27 ธ.ค.
2548

กระบวนการ/วิธีการ
(ระบุการจัดสั มมนา/
แลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ

สถานที่

การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ
เรื่ อง “การพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์
ในพื้นที่ อําเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด”

-คณะนักวิจยั
-สหกรณ์การเกษตรเมือง
ร้อยเอ็ด
- สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
เมืองร้อยเอ็ด,
จตุรพักตรพิมาน,
ปทุมรัตน์ และอาจสามารถ
รวมทั้งหมด 40 คน

สหกรณ์
การเกษตร
เมืองร้อยเอ็ด
จํากัด

การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเรื่ องการ
พัฒนาเว็บไซต์ของ
เครื อข่าย
สหกรณ์การเกษตร
ครั้งที่ 1

- คณะนักวิจยั
- ตัวแทนสหกรณ์
การเกษตร 10 แห่ง
จํานวนทั้งหมด 30 คน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ
(เช่ นการสร้ างความเข้ าใจเกิด
เครือข่ าย)
- ได้ทราบ จุดอ่อน จุดแข็ง
อุปสรรค และโอกาส โดยใช้
เทคนิควิธี SWOT Analysis
- ได้กาํ หนดแผนการของ
เครื อข่ายในอนาคตโดยการระบุ
กิจกรรมที่ตอ้ งดําเนินการร่ วมกัน
ระหว่างเครื อข่ายสหกรณ์
- ได้ทราบความต้องการของ
เครื อข่ายสหกรณ์การเกษตร
- ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการ
ดําเนินการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของเครื อข่าย คือ การ
รวบรวมซื้ อข้าวเปลือก, การจัดหา
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว, การใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
- ได้ร่วมกันกําหนดกิจกรรมที่จะ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
เครื อข่าย คือ โครงการเงินทุน
หมุนเวียน, การจัดหาอุปกรณ์
การตลาด, การใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ละ
เคมี,
การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
- ได้ทาํ การอบรมการพัฒนาระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยเน้นไปที่การสร้าง
เว็บไซต์เพื่อประโยชน์ของการ
ดําเนินกิจกรรมเครื อข่ายสหกรณ์
การเกษตร
- ได้ร่วมกันกําหนดกิจกรรมใน
การพัฒนาเว็บไซต์ โดยมุ่งเน้นไป
ที่การออกแบบเว็บไซต์ให้เป็ นที่
น่าสนใจของบุคคลทัว่ ไป
เพื่อที่จะขยายการดําเนินกิจการ
ของสหกรณ์การเกษตรต่อ
สาธารณะต่อไป

ระยะ
เวลา

1 วัน

1 วัน

27
ลําดับที่

ว/ด/ป

6.

23 ธ.ค.
2548

7.

20 ม.ค.
2549

8.

9.

กระบวนการ/วิธีการ
(ระบุการจัดสั มมนา/
แลกเปลีย่ น)
การประชุมนําเสนอ
งานวิจยั ในระยะที่ 1

เข้าร่ วมประชุมกับ
พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสเดินทาง
มาปฏิบตั ิการเพื่อแก้ไข
ปัญหาคนจนที่
อ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด
6-7 ก.พ. ร่ วมประชุม “การ
2549
จัดการความรู้”

10 ก.พ.
2549

การประชุมของ
สหกรณ์จงั หวัด

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ

สถานที่

- คณะนักวิจยั
- ผูท้ รงคุณวุฒิ
จํานวนทั้งหมด ประมาณ
50 คน

อาคาร KU
Home
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน
โดยความร่ วมมือของ
หอการค้า จ.ร้อยเอ็ด โดย
มีผแู้ ทนจากสหกรณ์ใน
เครื อข่ายเข้าร่ วมประชุม
ด้วย

โรงแรม
เพชรรัตน์การ์
เด้นท์ อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด

ทําให้เกิดพันธมิตรในทางธุรกิจ
ในพื้นที่จงั หวัดและเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์เครื อข่ายให้ได้รับ
ทราบ อีกทั้งได้นาํ เสนอเรื่ องของ
การทํางานของเครื อข่ายให้
ผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของประเทศได้
รับทราบ

1/2
วัน

นักวิจยั จากพื้นที่จงั หวัด
ต่าง ๆ ในภาคอีสานและ
องค์กรเครื อข่าย

โรงแรม
แก่นอินน์ อ.
เมือง จ.
ขอนแก่น
ห้องประชุม
สหกรณ์จงั หวัด
ร้อยเอ็ด

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็น
ความสําคัญ ตลอดจนสามารถ
เข้าใจถึงกระบวนการจัดการ
ความรู้
- ได้เข้าร่ วมนําเสนอการ
ดําเนินการวิจยั ต่อกลุ่มเกษตรกร
ใน
พื้นที่ต่าง ๆ ที่เข้ามารับทุนในการ
ดําเนินกิจกรรมเรื่ องปุ๋ ยอินทรี ย ์
จํานวน 30 กลุ่ม
- ได้แนวทางการพัฒนา โดยมุ่ง
ประเด็นไปที่การส่ งเสริ มให้
เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีให้มากขึ้น

2 วัน

- สหกรณ์จงั หวัด
- สหกรณ์การเกษตร
-ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
จํานวนทั้งหมดประมาณ
100 คน

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ
(เช่ นการสร้ างความเข้ าใจเกิด
เครือข่ าย)
- นําเสนอการดําเนินกิจกรรมใน
ระยะที่ 1 ต่อที่ประชุม
- ได้ทราบข้อเสนอแนะ การ
ดําเนินการวิจยั ในระยะที่ 2 จาก
คณะผูท้ รงคุณวุฒิ
- ได้บทเรี ยนจากทีมวิจยั ในพื้นที่
ต่างๆ เพื่อเรี ยนรู้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อกันและกัน

ระยะ
เวลา
1 วัน

1 วัน

28
ลําดับที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ
(ระบุการจัดสั มมนา/
แลกเปลีย่ น)
เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
จัดโดยสํานัก
ประสานงานกลางของ
โครงการ

10.

1-2 มี.ค.
2549

11.

6 มี.ค.
2549

การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเรื่ องการ
พัฒนาเว็บไซต์ของ
เครื อข่าย
สหกรณ์การเกษตร
ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัย
- คณะนักวิจยั
ราชภัฏร้อยเอ็ด
- ตัวแทนสหกรณ์
การเกษตร 5 แห่ง จํานวน
ทั้งหมด 20 คน

12.

29 มี.ค.
2549

การลงพื้นที่ภาคสนาม
เพื่อเก็บข้อมูล

- ทีมวิจยั
- สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน
สุ วรรณภูมิ 1
- สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน
สุ วรรณภูมิ 2
- สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน
สุ วรรณภูมิ 3
- สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน
สุ วรรณภูมิ 4

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ

สถานที่

ผูแ้ ทนจากนักวิจยั ในพื้นที่ โรงแรม ที.เค.
พาเลซ ถ.แจ้ง
จังหวัดต่าง ๆ ของ
วัฒนะ กทม.
โครงการ

สํานักงาน
สหกรณ์
ปฏิรูปที่ดิน
สุ วรรณภูมิ
1,2,3,4 และ 5

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ
ระยะ
(เช่ นการสร้ างความเข้ าใจเกิด
เวลา
เครือข่ าย)
ได้เกิดความเข้าใจถึงแนวคิดใน
2 วัน
การทํางานและได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้กบั บรรดานักวิจยั
หลากหลายพื้นที่และได้รายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ
- ได้ทาํ การออกแบบตัวอย่าง
1 วัน
เว็บไซต์มาให้ตวั แทนสหกรณ์
การเกษตรได้ทดลองนําข้อมูลมา
อัปโหลด
- ได้ร่วมกันนําเสนอปรับเปลี่ยน
รู ปแบบของเว็บไซต์ให้ทนั สมัย
ต่อกาลเวลามากขึ้น และสามารถ
ดําเนินการได้จริ ง
- ได้นาํ เสนอวิธีการดูแลเว็บไซต์
และการนําเสนอแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างสหกรณ์ในพื้นที่
ต่างๆ
- ได้สร้างเว็บบอร์ดสาธารณะที่
สามารถนําไปสู่การซื้ อขาย และ
ผลจากการมีเว็บไซต์ ได้มีพอ่ ค้าที่
สนใจเข้ามาทําการติดต่อผ่าน
เว็บไซต์โดยการเข้ามาติดต่อ
ขอซื้ อข้าว ในจํานวน 500 ตัน
- ได้ขอ้ มูลในการดําเนินงานของ 1 วัน
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน ทั้ง 5 แห่ง
- ได้สร้างการเชื่อมโยงระหว่าง
สหกรณ์การเกษตร กับสหกรณ์
ปฏิรูปที่ดิน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับข้าวหอมมะลิ
- ได้ทราบปัญหาในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ปฏิรูป
ที่ดิน

29
ลําดับที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ
(ระบุการจัดสั มมนา/
แลกเปลีย่ น)

13.

26 เม.ย.
2549

การลงพื้นที่ภาคสนาม
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว

14.

31 พ.ค.
– 1 มิ.ย.
2549

15.

18 มิ.ย.
2549

ได้ติดตามผลการ
ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์
ของเครื อข่ายในสหกรณ์
ต่าง ๆ ศึกษาดูงานโรงสี
ข้าวชุมชน และการผลิต
ปุ๋ ยอินทรี ยข์ องศูนย์
ส่ งเสริ มและผลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วชุมชน
บ้านโนนม่วย
อ.ชุมพลบุรี จ.สุ รินทร์
การออกสํารวจข้อมูล
ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวโดยสมาชิก
สหกรณ์

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ
- สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน
สุ วรรณภูมิ 5
จํานวนทั้งหมดประมาณ
30 คน
- คณะนักวิจยั
- นักศึกษาปริ ญญาโท
- ตัวแทนเกษตรกร
พ่อจํารัส

เจ้าหน้าที่สารสนเทศของ
แต่ละสหกรณ์กบั นักวิจยั
ของโครงการ

ทีมงานวิจยั กับเกษตรกร
ผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ
(เช่ นการสร้ างความเข้ าใจเกิด
เครือข่ าย)
- ได้แนวทางในการกําหนด
กิจกรรมให้เชื่อมโยงกับการ
ทํางานของระบบสหกรณ์

บ้านหนองบัว - ได้กระตุน้ ให้เกษตรได้ทาํ การ
ต.นํ้าคํา
ผลิตเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติมขึ้นเป็ น
อ.สุ วรรณภูมิ จํานวน 4 ราย พื้นที่ประมาณ
20 ไร่
- ได้ทราบวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์
การควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิต
- ได้ทราบแหล่งที่มาของเมล็ด
พันธุ์
- ได้ร่วมกันกําหนดแนวทาง
วิธีการขยายเครื อข่ายการผลิต
เมล็ดพันธุ์ขา้ วให้มากขึ้น
สก.เกษตรวิสัย, ทําให้ทราบปัญหาและอุปสรรค
สก.สุ วรรณภูมิ, ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงเครื อข่ายและได้ทราบถึง
สก.เมือง
วิธีการบริ หารงานของโรงสี
ร้อยเอ็ด
สก.โพนทอง, ชุมชนและปัญหาการผลิตเมล็ด
บ้านโนนม่วย พันธุ์ขา้ ว และการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
อ.ชุมพลบุรี
ของเกษตรกร
จ.สุ รินทร์
บ้านหนองบัว ทําให้ทราบข้อมูลต้นทุนการผลิต
ของสมาชิกสหกรณ์ผผู ้ ลิตเมล็ด
ต.นํ้าคํา อ.
พันธุ์ขา้ ว
สุ วรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด

ระยะ
เวลา

1 วัน

2 วัน

1 วัน
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ลําดับที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ
(ระบุการจัดสั มมนา/
แลกเปลีย่ น)
การประชุม “ลู่ทางการ
พัฒนาธุรกิจระหว่าง
สหกรณ์ : กลยุทธ์และ
การวางแผนการ
พัฒนาการผลิตและ
การตลาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ในจังหวัดร้อยเอ็ด”

16.

30 มิ.ย.
2549

17.

6-7 ก.ค.
2549

นักวิจยั จากโครงการใน
ร่ วมประชุมในเวที
“แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้” จัด พื้นที่จงั หวัดต่าง ๆ
โดยสํานักประสานงาน
กลางของโครงการฯ

18.

12 ก.ค.
2549

- ตัวแทนนักวิจยั 2 คน
การประชุม
มหาวิทยาลัยกับการวิจยั
เพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 2

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ
- คณะนักวิจยั
- ตัวแทนสหกรณ์
การเกษตร โพนทอง ,
สุ วรรณภูมิ,และเกษตร
วิสัย
- ตัวแทนธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์
- ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เมล็ด
พันธุ์ขา้ วร้อยเอ็ด
จํานวนทั้งหมด 15 คน

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ
ระยะ
(เช่ นการสร้ างความเข้ าใจเกิด
เวลา
เครือข่ าย)
มหาวิทยาลัย - ได้เครื อข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ 1 วัน
ข้าว เพราะมีความจําเป็ นเร่ งด่วน
ราชภัฏ
ในการผลิต เนื่องจากความขาด
ร้อยเอ็ด
แคลนเมล็ดพันธุ์ขา้ ว อีกมากใน
พื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
- ได้การเชื่อมโยงเครื อข่ายเมล็ด
พันธุ์ ระหว่าง เกษตรกร ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ และสหกรณ์
การเกษตร
- กําหนดกิจกรรมในการผูผ้ ลิต
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว ขึ้นที่ศนู ย์เมล็ด
พันธุ์ขา้ ว ธวัชบุรี จํานวน 2 รุ่ น
รุ่ นละ 50 คน โดยทางทีมวิจยั
เป็ นผูส้ นับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ฝึ กอบรมทั้ง 2 รุ่ น
- ได้ล่ทู างในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
ขึ้นมาใช้เอง ทดแทนการซื้ อจาก
พ่อค้า
ทําให้เกิดการเรี ยนรู้จากนักวิจยั
บ้านชบา
2 วัน
เดือน รี สอร์ท ด้วยกันที่มาจากพื้นที่จงั หวัดต่างๆ
อ.เมือง จ.
และได้รายงานความก้าวหน้าของ
สมุทร
โครงการ
สงคราม
1 วัน
มหาวิทยาลัย - นําเสนอผลงานวิจยั ด้วย
โปสเตอร์ และแจกเอกสารการ
ราชภัฏ
นครราชสี มา วิจยั แก่นกั วิจยั และตัวแทนจาก
หน่วยราชการ โดยนักวิจยั เป็ น
ผูบ้ รรยายเมื่อมีผสู้ นใจ
เข้าสอบถาม

31
ลําดับที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ
(ระบุการจัดสั มมนา/
แลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ

สถานที่

ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ขา้ ว
ร้อยเอ็ด อ.
ธวัชบุรี

19.

13-14
ก.ค.
2549

การอบรมเรื่ องการผลิต
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว

- วิทยากรจากศูนย์เมล็ด
พันธุ์ขา้ วร้อยเอ็ด
- เกษตรกรจากสหกรณ์
การเกษตรโพนทอง
20 คน
- เกษตรกรจากสหกรณ์
การเกษตรสุ วรรณภูมิ
40 คน
- เกษตรกรจากสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย
20 คน
- คณะนักวิจยั
รวมทั้งหมด 130 คน

20.

20 ก.ค.
2549

การประชุมสัมมนา
ใหญ่ปิดโครงการใน
พื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัย
ผูแ้ ทนจากสหกรณ์
การเกษตรต่าง ๆ ทั้งที่เป็ น ราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
แกนนํา และที่เป็ น
เครื อข่ายกับผูแ้ ทนของ
กรมต่าง ๆ

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ
ระยะ
(เช่ นการสร้ างความเข้ าใจเกิด
เวลา
เครือข่ าย)
- สร้างแนวคิดเชื่อมโยง
กระบวนการสหกรณ์ กับการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมีนโนบาย
มุ่งเน้นไปที่การวิจยั เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2 วัน
- เกษตรกรผูส้ นใจในเรื่ องการ
ปลูกเมล็ดพันธุ์ แต่ยงั ขาดความรู้
ในด้านเทคนิค วิทยากรสามารถ
เพิ่มเติมความรู้ความสามารถ
ให้กบั เกษตรกรได้
- ได้เชื่อมโยงเครื อข่าย ระหว่าง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว กับสหกรณ์
การเกษตร โดยผ่านไปยังกลุ่ม
เป้ าหมาย คือเกษตรกร
- เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ ที่จะทําให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น เนื่องจากจะขายได้ราคา
มากกว่าราคาข้าวตามปกติ และจะ
มีความมัน่ คงในระยะยาว เพราะ
จะมีสัญญาผูกพันกับทางศูนย์
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ทําให้สมาชิกเครื อข่ายทั้งที่เป็ น
1 วัน
แกนนําและสมาชิกเครื อข่าย
ทัว่ ไปได้ทราบความก้าวหน้าของ
โครงการและได้ตกลงถึงแนวทาง
ที่จะดําเนินงานต่อไป อีกทั้งได้
รับทราบแผนงานที่จะร่ วมกัน
ดําเนินการต่อไปในอนาคต

32
ลําดับที่

ว/ด/ป

21.

28 ก.ค.
2549

22.

31 ก.ค.1 ส.ค.
2549

กระบวนการ/วิธีการ
(ระบุการจัดสั มมนา/
แลกเปลีย่ น)
การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเรื่ องการ
พัฒนาเว็บไซต์ของ
เครื อข่ายสหกรณ์
การเกษตรครั้ง ที่ 3

การประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับ
การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของท้องถิ่น

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ

สถานที่

- คณะนักวิจยั
- ตัวแทนสหกรณ์
การเกษตร 3 แห่ง
จํานวนทั้งหมด 15 คน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

- ตัวแทนคณะนักวิจยั
2 คน
- ตัวแทนจากสํานัก
งานวิจยั แห่งชาติ
- ศูนย์ขอ้ มูลท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนา
- มูลนิธิสาธารณสุ ข
แห่งชาติ
- ตัวแทนนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
จํานวนทั้งหมด 100 คน

โรงแรม
โฆษะ
ขอนแก่น

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ
(เช่ นการสร้ างความเข้ าใจเกิด
เครือข่ าย)
- สร้างความเข้าใจและสามารถ
กรอกข้อมูลของสหกรณ์
การเกษตรลงในเว็บไซต์ได้อย่าง
ถูกต้อง
- สามารถสร้างเครื อข่ายการ
เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ โดยที่หากงานวิจยั
เสร็ จสิ้ นโครงการแล้ว ทาง
สหกรณ์การเกษตรสามารถที่จะ
ดูแลจัดการระบบเองได้ โดย
เชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด ให้ทางมหาวิทยาลัยมี
เว็บมาสเตอร์คอยดูแลและจัดการ
ข้อมูล
- สามารถลงรายละเอียดผลการ
ปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ใน
เว็บไซต์ได้
- ส่ งเสริ มให้มีการค้ากับ
ต่างประเทศ โดยการมีโครงการ
จะพัฒนาให้มีเว็บไซต์ที่เป็ น
ภาษาต่างประเทศ
- ได้นาํ เสนอผลงานวิจยั ผ่านที่
ประชุม โดยเน้นการพัฒนาที่จะ
ลงไปสู่นโยบายสาธารณะ ด้าน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ ,
การแก้ไขปัญหาความยากจน ,
และการส่ งเสริ มให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ ึน
- ได้เครื อข่ายนักวิจยั ที่จะเข้ามา
ทํางานด้านท้องถิ่น โดยปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอยูแ่ ล้ว

ระยะ
เวลา
1 วัน

2 วัน
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ลําดับที่

23.

ว/ด/ป

5 ส.ค.
2549

กระบวนการ/วิธีการ
(ระบุการจัดสั มมนา/
แลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ

สถานที่

การเก็บข้อมูลสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร
ทั้ง 3 แห่ง ที่เข้ารับการ
อบรมเรื่ องเมล็ดพันธุ์
ข้าว

- นักศึกษา จํานวน 9 คน
- เกษตรกร จํานวน 100
คน

อ.โพนทอง
อ.เกษตรวิสัย
อ.สุ วรรณภูมิ

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ
(เช่ นการสร้ างความเข้ าใจเกิด
เครือข่ าย)
- ได้นาํ เสนอแผนงานที่ผสู้ นใจ
สามารถนําไปดําเนินการวิจยั
ต่อยอดได้ในอนาคต
- ได้รับทราบผลการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง หลังจากการอบรม
เสร็ จ
- ได้ทราบความคิดเห็นของ
เกษตรกรที่มีต่อการผลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ ว

ระยะ
เวลา

1 วัน

บทที่ 4
เครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดร้ อยเอ็ด
4.1 รู ปแบบเครือข่ ายในพืน้ ทีจ่ ังหวัดร้ อยเอ็ด
จากการศึกษาลักษณะความเป็ นไปได้ของการเชื่ อมโยงเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์
ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด ทําให้สามารถเข้าใจปั ญหาของแต่ละสหกรณ์และได้เข้าใจถึง
รู ปแบบการเชื่ อมโยงที่มีมาในอดีตของแต่ละสหกรณ์ ซึ่ งในอดี ตรู ปแบบการเชื่ อมโยง
ส่ วนใหญ่เป็ นการเชื่ อมโยงเพียงชัว่ คราวและไม่ประสบผลสําเร็ จ และจากรู ปแบบเดิ ม
ของการเชื่ อมโยงเครื อข่ายจะถูกเลือกมาบางรู ปแบบที่เหมาะสมกับการสร้ างเครื อข่าย
ระหว่างสหกรณ์ภายใต้ระยะเวลาการศึกษาวิจยั ที่มีจาํ กัด โดยสหกรณ์ตน้ แบบที่ถูกเลือก
ในการเชื่ อมโยงเครื อข่ายของโครงการวิจยั ฯมี 3 สหกรณ์คือ สหกรณ์การเกษตรเกษตร
วิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิจาํ กัด และสหกรณ์การเกษตรโพนทอง จํากัด
ซึ่ งในอดี ตทั้ง 3 สหกรณ์ ได้มีการเชื่ อมโยงเครื อข่ายระหว่างกัน และแต่ ละสหกรณ์ มี
ความพร้ อมที่จะร่ วมมื อระหว่างสหกรณ์ โดยมี คณะผูว้ ิจยั เข้าร่ วมดําเนิ นการพัฒนา
เครื อข่ายระหว่างสหกรณ์ดงั กล่าว
รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่าง 3 สหกรณ์ภายในโครงการวิจยั ฯแบ่ง
ออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ 1) รู ปแบบเครื อข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ; 2) รู ปแบบ
เครื อข่ายการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย;์ และ 3) รู ปแบบเครื อข่ายการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ ลักษณะรู ปแบบเครื อข่ายทั้ง 3 มีดงั นี้
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4.1.1 รู ปแบบเครือข่ ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ

หน่วยงานราชการ

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ซึ่งเป็ นสมาชิกสหกรณ์

สถาบันการศึกษา

สหกรณ์ การเกษตร
เกษตรวิสัย จํากัด

สหกรณ์ การเกษตร
สุ วรรณภูมิ จํากัด

สมาชิกสหกรณ์

องค์กรธุรกิจ/บริษทั

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ซึ่งเป็ นสมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์
หน่วยงานกรมการข้าว

สหกรณ์ การเกษตร
โพนทอง จํากัด
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ซึ่งเป็ นสมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ใน จ.ร้อยเอ็ด

กลุม่ เกษตรกร
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4.1.2 รู ปแบบเครือข่ ายการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
หน่วยงานราชการ

สถาบันการศึกษา

องค์กรธุรกิ
รกิจ/บริษทั

บริษทั ปุ๋ ย

สหกรณ์ การเกษตร
เกษตรวิสัย จํากัด

สหกรณ์ การเกษตร
สุ วรรณภูมิ จํากัด

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ปุ๋ ยอินทรีย์

สมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์ การเกษตร
โพนทอง จํากัด

สมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ใน จ.ร้อยเอ็ด

กลุม่ เกษตรกร

37
4.1.3 รู ปแบบเครือข่ ายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์
หน่วยงานราชการ

สถาบันการศึกษา

สหกรณ์ การเกษตร
เกษตรวิสัย จํากัด

องค์กรธุรกิจ/บริษทั

สหกรณ์ การเกษตร
สุ วรรณภูมิ จํากัด

สมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์

คณะผูวิว้ จิ ยั
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

สหกรณ์ การเกษตร
โพนทอง จํากัด

สมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ใน จ.ร้อยเอ็ด

กลุม่ เกษตรกร

38

4.2 ประเด็นสํ าคัญของเครือข่ าย
4.2.1 เครือข่ ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
1) ความเป็ นมาของเครือข่ าย
จากปั ญ หาจํา นวนเมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้อ งการของ
เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด เมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิภายในจังหวัดยังขาดแคลนอยูม่ าก
ถึงเฉลี่ยปี ละ 4 หมื่นตัน ถึงแม้ว่าสหกรณ์การเกษตรบางแห่ งได้ส่งเสริ มให้สมาชิ กของ
สหกรณ์ซ่ ึ งเป็ นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจําหน่าย
ให้กบั สมาชิ กของสหกรณ์ การเกษตรโดยผ่านระบบสหกรณ์ อาทิ สหกรณ์การเกษตร
สุ วรรณภูมิ จํากัด และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด แต่จาํ นวนเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่
ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก และสหกรณ์อื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่
มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วเช่น สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จํากัด ต้องมีการนําเข้าเมล็ด
พันธุ์ขา้ วนอกจังหวัด ทั้ง ๆ ที่จงั หวัดร้ อยเอ็ดเป็ นจังหวัดที่ มีชื่อเสี ยงในการผลิ ตข้าว
หอมมะลิ
ผลการสํารวจกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิอินทรี ยบ์ า้ น
หนองบัว ตําบลนํ้าดํา จังหวัดร้ อยเอ็ด ประธานกลุ่ มคื อนายจํารั ส ทองสมบัติ พบว่า
ปั จจุบนั กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากสหกรณ์การเกษตร
สุ วรรณภูมิ จํากัด โดยการปล่อยกู้ให้กับสมาชิ กกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิ ตและเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์รายละ 15,000 บาท ในช่วง 9 เดือนแรกเกษตรกรจะปลอดดอกเบี้ย และในระยะ
4 ปี แรก จะมีดอกเบี้ยที่ค่อนข้างตํ่า เพราะเป็ นนโยบายของสหกรณ์การเกษตร ที่จะ
สนับสนุ นให้มีเกษตรกรที่ ผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขยายเพิ่มขึ้ น นอกจากนี้ หน่ วยงานราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ดได้จดั สรรงบประมาณในการสนับสนุนปุ๋ ยอินทรี ยส์ าํ หรับเกษตรกรผูผ้ ลิต
อีกด้วย
ปัจจุบนั กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านหนองบัวได้ร่วมมือกับ
เกษตรกรผูผ้ ลิตบ้านหาญหกและบ้านเขวาในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เกษตรกรผูผ้ ลิตใน
บ้านเขวา มีจาํ นวน 13 ราย มีนายเกรี ยงศักดิ์ แสงคํา เป็ นประธานกลุ่ม กลุ่มนี้มีลกั ษณะ
เด่นคือ สมาชิกจะทําหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์และใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ี่ผลิตขึ้นมาใช้เองภายใน
กลุ่ม แต่คุณภาพของปุ๋ ยอินทรี ยย์ งั ไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกเท่าที่ควร สําหรับบ้าน
หาญหก มีสมาชิกที่เข้าร่ วมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเกือบทุกหลังคาเรื อนเป็ นจํานวน 21

39
หลังคาเรื อนจากจํานวนทั้งหมด 22 ครัวเรื อนในบ้านหาญหก และมีกาํ นันสุ นทร เป็ น
ประธานกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม แต่กลุ่มเกษตรกรประสบปั ญหาขาดพื้นที่ในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ เนื่องจากปัจจุบนั เกษตรกรที่มีครอบครัวขยาย จะทําการแบ่งที่ดินให้กบั ลูกหลาน
ทําให้พ้นื ที่เพื่อใช้ในการผลิตลดลง และเกษตรกรบางรายขายที่ดิน หัวหน้าครอบครัว
อาจต้องไปทํางานรับจ้างในเมือง ก่อให้เกิดปั ญหาสังคมตามมาในที่สุด
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั ได้ตระหนักเห็นความสําคัญในการส่ งเสริ มการผลิต
เมล็ดพันธุ์ขา้ วในจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จดั กิจกรรมส่ งเสริ มการเชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่าง
สหกรณ์ภายในโครงการฯที่มีประสบการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว (สหกรณ์การเกษตร
สุ วรรณภูมิ จํากัด และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จํากัด) กับสหกรณ์ที่ไม่มีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ขา้ วคือ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จํากัด เพื่อให้สหกรณ์ที่เคยผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบั สหกรณ์ที่ไม่มีการผลิต
2) การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบนั
จากการที่คณะผูว้ ิจยั ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการดําเนิ นการและเครื อข่าย
ของสหกรณ์ภายในโครงการฯพบว่า ในอดีตสหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ จํากัด และ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัดได้ร่วมมือกันในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว โดยทั้งสอง
สหกรณ์ ร่ วมกันหาเมล็ดพันธุ์ขา้ วหลักจากหน่ วยงานของกรมการข้าวให้กับสมาชิ ก
สหกรณ์ หรื อกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิ ต และสนับสนุ นให้มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วร่ วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตที่เป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์ท้ งั สอง
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จํากัด จะไม่ได้ผลิต
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว เนื่องจากขาดความรู ้และเทคโนโลยีการผลิต แต่ในการจัดประชุม
เครื อข่ายของโครงการฯ ทางสหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิได้ตกลงจะสนับสนุนในเรื่ อง
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่จะใช้ในการปรับปรุ งเมล็ดพันธุ์ โดยที่จะมอบหมายให้ศูนย์ผลิต
เมล็ดพันธุ์ขา้ วร้อยเอ็ดเป็ นผูด้ าํ เนินการอบรมในเทคนิคการผลิตให้กบั สหกรณ์การเกษตร
โพนทอง จํากัด
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3) วัตถุประสงค์
3.1 กําหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปั ญหาของเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอม
มะลิในจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผูว้ ิจยั จึงได้แสวงหาแนวร่ วมจากสหกรณ์ภายในโครงการฯ
หน่ วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ ยวข้องในการหาลู่ทางพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
หอมมะลิอินทรี ย ์ เพราะการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วมีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้อง
อาศัยความอดทนและความร่ วมมื อ เพื่อ ให้ก ระบวนการผลิ ตเมล็ด พัน ธุ์ ขา้ วประสบ
ความสําเร็ จ
3.2 ส่ งเสริมความร่ วมมือและการเชื่อมโยงเครือข่ ายในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว
เบื้องต้นคณะผูว้ ิจยั จัดให้สหกรณ์ภายในโครงการฯเป็ นต้นแบบ
ในการร่ วมมือกันกับหน่ วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง เพื่อพัฒนาเมล็ดพันธุ์ขา้ วในจังหวัด
ร้อยเอ็ด หน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วย ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วร้อยเอ็ด, ศูนย์วิจยั ข้าว
อุบลราชธานี, และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
4) ผลการดําเนินการ
ในการสนับสนุ นการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด
นั้น ทางคณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการจัดเวทีในเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อให้สหกรณ์การเกษตร
หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงปั ญหาเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิใน
จังหวัดร้อยเอ็ด และแสวงหาแนวร่ วมระหว่างสหกรณ์
ผลจากเวที เชิ งปฏิ บตั ิ การจึ งได้กรอบกิ จกรรมการสนับสนุ นการผลิ ต
เมล็ด พัน ธุ์ ข ้า วหอมมะลิ สํา หรั บ สหกรณ์ ภ ายในโครงการ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ด ํา เนิ น การ
ประกอบด้วยการฝึ กอบรมและรณรงค์ให้สหกรณ์ในเครื อข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอม
มะลิเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้โดยร่ วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ขา้ วร้อยเอ็ด และศูนย์วจิ ยั ข้าวอุบลราชธานี ซึ่ งหน่วยงานทั้งสองสังกัดกรมการ
ข้าวได้จดั การฝึ กอบรมเกษตรกรที่ เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ การเกษตรในโครงการจํานวน
100 คน ผลจากการฝึ กอบรมทําให้จาํ นวนเกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วได้เพิ่มขึ้น และ
สหกรณ์การเกษตรภายในโครงการคือ สหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์
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การเกษตรสุ วรรณภูมิ จํากัด และสหกรณ์ การเกษตรโพนทอง จํากัดจะเพิ่มพื้นที่ผลิ ต
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว และเพื่อให้สอดคล้องการแผนการดําเนิ นงานของสหกรณ์ การเกษตร
ภายในโครงการ คณะนัก วิ จัย จึ ง ได้เ ปิ ดเวที ย่อ ยเพื่ อ ให้ ส หกรณ์ ด ัง กล่ า วไปพบกับ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วร้อยเอ็ด ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วของจังหวัด ผลจาก
การประชุ มดังกล่าวทําให้เกิ ดความร่ วมมื อระหว่างสหกรณ์ และหน่ วยงานราชการคือ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วร้ อยเอ็ดเดิมเป็ นผูจ้ าํ หน่ ายเมล็ดพันธุ์ขา้ วรายใหญ่ในจังหวัดร้ อยเอ็ด
และมี ความได้เปรี ยบสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิ ตในจังหวัดร้ อยเอ็ด เนื่ องจากมี
ต้นทุ น การผลิ ตที่ ต่ าํ และได้รั บ การสนับ สนุ น งบประมาณจากรั ฐ บาลภายใต้การเป็ น
หน่วยงานของรัฐ ทําให้ราคาเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่นาํ ออกมาจําหน่ายมีราคาตํ่ากว่าสหกรณ์ จึง
ทํา ให้เ กิ ด การแข่ ง ขัน กัน ระหว่า งเม็ด พัน ธุ์ ข ้า วของราชการกับ ของทางสหกรณ์ แต่
หลัง จากมี ก ารเจรจาปรากฏว่ า ศู น ย์เ มล็ ด พัน ธุ์ ร้ อ ยเอ็ด จะผลิ ต เมล็ด พัน ธุ์ ข ้า วส่ ง ให้
เครื อข่ายสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็ นผูจ้ าํ หน่ ายหลัก เพื่อจะได้ไม่มีการ
แข่งขันกันระหว่างหน่วยงานทั้งสอง
5) ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
ภายใต้ก รอบระยะเวลาของโครงการวิ จัย ฯที่ จ าํ กัด คณะผูว้ ิ จัย ได้
แสวงหาปั จจัยที่จะทําให้การเชื่อมโยงเครื อข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิบรรลุผล
สําเร็ จ จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยสําคัญที่ส่งผลให้เครื อข่ายดังกล่าวประสบความสําเร็ จ
นั้น มาจากแต่ละสหกรณ์ได้เห็นความสําคัญและพร้ อมที่จะร่ วมมือกันพัฒนาเครื อข่าย
การผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ และแรงที่ จะทําให้เครื อข่ายขับเคลื่ อนไปข้างหน้า
ต่อไป แม้ว่างานวิจยั จะเสร็ จสิ้ นลง และคณะนักวิจยั ได้เคลื่อนออกจากเครื อข่ายแล้วก็
ตามคือ ความร่ วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่ งผลจากการจัดเวทีของโครงการ
ทําให้เห็นความร่ วมมือกันระหว่างสหกรณ์แต่ละแห่งกับหน่วยงานราชการเสมอ
4.2.2 เครือข่ ายการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
1) ความเป็ นมาของเครือข่ าย
จากการศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเครื อข่ายพบว่า แต่ละสหกรณ์ได้มี
การสัง่ ซื้อปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อจําหน่ายแก่สมาชิกโดยติดต่อสัง่ จากบริ ษทั ในภาคกลาง
แต่
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ความต้องการปุ๋ ยอินทรี ยม์ ีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ที่ผา่ นมาสหกรณ์บางแห่ งได้ส่งเสริ มให้
สมาชิกของสหกรณ์ทาํ การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ช้เองและจําหน่ายให้กบั สหกรณ์ แต่ปริ มาณ
ปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ผลิตได้ในท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ จากปั ญหาดังกล่าวคณะนักวิจยั จะมีแนวคิด
ว่า เครื อข่ายการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ะสามารถเพิ่มปริ มาณปุ๋ ยในพื้นที่ได้ และเพื่อเป็ นการ
ช่วยเหลือคนจนในจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น เครื อข่ายควรจะให้คนจนในพื้นที่เข้ามาร่ วมใน
โครงการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ เพราะจะสามารถช่วยให้เกษตรกรที่มีฐานะยากจนมีจาํ นวน
ลดลงได้
2) การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบนั
ที่ ผ่านมาเครื อข่ายปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ะมี ลกั ษณะการเชื่ อมโยงระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ ลิตที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์กบั สหกรณ์ในพื้นที่ แต่เครื อข่ายดังกล่าวเป็ นเพียง
การเชื่อมโยงกันแบบหลวม ๆ เนื่ องจากกิจกรรมการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยข์ องกลุ่มเกษตรกร
ไม่มีการดําเนิ นการตลอดทั้งปี และผลผลิตที่ได้มีไม่เพียงพอในการจัดสรรให้กบั สมาชิก
กลุ่มเกษตรกร ทําให้บางกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตปุ๋ ยอินทรี ยล์ ม้ เลิก
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั หน่วยงานราชการให้ความสําคัญการเครื อข่ายปุ๋ ย
อินทรี ยแ์ ละจัดอบรมให้ความรู ้แก่เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์จาํ นวน 100 คนพร้อม
เงินสนับสนุนการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ห้กบั กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตกลุ่มละ 30,000 บาท จาก
และบางกลุ่ม
การอบรมทําให้กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเดิมนําเงินที่ได้ไปขยายการผลิต
ร่ วมมือกันซื้ อปัจจัยการผลิตเพื่อผลิตปุ๋ ยอินทรี ยร์ ่ วมกัน จึงเกิดเป็ นเครื อข่ายระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ ลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
3) วัตถุประสงค์
3.1 สร้ างโอกาสให้ คนจนในพืน้ ทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
จากการรวบรวมตัวเลขคนที่ได้ไปจดทะเบียนคนจนทั้งในระดับ
จังหวัด อําเภอ และในบรรดาสมาชิ กสหกรณ์ ต่าง ๆ ในโครงการพบว่า คนจนที่ จด
ทะเบียนในจังหวัดร้ อยเอ็ดทั้งสิ้ น 333,151 คน โดยอําเภอที่มีปัญหาคนจนสู งสุ ดใน
อันดับต้นๆ คือ อําเภอสุ วรรณภูมิ อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอเมืองร้อยเอ็ดและอําเภอโพน
ทอง ซึ่ งเป็ นสหกรณ์ ใ นเครื อข่ าย ดังนั้น หากเครื อข่า ยการผลิ ตปุ๋ ยอิ น ทรี ย ใ์ ห้โ อกาส
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เกษตรกรที่ยากจนที่เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ จะสามารถช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนเหล่านี้ มี
รายได้เพิ่มขึ้น
3.2 เพือ่ ลดต้ นทุนการซื้อปุ๋ ยอินทรีย์จากบริษทั เอกชนต่ างพืน้ ที่
ปุ๋ ยอิ นทรี ยข์ องสหกรณ์ ในเครื อข่ายส่ วนใหญ่มาจากการสั่งซื้ อ
จากบริ ษทั ภาคกลาง ซึ่ งมีราคาแพงเนื่ องจากต้นทุนค่าขนส่ ง หากสหกรณ์การเกษตรใน
เครื อข่ายสามารถผลิ ตปุ๋ ยอิ นทรี ยไ์ ด้ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อปุ๋ ยอิ นทรี ย ์
และช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถซื้อปุ๋ ยอินทรี ยร์ าคาถูก
4) ผลการดําเนินการ
จากการลงพื้นที่ศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเครื อข่ายพบว่า
แต่ละ
สหกรณ์ทาํ การสัง่ ซื้ อปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ากบริ ษทั ในภาคกลาง เช่น สหกรณ์โคนมราชบุรี ที่ผา่ น
มาสหกรณ์การเกษตรในเครื อข่ายได้ร่วมมือกันสัง่ ซื้ อปุ๋ ย เพื่อจะได้ส่วนลดและราคาถูก
แต่ความร่ วมมือดังกล่าวมีเพียงครั้งคราวไม่สมํ่าเสมอ ทําให้เครื อข่ายปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ม่เป็ น
รู ปธรรมชัดเจน ดังนั้นคณะนักวิจยั จึงได้จดั ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาปุ๋ ย
อินทรี ยร์ ะหว่างสหกรณ์การเกษตรในเครื อข่าย
และร่ วมกันแสวงหาความร่ วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ในการสัง่ ซื้อปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ากบริ ษทั ผูผ้ ลิตแห่งเดียวกัน ผลจากการประชุม
พบว่า สหกรณ์การเกษตรในเครื อข่ายได้รับทราบความแตกต่างในราคาของปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่
แต่ละสหกรณ์ซ้ือจากบริ ษทั ซึ่งราคาดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั อํานาจในการต่อรองหรื อปริ มาณ
การสัง่ ซื้ อ ดังนั้นสหกรณ์การเกษตรในเครื อข่ายจึงตกลงร่ วมกันที่จะรวมตัวกันสัง่ ซื้อปุ๋ ย
จากบริ ษทั ในภาคกลางเพียงรายเดียว โดยสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จํากัดมียอดการ
สัง่ ซื้ อต่อปี มากที่สุดจะเป็ นตัวแทนของสหกรณ์ในเครื อข่ายดําเนินการติดต่อกับบริ ษทั
ปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นภาคกลาง
และบริ ษทั ปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ะจัดส่ งปุ๋ ยดังกล่าวไปให้สหกรณ์
การเกษตรในเครื อข่ายตามจํานวนยอดที่แต่ละสหกรณ์สงั่ ซื้ อต่อไป
5) ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
แนวโน้มความต้องการปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นพื้นที่ศึกษามีเพิ่มขึ้น แต่ปริ มาณปุ๋ ย
อิ น ทรี ย์ใ นพื้ น ที่ มี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้อ งการของเกษตรกร ทํา ให้ แ ต่ ล ะสหกรณ์
การเกษตรภายในเครื อข่ายสั่งซื้ อปุ๋ ยอิ นทรี ยจ์ ากต่ างจังหวัดมาจําหน่ ายให้กับสมาชิ ก
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สหกรณ์ แต่ ร าคาปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ข องแต่ ล ะสหกรณ์ ก ารเกษตรได้รั บ มี ค วามแตกต่ า งกัน
เพื่อ ให้แต่ ล ะสหกรณ์ การเกษตรได้รั บ ทราบข้อมู ล ดังกล่ าว คณะผูว้ ิจัย จึ งใช้เวที ก าร
พบปะของสมาชิกเครื อข่ายเป็ นสื่ อกลางเพื่อทําให้แต่ละสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูล ความ
ร่ วมมื อของเครื อข่ายปุ๋ ยอินทรี ยส์ ามารถบรรลุผลสําเร็ จเพราะแต่ละสหกรณ์ ให้ความ
ร่ วมมือ และช่วยเหลือกัน
4.2.3 เครือข่ ายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ พัฒนาธุรกิจ
ของสหกรณ์
1) ความเป็ นมาของเครือข่ าย
จากการประชุมสมาชิกในเครื อข่ายได้พบว่า แต่ละสหกรณ์มีพฒั นาการ
นําระบบเทคโนโลยีมาใช้พฒั นาธุ รกิ จของสหกรณ์ ที่ ผ่านมาสหกรณ์ การเกษตรใน
จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซด์สหกรณ์เพื่อเป็ นสื่ อ
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและธุ รกิจของแต่ละสหกรณ์ ปรากฏว่าเว็บไซด์ดงั กล่าว
ไม่ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ ประกอบกับ สหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรวิ สั ย จํา กัด ได้
ปรึ กษาหารื อในที่ประชุมเครื อข่ายสหกรณ์การเกษตรภายในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
ธุรกิจการส่ งออกข้าวมะลิไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ในขณะนี้ สหกรณ์การเกษตรเกษตร
วิสัย จํากัดได้จดทะเบียนผูส้ ่ งออกกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ทางสหกรณ์
ในเครื อข่ ายต่ างก็ส นับ สนุ น การดําเนิ นการของสหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
เพราะสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัดเปรี ยบเหมือนตัวแทนของสหกรณ์การเกษตร
ของจัง หวัด ร้ อ ยเอ็ด ทั้ง หมดในการส่ ง ออกข้า วหอมมะลิ ไ ปจํา หน่ า ยในต่ า งประเทศ
ดังนั้นในการประชุ มเครื อข่ายสหกรณ์ การเกษตรจึ งได้ให้ความสําคัญในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มธุ รกิจของสหกรณ์ ในที่สุดที่ประชุมจึงจึงสนับสนุ นให้มี
เครื อข่ายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีระหว่างสหกรณ์การเกษตรภายในเครื อข่าย
2) การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบนั
เดิมความร่ วมมือกันพัฒนาเว็บไซด์ระหว่างสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็ นเพียงการร่ วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยแต่ละสหกรณ์ไม่ได้ร่วมมือ
กัน ประชาสั ม พัน ธ์ ธุ ร กิ จ ของตนภายใต้โ ครงการเว็บ ไซด์ ด ัง กล่ า ว อย่ า งไรก็ ต าม
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หน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ได้สนับสนุนให้แต่ละสหกรณ์มีการร่ วมมือกันทาง
ธุรกิจค้าข้าวหอมมะลิ ตัวอย่างเช่นหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดได้สนับสนุนให้สหกรณ์ใน
เครื อข่ายเข้าร่ วมแสดงสิ นค้าในงานการประชุ มหอการค้าแห่ งประเทศไทย ณ จังหวัด
พิษณุ โลก เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2548 เป็ นต้น แต่ความร่ วมมือดังกล่าวเป็ นเพียงการ
ร่ วมมือชัว่ คราวหรื อตามโอกาสจะอํานวย ทําให้เครื อข่ายไม่เข้มแข็ง
3) วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ แสวงหาแนวทางการพัฒนาความร่ วมมือทางธุรกิจระหว่ าง
สหกรณ์ ให้ มคี วามเข้ มแข็ง
ที่ผา่ นมา
เครื อข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ภายในโครงการ
ดําเนินการไม่ต่อเนื่อง และมีความร่ วมมือกันเพียงครั้งคราว ในเวทีของเครื อข่ายจะได้มี
การเจรจาหาแนวทางความร่ วมมือทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ภายในโครงการ
3.2 เพือ่ พัฒนาระบบธุรกิจของสหกรณ์
ในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการที่สนใจซื้ อข้าวเพื่อการส่ งออกหรื อทํา
ธุ รกิ จกับสหกรณ์การเกษตรได้เข้ามาใช้บริ การเว็บไซด์ของสหกรณ์ มากขึ้น แต่เว็บ
ไซด์ที่สหกรณ์ ได้ร่วมกันดําเนิ นการกับสหกรณ์ การเกษตรของจังหวัดไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ ดังนั้นเครื อข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีจะเป็ นประโยชน์สําหรั บแต่ละ
สหกรณ์ในการพัฒนาธุรกิจ
4) ผลการดําเนินการ
จากผลการประชุ มสหกรณ์ การเกษตรภายในโครงการนั้นเสนอให้มี
พัฒนาเว็บไซด์ของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ดขึ้นมาใหม่ โดยเปิ ดให้มี
เว็บเพจของแต่ละสหกรณ์และมีขอ้ มูลทัว่ ไปของสหกรณ์น้ นั ๆปรากฏอยู่ เช่น ปี ที่ก่อตั้ง
จํานวนสมาชิ ก ประเภทธุรกิจที่ดาํ เนิ นการ และข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจข้าวหอมมะลิ อาทิ
ราคารับซื้ อและราคาขายข้าวเปลือก ปริ มาณการผลิตข้าว ซึ่ งจะเป็ นการประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ให้ผปู ้ ระกอบการที่สนใจเข้ามาใช้บริ การหรื อติดต่อธุ รกิจกับสหกรณ์ โดยทาง
โครงการได้จดั ให้มีการฝี กอบรมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องของแต่ละสหกรณ์ ให้สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นข้อ มู ล ได้ด้ว ยตนเอง แต่ ใ นระยะแรกมี ปั ญ หาอุ ป สรรคในเรื่ องระบบ
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คอมพิวเตอร์ ทาํ ให้ไม่สะดวกในการพัฒนาเว็บไซด์อย่างไรก็ตามสหกรณ์ ที่มี ปัญ หา
เกี่ ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ สามารถติ ดต่อและขอรั บบริ การได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ทําให้เกิดความสะดวกสบายแก่เจ้าหน้าที่สารสนเทศของสหกรณ์ต่าง ๆ เพราะ
ไม่ตอ้ งเดินทางไปไกล
ผลจากการพัฒนาเว็บไซด์ทาํ ให้เริ่ มมีผูป้ ระกอบการส่ งออกข้าวเข้ามา
ใช้บริ การและแจ้งความต้องการข้าวเพื่อการส่ งออก เป็ นผลให้ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องแต่ละสหกรณ์ให้ความสําคัญกับเครื อข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
5) ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
เนื่ อ งจากสหกรณ์ ก ารเกษตรภายในโครงการได้ร่ ว มมื อ กัน ในการ
พัฒนาเว็บไซด์และสนับสนุ นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องของแต่ละสหกรณ์เข้าร่ วมอบรม
เครื อข่ า ยเทคโนโลยี ทํา ให้แ ต่ ล ะสหกรณ์ ได้พฒ
ั นาธุ ร กิ จ ของตน นอกจากนี้ แต่ ล ะ
สหกรณ์ที่เข้าร่ วมประชุ มมีโอกาสปรึ กษาหารื อเพื่อพัฒนาธุ รกิ จร่ วมกัน ตัวอย่างเช่ น
สหกรณ์ขนาดเล็กสนใจที่จะขอรับคําปรึ กษาจากสหกรณ์ขนาดใหญ่ และปั จจัยสําคัญที่
ทําให้เครื อข่ายดังกล่าวประสบผลสําเร็ จแม้วา่ โครงการวิจยั ฯจะเสร็ จสิ้ นคือคณะนักวิจยั
ในพื้นที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้แต่ละสหกรณ์นาํ ไปพัฒนาธุรกิจของตน

บทที่ 5
บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการสั งเคราะห์
5.1.1 แนวคิดการแก้ ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (ส.ศ.ช.)
เสนอ 5 ยุทธศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ประกอบด้วย
1. การส่ งเสริ มนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้เอื้อต่อการแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนได้แก่ นโยบายการค้าที่ส่งผลดีต่อภาคเกษตรและแรงงาน นโยบายกระจายความ
เจริ ญ ไปสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่ น นโยบายภาษี และมาตรการการเงิ น การคลังต่ าง ๆ ที่
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็ นต้น
2. การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ฐานราก และเศรษฐกิจ ชุมชน การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเพิ่มศักยภาพ
และบทบาทของชุมชนในการแก้ไขปั ญหาความยากจนในท้องถิ่นของตน โดยส่ งเสริ ม
การจัดทําแผนชุมชนให้ครบทุกตําบล
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการสนับสนุนการมีที่ดินทํากินของ
เกษตรกรรายย่อย การจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร การส่ งเสริ มให้ชุมชนมีบทบาทในการ
จัด การทรั พ ยากรในท้อ งถิ่ น รวมทั้ง การปรั บ ปรุ ง เร่ ง รั ด กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4. การพัฒนาระบบคุม้ ครองทางสังคม เพื่อมุ่งไปสู่การจัดสวัสดิการสังคม
โดยชุมชนในรู ปแบบ ที่พ่ งึ ตนเองมากขึ้น โดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสนับสนุน
งบประมาณดําเนินงานตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่
5. การปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการแนวใหม่เพื่อแก้ไขปั ญหาความ
ยากจน โดยกําหนดพื้นที่เป้ าหมายที่ มีคนจนอยู่หนาแน่ น ปรั บกระบวนการทัศน์และ
บทบาทหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนบทบาทชุมชนและภาคีการพัฒนา การวางแผนแบบ
บูรณาการ ปรับปรุ งระบบงบประมาณ และพัฒนาระบบข้อมูล
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5.1.2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้จดั กลุ่มมาตรการใน
การแก้ปัญหาความ ยากจนของส่ วนราชการต่ าง ๆ ตลอดจนนโยบายใหม่ ๆ ของ
รัฐบาล เป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่
1. บรรเทาผลความยาก
2. เพิ่มศักยภาพพื้นฐาน
3. หลักประกันทางสังคม
4. แก้ปัญหาโครงสร้าง / ความเป็ นธรรม
5. เพิม่ ประสิ ทธิภาพระบบเศรษฐกิจสังคม
5.1.3 ศ.นพ.ประเวศ วะสี เสนอยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ พื่ อ เอาชนะความยากจน
ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ
1. ยุทธศาสตร์ผนึกกําลังพุง่ เป้ าส่ งเสริ มความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
2. ยุทธศาสตร์รับรองสิ ทธิ ชุมชนในการจัดการทรัพยากรในการทํามาหากิน
3. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมหภาคเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์ รักษาดุลยภาพของประเทศในกระแสโลกาภิวตั น์
5.1.4 สํ านักงานกองทุนเพือ่ การลงทุนทางสั งคม (SIF) ได้สังเคราะห์มุมมองของ
เครื อข่ายองค์กร ชุมชนและเสนอยุทธศาสตร์ แก้ไขวิกฤติความยากจน ดังนี้
1. แก้ ทตี่ นเอง
- ขยัน อดทน มุ่งมัน่ ที่จะต่อสู ้ให้หลุดพ้น
- อดออม ประหยัด มีแผนการใช้จ่าย
- มีสจั จะต่อตนเอง ลด-ละ-เลิก อบายมุขทุกชนิด ทุกประเภท
- หาอาชีพเสริ ม ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ทําการเกษตรชีวภาพ
- สร้างค่านิยมใหม่ในการดําเนินชีวติ ชีวติ ที่พอเพียง ใช้ของที่ผลิตเอง
- รักษาสุ ขภาพ
- วางแผนชีวติ กําหนดทิศครอบครัว
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2. ช่ วยกันแก้
- รวมกลุ่ม ช่วยเหลือกัน ทําแผนชุมชน
- จัดตั้ง เสริ ม ขยายผลกลุ่มออมทรัพย์
- จัดระบบสวัสดิการในชุมชนเอง
- เชื่อมโยงหน่วยงานพัฒนาในท้องถิ่นให้เป็ นเอกภาพ โดยเอาชุมชน
เป็ นตัวตั้ง
เป็ นหัวใจ เป็ นแกนกลางประสานภาคี
- ประสาน อบต. เสนอให้จดั สวัสดิการ สนับสนุนกลุ่มอาชีพ สร้าง
แหล่งนํ้า
3. แก้ ทนี่ โยบาย
- ปฏิรูปที่ดิน พัฒนาที่ดิน
- ให้ประชาชนมีสิทธิ ในการจัดการทรัพยากร ดิน – นํ้า – ป่ า
- ปลดหนี้ทุกระดับ ทุกระบบ
- ลด/เว้น ภาษีคนจน ค่าเล่าเรี ยน
- ปฏิรูประบบรัฐ ส่ งเสริ มท้องถิ่น แก้กฎหมายให้เอื้อคนจน
- ส่ งเสริ มองค์กรอิสระ สร้างระบบควบคุมตรวจสอบรัฐ ต่อต้านทุจริ ต
- ปรับโครงสร้างการผลิต พัฒนาการผลิต พัฒนาตลาดเพื่อชุมชน
- ปฏิรูปการศึกษาจริ งจัง สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น - ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน
-

รัฐจัดสวัสดิการให้ทวั่ ถึง ระดับชุมชนให้ทอ้ งถิ่นจัดการกันเอง
เพิ่มค่าแรงงานขั้นตํ่า
ประกันราคาพืชผล
จัดงบประมาณตรงลงสู่ชุมชน

5.2 สรุปผลการสั งเคราะห์ ทชี่ ี้ให้ เห็นบทบาทของเครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ไข
ปัญหาความยากจน
การดําเนินการเพื่อพัฒนาและสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ได้ใช้ขบวนการสหกรณ์ในการขับเคลื่อนและก่อให้เกิด
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พัฒนาการและการเชื่ อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมื อจนเกิ ดภาพชัดเจนและเป็ น
รู ปธรรมมากยิ่งขึ้ นโดยลําดับ
และกระบวนการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการ
สร้างคุณค่าเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน มีดงั นี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ การดําเนินงานของสหกรณ์ การเกษตร หน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชน กลุ่ม/องค์ กรประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดร้ อยเอ็ด ประเมินความ
สนใจ จัดทําแผนการดําเนินงานในการวิเคราะห์ และกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน
ของกลุ่ม
การดําเนิ นงานของคณะวิจยั โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่ จงั หวัด
ร้ อ ยเอ็ด ในขั้น ตอนแรกคณะวิ จัย จากมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ร่ ว มกับ คณะวิ จัย จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด ได้ประสานความร่ วมมือกับสหกรณ์ จงั หวัดร้ อยเอ็ด เพื่อ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จงั หวัด
ร้ อ ยเอ็ ด เพื่ อ ประสานงานในการเชิ ญ ประชุ ม เพื่ อ ชี้ แจงรายละเอี ย ดในการดํา เนิ น
โครงการวิ จัย โครงการพัฒ นาขบวนการสหกรณ์ ใ นพื้ น ที่ จัง หวัด ร้ อ ยเอ็ด (วัน ที่ 19
ตุลาคม 2548) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีตวั แทนจากสหกรณ์การเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้ อยเอ็ด และตัวแทนจากหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนเข้าร่ วม
ประชุ ม จากนั้น ได้ล งพื้น ที่ เ พื่ อจัด เวที ย่อ ยเพื่ อ หารู ป แบบและแนวทางในการสร้ า ง
เครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด
จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น คณะผูว้ ิจยั ได้ทราบถึงลักษณะการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จะเป็ นการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มซึ่ งจะมีรูปแบบ
ในการดําเนินกิจกรรมต่างกัน แต่กม็ ีการติดต่อประสานความร่ วมมือกันอยู่ เช่น สหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุ วรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรอําเภอเกษตร
วิสยั สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ า สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ อ่างเก็บนํ้า สหกรณ์กองทุน
สวนยางร้อยเอ็ด จํากัด กลุ่มสหกรณ์ทาํ นา ผลจากการประชุม ทําให้ทราบถึงความจําเป็ น
ในการมีเครื อข่าย ปัญหาของเครื อข่าย รู ปแบบเครื อข่ายความร่ วมมือ และขั้นตอนในการ
ดําเนินการสร้างเครื อข่าย ซึ่ งเป็ นการสร้างเป้ าหมายและกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน
ร่ วมกันระหว่างสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มี
ความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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ในส่ วนของการประสานงานกับหน่วยงาน คณะผูว้ จิ ยั ได้รับความอนุเคราะห์ขอ้ มูล
ที่เป็ นประโยชน์และข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานวิจยั ดังนี้
 สหกรณ์จงั หวัด ทีมงานนักวิจยั ได้เข้าร่ วมประชุมกับทางสหกรณ์จงั หวัดตั้งแต่
ระยะแรกของการทํางานวิจยั เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และโครงงานวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่ งก็
ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากทางสหกรณ์จงั หวัดและเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการทั้ง 4 ครั้ง ทางสหกรณ์จงั หวัดก็ได้จดั ส่ ง
เจ้าหน้าที่เข้าร่ วมโดยตลอด โดยเฉพาะการจัดการประชุมใหญ่ในครั้งแรกเมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2548 ที่หอ้ งประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทางสหกรณ์จงั หวัดได้ร่วม
ประสานงานกับทีมงานวิจยั ตั้งแต่แรกในการติดต่อสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรจาก
อําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่ วมการประชุมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน นอกจากนี้
สหกรณ์จงั หวัดยังได้ให้เกียรติเป็ นวิทยากรรับเชิญในการประชุมในครั้งแรกด้วย ทาง
ทีมงานวิจยั ยังคงมีการประสานงานกับสหกรณ์จงั หวัดอย่างต่อเนื่องจนจบโครงการ
 สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด ทางทีมงานวิจยั ได้ติดต่อประสานงานขอข้อมูลราคา
ข้าวและสถิติการขายและส่ งออก เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการดําเนินโครงการวิจยั
 เกษตรจังหวัด ทางทีมงานวิจยั ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากสํานักงาน
เกษตรจังหวัด อาทิเช่น การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการผลิตข้าวในจังหวัด และการส่ งตัวแทน
เข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
 อุตสาหกรรมจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัดได้เข้าร่ วมการประชุ มเชิ ง
ปฏิบตั ิการร่ วมกับทีมงานวิจยั ในการประชุมใหญ่ครั้งแรก นอกจากนี้อุตสาหกรรม
จังหวัดยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ในระหว่างการประชุมดังกล่าวด้วย
 พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการจังหวัดได้ให้ความร่ วมมือกับทีมงานวิจยั เป็ น
อย่างดีกบั ทีมงานวิจยั ตั้งแต่เริ่ มโครงการจนถึงปัจจุบนั
พัฒนาการจังหวัดได้ให้ขอ้ มูล
กลุ่ม OTOP และกลุ่มอาชีพต่างๆของชุมชนในเขตอําเภอต่างๆ นอกจากนี้ตวั แทนจาก
พัฒนาการจังหวัดยังได้เข้าร่ วมการประชุมใหญ่เชิงปฏิบตั ิการเมื่อเริ่ มโครงการ และได้
แสดงความเห็นที่เป็ นประโยชน์แก่ทีมงานวิจยั ในระหว่างการประชุมด้วย
 ปกครองจังหวัด ทางทีมงานวิจยั ได้ติดต่อขอข้อมูลการจดทะเบียนคนจนที่
เป็ นข้อมูลประกอบการทําวิจยั ในครั้ งนี้
ซึ่ งก็ได้รับความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี จาก
สํานักงานปกครองจังหวัด
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 หอการค้า จัง หวัด ประธานหอการค้า จัง หวัด ซึ่ ง เป็ นหัว หน้า ที ม งานวิจ ยั
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ดได้ทาํ งานร่ วมในที มงานวิจยั อย่างใกล้ชิด ประธาน
หอการค้าจังหวัดยังได้ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการทําวิจยั เป็ นอย่างนี้ นอกจากนี้
ประธานหอการค้ายังได้เป็ นตัวแทนของที มงานวิจยั จัดนํากลุ่มสหกรณ์การเกษตรใน
อําเภอต่าง ๆ ของจังหวัดร้ อยเอ็ดไปร่ วมการแสดงสิ นค้าทางการเกษตรในการประชุ ม
หอการค้าแห่ งประเทศไทย ที่จงั หวัดพิษณุโลกในระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2548 ซึ่ ง
ในการนี้ กลุ่ ม เกษตรกรและสหกรณ์ ก ารเกษตรที่ ไ ปร่ ว มงานก็ ไ ด้รั บ การสนับ สนุ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากโครงการพัฒนาขบวนการการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัด
ร้อยเอ็ดด้วย
ขั้นที่ 2 การสร้ างกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้นําสหกรณ์ และกลุ่ม/องค์ กร คณะผูว้ ิจยั
ร่ วมกันสร้างกระบวนการเรี ยนรู้และสร้างพันธมิตรระหว่างสหกรณ์และกลุ่ม/องค์กร
หลังจากที่ได้จดั การประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงรายละเอียดและจัดทําข้อตกลงเบื้องต้น
ในการดําเนินโครงการวิจยั ฯ คณะผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบดําเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ การ
จัดเวทียอ่ ยครั้งที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรอําเภอโพนทอง ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตร
อําเภอสุ วรรณภูมิ และครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์การเกษตรอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด สําหรับ
ประเด็นในการจัดเวที ได้แก่ การวิเคราะห์ศกั ยภาพของสหกรณ์การเกษตรและเครื อข่าย
ตลอดจนการกําหนดกิจกรรมและแนวทางในการสร้างเครื อข่ายร่ วมกัน
ผลการ
ดําเนินการจัดเวทีสะท้อนถึงบทบาทการทํางานและคุณค่าเครื อข่ายความร่ วมมือ ดังนี้
 การประชุมที่สหกรณ์การเกษตรอําเภอสุ วรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 2
พฤศจิกายน 2548 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้แก่ ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอําเภอสุ วรรณภูมิและอําเภอเกษตรวิสยั ตลอดจนตัวแทนจากกลุ่ม
เกษตรกร สําหรับกิจกรรมดําเนินการ ประกอบด้วย
1. การกําหนดภารกิจของเครื อข่ายและการจัดลําดับความสําคัญตามภารกิจ
ได้แก่
การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์/การต่อรองราคาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
สมาชิก/การส่ งเสริ มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
2. การกําหนดภารกิจของเครื อข่าย ได้แก่ การรวบรวมข้าวเปลือก/ร่ วมกันหา
ปัจจัยการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย/์ การพัฒนาเมล็ดพันธุ์
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สําหรับข้อเสนอแนะในที่ประชุม คือ ความมุ่งหวังที่จะเห็นความร่ วมมือ
ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรที่เล็กและสหกรณ์การเกษตรที่ใหญ่และถ้าหากว่ามีเครื อข่าย
อยูแ่ ล้วก็น่าที่จะมีการพัฒนาให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะต้องมีการรวมตัวกันระหว่างสหกรณ์
ต่างๆในพื้นที่น้ นั ๆ พร้อมทั้งคาดหวังว่าสหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิจะสามารถรวมกับ
สหกรณ์จากต่างอําเภอได้
 การประชุมที่สหกรณ์การเกษตรอําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 7
พฤศจิกายน 2548 สหกรณ์การเกษตรที่มาร่ วมประชุมมาจากสหกรณ์การเกษตรเมยวดี
สหกรณ์การเกษตรหนองพอก และสหกรณ์การเกษตรโพนทอง ซึ่งในขั้นตอนแรกกลุ่ม
เครื อข่ายได้ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดาํ เนินในเครื อข่าย ได้แก่ การรับซื้ อ
ข้าวเปลือก เกณฑ์ในการรับซื้อ เมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปั ญหาของ
เครื อข่าย สําหรับข้อเสนอแนะในที่ประชุม คือ ต้องการให้มีการประสานความร่ วมมือ
ระหว่างกรรมการของแต่ละสหกรณ์ พร้อมทั้งต้องการให้ต้ งั เครื อข่ายเงินทุนให้สมาชิก
สหกรณ์กู้ โดยจ่ายดอกเบี้ยตํ่า นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันกําหนดโครงการในปี 2549
ได้แก่ โครงการร่ วมกันซื้ อและจัดจําหน่าย โครงการระบบสารสนเทศ และโครงการ
จัดตั้งโรงสี ขนาดเล็กเพื่อผลิตข้าวกล้อง
 การประชุมที่สหกรณ์การเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 14
พฤศจิกายน 2548 สหกรณ์การเกษตรที่มาประชุมในครั้งนี้มาจากสุ วรรณภูมิ โพนทอง
จตุรพักตรพิมาน ปทุมรัตน์ อาจสามารถ เสลภูมิ สหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่งให้ความ
สนใจร่ วมกันในการพัฒนาสารสนเทศเป็ นอย่างมาก โดยประเด็นที่ได้มีการปรึ กษาหารื อ
กันในข้อมูลเบื้องต้นที่จะนําไปสู่การเสริ มสร้างเครื อข่ายคือ การรับซื้อข้าวเปลือก/เมล็ด
พันธุ์ขา้ วหอมมะลิ/ปุ๋ ยอินทรี ย/์ เงินทุน สําหรับโครงการที่เครื อข่ายมีความคิดเห็นร่ วมกัน
ได้แก่
โครงการเงินทุนหมุนเวียน/โครงการจัดหาอุปกรณ์การตลาดเพื่อช่วยให้ธุรกิจ
คล่องตัว /โครงการจัดหาและผลิตปุ๋ ยอินทรี ย-์ ปุ๋ ยเคมีร่วมกัน/ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว
 การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาเว็บของสหกรณ์การเกษตร
และการ
บันทึกและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสหกรณ์การเกษตร จํานวน 3 ครั้ง เพื่อพัฒนาและเป็ น
ช่องทางในการเชื่อมโยงเครื อข่ายของสหกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
สหกรณ์การเกษตร ราคารับซื้ อขายข้าว สถานการณ์ขา้ วของแต่ละสหกรณ์การเกษตร
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เป็ นต้น ผลจากการจัดทําเว็บไซท์ ได้มีผทู้ ี่สนใจได้เข้ามาดูขอ้ มูลและประสานงานมายัง
คณะผูว้ ิจยั ในการติดต่อกับสหกรณ์การเกษตรและเครื อข่ายเพื่อสัง่ ซื้ อข้าวไปจําหน่ายยัง
ต่างประเทศ จํานวน 500 ตัน แต่เนื่ องด้วยปริ มาณข้าวของเครื อข่ายมีปริ มาณไม่เพียงพอ
และผูท้ ี่สนใจมีความต้องการข้าวหอมมะลิอย่างเร่ งด่วน
การเจรจาซื้ อขายข้าวจึงไม่
ประสบความสําเร็ จ จากข้อมูลดังกล่าวคณะผูว้ ิจยั และสหกรณ์การเกษตรได้ตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเป็ น และเป็ นช่องทางหนึ่งให้กบั กลุ่มผูส้ นใจสามารถใช้เป็ น
ช่องทางในการติดต่อกับเครื อข่ายในการเจรจาซื้อขายข้าวในโอกาสต่อไป
ขั้นที่ 3 การเชื่อมโยงเครือข่ ายระหว่ างสหกรณ์ และกลุ่ม/องค์ กรประชาชน
ผลจากการดําเนิ นงานจัดเวที และการลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึ กษา
แนวทางและจุ ด มุ่งหมายร่ วมกันของเครื อข่ ายการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื้น ที่
จังหวัดร้อยเอ็ด คณะผูว้ ิจยั ได้จดั ประชุมขึ้นอีกครั้ง เพื่อใช้เป็ นเวทีสรุ ปผลการดําเนิ น
กิจกรรมของแต่ละเครื อข่าย ที่คณะผูว้ ิจยั ได้เข้าไปส่ งเสริ มให้เกิ ดการรวมกลุ่มและการ
กําหนดกิ จกรรม /โครงการในการดําเนิ นงานร่ วมกัน โดยจัดประชุมในหัวข้อ “ลู่ทาง
การพัฒนาธุ รกิ จระหว่างสหกรณ์: กลยุทธ์และการวางแผนการพัฒนาการผลิตและ
การตลาดเมล็ด พัน ธ์ข า้ วในจัง หวัด ร้ อ ยเอ็ด ” ในวัน ที่ 30
มิ ถุ น ายน 2548 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่ งได้สะท้อนมุมมองของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม รวมถึงแง่มุมใน
การเสริ มสร้างและพัฒนาเครื อข่าย โดยเฉพาะการช่วยเหลือของสหกรณ์การเกษตรที่มี
ความเข้มแข็งให้กบั สหกรณ์การเกษตรที่มีความพร้ อมจะพัฒนา สําหรับผลการประชุม
สรุ ปผลได้ดงั นี้
สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ดังนี้
- คณะวิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรอําเภอเกษตรวิสยั สหกรณ์การเกษตรอําเภอ
สุ วรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรอําเภอโพนทอง
- ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อําเภอโพนทอง
- ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วร้อยเอ็ด
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ผลการดําเนินโครงการ สรุ ปได้ ดงั นี้
โครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็ นหนึ่ งใน
โครงการวิจยั ในพื้นที่ 36 จังหวัด ซึ่ งมีลกั ษณะการดําเนิ นการโครงการวิจยั แบบต่อยอด
กล่ า วคื อ หลัง จากที่ ก องทุ น สนับ สนุ น การวิ จัย ได้ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น การดํา เนิ น การ
โครงการวิจยั อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการประสานงานเพื่อการวิจยั ด้านสหกรณ์มาเป็ น
ระยะเวลา 3-4 ปี ผลงานวิจยั ได้ถูกนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ของประเทศในรู ปแบบของ “แผนพัฒนาการสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549” ซึ่ ง
แผนพัฒ นาดัง กล่ า วเป็ นลัก ษณะของแผนแม่ บ ทที่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง ภาครั ฐ
ขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนองค์ก รพัฒนาเอกชน จะนําไปใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนางานสหกรณ์ภายใต้ภารกิจของตนในช่วงเวลา 2546-2549 โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญ
เพื่อระดมทรัพยากรคน งบประมาณและสิ่ งอํานวยความสะดวกในลักษณะของการ
“Pool Resource” ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด อีกทั้งยังยังจะช่วยลดความซํ้าซ้อนในการ
ทํางานพัฒนาสหกรณ์ของหน่วยงานรัฐ ซึ่ งมีมากกว่า 63 หน่วยงานของรัฐในระดับกรม
ซึ่ งสังกัดอยูใ่ นหลายกระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึ กษาธิ การ กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนั้น ยังครอบคลุ มไปถึ ง
หน่ วยงานที่ เป็ นรั ฐวิสาหกิ จ อาทิ เช่ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
ธนาคารออมสิ น ซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนากลุ่ม องค์กรประชาชนอีกด้วย
ประเด็น ต่ อ มาที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง คื อ สถานการณ์ ก ารผลิ ต เมล็ด พัน ธุ์ ขา้ วในจัง หวัด
ร้อยเอ็ด มีประเด็นดังนี้
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็ นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิช้ นั ดี
ประเด็นที่สาํ คัญคือ
1) การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าว สถานการณ์ ความต้องการเมล็ดพันธุ์ขา้ วในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ แม้วา่ สหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ และสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย จะมีการผลิต เมล็ดพันธุ์ขา้ วเพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ก็ตาม เพราะฉะนั้นจําเป็ นต้องหาแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอม
มะลิจากแหล่งผลิตชั้นดี และมีคุณภาพ ซึ่ งเป็ นเหตุผลสําคัญที่ คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพปั ญหาดังกล่าว จึงเห็นว่าควรจะมีการส่ งเสริ มการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วใน
จังหวัดร้อยเอ็ด
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ประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญที่เครื อข่ายการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ดได้ตระหนักถึงความจําเป็ นและเป็ นประเด็นที่เร่ งด่วน ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาของโครงการวิจยั ฯ จึ งได้เรี ยนเชิ ญตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตร /ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์/ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วร้ อยเอ็ด ร่ วมกับคณะวิจยั
เพื่อร่ วมกันหาแนวทางและผลักดันลู่ทางการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เพราะการผลิ ตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วมีกระบวนการที่ ยุ่งยากซับซ้อน ต้องอาศัยความอดทนและความร่ วมมือของ
สมาชิ กเพื่อให้กระบวนการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วประสบความสําเร็ จ เนื่ องจากสหกรณ์
การเกษตรบางแห่ ง ที่เคยผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ แต่ปัจจุบนั ไม่ได้ทาํ การผลิตแล้ว
เนื่ องมาจาก 2 ประเด็น คือ 1) ราคาที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 2) ความยุง่ ยากในการผลิต
เป็ นต้น และประเด็นที่ สําคัญที่ คณะผูว้ ิจยั พบ คื อในการผลิ ตข้าวของเกษตรกร จะมี
ต้นทุนอยู่ 2 ประเภท คือ ต้นทุนที่เป็ นต้นทุนเงินสดซึ่ งจะรวมเงินทุนที่ลงทุนไป โดย
เฉลี่ยผลิตข้าว 1 กิโลกรัมจะมีตน้ ทุนเงินสด ประมาณ 8.90 บาท และต้นทุนทั้งหมดใน
การผลิตข้าว 1 กิโลกรัม ซึ่ งจะรวมถึงการทํานา/การตรวจแปลง ฯลฯ ซึ่ งจะประมาณ
19 บาท ซึ่งเมื่อนําไปขาย 12 บาท ถือว่าขาดทุน ไม่คุม้ ทุน ซึ่ งก็ถือเป็ นอีกสาเหตุหนี่งที่
ไม่เป็ นสิ่ งที่จูงใจให้เกษตรกรให้ความสําคัญกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ปั ญ หาอี ก อย่า งหนึ่ งของการผลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วเนื่ อ งจากการแทรกแซงของ
หน่วยงานรัฐทําให้เกิดความซํ้าซ้อนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เช่น หน่วยงานที่ทาํ หน้าที่
เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ซึ่ งสหกรณ์การเกษตรก็ผลิตเช่นกัน แต่ในกระบวนการ
ผลิต พบว่า หน่วยงานภาครัฐจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ
ในการดํา เนิ น งาน ส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วมี ต้น ทุ น ตํ่า กว่ า การลงทุ น ของ
เกษตรกรหรื อสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จงั หวัดร้ อยเอ็ด แต่สหกรณ์การเกษตรก็ยงั
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิท้ งั ๆ ที่ขาดทุน เนื่ องจากไม่ได้นาํ ต้นทุนทั้งหมดมาคิดเป็ น
ต้นทุน เพราะฉะนั้นเป็ นไปได้หรื อไม่ที่สหกรณ์การเกษตรจะสนับสนุ นเงินทุนให้กบั
กลุ่ มเกษตรกรที่ จะเข้าร่ วมในการผลิ ตเมล็ด พันธุ์ ขา้ วหอมมะลิ ร่ วมกับกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ แต่กรมส่ งเสริ มก็ยงั ไม่มีงบประมาณสนับสนุ น ปั จจุบนั สหกรณ์การเกษตร
ต้องลงทุนและใช้งบประมาณในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เอง
แนวทางในการดําเนิ นกิ จกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว มีประเด็นในการพิจารณา คือ
กลุ่มเกษตรกรที่ทาํ การผลิตเมล็ดพันธุ์ (เดิม) และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ (กลุ่มใหม่) จาก
การปรึ กษาในที่ ป ระชุ ม พบประเด็ น ที่ สํ า คัญ ดัง นี้ เป้ าหมายร่ วมกัน ของสหกรณ์
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การเกษตรต้องการให้ส่งเสริ มเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ดมีการปลูกเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
หอมมะลิ แล้วส่ งเมล็ดพันธุ์ขา้ วมาปรับปรุ งที่โรงงานสหกรณ์การเกษตรอําเภอสุ วรรณ
ภูมิ จากนั้นส่ งขายให้เกษตรกรและผูท้ ี่สนใจ ซึ่ งในประเด็นนี้ สหกรณ์การเกษตรอําเภอ
โพนทองมีความสนใจที่จะส่ งเสริ มให้เกษตรกรในพื้นที่ทาํ การผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยมี
สหกรณ์การเกษตรอําเภอสุ วรรณภูมิเป็ นพี่เลี้ยง ทั้งนี้ จะต้องมีการกําหนดอยูใ่ นวาระการ
ประชุมของสหกรณ์การเกษตรอําเภอโพนทอง เพื่อให้พี่เลี้ยง (สหกรณ์การเกษตรอําเภอ
สุ วรรณภูมิไปชี้แจงรายละเอียดและกระบวนการในการดําเนิ นงานเพื่อสร้างเครื อข่ายการ
ผลิ ต เมล็ด พันธุ์ ขา้ ว ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ แนวทางการพัฒ นาขบวนการสหกรณ์ ใ นพื้ น ที่
จังหวัดร้ อยเอ็ด ในประเด็น การผลิตเมล็ดพันธุ์) ทั้งนี้ พ้ืนที่ในการผลิตข้าวของอําเภอ
โพนทองเป็ นที่นาแปลงเล็กดูแลง่าย จะแตกต่างจากพื้นที่การผลิตข้าวในพื้นที่ของอําเภอ
สุ วรรณภูมิ และเกษตรวิสัย ที่เป็ นการทําการผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ขนาดใหญ่ทาํ ให้มี
การผสมเกสรของข้าว ผลที่ ได้คือได้ขา้ วที่ ไม่บ ริ สุทธิ์ ซึ่ งรู ปแบบการผลิ ตจะมี ความ
แตกต่างกัน หากมีพี่เลี้ยงและที่ปรึ กษา ทําในรู ปแบบของเครื อข่ายจะเป็ นการช่วยพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อาํ เภอโพนทองมีศกั ยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วมากยิง่ ขึ้น
เพื่อให้การผลิตเมล็ดพันธ์ขา้ วในพื้นที่จงั หวัดร้ อยเอ็ดเกิ ดการเชื่ อมโยงเครื อข่าย
และเกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่าน่าจะมีโครงการที่ทาํ ร่ วมกัน
เป็ นเครื อข่าย โดยจัดทําโครงการฝึ กอบรมผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วของสหกรณ์การเกษตร
ในพื้นที่ จังหวัด ร้ อยเอ็ด โดยยึด พื้ น ที่ ส หกรณ์ การเกษตรอําเภอสุ ว รรณภูมิ สหกรณ์
การเกษตรอําเภอเกษตรวิสยั และสหกรณ์การเกษตรอําเภอโพนทอง ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2549 อบรม 2 รุ่ น ๆ ละ 50
คน มีตวั แทนจากสหกรณ์การเกษตรอําเภอเกษตรวิสยั จํานวน 20 คน สหกรณ์การเกษตร
อําเภอสุ วรรณภูมิ จํานวน 20 คน และสหกรณ์การเกษตรอําเภอโพนทอง จํานวน 10 คน
สรุ ปประเด็นที่ได้จากการปรึ กษาหารื อในประเด็นเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ
- ประเด็นการเชื่อมโยงเครื อข่ายเมล็ดพันธุ์ โดยการส่ งเสริ มให้เกษตรกรในแต่ละ
พื้นที่ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการการผลิต
ข้าวในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด
- การร่ วมมือในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ขา้ วร้อยเอ็ด) กับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่
เป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือในโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด

58
- แนวนโยบาย คือความเป็ นไปได้ในการที่สหกรณ์การเกษตรจะรวมตัวกันเพื่อ
ต่อรอง / ขอความช่วยเหลือจากส่ วนกลางเพื่อจัดสรรสิ นเชื่ อให้กบั เกษตรกรเพื่อทําการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์
2) การผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ อีกประเด็นหนึ่ งที่คณะผูว้ ิจยั ได้ร่วมกันอภิปรายและตกลง
กับเครื อข่ายการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่ จงั หวัดร้ อยเอ็ด เช่ น เวทีที่สหกรณ์
การเกษตรอําเภอโพนทอง เวที ที่สหกรณ์ การเกษตรอําเภอสุ วรรณภูมิ เวที ที่สหกรณ์
การเกษตรอําเภอเมืองร้อยเอ็ด ถึงความจําเป็ นในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ รวมทั้งการร่ วมกัน
ซื้ อ-ร่ วมกันขาย ทั้งในเรื่ องปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละข้าวหอมมะลิ เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งและ
เป็ นพลังต่อรองกับกลุ่มพ่อค้า เพราะสถานการณ์ที่ผ่านมา พบว่า สหกรณ์การเกษตรแต่
ละสหกรณ์ จะมี การสั่งปุ๋ ยอิ นทรี ยจ์ ากแหล่งจําหน่ ายปุ๋ ยจากจังหวัดอื่น เช่ น ภาคกลาง
ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี เป็ นต้น
จากการลงพื้นที่บริ เวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาถึงการรวมกลุ่มปุ๋ ย
อินทรี ยช์ ีวภาพ ซึ่ งเป็ นการรวมกลุ่มของเกษตรกร ซึ่ งรวมตัวกันผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อขาย
ให้กบั กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และจําหน่ ายไปยังต่างจังหวัด เช่ น จังหวัดนครสวรรค์
พบว่าปุ๋ ยที่จดั ทําขึ้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งตลาดภายในและภายนอกชุมชน
แต่การผลิตปุ๋ ยของกลุ่มเกษตรกรจะมีปัญหาในด้านวัตถุดิบในการผลิต เนื่ องจากวัตถุดิบ
บางอย่างจําเป็ นต้องนําเข้าจากพื้นที่อื่น เช่น มูลวัวซึ่ งต้องใช้เป็ นจํานวนมากในการผลิต
ปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นแต่ละครั้ง จากความเห็นของคณะวิจยั จึงมีความเห็นว่าเป็ นไปได้หรื อไม่ที่
จะส่ งเสริ มให้สมาชิก/เกษตรกร รวมกลุ่มกันเพื่อผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ เพื่อใช้ในกลุ่มเกษตรกร
และจําหน่ ายให้กบั ผูท้ ี่สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มเครื อข่ายการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด
สถานการณ์ดา้ นการปุ๋ ยไม่ได้เน้นหนักเหมือนกับข้าวหอมมะลิ การรวมกลุ่มกัน
เพื่อซื้ อ-ขายปุ๋ ย ทั้งปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี แต่ละสหกรณ์ไม่ได้ทาํ รวมกัน ต่างคนต่างทํา
ซึ่ งกระบวนการสั่งซื้ อหากสั่งซื้ อจํานวนมากแต่ละสหกรณ์จะได้ส่วนลดจากบริ ษทั ปุ๋ ย
ซึ่ งแต่ละสหกรณ์จะนําไปใช้ในการบริ หารจัดการที่ แตกต่างกัน เช่ น นําไปใช้เป็ น
ส่ วนลดให้กบั เกษตรกรที่มาซื้ อปุ๋ ยกับสหกรณ์การเกษตร ซึ่ งเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อปุ๋ ยให้กับเกษตรกร เช่ น สหกรณ์ การเกษตรอําเภอเกษตรวิสัยทําความร่ วมมื อกับ
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ราชบุรีในการสั่งซื้ อปุ๋ ย ซึ่ งจะได้สิทธิ ส่วนลดอยูแ่ ล้ว สหกรณ์การเกษตรอําเภอโพนทอง
สัง่ ซื้อปุ๋ ยจากจังหวัดราชบุรี สหกรณ์โคนมราชบุรี เป็ นต้น
จากข้อ มู ล ดัง กล่ า ว ทํา ให้ ก ารร่ ว มมื อ ในการร่ ว มกัน ซื้ อ -ร่ ว มกัน ขายปุ๋ ยของ
เครื อข่ายความร่ วมมือการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ยงั ไม่เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน เพราะ
ต่างคนต่างทํา ประกอบกับในแต่ละอําเภอจะมี โรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ แต่จะมี ปัญหา
เรื่ องมาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งปริ มาณการผลิตที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า บางครั้งยอดสั่งซื้ อของเกษตรกรมีจาํ นวนน้อย เช่น สุ วรรณภูมิ และโพนทอง
จากประเด็นดังกล่าวจึงเกิดประเด็นร่ วมกันในเรื่ องความเป็ นไปได้ในการรวมตัวกันเป็ น
เครื อข่ายของเกษตรกรและสหกรณ์ การเกษตรในการรวมกันเพื่อสั่งซื้ อปุ๋ ยอินทรี ยใ์ น
ปริ มาณมากๆ เพื่อให้ได้ส่วนลดและสามารถเป็ นพลังต่อรองกับบริ ษทั ผลิตปุ๋ ย เพราะ
หากแยกกันสั่ง ซื้ อ แล้ว สหกรณ์ ก ารเกษตรใดที่ มี เ งิ น ทุ น หมุ นเวี ย นจํา นวนมากจะได้
ผลตอบแทนจํานวนมาก เป็ นไปได้หรื อไม่ที่นโยบายเกี่ยวกับปุ๋ ยอินทรี ย ์ จะเป็ นไปในรู ป
ของความร่ วมมือในการผลิตปุยอินทรี ยโ์ ดยรวมตัวกันผลิตเป็ นโรงงานเดียวกัน มีตรา
สัญลักษณ์ เดี ยวกันทัว่ ทั้งจังหวัด และจําหน่ ายในราคาเดี ยวกัน ทั้งนี้ เครื อข่ายจะทราบ
ต้นทุนในการผลิต /ราคาจําหน่ าย ซึ่ งจะทําให้ตน้ ทุนในการผลิตตํ่า และขายเกษตรกร
ในราคาที่ไม่แพง เกษตรกรสามารถหาซื้ อปุ๋ ยในราคาเดียวกันทัว่ ทั้งจังหวัด โดยมีศูนย์
อยูท่ ี่สหกรณ์การเกษตรในแต่ละพื้นที่
ประเด็นเสริ ม คือว่า ปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ดี ปุ๋ ยจะต้องมีชีวิต แต่ในกระบวนการผลิตปุ๋ ยที่มี
ชีวิตจะหายากมาก เพราะในกระบวนการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ะผ่านความร้อน กระบวนการ
บดอัด กลายเป็ นปุ๋ ยที่ ไม่มีชีวิต การที่ เครื อข่ายการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่
จังหวัดร้ อยเอ็ดรวมตัวกันเพื่อจัด ตั้งโรงงานปุ๋ ยอิ นทรี ยข์ ้ ึ นมานั้น จะต้องเกิ ดจากการ
รวมตัวของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และมีสหกรณ์การเกษตรเข้ามาร่ วมด้วย ในการ
ร่ วมกันผลิต/การคิดค้นสู ตร/หาวัตถุดิบซึ่ งในแต่ละพื้นที่จะมีวตั ถุดิบที่สามารถนํามาผลิต
ปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ด้ เช่น โพนทอง จะมี โรงงานแป้ งมันสําปะหลัง และโรงนํ้าตาล สามารถนํา
เศษวัตถุดิบเหล่านี้ มาเป็ นส่ วนประกอบในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ด้ หากเกิ ดเครื อข่ายใน
การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยก์ ็จะเกิดประโยชน์และเสริ มสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ม
เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ ง สอดคล้องกับเจตนารมณ์และความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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ขั้นที่ 4 การประเมิน สรุปผล
ผลจากการดํา เนิ น งานจัด เวที แ ละการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ตลอด
ระยะเวลาในการดําเนิ นโครงการวิจยั ตามแนวทางที่คณะผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดไว้ในแผนคือ
การจัดเวทีประชุมกลุ่มใหญ่ให้กบั เครื อข่ายการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ที่เข้ามามีส่วน
ร่ วมทั้งเป็ นกลุ่ มเป้ าหมาย/เข้าร่ วมเป็ นภาคี เครื อข่าย เพื่อเป็ นการสรุ ปผลการดําเนิ น
โครงการวิจยั ในระยะเวลาดําเนิ นการตลอด 1 ปี ที่ผา่ นมา ตลอดจนการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ที่ เ ป็ นรู ป ธรรมที่ ชัด เจน รวมถึ ง การกํา หนดกิ จ กรรมการดํา เนิ น การร่ ว มกัน ระหว่า ง
เครื อข่าย และในประเด็นที่สาํ คัญคือการผลักดันแนวนโยบาย/สภาพปั ญหาความต้องการ
คือเครื อข่ายการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด สู่ ผทู้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ระดับนโยบาย ได้แก่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เพื่อผลักดันนโยบายต่างๆที่เอื้อต่อการบริ หาร
จัดการและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดร้ อยเอ็ด การประชุมสรุ ปผล
และกํา หนดแนวทางการดํา เนิ น งานของเครื อข่ า ย คณะผู ้วิ จั ย ได้ จั ด ประชุ ม ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประกอบด้วย
ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดร้ อยเอ็ด ผูอ้ าํ นวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วจังหวัด
ร้อยเอ็ด สํานักวิจยั และพัฒนาข้าว ศูนย์ขา้ วชุมชน และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งตัวแทน
จากภาครั ฐและเอกชน สําหรั บผลการประชุ มสรุ ปผลการดําเนิ นงานและแนวทางการ
สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ดังนี้
ผลการประชุ มในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็ นถึงเครื อข่ายความร่ วมมื อของการวิจยั ฯ มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้ นจากเดิ มที่ โครงการหรื อแนวทางการดําเนิ นกิ จกรมของแต่ล ะ
สหกรณ์จะมีความหลากหลาย เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การจัดตั้งโรงสี การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การจัดตั้งกองทุน การร่ วมกันซื้ อร่ วมกันขายข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
หอมมะลิ เป็ นต้น ผลจากการประชุ ม ดังกล่ าวทําให้รู ปแบบของเครื อข่ายการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด มี 3 เครื อข่ายหลัก ดังนี้
1. เครื อข่ายสหกรณ์ การเกษตรอําเภอสุ วรรณภูมิ
(กลุ่มเกษตรกร/สมาชิ ก
สหกรณ์การเกษตร/สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน เป็ นต้น)
2. เครื อข่ายสหกรณ์ การเกษตรอําเภอเกษตรวิสัย (กลุ่ มเกษตรกร/สมาชิ ก
สหกรณ์การเกษตร/สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน/สหกรณ์การเกษตรอําเภอโพนทราย เป็ นต้น)
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3. เครื อข่ายสหกรณ์การเกษตรอําเภอโพนทอง (กลุ่มเกษตรกร/สมาชิ กสหกรณ์
การเกษตร/สหกรณ์ การเกษตรอําเภอโพธิ์ ชัย /สหกรณ์ การเกษตรอําเภอหนองพอก/
สหกรณ์การเกษตรอําเภอเมยวดี/สหกรณ์การเกษตรอําเภอเสลภูมิ)
สําหรับประเด็นที่เครื อข่ายมุ่งเน้นมี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
หอมมะลิ และการรวมกลุ่มกันซื้ อปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละแนวทางในการจัดตั้งโรงงานปุ๋ ยอินทรี ย ์
ของเครื อข่ายการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด
จากข้อมูลและแนวทางการสร้างเครื อข่ายเพื่อสร้างคุณค่าในการแก้ไขปั ญหาความ
ยากจน คณะผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและพบว่า ข้อมูลจากการลงทะเบียนคนจนในจังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอสุ วรรณภูมิมีผมู้ าจดทะเบียนคนจนมากที่สุด จํานวน 39,011 ราย ซึ่งเป็ นกลุ่ม
เป้ าหมายในการดําเนินการวิจยั ของคณะผูว้ ิจยั และยังพบว่าเครื อข่ายความร่ วมมือในการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่อาํ เภอโพนทอง มีผจู ้ ดทะเบียนคนจน จํานวน
21,573 คน และอําเภอเกษตรวิสยั จํานวน 5,761 ราย ซึ่ งทั้ง 3 พื้นที่ ถือว่าเป็ นกลุ่ม
เครื อข่ายหลักในพื้นที่ ดังนั้นในการเสริ มสร้างเครื อข่ายกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
คณะผูว้ ิจยั ร่ วมกับภาคีเครื อข่ายหลัก ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรอําเภอสุ วรรณภูมิ
สหกรณ์การเกษตรอําเภอเกษตรวิสยั และสหกรณ์การเกษตรอําเภอโพนทอง ได้ร่วมกัน
กําหนดแนวทางในการส่ งเสริ มให้กลุ่มคนจนในพื้นที่ที่แต่ละสหกรณ์การเกษตรรับผิดชอบ
ทําการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เป็ นคนจนในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ โดยกําหนดแนวทางและประเด็นในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
ในด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ
ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่คณะผูว้ ิจยั
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วจังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มเกษตรกร ในการเข้ารับการ
อบรม ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกําหนดเป้ าหมายในการอบรม 2 รุ่ น ๆ
ละ 50 คน (เกษตรกรจากอําเภอโพนทอง/เกษตรวิสยั /สุ วรรณภูมิ ) ในวันที่ 13 -14
กรกฎาคม 2549 ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเป้ าหมายมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถนํา
ความรู ้ ที่ได้จากการอบรม ไปใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิในแต่ละพื้นที่ โดย
มีเป้ าหมายในการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ และที่สาํ คัญคือการเสริ มสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของเกษตรกรให้ดีข้ ึน ด้วยเครื อข่ายการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด

บทที่ 6
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนิ นงานของทีมงานวิจยั โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
ร้อยเอ็ด ด้วยความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โดยได้เริ่ มดําเนิ นการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549
ซึ่งสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
6.1.1 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการวิจยั
การทําวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์หลักในการเสริ มสร้างพันธมิตรระหว่าง
กลุ่มองค์การประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้เกิดการหนุนเสริ ม
การพัฒนาศักยภาพคนและองค์การในการแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมต่าง ๆ ของ
งานวิจยั ได้มุ่งเน้นไปที่สหกรณ์การเกษตรอําเภอที่มีศกั ยภาพในการพัฒนา เช่น สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสยั สหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง และ
ในเขตสามอําเภอนี้มีจาํ นวนคนจนที่จดทะเบียนมากที่สุดในอันดับต้นๆของจังหวัด
พันธมิตรที่เกิดขึ้นจากการกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการประชุมปรึ กษาหารื อ
ในระหว่า งการทํา วิจัย คื อ การเชื่ อ มโยงระหว่า งเครื อ ข่ า ยสหกรณ์ ก ลุ่ ม ตอนเหนื อ
(โพนทอง) ของจัง หวัด ที่ ย งั ไม่ มี เ คยมี ก ารเชื่ อ มโยงอย่า งชัด เจนกับ กลุ่ ม ตอนใต้
(สุ วรรณภูมิและเกษตรวิสัย) ของจังหวัด กิ จกรรมที่จะเป็ นตัวชี้ วดั ก็คือ การที่ประธาน
และผูจ้ ดั สหกรณ์ การเกษตรโพนทองได้ตกลงให้สหกรณ์ การเกษตรสุ วรรณภูมิเป็ น
สถานที่รับปรับปรุ งเมล็ดพันธ์ขา้ วและช่วยเหลือในการรับซื้ อ โดยมีสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัยเป็ นสักขีพยานในการตกลงดังกล่าว นอกจากนี้ ในการประชุมกับตัวแทนจาก
กรมส่ งเสริ มการเกษตรและหน่วยงานราชการจากส่ วนกลาง สหกรณ์การเกษตรเกษตร
วิสัยซึ่ งมีความคุน้ เคยกับหน่วยงานของรัฐบาลได้มีการเชื่อมโยงเครื อข่าย โดยได้แนะนํา
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สหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิและโพนทองเข้าร่ วมประชุมกับตัวแทนจากส่ วนกลาง เมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม ศกนี้
การเชื่ อมโยงกับกลุ่มคนจน เกษตรกรในเขตอําเภอเกษตรวิสัย โพนทอง
และสุ วรรณภูมิ มีบางส่ วนที่จดทะเบียนคนจนกับทางจังหวัด และบางส่ วนได้เข้าร่ วม
กิ จกรรมอบรมการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ โครงการวิจยั ได้ให้การ
สนับ สนุ น โดยได้รั บ ความร่ ว มมื อ จากศู น ย์ข ยายเมล็ ด พัน ธุ์ ข ้า วร้ อ ยเอ็ด จัด อบรม
เกษตรกร จํานวน 100 คน จากสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่ วมโครงการทั้งสามอําเภอ ซึ่ งผล
การประเมิ นโดยศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ขา้ วและการที่ ทีมงานวิจยั ได้ส่งนักศึ กษาไปเก็บ
ข้อมู ล เพิ่ม เติ ม หลัง การอบรม เกษตรกรต่ างได้รั บ ประโยชน์ จ ากการอบรมในครั้ งนี้
ค่อนข้างมาก และได้นาํ ความรู้จากการอบรมไปปรับใช้กบั การผลิตเมล็ดพันธ์ รวมทั้งได้
สร้ างสํานึ กในเรื่ องของคุณภาพและการควบคุมมากยิ่งขึ้น ซึ่ งในอนาคตอันใกล้น่าจะ
ส่ งผลให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ โดยเกษตรกรและคนจน
ในพื้นที่ดงั กล่าวจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงทั้งในด้านการสร้ างงานและการเพิ่มขึ้น
ของรายได้ของเกษตรกรและคนจน
การเชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานของรัฐ ใน
ระยะเริ่ มต้นของการทําโครงการวิจยั นี้ ทีมงานวิจยั ได้เชิญหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เช่น สหกรณ์จงั หวัด พาณิ ชย์จงั หวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนา
ชุมชนจังหวัด เข้าร่ วมการประชุมเพื่อรับทราบโครงการวิจยั ในครั้งนี้ ในระหว่างการทํา
วิจยั ทีมงานวิจยั ได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง และใน
ตอนท้ายของโครงการ
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ขา้ วร้อยเอ็ดได้รับเชิญให้เข้าร่ วมในการ
ประชุม และยังได้ประสานงานจัดฝึ กอบรมให้ความรู้กบั เกษตรกรในเรื่ องการผลิตเสม็ด
พันธุ์ขา้ วให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่ วมโครงการโดยตรง
ทําให้เกษตรกรมี
ความคุน้ เคยกับหน่วยงานดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
6.1.2 ปัญหา/อุปสรรค ทีเ่ กิดจากทีมวิจยั /สภาพแวดล้ อมอืน่
ในการทํางานวิจยั โครงการนี้ เป็ นความร่ วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย
และเป็ นการทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม โดยสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่ วมใน
โครงการจะต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ปัญหาหลักที่ทีมงานวิจยั ประสบก็คือ ในเรื่ องของเวลา
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จะต้องจัดให้ตรงกันระหว่างสามฝ่ าย คือทีมวิจยั จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและสหกรณ์การเกษตรต่างๆที่เข้าร่ วมโครงการ ภารกิจหลัก
ของคณาจารย์ท้ งั สองมหาวิทยาลัยก็คือการสอนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยซึ่งส่ งผล
ให้การแบ่งเวลาไปทํางานวิจยั ได้ลาํ บากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่มี
การเรี ยนการสอนทั้งเจ็ดวันในสัปดาห์ ส่ วนสหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่งก็มีกิจกรรม
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยังต้องเข้าร่ วมกับกิจกรรมของทางจังหวัดรวมทั้งของ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ อีกมากมาย กิจกรรมหลายกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรมี
กําหนดระยะเวลาที่แน่นอนและมีความลําบากที่จะแบ่งเวลาให้กบั กิจกรรมอื่น ๆ เช่น
ฤดูการรับจํานําข้าว แต่ดว้ ยวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนและความมุ่งมัน่ ของทีมวิจยั ทั้งสอง
มหาวิทยาลัยด้วยความร่ วมมือด้วยดีจากผูจ้ ดั การสหกรณ์ท้ งั สามแห่ง คือ สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสยั สหกรณ์การเกษตรโพนทองและสหกรณ์การเกษตรโพนทอง ทํา
ให้งานวิจยั ในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี
อีกปั ญหาหนึ่ งที่ทาํ ให้การทํางานของนักวิจยั ไม่ต่อเนื่ อง ก็คือ การแบ่งสรร
งบประมาณการวิจยั จากส่ วนกลางไม่สอดคล้องกับฤดูการทํากิจกรรมหลักของสหกรณ์
การเกษตร โดยเฉพาะฤดู ก ารรั บ จํา นํา ใบประทวนข้า วและฤดู ก ารซื้ อ ขายข้า วของ
เกษตรกรและสหกรณ์ การเกษตรในช่ วงเดื อน พฤศจิ กายนและเดื อนธันวาคม ซึ่ งที ม
นักวิจยั ควรจะต้องได้รับทุนสนับสนุ นให้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับสหกรณ์
การเกษตรในพื้นที่ต่างๆ แต่งบประมาณสนับสนุนในระยะที่สองยังไม่ได้รับการอนุ มตั ิ
ทําให้งานวิจยั ขาดความต่อเนื่องและขาดข้อมูลที่สาํ คัญในกิจกรรมดังกล่าว

6.2 ประโยชน์ ทตี่ วั นักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
6.2.1 ชุดความรู้ ใหม่
ชุดความรู้ใหม่ที่นกั วิจยั ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้รับเพิ่มขึ้น ก็คือ ขบวนการ
ทํางานของสหกรณ์การเกษตรในการซื้อขายข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว และเกร็ ดความรู ้
จากเกษตรกรในการกระบวนการทํานาในยุคใหม่
รวมถึงเครื อข่ายของสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด
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6.2.2 ทักษะ/ประสบการณ์ ใหม่
ในการทําวิจยั ในโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด
ทีมงานนักวิจยั ต้องประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ในจังหวัด หน่วยงานของ
ราชการต่าง ๆ ที่มีอยูม่ ากมายหลายหน่วยงาน เช่น สหกรณ์จงั หวัด เกษตรจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิ ชย์จงั หวัด ปกครองจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ศูนย์ขยายเมล็ด
พันธุ์ขา้ ว รวมถึงการประสานงานระหว่างทีมงานของมหาลัย และการทําวิจยั ในรู ปแบบ
Action research ที่จะต้องเน้นการปฏิบตั ิการโดยผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทําให้นกั วิจยั ได้เพิ่ม
ทักษะในการวางแผนงานและการบริ หารเวลา ทั้งในการวางแผนและการบริ หารเวลาที่มี
ระยะเวลาเพียงพอในการเตรี ยมการและการบริ หารจัดการในเวลาที่จาํ กัด นอกจากนี้ การ
ทํางานร่ วมกันด้วยดีระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งจะต้องมีการนัดหมาย การแบ่งงาน
ที่ชดั เจนและการประสานที่ดี ทีมนักวิจยั ได้เรี ยนรู ้การประสานงาน การแบ่งงาน และการ
ทํางานร่ วมกัน จนสามารถพัฒนาเป็ นเครื อข่ายระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่ งถ้า
ปราศจากโครงการวิจยั เช่นโครงการนี้ เครื อข่ายดังกล่าวก็คงจะยังไม่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ การที่ทีมงานนักวิจยั ได้ทาํ งานอย่างใกล้ชิดกับผูจ้ ดั การสหกรณ์
ของสหกรณ์ ที่ เ ข้ม แข็ ง ทั้ง สามแห่ ง คื อ สหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรวิ สั ย สหกรณ์
การเกษตรสุ ว รรณภูมิและสหกรณ์ ก ารเกษตรโพนทอง โดยเฉพาะผูจ้ ัดการสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัยที่ได้รับรางวัลผูน้ าํ สตรี ดีเด่นและสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ซึ่ งปั จจัยสําคัญของความสําเร็ จขององค์กรก็คือ
ภาวะผูน้ ํา ที มงานวิจยั ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ และเข้าร่ วมประชุ มกับผูจ้ ัดการสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัยหลายครั้ง ได้เรี ยนรู ้ การทํางานของผูน้ าํ ดีเด่น ที่มีความมุ่งมัน่ มี
การทุ่มเทให้กบั งานที่ทาํ เช่น การทํางานต่อเนื่ องไม่มีวนั หยุด ตลอดจนการตัดสิ นใจที่
รวดเร็ วและมีขอ้ มูลชัดเจนในการตัดสิ นใจ การสร้ างศรั ทธาให้กบั ผูร้ ่ วมงานโดยการ
เป็ นตัวอย่างที่ดี เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ทีมงานวิจยั ได้เรี ยนรู ้ โดยเห็นการปฏิบตั ิของผูน้ าํ
สหกรณ์ดงั กล่าว และได้เห็นตัวชี้ วดั บางอย่างที่ ชดั เจนจากกิ จกรรมในงานวิจยั นั่นคือ
ความร่ วมมือและวินยั ในการเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิ กสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
ในการเข้า ร่ ว มการอบรมเรื่ องการผลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ พื ช กลุ่ ม เกษตรกรจากสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัยได้เดินทางมาร่ วมงานกันก่อนเวลาอย่างพร้อมเพรี ยงในทุก ๆ วันที่
มีการจัดอบรม
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6.3 มุมมองของผู้จัดการสหกรณ์ ในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับความสํ าคัญของการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์
จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เพื่อสรุ ปผลการดําเนินงานของโครงการฯและเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้
เข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นนั้น ผลสรุ ปของข้อคิดเห็นที่ได้จากที่ผจู ้ ดั การสหกรณ์และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีรายละเอียดดังนี้
ที่ผา่ นมาสหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่งดําเนินธุรกิจโดยปราศจากความร่ วมมือกับ
สหกรณ์อื่น ทําให้สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเสี ยเปรี ยบพ่อค้าอยูต่ ลอด ดังนั้น
การที่โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ได้ดาํ เนินการวิจยั โดยมุ่งเน้นให้เกิดเครื อข่าย
ความร่ วมมือของสหกรณ์การเกษตร จะช่วยให้สหกรณ์การเกษตรมีความเข้มแข็งและ
พลังต่อรองกับพ่อค้า ซึ่ งปัจจุบนั พ่อค้าจะต่อต้านสหกรณ์การเกษตร เพราะว่าทําให้
พ่อค้า/นายทุนเสี ยผลประโยชน์
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิอินทรี ยข์ องโครงการฯได้ผลักดันให้
สหกรณ์ในพื้นที่เห็นความสําคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากตลาดมีความต้องการและปั จจุบนั สหกรณ์การเกษตรก็ไม่
สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรได้ จําเป็ นต้องไปหา
จากที่อื่น ดังนั้นการส่ งเสริ มให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในเครื อข่าย
การผลิตเมล็ดพันธุ์ ก็จะเป็ นการช่วยเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ที่สาํ คัญสหกรณ์การเกษตรสุ รรณภูมิ จํากัด ที่มีโรงงานปรับปรุ งเมล็ดพันธุ์ ยินดีที่จะเป็ น
ที่ปรึ กษาในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กบั ทุกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่ วมในกิจกรรม
สาเหตุที่สาํ คัญที่สหกรณ์การเกษตร อ.สุ วรรณภูมิ และเกษตรวิจยั พบก็คือ
ปั ญหาภัยแล้ง ซึ่ งอาจส่ งผลให้การรวบรวมข้าวในปี นี้อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นการเชื่อมโยง
เครื อข่ายก็จะช่วยให้แต่ละสหกรณ์สามารถรับซื้ อ-ขายข้าว มีปริ มาณที่จะพอเพียงสําหรับ
การดําเนินกิจกรรมของแต่ละสหกรณ์
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ บางท่านได้เสนอแนะเกี่ ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
ร้ อ ยเอ็ด ในปั จ จุ บ ัน ทํา ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยด้า นข้า วหอมมะลิ กับ สหกรณ์
การเกษตรได้แก่ เครื อข่ายระหว่างสหกรณ์การเกษตรโพนทรายจํากัด และ สหกรณ์การ
เกษตรกรสุ วรรณภูมิจาํ กัด นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึ งการบริ หารจัดการของสหกรณ์
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การเกษตรในรู ปของเครื อข่าย จะช่วยให้การบริ หารจัดการสหกรณ์มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น เช่ น โครงการปลูกข้าวอิ นทรี ย ์ ซึ่ งมี สมาชิ กเข้าร่ วมโครงการ
ประมาณ 200 คน และโครงการขยายกําลังการผลิตของโรงสี
แนวทางการเชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยของสหกรณ์ ก ารเกษตรจะสอดคล้อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เพื่อให้สหกรณ์ที่ยงั ไม่เข้มแข็ง และสหกรณ์ที่
เข้มแข็งได้เชื่อมโยงเครื อข่าย ในการพัฒนาสหกรณ์ในด้านต่างๆ เช่น การปลูกเมล็ดพันธุ์
การรับซื้อขายข้าว นอกจากนั้นยังเป็ นการช่วยเหลือกันระหว่างเครื อข่าย
ที่ผ่านมาการดําเนิ นงานของสหกรณ์ มี ท้ งั ประสบความสําเร็ จและขาดทุน ใน
ส่ วนของการดําเนิ นงานของสหกรณ์การเกษตรเห็ นด้วยกับการเชื่ อมโยงเครื อข่ายการ
รับซื้ อขายข้าวประจําปี 2549 และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ ซึ่ งทางเกษตรกร
ที่เข้าร่ วมโครงการมีความสนใจที่จะเข้าร่ วมโครงการ และคาดว่าจะดําเนิ นการในปี 2550
โดยทางสหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ จํากัดมีความยินดี ที่จะเป็ นพี่เลี้ยงในการดําเนิ น
โครงการ
การดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตร มีเครื อข่าย ในพื้นที่ อ.หนองพอก
อ.เมยวดี อ.โพธิ์ชยั และ อ.เสลภูมิ ในปี 2550 จะย้ายสถานที่ทาํ การใหม่ เพื่อให้สอดรับ
กับการบริ หารงาน และปัญหาจากโรงสี ซึ่ งตั้งอยูใ่ นที่ชุมชน สําหรับการรับซื้ อข้าวของ
สหกรณ์การเกษตรจะอาศัยเครื อข่ายดังกล่าว ใน 4 อําเภอ ซึ่ งอยูใ่ นเขตพื้นที่เดียวกัน เช่น
ในพื้นที่อาํ เภอโพธิ์ ชัย จะมีกลุ่มเกษตรกรที่เป็ นเครื อข่าย ประมาณ 20 กลุ่ม อ.เมยวดี
ประมาณ 5 กลุ่ม นอกจากนั้นหากสหกรณ์การเกษตร อ.โพนทองต้องการขายข้าว
สหกรณ์การเกษตรอ.สุ วรรณภูมิยนิ ที่ที่จะรับซื้อข้าวให้
ปัญหาที่สาํ คัญของสหกรณ์การเกษตรโพนทอง จํากัด คือ เรื่ องงบประมาณใน
การรับซื้อ-ขาย ข้าวในปี 2549 ทางสหกรณ์ตอ้ งส่ งเงินให้กบั กรมส่ งเสริ มฯ ประมาณ 3
ล้าน บาท ซึ่งอาจจะส่ งผลกระทบในการรับซื้อขายข้าวที่กาํ ลังจะมาถึงได้
ผลที่ ไ ด้จ ากการประชุ ม ครั้ งนี้ ทํา ให้เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่า งสหกรณ์ ที่ เ ป็ น
รู ปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ จํากัด และสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จํา กัด ยินดี ที่ จะร่ วมมื อ และเป็ นหลัก ในการให้ค วามช่ ว ยเหลื อเครื อข่ า ย
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดร้ อยเอ็ด ในส่ วนของเรื่ องงบประมาณที่สหกรณ์มีปัญหา
สหกรณ์การเกษตรต้องวางแผนในการบริ หารจัดการ และจัดทํางบให้แล้วเสร็ จก่อนที่
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จะดําเนิ นกิจกรรม เช่น การรับซื้ อ-ข้าว เป็ นต้น ดังนั้นแม้วา่ โครงการฯจะเสร็ จสิ้ นลงแต่
เครื อข่ายของสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ดจะสามารถดําเนิ นไปได้ดว้ ยความร่ วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ดงั กล่าว
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในพื้นที่เห็นว่า การเชื่อมโยง
เครื อข่ายก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ดังนี้
1) การเพิ่มช่องทางการตลาด
2) สามารถกําหนดเป้ าหมายการดําเนินงานร่ วมกัน
3) เครื อข่ายสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสิ้ นค้า
4) ลดตนทุนในการผลิต

6.4 ข้ อเสนอแนะ
6.4.1 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการปรับปรุ งกระบวนการวิจยั
1) การขยายระยะเวลาของงานวิ จัย ในบางหั ว ข้อ จากระยะเวลาตาม
ปี งบประมาณเป็ นระยะเวลาที่ ส อดคล้อ งกับ กิ จ กรรมของกลุ่ ม ประชากรที่ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการวิจยั เช่น กิจกรรมการปลูกข้าวของเกษตรกรที่เริ่ มต้นตั้งแต่การจัดเตรี ยมจัดหา
เมล็ดพันธุ์ขา้ วตั้งแต่ตน้ ปี ปฏิทิน รวมทั้งการจัดเตรี ยมที่นา จนถึงการเก็บเกี่ยวในช่วง
ปลายปี แต่โครงการวิจยั นี้ ได้รับทุนมาสนับสนุนงานวิจยั ตามปี งบประมาณเท่านั้น การ
ขยายเวลาออกไปให้ครอบคลุมกับกิ จกรรมของกลุ่มประชากรจะทําให้ผลงานวิจยั ได้
ข้อมูลและผลงานที่ดียงิ่ ขึ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2) เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ควรจะมี ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เนื่องจากกิจกรรมของงานวิจยั ควรจะต้องทําต่อเนื่ องเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนและเกิดผล
ดีต่องานวิจยั ที่ทาํ
3) ผูส้ นับสนุ นทุนการดําเนิ นการวิจยั ควรจะให้ความสําคัญและให้การ
สนับสนุนในเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในปั จจุบนั มากยิง่ ขึ้น เช่น การ
จัดทําเว็บไซต์ของระบบสหกรณ์เพื่อส่ งเสริ มกิ จกรรมที่ ทีและเป็ นการประชาสัมพันธ์
รวมถึงโอกาสในทางการค้าของกลุ่มสหกรณ์
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6.4.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการต่ อยอดโครงการวิจยั ในอนาคต
ระบบสหกรณ์เป็ นระบบการรวมกลุ่มการทํางานที่ใกล้ชิดกับสมาชิกที่เป็ น
ประชากรในท้องที่ต่างๆ บริ หารโดยทีมงานที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก ซึ่ง
เปรี ยบเสมือนการกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ทอ้ งถิ่น
เพื่อประโยชน์ของมวล
สมาชิก ระบบสหกรณ์ที่เข้มแข็งจะช่วยเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน สังคม รวมทั้งเป็ น
ฐานที่ดีในการจรรโลงระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ยงั่ ยืนสื บต่อไป ดังนั้นการต่อยอด
โครงการวิจยั นี้ในอนาคตย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์เพิม่ ขึ้นเป็ นทวีคูณ ซึ่ งทีมวิจยั ใน
โครงการนี้ขอเสนอแนะดังนี้
1) การวิจยั เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
2) การเชื่อมโยงเครื อข่ายของสหกรณ์ที่เข้มแข็งกับกลุ่มสหกรณ์ที่กาํ ลัง
พัฒนา
3) การวิจยั เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี
4) การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานในระบบสหกรณ์การเกษตร
5) การวิจยั เกี่ยวกับ Best practices ของระบบการทํางานสหกรณ์
การเกษตร
6) การวิจยั เกี่ยวกับองค์ความรู ้ในการทํานา การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วของ
เกษตรกร
นอกจากนี้ ทางทีมงานวิจยั ของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้นาํ ผลงานวิจยั นี้
นําเสนอต่อฝ่ ายวิจยั และพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อได้ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป
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